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

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

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

Sobota 

7.  ledna 2023 
ve 20.00 hodin

BERÁNEK NÁCHOD a. s. a Taneční studio TAKT zvou všechny na ples s názvem

ROZTANČENÝ BERÁNEK
♫ Moderují a večerem provázejí taneční mistři Jaroslava a Igor Štěpovi
♫ K tanci i poslechu zahraje hudební skupina GENY
♫ Losování vstupenek o ceny      
Předprodej vstupenek v pokladně Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě od 2. ledna do 6. ledna 2023 vždy od 15.00 do 18.00 hodin, tel.: 731 151 711                       Vstupné: 170 Kč

Úterý 

17. ledna 2023
v 19.00 hodin

DS Vojan Libice nad Cidlinou

Bengt Ahlfors: POPEL A PÁLENKA
Hra je napsaná podle námětu Victorie Fischerové.
Režie: Jaroslav Vondruška
Příběh je sice plný černého humoru, ale nechybí v něm životní optimismus a láska, která kvete v každém věku.
Hrají: Helena Vondrušková, Marcela Hlávková/Nataša Doležalová, Petra Soukupová/Eva Malá, Jaroslav Vondruška a další…
Mezi hlavními hrdiny komedie vypukne boj o rodinné dědictví. Jejich představy, jak s ním naložit, se různí. Jinak se na to dívá svérázná vdova plná života, jinak to vidí mnohokrát rozvedená dcera, 
nezaměstnaný syn či jeho bývalá manželka. 
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                         Vstupné: 160 Kč, 140 Kč, 120 Kč

Pondělí 
23. ledna 2023

v 19.00 hodin 

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila Vlčková a Libor Jeník

Středa 

25. ledna 2023
v 19.00 hodin

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
a Český chlapecký sbor BONI PUERI
dirigent: Marek Štilec, sbormistr: Pavel Horák
Program: Leopold Koželuh: Symfonie g moll PosK I:5                                Ignaz Josef Pleyel: Symfonie D dur B 147                                             Leopold Hofmann: Missa Sancti Aloysii (Badley D8)
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                         Vstupné: 260 Kč, 240 Kč, 220 Kč

Neděle 

29. ledna 2023
v 19.00 hodin 

MALINA BROTHERS - koncert
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista Josef se společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě kontrabasistu 
Pavla Peroutku. Hudebníci udržují živý odkaz východočeské trampské a bluegrassové hudby, na které vyrůstali. 
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                    Vstupné: 360 Kč, 330 Kč, 300 Kč  

Úterý 

31. ledna 2023
v 19.00 hodin

SIRÉNY NA CESTÁCH
Zábavná talk show se Sandrou Pogodovou, Lindou Finkovou a Jitkou Asterovou.

Neotřelý smysl pro humor a vzájemná chuť si ze sebe utahovat vás shodí ze sedadel. Pořad je plný šťavnatých vyprávění a historek ze zákulisí natáčení a divadelního světa. To vše prošpikováno 
šansony a písněmi z muzikálů tvoří dokonalý program, na který budete dlouho vzpomínat s úsměvem na tváři. Po skončení pořadu je ještě jako bonus autogramiáda.
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                                                   Vstupné: 370 Kč, 320 Kč a 270 Kč

Úterý 

14. února 2023
v 19.00 hodin

Divadlo Bez Zábradlí Praha

Bernard Slade: DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU
Volné pokračování úspěšné, duchaplné sexkomedie Každý rok ve stejnou dobu.
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák
Volné pokračování úspěšné komedie Bernarda Sladea, ve kterém se malý hotelový pokoj stává svědkem proměny času, doby a lásky jedné milenecké dvojice, která se zde setkává každý rok ve 
stejnou dobu. Představení s jedinečným rukopisem legendárního režiséra Jiřího Menzela, který hru shrnuje slovy: „Pan Slade si nechal dvacet let odstup od té první hry a pomalu střádal a šetřil 
hezké chvilky. Dokonce jsou v ní, zdá se mi, některá místa hlubší i zábavnější. Doris i George jsou v ní ještě starší a pořád jim to funguje, v tom je to krásné. Je to moudrá a laskavá hra nejen o stáří, 
hrdinové jsou ostatně velmi čilí, ale o smr�  se v ní taky mluví.“
Předprodej již probíhá.                                                                                                                              Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 360 Kč

Středa 

15. února 2023
v 19.00 hodin

KALABIS QUINTET
Účinkují: Zuzana Leimer – fl étna, Jarmila Jermářová – hoboj, Anna Sysová – klarinet,  Denisa Beňovská – fagot, Adéla Psohlavcová - lesní roh
Program:
Johann Christi an Bach: Quintetto No.3 B Dur                                                                       Antonín Rejcha: Quintetto D Dur
Wolfgang Amadeus Mozart: Fantazie f moll, KV 608                                                          Iša Krejčí: Dechový kvintet
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                  Vstupné: 160 Kč, 140 Kč, 120 Kč

Čtvrtek 

16. února 2023
v 19.00 hodin

Divadlo Bez Zábradlí Praha

Ronald Harwood: KVARTET
I stárnout se dá s humorem a grácií! O tom vás přesvědčí kvartet bývalých pěveckých hvězd v této britské komedii.
Režie: Petr Slavík
Hrají: Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský, Jana Švandová a Zdeněk Žák
Penzion pro vysloužilé operní umělce je poslední štací někdejších pěveckých virtuózů, Cissy, Wilfa a Reggieho. Příchod jejich bývalé kolegyně, slavné sopranistky Jean, která byla krátký čas Reggieho 
manželkou, rozvíří jinak poklidnou hladinu jejich životů. V křehké hře s velkou dávkou typicky britského humoru se dojemně, ale bez laciného sen� mentu, hovoří o lidech, kteří možná už mají 
produk� vní věk za sebou, ale neztrácejí touhu žít, vůli něco udělat a hlavně snít.
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč

5. koncert v rámci abonentního cyklu - skupina „K“ 2022/2023

VYPRODÁNO

4. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 2022/2023

leden 2023

5. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 2022/2023

4. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 2022/2023

pr� inec 2022
3. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 2022/2023únor 2023

5. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 2022/2023

6. koncert v rámci abonentního cyklu - skupina „K“ 2022/2023
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přicházejí první dny roku 2023 a začíná se 
psát nová kapitola v knize města Nácho-
da. Co nás čeká, když součet čísel letopoč-
tu činí sedm? Co nového do našich živo-
tů a osudů šťastná sedmička přinese? To 
zatím nevíme. Poslední tři roky byly vel-
mi náročné a společnost byla často rozdě-
lována. Ovšem ne vždy. V situacích, kdy 
bylo potřeba pomoci, se obyvatelé Nácho-
da dokázali zapojit do sbírek či hmotné 
pomoci a jsem hrdý na to, že v takovém 
městě žiji a pracuji. Věřím, že tento rok 
bude klidnější a situace se bude stabilizo-
vat. Nikdo z nás si nepřeje ekonomicko-
-energetickou krizi, nikdo z nás ji nemů-
že svým chováním ovlivnit. Zasloužíme 
si žít ve stabilní zemi, ve zdraví a spoko-
jené společnosti, kde lze vychovávat naše 
děti. Z posledních tří let přicházíme sil-
nější, pokornější, i s jinými životními hod-
notami, a pokud nás začátek roku potrá-
pí, zcela jistě to zvládneme.

Současná situace samozřejmě tvr-
dě dopadá nejen na peněženky každé-
ho z nás, ale i do rozpočtu města. Přesto 
se ve schváleném rozpočtu na rok 2023 
město zavázalo nesnižovat finanční pro-
středky určené do škol, sociálních služeb 
a do podpory sportu. V některých pří-
padech naopak dochází k jejich mírné-
mu navýšení. Ani tak důležitou položku 
pro rozvoj města jako jsou investice, ne-
chceme opomenout. Na prosincovém jed-
nání zastupitelstva byl schválen rozpo-
čet města pro rok 2023 (příjmy a výdaje 
ve výši 584 mil. Kč), v němž je zahrnuta 
částka 118 mil. Kč určená výhradně na in-
vestice. Tímto bych velmi rád poděkoval 
všem svým kolegům ze zastupitelstva, že 
i v tomto období jednohlasně podporují 
mnohdy velmi náročné projekty a doka-
zují tak, že na budoucnosti města a jeho 
udržitelném rozvoji jim záleží.

Rád bych vás touto cestou blíže sezná-
mil s tím, jaké hlavní investiční akce nás 

Vážení a milí Náchoďáci,
v roce 2023 čekají. Mezi ty nejdůležitější 
patří revitalizace Velkých lázní Běloves, 
na jejíž jednotlivé projekty je vyčleně-
na částka 11 mil. Kč. Bude se jednat ne-
jen o pokračující obnovu lázeňského par-
ku, ale také zprovoznění prameníku Jakub 
a obnovu kolonády IDA.

Mezi další velké plánované investice 
patří dostavba spolkového domu (42 mil. 
Kč), realizace druhé etapy opravy komu-
nikace Náchod-Jizbice (19 mil. Kč – úpravy 
navazující na opravu komunikace pláno-
vané Královéhradeckým krajem v úseku 
Lipí-Jizbice) nebo parkovací plochy na síd-
lišti SUN (4 mil. Kč). Opět nebudou chybět 
opravy místních komunikací jako např. 
v ul. Na Horním konci nebo místní ko-
munikace na Lipí, Pavlišově a Dobrošově 
a řada dalších neméně přínosných a důle-
žitých akcí. Stejně jako v předchozích le-
tech je nezanedbatelný objem finančních 
prostředků (5 mil. Kč) určen do základ-
ních škol a mateřských školek. Kompletní 
znění rozpočtu města naleznete na webo-
vých stránkách města – www.mestona-
chod.cz.

Řadu plánů a projektů společně mění-
me ve skutečnost a Náchod stále posou-
váme dopředu. S vaší podporou se daří 
proměňovat Náchod v dynamické a mo-
derní město, a patří vám za to velké po-
děkování.

Závěrem mi dovolte popřát vám všem, 
Náchoďákům, do nového roku spoustu 
pohody, spokojenosti a úspěchů v profes-
ním i soukromém životě. Važme si každé-
ho okamžiku – příjemného, ale i chmur-
ného, protože i ty patří k životu. Všechny 
tyto okamžiky nás totiž posilují a dávají 
nám možnost dalšího rozvoje. Abychom 
to zvládli, potřebujeme hlavně pevné 
zdraví a to vám z celého srdce přeji.
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Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda, 
7. 12. 2022 
Jednání rady města se zú-
častnilo sedm radních, dva 
byli omluveni. Číselný popis 
u zprávy představuje poměr hlasů při hla-
sování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila bezúplatné převedení po-

zemku p. č. 719/24 (ostatní plocha, komu-
nikace), o výměře 383 m2, k.ú. Běloves, 
z majetku Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do majetku měs-
ta.  7-0-0

 RM schválila uzavření Dodatku č. 4 
k Pachtovní smlouvě s fy Lesy města Ná-
choda na užívání pozemkových parcel 
v k.ú. Běloves.  7-0-0

 RM schválila uzavření dohody o ukon-
čení nájemní smlouvy s žadatelem na uží-
vání pozemkové parcely č. 503/4, k.ú. Ná-
chod, v majetku města za účelem přístupu 
k pozemku ve vlastnictví žadatele. 7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene kanalizační a vo-
dovodní přípojky na pozemku v majet-
ku města č. 1589/1, k.ú. Náchod, v délce 
12,05 m s žadatelem.   7-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce 
na části pozemku č. 338/1, k.ú. Náchod, 
o výměře 1 000 m2, za účelem uskladnění 
dřeva.  7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o nájmu 
majetku ve společném vlastnictví s Úřa-
dem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových na část st. p. č. 2794/1, k.ú. 
Náchod, pod čp. 1759, ul. Hamra, dle před-
loženého návrhu. Smlouva bude uzavřena 
na období le 2023–2030.  7-0-0
Veřejná zakázka – Dodávka elektrické 
energie a Dodávka zemního plynu – 
zrušení 7-0-0

 RM schválila zrušení veřejné zakázky 
na dodávky zadávané v režimu otevřené-
ho nadlimitního řízení dle zákona o zadá-
vání veřejných zakázek s názvem „Dodáv-
ka elektrické energie“.

 RM schválila zrušení veřejné zakázky 
na dodávky zadávané v režimu otevřené-
ho nadlimitního řízení dle zákona o zadá-
vání veřejných zakázek s názvem „Dodáv-
ka zemního plynu“.
Ceník Zimního stadionu Náchod  7-0-0
pro využití ledové plochy od 1. 1. 2023 

 RM schválila ceník Zimního stadionu 
Náchod pro využití ledové plochy s účin-
ností od 1. 1. 2023.

 RM pověřila odbor kultury a sportu 
o předložení aktuálně nasmlouvaných 
pronájmů ledové plochy se zájemci na ob-
dobí duben–červenec 2023.
Stavební úpravy objektu čp. 371, 
ul. Hurdálkova  7-0-0

 RM souhlasila s předloženým změ-
novým listem č. 7 a schválila uzavření 
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci 
„Stavební úpravy objektu čp. 371, ul. Hu-
rdálkova, Náchod“ s fy STAVIX s.r.o., Pra-
ha, který bude vypracován na jejich pod-
kladě. 

TELEGRAFICKY:
 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-

voje dle předloženého návrhu do fondu in-
vestic příspěvkové organizace ZŠ Plhov, 
Náchod, a zároveň schválila čerpání fon-
du investic na nákup varného el. multi-
funkčního zařízení do školní jídelny or-
ganizace. 7-0-0

 RM schválila ZŠ Plhov, Náchod, převe-
dení částky dle návrhu z rezervního fon-
du do fondu investic. 7-0-0

 RM nesouhlasila s uložením a výstav-
bou podzemního komunikačního vede-
ní sítí elekt. komunikací v ul. Bartoňova, 
k. ú. Náchod, a zamítla žádost o souhlas 
vlastníka pozemku v k.ú. Náchod a k.ú. 
Staré Město n. M.  7-0-0

 RM schválila výjimku z počtu dětí 
ve třech třídách MŠ Myslbekova, Náchod, 
z 24 na 26 dětí. 7-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy 
o činnosti MŠ Alšova, MŠ Březinova, MŠ 
Havlíčkova, MŠ Komenského, MŠ Myslbe-
kova, MŠ Vančurova, MŠ Vítkova, všech-
ny Náchod. 7-0-0

 RM schválila uzavření Dodatku č. 8 
ke Smlouvě o závazku veřejné služby 
k provozování městské hromadné dopra-
vy mezi městem Náchod a fy CDS s.r.o. Ná-
chod dle předloženého návrhu. 7-0-0

 RM schválila uzavření Dodatku č. 11 
ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při za-
jištění dopravní obslužnosti veřejnou lin-
kovou dopravou Náchod – Kudowa-Zdrój 
mezi Královéhradeckým krajem a městem 
Náchod dle předloženého návrhu. 7-0-0

 RM schválila nákup nového traktoru zn. 
John Deere s příslušenstvím společností 
Lesy města Náchoda spol. s r.o. dle před-
loženého návrhu a vzala na vědomí způ-
sob financování.  7-0-0

 RM vzala na vědomí informaci od Tech-
nických služeb Náchod s.r.o. o zvýšení po-
platku za uložení odpadů a zvýšení po-
platku provozovatele skládky. 7-0-0

 RM vzala na vědomí návrh na zřízení 
iniciativních a poradních orgánů (komi-
sí) a doporučila ZM jejich zřízení. 7-0-0

 RM schválila Směrnice Rady města Ná-
choda č. 7/2022, kterou se stanoví pravi-
dla pro využití a provozování městského 
rozhlasu. 7-0-0

 RM schválila nový ceník Plaveckého ba-
zénu Náchod s účinností od 1. 1. 2023.   
 7-0-0

 RM souhlasila s prodloužením zmocně-
ní p. ing. J. Čtvrtečky jako zástupce města 
Náchod v organizaci Sdružení lázeňských 
míst pro příští 4 roky.  7-0-0

 RM revokovala usnesení č. 5/104/22 ze 
dne 21. 11. 2022 a schválila snížení roč-

ní úhrady za věcné břemeno fy LEADER-
MARK, a.s., za období odinstalace, od-
stávky a reinstalace FVE v důsledku 
rekonstrukce střechy budovy na ZŠ TGM, 
Náchod, po vichřici v r. 2020 dle předlo-
ženého návrhu. 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
Rec.ing. spol. s r.o., Nové Město n. M., 
na čerpání a očištění ČOV pro táborovou 
základnu SVČ Déčko ve Vižňově. 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro 
p. Ing. J. Matoulka, Náchod, na provede-
ní úpravy projektové dokumentace teni-
sové haly Náchod-Běloves. 7-0-0

 RM souhlasila s předloženým Dodat-
kem smlouvy na zpracování územní stu-
die „Nová TEPNA – zpracování územní 
studie“ s p. P. Pesonem, Warszawa, Pol-
sko. 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro 
p. Ing. F. Eichlera, Ph.D., Nové Město 
n.M., na úpravu projektové dokumentace 
na stavební úpravy komunikace a návrh 
odvodnění u řadových garáží v ul. V Kal-
hotách, Náchod. 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření změny č. 1 objednáv-
ky pro fy RP výtahy, Č. Meziříčí. 7-0-0

 RM schválila záměr zakoupit 5 ks pla-
tebních terminálů od KB a.s., Praha, a zá-
roveň zakoupení 5 ks tiskáren EPSON 
od fy MELCO spol. s r.o., Trutnov. 7-0-0

 RM vzala na vědomí zaslanou Petici 
od občanů města Náchod ve věci spolufi-
nancování kanalizačních přípojek. 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro 
p. Ing. J. Matoulka, Náchod, na zpracová-
ní projektové dokumentace na stavební 
úpravy a přístavbu čp. 92, Velké lázně Bě-
loves – lázeňská budova IDA v Bělovsi.  
 7-0-0
Zastupitelstvo města Náchoda, 
12. 12. 2022
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
26 zastupitelů, jeden byl omluven.
Zastupitelstvo města projednalo:
1. Střednědobý výhled rozpočtu na ob-

dobí 2023–2027
2. Střednědobé výhledy rozpočtu 

za PO města Náchoda 2024–2025
3. Rozpočty 2023 za PO města Náchoda
4.  Rozpočet 2023
5.  Provádění rozpočtových opatření – 

převod kompetence zastupitelstva 
města na radu města

6.  Majetkoprávní úkony obce 
7.  Smlouvy o poskytnutí dotací na rok 

2023
8.  Odvod nedočerpaného příspěvku PO
9. Innogy Energetika Plhov-Náchod, 

s.r.o. – Navýšení investice do kotle 
K10, zmocnění na Valnou hromadu 
16. 12. 2022

10.  Dodatky ke smlouvám 2022
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11. Navázání mezinárodní spolupráce 
a partnerských vztahů mezi městy 
Náchod a Polanica Zdrój

12. Memorandum o spolupráci KAPLICKY 
CENTRE

13.  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, 
o vymezení doby nočního klidu

14. Návrh na odvolání některých čle-
nů správní a dozorčí rady Kulturní 
a sportovní nadace města Náchoda 
+ jmenování nových členů na uvol-
něná místa

15. Pořizování Územního plánu Náchod
16. Rozpočtová opatření
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů 
včetně návrhu usnesení k jednotlivým bo-
dům najdete na adrese: http://www.mesto-
nachod.cz/mesto/zastupitelstvo/podklady/ 
Usnesení zastupitelstva – http://www.mesto-
nachod.cz/mesto/zastupitelstvo/usneseni/za-
stupitelstvo22-3.asp

Na projektu revitalizace tzv. Zámec-
kého kopce se ve spolupráci Národního 
památkového ústavu, Územní památko-
vé správy na Sychrově a Města Náchod 
pracovalo již od roku 2014. Samotné prá-
ce započaly v létě roku 2020. V pondělí 
5. prosince 2022 se za přítomnosti čest-
ných hostů včetně první dámy, paní Iva-
ny Zemanové, slavnostně zpřístupnil ve-
řejnosti. 

