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DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě
sezóna 2015/2016

září 2015
Pavel Landovský: Hodinový hoteliér
Divadlo Na Vinohradech
Režie: Ivan Rajmont. Hrají: Jaroslav Satoranský, Oldřich Vlach,
Markéta Frösslová a Pavel Batěk.
10. listopadu 2015
Hana Gregorová: Tančírna
Divadlo Radka Brzobohatého
Režie: Hana Gregorová. Hudba: Ondřej Brzobohatý.
Hrají: Karel Hábl, Jan Révai, Petr Vágner/Ondřej Brzobohatý, Petr Oliva,
Michal Roneš, Antonín Hardt, Miroslav Hrabě/ Jiří Chvalovský, Petr
Semerád, Vojtěch Hájek, Přemysl Pálek, Hana Gregorová, Vanda Károlyi,
Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, Vladimíra Striežencová, Irena
Máchová/ Charlotte Doubravová, Kateřina Velebová, Pavla Procházková.
22. listopadu 2015
Jaan Tätte: Každý den, šťastný den!
Divadlo Kalich
Režie: Lída Engelová. Hrají: Bára Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lapčíková
/ Pavla Rychlá – Vojáčková, Zbigniew Kalina
prosinec 2015
Neil Simon: Vstupte
Divadlo Na Vinohradech
Režie: Martin Porubjak. Hrají: Tomáš Töpfer, Viktor Preiss, Václav Vašák,
Lucie Juřičková, Ivana Uhlířová, Lukáš Příkazký / Ondřej Rychlý
leden 2016
Renato Giordano a Rodolfo Sonego: Vím, že víš, že vím...
Agentura Harlekýn
Režie: Vladimír Strnisko. Hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý, Andrea
Daňková, Vasil Fridrich nebo Petr Vančura
únor 2016
Antony Jay, Jonathan Lynn: Jistě, pane premiére!
Divadlo Bez zábradlí
Režie: Karel Heřmánek a Michal Pavlík
Hrají: Karel Heřmánek, Dana Morávková, Josef Carda, Karel Heřmánek
jr., Petr Pospíchal, Stanislav Zindulka/Ladislav Županič
březen 2016
Jaroslav Vostrý: Tři v tom
Divadlo Na Jezerce
Režie: Matěj Balcar. Hrají: Petr Vacek, Jan Hrušínský, Kristýna Hrušínská,
Tereza Němcová, Denisa Pfauserová, Tereza Kopsová, Felix Slováček jr.,
Rostislav Novák, Libor Hruška, Václav Chalupa, Zdeněk Hruška, Michal
Klem.
duben 2016
William Shakespeare: Mnoho povyku pro nic
Divadlo V Dlouhé
Režie: Hana Burešová. Hrají: Miroslav Hanuš, Jan Vondráček, Tomáš Turek,
Marek Němec, Jan Meduna, Jiří Wohanka, Čeněk Koliáš, Filip Cíl, Martin
Veliký, Vlastimil Zavřel, Milan Potoček, Pavel Lipták, Klára SedláčkováOltová, Helena Dvořáková, Marie Turková, Malvína Pachlová, Denisa
Pfauserová, Michaela Doležalová, Klára Františáková a Martina Simonová.
květen 2016
Pavel Ondruch: Kurtizána
Divadlo Ungelt
Režie: Pavel Ondruch
Hrají: Chantal Poullain, Igor Orozovič, Regina Rázlová
červen 2016
Náchodská divadelní scéna
Režie: Ludmila Šmídová
Titul představení NDS nebyl do konce uzávěrky textů tohoto katalogu znám.
Ceny abonentek pro divadelní sezónu 2015–2016
I. kategorie ..................1700 Kč
II. kategorie ..................1550 Kč
III. kategorie ..................1300 Kč

Způsob prodeje abonentních průkazů:

Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 15. 6. a potrvá do
12. 7. 2015 (prosíme o předložení letošní průkazky). Od 15. 6. bude zároveň
probíhat prodej pro veřejnost a to na místa, která nebyla v loňské sezóně
obsazena. Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen
15. 7. a potrvá do 13. 9. 2015.
Prodej bude probíhat v Městském informačním centru v hotelu
U Beránka, otevírací doba: pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin,
12.30–17.00 hodin, sobota, neděle 8.00–15.00.
Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 426 060) nebo písemně
na adrese Městské informační centrum, Masarykovo nám. 74, 547 01
Náchod, popřípadě na e-mail: infocentrum@beraneknachod.cz

ABONENTNÍ CYKLUS KOMORNÍ HUDBY NÁCHOD
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě
Sezóna 2015/2016

16. září 2015
Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
Režie: Martin Dubovic. Dirigent: Miloš Formáček.
Slavnostní koncert u příležitosti zahájení 90. sezóny Komorní hudby Náchod.
7. října 2015
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Roman FOJTÍČEK, Radim KVASNICA,
Otakar MARTINOVSKÝ, Michal KOSTIUK
Program: Henry Purcell, Bohuslav Matěj Černohorský, Jean Baptiste Singelée,
Antonín Dvořák, Giacchino Rossini, Pierre Vellones, Jaroslav Ježek, Kamil
Běhounek a další.
3. listopadu 2015
Martin VOJTÍŠEK 0 klavír
Fryderyk Chopin, jeho učitel Václav Vilém Würfel
a jeho učitel Václav Jan Tomášek
Program: Václav Jan Tomášek: Ekloga op. 83 č. 2
Václav Vilém Würfel: Polonéza op. 27 č. 2
Fryderyk Chopin: Mazurka op. 24 č. 2
Václav Vilém Würfel: Melancholická polonéza op. 26 č. 2
Fryderyk Chopin: Mazurka op. 17 č. 4; Balada F dur op. 38; Balada g moll
op. 23; Scherzo h moll op. 20; Scherzo cis moll op. 39; Scherzo E dur op. 54
Prosinec 2015
KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ NÁCHOD
Shizuka Ishikawa – housle
Jindřich ROUBÍČEK – dirigent
Program: W. A. Mozart: 3. koncert D-dur a další
27. ledna 2016
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Jaroslav KUBITA 0 fagot
Andreas Sebastian Weiser – dirigent
Program: Igor Stravinskij: Pulcinella, suita (1919–20, rev. 1949)
Carl Maria von Weber: Fagotový koncert F dur op. 75 J 127
Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 4 f moll op. 36
CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo Český rozhlas.
17. února 2016
Matyáš NOVÁK – klavír
Program: Liszt, Brahms, Schumann, Smetana
2. března 2016
Lukáš POSPÍŠIL – violoncello
Olena IVANĚNKO – klavír
Program: Ludwig van Beethoven – Variace F dur op. 66
Franz Schubert – Sonáta a moll „Arpeggione“ D.821
Sergej Rachmaninov – Sonáta g moll op. 19
13. dubna 2016
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Petr MATĚJÁK – housle
Maciej TWOREK – dirigent
Program: Antonín Dvořák: Serenáda pro dechové nástroje d moll op. 44 B 77
Henryk Wieniawski: Houslový koncert č. 1 fis moll op. 14
Vítězslav Novák: Slovácká suita op. 32
4. května 2016
Michaela AMBROSI – barokní flétna,
Petra ŽĎÁRSKÁ – cembalo
„Zapomenuté perly Čech a Moravy“
Program: Jiří Čart: Sonáta I. G dur pro flétnu a cembalo (op. 1)
Josef Antonín Štěpán: Sonáta I. Es dur pro cembalo sólo
Václav Vodička: Sonáta IV. h moll pro flétnu a basso continuo (op. 3)
Antonín Tadeáš Jan Nepomuk Stamic a Joseph Tacet: Capriccio G dur pro flétnu
sólo (op. 2) a pokračování v Sonátě VI. (op. 1)
Leopold Hoffman: Divertimento C dur pro obligátní cembalo a flétnu
8. června 2016
KAPRÁLOVÁ QUARTET
Veronika Panochová – 1. housle, Simona Hurníková – 2. housle,
Eva Krestová – viola, Simona Hečová – violoncello
Program: J. Suk Meditace na chorál sv. Václave či kvartet C dur F. X. Richtera
F. Mendelssohn-Bartholdy kvartet Es dur op.12
A. Dvořák: Americký kvartet
Ceny abonentek pro koncertní sezónu 2015–2016
I. kategorie ....................900 Kč
II. kategorie .................... 750 Kč
III. kategorie ....................550 Kč
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Doprava
stále hýbe Náchodem
Milí Náchoďáci,
milí návštěvníci našeho města,
dostává se vám do rukou prázdninové číslo Náchodského zpravodaje a s ním celá
řada pozvánek na akce v letních měsících.
Já nemohu nepřipomenout tu méně příjemnou akci, na kterou se chystáme již
mnoho měsíců a díky které nás všechny čeká řada dopravních omezení. V úterý 7. července bude zahájena rekonstrukce okružní křižovatky u Čedoku. Pevně
věřím, že po jejím dokončení (v listopadu letošního roku) brzy zapomeneme, co
všechno jsme museli strpět. Během úprav
této křižovatky budou provedeny přeložky všech inženýrských sítí, součástí bude
také kompletní úprava drážního viaduktu
a výstavba dvou tzv. „bypassů“ ve směru
z ulice Běloveské do ulice Plhovské a z ulice Plhovské do ulice Raisova. Hlavním cílem plánované rekonstrukce je prostorové rozšíření okružní křižovatky, tak aby
vyhovovalo současnému dopravnímu zatížení. Další nedílnou součástí bude přemístění přečerpávací stanice dešťových
vod z prostoru křižovatky. Provoz bude
v místě oprav probíhat kyvadlově (stejně jako tomu bylo při opravě OK u Slávie).
Stavební práce jsou rozděleny do dvou
etap. Podrobné informace o uzavírkách
a objízdných trasách najdete na internetových stránkách města www.mestonachod.cz, já si dovolím zmínit jen ty nejzásadnější:
– průjezd pod železničním viaduktem
bude v 1. etapě (7. 7.–23. 9.) zcela uzavřen
pro všechny vozidla v obou směrech,
– v ulici Volovnice bude po celou dobu rekonstrukce otočen směr jízdy,
– objízdná trasa pro značnou část dopravy povede přes Běloves,
– linkové autobusy (podotýkám, že POUZE autobusy nikoli osobní automobily ani
nákladní doprava) budou moci v době
od 04.00 do 23.00 hodin využít železniční přejezd u nádraží
– v ulici Pražské bude za zrušenou zastávku v ulici Pražská (Náchod „OKRES“) sloužit autobusová zastávka (Náchod „HAMRA“),

– provoz bude v polovině okružní křižovatky, tj. vždy v jednom jízdním pruhu, řízen kyvadlově – v době od 06.00 do 18.00
hod. pověřenými osobami a v ostatní
době provizorní světelnou signalizací,
– dojde k uzavření chodníků a podchodu
dle nutnosti, náhradní trasy pro pěší budou vyznačeny,
– ve 2. etapě (cca od 2. poloviny září) bude
ve směru na Plhov obnoven provoz jednosměrně pro všechna vozidla, čímž odpadne objízdná trasa přes Běloves,
– místní obyvatelé mohou jako alternativní trasu ve směru jízdy od Hradce Králové na Hronov či Broumov (do Bělovse)
využít trasu od křižovatky „Slávie“ vpravo ulicí Němcové, dále Purkyňova, Dobrošovská, přes pivovarský most, ulicí Mánesovo nábřeží do Bělovse do ulice 1. Máje
a dále dle potřeby.
– po celou dobu rekonstrukce okružní
křižovatky u Čedoku dojde ke změně jednosměrného provozu v ulici Prokopa Velikého na obousměrný v úseku mezi křižovatkami s ulicí Husovo náměstí a Žižkova.
Rád bych touto cestou požádal všechny řidiče, aby po celou dobu oprav bedlivě sledovali a hlavně dodržovali dopravní značení!
A abych tyto řádky zakončil trochu pozitivněji, musím se zmínit a možná tak
trochu i pochlubit, že někdy s sebou dopravní stavby nesou i příjemná překvapení. Tím je nedávné ocenění STAVBA ROKU
pro autobusové nádraží v Náchodě. V soutěži vypsané Ministerstvem dopravy ČR
v konkurenci rekordního počtu 46 přihlášených získalo navíc ještě CENU SVAZU
DOPRAVY. Jsme nesmírně hrdí, že se symbolicky téměř po roce od slavnostního
otevření a předání autobusového nádraží veřejnosti dostalo této stavbě takového
ocenění a uznání i odborníků. 4. července
2015 to bude přesně rok od zahájení provozu nového moderního terminálu, který
je dnes chloubou celého Náchoda.
Přeji vám všem krásné letní dny a příjemně prožitou dovolenou.
Jan Birke, starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 25. 5. 2015

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
MAS Stolové hory
9-0-0
RM souhlasila s vyčleněním 122.500 Kč
na povýšení příspěvku na rok 2015 pro
MAS Stolové hory, o. s.
Výroční zpráva
Správy budov Náchod s. r. o.
9-0-0
RM v působnosti valné hromady schválila Zprávu o činnosti společnosti za rok
2014, Roční účetní závěrku za rok 2014
bez výhrad, Návrh společnosti na převedení disponibilního zisku, Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou
osobou (propojené osoby) dle § 66a odst.
9 dle Obchodního zákoníku v roce 2014,
Zprávu dozorčí rady za rok 2014 a Plán
činnosti společnosti na rok 2015.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dohody
o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 1905/3
za domem čp. 1876 v ulici Nová. Nájemní
smlouva bude ukončena dohodou k 31. 12.
2015. Současně radní souhlasili se zveřejněním záměru přenechat část této pozemkové parcely o výměře 240 m² pro zřízení zahrádky žadatelům.
9-0-0
RM souhlasila s doplněním Směrnice
o stanovení ceny za zřízení věcného břemene na pozemcích města. Nově budou
věcná břemena zřizovaná ve prospěch
vlastníků rodinných a bytových domů
uzavírána za cenu ve výši 1/2 tabulkové
sazby. Platnost je od 1. 6. 2015.
9-0-0
RM souhlasila v souvislosti s výstavbou
rodinného domu v ulici v Třešinkách s povolením sjezdu a s provedením zpevněné
plochy v místě sjezdu na pozemku Města
Náchoda (897/22 v k. ú. Náchod) za podmínky, že v případě rekonstrukce komunikace ul. V Třešinkách bude zpevněná
plocha odstraněna stavebníkem na jeho
náklady a bez náhrady nákladů. Současně
radní souhlasili se stavbou oplocení (opěrná zeď + mezi sloupky dřevěná výplň)
a to 25 cm od hranice městského pozemku č. 897/22 směrem k pozemku č. 897/16
v k. ú. Náchod (pozemek stavebníka).
9-0-0
Záměr – provedení vjezdů
a vstupů v ul. Smetanova
9-0-0
RM revokovala usnesení ze dne 27. 4.
2015 a schválila provést vjezdy a vstupy
do tří rodinných domků v horní části ulice Smetanova a provedení dodávky a montáže 1 ks sloupu veřejného osvětlení, včetně zemního kabelu a doplnění sadových
úprav TS Náchod, s. r. o.

Oprava komunikace v ul. Rybářská
v Náchodě
9-0-0
RM schválila výzvu včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky k předložení nabídky na veřejnou
zakázku výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt „Oprava komunikace v ul. Rybářská v Náchodě“ a souhlasila
se zapracováním případných připomínek
právníka do smlouvy o dílo.
Výběrové řízení „Modernizace veřejného stadionu Hamra v Náchodě“ 9-0-0
RM v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách vyloučila ze zadávacího řízení
„Modernizace veřejného stadionu Hamra
v Náchodě“ uchazeče Společnost Stadion
Hamra, STRABAG Rail – VODA CZ a EKKL
a. s., Kroměříž, oba z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek.
Žádost o čerpání
fondu rezerv a rozvoje
9-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 83.452 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace
ZŠ T. G. Masaryka, Náchod. Finanční prostředky budou použity na výměnu podlahových krytin v učebnách pro novou třídu.
RM schválila převod finančních prostředků ve výši 40.000 Kč z rezervního
fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku do investičního fondu a čerpání
investičního fondu ve stejné výši na dofinancování oprav podlahových krytin
v učebnách pro novou třídu v ZŠ TGM.
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 107.680 Kč a převod této
částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Alšova. Finanční prostředky budou použity na vybavení mateřské školy
novým nábytkem.		
Komentované prohlídky městem
s průvodcem – nová služba IC
9-0-0
RM schválila zavedení nové služby v rámci zkvalitnění služeb Městského informačního centra „Komentované prohlídky
městem s průvodcem“ pro skupiny i jednotlivce. Současně radní schválili jednotnou cenu 500 Kč vč. DPH za jednu komentovanou prohlídku města s průvodcem.
Svoz dřeva po cyklo v Bělovsi
9-0-0
RM souhlasila se svozem dříví po cyklostezce od Bavorky k ul. U Zbrojnice
za následujících podmínek: bude použita speciální technika John Deere 6110,
rada souhlasí s využitím pozemků Města Náchoda pro překlad dříví, práce budou trvat maximálně dva dny, případné
poškození cyklostezky bude neprodleně
opraveno a hrazeno žadatelem, pro bezpečné používání chodců a cyklistů bude
v průběhu prací cyklostezka udržována
čistá a práce budou řádně označeny dopravním značením.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila s povolením propagace
akce Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod na den 4. 8. 2015
za běžných podmínek.
9-0-0

RM uložila odboru správy majetku a financování technicky zajistit provedení
auditu za rok 2015.
9-0-0
RM souhlasila s objednáním kompletní letní regenerace fotbalového trávníku
na veřejném stadionu Hamra v Náchodě
u společnosti PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY, a. s., Praha 6.
9-0-0
RM schválila vydání II. dílu publikace
„Náchod včera a dnes“ s tím, že budou doplněny popisky fotografií.
9-0-0
RM schválila partnerství Města Náchoda na akcích Muž roku 2015 a Den dobrých
skutků ve dnech 21.–22. 8. 2015.
9-0-0
RM schválila spolupořadatelství Města Náchoda na akci Regionálního muzea
v Náchodě s názvem „Se starostou do pevnosti“ dne 29. 8. 2015.
9-0-0
RM schválila umístění praporu Města
Náchoda na rozhlednu Jiráskovy turistické chaty na Dobrošově.
8-1-0
RM schválila poskytnutí dotace ve výši
40.000 Kč pro nestátní neziskovou organizaci ASPEKT, Náchod na poskytování sociální služby – sociální rehabilitace (podporované zaměstnávání).
9-0-0

Rada města 8. 6. 2015

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Výroční zpráva
Technických služeb Náchod s. r. o. 7-0-0
RM v působnosti valné hromady schválila Zprávu o činnosti společnosti za rok
2014, Roční účetní závěrku za rok 2014
bez výhrad, Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2014, Zprávu dozorčí rady,
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby)
dle Obchodního zákoníku v roce 2014
a Plán činnosti společnosti na rok 2015.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila, aby společnost RWE
Energo, s. r. o., uzavřela se společností Internet2 s. r. o. a společností EDERA Grup
a. s., smlouvu týkající se umístění zařízení metropolitní datové optické sítě v prostorách pronajatých výměníkových stanic
(kolektory, kanály, konstrukce a části prostorů výměníkových stanic), konstrukčně
určených pro umístění zařízení pro rozvod a přeměnu tepelné energie.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
ke smlouvě o výpůjčce uzavřené se sportovním klubem Knauf Team Lipí. Dodatkem se ze smlouvy o výpůjčce vyjímá
pozemková parcela č. 360/2 o výměře
1569 m², na které bylo zřízeno dětské
hřiště. Nadále bude Knauf Team Lipí užívat pro sportovní činnost část pozemkové parcely č. 360/1, část pozemkové parcely č. 350/4 a nebytový prostor v budově
čp. 93 v Lipí u Náchoda.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene, které spočívá v uložení vodovodní přípojky k parcel
žadatelů v pozemkových parcelách měs-
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ta č. 1887/1, č. 1902/5 a č. 1903/2 a dále
č. 421/1 a č. 469/1 v lokalitě na Brance v celkové délce 81,8 m s ochranným
pásmem 2 m. Smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a. s. El. kabelové vedení bude
umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 328/3 v ulici Za Koupalištěm. Předpokládaná délka vedení nízkého napětí umístěného v pozemkových parcelách
města má být cca 10 m.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením pachtovní smlouvy na užívání části pozemkové
parcely č. 274, díl č. 14 o výměře 349 m2
v k. ú. Babí u Náchoda. Pozemek bude žadatelka využívat pro zřízení zahrádky
a umístění zahradní chatky. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou s účinností
od 1. 7. 2015.
7-0-0
RM uložila odboru správy majetku a financování provést anketu mezi stávajícími nájemníky o způsobu privatizace
bytů v domě čp. 275–277 v ulici Bartoňova a na základě výsledků ankety znovu
předložit radě města k rozhodnutí o způsobu prodeje.
7-0-0
RM souhlasila s vyhlášením výběrového
řízení na volné nájemní byty v domě čp.
505 a v domě čp. 349 v ulici Francouzská
Náchodě a se zveřejněním inzerátu. 7-0-0
Smlouvy
o dotaci – sport – z hazardu
7-0-0
RM schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda v celkové
výši 221.000 Kč.
Jedná se o dotace následujícím klubům:
Okresní sdružení Česká unie sportu Náchod – 50.000 Kč, SDH Běloves – 1.000 Kč,
Radioklub OK1OKNA Náchod – 12.000 Kč,
BK Náchod – 43.000 Kč, Český kynologický svaz – 16.000 a 10.000 Kč, Sportovní
klub Jizbice, o.s. – 10.000 Kč, TJ Kraso Náchod – 15.000 Kč, Bavíme se sportem z. s.
– 14.000 Kč, Klub českých turistů Náchod
– 20.000 Kč a Sportovní kub – Plhov – Náchod – 30.000 Kč.
Žádost Internet2, s. r. o., Náchod 7-0-0
RM schválila zveřejnění záměru pronájmu bočních stěn čtyř nově revitalizovaných autobusových zastávek za účelem
připravované reklamní kampaně společnosti Internet2, s. r. o. s tím, že žadatel odkoupí již připravené folie na polep
ochrannou fólií s motivy ptactva pro autobusové zastávky – 1. Máje u Montace,
Kladská u Korunky, Bartoňova u školy
TGM a Bartoňova u nemocnice.
Zimní stadion Náchod – změna
provozovatele a správce
6-1-0
RM schválila změnu provozovatele
a správce zařízení zimního stadionu z příspěvkové organizace Sportovní zařízení
města Náchoda na město Náchod s účinností od 1. 7. 2015.
Úprava kontejnerových stání
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o dílo

ZPRÁVY Z RADNICE
na úpravu kontejnerových stání s uchazečem na 1. místě – společností ELEKTROIN
spol. s r. o., Náchod. Více na straně 5.
Revitalizace zámeckého kopce
v Náchodě – zoologický průzkum 6-1-0
RM souhlasila s provedením zoologického průzkumu v rámci akce „Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě“ a vystavením objednávky pro Mgr. Kateřinu
Geržovou (autorizovaná osoba) ve výši
110 000 Kč.
Oprava ul. Na Drážkách
7-0-0
RM schválila pořadí nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci
stavby Oprava místní komunikace v Náchodě, ul. Na Drážkách a schválila uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – EUROVIA CS, a. s., Praha.
Dodávka cisternové
automobilové stříkačky
7-0-0
RM souhlasila s externí administrací
veřejné zakázky „Dodávka cisternové automobilové stříkačky“ společností Regional Development Agency, Rychnov nad
Kněžnou, za nabídkovou cenu 47.795 Kč
vč. DPH.
Oprava komunikace
Hurdálkova v Náchodě
7-0-0
RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Dlažba Vysoké Mýto,
s. r. o. a souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na oprava komunikace Hurdálkova v Náchodě za cenu 6.001.600 Kč včetně 21 % DPH.
Zateplení a výměna oken plaveckého
bazénu v Náchodě
7-0-0
RM vzala na vědomí předložené informace k výběrovému řízení na dodavatele
stavby pro projekt „Zateplení a výměna
oken plaveckého bazénu v Náchodě“, který bude spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí.
RM schválila pořadí předložených nabídek ve výše uvedeném výběrovém řízení a rozhodla o přidělení uvedené veřejné
zakázky uchazeči na 1. místě a schválila
uzavření smlouvy o dílo s – WORLD INVEST v. o. s., Jirkov za nabídkovou cenu
10.336.573,27 Kč vč. DPH.
Stavební úpravy komunikace
v ul. Hřbitovní v Náchodě
7-0-0
RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební úpravy komunikace v ulici
Hřbitovní uchazeči Dlažba Vysoké Mýto,
s. r. o. a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo.
Zateplení tělocvičny ZŠ Plhov
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy a přijetí dotace z Fondu soudržnosti ve výši
2.345.686,35 Kč a dotace ze Státního fondu
životního prostředí ve výši 137.981,55 Kč
na projekt Zateplení tělocvičny ZŠ Plhov
v Náchodě.
Nákup hasičského vozidla
7-0-0
RM souhlasila s přijetím dotace a realizaci projektu „Nákup hasičského vozidla CAS 20 pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Náchod“ a schválila uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 945

tisíc Kč z rozpočtu Královéhradeckého
kraje.
Žádost o čerpání
fondu rezerv a rozvoje
7-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 59.918 Kč a převod této
částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod-Plhov. Finanční prostředky budou použity na malování a drobné opravy ve třídách a vnitřních
interiérech školy.
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 28.480,63 Kč a převod
této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Drtinovo nám. Finanční prostředky budou použity na vybavení školy nábytkem.

