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MODRÝ CIMBÁL – pop-rock cimbal

Smíšený sbor Kácov – Nové Město n. Met.

11.45–13.15 hodin

15.45–16.35 hodin

Muzeum
Zámek
Galerie
Pohotovost
Sociální služby
Sport
Církve
Knihovna

Koncert pro vévodu
16.00–16.30 hodin
Pěvecký sbor Canto ZUŠ Náchod

DASHA s kapelou
19.30–20.50 hodin

Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

BERÁNEK NÁCHOD a.s.
Středa

12. září 2018

v 17.00 a 18.30 hodin

Sobota

15. září 2018
ve 20.00 hodin

září 2018

1. LEKCE KURZU JÓGY

pod vedením lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
od 17.00 hodin – začátečníci, od 18.30 hodin – mírně pokročilí a pokročilí
Prodej abonentek probíhá od 9. července 2018 v MIC v Náchodě

Kurzovné: 10 lekcí za 900 Kč

BATIST NEJ SESTŘIČKA

10. ročník moderují Daniela Šinkorová a Mirek Šimůnek

Během večera vystoupí Ivana Jirešová, Hana Křížková, Felix Slováček ml., Anička Slováčková, Jitka Zelenková, Pepa Vágner, Petra Černocká, Petra Slaninová a další.
V porotě zasedne Eva Hrušková, Eva Burešová, Jan Přeučil a další
Předprodej pouze v MIC Náchod od 15. srpna 2018

Vstupné:400 Kč

Divadlo Pohádka Praha uvádí pohádku

Neděle

16. září 2018
v 15.00 hodin

ZLATOVLÁSKA

Klasická činoherní výpravná pohádka

Přišel čas: „Aby ryba promluvila, aby z vody vyšla síla, aby moucha rádcem byla ...“ A tak se opět setkáváme se známými postavami pohádky - zlým králem, jeho sloužícím Jiříkem, který přes přísný zákaz
ochutná kouzelného jídla, a proto je vyhnán do světa, aby vyhledal Zlatovlásku. Jiřík na své cestě za ní získává řadu přátel jak mezi lidmi, tak mezi zvířátky, aniž by předem tušil, kterak jejich přátelství
a pomoc bude potřebovat.
Předprodej od 20. srpna 2018

Vstupné:50 Kč

Divadlo Ungelt Praha

Úterý - ZeleNé
Středa - MODRé

18. - 19. září 2018

vždy v 19.00 hodin

Peter Quilter:

4 000 DNŮ

1. představení v rámci „ZELENÉHO a MODRÉHO“ abonmá

Režie: Pavel Ondruch

Dramatický příběh napsaný s anglickou lehkostí a humorem

Hrají: Hana Maciuchová, Ondřej Novák a Petr Stach
Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si je ale pamatuje jinak. Do jaké míry utváří paměť naši osobnost?
Předprodej od 20. srpna 2018

Čtvrtek

20. září 2018
v 19.00 hodin

Neděle

23. září 2018
v 19.00 hodin

Pondělí

24. září 2018

v 17.30 a ve 20.00 hodin

Čtvrtek

27. září 2018
v 19.00 hodin

Délka: 120 minut s přestávkou

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

VOJTA K. TOMÁŠKO

Písničkář a folková legenda ze západních Čech

Recitál plný veselých i vážných písniček. Písniček o lásce, o přátelství, o přírodě, písniček o víře i naději v lepší svět.
Předprodej od 20. srpna 2018

v Kostele svatého Vavřince - na Masarykově náměstí v Náchodě

VARHANNÍ KONCERT

Vstupné: 80 Kč

1. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Petra Kujalová – varhany, MgA. Barbora Šancová – zpěv
Předprodej od 20. srpna 2018

Vstupné: 100 Kč

PARTIČKA NA VZDUCHU

Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Michal Novotný, Marián Čurko a známý host
Předprodej již probíhá

Vstupné: 480 Kč

Akce se koná v Dannyho kavárně

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY - The Abs

Michal Šelep – kontrabas, Vít Beneš – kytara, Adam Sikora – bicí
Ke zrodu kapely The Abs došlo na půdě brněnské JAMU, a to 18. 10. 2016 v 9:36 hodin. Repertoár kapely je složen jak z originálních kompozic, tak z převzatých popových či rockových písní s jednoznačnou
tendencí pouze autorské tvorby v budoucnu. K inspiračním vlivům The Abs patří country, Delta blues, avantgardní směry druhé poloviny dvacátého století a hudba afrického kontinentu.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.

Vstupné: 90 Kč

Další akce v Září v Městském divadle Dr. Josefa Čížka:
Pátek

7. 9., 14. 9., 21. 9.
a 28. 9. 2018

TANEČNÍ KURZY - Pořádá Taneční studio TAKT manželů Štěpových

Připravujeme
Čtvrtek

4. října 2018
v 19.00 hodin

Středa

10. října 2018
v 19.00 hodin

Sobota

13. října 2018
v 19.00 hodin

EBEN TRIO

Tereza Fialová - klavír, Roman Patočka - housle, Jiří Bárta - violoncello
Eben Trio patří mezi špičkové soubory svého druhu v České republice a v zahraničí.
Předprodej od 17. září 2018

23. října 2018
v 19.00 hodin

Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

VČERA, DNES A ZÍTRA aneb NOVÉ SCÉNKY Felixe Holzmanna

Interaktivní divadelní představení v podání pana Davida Šíra. Jedná se o “BEST OF” výběr z tvorby Felixe Holzmanna a o unikátní zcela profesionální znovuztvárnění legendárních scének
a jejich uvedení v souvislém celovečerním zábavném programu.
Předprodej od 17. července 2018

Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

BRATISLAVA HOT SERENADERS

Koncert unikátního orchestru specializujícího se na hot-jazzovou hudbu 20. a 30. let

Orchestr patří mezi světovou špičku v autentické interpretaci jazzové hudby daného období, důkazem jsou ocenění z evropských festivalů. Orchestr již mnoho let vede pan Juraj Bartoš.
Orchestr tvoří 15 hudebníků, dámské vokální trio Serenaders Sisters a zpěváci Dodo Kuriľák a Miloš Stančík.
Předprodej od 20. srpna 2018

Úterý

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Stolové uspořádání sálu.

Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč

David Koller Acoustic Tour 2018

Koncert s repertoárem největších hitů v akustickém aranžmá

Nenechte si ujít skladby Chci zas v tobě spát, Amerika, Gypsy love, Recidiva a další v intimní atmosféře menších sálů a poznejte Davida Kollera s jeho skvělou kapelou v netradiční poloze.
Předprodej již probíhá
Koncerty jsou výhradně k sezení.
Vstupné: 550 Kč, 520 Kč, 490 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

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

www.beraneknachod.cz

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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myslím, že mnoho z vás zaznamenalo velké změny, které se přes léto začaly
dít v areálu bývalé Tepny, a já jsem velmi
rád, že se s vámi mohu touto cestou o ně
podělit a přiblížit vám to, co se bude dít
dále v nejbližší době.
Po dlouhých letech se nám v červnu
podařilo pozemky bývalého areálu Tepny
odkoupit a nyní jsou již v majetku města.
Věřte mi, že nejen mě, ale i mé další kolegy z vedení města dlouhá jednání stála
pár dalších šedivých vlasů na hlavě a jsem
velmi rád, že se nám vše podařilo úspěšně dotáhnout do konce. Rád bych tímto
poděkoval všem, kteří se na celém procesu podíleli.
Již v červenci jsme začali s úklidem areálu, který bude dokončen v polovině září,
a z centra města tak postupně mizí ohyzdné hromady sutě. Otázkou, která asi napadá každého z vás, je, co bude s areálem
dále. Jasně se nabízí, aby tato plocha s jedinečnou polohou v blízkosti centra byla
plně využita k strategickému rozvoji města a sloužila jeho obyvatelům. O tom, co
by na ní mělo stát, by ale nemělo rozhodovat jen vedení města, architektoničtí a urbanističtí odborníci, ale právě i vy, Náchoďáci.
Dovolte mi proto vás touto cestou pozvat na veřejnou debatu, která se uskuteční 17. září 2018 od 19 hodin v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. Debaty se

zúčastní jak zástupci odborné architektonické obce, tak zástupci města, se kterými budete mít možnost přímo diskutovat nad budoucím využití Tepny. Věřím,
že to bude debata přínosná a vyvstanou
z ní zajímavé podněty, které město využije při plánování a zadávání architektonické soutěže.
Samozřejmě, že nová čtvrť nevznikne
ze dne na den a my v této době nechceme nechat pozemek ležet ladem. Bude
zde mezitím zřízeno dočasné parkoviště, které jistě využijete nejen vy, ale také
návštěvníci města a turisté, kteří k nám
do Náchoda zavítají.
Potvrdila se stará lidová moudrost,
že dobrá rozhodnutí mají svůj čas a nesmí se uspěchat. V případě Tepny se to
mnohonásobně potvrdilo. Dokonce třicetimilionově, protože přesně tolik korun
jsme ušetřili, když jsme v červnu tohoto
roku uzavřeli smlouvu na koupi pozemku, oproti nabídce, která ležela na stole
před několika lety. Za pozemek o rozloze něco málo přes 25 tisíc metrů čtverečních Náchod zaplatil 56 milionů včetně
DPH a ušetřené miliony můžeme investovat do jiných oblastí, kde jsou potřeba.
Přeji vám krásné babí léto a první podzimní dny a těším se na setkání s vámi
všemi na veřejné debatě.
Jan Birke, váš starosta

Veřejná debata
o budoucnosti využití
areálu bývalé Tepny
za účasti odborníků, renomovaných
architektů, vedení a zastupitelů města
Pondělí 17. 9. 2018 od 19:00 hod.
Velký sál Městského divadla dr. J. Čížka
Masarykovo nám. 74, Náchod

Přijďte vyjádřit svůj názor a pobavit se s námi
o budoucnosti strategické plochy ve středu města.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města
29. června 2018

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli
omluveni. Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Parkoviště na pozemku u Bílé růže 6-1-0
RM schválila výjimku ze systému placení parkového na parkovišti parcela
č. 122/4 „u Bílé růže“ pro občany trvale bydlící v ul. Raisova čp. 1554 až 1558 a Mlýnská čp. 98 až 100 vždy pro jeden osobní automobil do konce roku 2018 zdarma.

Rada města 2. července 2018

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Stavební práce
v areálu bývalé TEPNY Náchod
7-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Stavební práce
v areálu bývalé TEPNY Náchod“ a schválila uzavření smlouvy o dílo s uchazečem
na 1. místě – firmou BEZEDOS s.r.o., Velké
Poříčí, za nabídkovou cenu 5.850.000 Kč
bez DPH.

Rada města 9. července 2018

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
8-0-0
RM schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2005/1 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 v k. ú. Náchod.
RM schválila zveřejnění záměru směny pozemků st. p. č. 2576 o výměře 22 m2
za p. č. 2244 (ostatní plocha) o výměře
23 m2 v k.ú. Náchod.
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene se společností innogy Energo,
s.r.o. Věcné břemeno se týká rozvodného
tepelného zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely města č. 769/4,
č. 773/5, č. 778/1, č. 786/27, č. 786/33,
č. 786/36, č. 786/41, č. 786/44, č. 790/1,
č. 1992 a č. 2135, všechny v katastrálním
území Náchod. Celková délka rozvodného
tepelného zařízení uloženého v pozemkových parcelách města je 809 m. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se
zřizuje za cenu 161.800 Kč + DPH.
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a.s. Kabelové vedení nízkého napětí bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely
č. 264/2 a p. parc. č. 545 v katastrálním
území Lipí u Náchoda v předpokládané
délce cca 33 m.
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a.s. Kabelové vedení nízkého napětí bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
č. 1197/1 v katastrálním území Náchod
v předpokládané délce cca 13,3 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu
200 Kč/m + DPH, minimálně za cenu
10.000 Kč + DPH.
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Kabelová přípojka nízkého napětí bude
umístěna pod povrchem pozemkové parcely č. 665/1 v katastrálním území Náchod
v předpokládané délce cca 23 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu
200 Kč/m + DPH, minimálně za cenu
10.000 Kč + DPH.
Rekonstrukce budovy na Karlově
náměstí s č.p. 92 v Náchodě
8-0-0
RM souhlasila s projektem za podmínky splnění účelu, pro který je rekonstrukce budovy navrhována.
Pivobraní 2018
– žádost o spolupráci
8-0-0
RM schválila podporu kulturní akce Pivobraní a spolupořadatelství Města Náchod. Akce se bude konat na Masarykově náměstí v Náchodě, dne 21. 7. 2018
od 12.00 hodin. Hlavním pořadatelem je
Savage Company s. r. o., Náchod zastoupená panem Danielem Šafrem.
Záměr – architektonická studie obnovení přírodního divadla v Náchodě 8-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na provedení studie „Obnovení přírodního divadla v Náchodě“ se společností INS
spol. s r.o.
Oprava podlahy a ústředního topení
v tělocvičně ZŠ TGM Náchod a související práce
8-0-0
RM schválila dodatek č. 1 smlouvy
o dílo k akci „Oprava podlahy a ústředního topení v tělocvičně ZŠ TGM Náchod
a související práce“.
Hydrogeologický dozor na akci „Minerálkovod Běloves v Náchodě“
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na zajištění hydrogeologického dozoru na akci „Minerálkovod Běloves v Náchodě“ firmě Aqua
Enviro s.r.o., Brno – Řečkovice.
Přerozdělení finančních prostředků
MŠ Alšova
8-0-0
RM schválila investice v MŠ Alšova dle
návrhu a vystavení objednávky na výměnu podlahových krytin pro Ludvík Kaválek, Červený Kostelec.
Žádost o schválení záměrů projektů SVČ
Déčko, Náchod
8-0-0
RM schválila projektové záměry PO SVČ
Déčko, Náchod, Zámecká 243 pro rok 2018
v předpokládané výši 9 645 307 Kč.
Žádost o schválení přijetí darů
pro ZŠ TGM Náchod
8-0-0
RM schválila přijetí darů pro PO Základní škola T. G. Masaryka, Náchod, od Střední školy informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem
v celkové výši 37 503,95 Kč.
Žádost o souhlas se zapojením
do projektu ZŠ Komenského
8-0-0

RM souhlasila se zapojením ZŠ Náchod,
Komenského do Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura základních škol – rekonstrukce učeben přírodních věd a pracovních činností“
v předpokládané výši 940 tis. Kč.
Výměna krytů ústředního topení 8-0-0
RM schválila uzavření objednávky pro
dodání, montáž a demontáž krytů radiátorů s Truhlářství Ježkovi, Jílovice.
Žádost o čerpání fondu investic
a zaslání investičního příspěvku
pro MŠ Komenského
8-0-0
RM schválila změnu závazného ukazatele investiční příspěvek pro MŠ Komenského na celkovou výši 350 000 Kč a čerpání fondu investic a zaslání investičního
příspěvku ve výši 267 589 Kč na realizaci
zahradních herních prvků.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila s nákupem lednice a mrazáku pro uskladnění potravin pro medvědy.
8-0-0
RM souhlasila s navrhovanými opravami zařízení pro medvědy a pověřila odbor
investic a rozvoje města přípravou do rozpočtu na rok 2019.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o partnerství mezi Náchodem a ukrajinským Ťačivem a pověřila místostarostu
Miroslava Bráta přípravou textu partnerské smlouvy.
6-1-1

Rada města 17. července 2018

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Nákup automobilu pro Městskou
policii Náchod
7-0-0
RM souhlasila s nákupem vozidla Škoda Kodiaq Aktive 1,5 TSI 110 kW 6-stup.
mech. pro Městskou polici Náchod se současným uzavřením leasingové smlouvy
na 36 měsíců.
Petice
7-0-0
RM schválila odpověď na petici týkající
se problémů s parkovacími místy v okolí
areálu Oblastní nemocnice Náchod.
Žádost o souhlas k hromadné
žádosti o zaměstnání pracovníků
z Mongolska
7-0-0
RM souhlasila, aby se zaměstnavatel
Sněžka, výrobní družstvo Náchod, zapojil do Režimu ostatní státy (Mongolsko)
v rámci institutu tzv. hromadné žádosti, při které počet uchazečů o zaměstnání z Mongolska překročí v krátkém časovém sledu hranici 30. Podmínkou je
úhrada místního poplatku z komunálního odpadu těchto zaměstnanců na adresách, kde budou ubytováni.

Rada města 20. července 2018

Jednání rady města se zúčastnilo sedm
radních, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
7-0-0
RM schválila č. 3886 – dodatek č. 1
ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a slu-

ZÁŘÍ
žebnosti inženýrských sítí se Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace. Dodatek spočívá v uložení datového zemního kabelu v pozemkové parcele
č. 2067/1 v katastrálním území Náchod,
v rámci stavby „Propojení ulic Raisova
–Parkány, Datový kabel radnice – hasičská zbrojnice“.
Rekonstrukce osvětlení ledové plochy
na zimním stadionu v Náchodě 7-0-0
RM vyloučila v rámci veřejné zakázky
„Rekonstrukce osvětlení ledové plochy
na zimním stadionu v Náchodě" zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zákon)
účastníka ELEKTROIN spol. s.r.o., Náchod.
RM schválila pořadí nabídek na veřejnou zakázku Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě a schválila uzavření smlouvy o dílo
s účastníkem na 1. místě – firmou NORDIC LIGHT s.r.o., Praha 2 za nabídkovou
cenu 1.694.794 Kč bez DPH.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila s nákupem odpadkových
košů pro Déčko.
7-0-0
RM schválila vystavení objednávky
společnosti BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí,
na realizaci chodníku a veřejného osvětlení v Nyklíčkově ul. v Náchodě.
7-0-0

Rada města 25. července 2018

Jednání rady města se zúčastnilo šest radních, tři byli omluveni.
Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Náchoda
6-0-0
RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda pro Klub
plavání Metujští tygři – 20 tis. Kč.
Nabídka zpracování bytové
koncepce města Náchoda
6-0-0
RM uložila odboru správy majetku a financování vystavit objednávku na zpracování a dodávku Bytové koncepce města
Náchoda za 218.000 Kč bez DPH na dodavatele Východočeskou rozvojovou s.r.o.,
Nové Město nad Metují.
Souhlas se stavbou
na cizím pozemku
6-0-0
RM souhlasila se stavbou na cizím pozemku pro firmu MBE stavební, s.r.o., čp.
445, 739 536 Hnojník, za podmínky schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní
zastupitelstvem města a pověřila místostarostku Ing. Maršíkovou podpisem
souhlasu. Souhlas se týká městských pozemků parc. č. 110/1, 110/2, 110/6, 110/58,
110/62, 110/64, 491/3 a 510 v k.ú. Staré
Město nad Metují
Veřejné osvětlení na manipulační
plochu u Plechovky – Náchod
6-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Veřejné
osvětlení na manipulační plochu u Plechovky – Náchod“, firmě TELKABEL CR,
s.r.o., Náchod.

