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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě
sezóna 2013/2014

Vybíráme z Divadelního abonentního cyklu
a abonentního cyklu Komorní hudby náchod
Leden 2014
Milan Kundera: Jakub a jeho pán

26. listopadu 2013
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

1. února 2014
Peter Quilter: Je úchvatná

4. března 2014
JAROSLAV ŠONSKÝ – Švédsko – housle
SYLVAINE WIART – Francie – klavír

Divadlo Bez zábradlí
Režie: Ivan Rajmont
Hrají: Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Veronika Freimanová, Josef Carda,
Zdeněk Žák, Dana Morávková, Petr Pospíchal, Kateřina Janečková, Martin
Kubačák

Divadlo Kalich Praha
Režie: Jana Kališová
Hrají: Jaroslava Kretschmerová, Jan Maxián, Ladislav Potměšil, Naďa
Konvalinková, Daniela Bakerová, Jaroslava Brousková a Lilian Malkina

24. března 2014
Robert Thomas: Mandarinkový pokoj

Bratislavské hudobné divadlo
Režie: Ľubomír Vajdička
Hrají: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský a Bibiana
Ondrejková

Červen 2014
David Seidler: Králova řeč

Divadlo pod Palmovkou
Režie: Petr Kracik
Hrají: Martin Stránský j.h., Dušan Sitek, Petra Horváthová nebo Simona
Vrbická, Kateřina Macháčková, Miloš Kopečný, Karel Vlček, Ivan Jiřík,
Saša Malinská j.h., Rudolf Jelínek, René Přibil, Jiří Havel, Karel Hlušička,
Václav Vostarek a Aleš Alinče.

Jitka ČECHOVÁ – klavír
Ondřej KUKAL – dirigent
Program:
Johannes Brahms: Klavírní koncert č. 1 d moll op. 15
Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur op. 88 B 163

Francouzský šarm a český cit
(čeští a francouzští autoři 17.–20. stol.)
Program:
Jean Marie Leclair: Sonata in D-major op. 9 No. 3
Bedřich Smetana: Z Domoviny
Maurice Ravel: La Valse - Poème choregraphique
Oskar Nedbal: Sonáta h moll pro housle a klavír

9. dubna 2014
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

Jan VOBOŘIL – lesní roh
Andreas Sebastian WEISER – dirigent
Program: Richard Strauss: Don Juan, symfonická báseň pro velký orchestr
podle N. Lenaua op. 20 TrV156
Richard Strauss: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 1 Es dur op. 11
Petr Iljič Čajkovskij: Francesca da Rimini,
symfonická fantazie podle Danta op. 32
Dmitrij Šostakovič: Pět meziher
z opery Lady Macbeth Mcenského újezdu op. 29/114a

6. října 2013
PĚVECKÝ SBOR MORAVSKÝCH UČITELŮ

Dirigent: umělecký vedoucí PSMU prof. Lubomír Mátl
Program: Leoš Janáček, Jaroslav Kvapil, Jan Kunc, Josef Blatný, Vilém
Petrželka, Leoš Janáček, Ferdinand Vach, Jan Šoupal, Oldřich Halma, Pavel
Křížkovský.

Králova řeč

Je úchvatná

Jaroslav Šonský– housle

Způsob prodeje abonentních průkazů:
Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 17. 6. a potrvá do 13. 7. 2013 (prosíme o předložení letošní průkazky). Od 17. 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 14. 9. 2013. Prodej bude opět probíhat v Informačním a cestovním centru n a Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí až pátek
od 8.00 do 17.00 hodin, sobota od 8.30 do 11.30 hodin. Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 420 420) nebo písemně na adrese
Informační a cestovní centrum, Kamenice, 547 01 Náchod, popřípadě na e-mail: info@icnachod.cz

Náchodský zpravodaj

Milí Náchoďáci,
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zpravodaj
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v těchto dnech a týdnech se začínají rozbíhat největší investiční akce letošního
roku.
Přestavba náměstí započala v loňském
roce novým osvětlením a částečným
předlážděním. Letos jsme pokračovali
vodorovným dopravním značením v horní části. Ty největší stavební úpravy nás
však ještě čekají. Nejprve budou opraveny některé části zádlažby ve spodní části
náměstí. Budou rozšířeny chodníky před
poštou a radnicí až ke Stivalu a na druhé straně k Tyršově ulici. Zde budou vloženy široké pásy z velkoformátových kamenných desek pro lepší chůzi ve vyšších
podpatcích.
Dále se zrekonstruuje kašna s posunutím cca o 2,5 m směrem ke kostelu. Proudící voda v kašně bude nasvícena LED
diodovým osvětlením. Doprava bude odkloněna směrem k poště a uprostřed, kolem kostela vznikne klidová zóna, navazující na pěší zónu v ulicích Kamenice
a Palackého. Kolem kašny budou vysázeny nové stromy, na celém náměstí budou
nové lavičky, stojany na kola, odpadkové
koše atd. V nově vzniklém odpočinkovém
prostoru u kašny bude umístěna i lavička
Josefa Škvoreckého (soutěž o tuto sochu
byla již vyhodnocena – viz soutěžní návrh). Nebude chybět ani pítko a pomocí
mobiliáře (velkoformátové květináče, litinové kuželky, atd.) bude oddělena klidová
část. Na náměstí se sníží počet parkovacích míst na 163 + 2 autobusy.
Současně bude probíhat i úprava prostranství za radnicí. Zde vznikne přibližně 50 parkovacích míst na víceúčelové
ploše a klidová zóna s vodním prvkem.
V těchto místech se naskytne možnost pořádání různých kulturních, sportovních
i společenských akcí, trhů apod. V zadní části radnice bude přistavěn prosklený výtah, který propojí všechna podlaží
budovy.
Všechny tyto zmíněné práce by měly
být dokončeny nejpozději na podzim.
Další významná investice a zároveň
největší v letošním roce se právě začíná
na nádraží. Tady budou nejprve odstraněny prodejní stánky a zdemolovány objekty od hlavní nádražní budovy směrem

k městu. V letních měsících bude autobusové nádraží přesunuto do ulice Za Teplárnou. Součástí výstavby jsou příjezdová
a odjezdová stání, rekonstrukce a rozšíření přilehlého parku opět i s vodním prvkem.
Na rekonstrukci nádraží bude navazovat přestavba kruhové křižovatky U Itálie (akce Ředitelství silnic a dálnic – ŘSD),
jejíž součástí je i napojení stávající cyklostezky z Bělovse na přechody a komunikace v této křižovatce. To by mělo být dokončeno v listopadu.
Z hlediska dopravního řešení průjezdu
Náchodem musím ještě zmínit výstavbu nové kruhové křižovatky u Kauflandu
(také akce ŘSD). Její výstavba je naplánovaná na letní měsíce a měla by mít zásadní význam na bezpečnost silničního provozu na ulici Polské a této křižovatce.
Zmínil jsem zde ty nejvýznamnější akce letošního roku. Je pravdou, že se
nám letos podařilo připravit největší plán
investic v historii města. Jedná se o akce
za téměř 164,5 mil. Kč. To znamená mnoho dalších akcí po celém městě, mnoho
nových zrekonstruovaných ulic, chodníků atd. Chtěl bych zde připomenout ještě jednu zajímavou věc. Kvalitní přípravou a důslednými výběrovými řízeními
se nám daří šetřit poměrně významné
finanční prostředky, takže můžeme provést další investice, či opravy nad původně zamýšlené. V současné době šetříme
více než 40 % z rozpočtovaných cen stavebních prací. Nyní máme vysoutěžené
akce v původních cenách za 137 mil. Kč
a šetříme téměř 55 mil. Kč (tj. cca 40 %),
které můžeme použít na další připravené investice.
Letošní rok je z hlediska stavebních
prací ve městě opravdu náročný. Celkový
objem investic je vskutku obrovský a já
doufám, že povede k výraznému zlepšení prostředí pro život v celém našem městě. V průběhu výstavby však hlavně v letních měsících budeme muset snést mnoho
omezení. Proto si dovolím Vás všechny
požádat o shovívavost, pochopení a toleranci. Věřím, že výsledek za to bude stát.
Přeji Vám všem krásné léto.
Ing. Tomáš Šubert, místostarosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Zastupitelstvo
města 27. 5.

Jednání zastupitelstva města
se zúčastnilo nejprve 20,
později 22 zastupitelů,
pět bylo omluveno.
Číselný popis u každé zprávy představuje
poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI –
ZDRŽEL SE
Majetkoprávní úkony obce
ZM schválilo výjimku ze zásad prodeje domů a schválilo tak přímý prodej nebytového prostoru v domě čp. 252 v ulici
Českoskalické o výměře 9,3 m² do vlastnictví majitelů přilehlého bytu za cenu
90.000 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem včetně
daně z převodu nemovitostí.
20-0-0
ZM schválilo nabytí do vlastnictví
Města Náchoda pozemkových parcel
pod místními komunikacemi z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Náchoda. Jedná se o pozemky č. 43/1,
č. 163/5, č. 166/9, č. 166/33 v k. ú. Lipí a č.
669/19, č. 677/13, č. 1399/2, č. 2067/37,
č. 2067/40 v k. ú. Náchod, které dříve obhospodařoval Pozemkový fond ČR, a které byly převedeny do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
ZM současně schválilo smlouvy o jejich
bezúplatném převodu.
20-0-0
ZM v souvislosti s výstavbou nového
kruhového objezdu u Kauflandu vzalo
na vědomí zvětšení záboru pozemku č.
560/1 k. ú. Běloves potřebného pro stavbu a schválilo nabytí zastavěných částí
pozemků č. 578/2, č. 578/12, č. 735/2 a nezastavěné části pozemku č. 578/12 v Bělovsi ze soukromého vlastnictví do vlastnictví Města Náchoda.
20-0-0
ZM schválilo směnu části městské pozemkové parcely č. 1298/6 za část pozemkové parcely č. 1303/33 v ulici Sokolské. Směna souvisí s plánovanou opravou
místní komunikace v této ulici. 20-0-0
ZM schválilo bezúplatné nabytí chodníků a ostrůvků realizovaných v rámci rekonstrukce silnice I/14 a křižovatky v ulici Kosteleckého a Plhovské. Při této stavbě
bude provedena nová kruhová křižovatka
u Itálie a budou rekonstruovány křižovatky s místními komunikacemi a přeložka
rozvodů veřejného osvětlení.
21-0-0
Dotace z rozpočtu města
Náchoda – sport
21-0-0
ZM schválilo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda náchodským sportovním klubům v celkovém objemu 1.655,000 Kč. Jedná se o tyto kluby:
Sport klub Náchod – 260.000 Kč, SK Babí
– 60.000 Kč, Sportovní kuželkářský klub
o. s. – 120.000 Kč, SK Náchod – fotbalový oddíl – 360.000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol Náchod – 152.000 Kč, Sportovní
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klub FTS Florbal Náchod – 170.000 Kč, Tělovýchovná jednota Náchod – 350.000 Kč,
MONA Náchod o. s. – 60.000 Kč a Tenisový klub Náchod – 90.000 Kč.
Dotace z rozpočtu města Náchoda
– veřejná podpora de minimis 21-0-0
ZM schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – veřejná podpora de minimis Středisku volného
času Déčko ve výši 55.000 Kč na realizaci projektu v rámci prevence kriminality.
Dodatek ke zřizovací listině
Kino Vesmír
22-0-0
ZM schválilo dodatek č. 2 ke zřizovací
listině příspěvkové organizace Kino Vesmír, který řeší předání majetku města
– realizace nových sedadel.

Rada města 28. 5.

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, později všech devět.
Výroční zpráva – Sportovní zařízení
města Náchoda
8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávu
příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda. Příspěvková organizace vznikla v září 1996. Smyslem jejího zřízení a provozování je poskytování
široké škály možností sportovního vyžití
občanům Náchoda a okolí. Je provozovatelem krytého plaveckého bazénu, Jiráskova koupaliště stadionu Hamra a zimního stadionu.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o úhradě provozních nákladů, tj. nákladů
za údržbu čtyř sloupů veřejného osvětlení
v ulici Polské před hypermarketem Albert
a spotřebovanou elektrickou energii se
společností HVB Leasing Czech Republic,
s. r. o., Praha. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s účinností od 1. 7. 2013. 9-0-0
RM souhlasila se snížením nabídkové
ceny volných bytů v domě čp. 1955 v ulici
Zelená, v domě čp. 1537 v ulici Jugoslávská, Nerudova čp. 1339, Pražská čp. 783
a 1532, Komenského čp. 276, Myslbekova čp. 119, Janáčkova čp. 801 a v ulici Bílá
čp. 1958 a 1973/11 o 10 % nejdéle do 30. 9.
2013. Současně rada uložila odboru správy majetku a financování vhodným způsobem prezentovat tuto mimořádnou nabídku prodeje volných bytů.
9-0-0
Projekt Metuje, Náchod,
obnova břehových porostů
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt
obnovy břehových porostů je realizován
na části řeky Metuje od mostu Na Skalce po Pivovarský most a dokončen by měl
být do konce letošního roku. Celkové náklady projektu představují více než 850
tis. Kč, z Fondu soudržnosti EU činí dotace 70 % a podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR 5 % (max. 40.486,20 Kč).
Parkovací plochy v ul. Dvořákova,
Janáčkova a Palachova v Náchodě 9-0-0

RM zadala veřejnou zakázku na akci
„Parkovací plochy v ul. Dvořákova, Janáčkova a Palachova v Náchodě – komunikace“ a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností COLAS CZ, a. s.,
Praha 9.
RM zadala veřejnou zakázku na akci
„Parkovací plochy v ul. Dvořákova, Janáčkova a Palachova v Náchodě - veřejné osvětlení“ a souhlasila s uzavřením
objednávky se společností TELKABEL CR,
s. r. o., Náchod.
Projekt „Vybavení sběrného dvora
v Náchodě“
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením mandátní smlouvy na realizaci veřejné zakázky
na dodávky v rámci projektu „Vybavení
sběrného dvora v Náchodě“ se společností DABONA, s. r. o., Rychnov nad Kněžnou.
Projekt je zaměřený na dodávku technického vybavení sběrného dvora (manipulátor, váha, štěpkovač, buňka pro obsluhu,
sběrna nebezpečného odpadu, kontejnery).
Autobusové nádraží Náchod – výběrové
řízení na dodavatele stavby
9-0-0
RM souhlasila s rozhodnutím hodnotící
komise výběrového řízení na akci „Autobusové nádraží Náchod“ a se zveřejněním
výsledků výběrového řízení. Jako dodavatel stavby byla vybrána firma M-Silnice,
Pardubice s celkovou nabídkovou cenou
bez DPH – 29.548.819,96 Kč.
Rekonstrukce plynovodu
v ulici Smetanova
9-0-0
RM souhlasila se zásahy do ulic Smetanova, Praizlerova, Orlická a Zborovská.
Výměna plakátovacích ploch
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
na obnovu plakátovacích ploch s firmou
Vše pro stavby, s. r. o., Náchod, za nabídkovou cenu 1.250,447 Kč včetně DPH.
Výměna ploch bude provedena postupně
a bude rozdělena do letošního roku 2013
a roku 2014. Celkem bude obnoveno 31
plakátovacích ploch na pozemcích města, celá akce tak bude rozdělena přibližně na dvě poloviny.
Návštěvní řád Prameníku
v Bělovsi
9-0-0
RM schválila návštěvní řád Prameníku
v Bělovsi s účinností od 1. 6. 2013.
Podrobné znění bude zveřejněno u prameníku a na www.mestonachod.cz.
Záměr – tunel, propojení Poštovní
s Janáčkovou
9-0-0
RM schválila záměr realizace tohoto
propojení a uložila odboru správy majetku a financování majetkoprávně vyřešit
daný zájmový prostor včetně finančního
pokrytí očekávaných nákladů spojených
s přípravou záměru a odboru investic
a rozvoje města vyhlásit poptávkové řízení na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení pro jeho realizaci.
Valná hromada – Lesy města Náchoda,
spol. s r. o.
8-0-0
RM schválila Zprávu o činnosti společnosti za rok 2012, Roční účetní závěrku
za rok 2012 bez výhrad. Návrh společnosti
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na převedení disponibilního zisku, 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
a Plán činnosti společnosti na rok 2013.
Výsledky konkursních řízení
ZŠ Plhov a ZUŠ, Náchod
9-0-0
RM jmenovala do funkce ředitele ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186 – Mgr. Vladimíra Honzů od 1. 8. 2013 na období 6 let
do 31. 7. 2019; do funkce ředitele ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 – Mgr. Zbyňka Mokrejše od 1. 8. 2013 na období 6 let do 31. 7.
2019.
Kino Vesmír – dodávka a montáž
podlahových krytin – 2. etapa
9-0-0
RM souhlasila s objednáním dodávky
a montáže podlahových krytin pro kino
Vesmír Náchod – II. etapa“ u Petra Wicka,
podlahářské práce, Česká Skalice.
Projekt EPC – II. etapa
9-0-0
RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky společnosti LOYD GROUP, s. r. o.,
Řitka a souhlasila s uzavřením mandátní smlouvy. Jedná se o realizaci záměru
úspor energií se smluvně zaručeným výsledkem pro město Náchod. První etapou
bylo předložení žádosti o dotaci, druhou
etapou je detailní definice úspor v jednotlivých objektech firmou, která bude vybrána na základě výběrového řízení.