Zámecký kopec sloužil v minulosti pas-
tevcům, v polovině 19. století byl osázen 
ovocnými sady, ale od poloviny 20. stole-
tí zarůstal přirozeným náletem, až se stal 
listnatým lesem, a v posledních letech se 
potýkal s vážnými technickými problé-
my. Cílem projektu jeho obnovy tak bylo 
nejen propojení areálu Státního zámku 
Náchod s centrem města, ale především 
zpevnění kopce, zajištění svahů před se-
suvy, zřízení jeho odvodnění, odstraně-
ní náletových dřevin a nahrazení stromů 
ve špatném zdravotním stavu stromy no-
vými. Obnoven byl cestní systém v délce 
cca 2,5 km, jehož součástí jsou nové láv-
ky, schodiště, ale také vyhlídky a odpo-
činkové zóny. Nechybí ani nové osvětlení. 
Zrestaurovány byly tři hlavní artefakty – 
busta princezny Idy, křížek Schaumburg-
-Lippe a původní kamenný podstavec so-
chy sv. Jana Nepomuckého. Na něj byla 
osazena kopie sochy, která na místě chy-
běla téměř 70 let.

Vysázeny byly jabloňové, hrušňové 
a třešňové sady a lipová alej „Schaum-
burg-Lippe“ pojmenovaná po posled-
ních šlechtických majitelích náchodské-
ho zámku. Arboristé na kopci rozmístili 

40 ptačích a 20 netopýřích budek a z po-
kácených stromů s dutinami založili brou-
koviště.

V průběhu prací byl na tzv. Vysokých 
šancích objeven archeologický nález v po-
době středověké bašty, která byla součástí 
opevnění. Její datace je dle archeologů od-
hadována na přelom 15. a 16. století. Ná-
lez byl zakonzervován a jeho nadzemní 
část bude přístupná veřejnosti. 

Projekt za téměř 240 milionů korun byl 
z velké části financován Ministerstvem 
kultury z programu Rozvoj a obnova ma-
teriálně technické základny státních kul-
turních zařízení (197 mil. Kč), zbylé ná-
klady byly hrazeny přímo z prostředků 
Ministerstva kultury. Generálním projek-
tantem byla královehradecká firma New 
Visit s.r.o. a generálním dodavatelem lito-
měřická firma Gardenline s.r.o. 

Všem, kteří se na obnově podíleli, pat-
ří uznání a slova díků. Největší poděková-
ní však patří zámeckým medvědům Dáše 
a Ludvíkovi za to, že více než 2 roky trva-
jící práce strpěli. Velkým závazkem pro 
město Náchod ve spolupráci s NPÚ je za-
chování současné podoby kopce pro dal-
ší generace. 
Statistické zajímavosti z obnovy:

Celková délka cest je zhruba 2,5 km, 
celková délka všech druhů zábradlí je 
odhadem 960 m. Je zde 505 kamenných 
a 379 ocelových schodů. Bylo vysázeno 
přes 250 stromů, z toho 160 ovocných 
a 35 tisíc rostlin. Na kopci je rozmístěno 
43 laviček a 15 odpadkových košů. V pro-
storu stavby bylo použito 158 tun oceli 
a asi 650 m3 betonu.

Revitalizovaný náchodský 
Zámecký kopec se otevřel veřejnosti
Náchod, 5. 12. 2022
Realizace obnovy Zámeckého kopce, který je svou polohou v centru města rozhodně 
ojedinělý, je nejen důležitým zatraktivněním pro turisty, ale především velkým spl-
něným snem pro „Náchoďáky“, kteří jej od této chvíle opět mohou využít k procház-
kám a relaxaci. Výhledy, které se zde nově otevírají, ohromí i ty největší patrioty. 

Formou sponzorského daru od společ-
nosti Alprim CZ, s.r.o., nadělil všem dětem 
v mateřských školách zřizovaných měs-
tem Náchod reflexní vestičky!

V pátek 16. 12. 2022 odpoledne v MŠ 
Březinova předali první „várku“ staros-
ta Jan Birke, místostarosta František Ma-
jer, vedoucí odboru školství MěÚ Náchod 
Iveta Lukešová a majitel firmy Alprim CZ, 
s.r.o., pan David Šolc.

Více než 560 dětí tak budete nyní po-
tkávat ve vestičkách označených názvem 
mateřské školy a s logem města Náchoda 
a sponzora. Při pobytu a na procházkách 
mimo areály MŠ budou děti lépe vidět na 
větší vzdálenost na chodnících, u krajni-
ce nebo při přecházení vozovky.

Děkujeme Ježíšku!!! 

Děti z náchodských 
mateřských škol navštívil 
„Ježíšek“ už týden před 
Štědrým dnem
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V měsíci listopadu 2022 
se v náchodské porodnici narodilo 9 náchodských občánků 
– 5 chlapců a 4 děvčátka.
V sobotu 26. 11. 2022 se konalo v obřadní síni náchodské 
radnice vítání občánků. Pan starosta Jan Birke uvítal do 
života celkem 13 náchodských občánků.
V měsíci listopadu 2022 byly celkem 4 svatebníc obřady 
a 1 výroční zlatá svatba.
Uveřejnění svolili:
18. 11.    Roman Janďourek, Náchod
               Lenka Mohelníková, Náchod

V prosinci 2022 proběhla v pražském Clarion Congress Hotelu 
Prague již tradiční odborná konference s názvem „Efektivní ne-
mocnice 2022“, které se zúčastnilo na 700 osobností z řad vrcho-
lových managementů nemocnic, zdravotních pojišťoven, krajů 
a zainteresovaných fi rem. V rámci této konference jsou vyhlašo-
vány výsledky celostátního projektu „Nemocnice ČR 2022“. Hod-
nocení probíhá ve čtyřech základních oblastech: 

• bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, 
• bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů,
• bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic,
• fi nanční zdraví nemocnic.
V letošním ročníku se projektu zúčastnilo celkem 148 nemoc-

nic s akutními lůžky z celé České republiky. Náchodská nemoc-
nice zaznamenala úspěch v kategorii „bezpečnost a spokojenost 
ambulantních pacientů“, když se umístila na prvním místě v ka-
tegorii nefakultních nemocnic a na celkovém druhém místě (prv-
ní místo získala Ústřední vojenská nemocnice Praha). Nevedla 
si špatně ani v dalších kategoriích. V oblasti bezpečnosti a spo-
kojenosti hospitalizovaných pacientů skončila v ČR na 15. místě 
a v kategorii Finanční zdraví nemocnic se umístila na 18. místě. 

Těší nás, že naše nemocnice patří mezi desetinu nejlepších 
v celé ČR. Zároveň je to závazek pro další směrování naší nemoc-
nice. Víme, že kvalita a bezpečí zdravotní péče poskytované na-
šim pacientům je výsledkem neustálého procesu, jehož nedílnou 
součástí je nejen zabezpečení péče samotné, ale také nastavová-
ní procesů v nemocnici a jejich kontinuální hodnocení.

Z celorepublikových závěrů projektu vyplývá, že mírně po-
klesla spokojenost pacientů s přístupem lékařů (z 83 % v roce 
2021 na 81 % v letošním roce) a srozumitelnost předávané in-
formace (z 95 % na 93 %). Stabilní je spokojenost pacientů s pří-
stupem sester (85 % spokojených pacientů). 

Při hospitalizacích se v českých nemocnicích zvýšila důvěra 
pacientů ve zvolenou nemocnici, spokojenost s včasnou reakcí 
personálu na případnou bolest, respekt a úcta k pacientům. Na-
opak došlo k prodloužení čekací doby na plánovaný zákrok a po-
klesla spokojenost s podávanou stravou. 

Děkujeme všem pacientům, kteří se zapojili do hodnocení, kte-
ré probíhalo od ledna do srpna minulého roku. Poděkování patří 
také nemocniční manažerce kvality, všem interním auditorům 
a samozřejmě také našim zdravotníkům, kteří jsou nejdůležitěj-
ším článkem celého řetězce.

Ocenění 
pro Oblastní nemocnici Náchod, a. s. 

Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Králové-
hradeckého kraje v červnu roku 2022 vyhlásily již sedmý ročník 
ocenění nejlépe spolupracujících fi rem a středních škol.

Cílem akce je prezentovat atraktivní formy spolupráce a sou-
časně poděkovat zaměstnavatelům i školám poskytujícím kva-
litní přípravu žáků. Oceněny jsou dvojice FIRMA – STŘEDNÍ ŠKO-
LA, jejichž vzájemná kooperace výrazně přispívá k úspěšnému 
uplatnění absolventů na trhu práce.

Oblastní nemocnice Náchod, a. s., je významným partnerem 
Střední zdravotnické školy Náchod – EA, a proto také v tomto 
projektu vytvořily společnou nominaci. 

Ve středu 7. prosince se v nádherných prostorách školní auly 
VOŠ a Střední zdravotnické školy Hradec Králové uskutečnilo 
slavností předání ocenění FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ a také 
vyhlášení výsledků soutěže Stánek roku 2022, která proběhla 
v rámci loňského ročníku Prezentací středních škol a zaměst-
navatelů.

Nominaci za významnou spolupráci a podporu při vzdělávání 
a odborné přípravě žáků a nominaci za Stánek roku 2022 v „TOP 
10” převzali ti nejpovolanější: ředitel náchodské nemocnice Jan 
Mach a ředitel náchodské zdravotnické školy David Hanuš. 

Zaměstnavatelům i středním školám přišli osobně poděkovat 
a předat ocenění Adam Valenta, radní Královéhradeckého kraje, 
Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory ČR, Marké-
ta Stuchlíková, vedoucí odboru školství, Radek Zadrobílek, mís-
topředseda představenstva KHK KHK a Ladislav Groh, předseda 
školské sekce KHK.

Nominace na ocenění 
Firma škole – Škola fi rmě 2022!

   

 

 

1. místo 
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S. 

Královéhradecký kraj 

AMBULANTNÍ PACIENTI 
V KATEGORII: Nemocnice ČR 
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tichysvet.cz
Tichý svět - Královéhradecký kraj

Náchod
Tichý svět - Královéhradecký kraj

2. 1.   3. 4.   3. 7.  2. 10. 
16. 1.   17. 4.  17. 7.  16. 10.   
6. 2.      -   7. 8.   6. 11. 
20. 2.  15. 5.  21. 8.  20. 11. 
6. 3.   5. 6.   4. 9.   4. 12. 
20. 3.  19. 6.  18. 9.  18. 12. 

Adresa: Kladská 1092 (budova úřadu práce), 
2. patro, dveře č. 203  

Kontakt pro objednání: 
Mgr. Michaela Novotná 
tel./WhatsApp: 602 635 100
e-mail: michaela.novotna@tichysvet.cz

Nabízíme sociální služby
pro osoby se sluchovým 
postižením.

termíny pro rok 2023

2x měsíčně (1. a 3. pondělí v měsíci) 
v čase 10:00 – 14:00 hod. nebo dle dohody. 

Několikakilometrové hřebeny Jestřebích hor, okolí Jiráskovy 
chaty na Dobrošově a další místa v krajině Kladského pomezí 
jsou v zimních měsících nejen krásná, ale svým reliéfem také 
vhodná pro běžecké lyžování. Užijte si období zimních rado-
vánek a sportů právě v našem regionu.

Ačkoliv se sněhovými podmínkami nemůže vyrovnat blízkým 
Krkonoším a Orlickým horám, Kladské pomezí nabízí naprostý 
klid, ničím nerušenou přírodu a kvalitně strojově udržovanou 
síť tratí, která je propojena s oblastí Broumovska, a dokonce i se 
sousedním Polskem, konkrétně s oblastí národního parku Góry 
Stolowe. Pozvolná stoupání, mírné sjezdy, krásné a daleké vý-
hledy do kraje – to všechno jsou charakteristické znaky zdejších 
běžeckých stop, kterých zde najdete více než 300 km, a všech-
ny jsou pravidelně upravovány. Svůj výlet si navíc můžete zpes-
třit výstupem na některou z rozhleden nebo se zahřát v jedné 
z turistických chat.

Zajímavostí je, že celý systém běžeckých tras byl navržen tak, 
aby na sebe jednotlivé úseky navazovaly. Díky tomu je v přípa-
dě dostatku sněhu možné projet na běžkách napříč celým regio-
nem z Jestřebích hor až na Dobrošov. Letošní novinkou je úpra-
va další trasy poblíž Hronova, která vede ze Zbečníka směrem 
na Jírovu horu.

Běžkařům již několik let slouží praktický web ski.kladskepo-
mezi.cz, na kterém naleznou nejen přehled tratí v jednotlivých 
oblastech Kladského pomezí a Broumovska, ale především aktu-
ality o jejich sjízdnosti, a nechybí tu ani tipy na další zimní ak-
tivity v našem regionu.            Autorem fotografi e je Ctibor Košťál.

Užijte si zimní radovánky 
v Kladském pomezí

Aktuálně nás najdete vždy první a třetí pondělí v měsíci v pro-
storech úřadu práce v Náchodě. Poradíme vám na koho se obrá-
tit, když přicházíte o sluch, jaké existují pomůcky pro zmírnění 
komunikační bariéry a jak si je opatřit. Pokud na ně nebudete 
mít dostatek fi nančních prostředků, pomůžeme se sepsáním žá-
dosti na nadace. Někteří lidé, zejména senioři ve vyšším věku, 
nevědí, jak mají postupovat při změně dodavatele elektřiny či jak 
si vyřešit příspěvek od úřadu práce. Nemají dostatek srozumitel-
ných informací ani povědomí o sociálních službách, které v těch-
to situacích mohou využít. Proto se mohou obrátit na Tichý svět. 

Tichý svět, o.p.s. poskytuje sociální služby osobám se slucho-
vým a kombinovaným postižením. Naši pracovníci vám mohou 
pomoci při návštěvě úřadu či jiné instituce, vyřízením žádostí 
na různé příspěvky i zvláštní pomůcky. Poskytneme vám pod-
poru při nácviku nových dovedností a také při hledání potřeb-
ných informací. Pokud máte jakoukoli míru ztráty sluchu a po-
třebujete poradit, obraťte se na nás.

Všechny naše služby jsou zdarma. Adresa pobočky: Gočárova 
třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové. Pracoviště Náchod: Klad-
ská 1092, Náchod (budova úřadu práce, 2. patro, č. dveří 203, viz 
leták s termíny). Kontakt mobil 602 635 100, e-mail: michaela.no-
votna@tichysvet.cz.

Tichý svět pomáhá lidem 
se sluchovým postižením v náchodě a okolí
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* * *

Čas před třicetiletou válkou v Čechách, 
na Moravě, ve Slezsku a v německých ja-
zykových oblastech Evropy lze ozna-
čit za „zlatou dobu“ měst. Měšťané stále 
více ekonomicky konkurovali šlechtě a je-
jich bohatství se projevovalo stavebním 
i kulturním mecenátem. Města se stáva-
la vlastníky rozsáhlých pozemkových ma-
jetků a měšťanstvo usilovalo o větší podíl 
na politické moci. Příležitost se naskyt-
la ve stavovském povstání proti Habs-
burkům, kdy ve sboru direktorů České-
ho království zasedalo deset příslušníků 
městského stavu, ale vliv na průběh veš-
kerých událostí spíše měli páni a rytíři. 
Tvrdý trest po prohraném boji však nej-
více postihl měšťany – z dvaceti sedmi 
popravených na Staroměstském náměs-
tí v Praze dne 21. června 1621 jich bylo 
sedmnáct. Další uprchli či byli donuceni 
k odchodu ze země, ale pohroma teprve 
nastávala - nucené soužití zbylých patri-
cijů i ostatních obyvatelů měst s vojáky 
ve stále více se roztáčející spirále třiceti-
leté války. Jednalo se vždy o krutou a op-
tikou „velkých dějin“ ovlivněnou realitu? 
Lze odpověď na tuto otázku nalézt v kni-
ze Měšťan a šelma od PhDr. Jana Kiliána?

Jako šelma byl tehdy nazýván nepo-
ctivý či krutý člověk, vojáka nevyjímaje. 
Toto slovo plně vystihuje obsah publikace, 
která se skládá z úvodní stati, textového 
medailonu o studiu příslušného tématu, 
šesti kapitol a závěru, který problemati-
ku měšťansko-vojenského soužití opa-
kovaně shrnuje. Studium tématu sezna-
muje s metodologií, záběrem výzkumu 
a předem tak lze dedukovat badatelský 
přesah mimo české země. Autor v kapi-
tolách o třicetiletých bojích, chování vo-
jáků, měšťanech ve zbrani, násilí, obran-
ných mechanismech či spolupráci mezi 
soldateskou a měšťanstvem předkládá ob-
raz válečného mikrosvěta měst. Precizně 
a věcně popisuje lokální zkázu i prospe-
ritu, násilnosti páchané na civilním oby-
vatelstvu i navazování společenských či 
ekonomických kontaktů mezi městskými 
lidmi a vojáky. Dále je nutné ocenit vý-
zkum v zahraničních archivech – událos-
ti odehrávající se v českých městech jsou 
tudíž konfrontovány s děním na území 
dnešního Německa a Polska.

Publikace obsahuje exkurzy do prostře-
dí měst ležících v tehdy německé jazykové 
oblasti – Horní Slavkov, Krupka, Náchod, 
ale i ve vnitrozemí – Praha, Mělník, popř. 
v jednotlivých kapitolách je popsáno více 
událostí souvisejících s válkou – Kašper-
ské Hory, Slaný aj. Kosmopolitismus doby 
je příkladně prokázán na osobě koželuha 
a měšťana Michela Stüelera z Krupky, kte-
rý byl nucen poskytnout svůj dům něko-
lika vojákům císařské armády odlišného 
původu (Chorvatsko, Salcburk, Jindřichův 
Hradec, Hlivice) – přesto vzájemně komu-
nikovali v němčině. Na případu podruhy-

Měšťan a šelma – recenze knihy

ně Markéty Nádeníkové ze Slaného, která 
podala žalobu ve věci násilí vojáků vůči 
své osobě, je zřejmé, že její jednání ne-
odpovídalo tradovanému obrazu o men-
tálně bezbranném civilním obyvatelstvu 
vůči agresivitě a bezpráví.

Kniha obsahuje reprodukce proslulého 
Callotova grafického cyklu Velké hrůzy 
války, které tvoří ilustrační předěly mezi 
kapitolami a závěr textové části je dopl-
něn barevnou obrazovou přílohou. Stříd-
mé použití fotografického materiálu, byť 
mohl být využit např. sbírkový fond grafi-
ky s tématikou třicetileté války (hrad Čes-
ký Šternberk), pozitivně ovlivňuje celkové 
vyznění publikace, neboť množství infor-
mací, vybízejících k přemýšlení nad dobo-
vými souvislostmi, dává důvod k použití 
menšího počtu vizuálních prvků.