ZPRÁVY Z RADNICE
Žádost o schválení generální
opravy elektrického
ohradníku u medvědů
6-0-0
RM souhlasila s generální opravou elektrického ohradníku u medvědů do výše
uvedené ceny
Pověření k vyjádření míry
zavinění škodních událostí
6-0-0

Rada města 1. srpna 2018

Jednání rady města se zúčastnilo pět radních, čtyři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
5-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek
při zateplení budovy pro SVJ Pražská č. p.
683, Náchod, za finanční náhradu 1.470 Kč
+ DPH.
RM schválila smlouvu o výpůjčce s příspěvkovou organizací Základní škola
T. G. Masaryka. Smlouvou o výpůjčce se
příspěvkové organizaci předává do bezplatného užívání el. brána a panel pro
přístupový systém. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou s účinností od 1. 9.
RM schválila smlouvu o výpůjčce s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení
města Náchoda. Smlouvou o výpůjčce se
příspěvkové organizaci předává do bezplatného užívání jednotka chemického
hospodářství Siemens. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 9.
2018.
RM schválila zveřejnění záměru propachtovat část pozemkové parcely
č. 711/1, díl č. 2 o výměře 146 m2 za účelem zřízení zahrádky.
Oranžové hřiště Myslbekova
5-0-0
RM schválila podání žádosti o nadační
příspěvek u Nadace ČEZ na „Oranžové hřiště Myslbekova – Náchod“.
Nákup devítimístného
dodávkového vozidla
5-0-0
RM schválila uzavření kupní smlouvy
na veřejnou zakázku nákup devítimístného dodávkového vozidla s účastníkem:
AUTOSALON DĚDEK, s.r.o., Náchod.
Oprava sociálního zařízení
na hřbitově v Náchodě
5-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky pro společnost VŠE
pro stavby s.r.o. na akci „Oprava sociálního zařízení na hřbitově v Náchodě“.
Dodávka a montáž
klimatizační jednotky
5-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na dodávku a montáž klimatizační jednotky pro společnost
Jiří Resl SK mont. s.r.o., Česká Skalice.
Nájemní smlouva a smlouva o spolupráci
– Náchodské Kuronské slavnosti 5-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o spolupráci pro konání kulturní akce Náchodské
Kuronské slavnosti 2018 s Národním památkovým ústavem a uzavření Nájemní
smlouvy ve výši 20.000 Kč vč. DPH za účelem konání kulturní akce Náchodské Kuronské slavnosti 2018.

Dočasná parkovací stání
Bartoňova ulice
5-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky pro společnost VŠE
pro stavby s.r.o. na akci „dočasná parkovací stání v ulici Bartoňova v Náchodě“.
Dohoda o užívání
pozemní komunikace
5-0-0
RM schválila předkládanou Dohodu
o užívání pozemní komunikace mezi městem Náchodem a společností Lidl Česká
republika, v.o.s., Praha 5.

Rada města 8. srpna 2018

Jednání rady města se zúčastnilo šest radních, tři byli omluveni.
Autobusová zastávka pod nemocnicí
– Bartoňova ul. v Náchodě
6-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Autobusová zastávka pod nemocnicí – Bartoňova ul.
v Náchodě“ firmě SILVAGRO, s.r.o., Zábrodí.
Oblastní charita Náchod
6-0-0
RM souhlasila se zařazením Oblastní
charity Náchod do sítě poskytovatelů sociálních služeb Královéhradeckého kraje.
Lávka přes železniční trať, Náchod6-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
na vykonání autorského dozoru na akci:
Lávka přes železniční trať, Náchod za nabídkovou cenu 50.457 Kč včetně DPH
a schválila uzavření objednávky s firmou
MDS PROJEKT s.r.o. Vysoké Mýto.
Park u hotelu Hynek
– autorský dozor
6-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
na výkon autorského dozoru na akci
Park u hotelu Hynek za nabídkovou cenu
9.000 Kč bez DPH firmou grenn4plan
s. r. o., Vysokov.
Majetkoprávní úkony města
6-0-0
RM schválila záměr pronájmu prostoru
sloužícího podnikání č. 100 v ulici Němcové č.p. 656 v Náchodě firmě p. Pavla Maliny od 1. 10. 2018 a schválila zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech
obce na veřejné desce města o záměru
pronájmu tohoto prostoru.
RM vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 8 v č. p. 577 v ulici Komenského
v Náchodě k 31. 8. 2018.

Rada města 15. srpna 2018

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
MHD – změna jízdného a rozšíření linky
č. 645121
7-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě o závazku veřejné služby
k provozování městské hromadné dopravy, uzavřené dne 14.12.2017 mezi městem
Náchodem a dopravcem CDS s.r.o. Náchod,
v předloženém znění
Oprava chodníku v ulici Mlýnská 7-0-0
RM souhlasila s opravou chodníku
za nabídkovou cenu 155.730 Kč bez DPH
21% a pověřila odbor správy majetku a financování vystavením objednávky pro
firmu SILVAGRO s.r.o.
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narození a svatby květen–červenec
22. 6.
		
23. 6.
		
		
		
		
		
23. 6.
		
29. 6.
		
30. 6.
		
		
		

Narodili se v květnu 2018:
21 náchodských občánků, v červnu
5 občánků a v červenci 15 občánků.

Byli oddáni v květnu:
26. 5. Martin Fetter, Náchod
		 Petra Netvalová, Náchod
Byli oddáni v červnu
2.6. Aleš Franc, Náchod
		 Šárka Pokorná, Náchod
		 David Březina, Náchod
Alena Kolínská, Náchod
9. 6. Jakub Hanuš, Náchod
		 Aneta Šlosarová, Kopřivnice
16. 6. Vladimír Humpola, Náchod
		 Žofie Hudečková, Praha
		 Jiří Germain, Dolní Radechová
		 Martina Ládrová, Červený Kostelec

Václav Cita, Horní Radechová
Veronika Celbová, Horní Radechová
Filip Janoušek, Náchod
Lucie Doubková, Náchod
Jan Kohnheiser, Náchod
Michaela Josková, Náchod
Lukáš Koutský, Hořičky
Lucie Pfaffová, Hořičky
Roman Sonnenschein, Osoblaha
Lucie Demartini, Náchod
Patrik Simon, Náchod
Aneta Mikušová, Náchod
Lukáš Tichý, Čáslav
Tereza Vašatová, Praha
Milan Šťavík, Beroun
Renáta Baboráková, Beroun

Byli oddáni v červenci
4. 7. Tomáš Unger, Náchod
		 Anna Valterová, Kramolna

7. 7.
		
		
		
		
		
13. 7.
		
		
		
		
		
14. 7.
28. 7.
		
		
		
		
		
		

Vladimír Burčík, Hradec Králové
Jana Maternová, Nové Město nad Metují
Ondřej Falta, Červený Kostelec
Libuše Térová, Červený Kostelec
Pavel Vejrek, Náchod
Veronika Zimová, Náchod
Tomáš Rutkay, Jívka
Vendula Plšková, Náchod
Pavel Macháček, Náchod
Iva Kosinková, Česká Skalice
Jiří Andrisák, Zákamenné
Renáta Horká, Praha
Martin Javůrek, Náchod
Monika Slámová, Náchod
Michal Adámek, Česká Skalice
Monika Kulhánková, Náchod
Radomil Dostál, Vysokov
Petra Zelenková, Vysokov
Vratislav Martinec, Hronov
Miluše Krpešová, Velké Poříčí
Lenka Valčíková, Nové M. n. M.

Jednání Bezpečnostní rady ORP Náchod
Před prázdninami 21. 6. 2018 se uskutečnilo jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Náchod. Předsedou je
starosta obce s rozšířenou působností Náchod a jmenovanými
členy jsou:
místostarostka města Náchod
tajemnice Městského úřadu Náchod
vedoucí Územního odboru Náchod, Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
ředitel Územního odboru Náchod, Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
vedoucí Výjezdové základny Náchod, Zdravotnická
záchranná služba Královéhradeckého kraje
pracovník krizového řízení Městského úřadu Náchod
velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod
Zástupci složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Náchod předložili zprávy o stavu připravenosti, z kterých vychází
následující statistiky:
v rámci Územního odboru Náchod Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje bylo v období od 1. ledna do 21. června 2018 spácháno celkem 707 trestných činů, což je ve srovnání
se stejným obdobím roku 2017 o 103 deliktů méně. V rámci obvodního oddělení Náchod bylo ve stejném období roku 2017 spácháno 213 činů, za stejné období roku 2018 to bylo 170 trestných
činů, což je o 43 méně. Ve sledovaném období se snížila i majetková kriminalita, v rámci celého územního odboru z 260 trestných činů na 226 skutků, tedy meziročně o 34 skutků. V rámci
města Náchod a přilehlých obcí meziroční pokles činil 9 skutků,
z 67 trestných činů na 58 skutků. Bezpečnostní situace na teritoriu města Náchod je stabilizovaná. Porovnáním celkové kriminality a jejích jednotlivých druhů v časovém úseku od ledna do
června roku 2018 se stejným obdobím roku 2017 v policejních
statistikách jasně vyplynulo, že kriminalita spáchaná v rámci
náchodského územního odboru poklesla.
Statistika zásahů jednotek hasičského záchranného sboru na
území ORP Náchod
Typ události
Požár
s účastí jednotky
bez účasti jednotky
Dopravní nehoda
silniční
silniční hromadná

2016

2017

2018

70
2

55
0

58
1

147
2

161
2

67
0

Typ události
2016
železniční
3
letecká
0
ostatní
0
Živelná pohroma
převažující povodeň, záplava déšť
13
převažující sníh, námrazy
0
převažující větrná smršť
32
sesuv půdy
0
ostatní
0
Únik nebezpečné chemické látky
únik plynu
8
únik kapaliny
4
(mimo ropných produktů)
4
únik ropných produktů
33
únik pevné látky
0
ostatní (včetně jiné než chemické)
1
Technická havárie
technická havárie
1
technická pomoc
256
technologická pomoc
1
ostatní pomoc
43
Radiační havárie a nehoda
radiační havárie a nehoda
0
Ostatní mimořádné události
ostatní mimořádné události
2
(epidemie, nákazy a jiné)		
Planý poplach
planý poplach
20
CELKEM
638

2017
4
0
0

2018
2
0
1

9
43
109
0
0

9
3
121
0
0

13
2
2
26
0
0

1
0
0
15
0
0

2
218
1
52

0
123
0
40

0

0

4

2

23
724

20
463

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje uskutečnila v loňském roce celkově v kraji 50 413 výjezdů posádek
všech typů. Z toho Výjezdová základna Náchod ZZS KHK, které
má 1 posádku RV (řidič a lékař) a 2 posádky RZP (řidič a záchranář/ka), zrealizovala v loňském roce celkem 5 427 výjezdů a je řazena na druhé místo za Hradec Králové v počtu výjezdů v kraji.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Náchod v roce 2017 vyjížděla celkem k 53 případům (19x požár, 17 x technická pomoc,
4 x dopravní nehoda, 8 x planý poplach, 3 x ostatní pomoc, 2 x
únik nebezpečné látky). V letošním roce byla tato jednotka dosud povolána celkem k 52 případům.
Další jednání Bezpečnostní rady ORP Náchod je plánováno
na prosinec 2018.

NOVÁ KNIHA

ZÁŘÍ

Rozhovor s panem Alešem Fetteresem o nové knize

Mariáš v Beránku aneb „O Vratislavu Blažkovi“
Před prázdninami byla prezentována Vaše knížka o Vratislavu Blažkovi. Co Vás vedlo k jejímu napsání?
Knížka je jakýmsi pandánem
ke knížce Josef Škvorecký a Náchod. O Škvoreckém bylo už napsáno hodně, je trvale připomínán,
ale Blažek je málem zapomenutý.
A tak jsem chtěl jeho život a dílo
přiblížit, zejména právě ve vztahu k rodnému Náchodu. Škvoreckého popel zůstal v Torontu, urna
s ostatky Blažkovými byla v září
1990 přenesena do rodinného hrobu na náchodský hřbitov. A byl in
memoriam jmenován čestným občanem města. Chtěli jsme také přiblížit Náchod jeho mládí. Ten
dokresluje bohatá fotodokumentace, o níž se postarala vydavatelka a redaktorka paní dr. Koudelková. Podařilo se jí získat i několik skutečně vzácných snímků.
Jak jste přišel na název knihy?
Úvaha o názvu nebyla snadná. Jeden z návrhů byl „Léčit lásku lékořicí“ – který by připomněl asi nejznámější Blažkův písňový text. Nakonec jsme se inspirovali knížkou Mariáš v Reykjavíku, kterou sestavil Václav Táborský a vydal v roce 1975 Josef
Škvorecký ve svém nakladatelství v Torontu. Názvem jsme chtěli
vystihnout jak Blažkovu hráčskou vášeň, tak vztah k Náchodu.
Proč je Blažek relativně méně známý?
Jeho satirické divadelní hry reagovaly na tehdejší dobu – padesátá léta a realitu tehdejšího „socialismu“. A dnes je už realita diametrálně odlišná. Pokud se týká písňových textů, tam každý vnímá interpreta, ale málokdo si uvědomí, že ten text musel
někdo napsat. A podobně je tomu u filmů. Tam upoutávají herci,
známe obvykle režiséra, ale autora scénáře? Ten bývá „upozaděn“. Kdo ví, že Blažek napsal scénář k populárním Světákům?
Snad jen u Starců na chmelu je jako autor známý. To je úděl jistého tvůrčího typu.
A ještě jsem chtěl, jako pedagog ukázat, jek ošidné je „lámat
hůl“ nad ne zrovna úspěšným studentem.
Přejeme knížce, aby splnila svůj účel a oslovila čtenáře zejména
v Náchodě.
Ukázka z knihy:
SOUKROMÍ V 60. LETECH
Dokud žil v Praze, jezdíval Vratislav Blažek dost často „domů“
do Náchoda. Za maminkou, za přáteli, mezi něž patřili mj. manželé Noskovi. Paní Marii Noskovou známe z děl Josefa Škvoreckého jako Dagmar nebo Marii Dreslerovou. Pan František Nosek
zase patřil do okruhu karetních hráčů, kteří se pravidelně scházeli v Beránku, kam za nimi Blažek při svých návštěvách Náchoda pravidelně zacházel. Blažek ovládal snad všechny karetní hry,
v Beránku prý nejčastěji hrával bulku. Jeho příchod znamenal,
že se příliš nerespektovala zavírací doba.
K mamince měl zřejmě velmi krásný vztah. Z této doby se zachovalo několik pohlednic, bohužel ne vždy datovaných. Na velké pohlednici Warnemünde (tehdejší NDR) se zdá být na poštovním razítku datum 15. května 1962, adresa Paní Božena
Blažková, Plhovská třída 340, Náchod, ČSSR. Blažek tu píše: Milá
máti, děsně tady fouká, až to zebe, ale nic se neboj, máme svetry. Takže Ti přes nepřízeň počasí přece jen můžeme poslat hřejivý pozdrav.
Tvoji Vratislav + Hanka (podpis její rukou). Tou je psána pohlednice z Krkonoš (zotavovna ROH Černá bouda na Černé hoře) s datem 6. února 1964 s oslovením Milá babičko, zakončený Všechny
Vás zdravíme a líbáme. Vaše Haničky. Byla tam tedy matka s dce-

rou, asi na pololetních prázdninách. V červnu 1965 (podle data
na razítku) poslal pohlednici z Krakova (Paní Božena Blažková,
Třída Sovětské armády 340, Náchod, ČSSR) Mami, zdraví Tě syn.
Pochopitelně Vratislav. Na stejnou adresu šla pohlednice z Budapešti (razítko nečitelné): Milá mámo, zdravím Tě od stolku rozkošné vinárničky a připíjím Ti na zdraví! Totéž učiním i v Rumunsku
ode dneška za tři dny, Vratislav.
Blažkův osobní kontakt s rodným městem a rodinou trval.
V prosinci 1966 s námi pobyl ve velkém sále Beránku v průběhu
rozhlasové soutěže Sedm jednou ranou. Ten večer jsem Vratislava
Blažka poznal osobně, viděl ho poprvé, ale bohužel i naposledy.
Kritickou chvíli v Blažkově životě zaznamenal Pavel Grym,
rovněž Náchoďan, v knížce I v cizině jsem s Tebou takto: I v životě satiriků a humoristů někdy přicházejí chvíle, kdy pro humor není
dost místa a i satirik zvážní. Blažkovi se to stalo 21. srpna 1968.
[…] Statečně předstoupil před kameru a obětavě sloužil jako hlasatel i zpravodaj. […] Když se pak začalo účtovat a začalo jít o holou
existenci, zvolil Blažek útočiště v Německu. Nebylo to lehké rozhodnutí, ale jiné východisko se nenabízelo.57
57
P. Doucek (ed.): I v cizině jsem s Tebou, s. 56.
Pozn. Na obálce knihy je Blažkův autoportrét.