TELEGRAFICKY:

RM schválila výběr vstupného na večerní koncert zpěváka Daniela Hůlky a Lubomíra Brabce, kytarového virtuóza v rámci
7. Náchodských Kuronských slavností 7. 9.
2013. Vstupné bylo stanoveno ve výši 100
Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let a ZP.	  9-0-0
RM schválila text společné deklarace měst Náchod a Kudowa Zdrój v rámci
tzv. „Evropského města Náchod-Kudowa
Zdrój“ a pověřila starostu města Jan Birke jejím podpisem.
9-0-0
RM souhlasila s podepsáním deklarace
s městem Jinhua City, China.
9-0-0

Rada města 11. 6.

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Výroční zpráva za rok 2012
Městská knihovna, Kino Vesmír
a MěSSS Marie
7-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy
Městské knihovny Náchod, o. p. s a příspěvkových organizací Kino Vesmír
a Městské středisko sociálních služeb
Marie.
Městská knihovna Náchod, o. p. s.
Více na www.mknachod.cz.
Kino Vesmír
Více na http://www.kinonachod.cz/.
Městské středisko
sociálních služeb Marie
Více na http://www.messs-na.cz/.

ZPRÁVY Z RADNICE
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila pokračování v prodeji bytové jednotky v domě čp. 803 v Raisově
ulici výběrovým řízením formou obálkové metody se základní vyvolávací cenou
410.000 Kč.
5-0-0
RM souhlasila s odkazem na „Smlouvu
o bezúplatném převodu majetku a o zřízení věcného břemene“ s přenecháním
místnosti č. 135 ve druhém nadzemním
podlaží budovy čp. 1303 v Palachově ulici v Náchodě do užívání ČR – Okresnímu
soudu a to od 1. 6. 2013.
5-0-0
RM souhlasila, aby Klub vojenské historie Náchod uložil do depozita propagační
panel umístěný na nádraží po dobu jeho
rekonstrukce. Po dokončení stavby autobusového nádraží bude panel umístěn
na vhodné místo.
5-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností MERSEN, s. r. o.,
na pronájem nebytových prostorů o výměře 63,95 m² v budově polikliniky čp.
738, za účelem provozování lékařské praxe. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s účinností od 1. 7. 2013. 	
5-0-0
RM schválila záměr pronájmu nebytového prostoru v domě čp. 610 v Komenského ulici a zveřejnění oznámení o tomto záměru na úřední desce města. 5-0-0
RM schválila objednání externího zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti práce s Radomírou Martinovou, Červený Kostelec; zajištění technického dozoru
investora s projekční kanceláří Proxion,
s. r. o., Náchod a autorský dozor s IR Inspections, s. r. o., Police nad Metují na zateplení MŠ Havlíčkova, MŠ Myslbekova,
MŠ Alšova a ZŠ 1. Máje v Náchodě“. 	7-0-0
RM zadala veřejnou zakázku na akci
– Propojovací chodník v parku před čp.
1303 v Náchodě a souhlasila s uzavřením
objednávky se společností ALPRIM CZ,
s. r. o., Velké Poříčí.
7-0-0
Autobusové nádraží Náchod
– uzavření smlouvy o dílo
7-0-0
RM schválila výsledek výběrového řízení na rekonstrukci autobusového nádraží
a schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou M-SILNICE, a. s., Pardubice za celkovou cenu 29.548.819,96 Kč bez DPH.
Komunikační systém
a elektronická požární signalizace
v penzionu Marie
7-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci
na výběrové řízení pro veřejnou zakázku
dodávky „Komunikačního systému sestra-pacient a Elektronické požární signalizace (EPS), penzion Marie , ul. Bartoňova č.p. 1998 v Náchodě.“
Výběrové řízení na služby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod
– zeleň a park“
7-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku a schválila
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na
1. místě – firmou GREEN PROJECT, s. r. o.,
Průhonice. V rámci této akce bude na sídlišti u nemocnice provedeno kácení, za-

ložení trávníku, výsadba keřů a stromů
(vysazeno bude 4398 ks dřevin) a osazení mobiliáře. V prostoru bývalé skládky
vznikne park – cesty a zpevněné plochy,
lesopark, remíz, výsadba u hřiště. Součástí projektu je vybudování cestní sítě včetně sítě parkových cest, osazení mobiliáře
(lavičky, stoly s lavicemi, odpadkové koše,
surové kmeny) a výsadba dřevin (5116 ks).
Realizace bude probíhat v letošním roce,
pouze výsadba u budoucího sportovního
hřiště na jaře 2014.
Výměna povrchu venkovního
pódia v zahradě Déčka
7-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky p. Antonínu Plškovi, Náchod na provedení výměny povrchu venkovního pódia
v zahradě Déčka v rámci projektu s názvem „Za poznáním do Evropského města Kudowa Zdrój – Náchod“.
Přístavba výtahu na radnici
7-0-0
RM schválila výsledek výběrového řízení a pořadí nabídek na akci „Přístavba
výtahu na radnici v Náchodě“ a uzavření
smlouvy o dílo s firmou na 1. místě – MSV
LIBEREC, s. r. o., Liberec.
Rozšíření kapacity MŠ
– zřízení třídy mateřské školy
6-0-0
RM souhlasila se zřízením třídy mateřské školy s kapacitou 18 dětí na Lipí čp. 1.
Organizačně bude začleněno jako odloučené pracoviště mateřské školy.
Vyhlášení výsledků soutěže o návrh
„Lavička Josefa Škvoreckého“
5-0-0
RM souhlasila s výsledky soutěže o návrh „Lavička Josefa Škvoreckého“ v pořadí
navrženém hodnotící porotou a schválila
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
MgA. Josefem Faltysem za cenu 820.000 Kč
včetně DPH.
Veřejná sbírka na povodně
5-0-0
RM souhlasila s příspěvkem ve výši 50
tis. Kč na číslo konta 107-5068790267/0100
zřízené Královéhradeckým krajem.
Výběr zhotovitele
– zateplení MŠ, ZŠ
5-0-0
RM schválila výsledek výběrového řízení a pořadí nabídek na zateplení MŠ
Havlíčkova, MŠ Myslbekova a ZŠ 1. Máje
a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem
na 1. místě – firmou Průmstav Náchod,
s. r. o.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila se zásobováním materiálu po nové komunikaci ul. Partyzánská
za podmínky dodržení limitní zatížitelnosti nové komunikace průjezdy nákladními auty a úhrady případného poškození komunikace v plné výši.
6-0-0
RM schválila záměr nákupu nového hasičského vozidla pro hasičský sbor Běloves. 	
7-0-0
RM souhlasila s vypracováním projektové dokumentace na výstavbu skladu nářadí u hasičské zbrojnice v Bělovsi firmou
Vše pro stavby, s. r. o., Náchod.
7-0-0
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V květnu 2013 se narodili
5. 5. 	 Hana Škrabková
7. 5. 	 Jakub Mikolášek
10. 5. 	 Josef Majerský
10. 5. 	 Diana Čtvrtečková
13. 5. 	 Tobiáš Bartoš
16. 5. 	 Michal Maršík
27. 5. 	 Klaudie Vrátná
30. 5. 	 Kateřina Hornychová
31. 5. 	 Viola Sedláčková
Omlouváme se za neuvedení sňatku
Jaromíra Koukola z Náchoda a Kateřiny
Líbalové z Náchoda, kteří byli oddání
dne 13. 4. 2013.

pro hospic 2013 aneb lidé lidem
V květnu 2013 byli oddáni
4. 5.
David Maršík, Dolní Radechová
Miriam Štajnrtová, Praha
25. 5.
Pavel Jiránek, Červený Kostelec
Michaela Holá, Červený Kostelec
Marek Jiránek, Radvanice
Alice Hornová, Hronov
Jakub Čisár, Červený Kostelec
Adriana Vargová, Červený Kostelec

MěSSS MARIE na pomoc postiženým obcím
Na základě výzvy MÚ v Náchodě se klienti Domova pro seniory Marie, obyvatelé
z nájemních bytů zvláštního určení Harmonie a zaměstnanci Městského střediska sociálních služeb Marie rozhodli uspořádat sbírku na nákup užitečných věcí,
které jsou velkými pomocníky při odklízení následků ničivých povodní. Za vybranou hotovost ve výši 12.220 Kč byly

nakoupeny gumové holínky, smetáky,
úklidové a čisticí prostředky, mycí hadry, utěrky, smetáček s lopatkou, gumové
rukavice, vysokotlaké myčky. Nakoupené věci byly předány náchodským hasičům, kteří je odvezli a předali potřebným
lidem. Všem lidem, kteří prožívají nelehké
chvíle zaviněné ničivými povodněmi, přejeme hodně sil a zdraví.      Mgr. J. Vejrych

Koncert žáků ZUŠ Náchod
V úterý 11. června jsem víceméně náhodou navštívil v náchodském Beránku koncert žáků základní umělecké školy. Vzhledem k tomu, že jsem na různých
místech mnoho let pracoval jako učitel
i ředitel tehdy ještě LŠU, později ZUŠ, absolvoval jsem podobných školních koncertů nespočet. Tyto akce bývají obvykle
zdlouhavou přehlídkou výkonů nejrůznější úrovně, kdy vedle několika talentovaných žáků obecenstvo, především rodiče žáků, shovívavě odmění potleskem
i slabá vystoupení s mnoha chybami. Nic
takového se ovšem v tomto případě nedělo. Koncert totiž nebyl pouhým mechanickým sledem jednotlivých vystoupení, ale byl pojat tematicky jako „hodina
přírodopisu“, takže všechny skladby, které zde zazněly, byly při svém vzniku inspirovány nějakým živočichem, počínaje
hmyzem, přes ptáky, ryby, až k savcům.
Vzniklo tak jakési tematické pásmo, vtipně provázené žáky literárně-dramatického oboru, coby studentů a učitele přírodopisu, přičemž do tohoto „vyučovacího
procesu“ bylo nenásilnou formou vtaženo i publikum. Jako názorné pomůcky vyobrazení jednotlivých zvířat byly využity
práce žáků výtvarného oboru, takže celé
představení bylo zároveň přehlídkou práce tří vyučovacích oborů ZUŠ.
Celý koncert měl neuvěřitelný spád
a ani chvíli nenudil. V rychlém sledu se
střídali instrumentální sólisté, soubory

i větší ansámbly, různé žánry včetně jazzu, nástrojová obsazení, sólový i sborový
zpěv, nástroje klasické i moderní. Jednotlivá vystoupení nebyla řazena od začátečníků po vyspělé žáky, ale v nejrůznějších kombinacích, především se zřetelem
k celkové koncepci představení jako „hodiny přírodopisu.“ Stejným překvapením
jako obsahová stránka koncertu pak pro
mě bylo i technické zvládnutí tak složitého projektu, kdy neustálé přestavby pódia
probíhaly v neuvěřitelném tempu a vůbec
nerušily rychlý spád představení.
Protože v tomto krátkém příspěvku
není prostor pro detailnější hodnocení
jednotlivých vystoupení, chtěl bych vzdát
obdiv všem vystupujícím žákům i jejich
vyučujícím. Ti se zde mimochodem prezentovali i jako vynikající instrumentalisté, ať už v roli korepetitorů, či sólistů, jako
v případě závěrečného „Karnevalu zvířat“
od Camilla Saint-Saense, jehož provedení
se stalo vrcholem celého projektu. Roztomilou tečkou na závěr pak byla nápaditě zaranžovaná populární „Včelka Mája“.
Mohutný závěrečný aplaus publika byl
jasným důkazem, že práce pedagogů ZUŠ
v Náchodě je na vysoké úrovni, o čemž
mimo jiné svědčí i výsledky v ústředních
kolech soutěží základních uměleckých
škol z poslední doby. Výkony žáků tak dávají naději, že to s kulturní úrovní našeho národa není zas tak špatné.
PhDr. Petr Mádle

Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve šikovné děti a dospělé k účasti do soutěže, jejíž výtěžek podpoří péči
v Hospici Anežky České. Soutěžíme opět
o nejnápaditější vlastnoruční výrobek ať
uměleckého nebo praktického charakteru a to ve dvou kategoriích: děti do 15 let
a dospělí. Odborná komise vybere z každé kategorie dva výherce a miláčka poroty, kteří obdrží hodnotnou cenu. V říjnu,
ke Světovému dni hospicové a paliativní
péče, bude z doručených výrobků uspořádána prodejní výstava ve výstavní síni
v Červeném Kostelci.
Výrobek do soutěže, prosím, pošlete
opatřený štítkem se jménem, kategorií
a kontaktem (adresou, nejlépe e-mailem
a telefonem), abychom vás mohli včas pozvat na vernisáž a oznámit vám výsledky
komise. Balíček s označením názvu soutěže můžete předávat do pondělí 23. září
2013 osobně nebo prostřednictvím pošty
na adresu: Oblastní charita Červený Kostelec, ulice Manželů Burdychových 245,
PSČ 549 41 Červený Kostelec.

Z pohádky do pohádky
na Jizbici
Rok se s rokem sešel a byl tu opět dětský den, na Jizbici tentokrát slavený
8. června. Nově vzniklé občanské sdružení Jizbice 2012 ve spolupráci s SDH Jizbice
a Sportovním klubem uspořádaly na hřišti a jeho okolí odpoledne nazvané „Cestou necestou z pohádky do pohádky“. Jak
už titul napovídá, všechny přítomné děti
z obce, ale i jejich kamarádi z okolí, putovali pohádkovou cestou, kde potkali
pejska a kočičku připravující dort, šašky
žonglující s míčky, Bořka stavitele se svou
pomocnicí Týnou, perníkovou chaloupku
s ježibabou, poletující motýly, ale i šmouly a zdravotní sestřičky. Děti si s pohádkovými postavami zasoutěžily, potěšily
se a byly obdarovány odměnami. Na hřišti se pak mohly svést na koních z Ranče
Lipí a opéct si buřt. V průběhu odpoledne
měly k dispozici i prohlídku požárnického auta, kterou zprostředkovali náchodští hasiči. Pro všechny návštěvníky této
akce byl k dispozici party stan s příjemným posezením a občerstvením. Svůj den
by si děti neužily bez příspěvků sponzorů.
Poděkování tedy patří Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda, dále pak místním: firmě Pšenička – Montáže a servis
LPG, panu Petru Břendovi, firmě Aria,
Albi a firmě Mesa Parts s.r.o. Odpoledne se
velmi vydařilo a všichni na Jizbici se těší
nejen na ten příští dětský den, ale hned
na 6. července, kdy se koná tradiční turnaj v nohejbale.
B. Majerová,
kronikářka Jizbice

červenec-srpen 2013

ŠKOLY

Učení hrou je zábava Den plný překvapení v MŠ Vítkova
Ve středu 5. 6. 2013 jsme prožili příjemný den ve společnosti zvířátek na přírodovědných pozemcích ZŠ Komenského.
Děti pro nás měly připravený naučný program, kde jsme se dozvěděli zajímavosti ze života jednotlivých zvířátek, o která
se zde starají. Např. o želvách, psounovi,
axolotlovi, kozičkách, káněti, užovkách
atd. Výklad byl vždy zakončený otázkami za pěkné odměny. Touto cestou chceme moc poděkovat nejen dětem, ale hlavně učitelkám paní Třískové a Poznarové,
díky nimž se tato akce takto vydařila. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu či jinou spolupráci se ZŠ Komenského.
Děti a učitely z MŠ VANČUROVA