TELEGRAFICKY:

RM schválila ceník Zimního stadionu
v Náchodě pro sezónu 2015/2016. 7-0-0
RM schválila darovací smlouvu na částku 50.000 Kč od Mgr. Martina Wichterle
na revitalizaci památníku J. Krapky.7-0-0

Potřebujete
umístit dítě ve školce?

!

Nabízíme volná místa v těchto mateřských školách:
MŠ, Náchod, Myslbekova 4
MŠ, Náchod, Vítkova 304
MŠ, Náchod, Komenského 301
Bližší informace vám podají ředitelky
uvedených škol.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat o dopravním omezení, které bude souviset s připravovanou akcí V Náchodě
na Masarykově náměstí.

PIVOBRANÍ 18. 7. 2015

od 12.00 hodin do max. 2.00 hodin
(19. 7. 2014).
Omezené parkování od 17. 7. 2015
od 18 hodin do 19. 7. 2015 do 12 hodin.
Vjezd na Masarykovo náměstí bude
uzavřen od 17. 7. 2015 od 18.00 hodin
do 19. 7. 2015 do 12 hodin.
Dopravní obsluze bude vjezd povolen od 18. 7. 2015 od 12 hodin do
19. 7. 2015 do 12 hodin.

VAVŘINECKÁ POUŤ
8. a 9. 8. 2015

částečná uzavírka od 5. 8. 22.00
hodin do 10. 8. 22.00 hodin (omezené parkování)
úplná uzavírka od 7. 8. 22.00 hodin
do 9. 8. 22.00 hodin
Děkujeme za pochopení.
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KRONIKA, MěSSS Marie
								

KRONIKA

narození a svatby v květnu 2015

Narodili se:
2. 5. Amélie Čisárová
3. 5. Veronika Machačová
5. 5. Nikola Nápravníková
9. 5. Denis Šrámek
9. 5. Martin Demeter
10. 5. Nikola Partelová
15. 5. Jan Holata
18. 5. Dominik Cabalka
20. 5. Šimon Balcar
23. 5. Adam Zelený
24. 5. Adam Teichner
25. 5. Kateřina Gyurácsová
30. 5. Jiří Beneš

Byli oddáni:
9. 5. Marek Novotný, Náchod
		Tereza Marková, Náchod
15. 5. Josef Teplý, Náchod
		Pavlína Tlapáková, Náchod
		Tomáš Holub, Velké Poříčí
		Veronika Hidvegiová, Brloh
16. 5. Petr Kučera, Jasenná
		Jana Coufalová, Náchod
22. 5. Radim Petrů, Náchod
		Lenka Kliková, Náchod
23. 5. Robin Goll, Náchod
		Kateřina Kovaříková, Náchod
		Michal Rezek, Náchod
		Monika Havrdová, Hronov

MěSSS MARIE
Potřebujete odpočinek v péči o seniora?
Potřebujete regeneraci sil pro další péči o seniora?
Potřebujete si vybavit osobní záležitosti a nemáte další možnost zajištění
péče o seniora?
V tomto případě využijte odlehčovací pobytovou službu v Domově pro seniory Marie.
Odlehčovací služba v Domově pro seniory Marie je určena seniorům, kteří dovršili věk pro přiznání starobního důchodu
a mají sníženou schopnost zajistit si osobní péči a potřeby. Sídlo sociální služby je
v Bartoňově ulici, č. p. 1998 v Náchodě.
Cílem zřízení odlehčovací služby je vytvořit především pro občany z Náchoda,
kteří pečují o své blízké v domácím prostředí, zázemí, které umožní regeneraci
sil pečující osoby pro další péči, a seniorovi návrat zpět do domácího prostředí.
V době pobytu na odlehčovací službě, která je zpravidla na jeden měsíc, se klient
může účastnit veškerého dění a aktivit,
které jsou připravovány pro klienty Domova pro seniory Marie. Služba je poskytována zdravotními sestrami a pracovníky přímé obslužné péče. Její poskytování
je zajištěno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, celoročně.
Odlehčovací služba poskytuje následující služby: pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí
ubytování, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně tera-

peutické činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Všechny služby jsou poskytovány
na základě smlouvy a dle ceníku, vycházejícího z platných předpisů a odsouhlaseného Radou města Náchoda. Ubytování
v ceně 180 Kč denně, strava je zajišťována
dodavatelsky, snídaně 30,50 Kč, víkendové obědy 59,50 Kč a večeře 49 Kč z nemocnice, obědy ve všední dny z Rubeny v ceně
61 Kč. Úkony péče ve výši 100 Kč za hodinu a jsou časovány v minutách dle skutečně spotřebovaného času.
Zájemce o službu musí vyplnit žádost
a doložit potvrzení lékaře o zdravotním
stavu (tiskopisy jsou k vyzvednutí osobně
v domově pro seniory nebo jsou dostupné
na www stránkách). U každého zájemce
je provedeno sociální šetření. Na základě
tohoto šetření a posouzení zdravotního stavu zájemce je rozhodnuto o přijetí na odlehčovací službu. Žádost musí být
doručena nejpozději tři týdny před požadovaným nástupem na odlehčovací službu, aby bylo možno provést veškeré potřebné úkony.
Informace poskytne sociální pracovnice Domova pro seniory Mgr. Ivana Coufalová na tel. 491 4423 478 nebo mobil
736 490 344, případně lze kontaktovat
vedoucí Domova pro seniory paní Alenu
Dítětovou na tel. 491 423 478 nebo mobil 736 490 340. Osobně se lze informovat
na adrese sídla domova: Bartoňova 1998,
Náchod, v pracovní době od 7.00 hodin
do 15.30 hodin, další podrobné informace naleznete též na www.messs-na.cz.
Mgr. Jaromír Vejrych
ředitel MěSSS Marie

Stále aktivní Dana
Seidl-Guth
Skautka a spisovatelka Dana Seidlová (nar. 1929) žije
střídavě poblíž Curychu a v Praze. Jako
vnučka Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského však patří také do Náchoda. Proto
bych čtenářům zpravodaje ráda stručně
poreferovala o oslavách stoletého jubilea
Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku a o úloze Dany Seidl-Guth při nich.
Dne 3. ledna 1915 byl založen Ústřední svaz spolků ve Švýcarsku, který sdružoval české spolky po celé zemi. Byly to
např. ženevský Slovan, Pokrok v Lausanne, Česká beseda v Bernu, Hus v Schaffhausenu, Český domov v Bazileji a mnohé další. Čeští krajané byli tehdy drobní
dělníci a řemeslníci z vystěhovalecké vlny
konce 19. a začátku 20. století. A následovali další. Občané, kteří utíkali před
nacistickým pronásledováním, političtí
odpůrci převážně z řad buržoazie po komunistickém puči v únoru 1948 a po 21.
srpnu 1968 přijalo Švýcarsko jako ostrov svobody odhadem kolem 15 000 emigrantů z Československa. Pro mnohé bylo
sdružování na společném základě jazykovém a národnostním v cizí zemi důležité. Po sametové revoluci se někteří vrátili,
ale české a slovenské spolky ve Švýcarsku
působí a plní svoji úlohu dál. Hlavní oslava 100. výročí vzniku Svazu spolků Čechů
a Slováků ve Švýcarsku, jak zní dnešní název, proběhla dne 18. dubna 2015 v Bernu a vyvrcholením programu bylo přijetí
v historických prostorách velvyslanectví
ČR. Zaznělo zde mnoho pozdravných projevů a členka spolku Skaut Dana Seidlová
měla hlavní vzpomínkový a hodnotící referát. Ze závěru jejího proslovu vyjímám:
„Cílem a stále zdůrazňovanou mantrou
se stal v nově vzniklé České republice hospodářský úspěch. Ale ekonomika není metrem,
kterým se dá poměřovat spokojenost občanů. O tu se stará nová občanská společnost:
spolky, nadace, instituce, kluby, nestátní organizace na dobrovolném základě. Švýcarské know how, které se tak osvědčuje v řešení problémů občanského života, by bylo
pro Českou republiku velkým přínosem. Právě pro tu kulturní aktivitu v dobách našeho
exilu, jejíž nitky se sbíhaly ve Svazu spolků,
jsme prožívali životní pohodu. Bylo to i sportovní a společenské vyžití i sociální zázemí
na společném jazykovém základě, které přetrvává, a troufám si tvrdit, že bylo a je obohacením i pro náš nový domov. Kultury není
nikdy dost, bez ní by život nestál za nic. Je to
podhoubí, ze kterého vyrůstá veškerá civilizace, duše národa.“
Dano Seidlová, skautko Pirátko, děkujeme, je to poučné a inspirativní i pro nás
v Náchodě.
Lydia Baštecká
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Náchodský pedagog roku 2015
V pondělí 8. června 2015 byla v obřadní síni náchodské radnice předána ocenění Náchodský pedagog roku 2015. Slavnostního vyhlášení a předání ocenění se zúčastnili místostarosta Tomáš Šubert, vedoucí odboru sociálních věcí a školství Městského
úřadu v Náchodě Pavel Schuma, zástupkyně České školní inspekce Radomíra Bartošová, ředitelé náchodských škol a další hosté.
V úvodu vystoupily děti z mateřské školy Komenského Náchod
pod vedením učitelek Kláry Skleničkové a Ivety Černé, které tak
symbolicky zazpívaly své paní ředitelce Mgr. Aleně Dušánkové
– oceněné první v pořadí.
„Ocenění práce náchodských pedagogů se již stalo tradicí a jsem
tomu rád. Na konci školního roku je ta správná chvíle ocenit práci
těch nejlepších z nich a popřát jim před nadcházejícími prázdninami
klidné prožití zasloužené dovolené“, uvedl během předávání ocenění místostarosta Tomáš Šubert.

Město Náchod udělilo titul Náchodský pedagog 2015:
Mgr. Aleně Dušánkové, ředitelce Mateřské školy Komenského
Ladislavu Michalovi, učiteli Základní umělecké školy Náchod
Zdence Rejzkové, vychovatelce Základní školy Komenského
RNDr. Ivaně Šimurdové, učitelce Základní školy Komenského
Mgr. Jaroslavu Smrčkovi, učiteli Základní školy Plhov
Mgr. Marii Dlohoškové, učitelce Základní školy T. G. Masaryka
Mgr. Iloně Hurdálkové, učitelce Základní školy T. G. Masaryka
Mgr. Janu Tůmovi, vedoucímu Klubu historiků a archeologů
Střediska volného času Déčko

PEDAGOG A ŽÁK ROKU
Bohumily Čonkové.
„Udělená ocenění jsou určena také rodičům a učitelům žáků, kteří si tuto slávu právem nenechali ujít. Bez jejich podpory a neustálé motivace by se děti rozhodně neobešly“, uvedl místostarosta Tomáš Šubert a popřál všem oceněným příjemné prožití blížících
se prázdnin a hodně štěstí a úspěchů v dalším životě.
Město Náchod udělilo titul Žák roku 2015:
Matěji Felklovi, žáku ZŠ Komenského 425
Dominiku Kovalíčkovi, žáku ZŠ Komenského 425
Jakubu Syrovátkovi, žáku ZŠ Náchod-Plhov
Anně Sukové, žákyni ZŠ Náchod-Plhov
Mariánu Bydžovskému, žáku ZŠ TGM
Tomáši Chráskovi, žáku ZŠ TGM
Janu Krčmářovi, žáku ZŠ Drtinovo náměstí 121
Tomáši Taufmanovi, žáku ZŠ Pavlišovská 55
Tereze Ťokanové, žákyni ZŠ 1. Máje
Matěji Gajdošovi, žáku Základní umělecké školy
Natálii Birke, člence SVČ Déčko Náchod
Město Náchod udělilo titul „Skokan roku 2015“
Marii Daňové, žákyni ZŠ Komenského 425
Dmytru Kotlanovi, žáku ZŠ TGM
Filipu Čiháčkovi, členovi SVČ Déčko
Další podrobnosti o jednotlivých oceněných najdete na www.
mestonachod.cz.

Město Náchod uděluje ocenění za aktivní práci s dětmi:
Danielu Francovi, vedoucímu sportovních kroužků v náchodských mateřských a základních školách
Daniel Franc pracuje jako učitel tělesné výchovy na základní škole T. G. Masaryka. V rámci projektu „Bavíme se sportem“ se věnuje dětem v náchodských základních a mateřských školách, které
učí základům pohybové zdatnosti. Hodně času věnuje také trénování malých fotbalistů.

Nové podoby se dočkají další
kontejnerová stání v Náchodě

Město Náchod
ocenilo nejlepší žáky
Po již zavedeném oceňování pedagogických pracovníků, které se uskutečnilo v minulém týdnu, ocenilo Město Náchod letos
již počtvrté také píli žáků udělením titulu „Žák roku“.
Ocenění žákům předali v pondělí 15. června 2015 v obřadní
síni náchodské radnice místostarosta Tomáš Šubert a vedoucí
odboru školství, kultury a sportu Pavel Schuma.
Titul „Žák roku“ je tradičně udělován v kategoriích: 1. stupeň
a 2. stupeň ZŠ a nejlepší žák ZUŠ a člen Střediska volného času.
Zároveň je také možné ocenit snahu o zlepšení studijních výsledků titulem „Skokan roku“. Žáky navrhuje pedagogická rada
každé školy na základě dlouhodobě dosahovaných výborných
studijních výsledků.
Na slavnostním předání ocenění vystupuje vždy některý
z oceňovaných žáků, v letošním roce to byl Matěj Gajdoš ze Základní umělecké školy v Náchodě za doprovodu paní učitelky

Od roku 2014 se město Náchod v rámci investičních akcí zaměřilo i na obnovu a zlepšení vzhledu kontejnerových míst
ve městě.
V loňském roce byla realizována proměna celkem devíti kontejnerových stání a náklady na jejich úpravy dosáhly
částky 720 tisíc korun.
Nový a mnohem příjemnější vzhled tak získala tři kontejnerová stání u bytových domů v ulici Hronova, jedno v ulici Krámské, další dvě na sídlišti Plhov v ulici Havlíčkova
a po jednom v ulicích Bratří Čapků, Na Hamrech a Václavické.
„V letošním roce budeme v tomto trendu pokračovat a za více
než 400 tisíc korun upravíme další tři nová kontejnerová stání
včetně pojezdových ploch. Bude se jednat o místa v ulicích Palachova, Kostelecká a u základní školy na Plhově,“ upřesnil starosta Jan Birke. Úpravy provede stejně jako v loňském roce
náchodská firma ELEKTROIN, spol. s r. o., kterou jako zhotovitele schválili radní na svém jednání začátkem června.
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NOVÉ SBORNÍKY, VÝROČÍ

Rodným krajem
V půli června vyšlo 50. číslo vlastivědného sborníku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků Rodným krajem. Dovršilo čtvrt století poctivé práce
redakce a jejích spolupracovníků. Stovky
zasvěcených článků o historii, osobnostech, přírodě a mnoha dalších oblastech
života v našem regionu obohatily čtenáře – milovníky našeho kraje. Sborníček
vychází dvakrát ročně, obvykle v červnu
a v prosinci. Věrné čtenáře můžeme informovat, že ještě letos vyjde samostatně obsah všech padesáti čísel s rejstříky.
Na obálce 50. čísla upoutá pohled
na vstupní bránu do malosvatoňovických Mariánských sadů. Z třiceti textů tohoto čísla upozorňujeme na studii Dům
„Na Růžku“. v Náchodě Alexandra Skalického st. Několik textů inspirovalo výročí
konce druhé světové války, Věra Vlčková
komentuje a uvádí pozoruhodnou korespondenci „domobrance“ Františka Ježka
z Náchoda, zemřelého v první světové válce. Několik textů má téma čapkovské, připomenuty jsou i další osobnosti regionu,
třeba „Selský generál Karel Dostál z Bělého“ nebo devadesátiletá paní učitelka Janovská. Milovníky přírody upoutá článek
Hany Šustkové Síla duhových křídel. Druhé pokračování vzpomínek Jaroslava City
Rošťáci z Vysokova potěší jistě každého.
O nových publikacích se vztahem k regionu píše Aleš Fetters ve spolupráci s náchodskou knihovnicí Lenkou Peškovou. V rubrice je tentokrát připomenuto téměř půl
stovky titulů. Dětská příloha tohoto čísla přibližuje činnost červenokosteleckého Mateřského centra. Číslo je i tentokrát
na obvyklých prodejních místech, díky
příspěvkům měst, obcí a dalších subjektů
za pouhých 30 Kč.
(AF)

Vyšel 15. svazek sborníku
Stopami dějin Náchodska
tentokrát ve společné redakci současného ředitele archivu PhDr. Jaroslava Čápa
a jeho předchůdkyně a zakladatelky sborníků Mgr. Lydie Baštecké, která napsala
úvodní slovo. V něm postrádáme vysvětlení, proč dosud nevyšel desátý svazek
sborníku a kdy vyjde.
Z desítky textů nás zaujalo „archivní vzpomínání“ ředitele Čápa na složitou minulost náchodského městského
a později okresního archivu a na záslužnou práci těch, kdo o archiv pečovali. Zajímavý je text o zatarasování komunikací na Náchodsku v letech 1936–1937 (Jan
Čížek a Martin Thér) i studie o zemědělském družstevnictví v regionu (Jana Ptáčková). V oddílu Materiály a edice najdeme málo známé informace o selské jízdě
na Náchodsku (Lydie Baštecká), o sběratelské činnosti obchodníka Lea Strasse
v oblasti výtvarného umění a komplikovaných osudech jeho obrazů (Hana Nováková-Venzhöferová a Vlastislav Tokoš)
a o nálezu části archivu Učitelské jednoty Komenský v Náchodě, která tu působila od 70. let 19. století (Alice Snášelová).
Velmi záslužné je otištění bibliografie
vlastivědného časopisu Od kladského pomezí, který v regionu vycházel v letech
1923–1939. Tu pečlivě zpracovala Lydie
Baštecká. Bibliografie přináší soupis příspěvků všech ročníků podle autorů. Sborník doplňují obvyklé zprávy o literatuře
a zprávy z archivu. Soubor zatím čtrnácti svazků přináší nepřeberné množství zásadních studií a poznatků z našeho regionu. I tento svazek vřele doporučujeme
všem zájemcům o historii.
(AF)

Přechod pro chodce versus místo pro přecházení
Se změnou pravidel silničního provozu zákonem 361/2000Sb. přišlo i nepsané
pravidlo, že chodec má na přechodu absolutní přednost. Důsledkem toho se počet
nehod na přechodech zdvojnásobil a počet usmrcených osob na přechodech dokonce ztrojnásobil. Proto se v poslední
době upřednostňuje, na základě zahraničních zkušeností, budování míst pro
přecházení, což jsou stavebně upravené
úseky místní komunikace, které usnadňují přecházení chodců přes komunikaci. Navíc umožňují chodcům častější přecházení komunikace, protože mohou být
od sebe v kratších vzdálenostech, než je
tomu u přechodů pro chodce. Jak se ale
někdo mylně domnívá, nenahrazují tyto
vyhrazené úseky přechody pro chodce!
K budování míst pro přecházení je přistupováno také z důvodu zachování co nejvyšší kapacity projíždějících vozidel místní
komunikací. Ukazuje se totiž, že vybudováním přechodu pro chodce se snižuje ka-

pacita projíždějících vozidel až o 20 %.
Vzhledem k velmi frekventované dopravě v centru Náchoda se postupně navyšuje počet míst pro přecházení a ustupuje se od budování přechodů pro chodce.
Počet dopravních nehod, zaviněných
chodci, se totiž snižuje. Přispívají k tomu
také právě místa k přecházení, tam totiž
chodec nemá falešný pocit bezpečí a dává
na projíždějící automobily daleko větší pozor. Například na nedávno opravené komunikaci směrem na Dolní Radechovou
byla místo přechodů pro chodce na některých místech instalována právě místa k přecházení, od té doby tam policisté
ještě nezaznamenali žádnou nehodu mezi
autem a chodcem.
Musíme mít na paměti, že ani vyznačený přechod pro chodce nezajistí bezpečné přejití komunikace, jak se někteří mylně domnívají.
por. Mgr. Eva Prachařová, Krajské
ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Prázdninová výročí
1. července 1850 byla vydána první rakouská poštovní známka. Pět let před
tím, v srpnu 1845 začal pravidelný železniční provoz na trati Praha – Olomouc,
na choceňsko-broumovské trati (z Chocně do Meziměstí) byl zahájen provoz
o 30 let později, 27. července 1875 projel
Náchodem první vlak. Spojení mezi Chocní a Broumovem bylo dvakrát denně.
1. července 1885 se narodil v Horní Radechové učitel Josef Hurdálek, mj. autor
knížky Líbánky paní Barunky.
6. července 1415 byl v Kostnici upálen mistr Jan Hus. O půl tisíciletí později mu byl
odhalen na Staroměstském náměstí pomník, dílo sochaře Ladislava Šalouna.
Ten se narodil 1. srpna 1870. Dne 6. července roku 1980 byl v Kostnici znovuotevřen Husův dům.
7. července 1655 se narodil významný stavitel Kryštof Dientzenhofer. On i jeho syn
Kilián Ignác působili i v našem regionu.
10. července 1805 narodil v Novém Bydžově Josef Němec, manžel Boženy Němcové.
V červenci 1945 pobýval v běloveských
lázních hudební skladatel Josef Bohuslav
Foersterx), 16. července 1945 se zúčastnil
koncertu náchodských pěvců, sestaveného výhradně z jeho skladeb.
16. července 1945 byl proveden první pokusný výbuch atomové bomby, 6. srpna
byla svržena první bomba na Hirošimu,
o tři dny později – 9. srpna druhá na Nagasaki. V jejich důsledku začalo Japonsko
jednat o kapitulaci.
18. července 1955 zemřel hudební skladatel Rudolf Wünsch x), který nějaký čas působil také v Náchodě.
19. července 1815 se narodil archeolog,
tvůrce jedné z prvních prací o českých
hradech F. A. Heberx). Zemřel a je pohřben
v Náchodě.
21. července 1990 zemřel plhovský rodák,
pěvec Vilém Přibylx), krátce před tím jmenovaný čestným občanem Náchoda.
26. července 1855 se na Žernově narodil
MUDr. Antonín Čapek, otec sourozenců
Čapkových.
28. července 1895 byl položen základní kámen k budově školy v Komenského
ulici.
31. července 1880 se narodil Viktor Jahnx),
profesor zdejšího gymnázia, organizátor
kulturního života našeho města, zakladatel Komorní hudby, organizující abonentní koncerty.
16. srpna 1930 byla slavnostně otevřena
Náchodská sokolovna.
30. srpna 1875 se narodil pedagog, akademik Otokar Chlupx). V letech 1903–1908
učil jako mladý profesor na tehdejší zdejší reálce.
31. srpna 1925 se narodil spisovatel a dramatik Vratislav Blažek x).
(AF)
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Z HISTORIE