V. Blažek 15. prosince 1966 v Beránku, zprava VB, L. Volný,
J. Z. Sokol, A. Fetters

OMLUVA ŘIDIČŮM
Ve středu dne 26. září 2018 od 16.00 do 16.15 hod proběhne blokáda dopravy na silnici II/303 (směr Hronov) v Malém
Poříčí na přechodu pro chodce.
Důvodem jsou nesnesitelné životní podmínky lidí žijících
podél této silnice, po které jezdí 10 000 vozidel za den. Vlastníkem této silnice je Královéhradecký kraj .
Na řešení této situace je vypracována projektová dokumentace přeložky této silnice II/303 v úseku Běloves – Velké
Poříčí. Investorem je Královéhradecký kraj, pro něhož provádí přípravu stavby ÚS Královehradeckého kraje, a. s. Bohužel postup je pomalý, a tak navíc hrozí, že obchvat Náchoda předběhne přeložku II/303 Běloves – Velké Poříčí. Obchvat
by v tomto případě neměl pokračování na Hronov, které má
zajišťovat tato přeložka.
Prosíme řidiče, aby měli pochopení, nenadávali účastníkům blokády a v horším případě do nich nenajížděli. Oba případy se již staly.
Uvědomte si, že zároveň kromě zlepšení životních podmínek občanů, „bojujeme“ i za Vaši bezpečnou a rychlou dopravu na tomto úseku v blízké budoucnosti.
Děkujeme za Vaše pochopení a případně v době blokády
dopravy zvolte jinou trasu dopravy.
Za výbor Spolku Obchvat Náchoda,
předseda Ing. Jan Chaloupka.
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OSMIČKY, VÝROČÍ

Mnichov 1938
Od vzniku republiky uteklo sotva 20 let
a Československo se muselo znovu obávat, že přijde o svou samostatnost. Když
se v roce 1933 chopil moci Adolf Hitler,
začalo Německo porušovat všechny spojenecké úmluvy, které vyplynuly z dohod
podepsaných po 1. světové válce. Náchod,
který se nacházel v bezprostřední blízkosti státních hranic s Německem, se již v polovině 30. let stal místem, kde propukly
práce na stavbě opevnění. Od září 1937
přijížděly na náchodské nádraží stovky
vagónů dopravujících cement, písek, štěrk
a armovací železo pro opevnění. Náchodské náměstí se stalo pódiem k vystoupení
jednotlivých vojenských útvarů.
Na začátku rou 1938 Náchod žil přípravami na krajinskou „Výstavu 38“, leč
ve stínu ohrožení ze strany Německa.
K výročí narození T. G. Masaryka byla
uspořádána přehlídka V. strážního praporu. Dne 18. března, šest dní po obsazení Rakouska, proběhla v divadle velká
manifestační schůze lidí žijících v pohraničí, na níž poslanec Joža David prohlásil:
„Jsme připraveni k hájení vlasti!“ Podobně
vyzněla i jednotná oslava 1. máje a schůze Národní jednoty severočeské.
Dne 19. května do Náchoda přijel inspektor čs. branné moci gen. Jan Syrový se svými pobočníky, aby si prohlédl
stavbu opevnění. Přenocoval v sokolovně a následujícího dne odjel. V noci téhož dne byla vyhlášena částečná mobilizace čs. armády. Již krátce po půlnoci byla
povolána řada záložníků z Bělovse a Náchoda. Pak nastal velký den. 19. června
byla zahájena výstava „Náchod 38“, která skončila 21. srpna. Nadešlo září; jednadvacátého dne tohoto měsíce se Náchod
dovídá o silném nátlaku Anglie a Francie na naši vládu na odstoupení pohraničí Německu. Během krátké doby se na ná-

městí spontánně sešel tábor lidu, který
požadoval okamžité odeslání protestní rezoluce, což městský úřad učinil. Jakmile
vláda vyhlásila mobilizaci, stáli už za 10
minut první branci a záložní důstojníci
na náchodském nádraží. Na věži radnice,
na Vyhlídce a na Kramolně byla budována pozorovací stanoviště pro Civilní protileteckou obranu (CPO), které velel Alois
Tašner. Připravovala se evakuace Náchoda a státních i samosprávných úřadů. Lidé
začali opouštět své domovy. Dne 28. září
se Náchodem šířila poplašná zpráva, že
ve 2 hodiny odpoledne „to začne“.
Dne 29. září byli obyvatelé zpraveni o jednání v Mnichově. Po přijetí mnichovského diktátu se 30. září konala na náchodském náměstí mohutná
demonstrace. Svůj projev zakončil starosta Ferdinand Kaněra slovy: „Dříve říkali
jsme běda poraženým, dnes volám k vám
– běda vítězům!“
V následujících dnech začalo odstupování pohraničí. Do Náchoda začali přicházet čeští uprchlíci ze Sudet, které
odtud vyhnala mnichovská zrada. Tím
začalo období tzv. druhé republiky – období, které nebylo nejšťastnější. Zdejší
průmysl byl citelně otřesen ztrátou původních trhů a nejistou mezinárodní situací. Mnozí intelektuálové dávali vinu
za Mnichov především židům. Někteří
z nich proto z Náchoda odešli. Stagnace
a strach z neznámé budoucnosti zmizel
v okamžiku, kdy do Náchoda 15. března
1939 vkročily německé jednotky. Nastalo šest let temné okupace pod jhem nacistického Německa.
Richard Švanda

***

Zářijová výročí
1. září 1863 byl založen mezinárodní
Červený kříž jako organizace pro pomoc postiženým, původně raněným
a nemocným ve válečných situacích.
1. září 1868 byl z Náchoda přemístěn
okresní úřad do Nového Města nad
Metují. (Obnoven byl na konci 19. století po dělnických bouřích v náchodských továrnách.)
3. září 1948 zemřel druhý československý prezident dr. Edvard Beneš.
Jaroslav Seifert připomíná v jedné ze
svých básní: „Pro smutek dal jsi nám,
osude, v tesklivém září dva hroby“
– to když k Masarykovu přibyl před
sedmdesáti lety hrob Benešův. TGM
zemřel 14. září 1937 a byl pohřben
v Lánech, Edvard Beneš zemřel 3. září
1948 v Sezimově Ústí, kde je i jeho
hrob. Účast na tom druhém pohřbu
byla sledována policií a pro leckterého účastníka měla nemilé důsledky
7. září 1848 Ústavodárný sněm vídeňský přijal zákon o zrušení poddanství
a s tím i roboty. Byly tak dovršeny
změny započaté josefinskými reformami, venkovský člověk se stal plnoprávným, svobodným občanem.
11. září 1993 zahynul tragicky horolezec Mirek Šmíd (z Police nad Metují) při sólovém výstupu na Lost Arrow
u yosemitského vodopádu v Kalifornii.
14. září 1583 se narodil vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Obvykle se jako
rodiště uvádějí Heřmanice u Jaroměře, mohl to být i náchodský zámek,
jak se domnívají někteří historikové.
17. září 1938 zemřel zakladatel českého Junáka, prof. A. B. Svojsík.
21. září 1923 se v Bělovsi narodila čestná občanka Náchoda, herečka
Luba Skořepová. Známe ji i jako autorku několika zajímavých knížek.
„Prkna, která znamenají svět,“ začala
poznávat jako studentka náchodského gymnázia v našem Beránku.
25. září 1958 se narodil PhDr. Jaroslav
Čáp, historik, archivář, ředitel Státního okresního archivu v Náchodě.
28. září 1923 byla otevřena Jiráskova
chata na Dobrošově.
V září 1918 hostovalo v Náchodě Divadlo sdružených měst východočeských
s bohatým i operním programem. Náchodští mohli slyšet Branibory v Čechách, Prodanou nevěstu, Dvě vdovy
i Libuši. Koncem války to bylo významné vlastenecké povzbuzení.
Připomeňme i výročí z roku 1938:
12. září měl Adolf Hitler ostrý protičeskoslovenský projev v Mnichově.
Ten byl signálem sudetským henleinovcům k rozpoutání akcí proti republice i českým občanům v pohraničí.                                                           (AF)

Z HISTORIE

ZÁŘÍ

Historické církevní stavby
8. Husův sbor Československé církve husitské
Tímto pokračováním se začínáme věnovat kostelům a modlitebnám nekatolických církví v Náchodě. Stavebně nejvýznamnější z těchto staveb je Husův sbor Československé církve husitské, nachází se v Raisově ulici čp. 806.
V nově vzniklé Československé republice se mj. radikalizovalo
hnutí uvnitř katolické církve. Pokrokoví kněží se v průběhu roku
1919 marně domáhali u papeže pro ně zásadních změn. Jejich
požadavky na odstranění latiny a celibátu, povolení voleb kněží
i svědomí svobody zůstaly neoslyšeny. Z toho důvodu se vytvořilo protikatolické hnutí pod heslem „pryč od Vídně a od Říma“.
O Vánocích 1919 byly slouženy první bohoslužby v českém jazyce. Dne 8. 1. 1920 byla založena v Praze na Smíchově nová Církev
československá (CČS), která navázala na tradice české reformace.
Tato myšlenka – výstup z katolické církve – se rovněž spontánně ujala v Náchodě a jeho okolí. Podle zápisu v městské kronice dne 8. 2. 1921 sloužil českou mši v Náchodě katolický kaplan
P. Fogl. A následně první mše a dvoje křtiny samotné Československé církve se konaly v českém jazyce dne 20. 2. 1921 za přítomnosti studnického faráře Fišera. Nové církvi byla dočasně
propůjčena školní tělocvična II. obvodu (v Komenského ulici)
pro konání nedělních bohoslužeb. V září 1922 byla povolena dvě
místa katechetů československé církve pro vyučování mládeže
na zdejších školách. A dne 11. 8. 1923 byla sloužena mše za účasti nejmenovaného biskupa této církve, pravděpodobně Gustava
Adolfa Procházky.
Tyto a další akce svědčily o rozmachu nového hnutí, které
však muselo řešit závažné problémy. Kromě diskuzí o vlastním
směřování to bylo majetkové vypořádání s katolickou církví a zejména stavby vlastních bohoslužebných objektů. Intenzivní snahy náchodských příslušníků nové církve o vybudování vlastního
kostela a fary se začaly postupně naplňovat v roce 1925. Začátkem roku ustavila městská rada komisi k vyhledání vhodného
místa pro postavení „Husova sboru“, složenou ze zástupců politických stran. Přizván byl i královéhradecký architekt Oldřich
Liska (1881–1959), autor regulačního plánu nové městské části
Náchoda mezi železniční tratí a řekou Metují. Komise nakonec
vybrala místo v tzv. bloku XV. poblíž tehdejšího městského koupadla. Pozemek č. k. 1143/6 na stavbu v hodnotě 12 950 Kč byl
z rozhodnutí veřejné schůze městského zastupitelstva konané
16. 5. 1925 městem odprodán radě starších CČS. Již v červnu 1925
vypracoval stavební plány sboru náchodský architekt Bohumil
Kuchař (1883–1945) a 14. 7. t. r. byla náchodskou radou starších
CČS podána žádost o provedení stavby podle těchto plánů. Na základě této žádosti byla na 29. 7. 1925 svolána stavební komise,
která záměr s drobnými změnami schválila. Neprodleně začaly
přípravy ke stavbě, kterou rada starších prováděla ve vlastní režii pod dohledem stavbyvedoucího, náchodského stavitele Jindřicha Kohouta. Prvním pracovním dnem byla sobota 26. září 1925.
Velkou pomoc prokazovali po celou dobu stavby členové církve,
kteří zdarma a ochotně pracovali na staveništi nebo přispíva-

li finančně, včetně tehdejšího faráře PhDr. Františka M. Hníka.
Poněkud opožděně byl kladen základní kámen ke chrámu, který byl symbolicky vylomen z Husovy skály v jihočeském Husinci a 13. 3. 1926 přivezen na staveniště Husova sboru. Jeho hmotnost byla 1210 kg. Oficiální slavnost položení základního kamene
(dnes viditelného v kolumbáriu) se konala 9. 5. 1926. Její součástí
byla bohoslužba východočeského biskupa Gustava A. Procházky
a proslovy, odpoledne se konal průvod od nádraží k sokolovně,
kde byla slavnost zakončena veselicí. Hlavní zednické práce byly
dokončeny do podzimu 1926, kdy bylo dosaženo „rovnosti“, ale
přes všechnu snahu o brzké dokončení se další práce na stavbě
protáhly až do 30. 11. 1928. Následně se 15. 12. konala úspěšná
kolaudační komise, jejíž závěry byly schváleny městskou radou
21. 12. 1928. Slavnostně byl nový kostel otevřen v neděli 19. 5.
1929. Slavnost zahájil předseda rady starších Jaroslav Měšťánek,
následovaly proslovy hostí a otevření chrámu farářem Dr. F. M.
Hníkem. Následovaly bohoslužby za přítomnosti patriarchy CČS
G. A. Procházky a hradeckého biskupa Stanislava Kordule. Odpoledne se za nepříznivého počasí konal mohutný průvod městem
a veselice na nedalekém hřišti Dělnické tělovýchovné jednoty.
Kuchařova moderní stavba kostela a fary na půdorysu T vyniká svým neoklasicistním až funkcionalistickým stylem i použitím moderních postupů a materiálů včetně železobetonových
konstrukcí. Hlavní průčelí je orientováno na jihovýchod a v přízemí ho zdobí otevřené sloupořadí se šesti čtyřhrannými sloupy.
Za ním se vypíná mohutný kvádr osvětlený třemi vysokými okny
a skrývající v sobě prostornou galerii otevřenou do kostelní lodě,
na které jsou umístěny varhany z konce 20. let minulého století
postavené původně pro sál hotelu Beránek v Praze na Vinohradech. Chrámová loď je kryta sedlovou střechou a bohatě osvětlena vysokými obdélnými okny, prostý interiér člení boční galerie
na polygonálních sloupech, mělký presbytář i přísně geometrické členění stěn. K lodi přímo přiléhá 14,5 m vysoká zvonice
s otevřeným posledním patrem a dále budova fary kontrastující s kostelem menší výškou a plochým zastřešením. V padesátých letech 20. století byl interiér kostela vyzdoben díly pražského akademického malíře Karla Skály (1908–2001) – figurálními
vitrážemi s křesťanskými náměty v dolních částech šesti oken
a rozměrnou freskou s tématem Poslední večeře Páně v presbytáři. V předsíni sboru byla umístěna mramorová pamětní deska prvofaráři Václavu Faltovi umučenému v Terezíně a obětem
druhé světové války. V r. 1932 zamýšlela rada starších CCŠ postavit západně od kostela samostatné kolumbárium pro uložení
uren s popelem zemřelých, stavba však nebyla z hygienických
a estetických důvodů okresním úřadem schválena a urny byly
ukládány v lodi kostela. V souvislosti se zřízením teplovzdušného topení v r. 1955 bylo kolumbárium přesunuto do vstupní části kostela, kde je dosud. Budova kostela je pro své architektonické hodnoty od 8. 10. 2004 památkově chráněna.
 	
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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ZPRÁVY Z RADNICE

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Dopravní omezení:

Oznámení o očkování psů proti vzteklině
Hromadné očkování psů proti vzteklině dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná za spolupráce Městského
úřadu v Náchodě s paní MVDr. Ludmilou BRANDEJSOVOU a MVDr. Zdeňkem Votavou
v pátek 7. září a v sobotu 8. září 2018.
lokalita
místo očkování
den
datum
hodina
Bražec
u rybníčku
pátek
7. 9.
17.30–18.00
Náchod
Masarykovo náměstí
sobota
8. 9.
8.00–9.00
Staré Město
u Havlů		
8. 9.
9.30–9.45
Lipí
u hospody
8. 9.
10.00–10.30
Jizbice
u Jednoty		
8. 9.
10.45–11.00
Dobrošov
u autobusové zastávky		
8. 9.
11.15–11.30
Běloves
u Karlů		
8. 9.
13.30–13.45
Babí
u Šimků		
8. 9.
13.50–14.05
Pavlišov
u prodejny		
8. 9.
14.10–14.25
Malé Poříčí
u zastávky ČD
8. 9.
14.30–14.45
Očkování je pro psy od 3 měsíců věku. Pes musí být na vodítku a opatřen náhubkem.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Za očkování se vybírá poplatek 100 Kč. Možnost
kombinované vakcíny za 330 Kč
Není povinností držitele psa využít této nabídky. Hromadné očkování psů bylo
takto organizováno již v minulosti a je pouze na každém držiteli psa, zda této nabídky využije.

SVOZ ODPADŮ
1. Upozornění na změnu v harmonogramu svozu objemného rostlinného odpadu ze
zahrad (větve, listí, tráva atd.) v 2. pololetí 2018:
Stanoviště
Běloves – k Brodu
Železniční kolonie
U Zbrojnice x U Starých lázní
Branka – Veterinární st.
Drtinovo náměstí
Lipí – náves
Dobrošovská x Šafaříkova
Vojanova (u trafa)
V Zátiší
Klínek – prodejna
Sokolská (u Vatikánu)
Pavlišov (u kapličky)
Babí – Truhlářská x Jabloňová
Koupaliště
Za Kapličkou (u rybníka)
Malé Poříčí (u zastávky)

Čas		
Datum 		
15.00 3. 9. 17. 9. 1. 10. 15. 10. 29. 10.
16.00 3. 9. 17. 9. 1. 10. 15. 10. 29. 10.
17.00 3. 9. 17. 9. 1. 10. 15. 10. 29. 10.
15.00 4. 9. 18. 9. 2. 10. 16. 10. 30. 10.
16.00 4. 9. 18. 9. 2. 10. 16. 10. 30. 10.
17.00		
18. 9. 		
16. 10. 		
15.00 5. 9. 19. 9. 3. 10. 17. 10. 31. 10.
16.00 5. 9. 19. 9. 3. 10. 17. 10. 31. 10.
17.00		
19. 9. 		
17. 10. 		
15.00 6. 9. 20. 9. 4. 10. 18. 10. 1. 11.
16.00 6. 9. 20. 9. 4. 10. 18. 10. 1. 11.
17.00 6. 9. 		
4. 10. 		
1. 11.
17.00		
20. 9. 		
18. 10. 		
15.00 7. 9. 21. 9. 5. 10. 19. 10. 2. 11.
16.00 7. 9. 21. 9. 5. 10. 19. 10. 2. 11.
17.00		
21. 9. 		
19. 10. 		

12. 11.
12. 11.
12. 11.
13. 11.
13. 11.
13. 11.
14. 11.
14. 11.
14. 11.
15. 11.
15. 11.
15. 11.
16. 11.
16. 11.
16. 11.

V harmonogramu svozu pro druhé pololetí r. 2018 byla provedena následující změna:
Bylo přidáno stanoviště na Pavlišově (u kaple), svoz 1 x měsíčně.
Technické služby Náchod dále žádají občany, aby respektovali dobu setrvání svozového vozidla, která je na všech stanovištích 30 minut, a po uplynutí této doby již odpady na stanoviště nedonášeli. Svozové vozidlo musí mít dostatek času na odvoz a vysypání nákladu a přesun na další stanoviště.
2. Upozornění na změnu svozu směsného komunálního odpadu
v místní části Dobrošov:
Ve čtvrtek dne 27. 9. 2018 budou odstraněny kontejnery 1100 l na směsný komunální odpad ze stanoviště u zastávky autobusu. Je třeba, aby si nejpozději do této doby
všichni obyvatelé, kteří kontejnery dosud využívají, vyzvedli v Technických službách
Náchod (paní Cvejnová) popelnici. Popelnice jsou občanům města Náchod vydávány
zdarma po předložení platného dokladu totožnosti a dokladu o zaplacení poplatku
za svoz odpadů.
TS Náchod zajistí vylepení upozornění pro občany přímo na místě.