Odpoledne
v knihovně

Dne 6. 6. 2013 se v MK Náchod konalo "Perlobraní", tedy vyhlášení celoroční soutěže Lovci perel. Šlo o to, že každý, kdo se do soutěže přihlásil, celý rok
četl speciální výběr knih (bylo jich hodně) a ke každé knize dostal úkoly, které
měl podle té určité knihy splnit. Za každý takto splněný úkol získal jednu perlu,
plus ještě tři perly za tři splněné bonusové nepovinné otázky. Na vyhlášení měli
přijet spisovatelé Miloš Kratochvíl a Daniela Krolupperová. Pan Kratochvíl se bohužel z rodinných důvodů nedostavil. Paní
Krolupperová ale dorazila.
Na začátku akce někteří žáci třídy 5.C
ZŠ Komenského přečetli či přednesli úryvky od D. Krolupperové a M. Kratochvíla.
Poté četla ukázky paní knihovnice v převleku Kočkopsa Kvída, p. učitelka Dočkalová v převleku Sedmilháře Josífka, ředitelka knihovny I. Votavová a spisovatelka
D. Krolupperová. Zde přítomné děti hádaly, z které knihy je úryvek a za každou
správnou odpověď získaly jednu perlu, které se však nepromítaly do celkového hodnocení celoroční soutěže. Poté se všechny přítomné děti rozdělily na dvě skupiny
a každá získala jednu postavu z knihy.
Tedy buď p. knihovnici alias Kočkopsa
Kvída či p. učitelku Sedmilháře Josífka.
Každá skupina si vytáhla pět slov,
na která měla vymyslet příběh. Ten, který
se paní spisovatelce líbil více, získal bod
a všichni členové skupiny dostali jednu
perlu. Poté následovalo vyhodnocení soutěže Lovci perel. Hodnoceni byli pouze ti,
kteří získali za rok deset a více perel.
Každý dostal knihu, od druhého místa
pak dvě knihy. Následovalo focení s paní
spisovatelkou a už byl konec akce. Myslím, že se povedla.
Ondřej Pešek
– žák 5. C ZŠ Komenského, Náchod

***

Již od ranních hodin se v MŠ v Bělovsi připravovala akce ke Dni dětí a pasování předškoláků na školáky. Ochotní rodiče
a další dobrovolníci postavili na zahradě
školy stany, aby se tu hosté mohli ukrýt
před případným deštěm. Také v kuchyni
vrcholily přípravy s občerstvením a v celé
školce byla cítit slavnostní atmosféra. Dopoledne navštívili školku šermíři z České
šermířské skupiny Novica a ukázali dětem
něco ze svého středověkého umění.
Odpoledne zahájila paní ředitelka uvítacím proslovem a popřála všem hezkou
zábavu. Program pokračoval tancem, písničkami, vystoupením břišních tanečnic
ze SVČ Déčko, mažoretkami ze skupiny
Mona 4 a kouzlením s Milošem Malým,
to vše střídavě v prostorách MŠ. Chladné
a deštivé počasí, které nás celé odpoledne
provázelo, dětem vůbec nevadilo a s chutí se venku zapojily do zpívání a tancování s manželi Kuldovými. Pod stany voněly
klobásy, grilované ryby i domácí zákusky,

které si rodiče mohli za symbolickou cenu
zakoupit. Dětem byl odpolední program
zpestřen nabídkou malování nafukovacích balónků, o něž měly děti velký zájem.
Předškoláci udělali svůj první velký
krok do života a za zvuku fanfár byli pasováni paní ředitelkou na školáky. Jako památku na tento den dostali šerpy a drobné dárečky. Pro ně však den ve školce
nekončil, paní učitelky si pro ně připravily večerní program, spojeným se spaním
dětí v MŠ. V rámci programu byla i stezka odvahy, kterou všechny děti s nadšením absolvovaly.
Mnohokrát děkujeme všem rodičům
za podporu a shovívavost při konání akce,
kterou nám částečně kazilo počasí, a věříme, že nám i nadále zachovají přízeň.
Děkujeme i Pivovaru Náchod, jenž nám
sponzorským darem poskytnul k občerstvení malinovou limonádu. Z výtěžku
7.549 Kč byly do MŠ Vítkova a MŠ Babí zakoupeny zahradní trampolíny.  MŠ Běloves

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

Ve dnech 14. – 15. 6. 2013 proběhlo další setkání dětí ze školy na Babí s polskými kamarády v rámci mikroprojektu „Přátelství na dlani“. Tentokrát jsme se vydali
na dvoudenní pobyt do Kudowy Zdrój.
Po příjezdu a ubytování v místní škole
jsme šli pěšky do nádherného muzea lidových staveb – skanzenu. Děti si mohly
prohlédnout, jak se dříve žilo v dřevěných
chalupách a vyzkoušely si pečení chleba
podle tří set let starého receptu.
Dále jsme navštívili muzeum hraček,
kde nás zaujaly hračky z dob našich babiček, maminek i hračky ze současnosti.
Byli jsme rádi, že i polské děti znají Rumcajse a Krtečka.
Po večerním opékání a míčových hrách
jsme se všichni těšili, že si odpočneme
a připravíme na následující den. V sobotu ráno byla pro nás připravena stylová snídaně ve velkém dřevěném srubu
uprostřed krásného zemědělského areálu.

Hned po snídani jsme navštívili keramickou dílnu, kde si všechny děti mohly vyzkoušet práci na keramickém kruhu a vyrobily si dárek na památku. Podívali jsme
se také do místní Kaplice Czaszek – kostnice. Vyprávění o dávných dobách a osudech lidí, jejichž kosti zde byly vystaveny, poslouchaly děti s napětím a údivem.
Náš pobyt jsme zakončili návštěvou aquaparku, kde jsme se všichni vyřádili a pořádně unavili.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
učitelům i dětem z naší partnerské školy v Kudowě za tak úžasný program, který pro nás připravili. Máme k sobě zase
o kousek blíž a začínají se prohlubovat
přátelství i kamarádské vztahy mezi všemi účastníky tohoto projektu. Vážíme si
toho, že můžeme poznat život dětí i lidí,
kteří žijí jen kousek od nás, že můžeme
obdivovat tolik krásných míst a památek
jen pár kilometrů od našeho domova.
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Jubileum Lydie Baštecké

„Půlkulatého“ jubilea se dožívá 8. srpna Mgr. Lydia Baštecká, ředitelka Státního okresního archivu v Náchodě. Dětství
prožívala v Brandýse nad Orlicí, studovala a maturovala ve Vysokém Mýtě, na FF
UK v Praze vystudovala archivnictví. Působila v Pardubicích, od roku 1993, tedy
již plných dvacet let je ředitelkou SOkA
v Náchodě, od roku 2011 je i kronikářkou
našeho města. Náchod se jí stal záhy novým domovem, upjala se k jeho historii
i současnosti. Záhy po příchodu zorganizovala vydávání odborných sborníků
Stopami dějin Náchodska (I. sv. 1995; dosud vydáno 13 svazků a 5 supplement),
v nichž nejen archiváři, ale i širší odborná
historická obec má možnost publikovat
své výzkumy. Sv. 12 byl věnován jejímu
životnímu jubileu, v něm je i její bibliografie, která měla tehdy přes 400 položek.
K vydání připravila i řádku vlastních sa-

mostatných publikací. V prvé řadě připomeňme knihu Náchod z edice Zmizelé Čechy (Paseka, Praha-Litomyšl 2009), v níž
najdeme snímky někdejší výstavby i kapitolu věnovanou fotografům města. Edičně i autorsky se podílela na svazku Náchod. Historie, kultura, lidé (2004); Vývoj
městské samosprávy v Náchodě (2007); vydala knihu Jak se žilo na kladském pomezí.
Čtení ze starých pamětí a kronik (2004), zasloužila se i o vydání II. dílu Hrašeho Dějin Náchoda (1994, sto let po vydání dílu
prvního). Pro Polici nad Metují zpracovala publikace Historik Václav Vladivoj Tomek
a Policko a Policko v životě a literárním díle
kněze Sigismunda Boušky (obě 1997). Zásadní jsou její Náchoďany oblíbené seriály v Náchodském zpravodaji (od r. 1996).
Zachytila v nich mj. historii spolků, řemesel a cechů, živností a obchodů, školství,
sportu, pomníků a památníků, významných událostí v historii města i městských
částí, dříve samostatných obcí, připomněla historii názvů ulic, čestné občany města a mnoho dalšího. Nepominutelné jsou
i její další zásluhy na obohacení kulturního života města, organizování literárně-hudebních večerů v náchodském
městském divadle, některých akcí při Náchodské Prima sezoně a mnohé další aktivity.
Přejeme jí pevné zdraní a ještě mnoho
sil do všech jejích činností. 	
(red)

Deset let od smrti pana Vladimíra Bachtíka

Vladimír Bachtík v době,
kdy byl nespravedlivě odsouzen.
Pana Bachtíka jsem potkával rád, vždy
jsme prohodili pár vlídných vět. Nebyl
z těch, kdo by kolem sebe šířili „blbou náladu“, ačkoliv k tomu mohl mít víc důvodů než k optimismu. Poznal jsem ho jako
pevného, čestného člověka a milovníka
umění. Znal se s mnoha umělci, výtvarníky i literáty, s leckterými právě z těch
těžkých let, v nichž on i oni byli vězněni.
Narodil se v říjnu 1920 ve Vrchlabí,
do Našeho času psal kdysi své vzpomínky
na dětství v národnostně smíšeném měs-

tě. Při záboru pohraničí Němci na rozhraní září a října 1938 musela rodina z Vrchlabí odejít. Čtenáři Horizontů /ne/svobody
vědí, jak těžký měl život v letech poválečných. V srpnu 1949 byl zatčen. Jeho paní
bylo tehdy 23 let, synovi Pavlovi 14 měsíců. (Ten zemřel po dlouhé zákeřné nemoci letos v březnu.) Tatínka poznal až jako
dvanáctiletý. Z dvaceti let, k nimž byl pan
Bachtík odsouzen, byl vězněn více než deset. Vyšetřován a souzen byl v Hradci Králové, vězněn pak v Jáchymově, na Mírově,
v Ilavě a poslední roky v Leopoldově. Prošel tedy všemi pověstnými komunistickými koncentráky. Byl jimi jistě poznamenán, ale nebyl jimi zlomen.
V roce 1968 zakládal v Náchodě K 231,
klub politických vězňů, který se plně zapojil do obrodného procesu. Tím si svou
situaci „polepšil“ na dalších dvacet let.
Pak byl spoluzakladatelem a místopředsedou náchodské okresní pobočky Konfederace politických vězňů, v níž odpovědně pracoval až do svých dnů posledních.
Dlouho a statečně čelil své nemoci, jíž
podlehl 7. července 2003. Kdo ho blíže poznal, musel si ho vážit.
(AF)

Prázdninová výročí
Před dvěma sty lety, jak si tehdy zapsal
do deníku (ovšemže německy) důchodní
náchodského panství Jan Müller, „15. 8.
1813 se v ratibořickém zámku objevil ruský car. Stravování ruského cara a ministrů stálo mnoho peněz.“ – V roce 1873
(19. a 20.7.) uspořádaly v našem městě náchodské spolky společně velké slavnosti
k stému výročí narození Josefa Jungmanna, muže, který se zasloužil o znovuoživení češtiny. Symbolizoval tehdy postoj
náchodské veřejnosti vůči c. k.monarchii.
V měsících červenci a srpnu si můžeme
připomenout řádku jmen spjatých s hmotnými památkami, s nimiž se v Náchodě setkáváme. Na 10. 7. připadá sté výročí úmrtí Mikoláše Alše, jehož sgrafita zdobí naši
radnici, byl spoluautorem slavnostní opony, kterou zakoupilo město Náchod pro své
divadlo, podle Alšovy kresby byla vytvořena i plastika rytíře Hrona na nároží radnice. Dne 19. 8. 1983 zemřel sochař Břetislav Benda. Dvojice jeho krásných dívčích
aktů je nyní na náchodském koupališti,
na nároží budovy Komerční banky je deska připomínající Bílou horu a osvobození
v roce 1918, to připomíná i Bendova deska „Za svobodu“ v chodbě školy na Babí,
na hřbitově najdeme jeho reliéf „Vzlet
duše“. Rakouský architekt Adolf Loos, podle jehož návrhu byly postaveny řadové
domy na Vyšehradě na Babí, zemřel před
80 lety, 23. 8. 1933. Týž den v roce 1868
se narodil další významný architekt, který se zapsal trvale i v našem kraji, Dušan
Jurkovič. Navrhl Jiráskovu chatu na Dobrošově, přestavbu Pekla, úpravy na novoměstském zámku a řádku dalších staveb.
Na 10. 8. připadají nedožité 85. narozeniny
malíře a grafika Vladimíra Komárka, který v Náchodě několikrát vystavoval a má
tu i řádku obdivovatelů.
Již čtyřicáté výročí úmrtí hudební skladatelky, náchodské rodačky Slávy Vorlové si připomeneme 24. srpna, třicáté výročí úmrtí malíře Josefa Vondráčka připadá
na 29. 8. Dne 3. 7. 1973 zemřel dirigent
České filharmonie Karel Ančerl, který dirigoval i u nás. Osmdesátky se 21. 7. dožívá akademický malíř Jiří Škopek, jehož obrazy, kresby, ale třeba i drobné pohlednice
dovedou potěšit duši. Nakonec připomeňme shodou okolností tři ze synů slavného
matematika, náchodského rodáka Františka Weyra. Bedřich, významný odborník v cukrovarnictví, se narodil 1. 8. 1853,
tedy před 160 lety, o pět let starší Emil,
narozený 1. 9. 1848, se proslavil v oboru
geometrie a Eduard Weyr, rovněž matematik, autor učebnice Diferenciální počet
a spolu s Emilem odborné práce Základové vyšší geometrie, narozený 21. 6. 1852,
zemřel před 110 lety 23. 7. 1903. Významný rod připomíná v Náchodě Weyrova
ulice.				   (AF)

červenec-srpen 2013
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Náchodští autoři, spisovatelé a básníci
7. Václav Černý st.
Zkratkou st. (starší) u jména Václava Černého v nadpisu chci
zamezit záměně s jeho synem téhož jména, který je známější.
I když, jak se to vezme. V oficiálním Lexikonu českých spisovatelů, jehož první svazek vyšel ještě za totality roku 1985, sice nalezneme „našeho“ Václava Černého (s chybou v datu narození!),
pak ještě dalšího jmenovce z Odolené Vody, ale univerzitní profesor a význačný myslitel a vědec, navíc však chartista, se v něm
v té době objevit nesměl.
Václav Černý se narodil 14. 7. 1862 v Pohoří u Opočna. Studoval na klasickém gymnáziu v Hradci Králové, v letech 1881
–1884 češtinu a francouzštinu na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už za studií v Praze překládal
francouzské básníky, práce vesnické a realistické prózy (G. Sandovou,
G. Flauberta, A. Daudeta), později rovněž pedagogickou a filozofickou literaturu. Publikoval většinou
časopisecky, část překladů knižně.
Nakonec se rozhodl pro učitelskou
dráhu a v květnu 1891 složil zkoušku učitelské způsobilosti. Vystřídal,
jak to bývalo obvyklé, několik venkovských škol východních Čech, jeho dlouhodobějšími působišti se staly až školy v České Čermné a Jizbici. Poprvé nastoupil
na dvoutřídní obecnou školu v České Čermné jako definitivní učitel dnem 1. září 1899, po pěti letech byl začátkem školního roku
1904/1905 jmenován správcem obecné školy v Jizbici. V roce 1910
se do České Čermné vrátil, tentokrát již jako řídící učitel, a setrval zde až do svého penzionování v roce 1927. Penzi trávil v Náchodě, kde 17. 12. 1941 zemřel.
Z Čermné ani z Jizbice nebylo do Náchoda daleko a vzdělaný
a aktivní učitel Černý se zde brzy zapojil do veřejného života.
Byla to především Učitelská jednota Komenský, v níž byl nějaký čas místopředsedou. Osobně organizoval počátkem 20. století tzv. univerzitní extenze, jakési prázdninové kurzy pro učitele, na nichž přednášeli na nejrůznější témata profesoři pražské
univerzity. Kromě jiných také v letech 1901 a 1904 profesor T. G.
Masaryk, který se před svou třetí přednáškou v sobotu 15. června 1901 vydal do školy na Jizbici, aby se zde sešel se „svými přáteli a ctiteli“ tamějším řídícím Josefem Smetanou a čermenským