Publikace Měšťan a šelma je nahléd-
nutím do městského prostředí v českých 
zemích, Německu a Polsku, ohroženého 
událostmi třicetileté války. Autor formou 
statistické syntézy objevuje příběhy lidí 
minulosti. Lze však po přečtení knihy od-
povědět na otázku, zda se ve vztahu měš-
ťan – voják vždy jednalo o krutou a opti-
kou „velkých dějin“ ovlivněnou realitu? 
Ano, ale nejednoznačně. Situace v jednot-
livých městech se tehdy lišila, neboť měš-
ťané (a ostatní obyvatelé) i vojáci, byli lidé 
různé mentality a charakterových vlast-
ností.
Jan Kilián: Měšťan a šelma – s vojskem 
ve městě za třicetileté války, ISBN: 978-80-
7637-328-0, 400 str., 1. vyd., Nakladatelství 
Paseka, Praha v roce 2022.

Autor textu: Stanislav Vaněk

Náchodská infocentra získala značku Q
V listopadu loňského roku byla udělena 

oběma pobočkách Městského informační-
ho centra Náchod certifikace tzv. Q systé-
mu – péče o kvalitu, kterou uděluje agen-
tura CzechTourism ve spolupráci s Českou 
agenturou cestovního ruchu. Jedná se 
o oficinální známku udělovanou profesi-
onálům v cestovním ruchu za jejich kli-
entskou vstřícnost a budování kvality po-
skytovaných služeb směrem k veřejnosti. 
V roce 2022 navštívilo pobočku na Masa-
rykově náměstí téměř 34 tis. návštěvníků, 
pobočku v Malých lázních Běloves 7 tis. 
návštěvníků a sezónní pobočku na Stát-
ním zámku Náchod 3,7 tis. návštěvníků. 
Pro pracovníky informačního centra je 
vaše důvěra a zájem o poskytované služ-
by velkým závazkem a jsou připraveni je 
i nadále zlepšovat a rozšiřovat.

Městské
informační
centrum

Aleš Fetters je pro Náchoďáky veli-
ce váženou osobností, která i přes mno-
hé životní i profesní překážky, stála vždy 
vzpřímeně. Právě na tomto místě zpravo-
daje po dlouhá léta rozšiřoval nám všem 
obzory a připomínal osudy a životní pří-
běhy nejen náchodských osobností a udá-
lostí. 

Jeho rozsáhlá rozmanitá tvorba v podo-
bě knih, příspěvků do novin, almanachů, 
kronik a v neposlední řadě i do našeho Ná-
chodského zpravodaje, svědčí o jeho ne-
dozírném rozhledu v kulturní, historické 
i společenské sféře, které si všichni jeho 
minulí i současní spolupracovníci s obdi-
vem považují. 

On sám se svým osobitým způsobem 
a humorem sobě vlastním rozloučil s ru-
brikou „Výročí“ v minulém čísle. 

Věřím, že nejen pro mě osobně je a ješ-
tě dlouho bude vynikajícím učitelem, od-
daným přítelem, znamenitým spisovate-
lem, elegantním gentlemanem a hlavně 
člověkem se srdcem na dlani.

Nejen za to, Vám, pane Fettersi, patří 
pokorné poděkování za veškerý čas a slo-
va, kterými obohacujete mnoho generací. 

S velkým díky a obdivem Nina Adlof

Velké díky, AF!
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Staré náchodské rody
1. Špátové

O nejstarších náchodských rodech, do období 17. století, v mi-
nulosti zasvěceně psali místní historikové J. M. Ludvík, J. K. Hra-
še a B. Profeld ve svých uznávaných dílech. Na ně před nedávnem 
volně navázala archivářka L. Baštecká, která přinesla zajímavé in-
formace o zdejších rodinách z přelomu 19. a 20. století (NZ 2012). 
V tomto novém seriálu nahlédneme i prostřednictvím archivně 
dochovaných městských knih a děkanských matrik do prostře-
dí starých měšťanských rodů z období 16. až poloviny 19. století.

Rezidenční poddanské město Náchod se po husitských válkách 
perspektivně rozvíjelo, kromě města v hradbách se zejména sta-
vebně obnovila jeho obě předměstí, původně (v 15. až 17. stole-
tí) zvaná Hradecké a Pražské, resp. Kladské a Polické, později (18. 
a polovina 19. století) co Krajské s místní čtvrtí Nový svět a Hor-
ské s ulicí Kamenice. V katastru města se usazovali příslušníci 
zchudlých šlechtických rodů, věrně sloužící majitelům náchod-
ského panství jako jeho zámečtí úředníci. Zároveň sem z vnit-
rozemí i ze sousední ciziny přicházeli početní řemeslníci a živ-
nostníci, aby tu rozvíjeli cechovní výrobu. Příznivá společenská 
situace za vládnoucího domácího rodu pánů Smiřických, majitelů 
zdejšího panství v letech 1544 až 1620, jim umožňovala se úspěš-
ně podílet na hospodářské prosperitě a veřejné správě města. 
Mnozí se tu etablovali jako zámožní měšťané, někteří i s erbem. 

Tento příběh začíná r. 1564, kdy zdejší řezník Michal Špáta 
koupil od svého švagra či soudobě zvaného svata, pana Jana Je-
línka z Koldína, zámeckého úředníka, dům Vanišovský, stojící 
v městě u Hradecké brány (dnes Tyršova ulice čp. 63), za trhovou 
cenu 500 kop grošů míšeňských. Od téhož kupce, který byl po-
volán na úřední místo do Pardubic, přikoupil 31. 10. 1569 za 10 
kop masný krám. V dalších letech skoupil 
od místních sousedů četné pozemky, různá 
pole a louky, v katastru města. Tak se stal zá-
možným a váženým měšťanem, v trhovém 
zápise z r. 1580 byl označen jako „slovutný 
pan“. Jeho první manželkou byla Lidmila († 
1575), dcera zdejšího měšťana Jiřího Kub-
ky, majitele dvora, jenž tehdy stál na Hra-
deckém předměstí proti obecnímu špitálu. 
Druhou manželkou se stala opět Lidmila, již 
vdova po sousedu Heřmanu Jarošovi a pů-
vodně dcera bohatého soukeníka Mikuláše 
Hampulce. Zmíněný Michal Špáta zemřel pa-
trně dne 17. 5. 1586. 

Než zemřela jeho druhá manželka Lidmi-
la, zanechala pro své početné dědice podrob-
nou závěť. Třístránkový zápis, soudobě zvaný kšaft, byl pořízen 
dne 19. 6. 1587 (viz příloha). Jeho úvodní slova zněla takto: „Slo-
vutná paní Lydmila, pozůstalá vdova po nebožtíkovi (dobré pamě-
ti) Michalovi Špátovi, uznávající, že sme všickni lidé smrtelní, jakož 
i mne pán Bůh všemohúcí nemocí těžkou navštíviti ráčil, však pamě-
ti dobré a rozumu zdravého užívajíc, aby po mé smrti, jestli by mne 
pan Bůh z tohoto světa pojmíti ráčil, nějakých fedruňkův aneb sou-
dů nebylo.“ Proto odkázala či poručila svým jmenovaným dětem, 
konkrétně synům Václavu, Janovi a Jakubovi, dále zeti Jiříku Vac-
kovi, jakož i dcerám Dorotě, manželce Jindřicha Kodery, Anně 
Hučkové, Zuzaně, manželce Václava Šamši, Lidmile, dále poruční-
ku Matěji Štefkovi, svůj řádně nabytý nemovitý i movitý majetek. 
Závěrem svého kšaftu projevila přání, aby bratři a švagři i poruč-
níci se přátelsky domluvili a porovnali. Citovaný zápis naznaču-
je, jak obsáhlý rodinný majetek manželé Špátovi spolu nashro-
máždili. Kromě zmíněného domu u brány vlastnili ještě otcovský 
dvůr v městě a četné pozemky. Též vykázali různé cennosti jako 
stříbrné nádobí a dále značnou částku peněz za prodané plátno. 

Rovněž pozůstalí synové cílevědomě pokračovali v předcho-
zí rodinné tradici. Zřejmě nejstarší syn Václav Špáta se mezi-

tím oženil s Lidmilou Pecinovou, dcerou místního souseda. Dne 
22. 2. 1580 koupil závdavkem, tj, na roční splátky, od svého tchá-
na Martina Peciny dům v městě za cenu 200 kop grošů míšeň-
ských. A o rok později, 24. 4. 1581, koupil hotově jiný dům v měs-
tě (dnes čp. 64) od paní Žofie Tamchynové z Bíbru a na Tošově 
za cenu 350 kop míšeňských grošů. V r. 1606 byl zmíněn ve funk-
ci purkmistra města. Zároveň se stal správcem nedávno zakoupe-
ného městského statku ve Slaném, nacházejícím se těsně za zem-
skými hranicemi v kladském hrabství (dnes Polsko). Ještě dne 
4. 12. 1617 hotově koupil za 300 kop od souseda Václava Čápa krč-
mu se zahradou ve Starém Městě (stála snad na místě dnešního 
hostince U stříbrného potoka).

Prostřední syn Jan Špáta obdržel matčiným kšaftem z r. 1587 
původní otcovský dvůr. Poté 15. 11. 1602 koupil dům v městě 
od Tobiáše Komínka a o necelé dva roky později, 30. 1. 1604, 
koupil dům od soukeníka Floriána Brodského. Obě nemovitos-
ti ve shodné ceně 315 kop grošů kupoval závdavkem. Profesí byl 
rovněž řezník, k datu 26. 4. 1651 se dožil údajně úctyhodného 
věku 100 let, ovšem jako zatvrzelý nekatolík, stejně jako i jeho 
mladá manželka Kateřina, věku 49 let, pro své přesvědčení „zů-
stává ve vězení“, jak se bezprostředně uvádí v soupisu podda-
ných podle víry. 

Zápisem z 18. 10. 1655 převzala vdova Kateřina Špátová rodin-
ný dům na Krajském předměstí, po její smrti připadl dědickým 
zápisem z 8. 6. 1661 synu Matěji Špátovi. Ten se po třech letech 
připomínal jako písař důchodní.

Jejich nejmladší bratr Jakub Špáta podle matčina kšaftu ještě 
jako nezletilý převzal prostřednictvím svého poručníka v r. 1588 

zmíněný otcovský dům u Hradecké brány. 
Dne 18. 5. 1618 koupil závdavkem od uzdaře 
Ondřeje Crhovského za cenu 250 kop soused-
ní dům, který asi r. 1638 stavebné spojil se 
svým domem v jeden celek. Byl dvakrát že-
natý: dne 15. 2. 1597 s Dorotou, dcerou Jana 
Kalivody, poté r. 1617 opět s Dorotou, dcerou 
svého souseda a urozeného pána Jana Koste-
leckého ze Sladova. Jakub Špáta zprvu slou-
žil jako hradní či zámecký písař a v r. 1618 
se stal správcem či hejtmanem náchodské-
ho panství. Zřejmě byl loajálním úřední-
kem, který se dokázal přizpůsobit nové spo-
lečenské situaci, neboť v této vysoké úřední 
funkci zůstal i po konfiskaci panství. Za no-
vých majitelů, rodu Trčků z Lípy (v letech  

1623–1634), zejména za selského povstání v r. 1628, „věrně a spra-
vedlivě úřad svůj zastával“ (Ludvík). Rovněž moudře a spravedlivě 
spravoval panství v době švédského vojenského vpádu na pan-
ství včetně obléhání města a zámku v r. 1639. Tedy již v době 
po předchozí druhé konfiskaci panství a města (1634) a již za vlá-
dy nových majitelů, italského rodu Piccolomini (zde v letech  
1636–1783). Za své věrné služby byl Jakub Špáta povýšen do ry-
tířského stavu s přídomkem z Frideburku (Freudenburku). Ze-
mřel asi dne 5. 1. 1640 a spolu se svou druhou manželkou byl 
pohřben v děkanském kostele sv. Vavřince. Jeho zřejmě nejstar-
ší dcera Magdalena Salomena se provdala dne 3. 8. 1648 za Da-
niela Maxmiliána Aušteckého z Festenburku, nového hejtmana 
náchodského panství. Zemřela jako urozená paní dne 4. 6. 1700 
ve věku přes 70 let a pohřbena byla v kostele sv. Jana ve Starém 
Městě. Její mladší sestra Kateřina se zase provdala za Jana V. Ra-
dvanského, hejtmana panství Skály. Ta se v dochovaném zázna-
mu z r. 1677 připomínala již jako vdova.

Tím končí významná etapa tohoto rodu v náchodských ději-
nách.                                                                     PhDr. Jaroslav Čáp 
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Vážení občané,
volba prezidenta České republiky se bude konat na území ČR 
ve dvou dnech, a to v pátek 13. ledna 2023 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 14. ledna 2023 od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo 
se pak uskuteční opět ve dvou dnech, a to v pátek 27. ledna 
a v sobotu 28. ledna ve stejných časech.

Voličem, který je oprávněn volit hlavu českého státu, je státní 
občan České republiky, který alespoň druhý den voleb tj. 14. led-
na 2023, dosáhl věku 18 let, v případném druhém kole pak může 
volit i občan, který završil 18 let nejpozději dne 28. ledna 2023, 
tedy druhý den druhého kola volby.

Volební místnosti jsou shodné jako i pro jiné druhy voleb a je-
jich seznam je zveřejněn ve „Volebním oznámení“ starostou měs-
ta, které je k dispozici na www.mestonachod.cz, na úřední desce 
Městského úřadu Náchod a samozřejmě i na plakátovacích plo-
chách na území města Náchoda.

Aby bylo voliči umožněno volit, musí volební komisi prokázat 
svou totožnost a to platným občanským průkazem nebo plat-
ným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České re-
publiky nebo cestovním průkazem. Je tedy nezbytné mít u sebe 
potřebné doklady, aby Vám bylo volební komisí 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 
volnou formou nebo je možné využít připraveného vzoru žá-
dosti o vydání voličského průkazu, který je k dispozici na www.
mestonachod.cz v sekci VOLBY. 

 
Žádost lze podat: 

  v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 
  v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
 osobně na městském úřadu
Žádost v písemné či elektronické podobě musí být obecnímu 

úřadu doručena nejpozději 6. ledna 2023. Osobně může volič po-
žádat až do 11. ledna 2023 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 20. ledna2023 a osobně nejpozdě-
ji 25. ledna 2023 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 seznamu voličů. 

Do tohoto seznamu voliče zapíše obecní úřad na základě úda-
jů správy příslušného zdravotnického zařízení. Tyto údaje musí 
být obecnímu úřadu předány nejpozději dne 9.ledna 2023 pro 
1. kolo volby, resp. 23. ledna 2023 pro 2. kolo. Proto volič, který 
bude v těchto dnech hospitalizován bude při nástupu správou 
nemocnice dotázán, zda se chce účastnit voleb prezidenta repub-

Informace k volbám prezidenta republiky
liky 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 zapsá-
ni 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 včas si 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 10. ledna 2023 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 27. a 28. ledna 2023. 

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

želi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů. Pokud 
by se na prvním místě umístilo více kandidátů se shodným po-
čtem hlasů postupují pouze všichni tito kandidáti z prvního mís-
ta do druhého kola. 

Prezidentem republiky je pak zvolen ten kandidát, který 
ve druhém kole získal nejvyšší počet odevzdaných platných 
hlasů.

Další podrobnosti k volbě prezidenta České republiky najde-
te na webových stránkách Města Náchod pod odkazem – pre-
zidentské volby, případně též na stránkách Ministerstva vnitra 
České republiky: www.mvcr.cz. Zde najdete i aktuální seznam 
kandidátů, kteří kandidují na prezidenta republiky.

Bc. Hana Horáková
vedoucí správního odboru



LEDEN 9INFORMACE Z RADNICE

Náchodští zastupitelé na svém jednání 12. 12. 2022 jednomysl-
ně (26 z 26 přítomných) schválili znění Memoranda o spolupráci 
mezi městem Náchodem a Nadačním fondem KAPLICKY CENTRE. 

A proč KAPLICKÝ? 
Na začátku spolupráce a jednání s MgA. Eliškou Kaplický Fuch-

sovou byla důležitá informace a fakt, že maminka světoznámého 
architekta Jana Kaplického, akademická malířka Jiřina Kaplická, 
se narodila v Náchodě (30. 3. 1901). I proto vedly kroky paní Eliš-
ky, která je rovněž výhradní držitelkou autorských práv po ze-
snulém Janu Kaplickém, do východních Čech, kde by ráda, mimo 
jiné, pracovala na zachování odkazu celé rodiny Kaplických. 

Spolupráce s Nadačním fondem KAPLICKY CENTRE bude pro-
bíhat na bázi podpory, rozvoje a propagace architektury a mo-
derního umění s cílem uchovat odkaz Jana Kaplického a jeho vize 
pro budoucí generace. 

Jednou z prvních forem konkrétní spolupráce bude uspořá-
dání výstavy prací paní Jiřiny Kaplické v městské výstavní síni. 
Město Náchod chce touto formou představit veřejnosti život 
a dílo Jiřiny a Jana Kaplického. Už nyní spolupracuje Nadační 
fond KAPLICKY CENTRE s náchodskou firmou Darré, která při-
pravuje samostatnou kolekci produktů podle návrhů paní Jiřiny 
Kaplické (návrhy možné realizace v příloze). 

„V neposlední řadě plánujeme společně s nadačním fondem KAP-
LICKY CENTRE uspořádání semináře architektů a odborné veřejnos-
ti na téma umístění jedné z budov navržených slavným architektem 
Janem Kaplickým v prostoru Velkých lázní v Náchodě-Bělovsi. Dis-
kutujeme o projektu s názvem PLATÝZ. Pokud by se odborná veřej-
nost shodla na umístění, je město Náchod připraveno nakoupit licen-
ci a tento projekt v Náchodě realizovat,“ vysvětlil konkrétní záměry 
starosta Jan Birke a dodal: „Otevírají se nám neuvěřitelné obzory, 
které v tuto chvíli vypadají jako vize. Pokud se nám však podaří po-
stavit Kaplického vilu v Náchodě, naše město dostane úplně jiný roz-
měr především z hlediska cestovního ruchu.“

Náchod bude spolupracovat 
s Nadačním fondem KAPLICKY CENTRE

Zastupitelé města Náchoda schválili na svém jednání 
12. 12. 2022 rozpočet města na rok 2023 25 hlasy z celkového 
počtu 26 přítomných zastupitelů (jeden byl omluven). V příštím 
roce bude město hospodařit s rozpočtem ve výši 584.308 tis. Kč. 
Při porovnání s loňským rokem, kdy byly v rozpočtu schváleny 
příjmy a výdaje v objemu 633.015 tis. Kč, je předkládaný rozpo-
čet o 7,7 % nižší, především v kapitálových výdajích, což umož-
nilo sestavit rozpočet bez zapojení nových úvěrů do financo-
vání výdajů.