***

Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat, že dne 8. 9.
2018 bude z důvodu konání akce Náchodské Kuronské slavnosti uzavřen vjezd na
náchodský zámek. Parkování bude možné pouze na sídlišti Plhov nebo na náměstí. Parkoviště na náchodském zámku budou vyhrazena pro účinkující a prodejce.
Toto omezení neplatí pro obyvatele a dopravní obsluhu.
Děkujeme za pochopení.

ZPRÁVY

z Městského
informačního
centra
V Městském informačním centru se
stále snažíme rozšiřovat sortiment nabízených služeb i výrobků. Abychom věděli,
co zlepšit, případně na co se máme zaměřit v péči o naše zákazníky, byla obě infocentra přihlášena do tzv. mystery shoppingu. Jedná se o projekt agentury Czech
tourism, kdy turistická informační centra navštěvuje proškolená osoba a chová
se jako zákazník, přičemž obsluha infocentra netuší, že jde o kontrolu. V červnu bylo takto navštíveno MIC na Masarykově náměstí a celkový výsledek činí
97,62 %. O měsíc později se mystery shopping konal také v MIC na zámku, které
uspělo dokonce na 100 %. Obsluhy obou
infocenter byly chváleny za empatii i znalosti o regionu.
Novinkou nejenom pro turisty je nově
vyrobené razítko s podobiznou náchodského rodáka Josefa Škvoreckého. Součástí razítka je i podpis tohoto slavného
spisovatele. Razítko je pro vás k dispozici v infocentru na Masarykově náměstí.
Do sortimentu jsme také zařadili zápalky s vyobrazením historických fotografií Náchoda z počátku 20. století. Můžete si zakoupit buď
jednotlivé zápalky za 5 Kč, nebo
sadu, jejíž cena
činí 36 Kč. V rámci oslav 100. výročí vzniku ČSR v Náchodě jsme nechali
vytvořit pohledy
historických náchodských budov.
Pohledy jsou k zakoupení za 5 Kč.

ZÁŘÍ

OK É N KO zastupitelů

Tepna: Co bylo a hlavně co bude

Po devíti letech slavíme velké vítězství. Obrovský hypermarket, který měl vzniknout v centru Náchoda, zničit město dopravně i urbanisticky a udělat z náměstí s pěší zónou obchodně
mrtvou oblast, je definitivně minulostí. Ruiny po bývalé textilce by měly do podzimu zmizet a zároveň se otevírá debata,
co by na tomto mimořádně velkém a strategickém místě mělo
vzniknout.
Na fotografiích a v reportážích můžeme v posledních týdnech
sledovat hrdého pana starostu nad horami suti, které budou již
vbrzku minulostí. Těm horám suti se s trochu hanlivým přídechem říkalo Kudrnáčovy hory. Je to poněkud nepřesné. Nebo spíš
nespravedlivé vůči spoustě lidí, bez jejichž devítiletého úsilí by
již hypermarket dávno stál a bez nichž by město Náchod nyní
jen těžko mohlo za solidní cenu tyto strategické pozemky koupit.
Pokusím se celý příběh zrekapitulovat z mého pohledu městského zastupitele a jednoho z občanů, kteří byli v této věci aktivní.
Celý příběh započal v roce 2009, kdy na veřejnost poprvé pronikly plány čerstvého majitele areálu bývalé textilky. Tehdy ještě
zachovalé a elegantní tovární budovy plánoval zbourat a na jejich místě postavit obří Interspar spolu s další velkoplošnou prodejnou pro kutily a neméně rozlehlým parkovištěm, které by
zvýšilo stávající dopravní zátěž o dalších zhruba 4000 aut denně. Když jsme se o této hrozbě s několika přáteli dozvěděli, prostudovali jsme si územní plán města a nabyli jsme přesvědčení, že vznik takového obchodního centra je s územním plánem,
a tím pádem i se zákonem, v příkrém rozporu. Dvakrát se nám
povedlo zrušit územní rozhodnutí, které výstavbu hypermarketu povolovalo – naše stanovisko nám vždy potvrdil krajský úřad,
zatímco představitelé města i náchodského stavebního úřadu
nám vždy tvrdili, že s hypermarketem není z hlediska územního plánu žádný problém. Vedení města zároveň celou dobu
vycházelo majiteli v jeho záměru vstříc. Například mu povolilo
užívání a úpravy veřejných komunikací pro zásobování hypermarketu kamiony.
V roce 2014 jsme kvůli plánovanému hypermarketu zorganizovali místní referendum. Chtěli jsme v něm město zavázat
k tomu, aby, bude-li možnost, areál bývalé Tepny od jejího majitele odkoupilo. Od začátku jsme mluvili o tom, že ideálním využitím tohoto prostoru je celá nová městská čtvrť. Většina tehdejších zastupitelů však toto referendum bojkotovala, starosta
se do médií vyjádřil, že se jej nezúčastní, protože jej považuje
za zbytečné a otázky nechápe. Dva tisíce náchodských občanů,
tedy přes 86 procent těch, kteří se referenda zúčastnili, odpověděly, že si hypermarket nepřejí a že by město mělo usilovat o to,
aby celý areál získalo do svého vlastnictví. Přesto se následující tři a půl roku nedělo nic. Mezitím majitel budovy, které kvůli

Slevu na jízdném

mohou od 1. září využít
cestující v Náchodě i v MHD
Od 1. září 2018 začne platit státní sleva ve výši 75 % na jízdné pro občany starší 65 let, pro děti a studenty do 26 let. Málokdo však ví, že tyto slevy se nevztahují na spoje městské hromadné dopravy (MHD).
V Náchodě se vedení města postavilo k této problematice čelem a slevy zajistí i v těchto spojích. „Není tomu tak ve všech městech, ale my jsme se rozhodli, že slevou podpoříme i MHD, protože tu
využívají naši občané především. Slevy na jízdném budeme provozovateli MHD refundovat jako město. Nejde v porovnání s náročnou
administrativou o výraznou částku, proto jsme se na tomto řešení
dohodli takřka bez váhání,“ upřesnil starosta Náchoda Jan Birke
a dodal, že uplatněním slevy pro nejmladší a nejstarší cestují-

ZPRÁVY Z RADNICE
jeho lhostejnosti zcela zchátraly, nechal zbourat a právní kličkou
nechal uprostřed města hory ruin, se kterými nešlo nic dělat.
Teprve letos v létě přišel zlom. Náchodský starosta se dohodl s majitelem areálu a město všechny pozemky zčista jasna odkoupilo. Ačkoli řada zastupitelů byla v předchozích osmi letech
kategoricky proti tomu, aby se město v této věci jakkoli angažovalo, nyní byli s jedinou výjimkou všichni pro. Sám jsem za toto
prozíravé rozhodnutí vděčný, přesto mě ale ten názorový obrat
opravdu překvapil.
Stejně tak mě překvapilo, že starosta, který se dokonce při
jednání s majitelem pozemků na referendum odvolával, nenalezl ani slovo ocenění pro ty, kteří se na jeho přípravě podíleli.
Užší tým, který na referendu pracoval, tvořilo asi osm lidí, další
desítka patřila k širšímu okruhu spolupracovníků. Do volebních
komisí jsme nominovali přes 50 lidí. Při sběru podpisů to pak
bylo určitě také několik desítek podporovatelů, kteří často zůstali úplně v pozadí. Obrovskou pomoc pro nás znamenaly právní
služby společnosti Frank Bold. Není v mých silách děkovat všem
jednotlivě, ale hluboce si vážím práce všech, kteří se do našeho
úsilí zapojili a podpořili nás. Jediný, koho bych rád jmenoval, je
nedávno zesnulý Olda Zelený, renesanční člověk, který i v pokročilém důchodovém věku prokázal mimořádné znalosti při výrobě improvizovaných bannerů i při jejich pirátském umísťování
na nejrůznějších místech města.
Poděkovat za minulou práci je zásadní, stejně důležité
ale je i to, co bude se strategickými pozemky v centru Náchoda
v následujících letech. S vedením města se shodneme na tom, že
by zde určitě měla vzniknout zcela nová městská čtvrť. Ta ale nevyroste sama od sebe. Vyžaduje to velmi pečlivou přípravu, spolupráci se skutečnými odborníky, otevřenou a dobře nastavenou
urbanistickou soutěž, vůli přilákat do Náchoda českou, či ještě
lépe evropskou špičku v urbanistice i příbuzných oborech. Prostor je to natolik atraktivní a obrovský, že jistě nejde o přehnané
ambice. Když však vidím, jak současné vedení nakládá se stávajícími veřejnými prostranstvími, mám o jeho schopnosti poradit
si s tak náročným úkolem velmi odůvodněné pochybnosti. Soutěž neproběhla ani jedna jediná, nová výstavba je nedotažená,
tuctová, nevyužívá všechny možnosti, které daná místa nabízejí. Místo toho, aby byla atraktivní neotřelou, moderní architekturou, významnými tvůrci či důmyslnou prací s prostorem, sází
na pouťovou estetiku meče rytíře Hrona, zvonkohry či modelu
zámku na kruhovém objezdu. Nám se za ta léta, co se bývalou
Tepnou zabýváme, povedlo shromáždit tým, jehož členové mají
znalosti i vůli, které jsou k tak náročnému úkolu potřebné. Chceme, aby prostor sloužil především každodennímu životu, obohatil město o netušené možnosti, vybízel k setkávání. Aby se zde
doplňovaly základní městské funkce: aby zde lidé pracovali, bydleli, trávili volný čas. Aby do Náchoda opět po dlouhé době více
lidí přicházelo, než z něj odchází.
Michal Kudrnáč, zastupitel
cí i v rámci městské hromadné dopravy bude navíc zabezpečen
tarif IREDO se všemi výhodami http://www.oredo.cz/tarif-iredo/.
Dodatkem ke smlouvě o provozování městské hromadné dopravy, který radní schválili na svém jednání 15. srpna, je tak zajištěno její financování do výše slevy již od 1. září letošního roku.
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Saar Gummi

Den otevřených dveří
v červenokosteleckém Saargummi
Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:

Operátorka gumárenské výroby,
mzda 30 000 Kč až 32 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Den otevřených dveří s ukázkou výroby proběhne ve výrobním závodě Saargummi v Červeném Kostelci. Návštěvníci
budou moci shlédnout nový provoz automatizace v nově
vybudované hale.
Saargummi v Červeném Kostelci pořádá den otevřených
dveří pro širokou veřejnost a své zaměstnance. Prostory
firmy včetně nově postavené haly bude možné zhlédnout
15. 9. 2018 od 9 do 17 hodin. Návštěvníci uvidí výrobu profilů, moderní dvoukomponentní lisy, mísírnu gumárenských
směsí a automatizovanou výrobu spojování.
Po prohlídce firmy se návštěvníci přesunou k prostorám
nově vybudované haly, kde na ně bude čekat doprovodný program. Celým dnem bude provázet moderátor a zpěvák Roman Vojtek. Návštěvníci se mohou těšit na kapelu
Rolling Stones - Revival , workoutové vystoupení a kouzelníka pro děti i dospělé.
Pro malé návštěvníky bude připraven kolotoč, skákací hrad,
tvořivé dílny a spousty soutěží, za které je čekají odměny.
Během celého dne si děti budou moci udělat fotku s maskoty nebo si odnést namalovaný obrázek přímo na obličeji. Pro dospělé jsou připraveny zahradní šachy, fotbal pool,
kuželky a mnoho dalšího. Kdo si bude chtít prohlédnout firmu a okolí z ptačí perspektivy, může využít vyhlídkový vrtulník, který bude celý den létat nad firmou.
Akce se uskuteční za každého počasí a všichni návštěvníci
budou moci využít bohaté nabídky stánků s občerstvením.
Hana Říhová

ZÁŘÍ
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CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Upravené prostory školy, tradiční
akce i zajímavé projekty nabídne v právě začínajícím novém školním roce svým
žákům ZŠ na Komenského ulici.
„Stojíme na začátku nového školního
roku 2018/19. Pro Komendu jde již o úctyhodný 122. ročník. Tomu, že se rozhodně nejedná o „starou dámu“, nasvědčují
nejen zrealizované prázdninové úpravy
školních budov, ale především bohatá nabídka akcí a aktivit přichystaná pro naše
žáky,“ uvádí Mgr. František Majer, ředitel
školy, a dodává: „Konat se budou tradiční
lyžařské, turistické, adaptační či ekologické kurzy, různé exkurze a výlety, deváťáci
pojedou poznávat britskou metropoli Londýn, osmáci zase zamíří do polských měst
Krakow a Osvětim, uspořádáme i Dny otevřených dveří. Těšit se naši žáci a žákyně
už teď mohou na jarní projektový den, počátkem října proběhne i oblíbený týdenní
projekt Edison, kdy k nám – už počtvrté –
zavítá skupina zahraničních vysokoškolských studentů. Toto setkání školákům
nabídne přímou komunikaci v cizích jazycích, především v angličtině. V této
souvislosti zmíním i významnou novinku na naší škole, kterou je nová jazyková učebna. Kvalita výuky jazyků by měla
stoupnout i tím, že děti budou pracovat
v menších skupinkách než doposud, což
umožní zvýšit intenzitu výuky. Nově zrekonstruované učebny pak čekají i na šesťáky, také druháci na učení „lépe uvidí“
díky kompletní výměně osvětlení ve školní budově v ulici Českých bratří. Nový koberec má i školní posilovna. Lepší zázemí budou mít i učitelé, když rekonstrukcí
prošla sborovna II. stupně. A takto bych
mohl pokračovat. Věřím, že všech 830
žáků si prázdniny užilo a do školy se těší.
ZŠ Komenského je každopádně na nový
školní rok připravena. Na děti tu sice čeká
hodně práce, ale také zábavy, informací
a především jejich kamarádi. A to, jaký letošek bude, záleží na každém z nich, na jejich rodičích i na našich učitelích. Přeji
nám všem, aby to byl rok klidný, pohodový a úspěšný.“
				
Krátké ohlédnutí za koncem loňského
školního roku
Poslední dva červnové čtvrtky se nesly
v duchu už tradičních školních akademií.

ZŠ PLHOV

Své dovednosti nejprve v Městském divadle Dr. Josefa Čížka předvedli žáci prvního
stupně, o týden později pak jejich spolužáci z vyšších ročníků. Nutno podotknout,
že hlediště bylo letos nejen při dopoledních, ale i při odpoledních veřejných představeních plně obsazené.
„Dnes jdeme do knihovny,“ zaznívalo téměř každý měsíc loňského školního
roku ve druhé B. Ve své učebně sice měli
vše, co potřebovali k výuce, ale v knihovně…? Tam je neskutečné množství knížek a také jsou zde lidé, kteří o nich hodně vědí. Ti také žáky po celý rok postupně
seznamovali s různými autory a ilustrátory. S některými si mohli i psát a se spisovatelkou Petrou Braunovou se dokonce setkali osobně. Podle třídní učitelky
Mgr. Jany Komárkové byly návštěvy městské knihovny velmi přínosné, děti se tu
i zdokonalily ve čtení, získaly nové a cenné postřehy, informace a tipy ke čtení.
„Tuhle knížku si musím přečíst. Až ji dočteš, půjčím si ji. Tuto knihu ti doporučuji,“
znělo často z jejich úst. Třída navíc uspořádala i vlastní výstavu sestavenou z jejich výtvarných prací, a to pod názvem
„Obrázky pro knihovnu“. Na vernisáži
byla velká část obrázků prodána, za utržené peníze bude pořízen nový tematický
kufřík. „Chceme poděkovat za vstřícnost,
pochopení a trpělivost ochotným zaměstnancům knihovny pod vedením paní Ivany Votavové, která nás přijala za svou knihovnickou třídu. V neposlední řadě patří
díky i vedení naší školy a rodičům žáků,
kteří nás také v této skvělé aktivitě podporují. Děkujeme,“ vzkazují všem žáci
i třídní učitelka.
Již 20. Summer Camp, tedy mezinárodní setkání žáků naší školy, německých
žáků z partnerského města Halberstadtu a žáků z holandského Woldendorpu
se uskutečnilo od 28. května do 1. června
v Jiráskově chatě na Dobrošově. Děti si pobyt zaměřený na téma „Hry dříve a dnes“
užily, navázaly nová přátelství, především však zúročily své jazykové a komunikační dovednosti.
Žáci prvního ročníku se v pátek
18. května jako diváci zúčastnili IX. ročníku Hudebně-divadelního festivalu pro
žáky speciálních škol regionu s mezinárodní účastí pořádaného Praktickou školou Josefa Zemana. V programu účinkovaly děti z mnoha náchodských škol, velkým
překvapením pro všechny pak bylo vystoupení pražských zpěváků z muzikálu Mamma Mia. Kolektiv ZŠ Komenského Náchod

Otevíráme další školní rok
Prázdniny jsou definitivně pryč, začíná školní rok 2018–2019. Jak se chystala plhovská škola, co nového přinese
následující období? Doufám, že i nadále budeme vnímáni jako přívětivá škola,
ve které se žáci mohou naučit vše, co má
základní vzdělání obsahovat. Rozšíříme
se o dvě třídy, o padesát se zvýší celkový
počet žáků. Doufám, že loňský školní rok
byl poslední, kdy jsme měli v ročníku jen
jednu třídu.
Během prázdnin probíhala stavba výtahu, po jeho dokončení bude plhovská
škola opravdu bezbariérová. Sice jsem měl
o rychlosti stavebních prací jinou představu, ale do konce září by mělo být vše
hotovo.
Na práci s dětmi jsme se chystali i během letních měsíců. Učitelé matematiky
se zúčastnili letní školy, obsahem vzdělávání tam byla metodika výuky matematiky na základní škole. Ve škole jsme obměňovali didaktickou techniku a nábytek
ve třídách, zejména ve třídách na prvním
stupni to učitelé i žáci poznají. Na venkovní asfaltovou plochu jsme si nechali
namalovat dopravní hřiště a věříme, že
zejména žáci prvního stupně zde budou
trávit volný čas po vyučování a spojí tak
příjemné s užitečným.
S novým školním rokem se rozběhnou
i některé projekty, ke kterým se plhovská škola přihlásila. Jeden z nich umožní rozšířit počet dětí, o které se může
postarat školní družina v době mimo vyučování. V minulých letech jsme již museli odmítat některé děti, nyní snad budeme schopni do školní družiny přijmout
všechny zájemce. Další projekty jsou zaměřeny zejména na vzdělávání se pedagogického sboru. Bude se jednat zejména
o problematiku práce s dětmi s individuálními vzdělávacími potřebami. Starají se
o ně nejen učitelé, ale i dvanáct asistentek pedagoga.
Školní rok 2018–2019 začíná. Přeji všem
dětem, jejich rodičům, všem pracovníkům
plhovské školy, ať je to rok úspěšný a ať
problémy, které určitě vyvstanou, společně ke spokojenosti všech vyřešíme.
Vladimir Honzů