Václavem Černým. Společně také navštívili rodinu Václava Mrštiny v čp. 4, kde dosud tkali ručníky na domácích tkalcovských
stavech. Tehdy ještě nemohli oba učitelé ani tušit, že jejich host
se stane prvním prezidentem nově vzniklé republiky a jakého
tedy tato jeho návštěva nabude v budoucnu významu.
Odborný literárněhistorický zájem Václava Černého byl zaměřen na období národního obrození a na regionální autory,
především na osobnost Boženy Němcové. Publikoval řadu studií a článků, mimo jiné i v časopise Od kladského pomezí (např.
Jan Neruda a Vítězslav Hálek o Babičce, J. M. Ludvík o tom, jak
se do Náchoda drala němčina, Česká
Skalice v letech 1848–1851 aj.). Nejzáslužnějším jeho počinem však byla
příprava a redakce velkého sborníku
studií Božena Němcová 1820–1862.
K 50. výročí jejího úmrtí ho v Náchodě v roce 1912 vydala již zmíněná
učitelská jednota a Černému se zde
podařilo soustředit příspěvky tehdejších významných literárních vědců i regionálních autorů a pamětníků. Sborník, v němž on sám uveřejnil
výsledky svého bádání v rodokmenu
spisovatelky pod názvem Doklady životopisné a literární, je dodnes vyhledávaným zdrojem informací.
Ještě jednu aktivitu Václava Černého je třeba zmínit. Po skončení světové války a vzniku Československa se zdálo, že je
vhodná situace pro pokus o znovupřipojení Kladska, nebo alespoň tzv. Českého koutku, k českému státu. V Náchodě vznikla
Kladská komise, která péčí svého člena Václava Černého vypracovala již počátkem roku 1919 memorandum o osudu kladských
Čechů a 27. května ho odevzdala v Praze kanceláři prezidenta
pro potřebu mírových jednání v Paříži. Jistěže si tenkrát Černý připomněl Masarykovy návštěvy a jeho vztah k Náchodsku.
Návštěvu z roku 1901 si připomněli roku 1934 také v Jizbici,
kdy byla na budově školy slavnostně odhalena pamětní deska.
Dnes zde už škola není, ale deska pečlivě uschovaná přečkala
jak druhou válku, tak období totality a je jistá naděje, že bude
znovu zpřístupněna. Památka učitelů Smetany a Černého by si
to zasloužila.						
					  Mgr. Lydia Baštecká
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INFORMACE Z RADNICE

Město Náchod obdrží
tři dotace z Euroregionu Glacensis
V úterý 11. června 2013 rozhodla Rada
města Náchoda o uzavření třech smluv
o dotaci s Euroregionem Glacensis. V následujícím období se uskuteční hned několik akcí v rámci třech projektů: sportovní akce v rámci projektu „V zdravém
těle zdravý duch – přeshraniční spolupráce v Kladském pomezí“ (dotace 29.529
EUR), kulturní akce „Za poznáním do Evropského města Kudowa – Náchod“ (dotace 23.143 EUR) a přípravné práce na plánu
strategického rozvoje z projektu „Strategie rozvoje Evropského města Kudowa
Náchod na období 2014–2024“ (dotace
13.307 EUR).
Do konce srpna roku 2014 se tak občané Náchoda, Kudowy a okolí mohou těšit
např. na dvoudenní akci Písečné hrátky
(srpen 2013), nebo mohou přijít podpořit sportovce na plavecké nebo atletické

závody (termín bude upřesněn). Již v červenci můžete navštívit akci Věrozvěstování (4. 7. 2013 v zahradě Déčka) – bohatý
program připravený při příležitosti oslav
1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje,
po prázdninách pak Den historie pro rodiny s dětmi (září 2013).
V dubnu 2014 bude vydána publikace Průvodce Evropským městem Kudowa – Náchod, v které naleznete mnoho
přínosných a inspirativních tipů na výlety nebo krátká zastavení v obou partnerských městech.
O všech akcích Vás budeme včas informovat, již nyní naleznete informace na webu města www.mestonachod.
cz. Všechny projekty budou financovány z ERDF prostřednictvím Euroregionu
Glacensis.

Prameník

do původního stavu z roku 1938 včetně
veškerého vybavení a zbraní. V sousedním objektu „Lom“ se nachází expozice s
videoprojekcí věnovaná československému opevnění. Všechny objekty skanzenu spojuje naučná stezka, ze které se za
pěkného počasí otevírají nádherné výhledy na Náchod a Krkonoše. O prázdninách
je otevřeno každý den od 10 do 18 hodin.
www.brezinka.cz

v Náchodě Bělovsi
zve k letnímu osvěžení
V letních měsících je prameník otevřen od 6.30 do 22.30 hodin. Novinkou je
od letošního června nový provozní řád,
který upravuje provoz a chování návštěvníků. Jeho podrobné znění, více informací
a také aktuální přenos webkamer z toho
místa najdete na http://www.mestonachod.
cz/mesto-nachod/kamera/pramenik-ida/

Jiráskovo koupaliště
v Náchodě
Zahájilo letošní sezonu 17. června.
Vstupné i provozní doba (9–19 hod.)
zůstává stejná jako v loňském roce.
Více informací včetně ceníku najdete na http://www.sportnachod.cz/index.
php?p=jiraskovo-koupaliste.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Běloveský
pevnostní skanzen

Vstupní branou do skanzenu je pěchotní srub „Voda“ v Náchodě-Bělovsi s
moderní expozicí věnovanou československé armádě v letech 1918–1945. V objektu „Březinka“ vás amatérští historici
provedou pěchotním srubem opraveným

Dopravní omezení
Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat o dopravních omezeních, která budou souviset
s plánovanými akcemi v Náchodě.
14. 7. 2013 ŠLAPACÍ VOZÍTKA – 14. 7.
2013 bude od 13.00 hodin omezený průjezd ulicemi Palackého, Hrašeho, Weyrova a část Masarykova náměstí.
20. 7. 2013 PIVOBRANÍ od 12.00 hodin
do max. 2.00 hodin (21. 7. 2013). Vjezd
na Masarykovo náměstí bude pro automobily uzavřen 19. 7. 2013 od 23.30 hodin. Dopravní obsluze bude vjezd v den
konání akce umožněn do 12 hodin.
17.–18. 8. 2013 PÍSEČNÉ HRÁTKY PRO RODINY S DĚTMI dne 16. 8. 2013 od 23.00
hodin do 18. 8. 2013 do 19.00 hodin bude
omezené parkování ve spodní části Masarykova náměstí (u kašny).
10.–11. 8. 2013 VAVŘINECKÁ POUŤ
od 5. 8. 2013 do 12. 8. 2013 bude úplně
uzavřené parkoviště za bývalou budovou
firmy Tepna (nyní nové parkoviště).
Předem děkujeme za pochopení.

Město Náchod
Vás zve na akci
Písečné hrátky pro rodiče
s dětmi na Masarykově
náměstí
17. 8. 2013 od 15 hodin
Vystoupí kapela Klapeto a kouzelník
Mr. Carlo. Atrakce pro děti zdarma.
18. 8. 2013 od 13.00 hodin
Vystoupí hudební skupina Dynamic
a kouzelník Miloš Malý. Atrakce pro
děti zdarma.
Podrobnější program najdete na str. 19
a na webových stránkách města www.
mestonachod.cz.

Náchodské
Kuronské
slavnosti
6. září 2013 ve 20.30 hodin
děkanský kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Náchodě
Slavnostní koncert:
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod,
dirigent Jindřich Roubíček
7. září 2013
Státní zámek Náchod
Host programu:
zpěvák Daniel Hůlka a Lubomír Brabec,
kytarový virtuóz
Podrobnější program bude zveřejněn v zářijovém Náchodském zpravodaji a na webových
stránkách města www.mestonachod.cz .
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Kvarteto ZUŠ Náchod Náchodské Déčko
v Českém rozhlase
roztančil taneční soubor z Lotyšska
Ve dnech 17. – 19. 5. se v ZUŠ Jindřichův
Hradec konalo celostátní kolo soutěže ZUŠ
pro komorní soubory s převahou smyčcových nástrojů. Velkým úspěchem pro ZUŠ
Náchod byla již skutečnost, že do ústředního kola postoupila celkem čtyři uskupení, která připravovali pedagogové Michaela Michalová, Ladislav Michal a Lukáš
Janko.
Z Jindřichova Hradce přivezli dvě první
a dvě druhá místa, ocenění za pedagogickou práci pro pana učitele Lukáše Janka
a nominaci kvarteta, ve složení Kristýna
Kozáková (flétna), Štěpán Šafránek (housle), Vojtěch Mrověc (viola) a Karolína Janková (cemballo), na Koncert vítězů.
Koncert vítězů byl nahráván Českým
rozhlasem stanicí Vltava. Obrovským
a příjemným překvapením byl fakt, že náchodské kvarteto bylo vybráno mezi tři
uskupení, jejichž vystoupení Český rozhlas odvysílal v pátek 7. 6. 2013 v pořadu Studio M. Pod následujícím odkazem
si můžete záznam Koncertu vítězů poslechnout: http://prehravac.rozhlas.cz/
audio/2905289.			 ZM

Poděkování
Filmové hity jsme si mohli připomenout ve čtvrtek 30. 5. 2013 v divadle Dr. J.
Čížka v Náchodě. Melodie z filmů a pohádek zněly po celou dobu vystoupení žákyň
tanečního oboru náchodské ZUŠ. Kouzelné, poutavé a originální byly všechny výkony, od nejmladších děvčátek z taneční
přípravky až po mladé slečny.
Celým programem nás provázeli žáci
dramatického oboru, jejichž výkon byl
rovněž obdivuhodný.
Velmi oceňujeme práci paní učitelky
Jany Valtarové, která děvčata vyučuje.
Tímto bychom Vám, paní učitelko,
chtěli poděkovat za celoroční práci a už
nyní se těšíme na další vystoupení! A Vy,
milí čtenáři, se přijďte také podívat a pozvěte i své známé.
rodiče žákyň

***

V rámci návštěvy České republiky vystoupil v náchodském Déčku ve čtvrtek
6. června dětský taneční soubor z lotyšské Rigy s názvem „Malá brusinka“. „Téměř
40 dětí z Lotyšska v doprovodu sedmi dospělých předvedlo své umění náchodským občanům“, konstatovala místostarostka Drahomíra Benešová a dodala: „Již několik let
Náchod pojí partnerství s lotyšským městem

Bauska, vystoupení dětí z Rigy není tedy náhodné, úzce spolupracujeme i s Lotyšským
velvyslanectvím v Praze“.
Náchodské děti z tanečních skupin
Střediska volného času Déčko a ze Základní umělecké školy Náchod přivítaly
své malé kolegy z Lotyšska a na oplátku
jim také předvedly svůj krátký program.

Speciální školství v Náchodě...
...představuje Základní škola a Mateřská škola J. Zemana.
Do vzdělávání ve speciální škole jsou
zařazováni žáci s různým typem a mírou postižení. Vzděláváme žáky se středně těžkým mentálním postižením, autisty
a žáky s poruchou autistického spektra,
s Downovým syndromem, s těžkým i hlubokým postižením. Klademe důraz na individuální přístup k žákům a snažíme se
přizpůsobit podmínky ke vzdělání všem
našim žákům. V každé třídě pomáhá asistent pedagoga. Žáci jsou vzděláváni dle
ŠVP s podporou individuálně výchovného vzdělávacího plánu, který je sestaven
každému „na míru“. Všechny třídy jsou
vybaveny moderní počítačovou technikou a dle potřeb žáků i speciálními pomůckami. Preferujeme třídy s menším
počtem žáků a podporujeme trpělivý přístup ke každému žákovi. Být jim nablízku, když mají špatný den a potřebují naše
pohlazení. Každý z nich je osobnost, která si zaslouží být rozvíjena ve všech oblastech. Svou bezprostředností si získávají
mnoho kamarádů z řad zdravých vrstevníků i dospělých. Po celou dobu docházky se snažíme rozvíjet u žáků přátelské
a pozitivní chování. Zapojujeme je pravidelně do různých aktivit spolu s ostatními. Podporujeme prožitkovou pedagogiku
a nabízíme žákům mnohostranné kulturní i sportovní vyžití, setkávání s novými
lidmi, poznávání zajímavých míst apod.
Pravidelně se účastníme plavání v Aquaparku, hipoterapie, výchovně vzdělávacích programů s různým zaměřením,
výletů za poznáním, divadelních představení, festivalů, besed v Městské knihovně,
výtvarných soutěží, kulturních a sportovních akcí v Náchodě a okolí. Organizuje-

me kulturní vystoupení pro rodiče i veřejnost.
I tento školní rok tradičně zakončíme sportovním zápolením rodičovských
týmů, kterého se účastní i naši bývalí žáci
a kamarádi. Přestože už mají nové kamarády ve školách, kde pokračují po ukončení základního vzdělání na naší škole, rádi
se k nám vracejí.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
všem našim příznivcům, jednotlivcům,
školským i mimoškolským organizacím, firmám, zastupitelům našeho města včetně pana starosty a stacionáři Cesta za dlouholetou podporu a náklonnost.
Co je naším motorem? To, že naši žáci
chodí rádi do školy a těší se na další školní den. Chcete, aby se i Vaše dítě těšilo na nový den ve škole a patřilo mezi
nás? Podívejte se na naše webové stránky www.zsjzemana.cz a přijďte mezi nás.
Budete vítáni! Dveře u nás jsou pro každého otevřené.
Libuše Renfusová
učitelka ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod
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Náchodský zpravodaj
TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
Prodej stavebního pozemku v klidném a krásném místě nedaleko centra obce Bezděkov
nad Metují. Inž. sítě: elektřina na pozemku,
voda na hranici, kanalizace na hranici, plyn
u pozemku. Celková
výměra pozemku
618 m2.
CENA: 179.000 Kč
Stavební pozemky – Náchod, centrum.
Inženýrské sítě u pozemků, 666, 650, 955
nebo 1300 m2.
CENA:
390.000,
650.000,
764.000 nebo
1.300.000 Kč.

Prodej stavebního pozemku v obci Spy
u Nového Města nad Metují o výměře
500 m2 (dalších 80 m2 je možné odkoupit
od obce). Pozemek je mírně svažitý . Elektřina
a kanalizace jsou
u pozemku, voda
na pozemku.
Přístup po obecní
komunikaci.
CENA: 99.000 Kč
Rodinný dům2x 2+kk po celkové rekonstrukci
– Černilov, 452 m2. Jezírko, dílna, chatka,
kůlna,
zastřešená
terasa.

CENA:
2,490.000 Kč
Zemědělská usedlost – Mezilečí. Pozemky
celkem 5373 m2. Rodinný dům 3+1
se započatou
rekonstrukcí,
2x stodola.

Byt 1+1
ve zvýšeném přízemí
– Česká Skalice
– 49,8 m2, zděný, balkon,
po kompletní
rekonstrukci.

CENA:
1,890.000 Kč

CENA: 799.000 Kč
Družstevní byt 1+kk blízko centra v Náchodě.
Byt má 32,3 m2, plastová okna, nové jádro,
stoupačky, balkon,
dům je zateplen.
Jedná se o 7. patro
s výtahem. Před
domem zeleň.

Nadstandardní byt 3+1 v České Skalici
v osobním vlastnictví o ploše 75 m2 umístěný
v přízemí zděného domu o čtyřech bytových
jednotkách po kompletní rekonstrukci
s velkými vestavěnými
skříněmi, novou kuchyní
a balkónem. V suterénu
garáž o ploše 18 m2 .

CENA: 520.000 Kč

CENA: 1,790.000 Kč

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

Svatební fotografie

130

fotografování svateb
profesionálně a kvalitně,
cena sady od 1.800,- Kč
Stálá výstava svatebních fotografií,
svatební fotoalba, fotorámečky
a leporela. Svatební fotoobrazy.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V BĚLOVSI
srdečně zve

Komenského 393, Náchod

www.fotoart.cz

tel.: +420 777 133 123
info@fotoart.cz

NA OSLAVY ZALOŽENÍ SBORU,
které se budou konat v sobotu,

Česká televize připravuje ke stému výročí první světové války
dokumentární cyklus Raport o Velké válce. Staňte se jeho
spolutvůrci a poskytněte dokumentaristům deníky, dopisy,
fotograﬁe i další památky vašich dědečků - vojáků,
kteří se zúčastnili bojů.
Pátrejme společně s historiky po jejich osudech.
Pište na adresu:
Velká válka
Česká televize, Dvořákova 18,
728 20 Ostrava
e-mail: velkavalka@ceskatelevize.cz

31.8.2013 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
✔ pokus o zápis do České knihy rekordů
(vědrová dálková doprava vody)
- kbelíky pokud možno s
sebou
sebou

červenec-srpen 2013

POZVÁNKY

SPORT KLUB Náchod o.s., oddíl volejbalu
Pražská 696
547 01 Náchod

pořádá

3. ročník turnaje
O POHÁR STAROSTY MĚSTA NÁCHODA
sobota 31. 8. 2013 – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ, STARŠÍ ŽÁKYNĚ
neděle 1. 9. 2013 – KADETKY, JUNIORKY
MÍSTO KONÁNÍ:

sportovní areál SK Náchod „Na Hamrech“ – 3 antuková hřiště

ZAHÁJENÍ:

po oba dny v 8:30 hod., zahájení prvních zápasů v 9:00 hod.