Historické domy na náměstí

7. Jižní strana čp. 44–46 a pivnice Tunel čp. 47
Původně měšťanské domy na jižní straně náměstí stojící vedle poštovního úřadu, dnes čp. 44 (prodejny potravin a zeleniny),
45 (lékárna U stříbrného orla), 46 (prodejna a donedávna restaurant Panorama) a 47 (pivnice Tunel), v současné době již nezaujmou svými upravenými fasádami v minulém století, přesto mají
však za sebou neméně zajímavou minulost. Dispozičně navazují na původní parcelaci před požárem v květnu 1663. Po něm je
často vlastnili přední měšťané nebo dosazení panští úředníci.
Nejpozději ve druhé polovině 18. století dostaly zděnou podobu
a bohaté barokní štíty. Výrazně je však poničil požár 11. ledna
1837 (především čp. 46 a 47). Domy čp. 44–46 byly poté zvýšeny
o druhé patro, zastřešeny navazujícími sedlovými střechami se
světlíky a opatřeny jednoduchými klasicistními fasádami doplněnými koncem 19. století zdobnými prvky. Z původních staveb
se však dodnes v přízemí čp. 44 a 46 zachovaly barokní klenby
z 18. století, které původně kryly otevřené podloubí a úzké klenuté průchody do dvorů. V průběhu 19. století tu byly zřizovány
různé obchody a hostince, utvářel se tu čilý společenský život.
Čp. 44 (původní čp. 49, 50) vlastnil v letech 1644–1679 zvonařský mistr a kovolijec Jan Schrötter, původem z Hostinného
a též náchodský primátor, po něm (1679–1692) jeho syn Jeremiáš.
Poté (1694–1716) ho získali přední zámečtí úředníci Václav Leopold Morr a Frydrych František Müller. Následně celé půlstoletí
(1752–1801) patřil měšťanu Janu Helligerovi. Mj. v r. 1840 tu bydlel náchodský lékař Jeroným Kodym. Na přelomu 19. a 20. století tu bylo otevřeno vyhlášené Remešovo železářství.
Sousední dům čp. 45 (50, 51) náležel od r. 1674 známé měšťanské rodině Jedličků, od r. 1688 po další století měšťanské rodině
Haynů. Mj. tu 19. 7. 1825 zemřel v pronajatém hostinském pokoji
bývalý poštmistr Ignác Sperling. V r. 1867 dům koupil židovský
obchodník a budoucí továrník Jakub Pick a v přistavěném dvorním křídle provozoval faktorství lněné příze. V r. 1925 zakoupili
dům bratři Josef a František Hejdukovi, kteří sem přenesli dobře
zavedenou živnost kožešnickou a kloboučnickou a dům výrazně přestavěli. V podnájmu tu byl zaveden vyhlášený módní salon slečny Anny Krejcarové.
Dům čp. 46 (51, 52) patřil 1695–1731 urozenému pánu Karlu
Adalbertu Fritzovi, který ho spolu s příslušnými pozemky koupil za 1330 zlatých. Po jeho smrti náležel dědicům – Janu Kašparu Khellnerovi (1731–1739) a Josefu Fritzovi (1739–1743), rovněž
panským úředníkům. Poté (1757–1826) ho držela přistěhovalá
měšťanská rodina Karchéziů, pernikář František a jeho syn, řezník Josef. Následně se dostal do držení rodiny obchodníka Josefa
Tichého a jeho syna Antonína. Mj. dne 8. 6. 1847 se tu narodila
Augusta Brátová, dcera protestanta a člena divadelní společnosti Gustava Bráta, narozeného ve Švédsku, jenž si u magistrátu
vyřizoval své dědictví po otci, známém loutkáři Antonínu Brátovi. V r. 1918 tu bydlel odborný učitel Roman Plodek, který si
v bytě zřídil panoramatické prohlížení obrázků ve prospěch invalidního fondu. Odtud vznikl název domu, který se udržel do-

dnes. V době první republiky tu byl ještě otevřen vyhlášený obchod s lahůdkami pana Šouly.
Dům čp. 47 (52, 53) původně náležel též rodině panského
úředníka. Jan Kryštof Nemblink býval zámeckým hospodářským úředníkem, jeho syn Jan Jakub Nemblink zřejmě povýšil,
v r. 1690 zastával funkci krajského sekretáře. Rodinnými majiteli
byli ještě vnuk František Pavel Nemblink (1722–1753) a pravnuk
Pavel Nemblink (1753–1762). Poté vlastnila dům rodina Jana Hay-na, zdejšího měšťana. Od r. 1827 patřil dům knihaři Janu Šrůtkovi. Po požáru v r. 1837 byl dům nově postaven v klasicistním
slohu s dodnes zachovaným průjezdem do dvora s klenutými
plackovými klenbami do pasů. Mj. v r. 1842 tu bydlel s rodinou
Václav Richter, magistrátní kancelista. V letech 1854–1929 náležel rodině Michala Tichého a jeho syna Jaroslava. V přízemí byl
otevřen vyhlášený obchod, mající v nabídce zboží všeho druhu.
Jak po letech vzpomínal pamětník Oldřich Šafář: „Byl to veliký
tmavý krám v celém přízemku domu, opatřený do ulice honosnými
dřevěnými portály a obsahoval zboží skutečně smíšené. Od hospodářského náčiní jako byly hrábě, biče apod., přes široký sortiment
potravin, až po petroleje, barvy, laky a fermeže. Nechyběly samozřejmě ani lihoviny, zvláště sladké rosolky, které vyráběl v dílně na dvoře svého závodu. Všechno v tom krámě bylo k dostání, všechno tam
bylo nakupováno, především vesnickými zákazníky, kteří sem přijížděli ze širokého okolí.“
K datu 3. 11. 1884 zde byl zřízen hostinec nazývaný lidově
„Kečkemét“, jenž se nacházel vedle obchodu. Zpočátku snad hostinec vedl Jaroslav Tichý ve své režii, v r. 1900 je doložen hostinský (výčepní) Antonín Nývlt ze Rtyně v Podkr., po něm Antonín
Suk z Dolní Radechové a Jiří Valášek. Dům poté koupil pekař Josef Vlček z Dolní Radechové, který však pouze a poněkud svérázně vedl obchod. Hostinec, který byl po přestavbě v r. 1930 přesunut do bývalého průjezdu domu, ve své režii provozoval Antonín
Dvořák. Z důvodu vysokých dluhů byla proti majiteli Josefu Vlčkovi nařízena 22. 12. 1936 nucená dražba nemovitostí. Dům získal mlynář Josef Holzbecher, který ho vzápětí prodal za tehdejších 200 000 Kč manželům Rudolfovi a Marii Dostálovým. Novým
hostinským se v listopadu 1936 stal Rudolf Baše, hostinec se již
tehdy oficiálně jmenoval „V tunelu“.
Majitelé domu a provozovatel hostince tu zůstali až do znárodnění, kdy byla dána živnost do klidu a 30. 9. 1950 prohlášena za zaniklou. Dům byl původním vlastníkům bez náhrady
vyvlastněn a přešel do vlastnictví státu. Vzápětí tu byla opět otevřena známá pivnice Tunel. Jejím asi nejznámějším stálým hostem býval akademický malíř Emil Tylš, který její stěny vyzdobil
malbami starého Náchoda. V r. 1987 však byly zjištěny statické
poruchy a hrozilo její vyklizení a následná demolice. Zásluhou
studnické provozovny DOS byl však objekt opraven a slouží dodnes. Výborné pivo zde čepovali známí hostinští Jaroslav Kuťák
a Jan Bareš st.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě
Město Náchod realizovalo v roce 2014–2015 projekt s názvem
Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě, registrační číslo
CZ.1.04/4.1.01/89.00007, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.
Prioritou tohoto projektu bylo posílení efektivního výkonu
státní správy a poskytovaných veřejných služeb ve městě Náchod, zvýšení kvality řízení a managementu úřadu a zvýšení
transparentnosti a otevřenosti úřadu vůči občanům města Náchod. Tohoto cíle bylo dosaženo pomocí realizace pěti dílčích
klíčových aktivit.
V klíčové aktivitě č. 1 byl vytvořen tzv. Akční plán implementace systému finančního řízení města Náchod v období krize.
Tento dokument byl zpracován na základě poznatků získaných
z absolvovaných školení zaměstnanců odboru správy majetku a financování, dále pak na základě analýzy současného stavu finančního řízení na městě a získávání podnětů a informací
z dostupných zdrojů. Zpracovaný dokument byl schválen orgány města a slouží jako nástroj k zlepšení řízení ekonomických
procesů na úřadě.
Klíčová aktivita č. 2 se zaměřila na „Vytvoření strategie úřadu a implementaci zákaznické orientace“. Byla vytvořena víceletá strategie úřadu se zavedením prvků zákaznické orientace
do praxe úřadu za pomocí auditu – využití metody Mystery klient, kdy byl úřad hodnocen skrytou formou u náhodně vybraných zaměstnanců, dále za pomocí cíleného pozorování (umístění budov, dopravní dostupnost, parkování, úřední hodiny,
rozmístění útvarů v budovách, přístup pro tělesně postižené,
úroveň orientačního a informačního systému, plynulost provozu a obsluhy klientů, jednání a vystupování zaměstnanců, přiměřenost oblečení apod.) V rámci strategie úřadu byl proveden
průzkum spokojenosti občanů se službami poskytovanými úřadem. Vedoucí zaměstnanci byli proškoleni v oblasti zákaznické
orientace, provedení auditů a využití výstupů z auditu k provedení kvalitativní změny v přístupu k zákaznické orientaci.
V klíčové aktivitě č. 3 byl vytvořen „Strategický plán rozvoje města Náchod“ s výhledem na 15–20 let. Plán byl vytvářen
ve spolupráci s vybranými členy samosprávy a zaměstnanci úřadu a obsahuje tři části:
1) analytickou, která obsahuje příslušné analýzy (geografická charakteristika, rozvojové předpoklady, obyvatelstvo,
bydlení, ekonomický potenciál, rozpočet města, technická
a dopravní infrastruktura, občanská vybavenost, služby,
cestovní ruch, aj.). V této části byl zpracován průzkum spokojenosti a názorový průzkum občanů, podnikatelů a SWOT
analýza,
2) strategickou, která definuje vizi a globální cíle města, stanovení priorit a návrh dlouhodobých specifických aktivit
a opatření, představuje návrh budoucího stavu a stanovuje
cíle, kterých chce město dosáhnout prostřednictvím tohoto strategického dokumentu,
3) implementační, která specifikuje vybrané priority a opatření až do úrovně aktivit a určuje odpovědnost za implementaci a realizaci daných aktivit a způsoby vyhodnocování jejich plnění.
Strategický plán je k dispozici k nahlédnutí na webových
stránkách města Náchod.
V klíčové aktivitě č. 4 byl zpracován „Procesní a bezpečností
audit úřadu“, rozdílové analýzy a zpracování dokumentu s návrhy na zefektivnění procesů s možnými vazbami na změnu organizační struktury. Bylo provedeno školení vedoucích odborů,
vč. tajemnice, kde byli účastníci seznámeni se základními principy procesního řízení. Následně byl proveden procesní a bezpečnostní audit, který byl zaměřen na zmapování dosavadního
stavu všech probíhajících procesů na úřadě, rozdělení odpovědností, jednotlivých vstupů, výstupů, zdrojů, měřitelných uka-
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zatelů výkonnosti procesů, vyhodnocení míry plnění požadavků normy ČSN ISO/IEC 27001, hodnocení bezpečnostní politiky,
zvládání rizik, organizace zabezpečení informací, bezpečnosti lidských zdrojů, vývoj a údržba informačních systémů apod.
Výstupy z procesního a bezpečnostního auditu povedou k zajištění požadovaného a efektivnějšího stavu procesů a lidských
zdrojů na městském úřadě a k implementaci konkrétních návrhů a doporučení na systémová opatření ke zvýšení bezpečnosti informací.
Klíčová aktivita č. 5 byla zaměřena na zavedení principů projektového řízení do úřadu města. Cílem bylo využít principů jednotného projektového řízení pro všechny projekty města. Zpracovala se analýza dosavadního stavu řízení projektů, probíhala
intenzivní školení pro vybrané zaměstnance úřadu vč. euromanažerek. Na základě získaných poznatků a důkladné analýzy
byla zpracována Metodika projektového řízení, která popisuje
proces řízení projektu, nastavení cílů, harmonogramu a rozpočtu projektu, formy komunikace, schvalování dokumentů v projektu, rizika a jejich eliminace, ukončení a vyhodnocení celého
projektu apod.
Město Náchod bude do budoucna se všemi výstupními dokumenty nadále pracovat a dle nastavených doporučení bude dbát
na co nejefektivnější zapracování získaných poznatků do praxe
úřadu. Vybrané dokumenty budou průběžně aktualizovány a doplňovány na základě měnících se norem a zákonů.
Bc. Lenka Bubeníčková
manažer projektu „Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě“
Město Náchod realizuje od února 2013 do června 2015 projekt s názvem Zvýšení kvality veřejných služeb
v Náchodě, č. projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00007. Cílem projektu je zvýšit efektivnost vykonávaných činností
územní veřejné správy a veřejných služeb a zlepšit kvalitu řízení a managementu úřadu a zvýšení
transparentnosti a otevřenosti úřadu vůči občanům.
V rámci projektu dojde k nastavení systému finančního řízení města v období krize, vytvoření strategie úřadu
a zavádění zákaznické orientace do praxe městského úřadu, vytvoření strategického plánu rozvoje města
s výhledem na 15 až 20 let, implementaci procesního a projektového řízení do úřadu města.
Projekt Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě je realizován za finanční podpory Evropské unie –
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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OK É N KO zastupitelů
Prostor pro sdělení, které vyjadřuje názory členů
Zastupitelstva města Náchoda.
Návrh nového územního plánu Náchod
přechází do závěrečné fáze
Do závěrečné fáze procesu vstupuje po několika letech pečlivých
příprav a podrobných jednání návrh nového územního planu
Náchod. Tento klíčový a rozvojový dokument musí zajistit rovnováhu a nabídnout podmínky pro úměrný rozvoj města z hlediska funkčního i prostorového za současné ochrany hodnot
daného území. Na zpracování návrhu se nepodílí pouze pořizovatel a zpracovatel územního plánu, ale také město Náchod
a jeho občané.
Jak práce probíhaly?
Přípravy tohoto důležitého dokumentu lze datovat již do roku
2007, kdy vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Pořízení nového
územního plánu projednalo a schválilo zastupitelstvo na jaře
2010. Po provedení nezbytných prací na rozborech, průzkumech
a podkladech bylo na podzim 2013 zastupitelstvem schváleno
zadání a mohl začít vznikat návrh územního plánu. Zpracovatelem je, na základě výběrového řízení, firma REGIO, projektový atelier s. r. o. Hradec Králové. Návrh byl odborem výstavby
a územního plánování projednán s dotčenými orgány, krajským
úřadem a sousedními obcemi a v souladu s jejich připomínkami a na základě veřejné diskuze projektantem upraven. V této
fázi se veřejnost zapojovala svými připomínkami a požadavky.
Aby se veřejnost mohla dostatečně seznámit s tímto důležitým
dokumentem, byla doba pro přijímání připomínek a požadavků výrazně prodloužena nad lhůtu, kterou ukládá zákon. V této
fázi pořizovatel obdržel k posouzení a projednání 63 připomínek a požadavků.
Co bude následovat?
Obdobně jako v minulých etapách, chce poskytnou město Náchod veřejnosti dostatek času k prostudování upraveného ná-
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vrhu nového územního plánu. Po vydání stanoviska krajským
úřadem bude upravená podoba návrhu k dispozici na stránkách
města, v sekci Odbor výstavby a územního plánování – projednávané územní plány (https://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/
vystavba/projednavane-uzemni-plany/ ). Dále bude mít veřejnost
možnost se s návrhem seznámit formou výstavy ve veřejně přístupných prostorách budovy MěÚ, ul. Němcové 2020 a v tištěné
podobě na odboru výstavby a územního plánování. Na podzim
t. r. proběhne veřejné projednání návrhu územního plánu. Termín jednání bude včas zveřejněn na úřední desce a webu města. Po vyhodnocení námitek a připomínek zhotovitel návrh opět
upraví do tzv. čistopisu, který se předloží zastupitelstvu města
ke schválení. Zastupitelstvo města územní plán vydává formou
opatření obecné povahy.
Je ještě možnost pro podání připomínek a námitek?
O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se koná veřejné projednání. Jak je uvedeno výše, veřejné projednání proběhne na podzim tohoto roku. Termín jednání bude včas zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města. V této
závěrečné fázi mohou nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky. Ostatní veřejnost může návrh připomínkovat. V námitkách
musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitos-

tí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní
ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám již nebude přihlíženo.
Formulář pro podávání námitek a připomínek bude k dispozici
na webu města v sekci Odbor výstavby a územního plánování
– formuláře (https://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/formulare/default.asp#vystavba). Vytištěné formuláře budou k dispozici
na odboru výstavby a územního plánování a na výstavě k ÚP. Odbornou radu případným zájemcům při jejich zpracování poskytnou pracovníci odboru výstavby a územního plánování.
Závěrem
Územní plán, především vytváří předpoklady pro zkvalitnění životních podmínek, s čímž souvisí zachování či navýšení počtu
obyvatel ve městě a jeho dílčích částech. Proto jsou navrhovány v daném území vhodné rozvojové plochy např. pro bydlení,
občanskou vybavenost, výrobu, dopravu, rekreaci atd. Jedním
z principů nového územního plánu je také zajištění maximálního souladu města s jeho přírodním zázemím, přičemž není opomenut ani jeho rekreační potenciál. Územní plán musí řešit současné potřeby obyvatel města takovým způsobem, aby umožnil
existenci a přežití i budoucích generací.
Ing. Jan Čtvrtečka, člen Rady města Náchoda a určený zastupitel

Štěstí přeje připraveným
Mimořádná událost
Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů
vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie,
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí
a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému)
Nejčastější dopady mimořádných událostí jsou na zdraví
a bezpečnost obyvatelstva, jeho psychické strádání, na ekonomiku a na životní prostředí jako takové.
Varianty mimořádných událostí
záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl
(hráze rybníků, přehrad apod.), tání sněhu
extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť,
přívalový déšť, krupobití, sněhové a námrazové kalamity,
katastrofální sucho)
požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry
sesuvy půdy a svahové pohyby
rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká
železniční neštěstí, letecké katastrofy)
únik nebezpečných škodlivin do ovzduší (únik čpavku
z chladícího zařízení, únik chlóru při přepravě nebezpečných škodlivin apod.)
onemocnění většího počtu osob, epidemie
nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.)
přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, telekomunikačních služeb
terorismus
Obecné zásady chování při mimořádné události
Nepanikařte, vždy se snažte zachovat klid a jednejte s rozmyslem.
Respektuje situaci a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, rozhlasové vozy, pokyny velitele zásahu, pokyny zaměstnavatele,
městské vyhlášky apod.).
Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí,

nezapomeňte na neslyšící osoby.
Netelefonujte zbytečně, síť je v situacích ohrožení přetížena.
Nepodceňujte vzniklou situaci.
Pomáhejte sousedům, zejména starým a nemocným lidem.
Uvědomte si, že největší hodnotou je lidský život a zdraví,
teprve potom záchrana majetku.
Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů veřejné správy.
Nechoďte pro děti do školek a škol, učitelé jsou také informováni a provádějí opatření na jejich ochranu.
Jste-li svědkem vzniku mimořádné události nebo zpozorujete-li vznikající nebezpečí, neprodleně informujte odpovědné orgány: Hasičský záchranný sbor – 150, Zdravotnickou
záchrannou službu – 155, Policii ČR – 158, Městskou policii – 156, Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112.
V případě, že si čísla spletete, dispečinky těchto složek si vaši
informaci předají mezi sebou. Na včasnosti informace je závislé řešení mimořádné události a zmírnění jejích důsledků.
Nebezpečí je celá řada a nelze dát vyčerpávající návod co dělat při všech možných mimořádných událostech. Ale je možné upozornit na ně a dát alespoň stručný návod, jak se připravit na možnost vzniku, jak se zachovat a co dělat, když
už nastanou.
Další připravovaná témata:
Jak se připravit na povodně (co má obsahovat evakuační
zavazadlo, jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci)?
Jak se zachovat při úniku nebezpečné látky?
Co dělat, když nastane Blackout (rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie)?
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Zaměstnanci Saar Gummi
pomáhají získat příspěvek
spolkům v regionu
Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:
Provozní elektrikář
Vývoj dílů (i čerstvý absolvent VŠ)
Technik zlepšování a FMEA

33 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování. Místem práce je Stolín 105, Červený Kostelec.
www.sgc.cz, tel. 491 467 442
e-mail: personalni@sgc.cz

Mikrosponzoring Saar Gummi Czech (SCG) je šancí zejména klubů, spolků a škol získat příspěvek na veřejně prospěšné aktivity. Vloni firma tímto způsobem rozdělila přibližně čtvrt miliónu korun a i letos podpoří sponzorskými
příspěvky akce a veřejně prospěšné aktivity, které navrhnou zaměstnanci SGC a které splní kritéria pro přidělení
příspěvku.
Obdarovaná organizace musí vykazovat vlastní aktivní a nezištnou činnost. Když ji pak některý z příznivců
nebo členů, který je zároveň zaměstnancem SGC, navrhne
na udělení příspěvku, může získat maximálně šest6 tisíc
korun na jeden návrh. Při vícenásobné žádosti od více zaměstnanců SGC se může částka až zdvojnásobit.
Maximum bodů, které určují výslednou částku, mohou dosáhnout aktivity v Červeném Kostelci a Velkém Poříčí, se
zvyšující vzdáleností počet bodů klesá. Dále mikrosponzoring preferuje zejména aktivity zaměřené na děti a mládež
a v pořadí posledním kritériem je propagace SGC. Maximum je například za dlouhodobé umístění loga na viditelném místě, na druhou stranu nulová propagace udělení příspěvku vylučuje.
(pl)
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Poděkování

Dětský den na Lipí
sobota 30. 5. 2015
Počasí ,,tak akorát“, 250 dětí, 37 atrakcí a stanovišť, 80 pořadatelů!!! K tomu
opravdu není co dodat.

Všem, kteří jste přiložili ruku k dílu,
BYLI JSTE BÁJEČNÍ, DÍKY!!!! Tohle je jedna z mála možností, jak Vám poděkovat.
Je neuvěřitelné, kolik Vás bylo, je a snad
i za rok bude!!! Snad jsem na nikoho nezapomněla…Vaše ,,Zuzka Jindrovka“.
Lanovka – David Hejzlar čp.?, Míra Verner čp. 118, Tomáš Sochůrek Vyšehořovice
u Prahy, tajemná neznámá Regína, Vyšehořovice u Prahy, lanový most + příprava lajny a koridoru – Richard Kusík čp.
130, příprava lanového mostu a koridoru – Aleš Jirásek čp. 135, tech. zabezpečení + trampolína Šárka Hrodková, Náchod, , tech. zabezpečení + opičí dráha
Simonka Hrodková čp. 71, ozvučení – Ondra Tuček čp. 48, trefa – Domča Voborník
čp. 64, Karel Hejzlar, Náchod, cyklo –Tomáš Műller čp. 138, šmik – Mirka Műllerová a Kája Műllerová čp. 138, tech. zabezpečení + lanový most – Milda Műller
čp. 138, tech. zabezpečení, plakáty – Olga
Salonová, Vráž u Berouna, rybičky – Lenka Grossová st. čp. 32, tech. zabezp. + rytířský turnaj Káťa Špačková čp. 140, střelba – Karel Dostál ml. čp.2, Indián čp. 2,
Karel Dostál st. čp. 2, tech. zabezpečení
+žabí skok + pytlování Peťka Hloušková
Náchod, čtyřkolka – David Hloušek, Náchod, Ilonka Valášková čp. 30, technické
zabezpečení před D.D – Standa Hrudík čp.
93, Jana Rösnerová čp. 54, Hanka Pivcová čp. 39, Libuška Hrochová čp. 56, Lucka Pinkavová čp. 139, Pavlína Divíšková
čp. 12, Míra Špaček čp. 140, Katka Martincová čp.48, Tomáš Přibyl čp. 40, tech. zabezpečení – vstup, limonáda – Míra Jindra čp. 40, Tomáš Marek čp. 39, fotograf
+ technic. zabezpečení – Honza Ježek čp.
143, tech. zabezpečení – vuřty – Zdenka
Volhejnová – Ježková? čp. 143, dět. hřiště + zdravotník – Martina Juptnerová
čp. 98, kroužky – Lenka Grossová ml. čp.
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32, Radek Zitka, Náchod, tech. zabezpečení bagr – Honza Gross čp. 32, šaškárna –
Petra Štěpánková a Martin Šramar čp.31,
pohádkové postavy – Sára Jindrová čp. 40
a Pepa Kodytek, Králiky, tech. zabezp.+
ceny– Věrka Vernerová čp. 118, tech. zabezpečení – výroba travních lyží – Míra
Verner čp. 118, tech. zabezp. – příprava
fotbal. hřiště – Láďa Horník čp. 70, košanda – Anežka Voborníková čp. 64, tanec se
psem Maruška Voborníková a pes Jupík
čp. 64, travní lyže – Martina Voborníková,
Náchod, koridor – Monika Vondráčková,
Náchod, Věrka Heroutová čp. 18, chůdy
– Kája Vytlačilová N. M. n. M, tech. zabezpečení – sekání – Václav Vítek čp. 14,
otisky prstů + termokamera – 2 policisté+2 policistky, psovod p. Bartok, Náchod
+ jeho krásný pes, vodníkův střik – Stanislav Špaček čp. 120, vodníkův střik + sekání – Toník Műller čp. 60, hasič. soutěž
– Renata Műllerová čp. 60, na povel celou
kuchyň – Iva Beránková čp. 65, kuchyně
– Vilma Maroulová čp. 94, Jitka Dostálová čp. 116, stany – Jarda Dostál čp.116, Tomáš Beránek čp. 65, Milda Maroul čp. 94,
Pavel Kotyz čp. 104, Joska Maroul st. čp.
20, Joska Maroul ml. čp. 28, Vladimír Maroul čp. 95 Honza Rejzek st. čp. 114, Lukáš Veselka čp. 74, František Šimek čp. 21,
parkování – Martin Železo čp.1, parkování
+ ohňostroj – Miloš Václavek čp.131, stany + odvoz odpadu – Honza Rejzek ml.
čp. 114, sehnat všechny do kupy, ,,ukecat
a odkecat“ – Zuzka Jindrová čp. 40
Fotografie z akce jsou ke zhlédnutí
na stránkách o. s. Lipový list

MŠ Komenského
Seminář v Mateřské škole, Náchod, Komenského 301
Dne 18. 5. 2015 se v naší mateřské škole uskutečnil seminář na téma Manipulativní techniky jako prostředek pro rozvoj
předmatematických představ dítěte předškolního věku. Této akce se zúčastnilo 22
učitelek z mateřských i základních škol
z města Náchod. Ředitelka školy Mgr. Alena Dušánková spolu se svými kolegyněmi
paní učitelkou Klárou Skleničkovou a paní
učitelkou Ivetou Černou předvedly praktické ukázky manipulativních her s důrazem na hmatovou paměť, kombinatoriku,
grafický záznam a rozvoj prostorové orientace. Ve druhé části seminář pokračoval přednáškou paní PhDr. Michaely Kaslové z Univerzity Karlovy v Praze, která
poukázala na negativní dopady podcenění významu manipulativních technik
v předmatematických představách v mateřské škole a souvztažnost s následným
vnímáním matematiky dětmi na vyšších
stupních vzdělávání. Poslední částí této
akce byla prezentace didaktických pomůcek k manipulativním činnostem, které
škola obdržela v rámci vzdělávacího projektu Jednoty českých matematiků a fyziků, kterého se zúčastnila na VOŠP a SPgŠ

v Litomyšli. Pozitivní ohlasy a kladná odezva od většiny účastnic je důkazem toho,
že tato problematika je více než aktuální a je potřeba jí věnovat náležitou pozornost.
Za tým pedagogických pracovnic
MŠ Náchod, Komenského 301
Mgr. Alena Dušánková, ředitelka školy

MŠ Vítkova
Výlet do Tonga v HK
V květnu děti z mateřské školy Vítkova (Běloves) navštívily zábavné centrum
TONGO v Hradci Králové. V hale Tonga se
nachází spousta atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné zážitky: na ostrově Tonka,
Jump a Tongo, vlnobití, útes nad mořem,
přátelské ostrovy, pirátský úkryt, vulkán
Krakatoa, rybka Nemo a mnoho jiného.
Děti si zde užily spoustu dobrodružství,
zábavy a hlavně pohybu.
Sportovní den
Děti z MŠ Vítkova se v květnu zúčastnily sportovního dne, jehož pořadatelem
byla ZŠ TGM. Děti si mohly vyzkoušet
na několika stanovištích, rozmístěných
po chodbách školy, různé balanční pomůcky a trampolínky, zaskákat si na míčích, soutěžit v různém přecházení laviček nebo udělat kotoul na žíněnce.
V aulách byla možnost zatančit si nebo
vyzkoušet, co je možné dělat v místnosti s žíněnkami po celé podlaze. Děti využily všechno, co se jim nabízelo a bylo
pro jejich věkovou skupinu vhodné, nejvíce však ocenily žíněnkovou tělocvičnu.