Oproti předchozím dvěma letům, kdy výdaje byly v zásadě 
směřovány primárně do investic, oprav a údržby, je tedy zřejmé, 
že výdaje roku 2023 směřují do oblasti běžných výdajů, konkrét-
ně na pokrytí extrémního nárůstu cen za energie, které město 
i přes četná úsporná opatření snižuje jen velmi obtížně. Tím tedy 
dochází k tomu, že kapitálové výdaje jsou pro rok 2023 rozpočto-
vány o 45 % nižší než v roce 2022. 

V roce 2023 počítá rozpočet města s o něco nižšími výdaji 
na investice než v předchozích letech. Největší investiční akcí, 
která přechází z roku 2022 do roku 2023 je dokončení stavby 
Spolkového domu za 58,2 milionu korun včetně DPH. Příští rok 
by mělo jít na tento projekt celkem 42 mil. Kč. V roce 2023 také 
pokračuje akce vyvolaná Královéhradeckým krajem – výstavba 
chodníků včetně kanalizace Jizbice-Lipí-Náchod (cca 22,5 mil. 
Kč), dále investiční akce spojené s obnovou lázeňství v Nácho-
dě (cca 10 mil. Kč) a projekt kybernetické bezpečnosti (12 mil. 
Kč). Dále jsou plánovány některé menší akce, především opravy 
místních komunikací.

Rozpočet města Náchoda pro rok 2023
Běžné výdaje jsou pro rok 2023 plánované o 44.796 tis. Kč vyš-

ší oproti roku 2022, což kopíruje inflační růst cen (zejména ener-
gií, ale i materiálů, práce, PHM atd.). Na obsluhu dluhu je roz-
počtováno 23.050 tis. Kč a oproti minulému roku tato položka 
mírně vzrůstá.

Bezmála 8,4 mil. Kč je určeno v příštím roce také na rozděle-
ní dotací sportovním klubům, 2,35 mil. Kč spolkům, bezmála  
1 mil. Kč dalším organizacím. Oproti minulému roku dochází 
minimálně k zachování nebo mírnému navýšení. 

„Důležitou zprávou pro všechny náchodské spolky a organizace je 
fakt, že dotace rozhodně nesnižujeme. Jen v sociální oblasti dochází 
k navýšení dotací o cca 2 mil. Kč,“ dodal starosta Jan Birke.

Středa 25. ledna 2023 v 19.00 hodin
Předprodej již probíhá.

FILHARMONIE
HRADEC KRÁLOVÉ

dirigent: Marek Štilec sbormistr: Pavel Horák

Leopold Koželuh: Symfonie g moll PosK I:5
Ignaz Josef Pleyel: Symfonie D dur B 147
Leopold Hofmann: Missa Sancti Aloysii (Badley D8)

5. koncert v rámci abonentního cyklu „K“ 2022/2023

Program:

Český chlapecký sbor BONI PUERI
a 

Vstupné: 260 Kč, 240 Kč, 220 Kč 
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VA Š E  S TAV E B N Í  F I R M A
PROJEKCE / STAVBY / MAJORDOM – SPRÁVA NEMOVITOSTÍ / RODINNÉ DOMY
STATING s.r.o., Kostelecká Lhota 100, 517 41 Kostelec nad Orlicí, www.stating.cz

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, 
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí. 

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

operátor/ka gumárenské výroby, 
mzda 36 000 Kč až 38 000 Kč měsíčně.

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

25 dní dovolené + 12 dní bonusového volna 
ročně navíc.

Ve středu 14. 12. 2022 se v podvečer na náchodském nádraží 
uskutečnilo krátké pietní setkání, které bylo připomínkou smut-
ného výročí. Právě 14. prosince před 80 lety, odjel z těchto míst 
vlak, do nějž musela většina náchodských Židů nastoupit a ne-
chat se transportovat do Terezína, a poté deportovat do vyhla-
zovacích koncentračních táborů. Hrůzy holocaustu přežilo jen 
16 náchodských Židů. Židovská obec v Náchodě už nebyla nikdy 
obnovena. Domy v židovské ulici byly včetně synagogy zbořeny 
a s nimi pak zmizely i mnohé vzpomínky na komunitu, která vý-
znamně ovlivnila historii našeho krásného města.

Poděkování patří Muzeu Náchodska za organizaci přednášek a 
připomínkových akcí k tomuto smutnému výročí a také za spolu-
práci na přípravě informační desky, která bude toto smutné vý-
ročí v těchto místech navždy připomínat.

„Zapomenout znamená nechat je znovu zemřít"...

80 let od transportu 
náchodských Židů do Terezína

Řezníčkova 451, 547 01 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
http://www.gymnachod.cz

Jiráskovo gymnázium 
v Náchodě 

zve žáky pátých a devátých ročníků
a jejich rodiče na

Den otevřených dveří 
ve čtvrtek dne 19. ledna 2023.

Program

16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd 
a jejich rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.

17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd 
a jejich rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny 
interaktivní akce, divadelní a hudební vystoupení, výstavy 
a prezentace a možná přijde i kouzelník…

Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.
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ZŠ BĚLOVES

ZŠ PLHOV
Třeťáci cestují kolem světa

Po loňském úspěšném projektu s ves-
mírnou tématikou připravily paní vycho-
vatelky plhovské školy pro žáky třetích 
ročníků „Cestu kolem světa“. Děti se tak 
v tomto školním roce podívají v rámci po-
bytu ve školní družině do různých zemí, 
aby se seznámily nejen s reáliemi, ale 
i tamními zvyky a kulturou.

Nejprve jsme v září vyrazili vlastnoruč-
ně vyrobeným autobusem do Prahy, kde 
jsme se prostřednictvím virtuální pro-
hlídky podívaly do expozic Národního 
muzea a prošly se po Karlově mostě. Tam 
jsme si také pořídily společnou památeč-
ní fotografi i. 

Po imaginární prohlídce Prahy už žáky 
čekaly cesta na letiště a všechny procedu-
ry spojené s odletem do další země. Bylo 
zapotřebí vyrobit letenky, natrénovat od-
bavení i evakuaci z letadla dle pokynů 
stevardek v podání paní vychovatelek. 
Evakuační plán jsme naštěstí nevyužili 
a letadlo sestavené ze školního inventáře 
bezpečně přistálo na letišti v New Yorku. 

Do Vánoc ještě děti stihnou procesto-
vat Severní a Jižní Ameriku a podívat se 
například do Bílého domu, na známý Ho-
llywood Boulevard, do národního parku 
Sequoia nebo k Niagarským vodopádům. 

Po Vánocích, na které se děti na otočku 
vrátí zpět do Náchoda ke svým rodinám, 
se opět vydají na cesty a jako první je při-
vítá další turisticky oblíbená země – Řec-
ko.              Petra Lochmanová, Táňa Kotlan

vychovatelky ŠD

Předvánoční návštěva 
Domova pro seniory Marie

Žáci ZŠ Náchod – Plhov, členové rady 
žáků se v předvánočním čase vydali 
do Domova seniorů Marie v Náchodě. Při 
domlouvání se, jak toto období zpříjemnit 
i lidem, kteří Vánoce tráví mimo rodinu, 
se dostali až k tomuto zařízení. 

S vedením domova se naši žáci domlu-
vili, že vyrobí vánoční přání a že ho ad-
resně se jménem klienta předají konkrét-
ním obyvatelům domova. Dne 14. 12. 
2022 se tedy 14 žáků plhovské školy, čle-
nů rady žáků, vydalo na návštěvu do Ma-
rie. Přání, která tvořily děti všech roční-
ků školy, doputovala do správných rukou, 
i pro zaměstnance domova měly děti při-
pravený drobný dárek a květinu. Peníze 
k nakoupení materiálu a květin pocháze-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁCHOD

BĚLOVES

VÁS ZVE NA

19. ledna 2023

Od 8:00 hod.

Do 16:00 hod

jí ze sběru papíru, který škola organizo-
vala v říjnu.

S koncem kalendářního roku děkujeme 
naší radě žáků za řadu akcí, které v roce 
2022 zorganizovala nebo na kterých se 
podílela, a také paní učitelce Zuzaně Ku-
čerové a paní vychovatelce Petře Lochma-
nové, které se práci s dětmi celý rok věno-
valy.                                     Vladimír Honzů

PŘEDŠKOLÁK V BĚLOVSI
Jak se máme v Bělovsi?
Přejeme všem čtenářům Náchodského 
zpravodaje hodně štěstí, zdraví a poho-
dy v novém roce. 
Milí předškoláci!
Přijďte si prohlédnout naši školu, sezná-
mit se s našimi učitelkami, budoucími ka-
marády a vyzkoušet si různé školní akti-
vity a dovednosti. A zveme tímto všechny 
rodiče, především rodiče předškoláků na 
tyto akce:  
Kdy?
19. 1. 2023, 16.00–17.00
8.00–16.00 – Den otevřených dveří
prohlídka školních prostor, pohybová cvi-
čení, orientace v prostoru, pravolevá ori-
entace 
16. 2. 2023, 16.00–17.00
hraní s písmeny, slovy, komunikační cvi-
čení, zpívání, kreslení, malování, uvolňo-
vací cviky, seznámení s anglickým jazy-
kem
Pro rodiče: přednáška “Školní zralost”
16. 3. 2023, 16.00–17.00
počítání, hraní si s čísly, výuka na počí-
tači a na interaktivní tabuli, překvapení
S sebou: přezůvky, pastelky

 Vážení rodiče předškoláků! 
Přijďte si i vy prohlédnout naši školu, se-
známit se s naší výukou a promluvit si 
s vedením školy a speciálním pedagogem 
o všem, co vás zajímá.

          Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ
V předvánoční čas jsme nijak nezahá-

leli. S vidinou blížícího se 1. pololetí na-
opak školní příprava nabrala na obrátkách 
a s ní současně probíhaly i pestré prosin-
cové akce.

5. 12. kráčel školou Mikuláš se svým 
doprovodem. Žáci z 2. stupně převlečeni 
do vlastních kostýmů navštívili malé žáč-
ky s nadílkou a věříme, že všechny potěšili.

Do tajů vesmíru ve Hvězdárně a plane-
táriu v Hradci Králové nahlédly třídy 5. A, B 
a C. Také zamířily k soutoku řek a navštívi-
ly Bílou věž, kde měly město jako na dlani.

Ani časné ranní vstávání neodradilo 
8. 12. zástupce tříd 1. a 2. stupně od setká-
ní na již druhé parlamentní snídani, při 
které se řešila aktuální témata, např. jak si 
zpříjemnit poslední školní týden kalendář-
ního roku a vánočně se naladit. „Účast byla 
takřka stoprocentní, na část jednání dora-
zil i pan ředitel,“ochotně prozradila před-
sedkyně parlamentu.

V prosinci se tradičně pořádají exkurze 
7. a 8. ročníků do našeho hlavního města. 
Na začátku měsíce se tedy nejprve vypravi-
ly 7. třídy do Prahy po stopách židovských 
pověstí. „Žáci se již ve škole v hodinách dě-
jepisu a literatury pečlivě seznámili s tou-
to problematikou,“ sděluje Blanka Maje-
rová, učitelka českého jazyka. „V Praze 
pak měli jedinečnou možnost spatřit nej-
mladší Jeruzalémskou synagogu, došli 
až do židovské čtvrti Josefov, kde navští-
vili židovský hřbitov. Zde u hrobu rabína 
Löwa vyslovili svá tajná přání, ve Starono-
vé a Pinkasové synagoze obdivovali židov-
ské atributy. Vše si pak prakticky osahali 
a vyzkoušeli v rámci výukového progra-
mu Badatel. Jelikož již začal advent, moh-
li žáci na Staroměstském i Václavském ná-
městí obdivovat vánoční stromky a nasát 
tu správnou předvánoční atmosféru,“ do-
dává závěrem. 
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PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

V polovině prosince žáci 8. ročníků za-
vítali do Náprstkova muzea, které se jako 
jediné v republice výhradně specializuje 
na mimoevropské kultury. Zde si prohléd-
li rozsáhlé sbírky předmětů z Austrálie 
a Oceánie, asijských, afrických i americ-
kých kultur. Poté se žáci přemístili do Ná-
rodního muzea, kde je čekala komento-
vaná prohlídka. Závěrečná procházka 
vánočně oděnou Prahou byla krásným za-
končením celé exkurse.

Náchodskou radnici navštívily 6. roční-
ky v rámci předmětu VOZ (Výchova k ob-
čanství a ke zdraví). Děti zjistily spous-
tu zajímavostí o historii města, prohlédly 
si dobové fotografie umístněné na chod-
bě radnice. Bonbonkem na závěr byla ná-
vštěva obřadní síně, kde si mohly sednout 
na židle se znakem Náchoda, a dozvědět 
se o akcích, které v této překrásné míst-
nosti probíhají. 

6. ročníky se vydaly také do Muzea Ná-
chodska, aby se blíže seznámily s dějina-
mi města a jeho okolí.

Velmi očekávanou událostí byla 6. 12. 
jednodenní exkurze do SRN. „Dopoled-
ne jsme si prohlédli interaktivní výstavu 
k pohádce Tři oříšky pro Popelku na zám-
ku Moritzburg, kde se exteriéry tohoto 
česko-německého kultovního filmu 70. let 
natáčely. V rámci výstavy byly k vidění ori-
ginální kostýmy a další filmové artefakty. 
Na venkovním schodišti, kde Popelka ztra-
tila svůj střevíček, nechybělo ani tradiční 
selfie,“ informuje Jan Šnajdr, učitel němec-
kého jazyka. „Odpoledne následovala ko-
mentovaná prohlídka historického centra 
Drážďan. Na závěr jsme si prošli nejstar-
ší německý vánoční trh Striezelmarkt. Dle 
reakcí účastníků se exkurze vydařila, žáci 

si mohli vyzkoušet stávající jazykové zna-
losti a byli namotivováni k dalšímu studiu 
němčiny,“ kvituje s potěšením.

Od Popelky je už opravdu jen krůček 
k Vánocům. A Vánoce – to jsou betlémy, 
setkání, dárky.

Děti z 1.,5. a 7. oddělení družiny strávily 
jedno celé odpoledne v Třebechovicích pod 
Orebem v muzeu betlémů. Bylo zde k vidě-
ní několik druhů betlémů a každý z jiného 
materiálu. Největší zážitek byl Proboštův 
pohyblivý betlém.

Našim žákům byla nabídnuta také pro-
hlídka betléma v kostele sv. Vavřince 
na Masarykově náměstí v Náchodě spoje-
na s výkladem. Rádi jsme této zajímavé na-
bídky využili.

Nejen dívat se, ale přiložit ruku k dílu. 
V tomto duchu se vydali žáci ze 3.B do ne-
dalekého Déčka, aby zde vytvořili dřevě-
né dekorace a pomohli tak obléknout naše 
město do vánočního kabátu.

Žáci tříd 4.A, B a 5.B, C se podíleli na vý-
robě dárečků pro seniory, o které se stará 
Oblastní charita Náchod. 

Ve školní budově v Komenského uli-
ci proběhlo „Vánoční setkání dětí a rodi-
čů“ s doprovodným programem a výro-
bou dárků.

22. 12. už začalo to pravé těšení. Prvo-
stupňové děti potěšily svým vánočním zpí-
váním starší spolužáky. Žáci 2. stupně za-
vršili pravou vánoční náladu koledami za 
doprovodu vlastních hudebních nástrojů.

Přejeme všem našim žákům, zaměst-
nancům i rodičům pohodu a vše nejlepší 
v nastávajícím novém roce 2023!

Předvánoční čas u nás ve ško-
le začal příchodem Mikuláše 
a jeho družiny. Kupodivu si čerti 
do pekla nikoho neodnesli, a tak 

jsme všichni mohli dosyta nasávat tu pra-
vou adventní atmosféru.

Byli jsme na výstavě řezbářských prací 
pana Jana Jirky v Malých lázních v Bělov-
si. Viděli jsme také betlémy z dílny věhlas-
ného řezbáře Zdeňka Farského ve výstav-
ní síni Muzea Náchodska. 

Navštívili jsme výstavu nazvanou 
Od Martina po Tři krále v Čapkově mlýně 
v Hronově a udělali jsme si výlet i do Ra-
tibořic.

Po zhlédnutí všech výstav jsme se pus-
tili do vánočního vyrábění i my. Výtvar-
nými pracemi našich žáků jsme vyzdobi-
li všechna patra školy.

Na tradiční vánoční dílničky byli po-
zváni rodiče žáků a také všichni přízniv-
ci a sponzoři naší školy. Účast byla veliká 
a všichni si odnášeli krásné nezbytnosti 
na výzdobu svých domovů. 

Samozřejmě jsme nezapomněli ani 
na pečení cukroví a také jsme si v jed-
notlivých třídách pěkně pospolu poseděli 
u vánočního stromečku. Děti si mezi se-
bou rozdaly dárečky a připomněli jsme si 
vánoční tradice a zvyky a k tomu nám ti-
chounce hrály vánoční písně a koledy. Kdo 
byl pozorný, slyšel i rolničky.

Na některé děti ve světě rozdávání dá-
rečků a zpívání koled teprve čeká. V nás 
krásné chvíle Vánoc již doznívají a připra-
vujeme se na příchod Tří králů. V lednu 
také máme naplánováno prohlédnout si 
loutky, s nimiž hrají herci v loutkové scé-
ně Dětem pro radost. A určitě se těšíme 
i na procházku po zrevitalizovaném Zá-
meckém kopci.

Všem žákům, pedagogům, pracovní-
kům, příznivcům naší školy a všem rodi-
čům a zákonným zástupcům našich žáků 
přejeme do celého nového roku hodně elá-
nu, zdraví, optimismu a úsměvů.

A nejlepší předsevzetí do nového roku? 
Vzdělávat se! A k tomuto cíli se v naší ško-
le budeme všichni vzájemně motivovat 
a povzbuzovat.             Mgr. Zdeňka Říhová
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Čím může spolek malířů AMAG alespoň symbolicky obdarovat 
čtenáře zpravodaje? Jako již tradičně volíme „výstavu“ našich 
obrazů zde, na stránkách náchodského měsíčníku. Publikované 
obrazy mapují tvorbu všech současných 25 členů spolku, jistě si 
sami povšimnete rozdílného výtvarného projevu v jednotlivých 
dílech. Všechna vznikla během podzimu, kdy jsme se věnovali 
grafickým technikám. Bohužel, dva dlouholetí členové AMAGu, 

pan Jiří Kollert a Miroslav Lazar, s námi kvůli nemoci nemohli 
podzimní program absolvovat, přejeme jim touto cestou uzdra-
vení a nejpozději na jaře opět nový elán do další tvorby. Z gra-
fických technik jsme ve skromných podmínkách našeho atelié-
ru v budově kina Vesmír v Náchodě tiskli linoryt, suchou jehlu, 
lept a také zkoušeli jejich kombinace.
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Kdo by chtěl vidět více z tvorby malířů našeho spolku, přijď-
te se podívat do budovy muzea Náchodska – Broučkův dům č. 18 
na náměstí T. G. Masaryka na výstavu obrazů s názvem „Lout-
ky v obrazech“. Uspořádali jsme ji u příležitosti letošních vánoč-
ních svátků spolu s náchodským loutkářským souborem „Dě-
tem pro radost“. Výstava potrvá do 15. ledna tohoto roku, rádi 
vás na ní přivítáme.

Redakci zpravodaje děkujeme za poskytnutý prostor a vám 
čtenářům za přízeň, kterou jste nám po celý rok prokazovali. 
Přejeme vám pevné zdraví, spokojenost a hodně kulturních pro-
žitků v následujícím roce.