VĚKOVÉ KATEGORIE:

ml. žákyně (1. 7. 2000 a mladší)
st. žákyně (1. 7. 1998 a mladší)
kadetky (1. 7. 1996 a mladší)
juniorky (1. 7. 1994 a mladší)

VKLAD:

300 Kč/družstvo

OBČERSTVENÍ:

zajištěno přímo v areálu v dostatečném rozsahu

CENY:

každé družstvo obdrží diplom + drobné ceny
první tři družstva v každé kategorii obdrží ceny + pohár

PŘIHLÁŠKY:

CO NEJDŘÍVE, ale nejpozději do 16. 8. 2013!
Jana Osobová, jana.osobova@seznam.cz, tel.: 776 004 374

Jan Pazdera, Město Náchod
a David Novotný

VAVŘINECKOU POUŤ
v NÁCHODĚ v prostoru bývalé Tepny

11. srpna 2013
za bývalou budovou firmy Tepna (nyní nové parkoviště)
14.00 Slavnostní zahájení programu
14.10 Hudební vystoupení – Michaela Nosková
14.25 Poprocková houslistka – Nika Khunová
14.40 Hudební vystoupení – Tomáš Savka
15.00 MAXIM TURBULENC

V případě velkého počtu přihlášených družstev si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet
startujících družstev v jednotlivých kategoriích – takže neváhejte s přihláškou  !!

16.00 Autogramiáda skupiny MAXIM TURBULENC
16.30 Vystoupení kouzelníka,
rozdávání balonků mezi diváky – Mr. Carlo
16.40 Poprocková houslistka – Nika Khunová

SPORT KLUB Náchod o.s., oddíl volejbalu
Pražská 696
547 01 Náchod

16.55 Hudební vystoupení
– Michaela Nosková a Tomáš Savka
17.10 Soutěž pro děti – Michaela Nosková
a Tomáš Savka

pořádá

3. ročník turnaje
O POHÁR STAROSTY MĚSTA NÁCHODA

17.20 Hudební skupina – JUNO
Celé odpoledne bude moderovat

Michaela Nosková a Tomáš Savka.

Od čtvrtka budou pro Vás v provozu pouťové atrakce!

Sponzoři akce: PROVOZOVATELÉ ZÁBAVNÝCH ATRAKCÍ

sobota 7. 9. 2013
MINIVOLEJBAL V BARVÁCH
žlutý, oranžový, červený a modrý
MÍSTO KONÁNÍ:

sportovní areál SK Náchod „Na Hamrech“

ZAHÁJENÍ:

v 8:30 hod., zahájení prvních zápasů v 9:00 hod.

VĚKOVÉ KATEGORIE:

MINI žákyně – dle pravidel příslušného barevného minivolejbalu
žlutý minivolejbal (1. 7. 2005 a mladší)
oranžový minivolejbal (1. 7. 2004 a mladší)
červený minivolejbal (1. 7. 2003 a mladší)
modrý minivolejbal (1. 7. 2001 a mladší)

VKLAD:

žlutý, oranžový a červený 50 Kč/družstvo
modrý
100 Kč/družstvo

OBČERSTVENÍ:

zajištěno přímo v areálu v dostatečném rozsahu

CENY:

každé družstvo obdrží diplom + drobné ceny
první družstvo v každé kategorii obdrží pohár

PŘIHLÁŠKY:

CO NEJDŘÍVE, ale nejpozději do 16. 8. 2013!
Jana Osobová, jana.osobova@seznam.cz, tel.: 776 004 374

GRAFIKA TISK KOPÍROVÁNÍ www.creopress.cz
V případě velkého počtu přihlášených družstev si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet
startujících družstev v jednotlivých kategoriích – takže neváhejte s přihláškou  !!

e-mail: studio@creopress.cz

KALENDÁŘE | PROSPEKTY | VIZITKY | KATALOGY | SAMOLEPKY
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PEDAGOG A ŽÁK ROKU

Náchodský pedagog roku 2013
Ve středu 5. června 2013 proběhlo v obřadní síni Městského
úřadu v Náchodě slavnostní ocenění pedagogů za jejich práci.
Byl jim udělen titul „Náchodský pedagog roku 2013“. Toto ocenění je udělováno od roku 1998 a připomíná veřejnosti záslužnou práci pracovníků ve školství a těch, kteří pracují s dětmi.
Slavnostní odpoledne zahájil starosta města Jan Birke. Společně s místostarostou Tomášem Šubertem, místostarostkou Drahomírou Benešovou a vedoucím odboru sociálních věcí a školství
Pavlem Schumou předali jednotlivá ocenění. Předávání titulů se
zúčastnila Iveta Lukešová z Krajského úřadu Královéhradeckého

Žák roku 2013
Město Náchod již třetím rokem oceňuje nejen pedagogické
pracovníky, ale také píli žáků udělením titulu „Žák roku“. Tento titul je udělován v kategoriích: 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ a nejlepší žák ZUŠ a člen Střediska volného času. Současně jsou oceňování žáci za snahu o zlepšení studijních výsledků a to titulem
„Skokan roku“.
V letošním roce tituly předávali místostarosta Tomáš Šubert
a místostarostka Drahomíra Benešová v obřadní síni náchodské
radnice v úterý 18. června odpoledne. O hudební vystoupení se
postaralo hudební kvarteto ZUŠ Náchod pod vedení Lukáše Janka.
Ocenění je určené i učitelům a rodičům žáků, protože bez jejich podpory a neustálé motivace by děti takových úspěchů jistě nedosáhly.

Náchodský zpravodaj
kraje, Radomíra Bartošová z České školní inspekce a zástupci náchodských škol, SVČ Déčko a Junáka Náchod. Slavnostní zahájení zpříjemnilo hudební vystoupení sboru Plhováček z MŠ Plhov.

Titul Náchodský pedagog roku 2013 získali:

Irena Ságnerová, učitelka Základní školy Komenského
Mgr. Marie Poutníková, učitelka ZŠ TGM Náchod
Ilona Nováková, učitelka ZŠ Náchod – Plhov
Jarmila Štěpánová, učitelka MŠ Havlíčkova
Michaela Michalová, učitelka ZUŠ Náchod
Ing. Kateřina Hiebschová, pedagog volného času SVČ Déčko
Josef Hnízdil, Junák Náchod

Titul Žák roku 2013 obdrželi:

Jan Pěčka, žák 5.B ZŠ Komenského
Petr Horáček, žák 9.B ZŠ Komenského
Antonín Falta, žák 9.D ZŠ Komenského
Filip Kolář, žák 1. stupně ZŠ Náchod-Plhov
Stanislav Štraus, žák 2. stupně ZŠ Náchod-Plhov
Adam Hloušek, žák ZŠ TGM
Kristýna Semeráková, žákyně ZŠ Drtinovo náměstí (Staré Město)
Pavlína Stárková, žákyně ZŠ Pavlišovská (Babí)
Nikola Chvojková, žákyně ZŠ 1. Máje (Běloves)
Viktor Tomek, žák Základní umělecké školy Náchod

Titul „Skokan roku 2013“ získali:

Jakub Kryštof, žák ZŠ Komenského
Susan Simonová, členka SVČ Déčko Náchod

červenec-srpen 2013

Festival národů
Žáci ZŠ a MŠ J. Zemana a klienti stacionáře Cesta zářili na Festivalu národů
v Hradci Králové. Stalo se dobrou tradicí ZŠ a MŠ J. Zemana a stacionáře Cesta
se každoročně zúčastňovat s krátkým kulturním programem na Festivalu národů.
Tentokrát jsme jeli v neděli 8. června 2013
do Hradce Králové, kde jsme předvedli vystoupení „Holky z naší školky“, pod režijním vedením pí učitelky Mgr. Libuše Renfusové.
Hned při prvních taktech populární
písně z osmdesátých let minulého století a vstupu dětí na pódium se celý sál roztleskal a diváci nám skandovali až do závěrečné úklony. Potlesk a dobrá nálada
v hledišti odbouraly nervozitu našich
„herců“, kteří potom rázem předvedli téměř profesionální výkon.
Nedělní akce se i přes nepřízeň počasí vydařila a my se již těšíme na pozvání, které za rok nepochybně opět přijde.
Mgr. M. Houserová
učitelka ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě

Poklop

žije i přes prázdniny!
V červnu jsme se opravdu nenudili.
Naše výjezdní složka se zúčastnila festivalu plného poezie „Kolik břehů má Rozkoš“ v Šonově. V rámci divadelního festivalu Deset Deka Festival se v Poklopu
konala hned dvě vystoupení. Hra s názvem Umět létat a loutkové představení
Faust. A aby toho nebylo málo, tak uspořádali jsme také dva koncerty. Nejdříve přijela brněnská hudební skupina Bioorchestr a druhým koncertem jsme dali prostor
místní hudební skupině Jam Defect.
Po takto nabitém červnovém programu
nás čeká mírné letní zahálení. Poklop pro
Vás bude otevřen v pátek, v sobotu a v neděli v rozmezí 17–21 hodin. Těšíme se na
Vaši návštěvu.	           Veronika Bělinová

ARCHA, KYNOLOGOVÉ

„Hudba dělá radost“
Titulek tohoto článku je současně názvem stejnojmenného projektu, který děti
z Archy vymyslely. Jedná se o projekt, který byl podpořen Nadací rozvoje občanské
společnosti O2 v rámci projektu Think
Big. V následujících řádcích bychom tento
projekt rádi představili i vám čtenářům.
Skupina mladých muzikantů, kteří
do Archy pravidelně dochází, si vytvořila vlastní kapelu s názvem Play bois true.
V této kapele vystupuje také náš kolega
Honza Vajsar, který hraje na housle. Svou
hudbou chtějí kluci „dělat radost“ nejen
sobě, ale také ostatním. Rozhodli se proto, že budou objíždět domovy důchodců
v Náchodě a blízkém okolí. V plánu mají
nejen koncerty, ale také si mezi jednotlivými písničkami se seniory povídat a diskutovat. „Věříme, že se máme od starší generace co učit“, říkají shodně.
Kluci skládají vlastní písničky, ale hrají také známé věci, které si s nimi ostatní rádi zazpívají. Peníze, které od nadace
O2 dostali, využili na nakoupení hudebních nástrojů. V současné době mají kluci
za sebou svůj první koncert v Malé Čermné, který sklidil velký úspěch. Kluky hudba moc baví a rádi by do budoucna zkoušeli častěji než jednou týdně, jako tomu
je doteď.
Kdybyste se chtěli přijít podívat na jejich zkoušky, tak neváhejte. Každý čtvr-

„Náchodské štěkání“
I. ročník kynologického závodu proběhl v sobotu, 8. 6. 2013, na cvičišti ZKO
Náchod Sport. Samotný závod zahájil starosta města Náchod pan Jan Birke. Popřál
všem účastníkům hodně štěstí, ocenil trpělivost psovodů a umění psů.
Závod probíhal ve dvou kategoriích bez
obran – ZZO, ZVV1 a v kategoriích poslušnosti s obranou – ZM, ZVV1, IPO1 a IPO3.
Do závodu se přihlásilo 50 závodníků. Někteří přijeli z blízkého okolí (Hronov, Žernov, Červený Kostelec), ale přijeli si zazávodit i členové vzdálenějších organizací
(Opatovice nad Labem, Letohrad, Česká
Třebová, Žamberk). Nejvzdálenější účastnice pak přijela ze ZKO Lety u Berouna.
Posouzení výkonu psovodů a jejich psů
se ujali rozhodčí ČKS, Iva Hloušková a Luboš Jánský, při obranách prověřil psy figurant ČKS, Miloslav Rygl.

tek od 17.00 je najdete v čajovně Poklop,
kde tvrdě pracují.
Tento koncert byl také završením dobrovolnické práce, kterou pro Archu od září
2012 vykonával David Fiedler. Každý týden si našel čas ve svém nabitém programu a věnoval několik hodin klukům, kteří
hrají na kytaru a učí se to nejen pro sebe.
Moc mu za jeho čas a péči děkujeme!
V Arše však nemáme jenom nadané
hudebníky, ale také talentované tanečníky, kteří svůj um předvedli v pátek
24. 5. 2013 na Bambiriádě v Déčku. Původně měly vystupovat dvě skupiny mladší a starší děti, ale spojily síly dohromady a vzniklo vystoupení, které jste mohli
vidět právě na Bambiriádě. Potlesk a ocenění tvrdé práce děti natolik motivovalo,
že některé z nich se rozhodly zúčastnit se
i letního tanečního soustředění ROMANO
ŇILAJ 2013, které je vedené opravdovými
profesionály!
Michaela Rázková,
soc. pracovnice Archy, Dokořán, o. s.

Absolutním vítězem závodu se stal Vratislav Jirman ze ZKO Náchod Sport s belgickým ovčákem Tomi VP Olomouc. On
i všichni, kteří stanuli na stupních vítězů,
obdrželi krmivo od společnosti Royal Canin, která byla hlavním sponzorem této
akce. Za sponzorství chceme dále poděkovat Městu Náchod, firmě EuroOil, Akvaristika Náchod, Essox, Škoda Auto, Eurona Černý, Vesna Náchod a výborné dorty
upekla Daniela Eichlerová. Díky sponzorům obdržel věcný dárek každý účastník.
K dobré náladě přispělo pěkné počasí,
spousta dobrého jídla a celou akci nelze
hodnotit jinak, než že byla povedená a těšíme se na další ročník.
Základní kynologická
organizace Náchod Sport
www.zkonachodsport.4fan.cz
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Víkend pro rodiny pěstounů
Stalo se milou tradicí, že se pravidelně
jedenkrát v roce setkávají rodiny s dětmi
v pěstounské péči – letošní ročník byl jubilejní dvacátý.
Tato setkávání, ale zejména sdílení zkušeností, radostí i problémů s dětmi svěřenými i vlastními, se koná celý víkend
od pátku do neděle. Od roku 2002 jsou organizována Městským úřadem v Náchodě, odborem sociálních věcí a školství
ve spolupráci s Městským úřadem v Rychnově nad Kněžnou a letos, v důsledku legislativních změn i ve spolupráci s manželskou a rodinnou poradnou v Náchodě.
Kromě pěstounů z těchto dvou regionů
na letošní setkání, konající se ve dnech 7.
až 9. června, zavítaly rodiny z Trutnova,
Jaroměře, Nového Města nad Metují, jedna rodina přicestovala i z Prahy, sešlo se
celkem 37 rodin s 60 dětmi.
Pro rodiče byl připraven program přednášek a konzultací s odborníky v problematice výchovy dětí, ale i neformálních
rozhovorů, pro děti pak řada soutěží
a her, spojených i s odměnami. Rozpustilý déšť v sobotní podvečer zhatil plánovaný táborák s opékáním, opečené buř-

ty sice byly, ale pečené v troubě. Dětem
ani dospělým to náladu nezkazilo a tento
večer završili všichni velkou diskotékou.
Patronát nad letošním setkáním převzal starosta města Náchoda pan Jan Birke, který také i přes svůj časově velmi
náročný program mezi pěstouny a děti zavítal. Jak rodiče, tak i děti byli touto návštěvou potěšeni, podělili se s ním o své
radosti i starosti a děti z jeho rukou převzaly dárky, které jim tento víkend budou
dlouho připomínat.
Proto by všichni účastníci chtěli touto
cestou panu starostovi poděkovat nejen
za jeho návštěvu, ale také za slova díků
a uznání pěstounům a v neposlední řadě
i za dárky, které díky jeho příspěvku děti
dostaly.
Další poděkování pak pěstouni adresují
i manželům Vackovým a personálu v areálu Pavlátovy louky v Novém Městě nad
Metují, kteří poskytli veškerý servis pro
velmi příjemný pobyt. Celý víkend se dle
názoru všech rodin velmi vydařil i díky
vlídnému počasí a všichni se těší, že se
příští rok opět setkají.