Den pro mou maminku
Svůj svátek oslavily maminky se svými dětmi z MŠ Běloves společným setkáním na zahradě školky. Děti ze třídy Berušek a Medvídků si pro maminky připravily
krátké vystoupení plné písniček, básniček
a také hranou pohádku. Domů rodiče nepospíchali, společně jsme si popovídali, opekli špekáčky a vesele jsme prožili
květnové odpoledne.
Návštěva GVUN v Náchodě
Děti ze třídy Sluníčka a Medvídci navštívily Galerii výtvarného umění v Náchodě, kde se seznámily s prací grafika
Martina Krkoška. Dětem se líbily pohyblivé obrázky, hrací skříňka i textilní loutky,
které tento ilustrátor vytváří. Dozvěděly
se zajímavosti o tom, jak vzniká kniha
a také si jednu „knihu“ mohly samy vyrobit. Exkurze byla pro děti poučná a těšíme
se na příští návštěvu v galerii.
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Náchodský zpravodaj

HOPEM POPEM byl název závěrečného koncertu ZUŠ Náchod, který se konal dne 10. 6. 2015 v divadle dr. J. Čížka
v Náchodě.
Koncert začal Dukem Ellingtnem a jeho
„C Jam Blues“, které nás zavedlo do počátků popové hudby, pokračoval G. Gerschwinem, G. Millerem s jeho nesmrtelným „In The Mood“.
Při skladbě, „Folson Prisom Blues“
Johnyho Cashe se pódium kromě hráčů
a zpěváků zaplnilo žáky tanečního oboru,
kteří svou bezprostředností a hravostí donutili diváky podupávat si do rytmu country. Nesměla chybět ani skladba rockenrolového krále Preslyho „Jaihouse Rock“.
V dalším období nás vítal Sinatra, Amstrong a hlavně nesmrtelní The Beatles.
Při scénickém tanci na hudbu skupiny
Queen celé hlediště nedýchalo a prožívalo pocity nemocného Mercuryho.
Z 80. let minulého století zazněla krásná skladba „Satisfaction“ a nezapomenutelným zážitkem pro posluchače byla
skladba skupiny Pink Floyd „Another
Brick in the wall“, kde se propojila hudba,
tanec a krabice představovaly cihly, tvořily zeď, na kterou byl promítnut videoklip.
V závěru koncertu zazněly skladby
„Mamma Mia“ nebo „Waterloo“ a poté
jsme všichni zpívali společnou skladbu
M. Jacksona „We are the world“.
Po celou dobu nás provázely „voskové
figuríny“, které zázračně ožívaly, vnášely do děje humor, nadsázku a vtip. Těmito vstupy navazovaly atmosféru doby, vysvětlovaly některé souvislosti a humorem
bavily diváky.
Scéna, kterou připravil výtvarný obor,
byla úžasná a vizuálně propojila výtvarno s hudbou.
Potleskem ve stoje dali diváci najevo,
že výkony, které podali žáci ZUŠ Náchod,
jsou dokladem toho, že výuka na této škole má výbornou úroveň, že pedagogové
všech oborů dokáží najít společnou řeč
a připravit tak skvělý koncert.
Děkujeme a těšíme se na další koncerty této ZUŠKY.

Zprávičky
z Masaryčky
Projektový den na ZŠ T. G. Masaryka
Náchod očima deváťáků
V úterý 26. května 2015 se na Základní
škole T. G. Masaryka v Náchodě konal projektový den. Cílem bylo seznámit žáky se
základy etické výchovy.
Tento projekt se rozběhl již v pátek, kdy
si žáci vybrali dvě dílny podle aktivit, které je zaujaly. Jednotlivé dílny, trvající 90
minut, nabízely i tato témata: solidari-

ta, mezilidské vztahy, důstojnost lidské
osoby, mezigenerační vztahy, prosociální
chování, asertivita, zvládnutí agresivity.
Všude jsme se dozvěděli spoustu nových
věcí a úžasně se pobavili. Názorné ukázky a scénky nám dovolily vžít se do situace jiných lidí.
My jsme navštívili dílny s názvy komunikace a pozitivní hodnocení sebe a druhých. Moc se nám líbily. Vyzkoušeli jsme
si komunikovat beze slov, popisovat pocity druhých a vypracovat společnými silami myšlenkové mapy.
Z pohledu nás, deváťáků, si děti užily
hodně legrace, společně jsme se zasmáli a získali plno informací. Komunikovali jsme nejen s učiteli, ale také s žáky
z jiných tříd. Chtěli bychom poděkovat
našim učitelkám a učitelům za to, že nám
pomohli poznat aktuální problémy lidí.
Třídy 9.B a 9.A
Žáci ZŠ TGM Náchod v Londýně
(27.–31. 5. 2015)
Dne 27. 5. 2015 vyrazili žáci Základní
školy TGM Náchod za doprovodu paní Jany
Hudkové a tří učitelek na výlet do Londýna. Jeli jsme autobusem, kterým jsme tentokrát v pořádku dojeli tam i zpátky, ne
jako minule, kdy jsme si hráli na trosečníky už v Praze. Cesta byla dlouhá, ale paní
Hudková nám ji krátila výklady o Anglii,
královské rodině a filmy.
V noci jsme prošli pasovou kontrolou na francouzských hranicích a pak už
jen trajektem přepluli kanál La Manche.
První pohled na Londýn se nám naskytl přibližně v 8 hodin ráno, kdy město zaplavovali ranní běžci, pejskaři a později
i lidé spěchající do práce. My se ale vydali na obří kolo London Eye, jenž nám ze
svých 135 metrů poskytlo nádherný široký výhled na celý Londýn. Poté jsme prošli kolem „Houses of Parliament“ se slavným zvonem Big Ben, kolem Westminster
Abbey až k parku svatého Jamese, ve kterém jsme se naobědvali a odpočinuli si,
a přes něj vyrazili k Buckinghamskému
paláci, kde jsme mohli vidět střídání stráží a také davy dalších turistů. Na Trafalgarském náměstí jsme si prohlédli sochu
kapitána Nelsona, shlížející třídou Whitehall, a pak už jsme zamířili do čínské
čtvrti Soho a na náměstí Piccadilly, známé díky svým světelným reklamám. Potom zase zpátky naproti London Eye, kde
nás po celém dni čekal autobus s řidiči.
Večer nás rozvezli do rodin, kde jsme měli
dvakrát přespat. Myslím, že pro všechny

z nás přijela milá a ochotná rodina, která se o nás postarala a ráno nás opět přivezla k autobusu, se kterým jsme vyjeli na výlet na zámek Windsor, kde svůj
čas tráví i královna Elizabeth II.. Tentokrát tam však nebyla, a tak jsme mohli nahlédnout i do jejích komnat. Ten den jsme
ještě navštívili univerzitní městečko Oxford, které nás zaujalo svým množstvím
kol a studentskou atmosférou. Unaveni
jsme se vydali na zpáteční cestu do rodin.
Ráno jsme se s rodinami rozloučili a vyrazili do nedaleké čtvrti Greenwich, kde
se nachází královská observatoř a nultý
poledník, u kterého jsme se všichni vyfotili. Odtud jsme jeli lodí po Temži do centra Londýna, kde jsme přešli přes most
Milénia ke Katedrále svatého Pavla, okolo pevnosti Tower a zblízka si prohlédli i most Tower Bridge. Odpoledne jsme
zamířili proslulým londýnským metrem
vstříc Harry Potterovi na nástupiště 9 a ¾
a na stadion Chelsea.
Náš čas se však krátil, a tak jsme se rozloučili i s Londýnem a vydali se na cestu
k domovu.
Ani cestou zpátky nás nečekaly žádné
komplikace a my v pořádku dorazili zpět
do Náchoda.
Děkujeme pánům řidičům, paní Janě
Hudkové a paní učitelce Prouzové, Nyklíčkové a Urbanové za to, že nám výlet
umožnili a že ho s námi podstoupili.
Za účastníky výletu Adéla Nováková, 9.B

Děti oslavily svůj svátek v sedle
Žáci prvních tříd ZŠ T. G. Masaryka
v Náchodě si svůj svátek opravdu užili.
Čím tedy náš dlouho očekávaný den začal? No přece „šipkovanou“, při které děti
zažily během plnění úkolů (např. předvádění smutné žížaly) spoustu legrace. Cesta na ranč Lipí nám tedy utekla jako voda
a v cíli už na nás čekali koníčci.
Pohled na svět je prý z koňského hřbetu nejkrásnější. Už samotné vyšplhání se
do sedla představovalo dobrodružství,
na které se jen tak nezapomíná. Vlastní projížďka pak vyvolala hodně radosti
a na tvářích mnoha malých jezdců a jezdkyň se objevily spokojené úsměvy. Nakonec si koníci za odměnu pochutnali na pamlscích vytažených z dětských kapsiček
a nechali se podrbat za ušima.
Dalším překvapením bylo občerstvení na Jiráskové chatě a skupinová práce
na téma: „O čem koníci sní?“.
Den to byl tedy pestrý a plný zážitků
a jak bylo na zpáteční cestě z dětských

červenec/srpen 2015
rozhovorů znát, jezdectví získalo další
nové příznivce.
Mgr. Ivana Maršíková
Den dětí ve školní družině
Ve středu 3. 6. jsme v naší ŠD oslavili Den dětí. Na oslavu jsme si pozvali
kouzelníka. Pan Kašpar předvedl dětem
plno triků a kouzel. Některá si mohly děti
na jevišti i samy vyzkoušet, ale největší
úspěch měla kouzla s kroužky.
Na závěr dostalo každé dítě od pana
kouzelníka dárek – krásnou berušku z nafukovacího balónku. Ale ani pí. vychovatelky nezůstaly pozadu a měly také připraveny dárečky. A tak si každý k berušce
ještě mohl vybrat třeba pastelky, kreslicí tabulku, vodové barvy, sešit a hlavně
malý sáček bonbónů.
Děti byly spokojené a mezi sebou si
sdělovaly kouzelnické zážitky a postřehy. Oslava se nám opravdu vydařila.
Michaela Šimonová, vychovatelka ŠD
My všichni, kteří Vás pravidelně informujeme o dění v naší škole, Vám, našim čtenářům a hlavně rodičům našich žáků, přejeme
hezké dovolené a léto plné sluníčka a pohody.

ZŠ Babí
„Přátelství na dlani“, č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Projekt „Přátelství na dlani“
ve škole na Babí pokračuje
V pondělí 1. 6. žáci ze ZŠ Pavlišovská
společně s polskými kamarády oslavili
den dětí. Poděkování patří panu Taufmanovi – tatínkovi našich žáků – který tento
sportovní den pro děti uspořádal.
Děti společně změřily síly v deseti disciplínách: běhaly, házely kriketovým míčkem, skákaly do dálky i do výšky, střílely
ze vzduchovky, dělaly dřepy na čas a závodily v nejrůznějších slalomech a překážkových drahách. Všichni si to moc
užili, počasí přálo a polské děti odjely
domů plné dojmů a zážitků. Jsme rádi, že
naše spolupráce i nadále pokračuje, děti
už se navzájem znají, překonaly počáteční ostych a dokážou společně držet palce a fandit kamarádům nejen svým, ale
i polským.
Desetiboj se konal v rámci udržitelnosti projektu „Přátelství na dlani“
č.CZ.3.22/3.3.02/12.03467
Kolektiv ZŠ Pavlišovská
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CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Milí čtenáři
Náchodského zpravodaje,
po deseti měsících, během kterých jsme
Vás pravidelně informovali o dění u nás,
na ZŠ Komenského, přichází moment, který ke škole zcela neodmyslitelně patří. Je
tady ráno, kdy se do školy vyráží bez obvyklých aktovek či batohů, a na programu
dne je již pouze ohlédnutí za tím, co se během tohoto času událo, a samozřejmě rozdání závěrečného vysvědčení. Posledním
červnem se ROZLOUČÍME se školním rokem 2014–15 a na chodbách školních budov zavládne opět nezvyklé dvouměsíční ticho.
Ačkoliv se budeme loučit všichni, někteří se budou LOUČIT O TROCHU VÍC.
Druháčci jen neradi OPOUŠTĚJÍ svoje „odloučené pracoviště“ v ulici Českých
bratří, aby od září zasedli do svých lavic
na hlavní budově, kam zatím docházeli
pouze do počítačové učebny, a samozřejmě, do školní jídelny. S druhou třídou se
rozloučili důstojně, a to v Městské knihovně, kde byly během pohádkového dopoledne jejich Abecedníčky vyhodnoceny
mezi tvrdou konkurencí ostatních náchodských škol jako nejzdařilejší. Stihli
také vyřešit „Záhadu ztraceného obrazu“
na hradě Potštejně či lukostřelbu na školách v přírodě.
Se svými spolužáky se loučí i někteří páťáci, kteří po úspěšném složení přijímacích zkoušek PŘECHÁZEJÍ „o dveře
dál“, na osmileté gymnázium. A my jim
držíme palce.
OSM SET KILOGRAMŮ VÍČEK,
BRONZOVÝ ZAHRÁDKÁŘ A HRA STÍNŮ
Velkým ÚSPĚCHEM ZAKONČILI školní rok Mladí zahrádkáři, kterým Tomáš
Pražák vybojoval v celonárodní soutěži bronzovou pozici, účastníci Sommercampu (společné setkání žáků naší školy a dětí z Halberstadtu a Woldendorpu)
UKONČILI svůj pobyt stínovým divadlem,
Mladí záchranáři ZAMÁVALI ve středisku
záchranné služby v Hradci Králové vrtulníku a otestovali si nejnovější model záchranného vozidla a děti ve školní družině řekly letošnímu roku „AHOJ“ během
společného výletu na zemědělskou farmu na Pavlišově. S koncem školního roku
si potom doslova „POSKOČILA“ Maruška
Daňová ze třídy 2.A, která byla po zásluze vyhlášena „skokanem roku“.
UZAVŘENY jsou školní soutěže i celoroční projekty, známe vítěze sportovního
dne a ze školy ODJELO plné auto plastových víček, která sbíráme na pomoc Filípkovi (a podle slov jeho rodičů bylo těch
800 kg zatím největší sebrané množství).
NĚCO KONČÍ, NĚCO JINÉHO ZAČÍNÁ
Velké loučení zažívají již tradičně deváťáci, kteří v tento den KONČÍ DALŠÍ ETA-

PU svého života a odcházejí šlapat si svoji vlastní cestičku životem. Tak ať to jde
dobře a jak říká klasik: „PRAVOU, ŠTĚPÁNKU, PRAVOU…“.
To naši nejmenší, tedy prvňáčci, se
s koncem roku s velkým očekáváním STĚHUJÍ z budovy v Sokolské ulici, kde i díky
svým třídním učitelkám zvládli první
společné krůčky školáckými povinnostmi. Na jejich místa budou moci v září nastoupit ti, které tento velký krok teprve
čeká. A co by jim, teď již zkušení školáci, vzkázali?
„Nebojte se, že tam nebude herna, je tady.
Bála jsem se, že se nenaučím psát a počítat,
ale bylo to lehké. Nevěděl jsem, jestli si tu najdu kamaráda a teď jich mám hodně. Těšte se
na výborné obědy. Nejvíce mě překvapilo, že
už si teď všechno sám přečtu. Ne, všechno ne,
ještě Q, W a X. Ale to stejnak nepotřebujem!
Tak neříkej, že všechno, když to není. Nečekal jsem hřiště. A je na něm suchá tráva. Super! Nejhezčí je stůl naší paní učitelky. Vzpomínám si, že první den jsem měla hroznou,
ale strašně hroznou trému. Nejlepší? Asi výtvarka, pak matika, český jazyk a tělocvik,
ten je taky dobrej. Co bych vzkázal prvňákům? Že se chodí na kuželky a na výlety a ať
se nebojí, že se budou špatně učit. A že v družině jsou super paní vychovatelky a sranda.“
DOBRÁ RADA NAD ZLATO
… A NA ZÁVĚR:
„a když to už vůbec nešlo, tak jsem zjistil,
že když se vypočítají čísla mezi těmi čísly,
co tam jsou, tak se výsledek vždycky sám
objeví…“ 
Děkujeme Vám za vaši čtenářskou přízeň, přejeme Vám krásné léto, a kdyby
něco přece jenom nešlo podle představ,
tak už víte, jak na to.
Kolektiv ZŠ Komenského

STAVEBKA
Náchodští studenti postavili přehradu
Les Království z vlnité lepenky
Studenti Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela z Náchoda David
Zíma a Jakub Prouza se zapojili do projektu Stavby z vlnité lepenky. Z ekologického
obalového materiálu vyrobili vodní přehradu Les Království. Tématem 9. ročníku
soutěže, určené středním stavebním školám, byl „Technický div České republiky“.
Projektu Stavby z vlnité lepenky se zúčastnilo rekordních 26 středních škol ze
všech krajů České republiky. Pořadatelem
soutěže je český Svaz výrobců vlnitých lepenek, partnerem zábavní a vědecké centrum Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice a společnost EKO-KOM, a. s. Záštitu nad
projektem převzalo Ministerstvo životního prostředí. Cílem je poukázat na ekologické přednosti vlnité lepenky používané
k výrobě obalů. Vlnitá lepenka má širokou
škálu využití a je stoprocentně recyklovatelná.
Renáta Sýkorová
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Projektový týden UNESCO na A. Mercurii
téma: SVĚTLO
Tento školní rok vyhlásila organizace UNESCO rokem světla. V týdnu od
1.–5. 6. 2015. jsme se jako přidružená škola v síti škol UNESCO tímto tématem zabývali. Pod vedením paní učitelky Mgr. Věry
Pellyové studenti vydali sbírku plnou básní, úvah, fejetonů, obrázků a fotografií,
kterou nazvali „Budiž světlo“. 3. 6. jsme
všichni vyjeli na exkurzi do hradeckého

Náchodský zpravodaj
20. května sjela soutěžící z České Skalice, Dobrušky a Nového Města nad Metují,
aby společně s našimi žáky poměřili své
zdravotnické znalosti. Během dopoledne
plnili teoretické i praktické úkoly z první pomoci na sedmi stanovištích. Z pěti
družstev se naše škola umístila na 3. místě, všichni soutěžící byli odměněni pěknými cenami. Děkujeme členům oblastního
spolku ČČK v Náchodě za pomoc s organizací této soutěže.
V pátek 29. května zhlédli žáci ZŠ speciální a žáci 1.stupně ZŠ praktické v sokolovně Náchod loutkové představení
Vodníkova Hanička. Děkujeme členům
náchodské loutkové scény Dětem pro radost za krásnou pohádku i za možnost
nahlédnout do zákulisí. Naši žáci si tak
mohli „pohrát“ s jednotlivými loutkami,
maňásky i marionetami, dozvědět se více
o instalaci jednotlivých scén. Byli nadšení! Byl to pro ně pěkný dárek ke Dni dětí.
Marie Čejchanová

Letní prázdniny jsou
před námi, ale dětská skupina v Rozesmátém děcku
funguje i o prázdninách
naplno. Ohlédneme-li se
zpět, na úplný začátek našeho projektu, nelze opomenout velké množství
pomoci a podpory, které se nám dostalo a za kterou srdečně děkujeme. Radost
a spokojenost dětí i rodičů je důkazem
toho, že snaha všech zúčastněných má
pozitivní výsledky. I nadále však uvítáme
jakoukoli formu pomoci. Sháníme dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do našeho
projektu a podpořit rodiny s dětmi v našem městě. Podporujeme dobré nápady
a rádi v rámci našeho spolku pomůžeme
s jejich realizací.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a dětem za jejich milý přístup. Velmi si vážíme projevené důvěry a přízně.
Přejeme hodně štěstí a dalších báječných
zážitků.

Když už na školní výlet, tak do Rumunska
planetária, kde jsme absolvovali výukový program pro střední školy pod názvem
„Naše kosmické okolí“. Studenti 1.–3. ročníků zpracovali prezentace zabývající se
tímto tématem, např.: Světlo v přírodě
a příroda bez světla; Světlo ve světě lidí
a svět lidí bez světla; Světlo ve světě lidských vynálezů a objevů; Světlo ve světě
lidských mýtů a tradic. Studenti se také
účastnili výtvarného workshopu, kde
světlo zpracovávali po umělecké stránce.
Během celého školního roku byla vyhlášena sbírka fotografií "světla", kam studenti i učitelé posílali své fotografie. Všechny
tyto výtvory jsou nyní vystaveny v budově školy a mohou si je prohlédnout jak
naši studenti a jejich rodiče, tak i široká
veřejnost – přijďte se podívat!

ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Naše škola již tradičně pořádá s podporou Královéhradeckého kraje okresní
kolo soutěže Mladý zdravotník. I letos se

Ve dnech 5.–14.6. navštívilo 18 studentů gymnázia pod vedením učitele přírodopisu Jana Ježka rumunské pohoří Banát.
Smyslem celého pobytu bylo seznámit se
s nádhernou přírodou v oblasti dunajské
soutěsky, dále pak poznat naše krajany
a šetrnou turistikou i přispět k záchraně mizející komunity banátských Čechů
se svébytnými zvyky, tradicemi, mentalitou, kulturou a archaickou češtinou.
Šlo o výlet nejen v prostoru, ale i v čase.
Návštěvníka Banátu nutně zaujme různorodá mozaika sestávající z políček, luk,
pastvin a mezí, propojená hustou sítí cest
a pěšin. Je to typ krajiny, která u nás s kolektivizací venkova nenávratně zmizela. Bohužel tradiční vesnická společnost
se dnes v Banátu rychle rozpadá, mladší a dynamičtější lidé odcházejí, vesnice
se vylidňují a krajina, po desetiletí obdělávaná a pasená, už začíná pustnout a zarůstat. Za dvacet let bude Banát vypadat
úplně jinak.
Výlet nám z organizačního hlediska pomáhali zajistit lidé ze společnosti Dovolená v Banátu s podporou neziskové společnosti Člověk v tísni, o. p. s.. Nejdříve jsme
se dva dny pohybovali v divoké přírodě
národního parku Soutěska řeky Nery. Nezapomenutelným zážitkem byly zejména
starověké stezky z dob římské kolonizace
tesané do skal nad divokou řekou, vodopády s travertinovými jezírky a hluboké
pralesy. Celá soutěska má na délku zhruba
30 km a její zdolání bylo i slušným sportovním výkonem. V dalších dnech jsme
pěšky doputovali do Rovenska, české vesničky, která je malebně položena na hřebenu hor v nadmořské výšce 800 m.n.m.
Odtud jsme zamířili k nejhezčí částí Banátu do další české vesnice Gernik, kde jsme
u krajanů přenocovali. Následoval sestup

přes krásnou krasovou plošinu do obce
Svaté Heleny a přesun na základnu v odlehlé vesnici Eibentál v Tisovém údolí.
Z mnoha dalších zážitků stojí za zmínku průchod rozsáhlou jeskyní Ponicova
k vodní hladině Dunaje s následnou lodní
vyjížďkou v soutěsce Železných vrat a výstup na vyhlídky a skalní stepi nad Dunajem. Největší vytrvalci na závěr vystoupali na vrchol Domogled nad termálními
lázněmi Baile Herculane, kde jsme před
odjezdem v sirné vodě spláchli pot i špínu uplynulých dní.
Pro přírodovědce bylo velkým zážitkem
setkání s mnoha vzácnými druhy rostlin
i živočichů, které z české krajiny úplně
vymizely. Koukol polní, orchideje, dvoumetrové užovky stromové, roháči, vzácní tesaříci či desítky druhů motýlů, něco
podobného lze u nás vidět jen výjimečně.
Ze studentů se stali poutníci, kteří s batohem na zádech nachodili desítky kilometrů a prošli velkou část jednoho z nejkrásnějších koutů Evropy. Daleko od signálu
mobilních operátorů, místo koupelny řeka
a místo počítače večery u ohně. Dlouho
budeme vzpomínat na malebné české vesničky se svéráznými krajany, kteří dokázali vyrvat z rumunské divočiny kousek
krajiny jak z Ladových obrázků. Napřesrok jedeme znovu!
Mgr. Jan Ježek, Jiráskovo gymnázium
Fotoreportáž z expedice lze zhlédnout na bohemiaorientalis.cz.

červenec/srpen 2015

POZVÁNKY

Církev Nový Život
vás zve na akce u příležitosti

600. výročí

upálení Mistra
Jana Husa

ČERVENEC
2. 7. – noční prohlídky (19.00 – 21.30 hod.)
11. a 12. 7. – akce k 70. výročí konce druhé
světové války (dobová technika, uniformy,
zbraně, RC modely tanků aj.)
31. 7. – noční prohlídky (19.00 – 21.30 hod.)
SRPEN
7. 8. – kapela NANOVOR na Dobrošově (od 18
hod.)

• shromáždění v neděli 5. 7. 2015
od 9:30 hod. ve sborové budově

21. – 23. 8. – víkend s bojovou technikou
29. 8. – Do pevnosti se starostou a noční prohlídky
(19.00 – 21.30 hod.)

• přednáška a pásmo písní
v pondělí 6. 7. 2015 od 14:00 hod.
Sborová budova NŽ
Raisova 253, Náchod

Se starostou
do pevnosti
29. 8.

ZÁŘÍ
28. 9. – noční prohlídky (19.00 – 21.30 hod.)
Všechny akce začínají v 10 hodin, není-li uvedeno
jinak. Více informací na
www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz, nebo na tel.:
+420 724 120 498.

Noční
prohlídky
s hudbou

Bojová
technika
11. – 12. 7.
21. – 23. 8.

Nanovor na
Dobrošově
7. 8.

www.novyzivot.cz

MEZINÁRODNÍ
ATLETICKÝ MÍTINK
Česká spořitelna okruh extraligových
atletických mítinků

VELKÁ

CENA
Nového Města nad Metují

Divácká tombola ● Stánky partnerů
Velkoplošná obrazovka ● Bohaté občerstvení

25. ČERVENCE
SOBOTA

STADION GENERÁLA KLAPÁLKA
Nové Město nad Metují

13.00 – 19.00
Vstupné 80,Děti do 15 let ZDARMA

www.sportklub.cz

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

MÍSTNÍ
PARTNEŘI

HLAVNÍ
PARTNEŘI

www.czechdoublemeeting.cz

Regionální muzeum v Náchodě
a Město Náchod

vás zvou

SE STAROSTOU DO PEVNOSTI
jedinečné prohlídky Pevnosti Dobrošov s významnou osobností města
Náchoda při příležitosti letošního předání národní kulturní památky
Pevnost Dobrošov do správy Královéhradeckého kraje
a zároveň 70. výročí konce 2. světové války

sobota 29. 8. 2015 od 10.00 do 16.00 hodin
Těšit se můžete také na doprovodný program a možná i překvapení...
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KLADSKÉ POMEZÍ, IC NÁCHOD

Náchodský zpravodaj

Toulavý baťoh má zabaleno
Ano, je tomu skutečně tak. Toulavý baťoh má zabaleno a po úspěšné loňské sezoně se opět vrací. Letos s sebou přinese inovovanou ilustrovanou mapu, díky
níž se můžete i Vy zapojit do naší oblíbené cestovatelské soutěže, sbírat samolepky a získat pěkné ceny. A to ještě není
všechno. Díky inovované mapě se nyní
budete moci nechat inspirovat některým
z tipů na výlet a nově si samolepky můžete vyzvednout na celkem 25 odběrných
místech regionu. Podrobná pravidla soutěže a ucelený přehled výdejních míst naleznete na zadní straně mapy, nebo také
na níže uvedených webových stránkách.
Toulavého baťohu si však můžete užít
ještě víc. Destinační společnost Branka,

o.p.s. ve spolupráci s danými subjekty
pro Vás letos nachystala tři akce, na kterých Vás čeká spousta her a soutěží a kde
si užijete plno zábavy. První akce s názvem Den s Toulavým baťohem se koná
dne 26. července v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují. Dále se na Den
s Toulavým baťohem můžete těšit do pevnostního města Josefov, kde se akce uskuteční 15. srpna v areálu Bastionu I, a v neposlední řadě se s ním setkáte i 28. září
na Svatováclavské pouti v Broumově.
V případě pořádání dalších akcí s Toulavým baťohem a pro více informací sledujte stránky www.kladskepomezi.cz a www.
toulavybatoh.cz nebo také Facebook Kladského pomezí.

Rozhledny Kladského pomezí
se mohou pyšnit výhledovými panely
To, že v loňském roce vyrostly v Kladském pomezí nové rozhledny, už není
žádnou novinkou. Novinkou jsou však jejich výhledové panely, díky nimž se budete lépe orientovat v našem kraji i ve vzdálenější krajině a poskytnou vám ještě lepší
a ucelenější zážitek z výhledu. Jako první
byly panely připevněny na rozhledně Čáp,
která se vypíná na stejnojmenném nejvyšším vrcholku Teplických skal. Jen o pár
dní později byla o panely obohacena i rozhledna Žernov a jako poslední byly panely
nainstalovány na rozhledně Na Signálu u
obce Horní Radechová. Rozhledna Na Signálu se však může chlubit ještě jednou no-

vinkou, a to útulným dřevěným altánem,
který se stal skvělým místem k odpočinku
nejen pro návštěvníky rozhledny.

Na Jizbici se slavilo 600 let od první písemné zmínky
První červnový víkend patřil na Jizbici oslavám a také dětem. Tato část Náchoda totiž slavila 600 let od první písemné
zmínky. Vše začalo v sobotu dopoledne,
kdy se sešli místní rodáci snad ze všech
koutů naší republiky. V 11.00 hod. byla
za přítomnosti místostarosty města Náchoda ing. Tomáše Šuberta znovuodhalena pamětní deska, která připomíná
návštěvu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v jizbické škole. Poprvé byla deska odhalena v roce 1934, ale
po nástupu fašismu musela být sundána
a uschována. Po dlouhých jednáních se
podařilo původní desku znovu představit veřejnosti až letos. Sobotního odhalení byli přítomni i nejstarší rodáci Jizbice,
kteří pamatují tuto událost v roce 1934.
Odpoledne si na své přišly děti, které si
v rámci dětského dne prošly „pohádkovým lesem“, plnily různé úkoly, aby nakonec dostaly zasloužené odměny, které
pro ně připravilo občanské sdružení Jizbice 2012. Dětskou část zakončilo opékání
špekáčků. Ale to už se v místní hospodě,

která byla pro tuto příležitost mimořádně
otevřena, připravovalo společenské posezení, při kterém nechyběla hudba, vzpomínání ani legrace. Vzpomínalo se o to
víc, protože součástí oslav byla výstava
unikátních fotografií pana Jaromíra Špačka s názvem „Jizbice – včera a dnes“. A nemusíme zdůrazňovat, že se vzpomínalo
dlouho do noci. Ale oslavám nebyl ještě
zdaleka konec. V neděli se pak v místní
kapli konala slavnostní mše svatá, kterou sloužil děkan náchodské farnosti ThLic. Boguslaw Partyka. Ten také po jejím
skončení za velkého zájmu veřejnosti,
mezi kterou nechyběl ani místopředseda
vlády ČR Pavel Bělobrádek, posvětil odhalenou desku. Dozvuky oslav se pak probíraly do odpoledních hodin opět v hospodě
u Janků. Prostě oslavy na Jizbici se opravdu podařily. Velké poděkování proto patří zaslouženě všem, kteří se podíleli na organizaci této akce.
B. Majerová

***

NOVINKY
Z INFOCENTRA
červenec 2015
Městské informační centrum nově nabízí službu pro návštěvníky – prohlídku
města s průvodcem. Nabízíme dvě trasy,
první je zaměřena na náchodského rodáka „Po stopách Josefa Škvoreckého“ a druhá trasa prochází Městskou památkovou
zónou s výkladem o historii a současnosti města.
Vedení prohlídky a sraz s průvodcem je
možné individuálně přizpůsobit požadavkům skupiny.
Prohlídku města je možné běžně zajistit v českém i anglickém jazyce. Po domluvě a včasné rezervaci také v polštině.
Věříme, že nová služba přispěje k rozšíření nabídky poskytovaných služeb
a ke zkvalitnění cestovního ruchu v Náchodě. Navíc si návštěvníci odvezou
i hlubší znalosti o městě a neopomenou
historicky známá místa v Náchodě.
Objednávky na adrese:
Městské informační centrum, Masarykovo nám. 74, 547 01 Náchod, tel.: 491 426 060
nebo email: infocentrum@mestonachod.cz
Jako další novinku pro vás máme aktuální mapu města se seznamem všech ulic.
Tato mapa je zdarma a je k dostání u nás
v infocentru.
Další novinkou je soutěž, kterou v polovině června vyhlásila agentura Czechtourism spolu s Regionálním Deníkem.
Jedná se o soutěž o nejoblíbenější infocentrum pod názvem "Informační centrum
2015". Můžete hlasovat na www.denik.
cz/infocentra a hlasování je možné pouze z jedné IP adresy. Děkujeme za podporu a přejeme hezké léto.

Asociace turistických
informačních center ČR

pořádají soutěž

Informační
centrum

2015

ZVOLTějEší
nejolíben
IC v kraji

Soutěž trvá
od pondělí
15. června 2015
do pátku
31. července 2015.

Vybírejte z více než
350 certiﬁkovaných
informačních
center a rozhodněte
o nejoblíbenějším
infocentru ČR
pro rok 2015.
Čtěte aktuální
informace o dění
v informačních
centrech, o letošní
turistické sezoně
a další zajímavosti.

www.denik.cz/infocentra
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600 LET MÍSTNÍCH OBCÍ

600 let od první písemné zmínky místních obcí
V letošním roce si připomínají dříve samostatné obce Babí,
Bražec, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí a Pavlišov, nyní správní části města Náchoda, spolu ještě se sousední obcí Kramolnou, své vzácné jubileum – 600 let od první písemné zmínky
v originále.
Stalo se tak vlastně nenápadně, jen z praktické potřeby. Dne
14. ledna 1415 vydal římský a český král Václav IV. Lucemburský
resp. jeho panovnická kancelář pergamenový list s přivěšenou
pečetí, kterým nařídil úředníkům zemských a dvorských desk,
aby panu Bočkovi z Kunštátu a Poděbrad zapsali koupi náchodského zboží, tj. hrad a město Náchod, městečko Hronov a okolní
poddanské vesnice. Uvedený majetek mu zřejmě již koncem roku
1414 prodal pan Jindřich Lefl z Lažan, toho času hejtman města
Vratislavi ve Slezsku (dnes Wrocław) a mimo jiné ochránce Mistra Jana Husa na hradě Krakovec ve středních Čechách. Náchodské zboží si vyměnili za hrad a město Bechyni v jižních Čechách.
Latinský text zejména řešil právní či formální záležitosti zápisu
běžně smluveného trhu. List byl
časem uložen v tzv. archivu města Olešnice ve Slezsku a odtud
se asi na přelomu 18. a 19. století dostal do úschovy německého Státního archivu ve Vratislavi (Staatsarchiv zu Breslau), dnes
polský Archiwum Państwowe
we Wrocławiu. V bojích o město Breslau na jaře roku 1945 byl
archiv velmi zničen a námi citovaný list je od té doby bohužel nezvěstný. Prohlédnout si
ho v originále již nemůžeme,
naštěstí se dochoval jeho pořízený přepis pro historické účely. Známý český archivář Josef
Emler připravil jeho edici, která
vyšla v XV. dílu vydávané řady
Archiv český v Praze roku 1896.
Ale již mnohem dříve, minimálně o čtyřicet let zpět, znal obsah
listu velmi dobře místní historik
a vlastenecký kněz P. Josef Myslimír Ludvík (1796–1856). Své poznatky shrnul v uznávané monografii: Památky hradu, města
a panství Náchoda, kterou z rukopisu po jeho smrti redakčně připravil k vydání jeho přítel
P. Jan Karel Rojek a jež vyšla tiskem v Hradci Králové v roce 1857.
Z ní čerpali i ostatní badatelé, zejména další náchodský historik Jan Karel Hraše.
Z našeho regionálního pohledu je zajímavá především úvodní část listu, v němž se popisuje rozsah náchodského zboží, později zvaného panství. Vyjmenováno je tu celkem 22 sídelních
lokalit kolem města Náchoda a městečka Hronova. První je pochopitelně uvedeno sídlo zdejšího panství – hrad a město Náchod (v latinském originále „Nachod castrum et ciuitate“). Mj.
samotný Náchod se poprvé připomíná již v roce 1254. Jednotlivé lokality v okolí Náchoda jsou tu zapsány v různém pořadí, pro lepší přehlednost je možné je uvést podle abecedy: Babí
(v edici „Babye“), Běloves („Bilewecz“), Bražec („Brassecz“), Dobrošov („Dobrossow“), Dolní Radechová („Dochowa“), Jizbice („Gystbiczie“), Kramolna („Kramolna“), Lipí („Lyppie“), Malé Poříčí („Porzyeczka“), Pavlišov („Pawlissow“), Peklo („Peklo“), Roudné („Rabien
curiam arature“), Sklopce („Slopczie“) a Trubějov („Trubie“), tj. celkem 14 osídlených míst. Některá z nich jsou však v textu mírně
zkomolena, což mohl způsobit i sám královský písař, který zřejmě nebyl natolik znalý v místních poměrech.

Z uvedených místních jmen se v dřívějších písemnostech připomínají pouze čtyři. Tehdejší vesnice Běloves se poprvé uvádí
již v listině Jetřicha z Janovic z roku 1392 co šosující (v překladu „trpící“) ves. Zřejmě již tehdy měla svou vlastní správu v osobě rychtáře, ale majetkově náležela k městu Náchod. Obdobně
byla k tomuto datu 1392 zmíněna i osada Roudné, čítající dva
větší hospodářské dvory. Ty se patrně nacházely na pravém břehu řeky Metuje nedaleko městských hradeb v prostoru dnešních
komunikací vedoucích směrem na Dobrošov a Jizbici. V citovaném listu z 1415 se uvádí slovní spojení „curiam arature“, které
lze volně přeložit (podle středověké terminologie) jako poplužní
dvůr městu patřící. Samotný název „Rabien“ byl zřejmě zkomolen a stal se tak jistou záhadou pro všechny badatele. Výše citovaný J. M. Ludvík, velmi znalý místních poměrů, ho identifikoval jako osadu Roudné. Ta nuceně zanikla v roce 1564.
O deset let později, v roce 1402, v dalším dokumentu, vydaným výše zmíněným Jetřichem z Janovic a dnes uloženým
ve Státním okresním archivu v Náchodě, ve fondu Archiv
města Náchod, jsou připomenuty vesnice Dolní Radechová
a Trubějov, z nichž se mají dávat platy k oltáři náchodského
kostela. Naopak ze starších lokalit, rovněž uváděných v roce
1392, tu chybí osada Staré Město, která byla jinak staršího data
a zřejmě byla k datu 1415 považována za nedílnou majetkovou
a správní součástí města Náchoda. A dále již tu nebyla zapsána ani osada Véska, zřejmě již
v roce 1415 zaniklá, která se původně nacházela asi v prostoru
pod lesem Montace.
Ostatní zmíněné lokality
jsou tímto výše uvedeným listem z roku 1415 zapsány poprvé, a tedy v letošním roce si připomínají své kulaté jubileum.
Z nich však již neexistuje osada Sklopce, která se nacházela
v prostoru mezi Bražcem a Přibyslaví a jež zanikla zřejmě ještě
v 15. století. V samotném pekelském údolí, na levém břehu řeky Metuje, stál patrně jen samotný mlýn, který náležel do katastru vesnice Lipí a zřejmě tvořil
přirozenou hranici s tehdejším krčínským zbožím, do jehož obvodu náležela sousední vesnice Vrchoviny.
Zcela určitě byly všechny tyto místní lokality staršího data.
Odhaduje se, že původní obce Běloves, Bražec, Dolní Radechová
a Staré Město mohly být založeny nejpozději ve druhé polovině
13. století, tj. při stavbě náchodského hradu jako jeho pravděpodobné hospodářské zázemí. Další lokality, co jsou dnes „na kopcích“ v okolí, tj. Babí, Dobrošov, Jizbice, Kramolna, Lipí a Pavlišov,
se vysazovaly v rámci tzv. vnitřní kolonizace asi až v polovině
14. století. Bohužel konkrétní písemné doklady však o tom chybí.
Pomineme-li ojedinělé zmínky soudobých letopisců z období
husitských válek, další pramen, souvisle zachycující místní poměry v městě Náchodě a jeho okolí, pochází až z roku 1442. Je
jím nejstarší městská kniha, která je uložena v našem okresním
archivu. Ale to je už jiná kapitola. Z toho důvodu je výše citovaný list z 14. 1. 1415 co první písemná zmínka o těchto místních
obcích velmi cenným dokumentem pro naši regionální historii.
PhDr. Jaroslav Čáp
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Půjčky a zase půjčky
„Jak mohu řešit svoji finanční situaci?“
S touto otázkou se pan Karel rozhodl vyhledat odbornou pomoc. Události nabraly takový směr, že spadl do dluhové pasti,
ze které se potřebuje nějakým způsobem
dostat, ale neví, jak se s tím vypořádat.
Od známého slyšel něco o osobním
bankrotu. Rád by se dozvěděl bližší informace a případně by to zkusil, a tak zamířil do Občanské poradny v Náchodě.
finanční situaci co nejdříve a vyhnout se tak případné exekuci. Podle statistik
Občanské
poradny
Náchod se do dluhové na
pasti vkterou
roce 2014 dostalo
osob, z toho
Na
konzultaci,
se233předem
ob101 osob využilo možnosti osobního bankrotu“, říká poradkyně Lada Bezděková.
V případě, že se dostanete do potíží, můžete využít bezplatnou pomoc naší Občanské
jednal,
nejprve
celý
svůj příporadny.
Poradíme Vám
nejen s dluhy,povyprávěl
ale s problémy v zaměstnání,
spotřebitelskými
právy, bydlením, rodinnými problémy jako rozvod či výživné apod. Poskytujeme
běh.
Před
několika
pomoc
také obětem
trestných
činů,“ dodává. lety se rozhodl ručit
Občanskou poradnu najdete v nových prostorách Kamenice 113, pasáž
Magnum,
Náchod. Vsvému
případě zájmu okamarádovi.
konzultaci nejprve využijte tyto
kontakty:
na
úvěr
Až
do předtel.:734 370 960, e-mail: opnachod@ops.cz. Další informace naleznete i na webových
stránkách www.ops.cz.
loňského roku bylo vše v pořádku, ale najednou kamarád přestal splácet a na pana
Karla přešla ručitelská povinnost. Kamarád mu slíbil, že mu vše vrátí, ale zatím se
nic neděje… Aby mohl pan Karel coby ručitel včas platit splátky, vzal si na to půjčku, vždyť mu přece kamarád slíbil, že mu
Půjčky a zase půjčky….

„Jak mohu řešit svoji finanční situaci“? S touto otázkou se pan Karel rozhodl
vyhledat odbornou pomoc. Události nabraly takový směr, že spadl do dluhové pasti,
ze které se potřebuje nějakým způsobem dostat, ale neví, jak se s tím vypořádat.
Od známého slyšel něco o osobním bankrotu. Rád by se dozvěděl bližší
informace a případně by to zkusil, a tak zamířil do Občanské poradny v Náchodě.
Na konzultaci, na kterou se předem objednal, nejprve povyprávěl celý svůj
příběh. Před několika lety se rozhodl ručit na úvěr svému kamarádovi. Až do
předloňského roku bylo vše v pořádku, ale najednou kamarád přestal splácet a na
pana Karla přešla ručitelská povinnost. Kamarád mu slíbil, že mu vše vrátí, ale zatím
se nic neděje… Aby mohl pan Karel coby ručitel včas platit splátky, vzal si na to
půjčku, vždyť mu přece kamarád slíbil, že mu peníze co nejdříve vrátí. Neměl důvod
mu nevěřit, vždyť se znají se přece již od dětství. Asi před půl rokem se pan Karel
s přítelkyní rozhodli, že si zrekonstruují byt, a tak si pan Karel vzal další půjčku s tím,
že na její splácení budou dva. Ale poté, co se s přítelkyní rozešli, zůstal na splácení i
této půjčky sám. Jeho příjem však nebyl tak vysoký, aby mohl zaplatit všechny
půjčky včas. Hlavně, ať nepřijde exekutor, říkal si pan Karel, taková ostuda….
Na konci konzultace se s poradkyní se domluvili, že vzhledem k jeho situaci by
bylo oddlužení možným řešením. Poradkyně mu sdělila všechny informace potřebné
k vypracování návrhu na oddlužení, vysvětlila panu Karlovi, jaké údaje je třeba zjistit,
jak vyplnit návrh, a které přílohy je nutné doložit. „Je dobré řešit svoji nepříznivou

Květinový den 2015
v náchodském
regionu
Jako každoročně, i letos ve středu
13. května, jste se na mnoha místech našeho regionu mohli setkat se žáky základních a středních škol společně se skauty
a dalšími dobrovolníky, kteří nabízeli kolemjdoucím symboly boje proti rakovině
– kvítky měsíčku lékařského se stříbrnou
stužkou, připomínající čtvrtstoletí působení Ligy proti rakovině Praha. Letošní
zaměření sbírky bylo opět velmi aktuální
– prevence reprodukčních orgánů.
A jaká je konečná bilance letošní charitativní sbírky v našem regionu? Cel-

Náchodský zpravodaj
peníze co nejdříve vrátí. Neměl důvod
mu nevěřit, vždyť znají přece již od dětství. Asi před půl rokem se pan Karel s přítelkyní rozhodli, že si zrekonstruují byt,
a tak si pan Karel vzal další půjčku s tím,
že na její splácení budou dva. Ale poté, co
se s přítelkyní rozešli, zůstal na splácení i této půjčky sám. Jeho příjem však nebyl tak vysoký, aby mohl zaplatit všechny
půjčky včas. Hlavně, ať nepřijde exekutor,
říkal si pan Karel, taková ostuda…
Na konci konzultace se s poradkyní domluvili, že vzhledem k jeho situaci, by
bylo oddlužení možným řešením. Poradkyně mu sdělila všechny informace potřebné k vypracování návrhu na oddlužení, vysvětlila panu Karlovi, jaké údaje
je třeba zjistit, jak vyplnit návrh, a které přílohy je nutné doložit. „Je dobré řešit
svoji nepříznivou finanční situaci co nejdříve
a vyhnout se tak případné exekuci. Podle statistik Občanské poradny Náchod se do dluhové pasti v roce 2014 dostalo 233 osob,
z toho 101 osob využilo možnosti osobního
bankrotu“, říká poradkyně Lada Bezděková. V případě, že se dostanete do potíží, můžete využít bezplatnou pomoc naší Občanské poradny. Poradíme Vám nejen s dluhy,
ale i s problémy v zaměstnání, spotřebitelskými právy, bydlením, rodinnými problémy
jako rozvod či výživné apod. Poskytujeme
pomoc také obětem trestných činů“, dodává.
Občanskou poradnu najdete v nových
prostorách Kamenice 113, pasáž Magnum, Náchod. V případě zájmu o konzultaci nejprve využijte tyto kontakty: tel.:
734 370 960, e-mail: opnachod@ops.cz. Další informace naleznete i na webových stránkách www.ops.cz.
kem bylo prodáno 10 810 kytiček a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno
231 419 Kč. V porovnání s loňským rokem
je to opět více, a to o 3 426 Kč! Osvědčila
se i letošní novinka – možnost doprodeje
kvítků následující den.
Poděkování však patří všem dobrovolným prodejcům – žákům, studentům i jejich pedagogům, skautům a členům LPR
Náchod za jejich obětavý přístup ke sbírce. Zásadní podíl na úspěšnosti celé náchodské sbírky mají zejména dvě pilné organizátorky, které se již mnoho let věnují
práci pro Ligu proti rakovině, paní Helena
Vomáčková a paní Eva Hrnčířová, samy
onkologické pacientky. Veliký dík také patří pracovníkům a pracovnicím České pošty Náchod a jejího depa, kteří zabezpečili spočítání a zpracování výsledků sbírky.
Náchodský region je již tradičně oblastí, kde má Květinový den každoroční
vstřícné přijetí a podporu veřejnosti, dárců z řad občanů. Zároveň je také důležité,
že významná část výtěžku sbírky se vždy
vrací zpět do regionu, například pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod (red. krác.)