Text, foto a návrh této prezentace: Jiří Spíšek
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Zvoněnka zdraví z nové budovy!
Poslední rok uplynul nám ve znamení 

velkých změn. Zaprvé, naše školka a ško-
la se přestěhovaly. Nově obýváme prosto-
ry krásné vily v Jiráskově ulici. 

Podařilo se nám rychle zabydlet a vy-
tvořit prostředí, kde se mohou učit všich-
ni – od nejmenších (dětí ve školce od 2 let) 
po největší (školáci do 9. třídy a my dospě-
lí). Tady přichází druhá důležitá změna, 
ze které máme velkou radost, a to právě, 
že jsou mezi námi žáci druhého stup-
ně. Naši adolescenti mají k dispozici svůj 
„byt“ – místo ve škole, které společně vy-
bavují, kde mohou vařit a pravidelně pře-
spávat. Věříme, že tahle zkušenost bude 
pro ně důležitým základem do života. Dal-
ší změna, do které se připravujeme, je ote-
vření lesní školky. 

Budeme rádi, když nás v nové budově 
navštívíte, např. v rámci dnů otevřených 
dveří, které pro vás chystáme. 

Přejeme krásný nový rok, plný objevová-
ní a učení!

ZVONĚNKA

Aktuální dění na SOA Náchod
Sice začínáme nový kalendářní rok 

2023, ale ten školní fi nišuje. Blíží se ko-
nec pololetí, tak mají všichni napilno. 
Odevzdávají se vypracované projekty, do-
pisují se testy, uzavírají se známky. Stu-
dentům obchodních oborů vrcholí přípra-
vy maturitního plesu. A pro vás, zájemci 
o studium na naší škole, se chystá v po-
řadí již druhý Den otevřených dveří. Po-
kud máte zájem, přijďte se k nám podí-
vat ve čtvrtek 19. 1. 2023. Po škole vás 
provedou studenti vyšších ročníků, kte-
ří vám předají cenné zkušenosti, zave-
dou vás do jednotlivých učeben, kde uvi-
díte i ukázky výuky. I během tohoto dne 
budou k dispozici přijímačky nanečis-
to, které si budete moci vypracovat pří-
mo na místě nebo si zvolit online podo-
bu a úkoly zodpovědět z pohodlí vašeho 
domova. O obě tyto možnosti byl velký 
zájem již v prosincových termínech Dnů 
otevřených dveří. Ti, kdo testy vypraco-
vali, se poté dozvěděli, jak jejich znalos-
ti obstály v konkurenci jiných uchazečů 
o studium na střední škole. A pokud se 
vám zdá, že by vaše výsledky mohly být 
ještě lepší, tak vám jistě nic nebrání se 
přihlásit na přípravné kurzy z matema-
tiky a českého jazyka, které naše škola 
již několik let organizuje. Ty letošní začí-
nají 23. ledna a i v tomto případě si mů-
žete zvolit prezenční nebo online formu 
studia. 

Za zmínku jistě také stojí některé akce, 
které proběhly v čase adventním. 

Veletrh fi ktivních fi rem 
ve Vysokém Mýtě

Studenti čtvrtých ročníků obchodních 
oborů se zúčastnili Veletrhu fi ktivních fi -
rem ve Vysokém Mýtě. Šestnáct týmů ze 
středních škol Královéhradeckého a Par-
dubického kraje soutěžilo o nejlepší slo-

gan, vizitku, prezentaci, nejlepšího pro-
dejce v českém a cizím jazyce, nejlepší 
stánek a fi rmu veletrhu.

Naši školu vzorně reprezentovalo pět 
fi ktivních fi rem:

• CYKLO ZENN, s. r. o. – prodej jízdních 
kol a cyklistických doplňků

• Elderien Figures, s. r. o. – prodej sběra-
telských předmětů, fi gurek a plyšáků

• GravityFilms, s. r. o. – autokino

• croomPhoria, s. r. o. – prodej zájezdů

• WonkaForce, s. r. o. – prodej a výro-
ba čokolád.
Společnost GravityFilms vyhrála sou-

těž o nejlepší slogan a fi rma ScroomPho-
ria vytvořila nejlepší vizitku veletrhu.
Podnikatelská snídaně v Hradci Králové

Studenti ze 4.B, kteří na naší škole stu-
dují obor zaměřený na podnikání, se zú-
častnili začátkem prosince v Hradci Krá-
lové podnikatelské snídaně pořádané 
Business Friends a Univerzitou Hradec 
Králové. Akce probíhala v hotelu U Krá-
lovny Elišky. Setkání bylo určené pro ma-
jitele a manažery fi rem, kteří chtějí se 
studenty navázat spolupráci, podpořit je 
na jejich vlastní cestě a být jedněmi z prv-
ních podnikatelů, kteří jim budou oporou, 
příkladem a inspirací.
Okresní přebor 
školních družstev v šachu

Velkou událostí se stal na naší škole ša-
chový turnaj čtyřčlenných družstev hra-
ný jako Okresní kolo přeboru škol Ná-
chodska. Svou velikostí se zařadil mezi 
nejvýznamnější šachové akce pro mlá-
dež v kraji. Celkem se za šachovnicí utka-
lo ve třech kategoriích 108 žáků rozdě-
lených do 25 družstev reprezentujících 
základní a střední školy. V šachových du-
elech se střetli zkušení závodní šachisté 
i rekreační hráči. Hrálo se tempem 2 x 10 
minut + 5 s na tah. Vítězné týmy postou-
pily do krajského kola. 
Prohlídka Drážďan

A třešničkou na dortu v čase advent-
ním byla exkurze do Drážďan, kterou zor-
ganizovala Mgr. Věra Forejtová. Návště-
va obrazárny, vyhlídka z opravené kopule 
drážďanského barokního skvostu a pro-
cházka po vánočních trzích rozhodně stá-
ly za to.                            Mgr. Lea Zálišová

DEN
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ

MONTESSORI  MATEŘSKÁ ŠKOLA
 A ZÁKLADNÍ  ŠKOLA S .R .O .  NÁCHOD

ČTVRTEK DNE 26.1.2023 
V ČASECH: 

  9:00 
11:00
14:00
16:00

ZVEME VÁS NA

KDE: JIRÁSKOVA 461, NÁCHOD

WWW.ZVONENKA.CZ
INFO@ZVONENKA.CZ

Střední průmyslová škola 
stavební a Obchodní 
akademie architekta 
Jana Letzela, Náchod, 
příspěvková organizace
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Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

                                                                                                                                             Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 KčPředprodej online vstupenek na www.beraneknachod.cz

uvádí 5. představení v rámci abonmá 2022/2023„ZELENÉHO” 

 Čtvrtek 16. února 2023 v 19.00 hodin

Bernard Slade:

  Předprodej také v  MIC Náchod, IC N. Město n. Met., IC Červený Kostelec, RIC Česká Skalice a IC Hronov.Předprodej od 6. prosince 2022 

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

                                                                                                                                             Vstupné: 360 Kč, 330 Kč, 300 KčPředprodej online vstupenek na www.beraneknachod.cz

 Neděle 29. ledna 2023 v 19.00 hodin

Bernard Slade:

  Předprodej také v  MIC Náchod, IC N. Město n. Met., IC Červený Kostelec, RIC Česká Skalice a IC Hronov.
Předprodej již probíhá! 

vás zve na koncert
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Naše nezapomenutelná Míla Zapletalová, duše souboru.

V minulém díle našeho putování historií náchodské Loutko-
vé scény Dětem pro radost jsme zmínili paní Kamilu Maierovou, 
učitelku MŠ a její nesporný přínos v osmdesátých letech v práci 
s mladými, talentovanými zájemci o loutkářské řemeslo.

Následující hektická doba společenských přeměn, jejichž zá-
van byl v osmdesátých letech stále více cítit, docenila sílu vzta-
hu tehdejších členů souboru ke „své“ zálibě a vzájemné lidské 
soudržnosti.

Soubor i nadále pracoval v suterénu hotelu Slavie, kde se však 
mnohé změnilo k lepšímu. Hlediště zútulnilo dřevěné obložení 
s obrazovými dekoracemi pana Jaroslava City, byly zrekonstru-
ovány elektrické rozvody, technické zázemí souboru bylo vyba-
veno novým, na tehdejší dobu špičkovým osvětlovacím pultem.

Malí i velcí diváci rádi chodili na českou loutkářskou klasiku, 
pohádky s čerty, vodníky, čarodějnicemi, Kašpárkem a osvobo-
zovanými princeznami. Náchodští loutkáři tak svým repertoá-
rem vytvářeli určitou protiváhu někdy poněkud tendenčním mo-
derním směrům některých jiných souborů, které do určité míry 
opustily smysl původního loutkového divadla. Filosofií našeho 
souboru rozhodně nebylo tuto tendenci znevažovat, nebo dokon-
ce bagatelizovat, ale převládajícím názorem, který v souboru pa-
noval, bylo zpřístupnit dětem krásné původní loutky i dekorace 
v ostrém kontrastu s tím, co v programech pro děti někdy doká-
že vytvořit např. televizní vysílání. 

Snažili jsme se prostě co nejlépe hrát pro naše malé diváky, 
využít bohatého fondu našich loutek, marionet, maňásků i java-
jek, solidního fondu dekorací vlastní výroby, pro některá před-
stavení i speciálně objednaných u Družstva lidových uměleckých 
řemesel Únanov u Znojma. 

Pravidelně každou sezonu bylo uvedeno asi osm titulů, ať už 
premiér, nebo obnovených premiér, případně jsme použili náš 
bohatý archiv vlastních úprav nebo nahrávek pohádek s vyso-
ce ceněnými hlasy tehdejších matadorů a opor souboru, jejichž 
výčet byl rovněž v minulých dílech citován.

Kdyby soubor už nic jiného nevlastnil, je bohatý nevšedním 
ztvárněním charakterů a emocí malých dřevěných postav, kte-
rým teprve hlas mluviče a ruka vodiče vdechne život. 

Snad dodejme, že v tomto období již byla osobností dosud ne-
citovanou, přesto nepřehlédnutelnou, i paní Milunka Zapletalo-
vá, zasloužilá „pokladnice“ našeho souboru, ve sklepení Slavie 
známá i za pultíkem s cukrovinkami, též vždy připravena na-
slouchat všem osobním útrapám kohokoliv z nás. 

Sedmdesátá jubilejní sezona náchodských loutkářů 
díl 5 – Léta osmdesátá minulého století

Ne, není mezi námi bezejmenných, protože za každým z nás 
zůstala, nebo ještě zůstává, nesmazatelná stopa.

Psal se přelomový rok 1989 a celý soubor s obrovskou úle-
vou přivítal zásadní změny společenského klimatu v naší zemi.

 Upřímně si dnes přiznáváme, že svoboda konání našeho sou-
boru v době totalitního husákovského období byla na tehdej-
ší poměry až nepřiměřeně vysoká, avšak už sám fakt, že naši 
běžnou celoroční práci nebudeme muset halit do hávu sociali-
stických závazků, nebyl k zahození. Dostali jsme nový impuls 
k práci, novou šanci, kterou ostatně měla i celá naše společnost. 
V oblasti kultury byla nastolena komercionalizace na všech fron-
tách a tento jev nutně zasahoval i do života všech typů divadel, 
od profesionálních scén, až po ta poslední amatérská. Mnohé 
soubory zanikly, jenom zcela výjimečně nové vznikaly, množi-
ly se dotazy typu: „Tak Ty hraješ loutkové divadlo? A kolik za to 
máte?“ Naše odpovědi vesměs budily pochybnosti tazatelů o na-
šem duševním zdraví.

Nicméně, duševní zdraví jsme si i tehdy zachovali, a tak přišla 
i léta devadesátá, milénium atd. A o tom zase příště.

Léta devadesátá připravujeme pro únorový Zpravodaj.
Miloš Jirman

  

 . 

Tradiční štace v předvánočním období. Tetokrát v Mezilesí. Každoroční koledování nesmělo chybět, stejně jako nový 
protestsong na známý nápěv, na který se dámy těšily
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Vánoční jarmark
Po dlouhých společných 

přípravách se 8. prosince 
uskutečnila tradiční oblí-
bená školní akce – Vánoční 
jarmark. Žáci se od října pil-
ně věnovali tvorbě výrobků 

k prodeji na hodinách pracovních činnos-
tí i doma s rodiči. 

Hotové výrobky potom s učiteli nace-
nili, společnými silami vyzdobili třídy 
a střídali se při prodávání. Prodejní stán-
ky byly naplněny vánočními ozdobami 
a dekoracemi, perníčky a jinými sladkost-
mi, betlémy a přáníčky. 

Všem rodičům a prarodičům, kteří svůj 
čas věnovali tvoření s dětmi, patří velký 
dík. Také chceme poděkovat všem, kdo 
přišli podpořit své děti i naši školu náku-
pem dárkových voucherů, nebo jen ma-
ličkostí pro radost. Zakoupení jakékoliv 
drobnosti děti velmi potěšilo a motivova-
lo je pro další společnou práci. Vybrané 
peníze budou použity na pomůcky do ško-
ly a část bude letos věnována útulku pro 
zvířata.
Lednový první předškoláček – 26. 1. 2023

První akcí nového roku 2023 bude jako 
obvykle Předškoláček, na kterém se zá-
jemci o nástup do první třídy dozvědí 
o principech výuky na naší škole. Srdeč-
ně zveme všechny rodiče i budoucí prv-
ňáčky. Program pro děti bude jako obvyk-
le zajištěn odděleně.
Dny otevřených dveří – 7.–9. 2. 2023 

Zveme vás na Dny otevřených dveří, 
kdy budou moci všichni zájemci zažít den 
ve třídě s programem Začít spolu. Ukáz-
kové hodiny Hejného matematiky, Cen-
ter aktivit, EduScrumu na druhém stup-
ni i Ranní kruhy budou volně přístupné 
a vyučující rádi zodpoví vaše dotazy.
Máte otázky? Otázka: Jak vypadá den 
ve třídě s programem Začít spolu?
Odpověď: Den začíná Ranním kruhem. 
Žáci se pozdraví, sdílí se spolužáky své 
zážitky a pocity z předchozího dne, nebo 
odpovídají na otázku vybranou jako téma 
kruhu a dozvídají se, jaký bude harmono-
gram celého dne.

Poté přichází společná práce podle 
rozvrhu hodin. Žáci pracují v lavici nebo 
na koberci, pokud potřebují podporu, radí 
se se spolužáky nebo s učitelem. 

Další formou výuky jsou Centra aktivit. 
Každý se zapíše do jednoho Centra a tím 
vytvoří týmy. Žáci pracují podle zadání, 
domlouvají se na postupu a společně při-
cházejí na řešení. Po splnění všech úkolů 
vyplní skupina sebehodnocení a připraví 
se na hodnotící kruh, ve kterém představí 
náplň své práce, splnění kritétií a může dát 
doporučení ostatním skupinám. Pracuje se 
i s otázkami: Co se podařilo? Co mi pomá-
halo? Co mi vadilo? Jak bych to potřeboval 
jinak? Cíleně se rozvíjí dovednost spolu-
práce a vykomunikovávání svých potřeb.

„Co nového Pod Montací“
Mateřská škola Alšova na výstavě v Ma-
lých lázních

Předvánoční dopoledne 14. 12. 2022 se 
v Malých lázních neslo v zábavném du-
chu. Místní výstavu řezbáře Jana Jirky na-
vštívila totiž mateřská škola, kde shodou 
okolností byl i vnuk pana Jirky.

 Ten se hned ujal role průvodce, a svým 
kamarádům poutavě vyprávěl o dědo-
vých obrazech. Na závěr návštěvy si ješ-
tě děti zazpívaly vánoční písničku. Výsta-
vu řezbářských prací pana Jirky můžete 
v Malých lázních navštívit až do 15. led-
na 2023.

MŠ Alšova

Od úterý 13. 12. 2022 je po několikamě-
síční rekonstrukci plně v provozu opra-
vená komunikace v ulici Řezníčkova. Sta-
vební úpravy byly zahájeny 6. 5. 2022 
odfrézováním stávajícího asfaltového po-
vrchu. 

Celková oprava byla spojena s opravou 
zařízení společnosti Innogy, proto mohly 
být opravy části vlastní komunikace za-
hájeny až po provedení opravy parovo-
du. Potrubí náchodské teplárny je ulože-
né v celé délce komunikace Řezníčkovy 
ulice a práce na jeho opravě probíhaly až 
do konce července. Až poté mohly být za-
hájeny vlastní práce na komunikaci a vy-
budování nových parkovacích míst. 

V průběhu stavby byla objevena původ-
ní dešťová stoka, která zajišťovala odvod-
nění poměrně velkého území. Tento ne-
předvídatelný problém musel být vyřešen 
vyprojektováním a realizací nové dešťové 
kanalizace. Přes všechny tyto komplika-
ce byla oprava místní komunikace v tom-
to týdnu zdárně dokončena. Park u ulice 
Českých bratří bude dokončen, jakmile to 
klimatické podmínky dovolí.

V ulici Řezníčkova jsou tak nové chod-
níky ze zámkové dlažby, byla provedena 
nová konstrukce vozovky s asfaltovým 
povrchem, vzniklo 22 parkovacích míst, 
z toho 7 nových a 3 pro imobilní občany. 
V napojení na ulici Komenského byl vy-
budován přechod pro chodce s ostrůvkem 
pro zvýšení bezpečnosti chodců. V celé 
ulici je také nové LED veřejné osvětlení. 

Do původního stavu před rekonstrukcí 
se tak vrátil i provoz autobusových linek, 
které projížděly po objízdné trase v ul. 
Za Sodovkárnou. 

Zhotovitelem stavby za celkem 
8.019.829,40 Kč je společnost Alprim CZ 
s.r.o., Velké Poříčí. 

Projektant a autorský dozor – Miloslav 
Kučera 0 PRODIS , Hradec Králové.

TDS – dopravně inženýrská kancelář, 
s.r.o., Hradec Králové.

Z důvodu úspor došlo v prosinci 2022 
k výměně světel v krytém plaveckém ba-
zénu v Náchodě. Během výměny bylo cel-
kem 262 ks demontováno bez náhrady 
včetně 410 ks zářivkových trubic u svítidel 
uzavřených a prachotěsných. Tato svítidla 
byla nahrazena novými 243 ks LED inte-
grovanými svítidly, některá světla byla 
opatřena kvůli úspoře čidlem. Díky této 
výměně osvětlení dojde nejen k úspoře do-
daných světel, ale i 52% úspoře na příko-
nu osvětlení. Tím největším bonusem je 
podstatně vyšší svítivost a zvýšení kom-
fortu jak pro návštěvníky, tak personál 
plaveckého bazénu.

Návratnost investice v celkové výši 664 
tis. Kč je aktuálně ve velmi krátkém hori-
zontu 3–5 let.

Rekonstrukce 
komunikace 
v ulici Řezníčkova

Nové osvětlení 
v krytém plaveckém bazénu
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Kristus
Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE

Ve sbírce Muzea Náchodska se nachází socha ukřižovaného 
Krista, kterému však chybí kříž. Plastika je vyrobena ze dřeva 
a polychromována, měří téměř 140 cm, a protože je umělecky za-
jímavě zpracována, rozhodlo se ji muzeum představit veřejnos-
ti. Měla by se stát součástí nové muzejní expozice v Polici nad 
Metují věnované zbožnosti na Kladském pomezí. Před samotnou 
instalací byl však nutný restaurátorský zásah.