800 let
obce PROVODOV
K výročí 800 let od první písemné
zmínky o obci Provodov připravuje obec
Provodov-Šonov oslavy, které se uskuteční na provodovské návsi ve dnech 12. až
14. 7. 2013.
Program bude zahájen v pátek 12. 7.
2013 jubilejním 25. ročníkem soutěže družstev v požárním sportu „Provodovskou proudnicí“. V sobotu 13. 7.2013,
kdy bude na návsi v Provodově odsloužena mše svatá, bude vysvěcena k tomuto
výročí zasazená lípa. V odpoledním programu vystoupí několik profesionálních
hudebních souborů. Den bude zakončen
taneční zábavou s půlnočním ohňostrojem. V neděli 14. 7. 2013 se v dopoledních hodinách uskuteční turnaj ve „stolním fotbale“ a odpoledne po ukázce bitvy
vojsk z roku 1866 vystoupí další profesionální hudební soubory za moderování
Václava Faltuse.
Součástí oslav bude výstava historických motocyklů a hasičské techniky,
po oba dny tradiční řemeslný jarmark
a výstavy fotografií, historických dokumentů a fragmentů z historie Provodova.
Josef Kulek, starosta obce Provodov

Náchod – evropské město

sportu 2013 – akce Sokola

V ZŠ Komenského vydávají svoje noviny
A je to tady! Tím myslím prázdniny,
ale také konec prvního ročníku vydávání
ŠKOLNÍCH NOVIN na naší škole. Na začátku byl nápad, několik nadšenců a podpora vedení školy. Dnes máme za sebou pět
vydaných čísel školního časopisu, do kterého přispívali naši žáci i učitelé. V každém čísle jsme vedli rozhovor s nějakou
zajímavou osobností: například ředitelem

VINY

NO
ŠKOLNÍ
NÍ ŠKOLA,
ZÁKLAD

NSKÉHO
, KOME
NÁCHOD

425

N 2013
KVĚTE

Mgr. Ladislavem Dománěm, náchodským
starostou Janem Birke, děkanem církve
římskokatolické ThLic. Boguslawem Partykou a dokonce jsme oslovili i ministra
životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupu. V každém čísle jsme pracovali s některými aktuálními událostmi na škole,
zveřejňovali povedená literární díla žáků,
svými stránkami se prezentovali i učitelé a žáci v jednotlivých předŠKOLNÍ NOVINY mětech – němčině, angličtině,
matematice, fyzice, chemii,
přírodopisu a podobně. V každém čísle byla zařazena aktuální témata a poznatky, které
se o nich naši redaktoři dozvěděli. Chtěli bychom poděkovat vedení naší školy a SRPDŠ
za podporu, bez které by bylo
vydávání školních novin jen naším snem.
Za redakci Ivana Šimurdová,
učitelka ZŠ Náchod,
Komenského 425
VELIKONOCE 2013
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NÁCHO
D,

KOMENSKÉHO 425

TJ SOKOL NÁCHOD chce přispět k možnosti zdravého a pravidelného pohybu
pro občany Náchoda následující nabídkou: prázdninové sobotní výlety se cvičením v přírodě střídavě pěší (délka trasy do 9 km) a na kole po cyklostezkách.
20. 7. Sraz účastníků ve 14 hod. u pivovaru, odtud pěšky přes „Ameriku“ na Dobrošov, zpět přes Běloves do Náchoda.
27. 7. Sraz účastníků ve 14 hod. u sokolovny ve Starém Městě, po cyklostezce
do Pekla, přes Přibyslav zpět.
3. 8. Autobusem CDS po 9 hod. do České Čermné, odtud pěšky do Polska k Maryinu prameni a do Kudowy Zdroje. Odtud
autobusem v 16.25 hod. zpět do Náchoda.
10. 8. Sraz účastníků ve 14 hodin u prameníku Idy, odtud do Hronova a po cyklostezce zpět.
17. 8. Odjezd vlakem ve 12.20 hodin
do Opočna, návštěva zahradnické výstavy (zámku) a setkání v sokolovně s místními sokoly. Odjezd z Opočna v 18.01 hodin (v Náchodě v 18.39 hod.).
Všechny výlety se konají jen v případě, že
nebude na daný den hlášen vytrvalý déšť!
Týden otevřených dveří od 2. do 6. září
2013 v náchodské sokolovně – představíme jednotlivé oddíly. Je potřeba rezervovat si na danou dobu svůj čas, vzít si oděv
a obuv na cvičení (přezutí) a přijít do sokolovny v Tyršově ulici.
Ing. Eva Trejbalová, náčelnice

červenec-srpen 2013

ŽIDOVSKÝ PARK

Žiďák, židovský park,
park u celní správy, židovský hřbitov…
Všechna tato označení dostalo od náchodských občanů místo, jehož se týká projekt „Vraťme důstojnost židovskému parku“,
který realizuje SRPDŠ při ZŠ Komenského Náchod, Komenského
425, díky nadačnímu příspěvku Nadace VIA z prostředků programu Fond T-mobile pro regiony.
V květnovém čísle jsem s potěšením konstatovala, že projekt
startuje. Dnes můžu s ještě větším potěšením dodat, že nejen
odstartoval, ale odvážně se řítí ke vzdálenému cíli, a to hlavně
díky všem, kteří fandí a pomáhají. Ačkoliv je to nezvyklé, myslím si, že právě teď, na samém začátku článku, je ta nejvhodnější chvíle jim poděkovat.
Velký dík patří Odboru životního prostředí města Náchod,
Technickým službám Náchod, s.r.o., SRPDŠ a ZŠ Komenského
Náchod. Za velikou podporu musím poděkovat představitelům
města Náchod, žákům 9. ročníků a kolegům ze ZŠ Komenského
a jmenovitě ještě paní Aleně Čtvrtečkové, Věře Vlčkové, Aleně
Balcarové a Míle Mackové.
Velké poděkování patří i občanům Náchoda, kteří navzdory dnešní hektické době ochotně odpověděli našim deváťákům
na otázky z dotazníků, o kterých jsem se v minulém článku také
zmiňovala. Osloveno bylo celkem 205 lidí v průměrném věku 45
let. 80 % z nich vědělo, že tento „parčík“ je ve skutečnosti starým židovským hřbitovem, ale pouze polovina z nich tušila, že
ostatky pohřbených jsou zde uloženy dodnes. Další otázka směřovala k úvaze, zda je vzhledem k předcházejícímu faktu podle
občanů toto místo dostatečně důstojné. Zde 85 % dotázaných
vybralo odpověď zápornou a z nabízené škály potom nejčastěji tu „URČITĚ NE“.
Dotazovaným nejčastěji vadila neúcta k tomuto pietnímu místu, konkrétně venčení psů, nepořádek a poničená zeleň. Mnozí
zde vyslovili přání, aby se do „parčíku“ umístila pamětní deska,
která by návštěvníky informovala o původním významu tohoto
místa, aby se „parčík“ stal místem pro klid a odpočinek, a aby
byl chráněn bezpečnostními kamerami, které by zabránily dalšímu případnému pustošení. Ze všech těchto podnětů vzniklo
jakési „Sedmero pro starý židovský hřbitov“, které na Vás čeká
v závěru tohoto článku.
První úpravy tohoto místa byly naplánovány na měsíc červen a byly rozděleny do 4 fází. První fází je překopání vyšlapané pěšinky a její zatravnění. Ve druhé fázi jde o osázení okrajů
travnaté plochy keři, a to zejména v místech, kde ústí vyšlapaná
pěšinka. Další fází je vyzvednutí stávajících obrubníků a opravy chodníčků. Závěrečnou fází bude potom umístění informační tabule.
V době, kdy budete číst tento článek, by už měly být některé z plánovaných úprav skutečností. V prvním zářijovém týdnu,
a to konkrétně 4. 9. v 17:17 hod. dojde u příležitosti Evropského dne židovské kultury přímo na „starém židovském hřbitově“

k uspořádání společného setkání realizátorů a partnerů projektu s pozváním široké veřejnosti. Součástí setkání bude slavnostní odhalení již zmiňované výukové tabule, která přinese svědectví o historii tohoto místa jak textem, tak obrazem, dále pak
i dokumentaci o průběhu úprav a o tom, co se v rámci projektu
„Vraťme důstojnost židovskému parku“ bude dít v další etapě.
V budoucnu bude potom součástí této tabule i cyklus o dřevinách, které se v parku nacházejí, o jejichž přiblížení se zaslouží žáci ZŠ Komenského.
Součástí květnového článku byla i výzva pro občany, kteří
by se k našemu snažení chtěli přidat. Ta nezůstala bez odezvy
a na náš kontaktní e-mail: zaludova.jana@seznam.cz, nám začaly chodit první zprávy.
SEDMERO PRO STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV:
Nacházíte se na pietním místě:
dodržujte zde prosím klid, důstojnost tohoto místa si ho zaslouží,
k pohybu po parku slouží cestičky, nešlapejte prosím po trávnících,
opěrátka laviček neslouží k sezení, prosíme, dodržujte to,
prosíme o udržování pořádku, odpadky patří do odpadkových
košů,
nečistoty po vašich zvířecích mazlíčcích patří též do koše, prosíme, uklízejte je,
zeleň je nezbytnou součástí každého parku, neničte ji, prosím,
vybavení parku je tu pro všechny, chovejte se k němu prosím
tak, aby nám vydrželo co nejdéle.
Za realizační tým projektu, Vladimíra Schneiderová
SŽH Náchod, ulice Českých bratří, foto věnovala Míla Macková
v r. 2010 (foto zaslala paní Čtvrtečková)

Speciální třídy ZŠ a MŠ
J. Zemana z Náchoda

odjely za poznáním do vily Čerych
Ve středu 5. června 2013 si vyjeli žáci Základní školy a Mateřské školy Josefa Zemana v Náchodě za poznáním. Cílem jejich výletu byla vila Čerych v České Skalici, kde na ně čekala paní Ing.
Iljana Beránková s úžasným enviromentálně zaměřeným programem. Žáci si kromě jiného vyzkoušeli svoje znalosti při třídění
odpadů, seznámili se s bylinkovou zahrádkou, poznávali zpěv
drobného ptactva obývajícího překrásnou zahradu již zmíněné
vily nebo si prozkoumali vývoj žáby od malého pulce až po dospělého jedince. Program byl velmi pečlivě připraven a ušit přímo na míru našim žákům. A protože bylo chladné počasí, s chutí
jsme si vypili na zahřátí teplý čaj, který nám byl ochotně nabídnut. Už se všichni těšíme na podzim, kdy do krásného prostředí
vily Čerych opět pojedeme. Děkujeme.
Mgr. Marcela Houserová
učitelka ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě
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Turnaj ve vybíjené malotřídních škol
13. června se sešlo pět týmů malotřídních škol z okolí Náchoda, aby se utkaly
v turnaji ve vybíjené.
Pořadatelem této akce byla tentokráte
Základní škola Pavlišovská na Babí. Školy
z Velkého Dřevíče, Žďárek, České Čermné,Provodova-Šonova a z Babí hrály systémem každý s každým, tzn. každá škola
odehrála čtyři zápasy.
Děti podaly úžasné výkony. Bojovaly ze
všech sil, snažily se navzájem podporovat
různými bojovými pokřiky, odvedly perfektní práci. Po třech hodinách urputného a velice vyrovnaného boje byl znám
vítěz. Stala se jim Základní škola z Velkého Dřevíče. Vítěz si odvezl putovní pohár,
hlavní cenu (míč a hustilku) a další drobné ceny. Učitelky z malotřídních škol se

shodly na tom, že je dobré, že se turnaj
ve vybíjené koná. Je to v podstatě jediná
sportovní událost, které se mohou žáci
z malotřídních škol zúčastnit. Možná by
stálo za zvážení, pořádat v dalších letech
pro malé školy i jiné sportovní aktivity,
např. kopanou apod.
Ráda bych poděkovala všem ochotným
lidičkám, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu akce. Především naší paní
školnici Evě Korcové za přípravu hřišť,
osvěžení pro děti a občerstvení pro učitelky. Paní učitelce Petře Novotné za pomoc při organizování celé akce a dalším
mým kolegyním a pracovnicím ZŠ Pavlišovská, bez kterých by nešlo turnaj pořádat. Poděkování patří též Městu Náchod
–evropskému městu sportu.
Nai

Mažoretky jedou na MISTROVSTVÍ SVĚTA
Ve dnech 8. a 9. června 2013 se v jihočeském Vimperku uskutečnilo finálové
kolo MČR v mažoretkovém sportu s náčiním pom pom, jehož se na základě předchozích postupů zúčastnil i náchodský
soubor mažoretek MONA. Děvčata město
zastupovala především ve třech hlavních
kategoriích, kterými jsou kadetky, juniorky a seniorky. Svými skupinovými výkony
se stala vůbec nejúspěšnějším týmem celého mistrovství – každá z nich totiž odjížděla domů s medailí na krku.
První poslíčci úspěchu se dostavili
již po výsledcích z pochodového defilé.
Všechny tři skupiny si zde zajistili dostatečný počet bodů pro prozatímní medailové pozice a do boje pódiových skladeb
se jim proto vstupovalo o něco radostněji. I přes své dobré vyhlídky však náchodské slečny neusnuly na vavřínech. Nepod-

cenily totiž svoji konkurenci, zabojovaly,
a opět předvedly skvělé výkony, které jim
zajistily následující tituly:
MONA 3 kadetky
II. vicemistr republiky 2013
MONA 2 juniorky
Mistr republiky 2013
MONA 1 seniorky
II. vicemistr republiky 2013
Všechny tyto skupiny si svým umístěním vybojovaly postup na letošní MISTROVSTVÍ SVĚTA v mažoretkovém sportu
2013, které se uskuteční koncem srpna
v Praze.
Možný postup na MS získaly ještě další dvě zástupkyně náchodské MONy, konkrétně Patricie Ruferová, sólo seniorky
– 4. místo a s ní Andrea Michlová, sólo
juniorky – 5. místo. Všem děvčatům budeme při jejich výkonech držet palce.

TJ KRASO Náchod
Zveme vás na nábor do oddílu krasobruslení v pondělí 2. 9. 2013 v 15 hodin
na zimním stadionu v Náchodě.

Náchodský atlet

dvojnásobným mistrem ČR
Olda Brych, ročník 1982, se stal dvojnásobným mistrem ČR v atletice mužů na
100 m a 200 m spastiků, tělesně postižených. Mistrovství se konalo v neděli 9. 6.
2013 v Bílině. Je to další úspěch atletické
tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce z Náchoda. Olda zaběhl 100m úsek za 14,14 sec
(v rozběhu 13,47 sec) a vítězných 200 m
běžel za 28,02 sec. Ještě ve skoku do dálky skončil třetí výkonem 458 cm.
Jiří Vondřejc – trenér

Hned následující týden, ve dnech 15.
a 16. června 2013 se náchodské mažoretky zúčastnily druhého finálového kola
v Karviné, tentokrát se zaměřením na náčiní baton. Už během prvního dne věnovanému sóloformacím sklidila MONA obrovský úspěch v podobě 1. místa a titulu
Mistra české republiky v kategorii seniorky, miniformace baton. Získala tím samozřejmý postup na letošní Mistrovství světa v mažoretkovém sportu.
V průběhu dalšího soutěžního dne, kdy
již přišla na řadu vystoupení skupin, si
MONA ještě vybojovala nádherná umístění: 3 kadetky – 12. místo; 2 juniorky
– 4. místo + postup na MS a jedna seniorka 3. místo, titul II. vicemistr republiky 2013 + postup na MS
Veronika Pecoldová

červenec-srpen 2013

Státní zámek Náchod
V měsících červenci a srpnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra, expozice Na dvoře vévodském a Malého okruhu (hladomorna, terasa
a středověké sklepení) a to od úterý do neděle od 9 do 18 hodin.
V pondělí otevřen pouze I. okruh
– Piccolomisnká expozice od 10 do 16 hodin.
Červenec
1.–31. 7. Út–Ne – André Charles Boulle a Charles Cressent
–významní představitelé francouzského nábytkářství 17. a 18.
století (akce v rámci Roku francouzské kultury). Prohlídky Piccolominské expozice s rozšířeným výkladem o ukázkách stylově
francouzského mobiliáře a jeho tvůrcích, vstupné se nemění.
6. 7. – Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie
od 16 hodin.
12. – 13. 7. – Večerní prohlídky s „Černou paní“
Přijďte si i Vy s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zámeckých komnat po setmění. Večerní prohlídky zámeckých komnat (Piccolominské expozice) s „Černou paní“ oživené scénkami
z historie zámku a hudebními vstupy v podání žáků ZUŠ Police
nad Metují, od 21. do 23 hodin, vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené, 360 Kč/rodinné.
Je nutné se na tyto prohlídky předem objednat na tel. 491 426 201,
608 181 921 nebo e-mailu objednavky.nachod@josefov.npu.cz.
20. – 21. 7. – Oživlé památky na téma: „Zločiny na hradech
a zámcích“ – prohlídky Piccolominské expozice oživené dobovými scénkami, vystoupení šermířské skupiny Manové Přemysla
Otakara na I. nádvoří v gotickém sklepě, od 9 do 17 hodin, vstupné do zámku + 15 Kč/osoba za šermířské vystoupení.