Akademické týdny

v Novém Městě nad Metují
Srdečně všechny zveme na jubilejní
25. ročník Akademických týdnů, který
se koná od 24. 7. do 1. 8. 2015 na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují.
Jedná se o pásmo přednášek, koncertů,
filmových projekci a divadelních představení. Více na www.akademicketydny.
info.

Výměna průkazů

osob se zdravotním postižením
Od 1. 4. 2015 zahájil Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). V současné
době jsou v platnosti průkazy mimořádných výhod (vydávané do roku 2011 obecními úřady), dále tzv. dočasné průkazy
OZP (vydávané Úřadem práce ČR v letech
2012 a 2013) a dočasné průkazy OZP vydávané podle současně platné právní normy (vydávané Úřadem práce ČR od roku
2014).
Platnost všech těchto průkazů
končí k 31. 12. 2015.
V praxi to znamená, že do konce roku
2015 si je musí jejich držitelé vyměnit
za průkazy nové. V opačném případě přijdou o možnost využívat výhody, které
z jejich držitelství vyplývají. Pokud držitelé těchto průkazů chtějí i nadále tyto výhody využívat, je nezbytné, aby se dostavili na kontaktní pracoviště Úřadu práce
v Náchodě, předložili stávající průkaz
OZP, aktuální fotografii určenou pro občanský průkaz (rozměr 35 x 45 mm), občanský průkaz a podali si žádost o přechod nároku na průkaz OZP.
Formulář žádosti je dostupný na webových stránkách MPSV ČR (http://portal.
mpsv.cz/forms) nebo přímo na pracovištích Úřadu práce ČR.
Po podání žádosti bude požádáno o výrobu nového průkazu OZP a po jeho doručení na příslušné kontaktní pracoviště
ÚP ČR budou klienti následně písemně informováni o možnosti si jej vyzvednout.
Při jeho převzetí se vybírá správní poplatek ve výši 30 Kč.
Doporučujeme nenechávat výměnu
průkazů na poslední chvíli, v závěru roku
očekáváme zvýšený počet žadatelů o výměnu průkazů a celý proces tak bude časově náročnější.
Úřad práce ČR,
Krajská pobočka v Hradci Králové,
kontaktní pracoviště Náchod|
Tel: 950 138 111 | posta@na.mpsv.cz,
www.uradprace.cz |
facebook.com/uradprace.cr
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DOKOŘÁN, SKAUTI

Náchodské sdružení Dokořán
Archa má nového pracovníka
– bývalého klienta
Letní měsíce máme před sebou a v Arše
panuje dobrá nálada. Máme radost nejen z tepla, sluníčka, prázdnin, ale taky
z úspěšného zakončení školního roku našich klientů. Do programu doučování se
za uplynulý rok zapojilo 32 dětí.
S létem přišla do Archy nová posila
mezi pracovníky, pan Tibor Jano. Co je
na tom výjimečného? Tibor byl totiž dlouhá léta klientem Archy, a proto je pro nás
obrovský úspěch, že se zapojil do týmu
sociálních pracovníků.
Co na tento přechod říká sám Tibor?
Řada věcí je pro něj nových, neobvyklých.
Není pro něj těžké pracovat s klienty, protože je s nimi v každodenním kontaktu
a jsou to jeho kamarádi. Na druhou stranu musí být objektivní a uznat, když někdo z nich poruší pravidla, a dát mu pak
napomenutí. Byl zvyklý tu být jako klient,
ale teď je to jinak. Jsou mu přístupné věci,
které by si před tím mohl vzít jen s povolením.

Tibor současně studuje na Střední odborné škole sociální v Náchodě, kde bude
příští rok maturovat. Výhodou pro něj je,
že v Arše získá praxi do dalšího studia.
Největší plus vidí v tom, že k němu mohou být klienti otevření, že mu věří, protože je jedním z nich. Má to samozřejmě
i nevýhody. Jelikož někteří klienti jsou Tiborovi přátelé, je pro něj těžké napomenout někoho z nich při porušování pravidel v Arše. Pokud by to udělal, mohl by se
setkat s negativní zpětnou vazbou a přijít o důvěru. Rozhodně je to ale dobrá zkušenost a těší ho, že tahle nabídka přišla.
A co je ještě v Arše nového? V půlce
července odjedeme na tradiční letní tábor do Orlických hor do areálu Horalka,
kde se na týden proměníme v osadníky,
kterým znepříjemnili klidnou cestu bandité. Získáme všechno, co nám bylo ukradeno zpět?
Natálie Kotopulu, sociální pracovnice
Archy, Dokořán, o. s.

Intercamp
Nysa 2015

zinárodní tým. Poté do svých táborových
úkolníčků skauti sbírali razítka, vyráběli různé předměty a soutěžili. Navíc organizátoři připravili hru o poklad v temných chodbách pevnosti, kde byla potřeba
baterka.
Druhý den byl velký hike – poznávačka
města a okolí opět plná stanovišť a úkolů.
S mapou jsme běhali od rána do večera,
abychom získali co nejvíce různých razítek. V podvečer se konal Food festival, kde
všichni navzájem ochutnávali různé kulinářské speciality nebo regionální dobroty
z domova. Vše bylo pestré a chutné. Naštěstí nikomu nebylo špatně.
Den vždy zakončovaly hudební koncerty, mezitím děti mohly spolu vyměňovat
své šátky a různé odznáčky se skautskou
tématikou. Poslední den byl závěrečný
oheň se zpěvem a hrou. Oficiální zakončení sestávalo z rozloučení se všemi a ze
závěrečného ceremoniálu, kdy po stažení státních vlajek byla vlajka Intercampu
předána následující zemi, tou bude naše
Česká republika. Náchodští skauti spolu
s dalšími z Královéhradeckého kraje cestou k domovu navštívili důl ve Zlotem Stoku. Všichni
byli nadšení a těší
se již na příští rok.
Zároveň bychom
chtěli poděkovat
našim sponzorům,
kteří nás podpořili.
Ondřej Fáborský

Skauti a skautky z Náchodska se
ve dnech 22.–25. května 2015 zúčastnili
mezinárodního setkání Intercamp v Polsku. Toto setkání se koná každý rok a je
určeno pro zástupce všech států, které
jsou v NATO, ale také pro hosty z jiných
států. Koná se v Evropě vždy v jiném státě a na jiném místě.
Letošní setkání se uskutečnilo v polské Nyse a její pevnosti, kde se sešlo 2500
účastníků ve věku 10–18 let se svými vedoucími. Z naší vlasti se sjelo na 500 skautů a skautek, nejvíce za celý čas konání Intercampů. Akce byla slavnostně zahájena
vztyčením vlajek všech zúčastněných států a výstřelem z kanónu napoleonských
vojáků. Program byl velmi pestrý a polští Harceři se opravdu vytáhli. Všechny
aktivity byly na téma středověk a napoleonská doba. Děti plnily spousty různých
úkolů a her, nejprve vše začalo skládačkou
mezi jednotlivci, aby mohli vytvořit me-

Písečné hrátky

přilákaly o víkendu
na náchodské náměstí desítky dětí

Přes nepřízeň počasí přilákaly o červnovém víkendu Písečné hrátky na Masarykovo náměstí v Náchodě desítky dětí.
V sobotu a v neděli 20. a 21. června 2015
byl nejen pro rodiny s dětmi připraven
vždy od 14 hodin bohatý program, který
se s ohledem na počasí odehrával především v podloubí náchodské radnice. Organizátoři připravili řadu soutěží, ve kterých děti vyhrávaly hodnotné ceny.
Nechyběl ani tatér a celý program v neděli vyvrcholil pohádkou „Pověsti české“
v podání Jana Přeučila a Evy Hruškové.
Písečné hrátky a Plážový víkend se sice
tentokrát nesl v duchu deštivého počasí,
více než 150 dětí si však program užilo
a atmosféru pláží, moře a nadcházejících
prázdnin si děti navodily kreslením obrázků s touto tématikou.
Organizátoři akce děkují všem, kteří
přišli a strávili společně s námi dvě příjemná odpoledne.
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Náchodský zpravodaj
www.CMstory.cz

Cyril a Metoděj

po stopách strhujícího příběhu
Přijďte zhlédnout historické divadlo,
vyzkoušejte dobová řemesla a zaposlouchejte se do tónů středověké hudby.
Přeneste se v čase k počátkům našich
tradic a užijte si program pro celou
rodinu. Navštivte nás v rámci akce
Cyrilometodějské
slavnosti v náChodě.

CyriloMEtoDěJsKý PrograM
12. 7. Masarykovo náměstí, Náchod
13.00 – 13.40
13.40 – 14.40
14.40 – 15.10
15.10 – 16.00
16.00 – 17.00

DivaDElNí vystouPENí
Jak se žilo na Moravě před příchodem
slovanských věrozvěstů
Kvízy a hry se soluňskými bratry
Historický průvod městem
(průvod je veden z Masarykova náměstí)
Cyril a Metoděj na velké Moravě
Kvízy a hry se soluňskými bratry

DoProvoDNý PrograM
13.00 – 17.00 Můžete se těšit také na ukázky dobových
řemesel, historickou hudbu, fotokoutek,
soutěže a kvízy pro celou rodinu.

60
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V BĚLOVSI
srdečně zve

NA OSLAVY 60 LET PRÁCE S MLÁDEŽÍ,
které se budou konat v sobotu,
29.8.2015 od 14.00 hodin

U HASIČSKÉ ZBROJNICE V BĚLOVSI
 bohatý program (výstavy, ukázky)
 občerstvení (pivo, limo, udírna, maso na rožni,
sladkosti)
 soutěžní odpoledne pro děti i dospělé

Projekt Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Náchodské Kuronské slavnosti 2015
Už jste byli na „Kuronkách“? Pokud
ještě ne, tak máte dobrou příležitost navštívit letošní Náchodské Kuronské slavnosti, které se konají již tradičně začátkem měsíce září a letos již po deváté!
Pravidelní účastníci také vědí, že mohou prožít hezkou sobotu na náchodském zámku, podívat se na zajímavá
vystoupení, sledovat obratné řemeslníky, nakoupit hezké dárky, občerstvit se
u pohostinných stánků.
Začínáme rovněž tradičně – pátečním Slavnostním koncertem v děkanském kostele sv. Vavřince na náměstí.
Večer 9. září se představí Komorní orchestr Slávy Vorlové, aby přednesl zajímavé skladby a zároveň spolu s námi
poděkoval svému dirigentu Jindřichu
Roubíčkovi za dlouholeté vedení i objevování hudebních skvostů z náchodského zámeckého archivu. Slavnostní koncert bude věnován jeho významnému
životnímu výročí, v programu vystoupí jeho hosté a v komponovaném programu zazní verše básníka Libora Volného v podání profesora Aleše Fetterse.
V sobotu 10. září rozezní zámecká nádvoří zpěv, hudba, tanec, určitě přijde
i kouzelník! Dopoledne je věnováno vystoupením dětských souborů z náchodských škol, ve 14.00 hodin návštěvníky
přivítá Petr vévoda Kuronský a Zaháň-

ský s rodinou, pozdraví vzácné hosty ze
spřátelených měst a krajů, přijme dožínkový věnec z rukou náchodských obyvatel. Vévodu a ctěné publikum osloví starosta Náchoda Jan Birke, polští a lotyšští
přátelé. Z družebního města Bauska přijede opět báječný taneční soubor Memelite, vystoupení mladých lotyšských tanečníků je vždy krásný zážitek.
Pro radost dětem budou hrát náchodští loutkáři, vystoupí šermíři ze souboru Mecenarius, smyčcový orchestr naší
ZUŠ, který hostoval v květnu na slavnostech v Bausce, se představí na Koncertu pro vévodu. Vystoupí náchodský
soubor Hron, hudební soubory z České
Skalice. A na závěrečném večerním koncertě si poslechneme jednu z našich nejvýznamnějších zpěvaček paní Evu Pilarovou spolu s Michalem Foretem.
Takže každý si bude moci vybrat
z pestrého programu, co je mu nejbližší, a když se bude chtít vžít „do role panstva“, může se projíždět kočárem v zámecké aleji.
Podrobný program letošních slavností najdete na plakátech, na webstránce
města Náchod. Věřme, že i počasí bude
letošním „Kuronkám“ také přát a návštěvníci prožijí krásné chvíle na náchodském zámku. Přijďte se podívat!
Věra Vlčková

červenec/srpen 2015

130 LET SDH NÁCHOD

Náchodští dobrovolní hasiči slaví 130 let
V pátek 19. června 2015 v podvečer se v obřadní síni náchodské radnice konala slavnostní valná hromada Sboru dobrovolných hasičů (dále SDH) Náchod u příležitosti 130. výročí založení
sboru. Celým ceremoniálem provázel jeden z hasičů a členů sboru – Michal Máslo. A samozřejmě nechyběli ani hosté:
Ivan Kraus – Starosta okresního sdružení hasičů, Jan Birke
– starosta města Náchoda, Ing. Tomáš Šubert – místostarosta
města Náchoda, za Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje plk. Ing. Radek Vymlátil – náměstek krajského ředitele
a plk. Ing. David Pouč – ředitel územního odboru Náchod, polští kolegové z OSP Czermna a celá řada dalších, kteří si tuto velkou slávu nenechali ujít.
V úvodu přivítal všechny přítomné starosta SDH Náchod Jan
Černý. „Sbor dobrovolných hasičů Náchod je spolkem, který ve svých
řadách v současné době sdružuje 43 členů, z toho 32 mužů a 11 žen.
Naše činnost je převážně zaměřena na výchovu a přípravu členů
zásahové jednotky, jejímž zřizovatelem je Město Náchod. Rád bych
touto cestou poděkoval všem, kteří se aktivně podílí na činnosti dobrovolné hasičiny v Náchodě a našemu sboru přeji hodně zdaru do dalších let“, uvedl starosta Černý.
Zajímavé shrnutí stotřicetileté historie sboru od roku 1885
až po současnost pak přednesl jeden z členů sboru (podrobnosti o historii najdete na www.mestonachod.cz).
Součástí ceremoniálu bylo také ocenění členů SDH:
Čestné uznání SDH Náchod
– Dyntar Jiří, Kulhánek Václav, Mareš Samuel
Čestné uznání OSH – Macháček Pavel, Škoda Jiří
Medaile za věrnost 10 let – Boček Jan, Tippelt Rudolf
Stužka za věrnost 20 let – Máslo Michal
Medaile za příkladnou práci – Fajgl Rudolf, Vlach Ludvík
Medaile za zásluhy – Prášek Jiří
Čestné uznání Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Čtvrtečka Josef

Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
– SDH Náchod
Řád svatého Floriána – Václav Černý
Starosta města Náchoda Jan Birke společně s místostarostou
Tomášem Šubertem a velitelem Tomášem Kavanem poté ocenili jednotlivé členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Náchod.
Starosta SDH Náchod Jan Černý nakonec předal průkazky novým členům SDH Náchod.
„Je mi nesmírnou ctí, že mohu být u oslav tak významného jubilea a především, že mohu stát v tváří tvář těm, kterým chci poděkovat nejen za sebe, ale za všechny obyvatele Náchoda, protože, jen
díky vám, hasičům, můžeme my ostatní klidně spát“, řekl starosta Jan Birke.
Vyvrcholením valné hromady bylo slavnostní předání nového historického praporu.
Na závěr slavnostního setkání proběhlo společné fotografování a zápis do pamětní knihy.
foto: Jan Čtvrtečka
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KINO VESMÍR NÁCHOD

Přijměte pozvání na novou sezónu satelitních přenosů
z Metropolitní opery v New Yorku v kině Vesmír v Náchodě. Pro Metropolitní operu to bude jubilejní 10. sezóna
přenosů, pro náchodské čtvrtá…

Program sezóny 2015/2016
3. října 2015 v 18.45 hodin
Giuseppe Verdi TRUBADÚR
Herecké a hlasové umění sopranistky Anny Netrebko se plně rozvine v její příští nové roli v Metropolitní opeře – ztvární Verdiho hrdinku Leonoru, která neváhá obětovat život, aby zachránila milovaného trubadúra. Osudem pronásledovaného Manrika
bude zpívat tenorista Yonghoon Lee, jeho soka barytonista Dmitri Hvorostovsky a mezzosopranistku Doloru Zajick uvidíme v roli
cikánky Azuceny s tajemnou minulostí. Inscenaci režiséra Sira
Davida McVicara bude řídit Marco Armiliato.
17. října 2015 v 18.45 hodin
Giuseppe Verdi OTELLO
Verdiho Otello se svou genialitou plně vyrovná Shakespearově
tragické předloze. Režisér Bartlett Sher inscenoval Maurův dramatický pád ve špičkovém obsazení: tenorista Aleksandrs Antoněnko ztvární titulní roli, nová hvězda operního nebe sopranistka Sonja Jončeva bude zpívat Otellovu nevinnou manželku
a oběť jeho žárlivosti, Desdemonu, a v roli nenávistného Jaga,
který krok za krokem dovede Otella ke zkáze, uvidíme barytonistu Željko Lučiće. Orchestr řídí dirigent Yannick Nézet-Séguin.
31. října 2015 v 16.45 hodin
Richard Wagner TANNHÄUSER
Po více než deseti letech se na jeviště Metropolitní opery vrací Wagnerův raný operní skvost Tannhäuser, a to pod taktovkou Jamese Levina. Náročnou titulní roli ztvární přední wagnerovský tenorista Johan Botha. Po jeho boku se objeví Eva-Maria
Westbroek, která před několika sezónami v Prstenu Nibelungově
slavila ohromný úspěch jako Sieglinde. Rolí Elisabeth svůj repertoár obohatí o další wagnerovskou hrdinku. Barytonista Peter
Mattei naváže na svůj nedávný triumf v Parsifalovi rolí Wolframa a jako bohyně lásky Venuše se představí mezzosopranistka
Michelle DeYoung.
21. listopadu 2015 v 18.15 hodin
Alban Berg LULU
Slavný výtvarník a režisér William Kentridge (Nos) uchopí svou
specificky divadelní řečí Bergovu operu o známé femme fatale,
která ničí jeden život za druhým, včetně toho svého. Bergovu
skvostnou hudbu bude řídit jeden z nejzkušenějších dirigentů
dnešní doby, hudební ředitel Metropolitní opery James Levine.
Sopranistka Marlis Petersen v náročné titulní roli slaví velké
úspěchy po celém světě. Lulu je divoká operní jízda o lásce, vášni a smrti. Špičkové obsazení doplní Susan Graham, Daniel Brenna a Johan Reuter.
12. prosince 2015 v 18.45 hodin
Wolfgang Amadeus Mozart KOUZELNÁ FLÉTNA
Jedna ze základních oper světového repertoáru, poslední opera
W. A. Mozarta, jejíž hudební jazyk výrazně ovlivnil mnoho významných světových skladatelů, např. L. v. Beethovena, C. M.
Webera. Děj opery klade a řeší otázku po smyslu světa v pohádkové formě – vítězí v ní dobro nad zlem, skromnost nad pýchou,
rozum nad ošidností smyslů, láska nad nenávistí a pravda nad
lží. Julie Taymor uvedla ve své režii na jeviště nejrůznější vizuální efekty včetně létajících ptáků, tančících medvědů a hvězdně se třpytící Královny noci! Prostě „pastva“ pro uši i pro oči!
Představení pro celou rodinu.
Bonusová opera, která je uváděna k 10. letému výročí existence
projektu přímých přenosů. Záznam opery je z roku 2006.