Plastika byla totiž degradována silnou vrstvou povrchových 
nečistot, sazemi a oxidací. Kříž se nedochoval a také některé 
části sochy (prsty na rukou a nohou) chyběly. Malba byla silně 
znečištěná a místy odřená až na dřevo, také zlacení, které bylo 
použito na bederní roušku, bylo místy mechanicky poškozeno 
a celistvě znečištěno. Z ručně kovaných hřebů, držících trnovou 
korunu, se dochovaly tři, přičemž všechny kovové části byly po-
kryty vrstvou koroze.

Záměrem restaurování byla rehabilitace a vizuální zpřístup-
nění pro účely expozice s co nejmenším zásahem do původní-
ho stavu sochy. Uvolněná vrstva polychromie tak byla zpevně-
na klihovou vodou, některé části polychromie sejmuty a znovu 
přilepeny. Trnová koruna byla sundána, očištěna mechanicky 
štětcem a zakonzervována vrstvou šelaku. Kovové části (závě-
sové očko a hřeby držící trnovou korunu) byly vyndány a me-
chanicky očištěny od rzi a konzervovány paraloidem B72. Chy-
bějící hřeb, původně nahrazen hřebíkem s kulatou hlavou, byl 
nahrazen kovaným hřebem. Obě paže byly zezadu fixovány hře-
bíky skrz čepy. Po odstranění hřebů byly paže vyndány z uvol-
něných spojů a očištěny od starých klihových vrstev. Pravá paže 
byla nastavena a prodloužena o 4 mm lipovým dřevem. Na obou 
rukách i noze byly dořezány a přilepeny nové prsty z lipového 
dřeva. Následně byly obě paže přilepeny zpět kostním klihem. 

Socha byla v celé ploše očištěna mechanicky štětcem, poté 
tampony namočenými v syntaponu a destilované vodě. Někte-
ré části polychromie byly očištěny etanolem, na některých mís-
tech byl použit skalpel. Dále bylo provedeno slepení a vyvložko-
vání prasklin. Na konec byly všechny defekty vyplněny křídovým 
tmelem. Součástí zákroku byla separační vrstva, konsolidace pro 
stabilizaci díla a ochrana před klimatickými výkyvy damarovým 
lakem. Dále byla provedena optimální, odlišitelná a strukturo-
vaná retuš akrylovými barvami. Zlacená část byla lokálně retu-
šována na křídový tmel akvarelovými barvami a nakonec opat-
řena vrstvou vosku goldfinger.

Mgr. Mariana Poláková, Ph.D., Vlastimil Pibil, DiS.

3. prosince začala v kultovní náchodské hospodě Port Artur 
nová cesta Dannyho Smiřického na jeviště. Není to poprvé, co 
kroky postav z próz Josefa Škvoreckého zamíří na divadelní prk-
na (Viola 1965, 1967; DAMU 1991; Divadlo Petra Bezruče 1991, 
2015; Divadlo Husa na provázku 2000; Divadlo F.X.Šaldy 2001, 
Klicperovo divadlo 2021). Na jevišti Divadla na Vinohradech to 
ale bude poprvé. A takřka kompletní inscenační tým v čele s reži-
sérem Radovanem Lipusem a autorem dramatizace Janem Vedra-
lem přijel zkraje prosince nasát atmosféru „toho krásného města 
Kostelce“. Z autentického „Portu“ vedla jejich procházka Nácho-
dem – Kostelcem k Zbabělci proslavenému pivovaru i pivovar-
skému mostu, Mánesovic – Bayerlovic vile, k bývalé Metallbau-
werke naproti nádraží, na adresu Škvoreckých na Kamenici, přes 
zastávku v Městské knihovně a na Masyrykově náměstí a v Be-
ránku ke gymnáziu, aby svůj „kostelecký“ den završili ve Škvo-
recký Café. Inscenátoři z Vinohrad tedy zavítali na ta nejdůleži-
tější místa, která hrají ve Zbabělcích, Příběhu inženýra lidských 
duší, Prima sezóně, Miráklu i Obyčejných životech zásadní roli. 
A motivy z těchto Škvoreckého knih i některých dalších textů 
se staly podkladem pro právě se rodící vinohradskou inscena-
ci „Danny Smiřický (Příběhy inženýra lidských duší)“. Ta završí 
v repertoáru Divadla na Vinohradech volnou trilogii jevištních 
výletů do utváření české společnosti, kterou tvoří či tvořily již 
uvedené kusy „Sňatky z rozumu“ a „Český román“. Dannyho pří-
běh začnou 27.ledna, v den plánované premiéry, vyprávět Petr 
Matyáš Cibulka, Tomáš Pavelka, Aleš Petráš a Svatopluk Sko-
pal, kteří si ústřední postavu budou dle Dannyho věku předá-
vat. V Dalších „kosteleckých“ rolích se představí Karolína Knězů 
(Naďa), Jindřiška Hanušová nebo Sára Rychlíková (Marie), Kate-
řina Elizabeth McIntosh (Irena), Barbora Poláchová (Lucie), Ond-
řej Kraus (Přemek), Jiří Roskot (Lexa), Dominick Benedikt (Harýk) 
nebo Tomáš Dastlík (Benno). Snad se tahle sestava podívá třeba 
v roce Škvoreckého nedožitých 100. narozenin i do náchodské-
ho Beránku. Foto Viktor Kronbauer.                                 Š. Macura

Danny Smiřický na Vinohradech

z náchodské procházky 3. 12. 2022

z prvních čtených zkoušek
www.mestonachod.cz
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Regionální pracoviště NÁCHOD ul. Rybářská 1819, 
přízemí – číslo dveří 104, Penzion HARMONIE 2
IČO 26594145, www.czphk.cz, e-mail: nachod@czphk.cz
Telefon 491 426 027, mobil 606 754 725
Návštěvní hodiny CIOZP Náchod
Pondělí  8.00–12.00  Čtvrtek 8.00–12.00 
Úterý  8.00–12.00  Pátek 8.00–12.00 
Středa 12.00–16.00
Nabízíme: Odborné sociální poradenství osobám se zdravotním 
postižením (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P + 
mobilita, poradenství ohledně příspěvků úřadu práce, informa-
ce OSSZ o možnosti podání žádosti o invalidní důchod, možnos-
ti sepsání námitky apod.
Nabízíme: Euroklíče pro držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P a pro 
ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťu-
jí rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kom-
penzačních zařízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC).
Nabízíme: Zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek:
–  Francouzské hole, podpažní berle, švédský podavač, sedačky 

do vany (ceník 5 Kč/den).
–  Mechanický vozík, klozetový vozík, chodítka, nájezdové ram-

py, signalizace bytového zvonku pro osoby se sluchovým po-
stižením (ceník 10 Kč/den).

– Antidekubitní matrace vzduchové s kompresorem, (ceník 15 
Kč/den).

– Z CIOZP Hradce Králové:
– Zvedák elektrický do vany, elektrický invalidní vozík, schodo-

lez (ceník 30 Kč/den).
– Polohovací postel s matrací, motomed (ceník 35 Kč/den).
– Motodlaha (ceník 50 Kč/den).

Dne 7. 12. 2022 se konalo Vánoční posezení SZdP Náchod v pro-
storech Harmonie II, na jehož začátku nás přivítala paní před-
sedkyně Olga Frühaufová a představila hosty – Bc. Pavla Schumu 
(vedoucího Odboru sociálních věcí v MÚ Náchod) a (členku zastu-
pitelstva města Náchoda) Mgr. Denisu Pokornou. Při této příleži-
tosti oběma jmenovaným poděkovala za spolupráci ve prospěch 
zdravotně postižených a sociální péči, rovněž zmínila velké po-
děkování paní Mgr. Kateřině Tylšové (koordinátorce plánování 
sociálních služeb) a Městu Náchod za podporu v sociální, zdra-
votní péči a poskytnutí dotace na celoroční činnost.

Pan Bc. Schuma v souvislosti s rostoucími náklady na ener-
gie, služby, informoval přítomné o možnosti využití příspěv-
ku na bydlení, které poskytuje MPSV, vyslechl požadavky a při-
pomínky k odstraňování bariér ve městě, přislíbil pokračování 
v letité spolupráci. 

Následně našim členům zahráli na vánoční téma bratři Kryš-
tof Pokorný – kytara a Vojtěch Pokorný – flétna.

Další program byl věnován tiché vzpomínce na zemřelé čle-
ny v tomto roce. 

Předsedkyně dále informovala přítomné o zkrácení výše po-
skytnuté dotace městem Náchod, konstatovala fakt, že pro vy-
soké platby za kancelář a pojištění, blahopřání k významným 
výročím, návštěvy členů v nemocnicích, kondolence a příspěv-
ky členům na rekondiční program, zájezd do Polska, kancelář-
ské potřeby apod., výbor pracuje bez nároků na plat, platby jsou 
hrazeny z finančních rezerv, které byly vytvořeny v minulosti.

Následně byly účastníkům zájezdu do Wroclawi předány in-
formace k jeho samotnému průběhu.

Zpráva z Vánočního posezení 
SZdP Náchod, z.s.

První Mini Festival 
bude ve znamení folku, bluegrassu 
a dobrého jídla

Dále paní Frühaufová informovala o rekondičním pobytu 
v Lázních Velichovky, který je plánován na jaro 2023. Dobro-
volníkům, kteří se podíleli na organizaci Ratibořického pojezdu 
2022, bylo předáno poděkování a pamětní listy. 

Následně přítomným pro radost a potěchu zahrál na harmo-
niku p. Hejda, při jehož hraní jsme si s chutí zazpívali, zavzpo-
mínali. Odpoledně jsme si zpestřili tradičními dárky z půdy, 
u kterých asistovala paní zastupitelka Pokorná, zasmáli jsme se 
a zároveň se rozloučili s Pepou Bartošem, který se stěhuje mimo 
Náchod. Přejeme mu vše dobré. 

Vánoční posezení bylo veselé, přátelské, splnilo radost ze se-
tkání. Poděkování patří výboru a všem, kteří nám pomohli k pěk-
nému vánočnímu posezení. Paní předsedkyně popřála všem 
krásné prožití vánočních svátků v kruhu rodin a šťastný nový 
rok, zdraví, štěstí a radost ze setkání.

Olga Frühaufová – předsedkyně SZdP Náchod z.s.

Milovníci dobré hudby a jídla si přijdou na své v sobotu 4. úno-
ra 2023, kdy se uskuteční historicky první Mini Festival v ná-
chodské Restauraci Na koupališti. Příjemný mix country folku 
a bluegrassu zahraje místní hudební sdružení Damtrio. Dále 
uslyšíte neotřelý folk v podání skvělého písničkáře Víti Troníč-
ka (Marien) a jeho Tria a na závěr večera vystoupí svěží bluegras-
sová skupina K band, se kterou si budete moci zazpívat napří-
klad písně legendárního Blanketu. 

V průběhu večera se můžete občerstvit nebo jen tak poslou-
chat a pobavit se s přáteli.

První Mini Festival – Restaurace Na koupališti
sobota 4. února 2023 v 18.00 hodin

rezervace vstupenek je možná telefonicky na tel. 777/052953 
nebo e-mailem: pepamalina@seznam.cz 
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V posledních dvou letech MAS Stolové hory ve spolupráci 
s místními školami, organizacemi i jednotlivci uspořádala hned 
48 příměstských táborů. A pro děti byl na letošní léto připraven 
jeden speciální úkol. Na pohled měly nakreslit, co se jim v průbě-
hu tábora líbilo, co by doporučily dalším dětem a rodinám s dět-
mi k návštěvě. Pohledy pak poslaly do kanceláře MAS a sešlo se 
jich opravdu hodně, několik stovek. Na základě tipů dětí jsme 
vytvořili Výletovník neboli tipy na výlety od dětí pro děti. Navíc 
na pořádání příměstských táborů jsme spolupracovali i s MŠ a ZŠ 
speciální NONA. Výletovník je díky tomu doplněn o informace, 
do jakých míst se bez problémů dostanete s vozíkem nebo ko-
čárkem. To určitě ocení i maminky a tatínkové vozící svá dítka. 

A kde je k dostání? V obou náchodských infocentrech. V on-
line verzi jej naleznete na webových stránkách www.mas-sto-
lovehory.cz. 

Výletovník aneb inspirace 
na výlety od dětí pro děti

Ani MAS Stolové hory se bilancování, které přichází s přelo-
mem nového roku, nevyhnulo. Jaký tedy ten MASkový rok 2022 
byl? Kromě mnoha přívlastků byl především plný práce, ale také 
setkávání i oslav. V minulém roce totiž uběhlo desetileté výročí 
od založení spolku. Proto v červnu po zasedání valné hromady 
proběhla se členy MAS oslava kulatin MASky na Slavném v pří-
jemném prostředí penzionu Majka. Nechyběla krůta, zákusky 
ani slunečné podvečerní počasí, což vykouzlilo pohodovou at-
mosféru. 

Ale co ta práce a ostatní setkávání? Povedlo se mnoho projek-
tů, jež MAS organizovala nebo se na nich jinak podílela. Na jaře 
jsme vypravili autobus do spřátelené MAS Pobeskydí. Za inspira-
cí s námi jelo celkem 30 zástupců obcí a různých spolků, ale také 
zemědělců. V druhé polovině dubna přišla na řadu akce Uklízí-
me MASku. Celkem se uklízelo na 11 místech po celém regionu 
a do úklidu se zapojilo více než 500 osob, z nichž velkou část 
tvořily děti z místních škol a školek. Děti uklízely symbolicky  
22. dubna, kdy se slaví Den Země. Z náchodských škol se zapo-
jily ZŠ Náchod – Plhov, MŠ Alšova a ZŠ Pod Montací. Ruku k dílu 
přidali i dobrovolní hasiči z Bukovice nebo ze Zlíčka.

Během letních dní jste nás také mohli potkat na mnoha mís-
tech. V červnu jsme se stánkem vyrazili na náchodské Dny pro 
rodinu. O měsíc později jsme do Hradce Králové dovezli na Festi-
val regionálních produktů dvě napěchovaná auta výrobků z na-
šeho okolí. A konec léta patřil Žďáru nad Metují a soutěži Ves-
nice roku, jejíž krajské kolo tato obec vyhrála a my jsme se rádi 
zúčastnili nejen oslav, ale také jsme se snažili pomoci při pre-
zentaci během krajského i celostátního kola. 

Ale zpátky do parného léta, kdy se možná i vaše dítě zúčast-
nilo některého z táborů, které jsme zaštítili. Letos proběhlo cel-
kem 27 turnusů s velmi různorodým programem, takže si kaž-
dý mohl vybrat téma, které mu je blízké. Navíc jsme si tento rok 
pro děti připravili mnoho dárků, které jim udělaly velkou radost. 
Každé dítě dostalo lahev na pití a kšiltovku, na niž si mohlo na-
kreslit libovolný obrázek nebo napsat svoje jméno, což ocenili 
především vedoucí. Děti také kreslily obrázky, jež můžete vidět 
ve Výletovníku. Do něj jsme sepsali tipy od dětí na výlety v oko-
lí. Načerpáte nápady, dozvíte se, zda je dané místo bezbariéro-
vé a do Výletovníku si vaše děti mohou napsat zážitky z cest.

Začátek září patřil návštěvě z MAS Pobeskydí, která se 
na oplátku vypravila za námi. Ukázali jsme jim mnoho projek-
tů a zajímavých míst. Velmi je zaujala MiniMlékárna v Nízké 
Srbské, kde si poslechli výklad o chovu krav i výrobě sýrů, které 
také ochutnali. Jednu listopadovou sobotu jsme strávili s vámi 
pod Ostašem. Mezi Žďárem nad Metují a Českou Metují můžete 
při procházce potkat výsledek snažení více než stovky nadšen-
ců. Alej Ostašinka čítá 50 ovocných stromů starých odrůd a věří-

Nabitý jubilejní rok 
MAS Stolové hory

me, že ji ve spolupráci se ZD Ostaš budeme postupně rozšiřovat. 
Během celého roku se MAS Stolové hory věnuje tématu ko-

munitní energetiky. Obecně energetika se dotkla asi každého 
z nás více než kdy jindy. A právě komunitní energetika předsta-
vuje jedno z možných východisek z krize. V tomto roce chystá-
me založení spolku, jenž při úpravách legislativy umožní sdíle-
ní vyrobené energie v rámci malého území. Pomáhali jsme také 
Ukrajincům při začleňování do naší společnosti. Podpořili jsme 
na 40 vašich projektů v oblastech zemědělství, podnikání, les-
nictví a také menších projektů spolků a škol. Například v Macho-
vě došlo k dovybavení školní jídelny konvektomatem, v Suchém 
Dole pak mají děti k dispozici nové úložné prostory.

Ve školách byly vloni dokončeny i větší rekonstrukce. Ve Stár-
kově mohou díky MAS Stolové hory využívat učebnu, která slou-
ží jako prostor pro dílny. Náchodská škola Komenského využila 
finanční prostředky na úpravu učebny pro přírodopis a na škol-
ním pozemku upravila taktéž učebnu dílen. Taktéž v Náchodě, 
tentokrát však na Babí, dětem i učitelům slouží nově vybave-
ná multimediální třída pro výuku především angličtiny. V rám-
ci projektu Učíme se na Náchodsku – MAP 3 vytváříme prostor 
pro vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků v oblasti školství 
i neformálního vzdělávání. 

A co nás tedy čeká v roce 2023? Mnoho nového, neboť začíná 
nové dotační období a tím i nové příležitosti na finanční pomoc 
vašim projektům či projektům ve vašich obcích. O všem vás bu-
deme informovat na našich webových stránkách www.mas-stolo-
vehory.cz nebo na našem facebookovém profilu. Odebírat můžete 
také náš čtvrtletní newsletter, který vám zašleme do e-mailové 
schránky. A pokud rádi čtete, tak pro vás chystáme zpravodaj 
Stolovky, který již tradičně vychází 1. února. 

Mirka Soldánová, MAS Stolové hory
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* * *

V úterý 6. prosince večer proběhlo v Šo-
nově u Nového Města nad Metují vyhod-
nocení uplynulého ročníku série turna-
jů v moderních šipkách – NáChodka. Od 
8. března, kdy seriál odstartoval, se ode-
hrálo celkem 79 turnajů, jež se pravidel-
ně střídaly na pěti hracích místech nachá-
zejících se na území náchodského okresu. 
Do bojů o body do žebříčků se v jednot-
livých turnajích zapojilo celkem na 100 
hráčů a hráček.

Celoroční žebříčky byly vedeny v pěti 
kategoriích, proto se zrodilo hned 5 vítě-
zů. Jmenovitě se do historie soutěže za-
psali Sára Felcmanová (kategorie ženy), 
Martin Dudáček (muži A), Ondřej Vylíčil 

NáChodka 2022
Pořadatel: UŠO Královéhradecko sever za podpory společnosti Willcap Trutnov
Info: nachodka.navrchol.cz nebo 603 104 220

Premiérový ročník NáChodky je minulostí
(muži B), Zdeněk Pavlista (muži C) a Petr 
Pozděna (muži D+). Všichni svá pořadí 
ovládli s dostatečným bodovým polštá-
řem, z nich ten nejvíce napěchovaný měl 
posledně jmenovaný, když jeho nejbližší 
pronásledovatel za ním v žebříčku zaostal 
o více než 12 tisíc bodů.