Projekt
„Česko mluví o vzdělávání“
V pátek 31. 5. 2013 se naše třída, 5.C ZŠ Komenského v Náchodě, zapojila do celorepublikového projektu „Česko mluví o vzdělávání“ organizovaného společností  EDUIN. Cílem celého projektu bylo ukázat široké veřejnosti jakými všemi možnými způsoby,
metodami a formami se lze vzdělávat. Tento projekt byl především určen pro rodiče a širokou veřejnost. Do třídy 5. C přišli rodiče, prarodiče, ale i přátelé školy a společně s žáky se aktivně
účastnili výuky.  Pracovali s námi v hodině matematiky - téma
hodiny bylo: Desetinná čísla. Pracovali samostatně i ve dvojicích,
prověřili si, co vše vědí o číslech obecně. Poté již své znalosti  prakticky využili. Další hodina, kde se opět veřejnost zapojila do výuky, byla vlastivěda, pod vedením paní učitelky J. Štěpové. Tématem vlastivědy bylo: Země Evropské unie. Žáci měli
připravený referát, poté ve skupinách hodnotili – psali rezervy,
doporučení, ocenění.
Podobné akce  jsou velmi přínosné, jelikož se společnost rychle vyvíjí a je důležitá diskuze nad způsoby, kterými se bude ubírat vzdělávání.   
třídní učitelka 5.C ZŠ Komenského, Náchod Mgr. Petra Dočkalová

ZÁMEK, MUZEUM
Srpen
1.–31. 8. Út–Ne – André Charles Boulle a Charles Cressent – významní představitelé francouzského nábytkářství 17. a 18. století (akce v rámci Roku francouzské kultury). Prohlídky Piccolominské expozice s rozšířeným výkladem o ukázkách stylově
francouzského mobiliáře a jeho tvůrcích, vstupné se nemění.
3. 8. – Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie od 16
hodin.
17. 8. – Tajuplné NOČNÍ PROHLÍDKY s divadelním představením Kráska a netvor. Režie a hudební produkce Marek Dobrodinský, od 18. do 24. hodin, vstupné: 130 Kč/dospělí, 90 Kč/děti,
studenti, senioři, ZTP.
Je nutné se na tyto prohlídky předem objednat na tel. 491 426 201,
608 181 921 nebo e-mailu objednavky.nachod@josefov.npu.cz.
24. – 25. 8. – Oživlé památky na téma: „Zločiny na hradech
a zámcích“ – prohlídky Piccolominské expozice oživené dobovými scénkami, vystoupení šermířské skupiny Manové Přemysla Otakara na I. nádvoří v gotickém sklepě, od 9. do 17. hodin,
vstupné do zámku + 15 Kč/osoba za šermířské vystoupení.
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 od 9 do 17 hodin. Vstupné se nemění. (Foto je v ceně vstupného). Doba trvání prohlídky je 25 minut.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Správa Státního zámku v Náchodě, www.zamek-nachod.cz

Přehled kulturních akcí
v červenci a srpnu 2013 v Regionálním muzeu Náchod
Dušan Samuel Jurkovič: Projekty, rekonstrukce
a stavby (nejen) na Náchodsku
Ve dnech 26. 6. až 31. 8. 2013 je možné ve výstavní síni regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu věnovanou dílu slavného architekta Dušana Samuela Jurkoviče. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod.,
v sobotu 8–12 hod.
Navedl mne, abych ženu svou zamordoval…
Hrdelní soudnictví města Náchoda v 16. století
Do 25. 8. 2013 je možné v budově stálé expozice na Masarykově
nám., čp. 18 navštívit výstavu věnovanou historii hrdelního práva. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na
tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.
expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
V květnu až září je otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30
–18 hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 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.
Hronov
Vyznání do dřeva. Výstava loutek z řezbářské dílny Jarmily
Haldové a jejích synů. Ve dnech 2. 8. až 1. 9. 2013 pořádá Regionální muzeum v Náchodě v Jiráskově rodném domku v Hronově
výstavu loutek rodiny Haldových. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hodin.
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POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
5. 7.
6. 7. a 7. 7.
13. 7. a 14. 7.
20. 7. a 21. 7.
27. 7. a 28. 7.
3. 8. a 4. 8.
10. 8.
11. 8.
17. 8. a 18. 8
24. 8. a 25. 8.
31. 8. a 1. 9.

MUDr. Jarmila Podškubková
Červený Kostelec
MUDr. Hana Matoušová
Nové Město nad Metují
MUDr. Svatava Olšarová
Nové Město nad Metují
MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují
MUDr. Jarmila Podškubková
Červený Kostelec
MUDr. Radka Prouzová
Náchod
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
Nové Město nad Metují
MUDr. Jiří Sedláček
Náchod
MUDr. Radmila Sedláčková MSc
Náchod

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

Větrník 720
Tel.: 491 462 331
Komenského 134,
Tel.: 491 470 566
Komenského 48,
Tel.: 491 472 946
Komenského 72,
Tel.: 491 472 923
Větrník 720
Tel.: 491 462 331
Jugoslávská 33
Tel.: 491 421 725
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

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

PROGRAM

ČERVENEC–SRPEN

www.decko-nachod.cz
Přejeme všem dětem prázdniny plné
sluníčka, pohody a dobrodružství.
Na děti, se kterými se neuvidíme na
našich táborech, se těšíme na viděnou
zase v září na kroužcích. Rodičům děkujeme za podporu dětí ve volnočasových aktivitách a přejeme vydařenou dovolenou.
Kolektiv svč déčka náchod

Novoměstský atletický stadion generála

Klapálka čeká v létě dvojnásobný atletický svátek
V sobotu 27. července 2013 se od 12.00
hodin představí na mezinárodním atletickém mítinku – Velká cena Nového Města
nad Metují, celá řada vynikajících atletů
nejen z ČR ale i mnoha zemí světa. V minulém roce přilákal diváky na stadion keňský běžec Cornelius Ndiwa, v dálkařském
sektoru drží rekord stadionu Yohei Sugai
z Japonska výkonem 794 cm. V Novém Městě se také představil a rekord mítinku drží
čtvrtý z OH v Londýně – Vítězslav Veselý.
Pořadatelé věří, že zvučným jmen bude
opět na stadionu opravdu hodně. Navíc je
závod zařazen do kalendáře Evropské atletické asociace a lze na něm plnit limity
pro účast na MS v Moskvě.
V neděli 8. září 2013 zažije novoměstský atletický stánek obrovský svátek.
Pořádat Mistrovství ČR družstev mužů
a žen v tak malém městě, to je skutečMEZINÁRODNÍ
ATLETICKÝ MÍTINK

zařazený do seriálu Česká spořitelna extraliga 2013

VELKÁ
CENA
Nového Města nad Metují

ně rarita. Když pak vezmeme v úvahu,
že bychom měli na stadionu vidět všechny české olympioniky, účastníky MS a ME
– dá se tvrdit, že to bude neskutečný zážitek. Vždyť atleti Dukly Praha a atletky
USK Praha tvoří páteř české reprezentace. Kdo by neznal jména Zuzana Hejnová,
Denisa Rosolová, Vítězslav Veselý, Jaroslav
Bába, Jiřina Svobodová, Lukáš Melich, Lucie Škrobáková, Eliška Klučinová a další.
Uvedeným týmům budou chtít zabránit
v zisku titulů atleti z Kladna, Slávie Praha, Univerzity Brno, SSK Vítkovice, Olympu Brno, Pardubic, Kolína nebo Plzně.
Celodenní program začíná již v 10.45
a na úplný závěr připravili pořadatelé unikátní leteckou show pilota stáje Red Bull
Air Race – Martina Šonky.
Sledujte www.sportklub.cz – tam najdete
podrobné informace k oběma akcím.

Mistrovství
České republiky
družstev mužů a žen v atletice
Nové Město nad Metují
Nejlepší atleti ČR na stadionu generála Klapálka

SOBOTA

27. července
STADION GENERÁLA KLAPÁLKA
Nové Město nad Metují

Zahájení závodů v 11.00 hodin ● Autogramiáda atletů, stánky partnerů,
divácká tombola ● Vstupné 50,- Kč děti do 15 let ZDARMA

Doprovodný program:

letecká show
MARTINA ŠONKY

pilot světové série Red Bull Air Race

18.00 hodin

12.00 – 17.00
Vstupné 30,Děti do 15 let ZDARMA.

Neděle

8. září 2013
STADION GENERÁLA KLAPÁLKA

Autogramiáda ● divácká tombola
dětský koutek ● stánky partnerů
bohaté občerstvení

Nové Město nad Metují
Atletika pro děti
celodenní „atletění“ předškoláků
a dětí z 1. Stupně ZŠ

Pátek

6. září. 2013
8.30 – 16.00 hodin

www.atletika.cz
www.sportklub.cz

www.sportklub.cz

červenec-srpen 2013

GALERIE, CÍRKVE

Úžasný zážitek

Církve v Náchodě

Základní škola v Náchodě v Komenského ulici pokračuje již
15. rokem v tradici setkání zástupců žáků partnerských škol, tzv.
Sommercampů. Žáci naší školy se sešli se svými partnery z německého Halberstadtu a holandského Woldendorpu v německém pohoří Harz v týdnu od 20. 5. do 25. 5. 2013. Prakticky jsme
si každé dopoledne vyzkoušeli pod vedením pracovníků národního parku Hochharz ochranu životního prostředí. „Práce v lese
nás zpočátku děsila. Ale pak jsme přišli na to, že se u ní můžeme i dobře pobavit a zažít spoustu legrace,“ vzpomínají Lenka
Žídková a Míša Rousková.
Za odměnu pro nás připravili organizátoři pěkné výlety. „Líbilo se mi centrum Wernigerode,“ říká Gábina Balská a Eliška Kukeňová dodává, že také zámek ve Wernigerode stál za prohlídku. Adéla Semeráková uznává, že krápníková jeskyně v oblasti
Rübeland je krásná jako naše jeskyně v Moravském krasu. Eliška Prouzová je nadšená: „Německo je krásná země. Získali jsme
mnoho kamarádů ze zahraničí, zdokonalili jsme se v angličtině.“ „Moc se mi líbil odpolední program, návštěva jeskyně, hra
s vlastnostmi, ale také bowling,“ hodnotila Renata Faltová. Teo
Škoda shrnuje: „Celkový dojem – super!“
Při všech aktivitách byla samozřejmě nejdůležitější komunikace. Setkání vrstevníků z Německa, Nizozemí a Česka ukázalo,
že někteří jsou v komunikaci pohotovější, průbojnější nebo naopak ostýchavější. Překovávat ostych pomáhalo poslouchání populárních písniček, představování rodné země a samozřejmě jazykolamy, které existují ve všech jazycích.
„Mnoho jsem se naučila. Moje slovní zásoba se rozšířila,“ hodnotí své dovednosti Katrin Geislerová a Domča Krůlová uzavírá:
„Byl to pro mě dokonalý zážitek, s úžasnými lidmi, učitelkami…
Jsem unavená, ale naprosto nadšená.“
Dita Pavlová a Venuše Zelená, ZŠ Komenského

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, administrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: nachod@
ccsh.cz., www: nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30. hod.
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno denně od 9.00–17.00 hod.

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01, Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw  Partyka 603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
pastorační asistentka Hana Zítková 721 697 409, e-mail: farnost.
nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: po, st od 8.15 do 10.00, od 16.45
do 17.30, pá od 8.15 do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00,
čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00; v kapli v České Čermné
ne 10.30. Mše sv. v kapli na zámku 6. 7. a 3. 8. v 16.00 hod. Poutní mše sv. v kostele sv. Vavřince s posvěcením chleba se uskuteční v neděli 11. 8. od 9.00 hod.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy neděli
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak). V neděli 14. 7. společné (rodinné) bohoslužby pro celý sbor v evangelickém kostele v Bohuslavicích od 10.00 hod. (s večeří Páně a křtem) a v neděli 18. 8.
společné (rodinné) bohoslužby pro celý sbor v evangelickém kostele v Šonově od 10.00 hod. (s večeří Páně). V Náchodě v tyto neděle bohoslužby nebudou. Během prázdnin se nekonají biblické
hodiny ani klub mladých. Naopak od 28. 7. do 4. 8. se uskuteční dětský tábor a od 11. 8. do 18. 8. hudebně výtvarné soustředění pro mládež.

Církev adventistů sedmého dne

PÍSEČNÉ

HRÁTKY

PLÁŽOVÝ
PRO RODINY VÍKEND
S DĚTMI

nejen

Město Náchod Vás srdečně zve
na Masarykovo náměstí dne 17. a 18. 8.

2013

Program – sobota 17. 8. 2013

Program – neděle 18. 8. 2013

15.00 zahájení akce a vyhlášení soutěže
stavění hradu
15.15 Klapeto – kapela
16.05 vyhlášení výsledků stavění hradu
zahájení další soutěže stavění báboviček,
dortu (soch)
16.20 vystoupení kouzelníka Mr. Carlo
16.35 Klapeto – kapela
16.55 vyhlášení výsledků stavění báboviček,
dortu (soch)
zahájení další soutěže stavění tunelu
17.10 Klapeto – kapela
17.40 vyhlášení výsledků stavění tunelu
17.55 Klapeto – kapela
18.10 ukončení akce

13.00
13.15
14.05
14.20
14.35
14.55
15.10
15.40
15.55
16.10

zahájení akce a vyhlášení soutěže
stavění hradu
Dynamic – hudební skupina
vyhlášení výsledků stavění hradu
zahájení další soutěže stavění báboviček,
dortu (soch)
vystoupení kouzelníka M. Malý
Dynamic – hudební skupina
vyhlášení výsledků stavění báboviček,
dortu (soch)
zahájení další soutěže stavění tunelu
Dynamic – hudební skupina
vyhlášení výsledků stavění tunelu
Dynamic – hudební skupina
ukončení akce

ZÁBAVNÉ ATRAKCE PRO DĚTI ZDARMA !!!
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Soutěž je realizována v rámci projektu č. CZ.3.22/3.3.02/13.03713
,,V zdravém těle zdravý duch – přeshraniční spolupráce v Kladském pomezí“
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mobil: 605 874 765,
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou sobotu od 9.30 h.

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/nachod. Bohoslužby v neděli
v 9.30 hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.

Křesťanská společnost Nový Život
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384,
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:
Ruské malířství 19. století
Tradiční výstava ruského malířství 19. a počátku 20.
století. (přízemí jízdárny 2. 3. – 3. 11.)
Štěpán Málek / Tichý jazyk
Známý královéhradecký sochař, malíř, řezbář, punkový
zpěvák, pedagog a kurátor Galerie AMB představí práce
z posledních pěti let. (ochoz jízdárny 22. 6. – 1. 9.)
Josef Týfa / grafik – typograf
Intimní retrospektivní výstava připomene sté výročí
narození jednoho z nejvýznamnějších českých grafiků
– typografů Josefa Týfu, pocházejícího z Bělovse
u Náchoda. (kabinet kresby, grafiky a fotografie 22. 6. – 1. 9.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Kufřík z Ruska
K výstavě Ruské malířství 19. století je v kufříku
připraven samoobslužný doprovodný program pro MŠ
a rodiče s dětmi pro hru s pracovními listy a materiálem.
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod
Půjčovní doba o prázdninách
Dospělé odd. a studovna:
PO–PÁ 9.00 až 17.00 hodin
Dětské odd.:
PO, PÁ 12.00 až 17.00 hodin
ÚT, ST, ČT 9.00 až 14.00 hodin

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v pátek 12. 7.
a 2. 8. v dopoledních hodinách.

Angličtina pro seniory v knihovně
Není Vám už dvacet, ale máte chuť začít s angličtinou?
Angličtina pro seniory v Městské knihovně v Náchodě již
od září každé čtvrteční dopoledne. 60 minut týdně á 60 Kč.
Práce v malé skupině, pouze pro starší šedesáti let.
Přihlásit se můžete ve studovně MK Náchod .
Informační schůzka pro zájemce proběhne dne 29. 8. 2013
ve studovně Městské knihovny v časech 10.00 a 15.00 hodin. Těšíme se na Vás

Výstavy
HALA
Svět v letech 2050–2060
24. 6. – 31. 7. Výstava prací žáků 5.C ZŠ Komenského pod vedením
Mgr. Petry Dočkalové. Vernisáž: 24. 6. 2013 v 17 hodin
Dnes jsou páťáci, jaký asi bude svět, až jim bude padesát? Přijďte se podívat, jak si představují svět techniky, oblékání, bydlení a další oblasti života na začátku druhé poloviny 21. století.
NÁCHODSKÉ FLÉROVÁNÍ
ANEB KNIHOVNA OŽÍVÁ ŘEMESLNÝM JARMARKEM
3. srpna od 10 do 17 hodin JARMARK OŽIVÍ UKÁZKY
ŘEMESLNÝCH TECHNIK A DOPROVODNÝ PROGRAM.
Podrobný program na samostatném plakátě.
5. – 30. srpna Výstava výtvarných prací Katky Rýdlové
STUDOVNA
Literární inspirace – Poznáváme současné polské spisovatele – 3. 6. – 31. 7.
Výstava, kterou připravila MK Police nad Metují v rámci přeshraniční spolupráce. Seznámíte se se životem a dílem těchto spisovatelů: Olga Tokarczuk, Wisława Szymborska-Włodek, Mariusz
Szczygiel, Henryk Sienkiewicz, Zofia Nałkowska, Stanisław Lem, Ryszard Kapuściński, Witold Marian Gombrowicz, Joanna Chmielewska,
Zbigniew Herbert.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Písmenkové hrady – výstava výtvarných prací žáků 1.B ZŠ
Komenského

informuje na červenec–srpen 2013

hoduje. Z nejlepších prací bude sestaven průvodce, který bude
vydán tiskem.
Na tvorbu komiksů máte prodloužený čas do 31. srpna 2013.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Výtvarný kroužek pro děti
Od září začíná v knihovně výtvarný kroužek pro šikovné
děti z prvních a druhých tříd ZŠ. Kroužek se bude konat 1x
týdně 2 vyučovací hodiny (odpoledne bude upřesněno) a povede ho Mgr. Hana Misarová. Přihlášky přijímáme až do naplnění kapacity (celkem 9 míst). Školné na pololetí 1.200 Kč
zahrnuje veškerý výtvarný materiál. Nutné zaplatit při přihlášení.
Nová čtenářská hra – L I T E R Á R N Í V R H C Á B Y
– již od 1. 7. 2013. Je šest hracích kostek. Je šest souborů knih
s čísly od 1 do 6 v názvu. Hodem kostkami si určíš, kolik knížek
ze kterého souboru si vybereš ke čtení. Během hry sbíráš body, ty
vyměňuješ za KŘIŠŤÁLOVÁ OČKA, která budou platidlem na velkém JARMARKU v knihovně příští rok na jaře. Času máš tedy
dost, hrej, čti, sbírej a dobře se bav.
I o prázdninách si můžete půjčovat tematické kufříky pro děti a rodiče a hrát v knihovně stolní společenské hry.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz.			
(Vo)

NÁCHODSKÉ FLÉROVÁNÍ
ANEB KNIHOVNA OŽÍVÁ
ŘEMESLNÝM JARMARKEM
KDY: 3. 8. 2013 od 10:00 do 17:00
KDE: V Městské knihovně Náchod
NÁCHODSKÉ FLÉROVÁNÍ JE TOU SPRÁVNOU AKCÍ PRO TY
Z VÁS KTEŘÍ MÁTE RÁDI ORIGINÁLNÍ, RUČNĚ DĚLANÉ
VÝROBKY, KTERÉ MAJÍ SVOU DUŠI, KOUZLO A MNOHDY
I PŘÍBĚH.