Náchodský zpravodaj
16. ledna 2016 v 18,45 hodin
Georges Bizet LOVCI PEREL
Bizetova překrásná opera o vášni a touze na dálném východě se
na jeviště Met vrací po sto letech. Sopranistka Diana Damrau zazáří jako Leïla, krásná hindská kněžka, o jejíž ruku bojují znesváření lovci perel v podání tenoristy Matthewa Polenzaniho a barytonisty Mariusze Kwiecieńa. Z jejich úst zazní slavný duet „Au
fond du temple saint“, oblíbená melodie všech milovníků opery.
Režisérka Penny Woolcock rozebírá nesmrtelné téma čisté lásky,
zrady a pomsty v inscenaci, která na jevišti Metropolitní opery
vykouzlí barvitý podmořský svět. Dirigent Gianandrea Noseda
přistupuje k Bizetově nespoutané hudbě v romantickém duchu.
30. ledna 2016 v 18.45 hodin
Giacomo Puccini TURANDOT
Jedna z nejlepších dramatických sopranistek dnešní doby Nina
Stemme ztvární titulní roli pyšné princezny čínského dávnověku. Jako nebojácného prince Kalafa, který zazpívá nesmrtelnou
árii „Nessun dorma“ a získá její ruku, uslyšíme tenoristu Marca
Bertiho. V opulentní inscenaci Franka Zeffirelliho bude orchestr Metropolitní opery řídit Paolo Carignani.
5. března 2016 v 18.45 hodin
Giacomo Puccini MANON LESCAUT
Sopranistka Kristine Opolais a tenorista Jonas Kaufmann spojí
své hlasy v Pucciniho milostném příběhu plném vášnivé lásky
a posedlosti. Režisér Richard Eyre děj opery zasadil do okupované Francie a celou inscenaci pojal v duchu film noir. Sám Puccini
o této opeře, která stvrdila jeho pozici jako největšího italského
skladatele své doby, prohlašoval, že jejím hlavním tématem je
„zoufalá vášeň“. Pucciniho podmanivou hudbu bude řídit šéfdirigent Metropolitní opery Fabio Luisi.
2. dubna 2016 v 18.45 hodin
Giacomo Puccini MADAMA BUTTERFLY
Úchvatná inscenace Anthonyho Minghelly diváky okouzluje již
od své premiéry v roce 2006. Tentokrát se v titulní roli objeví
jedna z nejlepších současných představitelek Madam Butterfly,
sopranistka Kristine Opolais. Námořního důstojníka Pinkertona
bude zpívat Roberto Alagna. Orchestr řídí Karel Mark Chichon.
16. dubna 2016 v 18.45 hodin
Gaetano Donizetti ROBERTO DEVEREUX
Sopranistka Sondra Radvanovsky ztvární v průběhu jediné sezóny všechny tři Donizettiho tudorovské královny. Tento extrémně náročný a ojedinělý počin kdysi proslavil sopranistku Beverly
Sills a od té doby se o něj na newyorských jevištích nikdo nepokusil. Donizettiho skvostné dílo bude řídit specialista na belcanto Maurizio Benini.
30. dubna 2016 v 18.45 hodin
Richard Strauss ELEKTRA
Geniální režisér Patrice Chéreau (Z mrtvého domu) se už nedožil
toho, že se jeho skvostná inscenace Elektry, která byla uvedena
v Aix-en-Provence a v Miláně, dostala i na jeviště Metropolitní
opery. Jeho ohromující vize však stále žije v umění sopranistky
Niny Stemme, jejíž podání Straussových a Wagnerových hrdinek je v současném operním světě nepřekonatelné. V Elektře je
dokonalým zosobněním pudové touhy po pomstě. Spolu s ní se
na jevišti Metropolitní opery objeví legendární mezzosopranistka Waltraud Meier jako Elektřina chladná a vypočítavá matka
Klytaimnéstra a sopranistka Adrianne Pieczonka s basistou Erikem Owensem jako Elektřini nešťastní sourozenci Chrysothemis a Orestes. Za dirigentským pultem stane Chéreauův blízký
hudební spolupracovník Esa-Pekka Salonen.
Předprodej vstupenek:
Abonentní vstupné 270 Kč (při současné koupi minimálně 6 ks vstupenek z programové nabídky – prodej od 1. 7. do 31. 8. 2015 v pokladně kina Vesmír. Základní vstupné 340 Kč – prodej jednotlivých vstupenek od 1. 9.2015 v pokladně kina Vesmír.
Zlevněné vstupné 300 Kč pro studenty, důchodce, ZTP – prodej jednotlivých vstupenek od 1. 9. 2015 v pokladně kina Vesmír.
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Náchodští zabodovali

na evropském šampionátu v Powerlifteru
SVĚTOVÝ KONCERT A DIVADLO

to vše v kině Vesmír v Náchodě v ČERVENCI 2015
Sobota 18. července ve 20.00 hodin
Satelitní přenos koncertu z holandského Maastrichtu
ANDRÉ RIEU – LIVE IN MAASTRICHT 2015
André Rieu a jeho 11. koncert v kinech! André Rieu – nizozemský houslista, dirigent a skvělý bavič publika s obrovským smyslem pro humor, to vše ve světovém formátu. André Rieu známý
širokému publiku jako Král valčíků se specializuje na takzvanou
lehkou klasiku a každoročně vystupuje před tisícovkami fanoušků v krásných kulisách svého domovského města Maastrichtu.
I letos ho jako již tradičně doprovodí známý Johann Strauss Orchestra spolu se soprány a tenory a dojde i na speciální hosty.
Maastrichtské koncerty jsou Andrého nejpopulárnější a ten letošní by měl být navíc podle jeho vlastních slov tím největším
a nejokázalejším. A vy můžete být u toho…
Vstupné 250 Kč, studenti a senioři 200 Kč.
Středa 22. července ve 20.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Royal Shakespeare Theatre z Stratfordu nad Avonou
KUPEC BENÁTSKÝ (THE MERCHANT OF VENICE)
Slavné představení Royal Shakespeare Company z Shakespearova rodného města Stratford nad Avonou.
V tavícím kotli benátského přístavu je největším bohem obchod.
Město, jehož lodě brázdí celý svět, má otevřenou náruč všem
– pokud přijeli připraveni obchodovat a přinést zisk. Dokud proudí zlato, vše je v pořádku. Když je ale porušena smlouva mezi
Bassaniem a Šajlokem, bublající rasové napětí vypění. Ukřivděný otec a opovrhovaný outsider Šajlok požaduje konečnou cenu
za dohodu stvrzenou krví…
Shakespearovu nekompromisní komedii či strhující příběh hořké pomsty režíruje Polly Findlay, držitelka ceny Olivier, jejíž Ostrov pokladů pro britské Národní divadlo jsme uváděli v lednu
v rámci NT Live. Nastudováno v anglickém originále a uváděno
s doprovodnými českými titulky. Vstupné 200 Kč, studenti 180 Kč.

Druhý ročník Za sportem na Hamra
a Strongman Náchod

Po úspěšné akci Za sportem na Hamra, která měla premiéru
v loňském roce, se město Náchod rozhodlo uspořádat druhý ročník. Cílem akce je přivést děti a mládež ke sportování prostřednictvím ukázek různých sportovních odvětví. Náchodské sportovní oddíly se představí 12. září 2015 od 13 hodin na Stadionu
Hamra v Náchodě. Stejně jako v minulém roce budete moci obdivovat také exhibici hrubé síly v rámci soutěže Strongman Náchod.
V případě zájmu prezentovat sportovní odvětví, které Vám
je blízké, kontaktujte Mgr. Jana Špačka (tel. 778 434 178), nebo
navštivte internetové stránky města www.mestonachod.cz, sekci Sport.

Od 7. do 13. června 2015 probíhal v anglickém městě Eastbourne evropský šampionát v powerliftingu, kde nechyběli jako
součást národního týmu také siloví sportovci z Náchoda.

A dosáhli mimořádného úspěchu jako tým, kdy v evropské
konkurenci skončila Česká republika na celkovém 3. místě. Skvělými výsledky v bench-pressu (jedné z disciplín Powerliftingu)
významně přispěli náchodští siláci:
Milan Suk – vytvořil evropský i světový rekord
Ladislav Pinkava junior – zlatá medaile
Jan Rousek, kat. do 140 kg – bronz
Karel Mikeš, kat. do 90 kg – bronz
Michal Ungrád, kat. Masters – stříbro
Martin Horák, kat. do 100 kg – 4. místo.
Poděkování patří všem, kteří nás dlouhodobě podporují a drží
nám palce. Bez jejich především finanční pomoci bychom neměli
možnost se podobných závodů účastnit. Děkujeme proto sponzorům: Trávníky Philipp, Petr Mazač, Pavel Jirásek, Sokol Kramolna,
JUDr. Josef Svoboda, MUDr. Alois Vejmola, Ladislav Pinkava, Zastavárna Galaxie, HELTAKoop s. r. o., Disco LAGUNA, Zbyněk Nýč,
REC. Ing. spol. s r. o., Pivovar Primátor Náchod, Aleš Hynek, LION
NUTRITION – Lenka Havrdová, Restaurace SAHULA Broumov.
Speciální poděkování patří trenérům Jiřímu Maryškovi a Jiřímu Havrdovi, fyzioterapeutce Heleně Fuksové, masérovi Martinu Horákovi, vedení Města Náchoda v čele se starostou Janem
Birke, který nám pomohl nejen jako starosta, ale především
osobně jako kamarád!
A co dodat na závěr? Jsme velmi hrdí, že jsme mohli alespoň
malým dílem přispět k dobrému jménu našeho krásného města, Evropského města sportu 2013, a úspěšně ho reprezentovat
v zahraničí!
Nyní se chystáme na světový pohár, který se bude konat v říjnu v Praze, a v závislosti na přízni sponzorů také na MS v Lisabonu na začátku listopadu 2015. Držte nám palce!
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Náchodský zpravodaj

Další úspěch kuželkářů SKK Primátor Náchod
V minulém čísle jsme vás informovali
o vynikajícím úspěchu mladé dorostenecké reprezentantky ČR, členky SKK Primátor Náchod, Niny Brožkové, která se stala
v německém Speichersdorfu mistryní světa. O týden později si to na stejné kuželně rozdaly o světové tituly reprezentační
výběry mužů a žen. A i zde měli náchodští kuželkáři zastoupení – do užší nominace žen se probojovala Aneta Cvejnová.
A vedla si na výbornou. Jako členka základní sestavy se výbornými výkony po-

dílela nejprve na postupu ze základní skupiny do čtvrtfinále. I zde se Anetě dařilo
a výsledkem byl nečekaný postup do semifinále. Teprve tam poznala česká reprezentace porážku, když v dramatickém
utkání nakonec podlehla budoucím mistryním světa z Chorvatska. Česká republika tak získala bronzové medaile z MS,
kterou si do Náchoda přiveze i Aneta !!!
Ta začala první sezónu po mateřské dovolené velmi rozpačitě a podzimní část
se jí moc nevydařila. V zimní přestávce, a především v jarní části, zkvalitnila
tréninkový proces a výsledky se dostavily. Po zisku bronzové medaile z Mistrovství ČR žen si přivezla medaili ze stejného
kovu i z Mistrovství světa, což je největší
úspěch této hráčky v kategorii dospělých.
A všichni v Náchodě věří, že není poslední. Aneta si tak zaslouží velké poděkování nejen za reprezentaci SKK Primátor, ale
celého města Náchoda. Svým výkonem
také znovu dokázala, že náchodský klub
patří k nejlepším v ČR.

Házená – chybělo málo a byli zlatí
Starší žáci oddílu házené HC TJ Náchod
uzavřeli v neděli 14. června v Polance nad
Odrou úspěšnou herní sezonu 2014–15.
Jak jinak než dalším úspěchem. V turnaji Polanka Cup 2015 prošli základní skupinou bez ztráty bodu a do závěrečných
bojů postoupili z 1. místa. V semifinále si
poradili s týmem Zlína, když vyhráli 11:10.
Soupeř sice vstřelil vyrovnávací branku,
naštěstí už těsně po závěrečném hvizdu.
Finálový duel s týmem Frýdku-Místku
pak nabídl další skvělý sportovní zážitek.
V poločase byl stav ještě nerozhodný 6:6.
Pak se náš tým dokonce ujal vedení a vypadalo to na zlatou tečku. Nakonec se ale
z vítězství, bohužel, radoval soupeř. Náchodští tak po těsné prohře 9:10 obsadili celkově 2. místo a přivezli domů krásný
pohár. Chybělo málo a byli zlatí.
Úspěšná sestava: L. Bajer, T. Beránek,
L. Černý, M. Falta, Š. Filip, K. Hartmann,
M. Hofman, M. Jakoubek, D. Komárek, Z. Krčál, T. Lipovský, R. Nagl, L. Novohradský,
J. Poláček, P. Pozděna, V. Vyskočil; trenéři:
R. Nagl, D. Novohradský.
Podobně dopadli o dva týdny dříve v Jičíně. Poslední květnovou neděli tam se-

hráli rozhodující zápas InterREG ligy, pořádané Libereckým krajským svazem
házené, s domácím týmem Jičína. Zápas
to byl opravdu rozhodující. Před jeho začátkem měly totiž oba týmy shodný počet bodů a tím na dosah i vítězství v celoroční soutěži. Těžko hádat, co šlo hráčům
v hlavách. Jisté však je, že se jim herně nedařilo a úspěšnější byl opět soupeř, který
zaslouženou výhrou získal i celkové vítězství. Náchodští tak i zde obsadili 2. místo.
I tady chyběl ke zlatu jen krůček.
Určitě je potřeba také zmínit účast
týmu v celorepublikové žákovské lize.
Tady sice kluci skončili až na 19. místě
z celkem 25 týmů. I to však lze považovat
za úspěch. Vždyť od 10. místa je nakonec
dělilo „jen“ 5 bodů, stejně jako od místa dvacátého. Přitom do této nejvyšší žákovské soutěže postoupili náchodští přímo díky svým výsledkům v podzimní
části sezóny. Získali zde cenné zkušenosti a potrápili řadu favoritů, kteří se nakonec umístili v první desítce. Naopak jim
nevyšly některé zápasy s papírově slabšími soupeři. I to však k této hře patří.
Závěrem nelze neuvést, že pět hráčů
náchodského týmu bylo zařazeno do výběru Královéhradeckého kraje pro Hry
VII. letní olympiády dětí a mládeže, konané od 14. do 19. června 2015 v Plzni.
Všechny tyto úspěchy jsou určitě výsledkem bojovnosti a dovednosti hráčů,
ale hlavně také trpělivosti a obětavosti
trenérů, kteří je potřebným dovednostem
učí a věnují klukům nezanedbatelnou část
svého volného času na úkor vlastních rodin. Za to jim patří obrovský dík.
(PL)

Sobotní prázdninové
výlety SOKOLA
11. 7. Sraz účastníků (vhodné i pro rodiny s dětmi) do 9.50 hod. Vlakem v 10.01
hod do Žďáru nad M. Odtud po žluté značce do Maršova (2 km), pak po zelené Maršovským údolím do Petrovic (3 km) a dále
na nádraží Police nad M. Odtud v 15.44
nebo 16.44 h vlakem zpět do Náchoda.
Pozn. V případě vytrvalého deště se nekoná!
25. 7. Autobusem v 9.15 hod z Náchoda do Nového Města nad M. Odtud pěšky do Pekla. Zde relaxace po okolí nebo
v hostinci, v případě slunečného počasí
možnost koupání. Kolem 16 h pokračování návratu do Náchoda. Pozn. V případě vytrvalého deště se nekoná!
8. 8. Výlet do Kuksu – odjezd zvláštním
autobusem v 10.30 hod, příjezd do Kuksu v 11.19 h. Prohlídka zrekonstruovaného Kuksu. Je třeba počítat se vstupným
za prohlídku základního okruhu Hospitalu, expozice lékáren a šporkovské hrobky v celkové výši 170 Kč, snížené vstupné 120 Kč mají důchodci nad 65 let, děti
6–15let a studenti do 26 let, držitelé průkazů ZTP a KČT. Děti do šesti let mají
vstup zdarma. Je také rodinné vstupné
pro 2 dospělé a max. 3 děti. Za filmování 200 Kč a fotografování 100 Kč se platí
zvlášť. Zpět do Náchoda odjezd autobusem v 16.39 hod (příjezd v 17.30 hod).
22. 8. Výlet do aquacentra v Kudowe
Zdróji. Z Náchoda autobusem CDS v 13.10
hod. Pobyt v aquacentru (skupinová cena
za první hodinu 11.50 PLN) a v areálu
lázní. Odjezd zpět v 18.30 hod. K účasti
na těchto výletech zve náchodskou veřejnost výbor tělocvičné jednoty ČOS v Náchodě.

***
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Státní zámek Náchod
V měsících červenci a srpnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salónů II. patra, expozice Na dvoře vévodském a Malého okruhu (věž s hladomornou, terasa a středověké sklepení) a to od úterý do neděle
od 9.00 do 18.00 hodin. O víkendech v 10.00 a 14.00 hod. bude
pro zájemce o faleristiku otevřena Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamenání, která je spojena s prohlídkou I. okruhu (v ostatních dnech je prohlídka možná pro objednané skupiny
deseti a více osob). V pondělí otevřen pouze I. okruh – Piccolominská expozice od 10.00–16.00 hodin.

KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE

Červenec
4. 7. – Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie
v 16.00 hodin.
4.–6. 7. – Hrady objevované a opěvované – prohlídky v kostýmech v expozici „Na dvoře vévodském“, ukázky živé hudby
v podání ZUŠ Police nad Metují v „Hudebním salónu“, seznámení se životem spisovatele Náchodska Aloise Jiráska.
10.–11. 7. – Večerní prohlídky s „Černou paní“
Přijďte si i Vy s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zámeckých komnat po setmění. Svým honosným sídlem vás provede
sám kníže Ottavio Piccolomini, který vás seznámí i se svojí manželkou Marií Benignou, známou jako „Černá paní“. Na závěr zazní ukázka z renesanční a barokní hudby v podání žáků ZUŠ Police nad Metují.
Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené, 360 Kč/rodinné.
Začátek prohlídek ve 21.00, 22.00 a v případě zájmu i ve 23.00 hodin.
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 608 181 921, nebo e-mailu: prokopova.lucie@npu.cz.
24. 7. – Fleret a Pozdní sběr
Koncert skupiny Fleret a Pozdní sběr na III. nádvoří zámku.
Začátek v 19.00 hodin. Vstupné: 300 Kč na místě; 240 Kč v předprodeji v MIC Náchod a v MIC Nové Město nad Metují.
25.–26. 7. – Šermířská vystoupení – „Manové Přemysla Otakara“. Krátká komentovaná vystoupení na I. nádvoří nebo v gotickém sklepení. Vstupné: 20 Kč.
Srpen
1. 8. – Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie
v 16.00 hodin.
1.–2. 8. – Hrady objevované a opěvované – prohlídky v kostýmech v expozici „Na dvoře vévodském“, ukázky živé hudby
v podání ZUŠ Police nad Metují v „Hudebním salónu“, seznámení
se životem spisovatele Náchodska Aloise Jiráska.
14. –15. 8. – Večerní prohlídky s „Černou paní“
Přijďte si i Vy s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zámeckých komnat po setmění. Svým honosným sídlem vás provede
sám kníže Ottavio Piccolomini, který vás seznámí i se svojí manželkou Marií Benignou, známou jako „Černá paní“. Na závěr zazní ukázka z renesanční a barokní hudby v podání žáků ZUŠ Police nad Metují.
Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené, 360 Kč/rodinné.
Začátek prohlídek ve 21.00, 22.00 a v případě zájmu i ve 23.00 hodin.
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 608 181 921, nebo e-mailu: prokopova.lucie@npu.cz.
Po oba dva prázdninové měsíce zámek pořádá Pohádkové prohlídky pro děti s Kateřinou Vilemínou Zaháňskou nebo Petrem
Bironem v expozici „Na dvoře vévodském“ s možností fotografování v interiéru. Úterý – neděle vždy v 9.30, 11.30, 13.00 a 15.00
hodin. Vstupné se nemění (foto je v ceně vstupného). Doba trvání prohlídky je 25 minut.
Pokud si budete chtít objednat prohlídku na jinou hodinu, volejte alespoň 2 dny předem na tel.: 608 181 921.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Správa Státního zámku v Náchodě, www.zamek-nachod.cz

ZÁMEK, MUZEUM, GALERIE

Přehled kulturních akcí
v červenci a srpnu 2015 v Regionálním muzeu Náchod
Umění a každodennost antického Říma
Od 1. 7. 2015 do 28. 2. 2016 je možné ve výstavní síni Regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu věnovanou životu v antickém Římě. Starověkou kulturu ilustrují
sádrové odlitky antických soch uložených v různých evropských
muzeích a dějiny všedního dne jsou zastoupeny drobnými předměty, které sloužily ke každodennímu užívání. Otevřeno denně
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Ať žije, kdo kávu pije!
Do 1. 11. 2015 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově
nám., čp. 18 výstava věnovaná kávě, dějinám jejího pití i setkávání se nad šálky kávy v kavárnách a soukromí. K vidění jsou
historické přístroje na její pražení, mletí a vaření, samozřejmě
včetně nádob a obalů, ve kterých byla káva uchovávána, nechybí ani kávové servisy z doby od konce 18. století. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice na Masarykově náměstí, čp. 18, otevřena denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722.
Pevnost Dobrošov
V červenci a srpnu je otevřeno denně 10.00–18.00 hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, 491 426 047,
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo
nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@
seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
České umění ze sbírky GVUN, II. část – Plastika (do 30. 8.)
Po loňské výstavě malby z fondu galerie je představena její
sochařská sbírka. Důraz je kladen na díla získaná většinou
v 60. a 70. letech 20. století. Ostatní plastiky byly vybrány
se zřetelem ke kvalitě díla či jeho vztahu k Náchodsku a doplněny fotoreprodukcemi významných místních realizací.
Emanuel Frinta (1896–1970) – Předmět touhy…
Absolvent pražské Akademie patřil v meziválečném období
k významným představitelům českého neoklasicismu, často
ve velmi smyslovém pojetí. V množství kreseb, vynikajících
nádhernou kresebnou linií, v různých technikách zachycoval své oblíbené téma – ženu. Zásadní je jeho výtvarná práce
pro knihu. Vynikl jako tvůrce obálek, ilustračních doprovodů i jako typograf. Podílel se na úpravě více než 170 knižních
titulů v předních nakladatelstvích. (do 30. 8.)
David Hřivňacký / Fotografie písmene
Z cyklu Umělci do 40 let.
Brněnský rodák (1979) po Střední uměleckoprůmyslové škole absolvoval Školu grafiky II Vladimíra Kokolii na pražské
Akademii výtvarných umění. Věnuje se novým způsobům,
jak využít tvůrčí postupy a techniky Jiřího Koláře.
Vernisáž ve středu 1. července v 17 hodin. (2. 7. – 30. 8.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Pro děti je v expozici připraven výtvarný stoleček.
Tradiční výstava Ruské malířství 19. století, pořádaná
v GVUN v každém lichém roce, je letos zapůjčena do Alšovy
Jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, kde je obohacena o zápůjčky ze zahraničí – Státní Treťjakovské galerie v Moskvě
a našich významných sbírkotvorných institucí, z NG v Praze,
Správy Pražského hradu a GVU v Ostravě. Pod názvem Daleké i blízké / Ilja Jefimovič Repin a další ruští malíři 19. a první pol. 20. stol. se v Hluboké nad V. koná od 27. 6. do 27. 9.
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POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
4. 7. a 5. 7.
MUDr. Svatava Olšarová
		
Nové Město nad Metují
6. 7.
MUDr. Helena Ansorgová
		
Červený Kostelec
11. 7. a 12. 7.
MUDr. Michaela Kučerová
		
Nové Město nad Metují
18. 7. a 19. 7.
MUDr. Radka Prouzová
		
Náchod		
25. 7.
MUDr. Jarmila Vokůrková
		
Červený Kostelec
26. 7.
MUDr. Božena Rysnarová
		
Červený Kostelec
1. 8. a 2. 8.
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
		
Nové Město nad Metují
8. 8. a 9. 8.
MUDr. Jiří Sedláček
		
Náchod		
15. 8. a 16. 8,
MUDr. Radmila Sedláčková MSc
		
Náchod		
22. 8. a 23. 8.
MUDr. Vladimír Semerák
		
Náchod		
29. 8. a 30. 8.
MUDr. Jan Šnajdr
		
Velké Poříčí		
				

PROGRAM
červen

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
Vavřinecká mše – 9. 8. 2015 v 9 hodin,
chrám sv. Vavřince. Mši a svěcení chleba
celebruje děkan Boguslav Partyka, akce
je podpořena firmou Pekárny a cukrárny
a. s., informace: Ing. Ludmila Pohanková.
Poslední volná místa na letních táborech
Nabídku táborů najdete na
https://nachod.iddm.cz/
PŘÍMĚSTSKÉ:
Země pohádek 20. 7. – 24. 7. pro děti
od 4 do 8 let. Tábor pro předškoláky
i malé školáky, kteří jdou na svůj první
tábor, týdenní cestování po pohádkové
říši a setkání s postavami z českých pohádek z knih a filmového plátna, zábavné
hry, pohádkové písničky, tancování a cvičení, pohádkové tvoření a kuchtění, výlet,
cena 1300 Kč (1200 Kč člen Déčka). Vedoucí: Bc. Tereza Išová.
Prázdniny s Večerníčkem 3. 7. – 7. 8.
2015 pro děti od 3 do 7 let. Večerníček pozval své kamarády Rákosníčka, Křemílka
a Vochomůrku, Makovou panenku, Boba
a Bobka a společně s nimi si pro děti připravil týdenní program plný her, tvoření, poznávání a spoustu zábavy. Po obědě
pohádka a možnost odpoledního spánku.
Přítomnost zdravotní sestry a logopedického asistenta. Cena 1300 Kč (1200 Kč člen
Déčka). Vedoucí: Mgr. Denisa Pokorná a tým
MaCíčku.
Tábor pro Nezbedy, Nezbednice a Tlapíky 24. 8. – 28. 8. 2015 pro děti od 6
do 10 let. Týden v pohybu na zahradě
a okolí Déčka, krmení zvířátek v Tlapíkárně, míčové hry, soutěže v lesní tělocvičně,

Stomatologická pohotovost
Komenského 72,
tel.: 491 472 946
Sokolská 317,
tel.: 491 462 800
Komenského 72,
tel.: 491 472 924
Jugoslávská 33
tel.: 602 234 217
Větrník 720,
tel.: 491 462 331
Burdychových 325,
tel.: 491 463 237
ZŠ Malecí
tel.: 491 520 373
Kostelecká 1204,
tel.: 491 426 926
Kostelecká 1204,
tel.: 491 426 926
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 424 921
Náchodská 548,
tel.: 491 852 850,
777 905 047

výtvarné aktivity, táborák a poslední společná noc v Déčku, cena 1300 Kč (1200 Kč člen
Déčka). Vedoucí: Nikola a Iveta Plškovy.
POBYTOVÉ:
DULŠ – „Dobití baterek“ 17. 7. – 26. 7. 2015
pro mládež od 14 do 23 let – stanový tábor Sebuč u Chvalkovic
Zážitkový a vzdělávací program a odborné
workshopy pro mládež, instruktory a začínající vedoucí, soubor nových her a sportů, lezení, vodácký sjezd, spaní na stromech, lanové dráhy, relaxační programy.
Tábor je součástí vzdělávacího systému
o.s. Duha, která ho pro své členy dotuje
částkou 1000 Kč. Absolventi získají osvědčení. Vedoucí: Bc. Gerd Weinlich, Bc. Daniel
Flégl, Bc. Lucie Rýdlová.
Legenda – „Pod napnutými plachtami“
31. 7. – 12. 8. 2015 pro děti od 8 do 16 let
– stanový tábor Studánka u Vernéřovic.
Mapa světa se mění každý den. Zakreslují
se do ní nová zámořská teritoria. Území,
která skrývají nespočetná bohatství, stále
čekají na objevení. Chceš zažít dobrodružství středověkých mořeplavců? Nebojíš se
stanout v korzárském souboji? Potom se
k nám přidej. Zažiješ spoustu legrace, zahraješ si tradiční i netradiční hry, denní
i noční bojovky, užiješ si spaní i vaření
v přírodě. Více na www.tabor-legenda.cz.
Cena 3.300 Kč (3.200 Kč člen Déčka).
Vedoucí: Ing. Aleš Říha, Mgr. Andrea Matysková, Ing. Jan Valenta, Bc.Daniel Flégl .
Šlápota – „Superhrdinové“ 13.–22. 8. 2015
pro děti od 7 do 17 let – stanový a chatový tábor Studánka u Vernéřovic
Superhrdinové jsou tady, čekají právě
na Tebe! Své neuvěřitelné triky a dovednosti ti předají Batman, Ironman, Superman, Spiderman, Thor a krásná i dravá
Catwoman. Každý z nich je něčím výjimečný a dohromady jsou nepřekonatel-

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

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kaufland
denně 8–20 hodin.
ní. Kdo z nich je ale nejlepší? Pojeď s námi
a staň se členem týmu, který povede jeden ze superhrdinů. Poznáš plno denních
i nočních bojovek, střeleckých soubojů,
nerfky, lezecké a táborové dovednosti,
zážitkové hry, netradiční aktivity s bumperballem, harc, scénky, pouť, diskotéku
a další zábavu, cena 2600 Kč (2500 Kč člen
Déčka). Vedoucí: Bc. Gerd Weinlich, Bc. Lucie
Rýdlová, Miloslav Lenfeld, Tereza Nývltová.
www.decko-nachod.cz

Letní sezóna Jiráskova
koupaliště v Náchodě 2015
Zahájení sezóny 10. 6. 2015
Ukončení sezóny 31. 8. 2015
Provozní doba
Pondělí až neděle
– od 9.00 do 19.00 hodin
V případě nepříznivého počasí (teploty pod 20°C, déšť) koupaliště uzavřeno!
Více informací na
www.sportnachod.cz.

www.fotopress.cz
FOTOKNIHY, FOTOKALENDÁŘE
snadno a rychle přímo v Náchodě

červenec/srpen 2015

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchodě Farář ThDr. S. Švarc
ThD. Kontakt. 776 736 885, 491 426 22, e–mail: stanislav.svarc@
volny.cz, www. nachodinccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30 hodin. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno denně 9–17 hod. Biblické hodiny čtvrtek 16.00–18.00 hodin.