NáChodka je mimo jiného typická tím, 
že za umístění na stupních vítězů se ne-
udělují poháry či medaile, nýbrž origi-
nální pamětní ceny užitného charakteru. 
Medailisté si proto odnesli, přesněji ob-
lékli, funkční trička s originálním moti-
vem NáChodky. Celkově byly předány od-
měny různého druhu v hodnotě atakující 
25 tisíc korun.                                     (VOn)

Jako každoročně pořádá Okresní sdru-
žení ČUS v Náchodě a Servisní centrum 
sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlep-
ších sportovců, kolektivů a trenérů, kte-
ří se svými výkony nejvíce zasloužili o re-
prezentaci našeho okresu v roce 2022.

Věnujte čas a pozornost výběru spor-
tovců našeho okresu za rok 2022 a navrh-
něte ty, kteří splňují předepsaná kritéria.

Ocenění budou předána v těchto ka-
tegoriích: jednotlivci, kolektivy, trenéři 
a v kategorii mimořádný výkon. 

Věříme, že vyhlášení bude alespoň čás-
tečným odměněním těch, kteří reprezen-
tují náš okres na vrcholových sportovních 
soutěžích a dosahují zde výborných vý-
sledků.

Návrhy s přesnými daty zasílejte nej-
později do 15. února 2023 na adresu: OS 
ČUS v Náchodě, Servisní centrum spor-
tu, Pražská 1759, 547 01 Náchod (na@
cushk.cz) 

Anketa odborníků bude uzavřena 
31. března 2023.

Vyhodnocení 
nejlepších sportovců, 
kolektivů a trenérů 
okresu Náchod 
za rok 2022

Na svatého Mikuláše byla v Domě Ar-
mády Praha v Dejvicích předána úspěš-
ným sportovcům ocenění, mezi jinými 
také Jiřímu Vondřejcovi, trenérovi atle-
tiky, bývalému házenkáři Dukly Praha 
a národního týmu ČR. Pamětní list mu 
byl předán u příležitosti životního jubi-
lea za významný přínos v reprezentaci  
Armádního sportovního centra Dukla 
Praha. 

Přidáváme se ke gratulantům a oceně-
nému přejeme hodně sportovních úspě-
chů do dalších let.

Jiří Vondřejc 
mezi nejlepšími 
sportovci minulosti

zleva Václav Fišer – bývalý šeftrenér 
atletiky,vynikající atlet-trojskokan, 
zprava Vlastimil Jansa – šachový velmistr, 
stříbrný v družstvech na olympiádě 
v Luzernu

Štěpán Škorpil – sportovní 
komentátor,který slavnostní večer uváděl
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LEDEN 2023 v Muzeu Náchodska

MUZEUM NÁCHODSKA

Stálá expozice muzea
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masary-
kově náměstí čp. 18 v Náchodě je do 15. ledna otevřená denně 
mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00. Od 16. ledna 
bude otevřeno od pátku do neděle od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 
491 433 722 nebo na e-mailu meisnerova@muzeumnachodska.cz. 

Pevnost Dobrošov
Pevnost Dobrošov je v lednu pro návštěvníky uzavřena.

  Výstavy   

Betlémy Zdeňka Farského
Muzeum Náchodska vás zve do Výstavní síně na rohu Tyršovy 
a Zámecké ulice v Náchodě na výstavu betlémů z dílny věhlasné-
ho řezbáře Zdeňka Farského. Výstava je uspořádána u příležitos-
ti životního jubilea autora a představuje jednu část z jeho boha-
té tvorby, a to sice tvorbu betlemářskou. Návštěvníci se mohou 
těšit na celkem čtrnáct betlémů od těch nejmenších, až po bet-
lémy s fi gurkami vysokými 135 centimetrů. Hlavním lákadlem 
je dva a půl metru dlouhý betlém obsahující více jak sedmdesát 
fi gur. Betlém je unikátní i z jiného pohledu – zachycuje scény 
od Zvěstování až po Pašije. Výstavu lze navštívit až do 15. ledna 
denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a 13.00 do 17.00. Upozor-
ňujeme, že na Nový rok, 1. ledna, je zavřeno.

Loutky v obrazech
Muzeum Náchodska vás ve spolupráci s AMAG a Loutkovou scé-
nou Dětem pro radost zve na výstavu Loutky v obrazech, která 
je k vidění až do 15. ledna 2023 v Broučkově domě čp. 18 na Ma-
sarykově náměstí v Náchodě. Výstava obrazů, na nichž praco-
vali členové Ateliéru malířů a grafi ků po celý rok, je doplněna 
o loutky náchodské Loutkové scény Dětem pro radost, která brzy 
oslaví 70 let svého působení. Otevřeno je denně mimo pondělí 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00. Upozorňujeme, že na Nový 
rok, 1. ledna, je zavřeno.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pon-
dělí od 9 do 17 hodin.

  NÁCHODSKÁ VÝTVARNÁ ZIMA / NACHOD ART WINTER 
17. 12. 2022 – 12. 2. 2023
Náchodská výtvarná zima – výstava regionálních umělců se 
zahraniční účastí (Nachod Art Winter – regional fi ne art ex-
hibition with international cooperation/participation). Kurá-
torkou výstavy je Nongkran Panmongkol dlouhodobě působí-
cí ve Stockholmu, v severním Thajsku a pravidelně i v Česku. 
Kurátorka se rozhodla oslovit užší okruh autorů ve srovnání 
s tradičním formátem Náchodského výtvarného podzimu. Její 
pohled je formován jejím nadhledem a zkušeností v meziná-
rodním kontextu se zřetelem na podoby současného umění 
v site-specifi c (geografi ckém) kontextu, ve společenském kon-
textu, včetně insitního umění. Kontrasty/hranice mezi profe-
sionálním (tržně úspěšným) a neprofesionálním současným 
uměním, uměním amatérským, uměním autodidaktů, komu-
nitním uměním a privilegovanými formami dnešního vizu-
álního umění mizí nebo se mění.
Edukační program pro školy
19. 12. 2022 – 10. 2. 2022 GVUN Jízdárna 

  TAJEMSTVÍ SVĚTLA
Interaktivní program k výstavě Náchodská výtvarná zima ur-
čený pro školní kolektivy i zájmové skupiny. Vstupné: žák/stu-
dent 20Kč, pedagogický doprovod zdarma. Více informací na-
jdete na webu galerie https://www.gvun.cz/pro-skoly/. 
Registrace programů na adrese: hornackova@gvun.cz
GVUN Kino
25. 1. 2023 18.00 hodin
GVUN Jízdárna

  MRÁZ PO ZÁDECH
Projekce krátkých uměleckých fi lmů uváděná v rámci do-
provodného programu k výstavě Náchodská výtvarná zima. 
Nechte se překvapit speciálním zimním výběrem snímků 
s mrazivou tematikou.
GVUN Malá, Náchod, Plhovská 862, tel. 491 423 245, 
491 427 321. Otevřeno v době konání programu a po předcho-
zí telefonické domluvě. 

  MOŽNÁ JE TENTO SVĚT PEKLEM JINÉ PLANETY, 
ANTONÍN BRINDA – 7. 12. 2022 – 15. 1. 2023
Kurátorka výstavy: Heidi Hornáčková
Živá akce a následná výstava „Možná je tento svět peklem 
jiné planety“ jsou výstupem několikatýdenního pobytu uměl-
ce Antonína Brindy v Náchodě. Brinda je český akční umělec 
a kurátor, který se ve své praxi soustředí na témata spojená 
s urbanismem, dopravní infrastrukturou, politickou geogra-
fi í i nomádstvím. Přímo pro GVUN Malou se rozhodl vytvořit 
site-specifi c performance a následnou instalaci, která vychá-
zí z unikátního genia loci města Náchoda. V této práci se tak 
vrací ke svým dlouhodobým tématům a formálním postupům 
– práci ve veřejném prostoru města a dystopické imaginaci.
Dernisáž výstavy a performance
14. 1. 202 17.00 hodin
GVUN Malá

  MOŽNÁ JE TENTO SVĚT RÁJEM JINÉ PLANETY
V rámci akce u příležitosti ukončení výstavy Antonína Brindy 
se publiku představí akční umělci, kteří se pokusí skrze au-
torovu instalaci nabídnout nevšední přístupy a snad i mož-
né, různorodé možnosti výkladu instalace a nacházení vzta-
hů k materiálu, který umělec v Náchodě po sobě zanechal. 
Více informací o doprovodných programech a vzdělávacích 
akcích na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Více informací na www.muzeumnachodska.cz a facebooku Muzea Náchodska

Muzeum Náchodska ve spolupráci s AMAG a Loutkovou 
scénou Dětem pro radost zve na výstavu u přiležitosti 70 let 

jejího působení.
Kdy: 10. prosince 2022 – 15. ledna 2023

Kde: Náchod, Broučkův dům čp. 18
Vernisáž výstavy: 9. prosince od 17.00

Otevřeno denně kromě pondělí 9.00–12.00 a 13.00–17.00
Od 26. prosince do 30. prosince otevřeno včetně pondělí

Zavřeno: 24. prosince, 25. prosince, 31. prosince a 1. ledna 

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

Stomatologická pohotovost

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

LEDEN
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

  od 18 hodin 
 12. 1. Lucerna

  od 15 hodin
 14. 1.  Kašpárek a čarodějnice

  od 18 hodin
 19. 1. Lucerna

  od 15 hodin
 21. 1. O chytré princezně
 28. 1. O chytré princezně 

Více informací na stránkách 
http://lsdpr.cz 

DR. MAX
Polská 397 (Kaufland), Náchod
denně 8–20 hodin

Oblast Náchodsko-Jaroměřsko:
 7. 1. a 8. 1.  MUDr. Semerák-MUDr. Štrasová s.r.o.  Denisovo nábřeží 665
  (MUDr. Vladimír Semerák)  tel.: 491 424 921
 14. 1. a 15. 1. Frydent s.ro. (MDDr. Jana Kyselá)  Rokolská 123
  Nový Hrádek  tel.: 495 496 030
 21. 1. a 22. 1. MUDr. Radmila Sedláčková, MSc.  Kostelecká 1204
  Náchod  tel.: 491 426 926
 28. 1. a 29. 1. MUDr. Lucie Strnadová  Z. Němečka 130
  Jaroměř – Josefov  tel.: 491 812 495

 Oblast Náchodsko – Broumovsko:
 7. 1. a 8. 1.  MUDr. Milan Hýbl  Hálkova 367
  Náchod  tel.: 491 428 636
 14. 1. a 15. 1. MUDr. Daniel Blažek  17. listopadu 388
  Police nad Metují  tel.: 491 543 844
 21. 1. a 22. 1. MUDr. Jana Šnajdrová  Náchodská 548
  Velké Poříčí    tel.: 777 905 047
 28. 1. a 29. 1. MUDr. Renata Čábelková  Jiřího z Poděbrad 937
  Hronov  tel.: 491 482 911

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 6. ledna

KERAMIKA NA ZKOUŠKU
tematická zimní tvorba z keramické hlíny, 
program od 16 do 18 hodin, vhodné pro 
děti i dospělé (do 6 let pouze v doprovo-
du rodičů), s sebou pracovní oděv, přezů-
vky, vstupné děti 50 Kč, dospělí 100 Kč, in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

 sobota 14. ledna – JANUARY SATURDAY 
angličtina pro děti od 6 do 11 let, pro-
gram od 9 do 13 hodin, hravá výuka for-
mou hrátek a soutěží, s sebou vybavený 
penál a přezůvky, přihlášky do 12.1., cena 
180 Kč, (v ceně svačina a pitný režim), in-
formace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@
deckonachod.cz, tel. 775 22 3291

 sobota 21. ledna
ZASNĚŽENÝ VÝLET S BAŤŮŽKEM
poznávání okolí pod sněhovou pokrýv-
kou, zábava a pohoda, pro děti od 6 do 15 
let, cena 180 Kč, členové, klubu Batůžek 
80 Kč, informace Pavlína Tylšová, sportov-
nioddeleni@decko-nachod.cz, 
tel. 775 223 292
21.–22. ledna – KURZ KRESBY PRAVOU 
MOZKOVOU HEMISFÉROU
víkendový kurz kresby, každý den od 9 
do 17 hodin, pro zájemce od 12 let, kurz 
vede lektorka Mgr. Věra Voltrová, s sebou 
přezůvky, pracovní oděv, svačina, nejsou 
nutné kreslířské zkušenosti, přihlášky 
do 18. 1., informace Bc. Tereza Išová, tel. 
774 223 296

 pátek 3. února – TVOŘIVÉ POLOLETKY
pololetní prázdniny pro děti od 6 do 12 
let, vhodné pro děti, které rády tvoří, pro-
gram od 9 do 15 hodin, přihlášky do 1.2., 
informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 
296

 pátek 3. února
PRÁZDNINOVÝ VÝLET S BAŤŮŽKEM

výlet o pololetních prázdninách s klu-
bem Batůžek, pohoda a smích, pro děti 
od 6 do 15 let, cena 180 Kč, členové klu-
bu Batůžek 80 Kč, informace Pavlína Tyl-
šová, sportovnioddeleni@decko-nachod.cz, 
tel. 775 223 292
Na všechny akce Déčka je třeba se hlá-
sit přes registrační systém na www.dec-
ko-nachod.cz, kde také najdete další in-
formace.  

Déčko Náchod v roce 2022 realizovalo 
několik národních i mezinárodních pro-
jektů. Zde je malé ohlédnutí za nimi. 

Díky dotaci IROP realizované Městem 
Náchod byla v uplynulém roce provede-
na rekonstrukce přírodovědné a technic-
ké stanice Tlapíkárna. Ta byla slavnost-
ně otevřena na Den dětí 1. června a od té 
doby zde mohou probíhat nejen pravidel-
né aktivity pro děti - technické a přírodo-
vědné kroužky, tábory, ale také řada dal-
ších akcí, například výukové programy 
pro děti z náchodských MŠ a ZŠ. V nové 
technické dílně vznikly i díky pomoci dětí 
krásné dřevěné domky, které zdobí květ-
níky na Masarykově náměstí. Kromě toho 
Tlapíkárna poskytuje mnohem lepší mož-
nosti pro chov nejrůznějších chlupatých 
mazlíčků (králíků, činčil, osmáků...), do-
konce jsme mohli dokrmit i ježka ze zá-
chranné stanice JARO Jaroměř, který se už 
šťastně vrátil do volné přírody. 

Na jaře se Déčko zapojilo do Erasmus+ 
projektu Ecology – from trend to educa-
tion, který se věnoval vzdělávání peda-
gogů v oblasti ekologie, aby mohli dále 
rozvíjet v této oblasti mladé lidi. Jelikož 
je téma ekologie a udržitelnosti pro Déč-
ko důležité, uspořádalo také projekt s ná-
zvem Sustainability in youth work and be-
yond, který se věnoval udržitelnosti nejen 
z pohledu ekologie. Déčko také podpoři-

lo mladé lidi v realizaci celkem 3 solidár-
ních projektů: Dance it out byl zaměře-
ný na podporu pohybu a propojení dětí 
po covidu, díky The Eco story vznikla 
ekopohádka, kterou bylo možné zhléd-
nout například na Kuronských slavnos-
tech, a projekt Mezi námi, s námi se vě-
nuje začleňování uprchlíků do komunity. 
Tyto projekty byly podpořeny programem 
Evropský sbor solidarity. Díky tomuto 
programu navíc Déčko hostilo celkem 15 
evropských dobrovolníků – ve školním 
roce 2021/2022 celkem 8 z Francie, Ně-
mecka, Itálie, Estonska, Švédska, Kanár-
ských ostrovů a Polska a v roce 2022/2023 
celkem 7 ze Španělska, Rakouska, Fran-
cie, Polska a Ukrajiny. S těmito dobrovol-
níky se zejména děti potkávaly a potká-
vají na kroužcích v Déčku, hronovském 
Dominu a na aktivitách v místních zá-
kladních školách.

V neposlední řadě se Déčko zapojilo 
do projektů Non-formal and better pod-
pořený Visegrad fundem, Česko-polský 
čtyřlístek podpořený Euroregionem Gla-
censis a dalších projektů.

Projekty realizované v SVČ 
Déčko Náchod v roce 2022
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Církve v Náchodě

grafické studio a EXPRES tiskárna
vizitky, plakáty, letáky, prospekty, kalendáře

 603 311 052 | studio@creopress.cz

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 5. 1. od 14 hod. „Silvestr v Melbourne“ – A. Rieu s or-

chestrem J. Strause vás jistě dobře naladí;
 čtvrtek 12. 1. od 14 hod. „Moje velká indická svatba“ – Pomá-

da na bombajský způsob, film;
 čtvrtek 19. 1. od 14 hod. „Snůška pohlednic ze zájezdů ČK se-

niorů II – r. 2022“, promítání připravil p. Zdeněk Nývlt; 
 čtvrtek 26. 1. od 14 hod. „Grande Moravia“ – hudba, která po-

těší a pohladí promítání připravil p. Otto MACH.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i ne-
členy našeho spolku.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru Senior klub, Náchod, Ry-
bářská 1819. V kanceláři můžete vyřídit své žádosti vždy po pro-
gramu v PO a ČT 15.30–16 hod. Členské příspěvky (100 Kč) za-
plaťte do konce února a přineste si legitimaci.
Přihlášení účastníci na wellness v hotelu MAS, Sezimovo Ústí 
od 10. do 15. března přijďte zaplatit cenu za pobyt (6.599 Kč) do 
23. ledna, nebo po dohodě na tel. 775 242 562 je možná platba 
na účet.
Přejeme vám šťastný rok 2023, ať vám slouží pevné zdraví.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Zastavit čas v tuto vánoční chvíli 
poslouchat jak andělé mávají křídly

a vidět štěstí všude kolem sebe
cítit  jak sněhová vločka zebe 

kéž nejen o vánocích
ale po celé další roky

nacházíme cestu k sobě
radostnými kroky

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
   přeje Sdružení zdravotně postižených Náchod z,s. 

Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc, Th.D. kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,  
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17 
hod. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního telefonu 
faráře Stanislava Švarce nebo mobilního telefonu předsedkyně 
RS Ivony Čadové 420 604 929 825
Kolumbárium otevřeno denně 9–17. hodin. Pravidelné bohosluž-
by se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 ho-
din. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod, Masarykovo ná-
městí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 491 428 355, dě-
kan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, výpomocný duchovní  
P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: far-
nost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa a pátek 
9.00–11.00, čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, v jinou dobu po 
předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondě-
lí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, so-
bota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. 
Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. Michaela  
v neděli v 10.15. Příležitost ke svátosti smíření půl hodinu přede 
mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. Modlitební setká-
ní v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. 
Do roku 2023 vše dobré přeje a žehná,              P. Z. Kubeš, děkan
Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-
-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. M. Bárta, 
mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osobní  
i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv 
po tel. domluvě. Bohoslužby neděle od 10 h v Náchodě. Sledujte 
http://www.nachod.sonov-evangnet.cz a facebook: Evangelíci při 
Rozkoši. Na webu uveřejňujeme nedělní zamyšlení. Rozhovory 
nad Biblí a našimi zkušenostmi každý čtvrtek od 16.30. 
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, Náchod, budova Sokola – 2. patro. Kazatel p. Petr Staš, tel. 
732 543 695, e-mail: stas.petr@tiscali.cz, pomocný kazatel p. Martin 
Sieja, tel. 774 208 312, e-mail: m.sieja@seznam.cz. Bohoslužby kaž-
dou sobotu od 9.30 hodin (vyjma poslední soboty v měsíci). 
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. P. Geldner, tel. 777 217 968, 
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056, 
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bo-
hoslužby 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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Pro aktuální informace sledujte naše stránky www.mknachod.cz nebo www.facebook.com/knihovnanachod. (Vo)

Městská knihovna Náchod informuje v lednu 2023
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Rozvoz knih
Ve čtvrtek 5. ledna se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz 
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna
KOUZELNÁ CESTA
Do 31. ledna. Prodejní výstava čtenářských a vyprávěcích karet 
Petry Bubeníčkové ilustrovaných Oldřichem Jelenem a Františ-
kou Jelenovou.