BUDETE MOCI ZHLÉDNOUT A ZAKOUPIT:

textilní hračky a dekorace, šperky všeho druhu, háčkované módní doplňky,
patchwork, malované hedvábí, dekorace ze železného drátu, keramiku
a mnoho dalšího
JARMARK OŽIVÍ UKÁZKY ŘEMESLNÝCH TECHNIK A
DOPROVODNÝ PROGRAM

TĚŠTE SE NA MODNÍ PŘEHLÍDKU, VYSTOUPENÍ
OCHOTNICKÉHO DIVADLA A ORIENTÁLNÍ TANEČNICE.
ADRESA KNIHOVNY: KAMENICE 105, 547 01 NÁCHOD
http://www.facebook.com/NachodskeFlerovani382013

Náchodská univerzita volného času
4. ročník – 7. semestr bude probíhat září/prosinec 2013. Přihlásit se můžete ve studovně MK Náchod. Poslední volná místa.
Komiksový průvodce Náchodem
– Po stopách Danny Smiřického
MK Náchod vyhlašuje soutěž pro všechny příznivce díla Josefa Škvoreckého. Máte rádi Zbabělce, Prima sezónu…. vydejte se
na místa, kterými procházel Danny a jeho kamarádi a vytvořte komiksový průvodce Škvoreckého Kostelcem. Můžete pracovat samostatně nebo v týmu, můžete použít kresbu, fotografie,
spolupracovat s pamětníky. Věk ani technické provedení neroz-
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červenec

1. pondělí pouze v 17 hod
2. úterý pouze v 17 hod
3. středa pouze v 17 hod

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky… Rodinná animovaná komedie z Disneyovského studia Pixar, uváděná v českém znění. Součástí filmu je i krátký film „Láska mezi kapkami
deště“ o dvou zamilovaných deštnících. Vstupné 3D – 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč.

1. pondělí pouze v 19.15 hod – 2D
2. úterý pouze v 19.15 hod – 2D
3. středa pouze v 19.15 hod – 2D

SVĚTOVÁ VÁLKA Z
Premiéra v ČR!
Jeden proti konci lidské civilizace… Ani mrtví ani živí, ale pro nás normální lidi rozhodně extrémně nebezpeční… V hlavní roli Brad Pitt. Výpravný sci-fi thriller režiséra Marc Forstera (tvůrce Bondovky „Quantum of Solace“) má ambice stát se jedním z letošních největších filmových hitů. České titulky. Vstupné 3D Verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

4. čtvrtek pouze v 18 hod – 3D
5. pátek pouze v 16 hod – 2D
6. sobota pouze v 18 hod – 3D
7. neděle pouze v 18 hod – 2D

JÁ, PADOUCH 2
Premiéra v ČR! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Když svět potřebuje hrdinu, pomůže jedině padouch… Letos v létě bude nejmódnější barvou žlutá. Roztomile přitroublí pidižvíci se vracejí do kin. V plné polní a v doprovodu svého „taťky“, napraveného superpadoucha Grua, který začal sekat latinu, poté co mu na krku přistály tři osiřelé slečny. Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč, děti do 15 let
130 Kč, vstupné 2D verze 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč. Mládeži přístupný.

4. čt pouze ve 20 hod – DABING
5. pá pouze v 18 hod – DABING
5. pá pouze ve 21 hod – Č. TITULKY
6. so, 7. ne jen ve 20 hod – DABING

OSAMĚLÝ JEZDEC
Premiéra v ČR!
Akční komedie od tvůrců legendární filmové série Piráti z Karibiku, nás zavede na Divoký západ za dvojicí hrdinů bojujících na straně spravedlnosti. Johnny Depp v roli indiánského bojovníka Tonta
a Armie Hammer coby maskovaný muž zákona excelují v excentrické jízdě plné velkolepých překvapení a humorných neshod... Akční dobrodružný film plné akce a humoru, uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné: Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč, v neděli tzv. levný den – jednotné vstupné 115 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

8. pondělí pouze v 16.45 hod

KOVÁŘ Z PODLESÍ
Pohádka, ve které je všechno tak trochu jinak… Hrají Bolek Polívka, Josef Somr, Milan Markovič, Jiří Pecha, Rostislav Novák ml., Ivana Chýlková, Barbora Seidlová, Szidi Tobias a další. Režie Pavel
Göbl. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

8. pondělí pouze v 18.30 hod

RYCHLE A ZBĚSILE 6
V hlavních rolích akčního a dnes již kultovního filmu Gina Carano, Vin Diesel, Dwayne Johnson a Paul Walker. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

8. pondělí pouze ve 21 hod

NEVĚDOMÍ

9. úterý pouze v 16.45 hod

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

9. úterý pouze v 18.30 hod

NESPOUTANÝ DJANGO

Země je vzpomínka, za kterou stojí bojovat… Akční dobrodružné fantasy s Tomem Cruisem, Morganem Freemanem a Olgou Kurylenko v hlavních rolích. České titulky.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Oblíbení hrdinové ve filmu! Dobrodružný filmový příběh plný humorných i napínavých situací. Dynamický, vtipný, moderní animovaný film se spoustou nečekaných zápletek, legrace a překvapení.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
Vzali mu svobodu, on si vezme mnohem víc… Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil další kultovní film. V hlavních rolích Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Samuel L. Jackson, Kerry Washington
a Christoph Waltz. České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný .

9. úterý pouze ve 21.30 hod

PAŘBA NA TŘETÍ
„Epický“ závěr trilogie filmů Pařba ve Vegas a Pařba v Bangkoku. Tentokráte však nebude žádná svatba, ani žádná rozlučka se svobodou. Co by se tedy mohlo pokazit??? České titulky.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

10. středa pouze v 17.45 hod

JACK A OBŘI

10. středa pouze ve 20 hod

BABOVŘESKY

Výpravný akční dobrodružný film. Obři po dlouhých staletích vtrhnou na Zemi a snaží se získat zpět území, o která v minulosti přišli. Mladík Jack se jim v tom snaží zabránit a je tak přinucen vybojovat nejtěžší bitvu svého života. V boji za království, jeho obyvatele a lásku statečné princezny čelí nezadržitelnému přívalu válečníků, o kterých si až dosud myslel, že existují pouze v legendách
a sám tak má příležitost stát se legendou… Film je uváděn v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno… Vstupné 80 Kč.
Doporučená přístupnost: od 12 let.

12. pátek pouze v 16.15 hod

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA

11. čtvrtek pouze ve 20 hod
12. pátek pouze v 19.15 hod
13. sobota pouze v 17 hod
14. neděle pouze ve 20 hod
15. pondělí pouze v 17.45 hod
16. úterý pouze ve 20 hod
17. středa pouze v 18.45 hod

REVIVAL
Premiéra v ČR!
O stárnutí, rockenrollu a o podvodu, který báječně vyšel tím, že se vůbec nepovedl. Nová komedie režisérky Alice Nellis nabitá hudbou a humorem. Komedie pro muže, pro ženy a vůbec pro všechny. Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek a Marián Geišberg hrají v Revivalu kamarády, jejichž rocková skupina se rozpadla v roce 1972, a kteří se rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. Každý má k tomu své důvody a každý z nich si stačil za tu dobu nastřádat své vlastní osobní průšvihy… Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

13. sobota ve 20 hod

PROSO

SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z OBECNÍHO DOMU V PRAZE V RÁMCI HUDEBNÍHO FESTIVALU PRAGUE PROMS
U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského „Riesenradu“ byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem Proso. Díky
své snad jediné záporné vlastnosti – drobnému škudlilství – nepodal zásilku s partiturou doporučeně, což umožnilo Franzi Lehárovi, Johannu Straussovi, Oskaru Nedbalovi a dalším členům poroty, aby si geniální operetní fresku doslova rozebrali… Po 120 letech zaskví se tyto hudební poklady – Netopýr, Bratránek z Batávie, Perly panny Serafínky, Polská krev, Vinobraní, Veselá vdova, Paganini, Vídeňská krev a další – na festivalu Prague Proms ve světové premiéře pod jménem svého pravého tvůrce. Přímý přenos tohoto slavnostního koncertu do českých kin je pořádán ve prospěch
Centra Paraple, charitativní organizace, která pomáhá fyzicky postiženým najít cestu zpět do kvalitního života. Vstupné 300 Kč.

11. čt pouze v 17.30 hod 3D + D
12. pá pouze ve 21.30 hod – 3D Č.T.
14. n pouze v 17.30 hod – 2D + D
15. po pouze ve 20 hod – 3D + D
16. út pouze v 17.30 hod – 2D + D

PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI

Premiéra v ČR i v celém světě! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Bojuj nebo zemři… Z moře se vynoří obrovské příšery Kaiju a pustí se do války s lidstvem, která si vyžádá milióny životů a lidstvo na roky zatíží. Pro boj s Kaiju byla vyvinuta speciální zbraň: masivní roboti zvaní Jaegers, kteří jsou simultánně ovládáni dvěma piloty, jejichž mozky jsou propojeny neurálním mostem. Akční napínavý film, který uvádíme ve formátu 3D i 2D a v české verzi i ve verzi s českými titulky. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

15. pondělí pouze v 15.45 hod

CROODSOVI

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
První díl trilogie filmových adaptací J.R.R. Tolkiena. Dobrodružné fantasy, odehrávající se ve Středozemi 60 let před „Pánem prstenů… Bilbo Pytlík na dobrodružné výpravě, jejímž cílem je znovu si nárokovat ztracené trpasličí království Erobor, o které hobity připravil drak Šmak. V hlavních rolích Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, James Nesbitt a Ken Stott. České znění.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

Seznamte se s Croodsovými. Dobrodružná animovaná rodinná komedie, vyprávějící příběh první pravěké rodiny na světě. České znění. Vstupné 90 Kč Mládeži přístupný.
17. středa pouze v 16.45 hod

ZAMBEZIA
Je to někde mezi Madagaskarem a Riem. Dobrodružná výprava mladého sokola Kaie do bájného ptačího města Zambezia, kde se chce stát členem prestižní letky, chránící město před útoky nepřátel… Animovaná rodinná podívaná, uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

17. středa pouze ve 21 hod

MUŽ Z OCELI
Fantasy od režiséra Zacka Snydera, tvůrce filmů Strážci (Watchmen) a 300: Bitva u Thermopyl… Dobrodružství mladíka, který zjistí své mimořádné schopnosti a protože není z této planety, vydá
se na dalekou cestu, aby zjistil, odkud pochází a s jakým záměrem byl poslán na Zemi… České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

18. čt pouze v 17.30 hod – 3D
19. pátek pouze v 16.30 hod – 2D
20. sobota pouze v 18.30 hod – 3D
21. neděle pouze ve 20 hod – 2D

R.I.P.D. – URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ

18. čtvrtek pouze ve 20 hod
19. pátek pouze v 19 hod
20. sobota pouze ve 21 hod
21. neděle pouze v 17.30 hod

WHITE HOUSE DOWN

19. pátek pouze ve 21.30 hod

LESNÍ DUCH

Premiéra v ČR i v celém světě! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Mrtví policajti nemusí nutně skončit v nebi nebo v pekle. Když jsou dobří, nastupují k URNA – Útvaru rozhodně neživých agentů. Tahle super tajná jednotka dohlíží na to, aby „mrtváci“ nám živým
neotravovali vzduch, ale aby na věky odpočívali v pokoji… Svižná akční komedie umocněná působivými trikovými scénami je adaptací populárního komiksu Rest In Peace Department, je uváděná
v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 125 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Premiéra v ČR i v celém světě! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Režisér slavných akčních velkofilmů Roland Emmerich nás tentokrát zavede do Bílého domu. Mezi turisty podnikající prohlídku sídla amerického prezidenta je i washingtonský policista John Cale
s dcerou. Dramatické okolnosti ho přinutí skočit rovnýma nohama do akce, aby zachránil nejen své dítě ale i prezidenta a postavil se přesile těžce vyzbrojené skupiny polovojenských útočníků.
V hlavních rolích akčního napínavého filmu Channing Tatum, Maggie Gyllenhaal, James Woods a Jamie Foxx. České titulky. Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč, v neděli tzv. levný den – vstupné
115 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Klasický horor v novém pojetí aneb nejděsivější film, jaký kdy uvidíte! V dlouho očekávaném remake kultovního hororu z roku 1981, se pět mladých přátel vydává na výlet do odlehlé chaty hluboko
v lesích. Když objeví Knihu mrtvých, nevědomky probudí spící démony žijící v okolí a začne krvavý boj o přežití. České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

20. sobota pouze v 16.30 hod

HLEDÁ SE NEMO – 3D
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Slavný rodinný animovaný film, který byl oceněn Oscarem, se vrací na velké plátno ve formátu 3D. České znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

22. pondělí pouze v 17.30 hod

MOCNÝ VLÁDCE OZ
Fantastická rodinná podívaná, ve které se cirkusový kouzelník dostane do životem pulsující Země Oz… V hlavních rolích James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz a Michelle Williams. České znění. Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupný.

23. úterý pouze v 16.30 hod

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY
Ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky… Rodinná animovaná komedie z Disneyovského studia Pixar, uváděná v českém znění. Součástí filmu je i krátký film „Láska mezi kapkami
deště“ o dvou zamilovaných deštnících. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

23. úterý pouze ve 21 hod

JENÍČEK A MAŘENKA – LOVCI ČARODĚJNIC
Pomsta je sladší než perník… Pokud jste si pod vlivem známé pohádky mysleli, že Jeníček s Mařenkou po upečení čarodějnice žili šťastným životem bez dalších incidentů, šeredně jste se spletli!
Akční fantasy komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

22. po, 24. st pouze ve 20 hod
23. úterý pouze v 18.45 hod

REVIVAL

24. středa pouze v 17.30 hod

IRON – MAN 3

25. čtvrtek pouze v 16.15 hod

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ

O stárnutí, rockenrollu a o podvodu, který báječně vyšel tím, že se vůbec nepovedl. Nová komedie režisérky Alice Nellis nabitá hudbou a humorem. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další osudy svérázného, ale geniálního průmyslníka Tonyho Starka, který je tentoráte nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic… Akční dobrodružný film, který není pouze vyvrcholením
předchozích dvou filmů, ale který je současně pokračováním Avengers. V hlavních rolích Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle a Guy Pearce. České znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný, skrytý svět, který jste si ani nedokázali představit, v nové dobrodružné 3D komedii. Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, které
chrání přírodu, a silami zla, které chtějí přírodu zničit… Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

25. čtvrtek pouze ve 21 hod

STAR TREK: DO TEMNOTY
Posádka lodi Enterprise vyráží na další misi, která tentokráte povede do temnoty… Originální planety, divoké honičky vesmírných lodí, velkolepé trikové scény – to vše v novém výpravném sci-fi
příběhu režiséra J. J.Abramse. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany
•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby
•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích,
protipožárních a kamerových systémů
JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com
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Pěnice z České Skalice (evergreeny)
Kluci z marmelády (electronica-punk)
Benjaming‘s Clan (power-folk)
Traktor (rock-punk)
Arakain (trash-heavy)
Dalibor Janda & Prototyp (pop)
Roxette revival (pop-rock)
Whatrock (rock-metal)
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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!