Ekumenické společenství
všech křesťanských církví v Náchodě
srdečně zve k připomenutí významu

Mistra Jana Husa
u příležitosti 600. výročí jeho statečné smrti
Husův sbor, Raisova 806 6. července 2015 v 18.00 hodin

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 15.30 hod. ekumenické
bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053).
V neděli 5. 7. připomínka Mistra Jana Husa v evangelickém kostele v Bohuslavicích od 19.00 hod. V pondělí 6. 7. společně s ostatními církvemi připomenutí 600. výročí smrti Mistra Jana Husa
– viz samostatný plakát. V neděli 12. 7. v evangelickém kostele v Šonově od 10.00 hod. společné bohoslužby s vysluhováním
Svaté večeře Páně. V neděli 9. 8. společné bohoslužby s vysluhováním Svaté večeře Páně v evangelickém kostele v Bohuslavicích
od 10.00 hod. V termínu 26. 7. – 2. 8. tábor pro děti v Tisu a v termínu 17. 8. – 21. 8. putovní tábor pro mládež. Schůzky dětí, biblické hodiny a bohoslužby v Domově důchodců se během prázdnin nekonají. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete
vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel P. Adame, mobil. 605 874 765,
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hod.

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax. 491 427 332; kazatel Ing. R. Staněk,
e–mail. rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javornic
ký, CSc.; stránky sboru. www.cb.cz/nachodin Bohoslužby v neděli
v 9.30 hodin, studium Bible ve středu v 18.30 hodin.

Církev Nový Život
K výročí úmrtí Jana Husa speciální shromáždění v neděli 5. 7.
2015 od 9.30 hodin ve sborové budově. Přednáška a pásmo dobových písní v pondělí 6. 7. 2015 od 14.00 hodin.

CÍRKVE, SZdP, HŘBITOV

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Informace SZdP Náchod po dobu letních prázdnin:
Každou středu je stálá služba pro ZP v naší klubovně od 13.00
do 15.00 hod. včetně pomoci SP – baterie, oprava sluchadel.
Práci v terénu pro imobilní – Mirek Čiháček, Olga Frühaufová,
Draha Frühauf, řešení odstranění bariér ve veřejném sektoru,
obsazená parkovací místa pro vozíčkáře, špatná dosažitelnost
a jiné.
V polovině září připravujeme besedu se zajímavou nabídkou:
1. Prezentace linky pro neslyšící a handicapované. Linku nabízí jediný provozovatel na českém trhu s telekomunikacemi,
tuto unikátní službu poskytuje společnost 02 Czech Republic
a. s. a to 24/7.
2. Promítání krátkých filmů p. Trudiče – Náchodské zajímavosti a jiné.
Čas a místo konání bude upřesněno v zářijovém zpravodaji
a také v naší klubovně SZdP Náchod, Palachova ul. (OS)
Přejeme všem našim členům a příznivcům pěkné prožití letních
prázdnin, v kruhu rodin, nebo v zajímavých destinacích, či při
toulkách po krásách České země.
Za výbor: O. Frühaufová, M. Čiháček

Úpravy městského hřbitova
v Náchodě dokončeny
OBNOVA ZELENĚ NÁCHODSKÉHO HŘBITOVA

Na městském hřbitově v Náchodě byly v rámci projektu
s názvem „Sadové úpravy na městském hřbitově v Náchodě“
č. CZ.1.02/6.5.00/13.20731 provedeny sadové úpravy. Projekt je
spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životní prostředí.
V rámci tohoto projektu byly odstraněny dřeviny ve velmi
špatném zdravotním stavu a doplněna nová výsadba. Hlavní osu
hřbitova nyní tvoří alej stromořadí z růžově kvetoucích hlohů.
Sadové úpravy prováděla firma Jakub Hrůša za cenu 662 115 Kč.
V období od března do června byla na hlavním hřbitově provedena oprava centrální přístupové cesty ke kříži a na ní u kříže kolmo vpravo a vlevo navazujících cest. Současně bylo v opravovaných úsecích provedeno nové odvodnění, byly opraveny
rozvody vody, u centrální přístupové cesty ke kříži bylo obnoveno veřejné osvětlení. V urnovém háji byla opravena opěrná
zeď. Úpravy hřbitova prováděla společnost Dlažba Vysoké Mýto,
s. r. o. za cenu 2.032.800 Kč.
Na konci června zahájí společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. stavbu jednotné kanalizace v ulici Hřbitovní v Náchodě. Bezprostředně po této akci bude Město Náchod pokračovat
rekonstrukcí místní komunikace.
Po dobu stavebních prací v ul. Hřbitovní je možné, v době otevření hřbitova, procházet od hlavního vstupu na hřbitov ke kostelu sv. Jana Křtitele.
Na městském hřbitově v Náchodě probíhají v rámci projektu s názvem „Sadové úpravy na
městském hřbitově v Náchodě“ č. CZ.1.02/6.5.00/13.20731 závěrečné práce. Projekt je
spolufinancován ze zdrojů evropské unie – evropského fondu pro regionální rozvoj a státního fondu
životního prostředí ČR v rámci operačního programu životní prostředí.
Ve zpravodaji jsme vás již několikrát seznámili se zásahy, které budou na hřbitově probíhat.
Přesto bychom vám nyní rádi připomenuli některé zásadní informace k výsadbám.

Vzhledem k tomu, že na hřbitově bylo káceno značné množství dřevin byla Městu Náchod
uložena rozhodnutím orgánu ochrany přírody náhradní výsadba jako ekologická náhrada způsobené
újmy za pokácené dřeviny. Ta spočívá v umístění nových výsadeb do areálu hřbitova dle předem
odsouhlaseného projektu.

V současné době probíhají závěrečné výsadby těchto dřevin. Tyto nové výsadby jsou tvořeny
kosterními i výplňovými dřevinami, které nejen nahradí kácené dřeviny, ale i vhodně zajistí
věkovou různorodost porostu a pomohou vyzdvihnout pohledové osy hřbitova.

V návrhu výsadeb je počítáno se zachováním těchto rysů zeleně hřbitova:
Ponechání hlavní osy hřbitova i do budoucna v kvetoucím druhu dřeviny. (Náhrada
sakurové aleje za stromořadí z růžově kvetoucích hlohů.)
Vytvoření pozadí za Bartoňovou hrobkou, jako ukončení boční pohledové osy.
Zachování stromů v maximální možné míře jako rozptýlené zeleně mezi hroby. (V místech,
kde se odstraňovaly dřeviny a je to jen trochu možné, jsou navrženy dosadby mezi hroby.
Tyto dřeviny nejen nahrazují pokácené stromy, ale především druhově doplňují hřbitov o
dlouhověké dřeviny, aby se v budoucnu neopakoval problém s náhlým odumíráním většiny
stromů během krátké doby z důvodu krátkověkosti stromů a hřbitov tak nemusel zůstat
téměř bez vzrostlé zeleně, jako to hrozilo nyní.)
- Zachování osobitosti urnového háje ve smutečním charakteru převislých listnatých stromů
v kombinaci s tůjemi, které vymezují jednotlivé „sektory“ a vytvářejí tak větší intimitu
prostoru.
-

Plně věříme tomu, že ze strany vás občanů bude námi realizovaný projekt v celkové
kompozici kladně přijat a do budoucna se tak stane jedním z dalších vhodně upravených míst
v našem městě.
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v červenci a srpnu 2015
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční ve čtvrtek 2. července a v úterý 4. srpna v dopoledních hodinách.

Změna otevírací doby o letních prázdninách
Upozorňujeme čtenáře, že se v červenci a v srpnu mění otevírací doba naší knihovny. Všechna oddělení budou otevřena
v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 17 hodin.
V úterý, pátek a sobotu bude knihovna zavřena.

Výstavy
VÝSTAVA OBRAZŮ HANY KOBLÍŽKOVÉ – ŠÁLOVÉ
Prodloužena do 10. 7.
Kristián Havel – Grafický design
13. 7. – 28.8. ve studovně MK Náchod
Výstava dětí z výtvarného kroužku
Už dva roky se scházejí děti z mateřských škol a z 1. a 2 tříd ZŠ
v knihovně na výtvarném kroužku, který vede paní učitelka Petra Dočkalová. Na výstavě v dětském oddělení až do 2. září uvidíte, jaké techniky kresby a malby si děti během roku vyzkoušely.
Pokud budete mít chuť, přijďte 2. září v 16 hodin na slavnostní
Dernisáž výstavy .

Náchodská univerzita volného času
Přijímáme přihlášky na 11. semestr Náchodské univerzity volného času. Školné činí 200 korun na celý semestr (celkem sedm
přednášek). Přihlásit se je možné ve studovně.
POZOR ZMĚNA!!! Semestr zahájí přednáška biskupa Václava Malého, a to již ve středu 9. září. Obě skupiny se tentokrát sejdou
najednou v 15 hodin v aule gymnázia!
9. 9. Václav Malý – Zápory a klady dnešní společnosti
21. 9. Ludevít Végh – Cesta do gulagu
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Angličtina pro maturanty
Budete od září 2015 v maturitním ročníku a obáváte se nadcházející maturity? Přihlaste se na kurz angličtiny pro maturanty v knihovně. Výuka bude probíhat v příjemném prostředí knihovny jednou týdně 60 minut. S lektorkou Terezou Honzů
budete společně probírat maturitní otázky, vysvětlíte si gramatiku, která vám dělá potíže, konverzovat a zkoušet modelové situace jako u maturity.
Podobný kurz bychom v případě zájmu otevřeli i pro žáky 9. tříd
základních škol, kteří se chtějí připravit na angličtinu na střední škole. Těšíme se na vás!

Oddělení pro děti
Oddělení pro děti MK Náchod se připojuje k 10.ročníku soutěže
Kde končí svět?, vyhlášenému KDK SKIP ČR. Letos je soutěž inspirována blížícím se 700. výročím narození Karla IV., a je nazvána „Jak je to s králem“. Již tradičně má část literární, výtvarnou
a čtenářsky motivační. Témata literární a výtvarné části budou vyhlášena 1. 7. 2015.
Pravidla a témata jednotlivých částí soutěže najdete na internetových stránkách knihovny a v oddělení pro děti. Pro všechny zúčastněné chystáme zajímavé ceny.
O prázdninách si přijďte pro tematické kufříky a deskové hry
Dominion, Afrika, Poštovní kurýr, Cestujeme po hradech a zámcích – deskové hry po pokročilé hráče, které si můžete vypůjčit
domů. Tematické kufříky: Detektivové, Dinosauři, Doprava, Lidské tělo, Logopedie, Moře, Princezny, Rytíři, Vesmír a Zvířata –
kufříky plné knížek, her a hraček pro celou rodinu. Půjčujeme
za stejných podmínek (kauce 200 Kč a výpůjční doba maximálně dva měsíce) v dětském oddělení.

3. Náchodské Flerování viz plakát.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz. (Vo)

Kurz dějin umění
Vedle Náchodské univerzity volného času pokračuje v září také
samostatný, jednooborový kurz zaměřený na dějiny umění. Posluchači se ve studovně scházejí osmkrát za půl roku, vždy v úterý v 17 hodin. Přednášky vede Petr Staněk z Broumova. Přihlášky přijímáme ve studovně. Kurzovné stojí 350 korun.
Předběžný program na podzimní semestr:
1) Antika: Řecko a Řím
2) Renesance v Čechách
3) Malířství baroka
4) Baroko v Čechách
5) Malířské směry 19. století a impresionismus
(neoimpresionismus)
6) Kubismus a futurismus
7) Dadaismus a surrealismus
8) Architektura funkcionalismu

Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka. Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Grafická úprava a tisk CREOPRESS, tel.: 491 420 239. Číslo
7–8/2015 vychází 1. 7. 2015. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změnyv programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené
a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 6. 2015.
Uzávěrka zářijového čísla bude 17. 8. 2015.
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MIMONI

1. středa pouze v 17 hod

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Fíha!!! Jsou žluťoučcí a k sežrání roztomilí… Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč). Mládeži přístupný.

1. středa pouze v 19.15 hod

ŽIVOT JE ŽIVOT

Více humoru, fantazie a bláznivých situací! Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní.
Režie Milan Cieslar. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
2. čtvrtek pouze v 17.30 hod

SEDMERO KRKAVCŮ

Příběh o odvaze, o síle slova, pravdě a opravdové lásce... Pohádkový příběh na motivy klasické pohádky Boženy Němcové o mladé Bohdance, která na sebe bere těžký úkol – musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka.. Hrají Martha Issová, Lukáš Příkazký, Václav Neužil, Sabina Remundová, Zuzana Bydžovská a další. Režie Alice Nellis.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
3. pátek pouze ve 20 hod

RYCHLE A ZBĚSILE 7

3. pátek pouze v 17.30 hod

KRÁLOVA ZAHRADNICE

Pomsta se vrací domů… aneb i auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí! Zábavná adrenalinová akční jízda, ve které hrají Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson,
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Kurt Russell a další. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce. Co všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru, ale také intriky, neřest, nenávist... a jeden překvapivý příběh s úžasnou Kate Winslet v hlavní roli. Režie i role francouzského krále se ujal Alan Rickman. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

4. sobota pouze v 17.30 hod

OVEČKA SHAUN VE FILMU

5. neděle pouze v 17.30 hod

MIMONI
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Fíha!!! Jsou žluťoučcí a k sežrání roztomilí… Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč). Mládeži přístupný.

5. neděle pouze ve 20 hod

AVENGERS: AGE OF ULTRON

2. čtvrtek pouze ve 20 hod
4. sobota pouze ve 20 hod
6. pondělí pouze ve 20 hod
8. středa pouze ve 20 hod

MÉĎA 2

6. pondělí pouze v 17.30 hod
7. úterý pouze v 17.30 hod

Rodinné animované dobrodružství o tom, jak se stádo v čele s ovečkou Shaun vydává do velkoměsta, aby našli farmáře a jeho věrného psa. A na této záchranné výpravě je čeká mnoho dobrodružství… Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

Výpravné pokračování největšího superhrdinského filmu všech dob! Akční sci-fi od studia Marvel, ve kterém exceluje Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth a Mark Ruffalo. Uvádíme
v českém znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Hromský kámoši se vracejí... Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit vlastní dítě! Mimořádně úspěšná
komedie Méďa názorně předvedla, že když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru týče! V hlavních rolích MÉĎA, Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Jessica Barth a Liam Neeson. České znění.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU

Budou dělat vlny v našem světě… Rodinná animovaná i hraná dobrodružná komedie, ve které se SpongeBob ocitne v pro něj naprosto šokujícím prostředí – tedy na souši a souš je pro něj vážně nepřátelské prostředí, na druhou stranu však získá nevídané superschopnosti… Uvádíme v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

JURSKÝ SVĚT

Park se otevírá! Dobrodružný napínavý film plný prehistorických monster. České znění. Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.
7. úterý pouze ve 20 hod
8. středa pouze v 17.30 hod

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

ODEBRAT Z PŘÁTEL

Pomsta bude dnes večer online… Zesměšnit člověka uveřejněním jeho nelichotivé fotky či choulostivého videa na internetu vás může stát život. Velmi originální horor, který se stal pro online generaci doslova senzací, protože se celý odehrává na internetu. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZVONILKA A TVOR NETVOR

Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek… Animovaná rodinná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
9. čtvrtek pouze ve 20 hod
10. pátek pouze v 17.30 hod

ŽIVOT JE ŽIVOT

Více humoru, fantazie a bláznivých situací! Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní.
Režie Milan Cieslar. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POPELKA

Klasická pohádka o dívce umouněné od popela, které ostatní posměšně říkají Popelka, o královském princi, tanečním bále a kouzelné víle kmotřičce, která – proměnou dýně a několika myšek
– Popelčin život navždy změní… Romantický rodinný pohádkový film uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
11. sobota pouze ve 20 hod

HODINOVÝ MANŽEL

Vrtat a bušit! V hlavních rolích české komedie Bolek Polívka, David Matásek, David Novotný a Lukáš Latiňák, v dalších rolích Eva Holubová, Jitka Čvančarová, Lenka Vlasáková, Nina Divíšková,
Zuzana Norisová a Simona Babčáková. Režie Tomáš Svoboda. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
12. neděle pouze v 17.30 hod

MIMONI

Fíha!!! Jsou žluťoučcí a k sežrání roztomilí… Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
9. čt, 11. so, 13. po v 17.30 hod – 3D
10. pá, 12. ne pouze ve 20 hod – 2D
14. úterý pouze ve 20 hod – 2D
15. středa pouze ve 20 hod – 3D

TERMINATOR GENISYS
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Teď platí jiná pravidla... Soudný den zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili, se od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému systému Skynet. Nejsilnější hnutí odporu se zformovalo kolem
Johna Connora, jenž pro Skynet představuje největší hrozbu. Problém má vyřešit Terminátor, stroj na zabíjení s lidskými rysy, kterého Skynet vyšle do minulosti. Akční sci-fi thriller opět s Arnoldem Schwarzenegger, uváděný s českými titulky. Vstupné 150 Kč (3D verze), 120 Kč (2D verze). Doporučená přístupnost: od 12 let.

13. pondělí pouze ve 20 hod

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

14. úterý pouze v 17.30 hod

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

Nech se ovládat… Příběh podle knižního bestselleru E. L. Jamesové, jenž se stal celosvětovou literární senzací, která v rychlosti prodejů překonala i Harryho Pottera. České titulky. Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 15 let nepřístupný.
Hurá do Afriky! Je hubený, opelichaný a žije sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl táhnout do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Animovaná dobrodružná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

15. středa pouze v 17.30 hod

BABOVŘESKY 3

17. pátek pouze v 16 hod

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka Trošky. Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Tereza Bebarová, Bronislav Kotiš, Pavla Bečková.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
Superšpióni se nerodí… oni se líhnou! Rodinnou animovanou komedii uvádíme v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

16. čtvrtek pouze ve 20 hod
17. pátek pouze v 18 hod
18. sobota pouze v 15.30 hod
19. neděle pouze v 17.30 hod

DOMÁCÍ PÉČE

16. čt, 18. so v 17.30 hod – 3D DAB.
17. pá ve 20 hod – 2D + TITULKY
19. ne ve 20 hod – 2D + DABING
20. po ve 20 hod – 3D + DABING
21. úte v 17.30 hod – 2D + DABING

ANT – MAN

20. pondělí pouze v 17.30 hod
21. úterý pouze ve 20 hod
22. středa pouze v 18 hod

BEZ KALHOT XXL

22. středa pouze v 16 hod

MIMONI

Komedie i drama, prokládaná zdravým moravským „rozumem“… Seznámíte se s obětavou zdravotní sestrou, spoustou rázovitých místních pacientů, esoterickou mentorkou i světem alternativního
léčení, i s lidmi, kteří na tyhle „hňupoviny“ nevěří… V hlavních rolích Alena Mihulová a Bolek Polívka, v dalších rolích Tatiana Vilhelmová, Zuzana Krónerová a Sára Venclovská. Režie Slávek Horák.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Hrdinové už větší nebudou… Je vybavený pozoruhodnou schopnosti zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu. Musí se ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která ho ohrožují. Oba jsou tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat
a provést rafinovanou loupež, která zachrání celý svět. Akční dobrodružný film od Studia Marvel, uvádíme v českém znění i s titulky. Vstupné 3D 175 Kč (děti do 15 let 145 Kč), 2D verze 140 Kč (děti
110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.
Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny Králové Tampy se chystají hodit ručník do ringu. Ale chtějí to udělat po svém: společně s legendární hlavní
hvězdou Magickým Mikem chtějí vstoupit do světel reflektorů v posledním dech beroucím představení v Myrtle Beach a udělat tak tlustou čáru za minulostí… Komedie, uváděná s českými titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Fíha!!! Jsou žluťoučcí a k sežrání roztomilí… Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

23. čtvrtek pouze ve 20 hod
24. pátek pouze ve 20 hod

PAŘÍŽSKÁ BLBKA

24. pátek pouze v 16 hod

OVEČKA SHAUN VE FILMU

23. čtvrtek pouze v 17.30 hod – 3D
24. pátek pouze v 18 hod – 2D
25. sobota pouze v 17.30 hod – 3D
26. neděle pouze v 17.30 hod – 2D

Aneb … Borat v sukních! Komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Rodinné animované dobrodružství o tom, jak se stádo v čele s ovečkou Shaun vydává do velkoměsta, aby našli farmáře a jeho věrného psa. A na této záchranné výpravě je čeká mnoho dobrodružství…
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

V HLAVĚ

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Víš, kdo bydlí u tebe v hlavě? Nová rodinná animovaná komedie ze společnosti Disney Pixar od tvůrců filmu Příšerky s.r.o. Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. Emoce žijí na Hlavním velitelství, které pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. Film uvádíme v českém znění, součástí filmu je i krátký film Láva. Vstupné 3D verze 175 Kč (děti do 15 let 145 Kč), 2D verze 140 Kč (děti
110 Kč). Mládeži přístupný.

ŽIVOT JE ŽIVOT, 25. sobota pouze ve 20 hod
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA, 26. neděle pouze ve 20 hod
PADDINGTON, 27. pondělí pouze v 17.30 hod
PAPÍROVÁ MĚSTA, 27. pondělí pouze ve 20 hod, 28. úterý pouze ve 20 hod
SEDMERO KRKAVCŮ, 28. úterý pouze v 17.30 hod
MIMONI, 29. středa pouze v 16 hod
ANDÍLEK NA NERVY, 29. středa pouze v 18 hod
SLOW WEST, 29. středa pouze ve 20 hod
JURSKÝ SVĚT, 31. pátek pouze v 17.30 hod
NENASYTNÁ TIFFANY, 30. čtvrtek pouze v 17.30 hod, SRPEN 2015 – 1. sobota pouze ve 20 hod, 2. neděle pouze v 17.30 hod....
MISSION: IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ, 30. čtvrtek pouze ve 20 hod, 31.pátek pouze ve 20 hod., SRPEN 2015...

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
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Vstupné: 90 Kč předprodej/100 Kč na místě, děti do 130 cm v doprovodu rodičů zdarma
E-mail: info@pivobrani.eu, tel.: 777 642 009
vstupenky on line

www.kupvstupenku.cz

Zákaz vstupu se zvířaty!