ŠKOLY

ZÁŘÍ

Zprávičky
z Masaryčky
Francie a Anglie se ZŠ TGM Náchod
Koncem školního roku jsme se vydali do Paříže. Cesta byla dlouhá, ale když
jsme vystoupili z autobusu, spatřili jsme
nádheru … Eiffelova věž! Autobus byl přímo přední. Všichni se nahrnuli ven, aby
si ji mohli vyfotografovat. Bylo hodně
brzy ráno, tudíž tam skoro nikdo nebyl.
Po chvíli jsme šli na samotnou Eiffelovu
věž. Bylo krásné počasí a výhled byl úžasný. Po sestupu jsme se celý den procházeli po Paříži a kochali se památkami. Večer
jsme odjeli do hotelu.
Ráno už nezbývalo nic jiného než se pořádně nasnídat a vyrazit do přístavu. Po
hodinové cestě trajektem jsme vyrazili do
Canterbury. Prošli jsme si město a poté se
přesunuli do Greenwich, kde jsme si užili
nádherný výhled na Londýn. A večer hurá
do rodin!
Jedna noc v rodinách je za námi a my
jedeme do krásného univerzitního města Cambridge, kde strávíme půl dne.
Z Cambridge se vracíme zpátky do Londýna, kde absolvujeme příjemnou odpolední procházku.
Poslední den jsme se vydali na stadion
fotbalového klubu ARSENAL. Prošli jsme
si nejzajímavější místa, např. šatny hráčů, hřiště i místa pozápasových tiskových konferencí. Zbytek dne jsme strávili
v centru Londýna. Cestovali jsme historickým doubledeckerem, zkusili jsme metro a zažili i večerní špičku. Na závěr jsme
se plni zážitků vydali na dlouhou cestu
domů. Účastnice zájezdu
Všem školákům přejeme úspěšný start
do nového školního roku.
Kolektiv pedagogů ZŠ TGM

Jiráskovo gymnázium
Náchodští gymnazisté úspěšní
na Robotickém dni
Patnáctého ročníku mezinárodní soutěže Robotický den se v Kongresovém centru v Praze v červnu zúčastnilo dvanáct
studentů náchodského Jiráskova gymnázia. Jde o největší robotickou soutěž v České republice a pravděpodobně i ve střední Evropě.

Naši studenti soutěžili s roboty postavenými ze stavebnic Lego Mindstorms
EV3. Největší úspěch měl tým Madietas
v soutěži Puck Collect KIT. Jeho robot PuckRaptor Mk.II (autorů Kurta Hartmanna,
Tomáše Haka, Víta Levinského a Miroslava Jarého) získal první místo a robot
Abactor (Pikman Jan, Brychta Adam, Filip Štěpán) místo druhé. Soutěž spočívá
ve sbírání jedné ze dvou barev puků, naložení a odvezení do „skladiště“ – barevně vymezené plochy. Je to obtížná úloha,
protože roboty se musí pohybovat po vymezeném hřišti, rozpoznat barvu puku
i skladiště, a navíc se musí vyhýbat soupeřícímu robotovi.
Naši studenti soutěžili také v disciplíně
Bear Rescue, kde je úkolem najít v bludišti
plyšového medvěda a zachránit ho – dovézt do výchozího bodu. Zde se tým experiment #356 (Evheniy Vorokhta, Kryštof
Veverka) utkal především s pravidly a rozhodčími – zasloužil by si druhé místo, bohužel však robot ve finálovém zápase nedokázal uchopit medvěda a byl vyřazen.
Podobně se vedlo i dívčímu týmu Pickles
(Alžběta Jansová, Jana Možíšová) v disciplíně Toy Cleanup, kde se jejich robot ve finálovém kole nešťastně zasekl v první zatáčce dráhy a také úkol nesplnil. V této
disciplíně bylo úkolem robotů sbírat různobarevné kostky (představující rozházené hračky) a umísťovat je na správná
místa.
Skvělé je, že se v soutěžích čestně
umístili i naši nejmladší, tedy žáci primy
a sekundy. Ačkoli jeli teprve získávat zkušenosti, neskončili poslední a v robotickém sumu postoupili z kvalifikace do vyřazovacích bojů.
Že se mohlo dvoudenní soutěže zúčastnit celkem dvanáct studentů, je i díky cestovnímu fondu zřízeného na gymnáziu
právě pro takové účely společností Saar
Gummi Czech. Účast na vícedenních soutěžích není levnou záležitostí a mnozí studenti by se bez podpory zúčastnit nemohli. V případě Robotického dne by tak přišli
o skvělou zkušenost a podívanou, kterou
nabízelo klání týmů z devíti zemí s celkem 207 roboty.
RNDr. Jan Preclík
Jiráskovo gymnázium Náchod
foto Jan Preclík, Jan Geťko

Končí projekt
Profesionalizace
a další rozvoj řízení
lidských zdrojů úřadu
Město Náchod od listopadu 2016 realizuje projekt „Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu“, CZ.03.4
.74/0.0/0.0/16_033/0002786, spolufinancovaný z EU – Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost.
V rámci projektu byly realizovány následující aktivity:
1) školení zaměstnanců a vytvoření interní sítě lektorů
V rámci projektu vybraní zaměstnanci již absolvovali odborná školení na zadávání veřejných zakázek, průběžně se
školili v aktuálních problémech z oblasti finančního řízení (např. problematika
DPH, účetnictví příspěvkových organizací
apod.), v tématech z projektového řízení,
finančního řízení projektů, komunikace
s veřejností, komunikačních a prezentačních dovednostech apod.
Ze dvou osob na pozici pracovníků informačních technologií a pracovnice
na pozici personalistky byla vytvořena síť
interních lektorů, kteří pod vedením odborného lektora získali znalosti a dovednosti ve vzdělávání dospělých. Tito interní
lektoři školí ostatní vybrané zaměstnance
v oblasti informačních technologií na pokročilé nástroje eGovernmentu (elektronická spisová služba) a v oblasti personalistiky a pracovního práva.
2) implementace on-line systému pro
zkvalitnění řízení lidských zdrojů úřadu
města, konkrétně pro procesy výběr a přijímání zaměstnanců a vzdělávání zaměstnanců
V rámci projektu byl vytvořen a zprovozněn účet pro užívání systému Thomas On-line – služby systému jsou určeny k osobnostnímu hodnocení pro účely
pracovního zařazení, dále byl pořízen kredit (jednotky), ze kterého je postupně čerpáno při vytváření zpráv např. analýzy
osobního profilu či profil funkce. Pro práci se systémem byly proškoleny dvě osoby.
Systém byl doposud využit pro zmapování pracovního potenciálu vedoucích
zaměstnanců úřadu, je uplatňován při
procesu výběru a přijímání nových zaměstnanců.
V průběhu realizace projektu proběhla
příprava, tvorba a implementace systému
hodnocení zaměstnanců. Vytvořený proces hodnocení byl začleněn do systému řízení lidských zdrojů.
Realizací výše uvedených aktivit došlo
k logickému provázání všech procesů řízení lidských zdrojů – výběru a přijímání, hodnocení, odměňování a vzdělávání
zaměstnanců.
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V Náchodě pokračuje obnova lázeňství krok za krokem
– stavba minerálkovodu zahájena
V pátek 17. srpna byla v Náchodě-Bělovsi zahájena stavba minerálkovodu, tj. potrubního propojení vrtů Jan a Běla s objektem
Malých lázní. Tyto vrty byly osvědčeny jako přírodní léčivé zdroje minerální vody a plynu na začátku letošního roku.
Veřejná zakázka na stavbu minerálkovodu a dvou objektů čerpacích stanic nad jímacími vrty proběhla v červnu letošního
roku a jako dodavatel byla vybrána firma Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí s cenou 8.132.142,23 Kč vč. DPH, která právě dnes zahájila stavební práce.
„Výstavba objektů čerpací stanice nad jímacími vrty, trubních rozvodů mezi nimi, úpravny vody a technologické šachty Malých lázní
bude dokončena do konce listopadu. Součástí prací je i přípojka nízkého napětí k čerpacím stanicím či optický sdělovací kabel mezi čerpacími stanicemi, úpravnou vody a technologickou šachtou Malých
lázní,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.
Zahájení výstavby minerálkovodu navazuje na již probíhající stavbu vily Komenský s navazující kolonádou, která by měla
být dokončena do října letošního roku. Následně bude probíhat
stavba úpravny vody a instalace technologie, která bude sloužit
k odarzenování minerální vody určené pro pitné kůry u veřejných pítek v Malých lázních. Těch bude vybudováno celkem 13,
sedm bude pro vodu z vrtu Jan, šest pro vodu z vrtu Běla a 13.
pítko bude sloužit také pro průtok vody v zimním období.
Nezbytnou součástí jednotlivých kroků, které povedou k obnově lázeňství v Náchodě-Bělovsi, je rozhodnutí Ministerstva
zdravotnictví ČR z konce července t.r., kterým povoluje využívání přírodních léčivých zdrojů minerální vody a plynu jímaných
zmíněnými vrty. Tento důležitý dokument nabyl právní moci
právě v týdnu zahájení prací na minerálkovodu a z hlediska lázeňského zákona již nic nebrání v cestě využít minerální vodu
například k pitným kúrám či koupelím.
„Mám z postupu k obnově lázeňství krok za krokem upřímnou
radost. A věřím, že nejen já, ale všichni Náchoďáci. Proto jsme se
rozhodli vypsat anketu, ve které společně vybereme dva názvy pro
minerální vodu, kterou ochutnáme z nových pítek již na jaře 2019.
Připravujeme anketu na sociálních sítích, její spuštění na Facebooku
města plánujeme v prvním zářijovém týdnu,“ dodal starosta Jan
Birke.

Starosta města Kudowa-Zdrój

Piotr Maziarz

a starosta města Náchod

Jan Birke

si vás dovolují pozvat
na polsko-českou

CYKLOPARÁDU
Akce je součástí projektu „Vzdělávací cesta evropského
města Náchod – Kudowa-Zdrój".

KDY: v pátek 7. září 2018
PROGRAM:
10.00 – Slavnostní otevření Naučné stezky Evropského
města Náchod – Kudowa Zdrój v Parku U Města Prahy
10.15 – CYKLOPARÁDA
12.00 – Občerstvení na hraničním přechodu
v Malé Čermné

Město
Náchod pořádá ve spolupráci s Územní
památkovou
INFORMACE, POZVÁNKY
ZÁŘÍ
správou na Sychrově a Státním zámkem Náchod

Náchodské

Kuronské slavnosti
v SOBOTU 8. ZÁŘÍ 2018

stánky s řemesly a občerstvením
prohlídky zámku 9.00–19.00 hodin
noční prohlídky s oživlými postavami 21.00–23.00 hodin
otevřená vyhlídka na terase

I. nádvoří – Zámecký sklep
15.15–15.45 O slepičce – pohádka s loutkami a pomocníky,
B. Němcová – J. Holasová
16.00–16.30 Otesánek – loutková pohádka, K. J. Erben – J. Holasová

Zámecká kaple
16.30–17.15 MUSICA PER GAUDIUM
hudební putování Evropou a časem s prastarým hudebním
motivem la folia

I. nádvoří – Velký sál
16.00–16.45 Koncert pro vévodu
Dětský pěvecký sbor ZUŠ Canto Náchod
17.15–17.35 Pěvecký sbor Hron

IV. nádvoří
stánkový prodej, občerstvení
IV. nádvoří – Piccolominská zahrada
15.00–16.00 KON&TAKT (skupina country & blues)
15.00–17.30 Žonglérské workshopy pro děti

III. nádvoří
řemeslné tvoření
(ukázka tradiční řemeslné výroby, vlastní výroba předmětů, stánkový
prodej)
balónky pro děti

V. nádvoří
skákací hrad pro děti, dětské pouťové houpačky, hra na flašinet,
občerstvení

Podium
10.00–10.15 Horolezci – hudebně dramatická pohádka
MŠ Hronov, Havlíčkova
10.35–10.55 Příběh ztracené vody – MŠ Velké Poříčí
11.05–11.25 České dějiny – hudebně dramatické vystoupení
ZŠ Náchod Babí
11.45–13.15 MODRÝ CIMBÁL – pop-rock cimbal
14.00–14.30 Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského
14.35–15.05 Taneční soubor Memelite
hosté z partnerského města Bauska v Lotyšsku
15.10–15.25 Orientální tance – SVČ Déčko Náchod
15.45–16.35 Smíšený pěvecký sbor Kácov – Nové Město nad Metují
16.50–17.10 Kouzelný vějíř – kouzelník Mr. Carlo
17.15–17.35 Módní přehlídka – SŠ průmyslová, textilní a polygrafická
19.30–20.50 Dasha s kapelou Pajky Pajk Quintet
vstupné: 100 Kč/osoba, 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP

Galerie výtvarného umění Náchod
Claudie Resner – Jemné mosty nad neviditelnými propastmi
výstava výtvarnice pocházející z Hradce Králové, která pracuje se
současnými materiály
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
Workshopy pro veřejnost s Claudií Resner – Hvězdy na papíře
18.00
Boundary Jazz Quintet
koncert příhraničního jazzového česko-polského kvintetu,
tentokrát v komornější sestavě bez bicích nástrojů
(trubka, saxofon, kontrabas a kytara)
10.00–18.00 PROSO – spolek přátel šermu, historie, divadel a řemesel
inscenované ukázky – 10.30, 13.00 a 16.00 hodin
(prezentace zbrojí, zbraní, lukostřelba, dobová polní kuchyně)
výstava dravých ptáků
Zámecká alej
soutěže pro děti – SVČ Déčko Náchod
prohlídka obory na zámeckém kopci, daňci a mufloni ve volné přírodě
jízda na koni a v kočáře

VSTUP DO AREÁLU ZÁMKU NA III. NÁDVOŘÍ BUDE OD 18.45 HODIN ZPOPLATNĚN
vstupné 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP

www.mestonachod.cz

Změna programu vyhrazena!
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KINO VESMÍR

OPERA, BALET, DIVADLO, KONCERTY A DOKUMENTY

to vše v kině Vesmír v Náchodě v ZÁŘÍ 2018
Čtvrtek 13. září v 19.15 hodin
Unikátní dokumentární portrét
McQUEEN
„Moje přehlídky jsou o sexu, drogách a rock’n’rollu. Chci dělat
rozruch a působit husí kůži. Chci infarkty, chci záchranky…“ Dokument mapující mimořádný osud ikonického módního návrháře Alexandra McQueena, který oblékal například Lady Gagu nebo
Sarah Jessicu Parker. Jeho příběh je moderní, leč poněkud gotická pohádka o obyčejném chlapci z dělnického východního Londýna, který spoutal vlastní démony a stal se globální hvězdou
módního návrhářství. Ukazuje divokou krásu a odvážnost jeho
originálních modelů, které šokovaly veřejnost a nadchly zástupy celebrit, a současně nahlíží do niterného světa inspirativní
i zmučené duše radikálního génia. České titulky. Vstupné 80 Kč.
Neděle 16. září v 16 hodin
Záznam koncertu z holandského Maastrichtu
ANDRÉ RIEU – MAASTRICHTSKÝ KONCERT 2018
AMORE – HOLD LÁSCE
Tradiční koncert pro diváky po celém světě! Kulisou koncertu
je opět překrásné středověké náměstí v Andrého rodném městě
Maastrichtu. Právě tam i letos vystoupil šedesátičlenný Johann
Strauss Orchestra, sbor těch nejlepších hudebníků světa, který
dnes plní stadiony a svou hudbou šíří radost po celém světě, spolu s jeho věhlasnými tenory, sopranistkami i speciálními hosty. Tématem letošního koncertu je oslava lásky! Koncert je plný
humoru, zábavy a emocí pro všechny věkové kategorie. Uváděno s českými titulky!
Vstupné v předprodeji do 9. 9. 2018 200 Kč, poté za 220 Kč.
Čtvrtek 20. září v 19.15 hodin
Unikátní dokument
KING SKATE
„To bylo něco úplně jinýho, úplně novýho.“ „Nekonečnej mejdan,
adrenalin, odlišení.“ Tak vzpomínají protagonisté filmu – průkopníci skateboardingu v Československu, na období 70. a 80.
let, kdy si za železnou oponou vytvořili vlastní svobodný svět.
Na podomácku sestavených prkýnkách brázdili ulice, klouzali
se v bazénech i u-rampách a organizovali vlastní závody. Partu
nadšenců, do které patřili například Petr Forman, Ivan „Zobák“
Pelikán, či budoucí mistr světa Luděk Váša, představuje režisér
Šimon Šafránek s pomocí unikátních archivních záběrů. Nesoustředí se přitom jen na skateboarding jako takový, ale především
na zachycení dobové atmosféry, emocí a mimořádných lidských
příběhů. Film King Skate byl ve světové premiéře uveden na MFF
Karlovy Vary, odkud si veze nadšené ohlasy diváků a umístění
v TOP 10 diváckého hlasování. Vstupné 90 Kč.
Čtvrtek 27. září v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos z londýnského Duke of York’s Theatre
William Shakespeare:
KRÁL LEAR
Podle mnohých nejlepší tragédie historie vypráví o dvou stárnoucích otcích. Jeden je král, druhý jeho dvořan, oba zavrhli své
děti, které je opravdu milovaly. Jejich slepota rozpoutá tornádo
nelítostných ambicí a zrady, které jejich rodinu i zemi uvrhne
do agresivního boje o moc s hořkým koncem. Inscenace Festival Theatre v Chichesteru získala loni pětihvězdičkové recenze
a byla beznadějně vyprodaná. Letos se ukáže v Londýně, v divadle Duke of York, opět s hvězdou filmových sérii Pán prstenů
a X-Men v titulní roli, Ianem McKellenem. Současné, podle deníku The Times vybalancované a silné převyprávění Shakespearovy něžné, násilné, dojemné i šokující hry, režíruje Jonathan
Munby.

Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými
a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, zlevněné (studenti, senioři, ZTP) 200 Kč.
Neděle 30. září v 17 hodin
Záznam baletního představení z Opera de Paris (Opéra Bastille)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Hudba: Felix Mendelssohn-Bartholdy, choreografie: George Balanchin. Kouzelný příběh, odehrávající se o májových svátcích,
by se nejspíš nikdy nestal, nebýt jedné čarovné noci, která všechny bytosti pojí, rozděluje a znovu svádí dohromady... Shakespearův příběh svatojánské noci, během níž se kdesi v athénském
lese vmísí mezi milenecké páry pohádkoví elfové a víly a propletenec omylů a vášní končí pak v dobrém hned trojí svatbou,
nemohl ujít pozornosti tanečního přetlumočení, zvláště když tu
od čtyřicátých let devatenáctého století byla zkomponovaná scénická hudba Felixe Mendelssohna- Bartholdyho. Jeden ze vzácných příběhových baletů “Sen noci svatojánské” George Balanchina z repertoáru baletu pařížského operního domu.
Vstupné 200 Kč, zlevněné (studenti, senioři, ZTP) 180 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
Úterý 2. října v 19.15 hodin
Výtvarní géniové ve filmu
HITLER VERSUS PICASSO
Chagall, Monet, Picasso, Matisse, Kokoschka. Nacisté je ve své
době veřejně označili za „neschopné šarlatány“ a jejich díla zakázali. Co stálo za nacistickou obsesí výtvarným uměním a jaké
poklady skrývaly tajné sbírky Hitlera a Göringa? A co se našlo teprve před pár lety za zdmi mnichovského bytu Cornelia Gurlitta,
syna vůdcova sběratele? Fascinující cesta mezi pěti současnými
výstavami velkých a nacisty zapovězených umělců v New Yorku, Paříži, Nizozemsku a Německu. Film plný unikátních archivů a pohnutých svědectví skládá příběh systematické destrukce
a rabování – od osudu rodiny galeristů Bernheimerových, která skončila v koncentračním táboře, až po neuvěřitelnou kauzu Cornelia Gurlitta, syna nacistického kolaboranta a sběratele
umění. Na 1500 děl, mezi nimiž nechyběly dosud neznámé obrazy Picassa nebo Moneta, bylo odhaleno teprve v roce 2010 a jejich cena byla vyčíslena na více než milion eur. Díla „zvrhlého
umění“, která už neměla spatřit světlo světa, se konečně vrací
do galerií. České titulky.
Vstupné 180 Kč, zlevněné (studenti, senioři, ZTP) 150 Kč.
Sobota 6. října v 18,45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
Giuseppe Verdi
AIDA
Třináctá sezóna přímých přenosů z Metropolitní opery v New
Yorku (sedmá sezóna v Náchodě), začíná jedním z vrcholných
děl světové operní tvorby, jehož děj se odehrává ve starodávném Egyptě, je tragickým milostným příběhem a zároveň výpravným dramatem plným velkolepých davových scén a působivých sborových partů. Pod taktovkou dirigenta Nicoly Luisottiho
ztvární věhlasná sopranistka Anna Netrebko svou první Aidu
na prknech Metropolitní opery. V roli její rivalky Amneris uvidíme skvělou mezzosopranistku Anitu Rachvelishvili a jako udatný bojovník Radamès se v této impozantní inscenaci představí
Aleksandrs Antonenko.
Nastudováno v italském originále, uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč,
abonentní 270 Kč.

POZVÁNKY, KNIHA

ZÁŘÍ

V roce 2018 by se Olga Havlová dožila 85 let.
K této příležitosti bude po celé České republice vysazeno 85 stromů dobré vůle.
Město Náchod považuje za čest, že může být součástí projektu
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

STROM PRO OLGU HAVLOVOU
bude slavnostně vysazen
24. ZÁŘÍ 2018 V 15 HODIN
V PARKU U BUDOVY OKRESNÍHO SOUDU
U PAMÁTNÍKU OBĚTEM KOMUNISMU (UL. JANÁČKOVA)

Doprovodná akce v prostorách Městské knihovny Náchod

VÝSTAVA OLGA HAVLOVÁ A VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Vernisáž výstavy proběhne 17. ZÁŘÍ 2018 V 15 HODIN.
Výstava potrvá do 15. října 2018.

Inspirující souvislosti

Město Náchod

vás zve

ZA SPORTEM NA NÁMĚSTÍ
prezentace pohybových aktivit
místních organizací

Přijď si vybrat, který sport je pro Tebe ten pravý!

v rámci programu proběhne

5. ROČNÍK STRONGMAN NÁCHOD
o putovní pohár města Náchoda

neděle 23. září 2018
od 13.00 hodin
Masarykovo náměstí v Náchodě
doprovodný program
Hitrádio Magic, dětské zábavné atrakce
Prezentující:
Bavíme se sportem, Florbal Náchod, FK Náchod, HC Náchod, Holkey Náchod – oddíl ženského
ledního hokeje, Klub SUN Náchod, MONA Náchod, Oddíl sportovního karate Náchod, Pionýrská
skupina Náchod, Skaut Náchod, SKP Judo Náchod, Sbor dobrovolných hasičů Běloves, Škola
Bruslení Náchod, TJ Delfín Náchod, TJ Náchod – oddíl házené, Tělocvičná jednota Sokol Náchod,
TJ Start Náchod a další
vstupné zdarma | občerstvení zajištěno | změna programu vyhrazena
www.mestonachod.cz

Ráda bych čtenáře Náchodského zpravodaje upozornila na knížku, kterou její autorka Dana Pirátka
Seidlová nazvala Švýcarské etudy a opatřila podtitulem Švýcarská inspirace. Jaká že tu je souvislost s Náchodem? Když uvedu, že rodné jméno Dany Seidlové je Guthová, bude jasno. Její dědeček Jiří Stanislav
Guth Jarkovský kromě řady dřívějších pobytů prožil
v Náchodě posledních deset let života a zde také zemřel. Ona sama se například zúčastnila odhalení jeho
pamětní desky, byla hostem literárně hudebního večera, v roce 2011 při setkání olympioniků na radnici
přebírala čestný diplom. K Náchodu má vřelý vztah.
Dr. Seidlová-Guthová prožila 50 let svého života
ve švýcarském exilu. Kromě pracovního působení ve zdravotnictví se spolu
se svým manželem významně podílela na vzniku a rozvoji skautingu pro děti
českých exulantů z celého světa. Odtud její skautská přezdívka Pirátka. Kromě toho byla také publicisticky činná. Nyní, když se ve svých 87 letech natrvalo vrátila do vlasti, vybrala ze svých písemností sbírku článků, které předkládá českým čtenářům nejen pro poučení, ale především pro inspiraci. Jedná
se o originální a skvěle ve zkratce formulovaný průřez švýcarskými dějinami,
přičemž v každé kapitole autorka nachází a zdůrazňuje české či československé souvislosti. Také souvislosti s Náchodskem jako například v pasáži o novoměstském rodákovi Janu Milíči Lochmanovi. Vše je proloženo medailonky vybraných osobností a vybraných měst včetně reprodukcí fotografií.
Dana Seidlová si mnoho let kladla otázku, v čem tkví podstata švýcarské demokracie, křesťanského humanismu ve švýcarské politice a zdroj svobodného
sebevědomí a spokojenosti obyvatel. Naznačuje možné odpovědi a věří, že mohou být inspirací i pro nás dnes v naší zemi. Pirátčina životní zkušenost vyústila v poučení „Nežít jen pro sebe.“ Poučení aplikovatelné pro každého z nás.
Knížku, kterou vřele doporučuji, lze za velmi přijatelnou cenu zakoupit v Knihkupectví Horová v Palackého ulici.
Lydia Baštecká
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

AMAG

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Výstava v České Skalici
Měsíc srpen byl pro náš spolek ve znamení přípravy jubilejní výstavy pod názvem Tvorba a vzpomínky, 70 let výtvarného spolku AMAG v Náchodě. Výstava se koná v Muzeu Boženy
Němcové v České Skalici a trvá do 28. září 2018.
Slavnostní otevření výstavy proběhlo v Jiřinkovém sále v pátek 17. srpna 2018 v 18 hodin.
Výstavu uvedl její kurátor Vlastislav Tokoš. V průběhu vernisáže vystoupilo jazzové duo: kytara Pavel Čermák, kontrabas
Marek Macek.
Výstavy se zúčastnila většina současných členů spolku AMAG.
Součástí expozice jsou i výtvarná díla již některých nežijících
členů, kteří se v minulosti podíleli na činnosti bývalého Kruhu
výtvarníků a později i spolku AMAG. Tyto exponáty jsou zapůjčeny ze soukromých sbírek a našeho archivu.
Jubilejní výstavu doprovází výpravný barevný katalog.
Poděkování:
Pracovníkům Muzea Boženy Němcové v České Skalici,
kurátorovi výstavy Vlastislavovi Tokošovi,
všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy,
našim sponzorům a těm,
kteří zapůjčili obrazy již nežijících členů spolku.

Milan Jícha

Foto: Jiří Spíšek
Slavnostní zahájení proběhlo v Jiřinkovém sále muzea B. Němcové.
Záběr z vernisáže dobře dokumentuje velký zájem veřejnosti o tuto
výstavu.

Místopředseda Vlády ČR Jan Hamáček v Náchodě
Ve čtvrtek 23. srpna v rámci
svého výjezdu do Královéhradeckého kraje navštívil Náchod místopředseda Vlády ČR, ministr
vnitra ČR a pověřený ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček.
V Raisově ulici, kde právě probíhá stavba nové hasičské zbrojnice, se setkal s náchodskými dobrovolnými hasiči. Ti mu
představili svou „flotilu“ cisteren, kterými jsou jednotlivé jednotky vybaveny. Následně si prohlédl stavbu zbrojnice, která je
mimo jiné financována z dotace
Ministerstva vnitra ČR.
„O dobrovolné hasiče se v Náchodě opravdu staráme dobře.
Nejsou to jen auta, ale i zásahové obleky, boty, nejmodernější
přilby a další vybavení potřebné k zásahům,“ upřesnil starosta Jan Birke.
Během diskuze s vedením města na radnici se ministr Hamáček seznámil se záměry a projekty, které město připravuje, jako
např. využití pozemku parkoviště u Bílé růže nebo pozemků po
bývalé textilce Tepna, které město Náchod nedávno získalo do
svého vlastnictví.
„Mám velikou radost ještě z jedné zprávy, kterou nám pan vicepremiér potvrdil. Tu si však necháme až na definitivní potvrzení panem ministrem kultury, který do Náchoda zavítá 7. září,“ dodal starosta Jan Birke.

VOLBY

ZÁŘÍ

Komunální a senátní volby – říjen 2018
Vážení občané,
ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstev
obcí a ve volebním obvodě Náchod zároveň také volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. Případné druhé kolo voleb do
Senátu Parlamentu ČR pak proběhne ve dnech 12. a 13. října 2018
Do zastupitelstva města Náchod podalo kandidátku devět volebních stran. Všechny kandidátní listiny byly správním orgánem shledány bezchybnými a byly zaregistrovány. Do Zastupitelstva města Náchod se volí 27 členů.
V senátních volbách se bude o vaši přízeň ucházet šest kandidátů. I zde správní orgán všechny přihlášky k registraci zaregistroval jako bezchybné.
Znění všech kandidátních listin naleznete na webových stránkách Města Náchod.
Dovolujeme si vám zde přinést několik informací k zásadám
hlasování:
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města Náchod je
pouze jeden, společný pro všechny kandidující subjekty. Pro volby do senátu obdržíte hlasovací lístky pro každého kandidáta
zvlášť.
Ve volbách do zastupitelstev obcí máte možnost hlasovat několika způsoby. Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů
zastupitelstva, máte tedy 27 hlasů, které můžete uplatnit, buď
všechny nebo třeba jen několik. Přednostní hlasy ve formě, jak je
známe např. z voleb do Poslanecké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, vždy je vaše volba hlasem pro konkrétního kandidáta.
Můžete tedy:
– označit pouze jednu volební stranu křížkem u jejího názvu
– pak se této straně a její kandidátům započítá všech vašich
27 hlasů v pořadí od shora dolů.
– označit maximálně 27 osobností napříč politickým spektrem
– potom se váš hlas započte každému z těchto kandidátů.

– poslední možnost je kombinací prvních dvou předešlých, tedy
zaškrtnete jednu volební stranu a dále ještě několik dalších
kandidátů z ostatních volebních stran. Potom se nejprve započítají vaše hlasy pro tyto jednotlivé kandidáty a zbytek hlasů – v počtu, kolik zbývá do volených 27 zastupitelů, připadne
označené volební straně opět pro kandidáty postupně uvedené od shora dolů.
Jiné způsoby volby nejsou možné. Nemůžete například upřednostnit některé kandidáty, když již předtím označíte jejich volební stranu jako celek.
U voleb do Senátu Parlamentu ČR je hlasování jednoduché.
Do úřední obálky, kterou obdržíte ve volební místnosti vložíte
pouze hlasovací lístek toho kandidáta, který je vaší volbou. Lístek se již nijak neupravuje.
A nezapomeňte! Je nutné mít s sebou k volbám nezbytné doklady prokazující vaši totožnost, ať už občanský průkaz nebo
cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu, jinak vám komise nebude moci umožnit hlasování.
Dále upozorňujeme na změnu dvou volebních místností.
Jedná se o místnosti, které byly umístěny v budově Jiráskova
gymnázia. Nově nyní budou obě tyto místnosti umístěny v budově ZŠ Komenského – vchod z ulice Komenského. Tato budova je opatřena bezbariérovým vstupem, proto věříme, že tato
změna usnadní přístup do volebních místností i našim imobilním spoluobčanům.
Bc. Hana Horáková
Vedoucí správního odboru
Podrobnější informace k volbám naleznete také na
www.mestonachod.cz nebo je možné
kontaktovat Městský úřad Náchod:
Odbor správní – tel. č.: 491 405 134 – vedoucí odboru,
491 405 161 – oddělení evidence obyvatel.

Sídliště u nemocnice

nabídne další byty, soukromý investor zahájil jejich stavbu
Město Náchod od roku 2013 hledalo investora na dostavbu zbývajících 81 plánovaných bytových jednotek na sídlišti u nemocnice. Zastupitelstvem města Náchoda byl schválen prodej potřebných stavebních pozemků (mimo vyčleněných pozemků firmě
ISRAMCO CZ) za předpokladu, že tato firma získá konkrétního investora do 31. 12. 2017. Následně byl tento termín prodloužen do
31. 3. 2018 s tím, že tento investor zahájí výstavbu v roce 2018.
„Nyní máme po dlouhých a složitých jednáních nového investora. Tím je Bytové družstvo Sluneční stráň, Moravská Ostrava,
které má uzavřenu smlouvu o dílo se zhotovitelem MBE stavební,
s.r.o., Hnojník,“ upřesnila místostarostka Pavla Maršíková a dodala: „Dobrou zprávou je fakt, že stavba nových bytů byla v minulém týdnu zahájena. První bytový dům by měl být dokončen nejpozději do 31. 8. 2019 a druhý nejpozději do 31. 10. 2019. V této
etapě bude postaveno celkem 28 bytových jednotek.“
Druhá etapa bude realizována na základě výsledku elektronické dražby firmy ISRAMCO CZ, která se konala 27. 7. 2018. Novým majitelem projektové dokumentace a platného stavebního
povolení se stalo Bytové družstvo Náchodská vyhlídka, Moravská Ostrava. Nový investor takto získal vše potřebné pro dostavbu zbývajících dalších 53 bytových jednotek. Zahájení stavebních
prací, zařízení staveniště a terénní úpravy budou provedeny během září až prosince letošního roku. Od března do prosince 2019
bude probíhat hrubá stavba a kolaudace nových bytů se očekává v červenci roku 2020.
„V současné době tak máme reálně zajištěno dokončení všech
zbývajících 81 bytových jednotek do celkového počtu 300, na které byla v letech 1995 a 1996 poskytnuta dotace na výstavbu technické infrastruktury,“ dodala místostarostka Pavla Maršíková.