Dětské oddělení
JAK NA NOVÝ ROK? TAK PO CELÝ ROK – A TO NEJLÉPE S KNÍŽKOU
2.–31. ledna. Výstava nám přiblíží povánoční zvyky, obyčeje 
a pranostiky. Malým čtenářům nabídne knížky se zimní tema-
tikou.

Zimní radovánky
Ve čtvrtek 26. ledna zveme všechny kreativní děti na pročtenou 
dílničku, která bude probíhat od 14.30 do 16.30 hodin v dětském 
oddělení. Příspěvek na materiál činí 20 Kč.

S knížkou do života
Bookstart II (3–6 let)
V sobotu 21. ledna se v 10.00 hodin sejdou v dětském odděle-
ní rodiče a děti, pro které opět nachystáme program plný čtení, 
jednoduchého vyrábění a dalších zábavných aktivit. 

Bookstart I (0–3 roky)
Na úterý 31. ledna chystáme od 9.00 (1. skupina) a od 10.30 ho-
din (2. skupina) setkání pro děti do 3 let a jejich rodiče. 

Prosíme o přihlášení na e-mail kobrlova@mknachod.cz nebo 
v dětském oddělení.

Deskovky
V pondělí 16. ledna vás od 16.00 hodin zveme na další odpole-
dne společného hraní karetních a deskových her v dětském od-
dělení. Vhodné pro děti, mládež i dospělé, začátečníky i zkušené 
hráče. Možnost přinést vlastní hru a naučit ji ostatní.

Náchodská univerzita volného času
Od 2. ledna se zájemci mohou hlásit na 24. semestr Náchodské 
univerzity volného času.
Setkání probíhají od 15.00 hodin, kurzovné na semestr činí 
250 Kč. Vstup je možný pouze na průkazky NUVČ, pro ostat-
ní zájemce po ústní dohodě s organizátory jednorázové vstup-
né 70 Kč.

Program 24. semestru:
  13. února – Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

Co obnáší práce ombudsmana
  27. února – Mgr. Michaela Pražáková

Motýli Podorlicka
 13. března – Milan Záliš

Císařovna a královna Marie Terezie a její doba 
 27. března – Milan Záliš

Císařovna a královna Marie Terezie a její doba – pokračování
 3. dubna – Šimon Pečenka, C. Ht.

Dotek hypnózy
 17. dubna – Jakub Greschl

S Kubou po naší krásné zemi
 22. května – RNDr. Ing. Jan Slezák

Energie atomu a jak s ní nakládáme?

Virtuální univerzita třetího věku
V úterý 31. ledna zahájíme již 10. semestr Virtuální univerzi-
ty třetího věku, pro který jsme vybrali cyklus přednášek Dějiny 
oděvní kultury III. Ke studiu se může přihlásit osoba se statu-
tem důchodce a invalidní důchodce bez rozdílu věku. Po vypl-
nění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku ve výši 
400 Kč se stane studentem. 

Kurz trénování paměti
Opět pro vás připravujeme kurz trénování paměti se zkušenou 
lektorkou Alenou Naimanovou. První z deseti lekcí proběhne 
ve středu 25. ledna od 10.00, 13.00 a 15.30 hodin. Přihlásit se 
mohou absolventi předešlých kurzů, ale i noví účastníci. Cena ce-
lého kurzu je 350 Kč, přihlášky přijímáme ve studovně. 

Rozpis všech lekcí:
  25. ledna, 1., 8., 15. a 22. února, 1., 8., 15., 22. a 29. března
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Změna programu vyhrazena! Sledujte, prosím, aktuální program na www.kinonachod.cz nebo na výlepových plochách! Zde uvedený 
program na měsíc leden 2023 (vzhledem k brzké uzávěrce tohoto čísla) není kompletní a může se i měnit!

NEJVĚTŠÍ DAR
Opravdu Božská pohádka, ve které se snoubí svět starých slovanských bohů a bohyní s životem svérázných obyvatel malé valašské vísky. Hrají Sabina Rojková, Zuzana Slavíková, Boleslav Polívka, Jiří Dvořák, 
Petr Vančura, Radek Melša, Anna Polívková, Chantal Poullain, Pavel Nový, Petr Čtvrtníček, Martin Stránský, Radim Fiala a další. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný

AVATAR: THE WAY OF WATER
Zpátky do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce! Ve filmu Avatar: The Way of Water se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dět-
mi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu… Režie se opět ujal tvůrce jedničky a dalších velkofilmů James Cameron. Uvádíme v českém znění.
Vstupné 2D verze 150 Kč, vstupné 3D verze 170 Kč, mládeži přístupný
UPOZORNĚNÍ PRO 3D PROJEKCI. Se zvyšováním kvality promítání přecházíme od listopadu 2022 na nový formát promítání 3D filmů a pro diváky dochází ke změně: Od nás již 3D brýle nedostanete, ale za-
koupíte si v pokladně své vlastní v ceně 30 Kč. Ty zůstanou Vaším majetkem a budete je moci opětovně použít při dalším 3D představení. V případě ztráty, poškození nebo z důvodu, že jste je zapomněli 
doma, budou v pokladně kina připraveny pro Vás brýle nové za cenu 30 Kč.

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Oblíbený herec Elyas M’Barek, známý učitel ze série filmů Fakjů pane učiteli, se vrací v roli filmové celebrity, která se na útěku nečekaně ocitne v poněkud výstředním stand-up klubu na polštáři ve tvaru vagi-
ny. Tak začíná jeho seznámení s Friedou, které mu opravdu hodně změní život… Komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

IL BOEMO
Historický velkofilm inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. Zavede diváka do slunné Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, 
stal se legendou, ale také zemřel v zapomnění. V hlavní roli Vojtěch Dyk. Film je navržen za Českou republiku v boji o Oscara za rok 2022. Uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

GRAND PRIX
Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví o dvou bratrancích milujících auta a jednom kriminálníkovi, který je zase rád krade...
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

SRDCE DUBU
Příběh krále stromů a jeho nezbedných přátel… Kdesi na Zemi stojí starý dub. Již přes dvě stě let chrání mohutnou korunou své nájemníky jako dobrý král své království. Úchvatný dokument Srdce dubu přiná-
ší dechberoucí dobrodružství obyvatel jednoho stromu. Takovou akci byste od „obyčejných“ mravenců, veverek a polních myší nikdy nečekali. Podívaná stvořená pro velké plátno vám otevře oči a vtáhne vás 
do světa dobrodružných příběhů a zvláštních zážitků. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný

WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
Hudební životopisné drama je oslavou jedinečné a nezapomenutelné Whitney Houston. Od mladé gospelové sboristky z New Jersey až po jednu z nejprodávanějších a nejoceňovanějších umělkyň všech dob – 
taková je inspirativní, dojemná a emocionální cesta životem a kariérou Whitney Houston, kterou si diváci mohou na filmovém plátně vychutnat zároveň s velkolepými vystoupeními a soundtrackem nejoblíbe-
nějších hitů této hudební ikony. Film, který je uváděn s českými titulky, je od scénáristy úspěšného filmu Bohemian Rhapsody. České titulky. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

OPERACE FORTUNE: RUSE DE GUERRE
Superšpion Orson Fortune (Jason Statham) a jeho tým špičkových agentů naverbují největší hollywoodskou filmovou hvězdu Dannyho Francesca (Josh Hartnett), aby jim pomohl při tajné misi, jejímž cílem je 
zabránit miliardáři a zprostředkovateli zbraní Gregu Simmondsovi (Hugh Grant) v prodeji nové smrtící zbrojní technologie, která hrozí narušit světový řád. Napínavá akční komedie, uváděná s českými titulky.
Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

AVATAR: THE WAY OF WATER – USA 2022
Zpátky do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce! Režie se opět ujal tvůrce jedničky a dalších velkofilmů James Cameron. Uvádíme v českém znění. Verzi 3D uvádíme ve for-
mátu HFR (HIGH FRAME RATE), tj. ve vysokorychlostní projekci – jde o revoluční pokrok ve zpracování filmového obrazu, které nabízí dvojnásobný počet snímků za vteřinu oproti běžnému promítaní – tj. 48 sním-
ků za vteřinu namísto standardních 24 snímků za vteřinu. Jde o doposud nepoznanou ostrost obrazu, přirovnávanou k realitě, jak ji skutečně vidí a vnímá lidské oko. Vstupné 3D verze 170 Kč, mládeži přístupný

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne. Film režisérky Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla Rodena, Hynka Čermá-
ka nebo Jiřiny Bohdalové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladimíra Polívku, Jana Nedbala, Annu Fialovou, Sáru Sandevu či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda. Originální snímek plný ne-
čekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy, odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka Skálová… Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

DORUČOVACÍ SLUŽBA ČARODŘEJKY KIKI
Příběh dospívání vynalézavé čarodějky Kiki… Malá čarodějka Kiki se spolu se svým mluvícím kocourem Džidžim vydává na zkušenou do světa. V prostředí malebného přímořského městečka je čekají velká i 
malá dobrodružství. Vynalézavá a odhodlaná Kiki využije svou schopnost létat a založí si doručovací službu, aby se mohla stát opravdovou samostatnou čarodějkou. Jedinečný film z produkce studia Ghibli, 
které celý svět okouzlilo tituly jako Můj soused Totoro či Cesta do Fantazie, uhrane svou magickou atmosférou a hravým ztvárněním radostí i strastí dospívání. České znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hrdinů z pohádek o Shrekovi. Má ten nejroztomilejší kukuč, před alkoholem dává přednost mléku a jako šermíř je přímo geniální… Animovaná rodinná komedie, uvá-
děná v českém znění. Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč, mládeži přístupný

HRANICE LÁSKY
Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že její vztah s Petrem (Matyáš Řezníček) se pohybuje v příliš zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne s Petrem sdílet své erotické představy a tajné sny. Od vy-
právění je pak už jen krůček k činům. Ke zkoumání vlastní intimity, k zážitkům s jinými partnery a ke stále intenzivnějšímu hledání hranic, za které se dá v lásce a sexu zajít. Experiment se svobodou se však 
může snadno vymknout z rukou... Erotická lovestory o zkoumání vlastní intimity a hledání hranic v lásce a sexu. Režie Tomasz Wiński. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

OSM HOR
Film podle bestselleru Paola Cognettiho o hodnotě přátelství a hledání smyslu života ve stínu majestátních hor. Režiséři Felix van Groeningen a Charlotte Vandermeersch za film získali Cenu poroty na festiva-
lu v Cannes 2022. České titulky. Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ POUZE PRO SENIORY ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne. Film režisérky Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla Rodena, Hynka Čermá-
ka nebo Jiřiny Bohdalové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladimíra Polívku, Jana Nedbala, Annu Fialovou, Sáru Sandevu či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda. Originální snímek plný ne-
čekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy, odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka Skálová… Vstupné 60 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let

AVATAR: THE WAY OF WATER
Zpátky do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce! Ve filmu Avatar: The Way of Water se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, 
kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu. Režie se opět ujal tvůrce jedničky a dalších velkofilmů James Cameron. Uvádíme v českém znění. Verzi 3D uvádíme ve formátu HFR (HIGH FRAME RATE), 
tj. ve vysokorychlostní projekci – jde o revoluční pokrok ve zpracování filmového obrazu, které nabízí dvojnásobný počet snímků za vteřinu oproti běžnému promítaní – tj. 48 snímků za vteřinu namísto stan-
dardních 24 snímků za vteřinu. Jde o doposud nepoznanou ostrost obrazu, přirovnávanou k realitě, jak ji skutečně vidí a vnímá lidské oko. nVstupné 2D verze 150 Kč, vstupné 3D verze 170 Kč, mládeži přístupný

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Osobitá vztahová komedie, která nabízí velké herecké příležitosti pro tři skvělé herečky, a také mnoho slovního i situačního humoru. V hlavních rolích Hana Vagnerová, Tereza Rychlá a Betka Staňková, v dal-
ších rolích Marek Vašut, Marek Němec, Zlata Adamovská, Igor Orozovič, Jiří Vyorálek, Albert Čuba, Vladimír Polák, Zuzana Pillmann, Marie Viková a další. Režie Miloslav Šmídmajer. n
Vstupné 100 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

M3GAN
Dávejte si pozor, jakou hračku dětem pořizujete. Některé mohou být smrtící, jako například panenka M3GAN. James Wan a studio Blumhouse, přední tvůrci filmové hrůzy, natočili horor o modernější sestře pa-
nenky Annabelle a legendárního Chuckyho. České titulky. nVstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

ÚŽASNÝ MAURIC
Prohnaně mazaný kocour… Mluvící a hodně vykutálený kocour Mauric se dá dohromady se skupinou inteligentních krys a s lidským klukem, a vymyslí plán, jak v jednom nebohém městě přijít k penězům.  
V podzemí města se ale ukrývá tajemství a z Mauricovy perfektně nachystané finty se stane nečekané dobrodružství. Animovaná komedie vznikla podle knihy Terryho Pratchetta. Britský spisovatel už mnoho 
let baví miliony čtenářů po celém světě svými příběhy z úžasné Zeměplochy. České znění. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Když máte k dispozici devět životů, tak vám na tom, že tu a tam něco odskáčete, vůbec nezáleží, zvlášť když jste legendární hrdina, který se dobrovolně vrhá do těch nejbláznivějších dobrodružství. Kocour  
v botách právě zachránil obyvatele jednoho městečka před řáděním zuřivého obra, jenže při tom přišel o předposlední ze svých životů… Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. 
Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč, mládeži přístupný

Umberto Giordano: bFEDORA SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Po čtvrt století se na scénu Metropolitní opery vrací Giordanovo vášnivé drama Fedora. Sonja Jončeva zpívá titulní roli kněžny z devatenáctého století, která se zamiluje do vraha svého snoubence, hraběte Lo-
rise, v podání tenoristy Piotra Beczały. Fedořinu přítelkyni a důvěrnici hraběnku Olgu ztvární sopranistka Rosa Feola a barytonista Artur Ruciński zpívá diplomata De Siriexe. Propracovaná režie Davida McVi-
cara využívá dekorací, které se postupně odklápějí a odhalují různá místa děje: palác v Petrohradě, salonek v Paříži a malebnou chatu ve švýcarských Alpách.
Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 320 Kč, zlevněné vstupné 270 Kč (senioři a studenti), abonentní vstupné 250 Kč

TIZIAN – ŘÍŠE BAREV VÝSTAVA V KINĚ
Cesta za mistrovskými díly a životem revolučního umělce, který ztělesnil ducha Benátek svým nezaměnitelným stylem, jedinečným použitím barev a schopností zachytit duši ve svých dílech. Na počátku  
16. století, do města pokrytého zlatem, které stojí na odiv nad skrytým lesem, schází z okolních hor chlapec. Nakonec se na něj bude vzpomínat jako na nejskvělejšího mezi malíři. Pozoruhodný mistr barev, bri-
lantní obchodník s vlastním uměním, inovátorský jak v kompozici obrazu, tak ve způsobu jeho prodeje… České titulky. bVstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Komedie o tom, jak se rodinná oslava zvrtne v divokou jízdu, při které si nikdo nemůže být jistý vůbec ničím… Líba – maminka, babička, ale především vládkyně rodiny – má kulaté narozeniny. V tento den ale 
neslaví narozeniny jenom ona… Malá lež a neplánovaná návštěva spustí lavinu nečekaných událostí, při kterých se celá velká rodina ocitne na cestě, kdy jedna nepředvídatelná situace stíhá druhou. Hrají Eva 
Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor Orozovič, Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, Simona Babčáková, David Švehlík, Valentýna Bečková a další. Režie Marta Ferencová. n
Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný

BABYLON
Nejdivočejší místo na Zemi. Místo, kde vycházejí hvězdy a zase rychle hasnou. Hollywood. Tři příběhy – příběh o muži na vrcholu, o dívce, která na něj šplhá, a o klukovi, který šel kolem, rámují bláznivou a vel-
kolepou filmovou jízdu Damiena Chazella. V hlavních rolích jeho Babylonu excelují Brad Pitt, Margot Robbie a nováček Diego Calva. České titulky. Vstupné 150 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

ZOUBKOVÁ VÍLA
Dobrodružství začíná! Zvídavá a nezbedná Violetta se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to moc nedaří. Místo, aby dětem za zoubky vyčarovala hračky jako ostatní zoubkové víly, jediné, co umí, jsou… fialky! 
Animovaný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný

OSTROV PŘEDPREMIÉRA FILMU ZA ÚČASTI TVŮRCŮ FILMU

1. neděle v 14.30 hod

1. neděle v 16.15 hod 
– 3D – HFR
2. pondělí v 15 hod 
– 2D DAB
4. středa v 17 hod 
– 3D DAB – HFR

2. pondělí v 18.30 hod

3. úterý v 16.45 hod

3. úterý v 19.30 hod

5. čtvrtek v 17 hod

5. čtvrtek v 18.30 hod

6. pátek v 19.30 hod
8. neděle v 17 hod
10. úterý v 17.30 hod

6. pátek v 16 hod 
– 3D DAB HFR
7. sobota v hod v 18.15 
hod – 3D DAB HFR

7. sobota v 16 hod

7. sobota v 14 hod

8. neděle v 15 hod

9. pondělí v 17 hod

9. pondělí v 18.45 hod

10. úterý v 15 hod

11. středa v 17 hod 
– 2D DAB
13. pátek v 19 hod 
– 3D DAB HFR
15. neděle v 15.45 hod 
– 3D DAB HFR
18. středa v 17 hod 
– 3D DAB HFR

12. čtvrtek v 17 hod

12. čtvrtek v 19 hod
15. neděle v 19.15 hod
17. úterý v 17 hod

14. sobota ve 14.30 hod
15. neděle ve 14 hod

14. sobota v 16.15 hod

14. sobota v 18.45 hod

17. úterý v 19 hod

19. čtvrtek v 19 hod
20. pá, 21. so v 17 hod
22. neděle v 19.15 hod
23. pondělí v 16.30 hod
25. středa v 19.15 hod

20. pátek v 19 hod
21. sobota v 19 hod
23. pondělí v 18.15 hod

21. sobota v 15 hod
22. neděle ve 14 hod

24. úterý v 19.30 hod

26. čtvrtek v 19.15 hod

30. pondělí v 19.15 hod
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A U T O C E N T R U M
OKNA ZNAČKY MATRIX UŠETŘÍ AŽ 35% ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

Nechte si svou draze koupenou 
energii doma s okny 

MATRIX Premium

Uw = 0,73

ONLINE NEZÁVAZNÁ NABÍDKA NA: windows.matrix-as.cz