100 let vrzenpiukbuliky

Československé v Náchodě
28. 10.
Slavnostní akademie Sokol Náchod

ZÁŘÍ
17. 9.
Vernisáž výstavy „Olga Havlová
a Výbor dobré vůle“

14 hodin

slavnostní vystoupení členů Sokola Náchod
Sokolovna Náchod

15 hodin

Městská knihovna Náchod

Koncert Police Symphony Orchestra
16.30 hodin

24. 9.
Vysazení stromu Olgy Havlové

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

15 hodin

Ohňostroj věnovaný
100. výročí vzniku republiky

park u budovy okresního soudu, ul. Janáčkova

ŘÍJEN
21. 10.
Návrat do minulosti 28. 10. 1918

19 hodin

Masarykovo náměstí

14 hodin

inscenovaná scénka historických událostí roku 1918 v Náchodě
Masarykovo náměstí

Odhalení busty T. G. Masaryka
14.30 hodin

LISTOPAD
16. 11.
Vernisáž výstavy Fotoklubu Náchod
a křest knihy Náchod včera a dnes III
17 hodin

Masarykovo náměstí, prostory staré radnice (Pranýř)

před budovou radnice, Masarykovo náměstí

Vysazení stromu svobody
16.15 hodin

park u čerpací stanice Benzina

17. 11.
Prvorepublikový taneční večer
19 hodin

pořádá Skaut Náchod a Pěvecký sbor Hron
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Bližší informace k akcím budou průběžně zveřejňovány na plakátovacích plochách, webových stránkách města,
facebooku a v Náchodském zpravodaji.
Změna programu vyhrazena.
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HERECKÉ MUZEUM, HOPSÁČEK

Kulturní
program
v hereckém
muzeu
Viktorka
v Ratibořicích

Září
14. 9. – herec Igor Bareš
Obsazovaný český herec Igor Bareš bude besedovat s Tomášem
Magnuskem a s diváky na Viktorce. Herec byl třikrát nominovaný na Českého lva. Vstupné: 100 Kč.
15. 9. – Slavnostní otevření expozice 50 let Oživených Ratibořic od Anny Řehákové.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu ve 14.00. V kině
budou promítány vzpomínková videa a fotografie k této originální a významné akci. Celou sobotu a neděli budete moci na Viktorce potkat také postavy z Babičky v kostýmech. Českoskalické ochotníky a osobnosti doplní také čeští herci Jan Přeučil, Eva
Hrušková a Zdeněk Rohlíček.
29. září – Legendy na Viktorce
První díl pořadu legendy na Viktorce. Budete se moci setkat s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou a spisovatelkou Marcellou Marboe – Hrabincovou. Obě budou vyprávět, podepisovat svoje knihy a odpovídat na v aše otázky. Legendy začnou
v 18.00. Vstupné 100 Kč.
Říjen
12. 10. – od 19.00 beseda a večeře s hercem Petrem Vackem
vstupné: 100 Kč + konzumace.
25. 10. – Legendy na Viktorce – spisovatel, herec, zpěvák Jan
Vodňanský a spisovatel Ladislav Muška, od 18.00, vstupné: 50 Kč.
Listopad
3. 11. – Hororové Ratibořice aneb strašidelný pochod od zámku až k Viktorce, za hororové postavy budou přestrojení českoskaličtí ochotníci, ale také čeští herci. Soutěž o ceny, hororové kostýmy i menu. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, od 10.00
do 18.00.
16. 11. – od 19.00 beseda a večeře s herečkou Kateřinou Macháčkovou, vstupné: 100 Kč +konzumace.
22. 11. – Legendy na Viktorce – fotbalista Antonín Panenka
a spisovatelka Karla Erbová od 18.00, vstupné: 50 Kč
Prosinec
1. 12. – Pekelná Viktorka – kolem Viktorky pro Vás bude připraveno peklo plné čertů, soutěží pro děti i dospělé. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, od 14.00–18.00.
7. 12. – od 19.00 beseda a večeře s hercem Janem Přeučilem
a jeho hosty vstupné: 100 Kč + konzumace.
13. 12. – Vánoční posezení s legendami (hosté budou překvapení večera) od 18.00 hodin vstupné: 50 Kč.
28. 12. – Silvestr nanečisto s kapelou od 18.00 (konec dle nálady hostů) vstupné: 100 Kč.
31. 12. – Silvestr na Viktorce
Místa.na.všechny.akce.rezervujte.na.e-mailu:.info@hereckemuzeum.
cz,.tel.:.721.232.678.nebo.osobně..
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MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
Začátek školního roku v Klubu SUN Náchod – MC Hopsáček.
Prázdniny jsou u konce a prosotry Klubu se opět z táborové základny mění v hernu pro všechny malé i velké. Dveře se
pro všechny otevřou hned v pondělí 3. 9. dopoledne a otevřeno
bude každý školní den. Herna je otevřena od 9 hodin, doprovodný program začne vždy v 9.30. Těšíme se na všechny maminky
i babičky, tatínky či dědy, kteří si chtějí zpestřit dopoledne návštěvou zařízení vhodného pro děti. Samozřejmě je zde možnost dát si dobrou kávu a svačinku, ale hlavně Vás u nás čeká
herna plná různých hraček, stavebnic, klouzačka, balonkový bazének, trampolínka, lezecká stěna, cvičebna apod. V rámci společného progamu si cca 20 minut zaspíváme, zacvičíme, něco
vyrobíme apod.
Koho společné aktivity s dětmi nelákají, může nerušeně užívat
prostor herny a nebo třeba využít ranního posilovacího cvičení s Dášou každé pondělí a pátek od 8.30 hod.
Krom dopoledních hrátek se rozběhne i odpolední cvičení nejen pro maminky.
Těšit se můžete ve stejném režimu na:
pondělní Fit cvičení s Renčou od 3. 9. od 18.00 hod
Jogu s Míšou od 17. 9. od 19.00 hod – u Jogy doporučujeme
zakoupit pernamentky – omezený počet míst
úterní Pilates s p. Vojtíškovou od 4. 9. od 18.30 hod
Skákací boty s Ájou od 4. 9. od 19.30 hod
středeční Kalanetiku s Martinou od 12.9. od 19 hod
čtvrteční Skákací boty s Ájou a s hlídáním pro děti
od 6. 9. 17.00 hod
Pilates s p. Vojtíškovou od 6. 9. od 18.00 hod
Odpolední kroužky pro děti začnou na přelomu září a října.
Hlásit se můžete již nyní, přehled aktivit, dnů a časy budou průběžně doplňovány a upřesňovány během září.
Budeme rádi za jakékoliv nápady a podněty. Napište nám, co
za aktivity Vám v Náchodě chybí, prostory je možné využít k různým činnostem, nejen pro hraní dětí. Rádi Vám pomůžeme s realizací Vašich nápadů.
Volejte nebo pište – 608 970 406 nebo 604 610 581 , hopsacek@seznam.cz nebo hopsacek@hopsacek.cz , sledujte
www.hopsacek.cz nebo aktuálně stránky facebooku Klub SUN
Náchod, přejete si zasílat email – napište a rádi Vás zařadíme
do hromadné databáze.

Nový umělý trávník
na sportovním hřišti ZŠ 1. Máje
Během školních prázdnin vzniklo v areálu ZŠ 1. Máje v Bělovsi nové sportovní hřiště. Nákladem téměř 300 tis. Kč z městského rozpočtu ho zde vybudovala firma B plus P s.r.o. Červený Kostelec.
Se začátkem školního roku se tak školáci mohou těšit nejen
na nový umělý trávník, ale i workoutovou sestavu s dopadovou
plochou.

INFO, POZVÁNKY

ZÁŘÍ

Nákup nových deﬁbrilátorů
Pro interní oddělení Oblastní nemocnice Náchod byly zakoupeny dva moderní defibrilátory, určené k záchraně lidských životů v rámci resuscitace při srdeční zástavě a k léčbě poruch srdečního rytmu hospitalizovaných pacientů.
Dva přenosné přístroje byly vysoutěženy v rámci veřejné zakázky malého rozsahu za cenu do půl milionu korun. Přístroje
dodala firma S&T Plus, dlouhodobý dodavatel lékařské přístrojové techniky.
Nové defibrilátory nahradí původní letité, technicky dosluhující a potenciálně poruchové přístroje.
Defibrilátory budou využívány nejenom na JIP interního oddělení, ale budou sloužit také resuscitačnímu týmu při neodkladné
resuscitaci v rámci celého horního areálu, tedy na všech pracovištích interního oddělení, včetně hemodialýzy a také na oddělení gynekologicko-porodnickém, případně dětském.
Veškerý zdravotnický personál interního oddělení byl podrobně proškolen tak, aby nové přístroje plně splnily očekávání
a dále zkvalitnily péči o pacienty v kritickém stavu.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JIZBICE
VÁS ZVE NA OSLAVY
130 LET ZALOŽENÍ SBORU
15. září 2018 na místním hřišti
Program:

14:00 Slavnostní zahájení oslav
14:15 Ocenění členů sboru, občanů a předání pamětních listů
14:30 Svěcení praporu SDH
14:45 Vystoupení mažoretek
15:15 Zahájení doprovodného programu
21:30 Překvapení

Výstava hasičské techniky, starých fotografií, ukázka vyprošťovacích prací,
soutěže pro děti, železný hasič
Občerstvení zajištěno.

P O Z V Á N K A

Odborná konference
13. ročník
17. – 18. října 2018
Hotel U Beránka
Masarykovo náměstí 74
Náchod

PA RT N E R KO N F E R E N C E

ZAHÁJENÍ PROVOZU DENZITOMETRU
V JAROMĚŘI

Denzitomerie je moderní vyšetřovací metoda ke
stanovení hustoty kostní tkáně, k posouzení pevnosti kostí, předcházení zlomenin a pro včasné zahájení léčby osteoporózy.
vyšetření v naší ambulanci je možné provést:
na základě doporučení odborného lékaře – bezplatně v rámci zdravotního pojištění u VoZP
a ZPMV (žádanka), pojištěnci ostatních ZP si musí
vyšetření v současné době uhradit sami
v rámci preventivního vyšetření na vyžádání pacienta za úhradu 300 Kč/bod měření (pojištěnci
ČPZP a ZPMV mohou v rámci preventivního programu své ZP žádat o příspěvek v plné výši)
KARDIOLOGICKÁ, DIABETOLOGICKÁ
A INTERNÍ AMBULANCE
Dr. Ed. Beneše 191, 551 01 Jaroměř
(budova polikliniky)
telefon: 491 727 920, mobil: 722 190 777,
objednání 7–15 hodin

Více bezpečí v podchodech
Podchod pod tratí z ulice Raisova do ulice Volovnice se
v tomto týdnu „rozzářil“. Je tak prvním z celkem pěti podchodů, které se město Náchod rozhodlo nasvítit, aby se zde v nočních hodinách mohli občané cítit bezpečněji. V souvislosti s nasvícením, museli dát pracovníci v režimu veřejně prospěšných
prací podchod do pořádku a znovu natřít. Kéž by byla v bezpečí i nová výmalba...
Protože tomu tak bohužel není, a hned první den byl podchod počmárán, budou na vybraných místech umístěny fotopasti a tento vandalismus důrazně řešen!
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PETR BIRON

Petr Biron,
vévoda Kuronský
a kněžny Zaháňské
První písemná zmínka o Zaháni (německy Sagan, hornolužickosrbsky Zahań, latinsky Saganum, polsky Żagań) pochází
z roku 1202. V roce 1285 Zaháň získala městské právo, později byla sídelním městem slezského údělného knížectví. Od roku
1252 sestala součástí knížectví hlohovského (Glogau), v letech
1413 až 1472 sídlem samostatného Zaháňského knížectví polské dynastie Piastovců. Poté bylo knížectví spolu s městem
prodáno rodu Wettinů, čímž se stalo součástí saského vévodství. V roce 1549 přenechal saský vévoda a kurfiřt Mořic Saský
(1521–1533) Zaháň českému králi Ferdinandu I. Habsburskému
(1503–1564). O století později, v roce 1627, získal Zaháň do vlastnictví Albrecht z Valdštejna (1584–1634). Na jeho pozvání zde
v letech 1627 až 1630 působil astronom a matematik Johanes
Kepler (1571–1630). Roku 1646 město získal Václav Eusebius Popel z Lobkovic (1609–1677), který nechal zdejší sídelní zámek
přestavět do barokní podoby (1670) podle plánu italského architekta Antonia della Porta (1631–1702). V průběhu staletí se území v důsledku německé kolonizace z větší části germanizovalo.
Nás ale zajímá rok 1786, kdy zaháňské panství odkoupil za jeden mililon zlatých, od poručniků nezletiletého vévody z rodu
Lobkoviců, Petr Biron vévoda Kuronský (1724–1800). K tomu
přidal v roce 1792 v dražbě za 1 200 000 zlatých panství Náchod. Celá rodina přijela do Náchoda až 13. června 1796. O dva
roky později (1798) přikoupil Petr Biron k náchodskému panství
od dědiců svobodného pána Jana Josefa Dobřenského z Dobřenic
(†1796) i český zemskodeskový statek Chvalkovice.
Po smrti Petra Birona roku 1800 a získání plnoletosti zdědila vévodství nejstarší dcera kněžna Kateřina Bedřiška Vilemína
Zaháňská (1791–1839), postava z ratibořického dějství z klasické knihy Babička od neméně známé české spisovatelky Boženy
Němcové (1820–1862). Kněžna za své zásluhy získala od pruského krále titul vévodkyně Zaháňské (1801). Za jejího panování
byl vybudován nový most před hlavním vchodem paláce, přestavěno knížecí divadlo, vyměněny podstavce severní a západní strany paláce. V roce 1813 iniciovala protinapoleonské setkání diplomatů v Ratibořicích. Po její smrti v roce 1839 převzala
zaháňské panství sestra Marie Luisa Pavlína kněžna Hohenzoller-Herchingen (1782–1845).

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
Zaháňské panství nakonec v roce 1843 získala od svého synovce Konstantina Hohenzoller-Berchingen (1801–1869) nejmladší (nevlastní) sestra Dorotea (1793–1862), účastníce Vídeňského
kongresu a mecenáška kultury a umění. O rok později odkoupila objekt od městské rady. V roce 1809 se provdala za Edmunda
de Talleyrand-Périgord, vévodovi z Dino (1793–1872), se kterým
se rozvedla a začala vést domácnost jeho strýci vévodovi Charlesi Maurice de Talleyrand-Périgordovi (1754–1838), známému politikovi a státnikovi Francouzské revoluce (stala se jeho milenkou a v roce 1838 byla ustanovena univerzální dědičkou). Toto
období se v Zaháni považuje za „zlatý věk“, neboť majitelé investovali nemalé částky do architektury a výzdoby zámku. I ona
získala panství jako léno i s vévodským titulem, který ji udělil
pruský král Fridrich Vilém IV. (1795–1861). Dorotea žila na zámku až do své smrti roku 1862. Zámek rekonstruovala, na kraji parku postavila nemocnici sv. Dorotey a část parku nechala
na památku svoji nejstarší sestry upravit pod názvem "Vilemína louka". Velmi pečovala o zdejší školství. Za života posledního zaháňského knížete Bosona II. (1867–1952) bylo panství včetně paláce v roce 1935 režimem Třetí říše zkonfiskováno, majitel
prohlášen za nepřítele a zbaven občanství.
Římskokatolický kostel sv. Kříže, blízko nemocnice sv. Dorotey, představuje mauzoleum kněžen Zaháňských tvořený třemi sarkofágy s ostatky vévodkyně Kateřiny Vilemíny Zaháňské,
nejmladší sestry Dorotey de Talleyrand-Périgord a jejiho syna
Ludvíka Napoleona de Talleyrand-Périgord, vévody Dino a z Valencay (1811–1898). Obě sestry i s Luisem Napoleonem konvertovaly k římsko-katolické víře. Rodiče a dvě prostřední sestry byli
pochováni v nedalekém evangelickém (protestanském) kostele
Milosti (dnes Łaski) z roku 1709. V něm nechaly kněžny Zaháňské v letech 1843–1846 vybudovat věž a hrobku, do které byly
v roce 1846 převezeny ostatky jejich otce Petra Birona. Jsou zde
uloženy i jeho třetí manželka Ana Charlota Drotea von Medem
(1761–1821), dcery Marie Luisa Pavlína kněžna Hohenzoller-Berchingen a Johanna Kateřina kněžna z Acerenza (1783–1876) a synovec Peter Gustav Herman Kuronský (1818–1852). Z původního
kostela zbyla 70 metrů vysoká zeď, vše ostatní bylo zničeno během bojů v únoru 1945. Po opravách v roce 2004 byla věž zpřístupněna (Wieża Widokowa) a je z ní pěkná vyhlídka s pohledem na město a okolí.
Jan Rail – Irena Vlachová
Prameny: Hladký, Ladislav: K 200. výročí úmrtí Petra Birona vévody Kuronského (přednáška). Náchod, 2000
Rail, Jan: Třikrát o Zaháni, ČsOL Hradec Králové, 2016
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Přehled kulturních akcí
v září 2018 v Regionálním muzeu Náchod
Stavby století republiky 1918–2018 v Král. kraji
U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa pořádá Muzeum Náchodska ve spolupráci se společností
Foibos Books výstavu s názvem Stavby století republiky v Královéhradeckém kraji, představující jedinečnou podobu moderní
architektury našeho regionu v obrazech, fotografiích, plánech
a příbězích o architektech, stavebnících či stavitelích. Expozice
provede návštěvníky stavbami moderní architektury, vytvořenými od roku 1918 do současnosti. Výstava je součástí celorepublikového projektu, jehož cílem je představit stoletý vývoj moderní československé, respektive české architektury a stavitelství
jako součásti architektonické kultury nové Evropy od skončení
první světové války po současnost. Probíhat bude ve výstavní
síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) od 8. do 30. září 2018,
slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 7. září v 17 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí
až po současnost. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.
cz. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda
Do budovy stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě
na Masarykově náměstí čp. 18 srdečně zveme zájemce k návštěvě výstavy Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda. Výstava mapuje nejdůležitější milníky našich dějin zakončené osmičkou (1918, 1938, 1948 a 1968), mapuje události, k nimž v naší
vlasti a na Náchodsku došlo a díky desítkám trojrozměrných
předmětů, z nichž některé jsou prezentovány zcela poprvé, připomíná návštěvníkům pohnuté události 20. století. Výstava potrvá do 11. listopadu 2018.
Součástí výstavy je rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků
čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit
– 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka.
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Sbírka předmětů z období ČSSR
Staré věci nepatří do starého železa
Muzeum Náchodska si vás dovoluje pozvat na sbírku předmětů z éry ČSSR.
KDY: 25. 9. 2018 (15.00–16.00 hod.)
KDE: v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice
(čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě
Za váš zájem a podporu předem děkujeme!
Více informací: www. muzeumnachod.cz a Fb Regionální muzeum v Náchodě
Mezinárodní den archeologie
Muzeum Náchodska se připojilo k pátému ročníku MDA, který
se u nás uskuteční 20. 10. 2018 od 9.00 do 17.00 hodin, Masarykovo náměstí 18 (Broučkův dům).
Mezinárodní den archeologie je především o nadšení z objevování naší historie a každoročně různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí zájemcům různé archeologické
aktivity, které si kladou za cíl je poučit i pobavit.
Pevnost Dobrošov v září
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Vzhledem k plánované rekonstrukci je provoz omezen. V září je otevřeno pouze o sobotách, nedělích a ve státní svátek 28. září,
kdy budou probíhat prohlídky v 9.45, 11.10, 12.30, 14.00 a po-

MUZEUM, SOKOL
slední v 15.15 hod. V ostatních dnech je návštěva pevnosti možná jen po včasné rezervaci (minimálně 48 hodin před požadovaným termínem). Možnost rezervace platí od 10. září, v době
od 1. do 9. září rezervaci na jiný termín mimo konání prohlídek
v sobotu a neděli v avizovaných časech nelze uskutečnit. ZMĚNA
VYHRAZENA! Upozorňujeme návštěvníky, že provozní doba se
může změnit v závislosti na přípravných pracích k rekonstrukci! Po dobu prohlídek nebude v provozu pokladna pevnosti. Návštěvu pevnosti lze objednat a ověřit na tel. čísle 724 120 498, či
elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.
Na sobotu 15. září je plánována vzpomínková akce k 80. výročí
mnichovských událostí. Bližší informace budou včas zveřejněny
na www stránkách pevnosti.
V sobotu 22. září se dobrošovská pevnost zapojí do 3. ročníku
populárního projektu Světla nad bunkry. Od 20 hodin se mohou návštěvníci těšit na nasvícené objekty dobrošovské pevnosti, osvětleny budou také další objekty náchodské pevnostní linie. Vezměte si s sebou vlastní svítilny a pomozte nám bunkry
nasvítit!
Na svatého Václava do pevnosti skoro zadara! Během státního svátku, v pátek 28. září, bude vstup do pevnosti mimořádně
zpoplatněn polovičním vstupným pro všechny návštěvníky: dospělí 40 Kč, děti, studenti a senioři 20 Kč.

Tužme se!
150 let Sokola v Náchodě
Muzeum Náchodska pořádá od září 2018 do dubna 2019 sbírku věcí, které se vztahují k sokolskému hnutí. Dárci mohou nosit kroje, cvičební úbory, náčiní, fotografie, odznaky i jiné předměty, které ilustrují historii i současnost spolku.
Pro připravovanou výstavu hledáme především předměty se
vztahem k Náchodu, dárci však mohou nosit i věci vztahující se
k Sokolu jako národní organizaci, např. k jeho sletům. Pokud
doma máte nějaký zajímavý předmět, kterého se nechcete vzdát,
a přesto si myslíte, že je zajímavý a byl by pro výstavu přínosem,
budeme velmi rádi, zapůjčíte-li nám jej alespoň po dobu výstavy. Vděčni budeme také za zapůjčení fotografií, popř. dopisů a jiných listin, které si budeme moci oskenovat.
Předměty ze sbírky budou nejprve využity při přípravě výstavy zaměřené na připomenutí vzniku Sokola v Náchodě před
150 lety a následně budou používány i při dalších výstavách. Přinést je můžete kdykoliv do muzea (vždy se jménem dárce a kontaktem na něj) nebo ve vyhlášených termínech přímo na osobní schůzky s muzejním kurátorem.
První schůzka se uskuteční 25. 9. 2018 v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.
Druhá schůzka se uskuteční 23. 10. 2018 v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.
Třetí schůzka se uskuteční 20. 11. 2018 v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.
Za Váš zájem a podporu předem velice děkujeme!
Více informací: www.muzeumnachod.cz a Fb Regionální muzeum v Náchodě
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SOCIÁLNÍ PÉČE

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB PÉČE O DUŠEVNÍ
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
ZDRAVÍ, z. s.
Královéhradeckého kraje, o.p.s., regionální pracoviště NÁCHOD
Palachova 1303 (budova Okresního soudu Náchod 2. poschodí)
547 01 NÁCHOD DIČ: CZ26594145 tel.: 491 426 027
e-mail: nachod@czphk.cz
nabízíme:
– 		služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
(např. příspěvky na péči, průkazy TP,ZTP, ZTP/P apod.)
– půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
– 		nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro
ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují
rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např.výtahů, schodišťových plošin, WC
apod.)
Kompenzační a rehabilitační pomůcky: 		
mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka, klozetové vozíky,
nájezdové rampy, antidekubitní matrace s kompresorem, trojkolo, elektrické polohovací postele s matrací, rotoped, biolampu,
zvedák do vany, měřič pro diabetiky apod.

Pořádá
CHARITATIVNÍ BAZAR
Máte doma přebytečné oblečení, hračky, nádobí, keramiku apod.? Je Vám líto vše vyhodit? Přineste nám to
a podpořte tak dobrou věc!
Spolek Dokořán z.s. pořádá charitativní bazar. Bazar se uskuteční dne 24. října 2018 v Městské knihovně Náchod od 9 do 18
hodin.
Proto vás prosíme o velkou pomoc a zároveň vás všechny zveme na náš charitativní bazar, kde budeme darované věci za symbolické ceny prodávat.
Kdo vlastně jsme?
Základním cílem všech činností spolku je celkové zkvalitnění života příslušníků cílové skupiny předcházením, snižováním
a omezováním výskytu sociálně patologických jevů. Posláním
organizace je poskytování sociálních služeb, realizace volnočasových programů a provázení dětí a mládeže obdobím dospívání realizováním činností, které napomáhají zdravému životnímu
stylu, vzájemné toleranci, úctě a respektu k názorovým odlišnostem a životním postojům.
Projektem spolku je Sociálně aktivizační služba Archa, která
pomáhá ohroženým rodinám s dětmi z Náchoda.
Jaké věci můžete do bazárku darovat?
Keramiku, oblečení, hračky, knihy, šperky, nádobí – vše, co
doma již nevyužíváte a je vám líto to vyhodit. Věci mohou být
starší a samozřejmě použité, jen prosím o věci čisté, nerozbité
a oblečení bez děr.
Kdy a kde věci vybíráme?
Všechny věci na bazárek vybíráme v místě naší sociální služby, tedy na adrese Komenského 577, Náchod. Čas vybírání věcí:
PO, ÚT, ČT, PÁ 12.00–16 hodin, ST 9.00–11 hodin.
V případě potřeby předat věci v jinou hodinu, prosíme o předchozí telefonickou domluvu na čísle 774 929 182, 774 929 183
nebo 777 992 258. Sběr všech věcí probíhá do 19. října 2018
Jménem spolku Dokořán již teď děkujeme za vaši podporu jak
s darováním věcí, tak při nákupu na našem bazaru.
www.dokoran.eu					
Mgr. Denisa Carvová, vedoucí soc. služby

Klienti a pracovníci PDZ doporučují výlet na Ostaš
Sociální pracovníci Péče o duševní zdraví střediska Náchod pořádají pravidelné klubové aktivity pro klienty. V létě využívají hezkého počasí k pořádání aktivit v přírodě na čerstvém vzduchu.
Na začátku prázdnin podnikli výlet na Ostaš. Výletu se účastnilo 6 uživatelů služeb z Náchoda a Broumova. Všichni se společně sešli v Pěkově a zamířili do skal. Proplétali se mezi balvany
bludiště skalního města a na vrcholu si užívali nádherný výhled.
Výlet všichni hodnotili jako skvělou příležitost strávit den aktivně, protáhnout svá těla a poznat se lépe s ostatními. Jeden z klientů, pan Mirek říká: „Ostaš mě okouzlila, je to krásné místo,
které rozhodně stojí za to navštívit. Den jsem si moc užil, viděl
jsem něco nového a popovídal si s ostatními.“
Pracovníci pořádáním výletů a dalších aktivit dávají možnost lidem s duševní nemocí strávit den neobvyklým způsobem, setkat
se s lidmi s podobným osudem, prožít společné zážitky a navázat nová přátelství.
Péče o duševní zdraví, z. s.
Nezisková organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním poskytuje sociální služby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, organizuje akreditované vzdělávací kurzy, pořádá
osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí
o životě lidí s duševním onemocněním. Pobočný spolek Výměník podporuje lidi se zdravotním handicapem v návratu na běžný trh práce a nabízí pracovní uplatnění v chráněné kavárně,
dílnách a obchodu.
Více na http://www.pdz.cz/
https://www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi
https://www.facebook.com/cafe.robinson/

Pěstounská péče
Kraj upozorňuje na potřebnost náhradních rodičů.
V září uspořádá týden pěstounství.
Královéhradecký kraj pořádá ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi na podporu náhradní rodinné
péče Týden pěstounství Královéhradeckého kraje. Ten proběhne ve dnech 24. až 29. září 2018 a nabídne program pro odbornou ale i laickou veřejnost. Akce se koná pod záštitou náměstka
hejtmana pro oblast sociálních věcí Vladimíra Dernera.
„Týden pěstounství je součástí naší kampaně na zvýšení povědomí o náhradní rodinné péči. Chceme, aby se lidé blíže seznámili
s tím, co to znamená být náhradním rodičem a dávat dětem to, co je
pro každého z nás nejdůležitější – domov. Samozřejmostí je i setkání samotných pěstounů, kteří si během celého týdne budou moci vyměnit své zkušenosti a názory,“ sdělil náměstek Vladimír Derner.
Více informací o pěstounské péči naleznete na www.stansenahradnimrodicem.cz.
Program Týdne pěstounství Královéhradeckého kraje 2018
na Náchodsku:
26. 9. (středa) Broumov – Pěstouni, díky! 13.00–16.00
Mírové náměstí – infostánek – problematika náhradní rodinné péče
Infocentrum – promítání dokumentárního cyklu Rodiče napořád +
diskuze s pěstouny
Nové Město nad Metují – Odpoledne s pěstouny
14.00–17.00 – Centrum prevence Mandl, Družstevní 587 – autorské čtení spisovatelky Jany Maternové
VÝSTAVA – Náchod – Jsem pěstoun
Ve dnech 24.–30. 9. na Masarykově náměstí
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Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka v Náchodě
Předprodej od 20. srpna 2018
STOLOVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÁLU

Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC Hronov, tel.: 491 483 646, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119,

IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657a RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz

f HotSerenaders

V pátek 28. září 2018
pořádá Klub českých turistů Náchod
„Setkání turistů Královéhradecké oblasti u příležitosti 100. výročí republiky a 130. výročí vzniku KČT na Jiráskově chatě na Dobrošově“
9.00–9.30 hod – pietní akt u hrobu zakladatele KČT Náchod
a starosty náchodského Sokola „táty“ Aloise Bureše
9.30–11.00 hod. – pochod turistů ze hřbitova v Náchodě-Starém Městě na Jiráskovu chatu na Dobrošově. (Autobus pro případný odvoz účastníků na Jiráskovu chatu i zpět do Náchoda
bude v 9.30 hod. přistaven na parkovišti u hřbitova.)
Jiráskova chata:
11.00–11.30 hod. – přednáška Mgr. Lýdie Baštecké „100 let republiky“
Od 11.00 do 13.00 hod zahraje přítomným melodie dvacátých
let minulého století hudební skupina THE NEXT GERATION
Uplynulých 100 let republiky a 130 let KČT připomene výstava
fotografií náchodského regionálního muzea
V průběhu slavnostních setkání na hřbitově a na Jiráskově chatě vystoupí náchodský smíšený pěvecký sbor Hron.
Za.výbor.KČT.Náchod.Vás.k.účasti.srdečně.zve.
Ing..Jaroslav.Rohulán,.předseda

www.SERENADERS.sk
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90 LET ATAS

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Náchodská společnost ATAS elektromotory slaví 90. výročí založení
Společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. dne 17. 7. 2018
oslavila 90. výročí svého založení a současně 119. výročí narození pana Antonína Taichmana, který stál u jejího zrodu.
Při slavnosti za přítomnosti členů vedení firmy a pozvaných
hostů odhalili předseda představenstva společnosti ing. Otto Daněk a starosta města Náchod Jan Birke pamětní kámen s deskou,
která připomíná obě výročí. Nově zasazený strom před sídlem
společnosti bude současným i budoucím zaměstnancům svými
kořeny symbolicky připomínat její úctyhodnou historii a novými výhonky očekávaný rozvoj a prosperitu firmy.
Všichni přítomní včetně potomků pana Antonína Taichmana
se poté přesunuli na staroměstský hřbitov, kde společně uctili památku zakladatele firmy ATAS.
Předseda představenstva společnosti ing. Otto Daněk a starosta Jan Birke
v doprovodu místostarostů Pavly Maršíkové a Miroslava Bráta položili věnce
na hrob pana A. Taichmana.
Podrobnosti o historii a tradici této
významné náchodské firmy najdete
v letním vydání Náchodského zpravodaje na:
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/nachodsky-zpravodaj/ a v příloze.
Přejeme náchodské firmě ATAS elektromotory a.s. a jejím více než osmi stům
zaměstnanců do dalších let mnoho úspěchů a vedení společnosti ta nejlepší obchodní rozhodnutí k dalšímu rozvoji!

POZVÁNKY

ZÁŘÍ

Výcvikové kurzy základní
poslušnosti a ovladatelnosti psa,
které pořádá

...bez vrásek na duši

Srdečně zveme všechny zájemce na

SOBOTA
15. 9. 2018
14–17 HODIN

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
ALKALIS Senior Rezidence
Na Chocholouši 409, 549 31 Hronov
tel.: 730 578 292
e-mail: info@alkalisrezidence.cz

www.alkalisrezidence.cz

začínají v sobotu, 8. září 2018, v 14:00 hodin.
Jsou vhodné pro štěňata i dospělé psy.
Věnovat se Vám budou zkušení instruktoři.

Více na www.zkonachodsport.4fan.cz
Přihlásit se můžete u paní Borkovcové na mobil. č.
723221872 nebo email zkonachodsport@seznam.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže
v Náchodě si Vás dovoluje oslovit s nabídkou
Rekondičního pobytu 2018 pro seniory, věk 60+
v Lázeňském léčebném domě Praha v Luhačovicích
Lázeňský léčebný dům Praha se nachází v lázeňském městečku
Luhačovice, přibližně 500 metrů od kolonády. Pobyt je dotován Ministerstvem zdravotnictví.
Termín: 13.–19. října 2018; Cena: 5.990 Kč
Cena zahrnuje: Ubytování – na 6 nocí ve dvoulůžkových pokojích
se sociálním zařízením; Stravu – polopenze ; Dopravu autobusem.
Rekondiční program – denně plavání v krytém bazénu s bezchlórovou úpravou vody, hydromasážní lavice, vodní rotoped na posílení dolních končetin a zádového svalstva, vířivka nohou s rehabilitačním chodníkem, (vhodné pro prokrvení dolních končetin),
léčebný tělocvik,
2 x vodoléčba vířivka na ruce, 1 x parafín, 1x inhalace, pitná
kůra minerálních léčivých pramenů. Informační schůzky, pojištění, služby delegáta.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
ZÁŘÍ 2018
 Neděle 2. 9. 2018

od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 Sobota 8. 9. 2018
od 15.00 hod. do 17.00 hod.
 Neděle 9. 9. 2018
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 Sobota 15 .9 .2018

* * ** *
Pokud se rozhodnete, že s námi pojedete, postupujte následovně:

od 14.00 hod. do 16.00 hod.

– rezervujte si pobyt telefonicky nebo e-mailem na OS ČČK Náchod
(počet účastníků pobytu je omezen), bude Vám zaslána přihláška
– vyplněnou přihlášku s doporučením odborného lékaře zašlete
na níže uvedenou adresu
– zaplaťte cenu pobytu na účet č. 195321700/0300 u ČSOB (jako VS
uvádějte rodné číslo) nebo v hotovosti v kanceláři OS ČČK v Náchodě.

 Neděle 16. 9. 2018
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 Sobota 22. 9. 2018
od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 Neděle 23. 9. 2018
od 13.00 hod. do 15.00 hod.
 Sobota 29. 9. 2018

Bližší informace získáte na adrese:

Oblastní spolek Českého červeného kříže,
Bartoňova 1006, 547 01 Náchod
č. tel.: 739 724 244
e-mail: nachod@cervenykriz.eu

od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 Neděle 30. 9. 2018
www.zimni-stadion-nachod.cz

od 14.00 hod. do 16.00 hod.

zimni.stadion@mestonachod.cz

27

28

SPORT

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – září 2018

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
15. 9. 2018 11.00
SKK Primátor Náchod – K Slovan Rosice (mistr ČR)
29. 9. 2018 1.00
SKK Primátor Náchod – KK Blansko
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
22. 9. 2018 10.00
SKK Primátor Náchod B – Sparta Kutná Hora
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
22. 9. 2018 15.00
TJ Červený Kostelec – SKK Bohušovice
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
15. 9. 2018 15.00
SKK Primátor Náchod A – Spartak Rokytnice n.J.
29. 9. 2018 15.00
SKK Primátor Náchod A – SKK Hořice v Podkr. B
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
23. 9. 2018 10.00
SKK Primátor Náchod A – Lokomotiva Trutnov
23. 9. 2018 10.00
SKK Primátor Náchod B – TJ Jiskra Ústí n.O. - Hylváty
Východočeský přebor: (hrací den – pátek)
21. 9. 2018 17.00
SKK Primátor Náchod B – Zálabák Smiřice B
5. 10. 2018 17.00
SKK Primátor Náchod B – KK Vysoké Mýto B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
21. 9. 2018		 19.30
SKK Primátor Náchod C – KK Hradec Králové C
5. 10. 2017		 19.30
SKK Primátor Náchod C – TJ Dvůr Králové n.L. C

Letní úspěchy Delfínů na MR
Janeček mistrem republiky, Bubeníčková 4 medaile, Cedidla bronzový
Plavci Delfínu Náchod mají úspěšně
za sebou svá letní mistrovství republiky.
Nejprve se představili na MČR 10letých
v Mladé Boleslavi. Náš oddíl reprezentovala Simona Bubeníčková a Patrik Hendl.
Simona absolvovala první den tři starty
a každý byl medailový. Na 100 metrů znak
a motýl vybojovala 3. místo a na 200 VZ
dokonce stříbro. Na všech tratích si vytvořila krásné osobní rekordy. Patrik Hendl
startoval na 100 Z a plaval také v nejlepším osobním čase.
Druhý den Simona přidala již čtvrtou
medaili na trati 400 m ve strhujícím finiši, kde prohrála o pouhou 1 sekundu
a vytvořila si nový osobní rekord o 19 sek
v čase 5:51,34. Na 100 m VZ obsadila krásné 4. místo a na 50 m brala 7. místo.
Letní MČR 11letých se konalo v plaveckém bazénu na Kladně. Náš oddíl reprezentovali Míša Morávková, Verča Švecová, Bára Dohnalová, Linhartová a Říhová
a chlapci Jakub Dlohoška, Matěj Pavelka a David Cedidla. Nejlépe si první den
vedla Míša Morávková, která na 100 Z vyplavala 4. místo a Verča Švecová na 200
VZ brala také “bramborovou medaili”.
Do elitní desítky plavců se svými výkony zapsala 5. místem na 100 Z Verča Švecová a brala i 6. místo na 100 M. Sedmé
místo získala Míša Morávková na 100 PZ,

Barča Dohnalová na 200 P, 8. místo na 100
PZ vybojovala Barča Dohnalová a na 200
P i Barča Linhartová a 9. místo na 50 VZ
Míša Morávková. Z chlapců plaval nejlépe Jakub Dlohoška – na 100 M obsadil
13. místo. Ve smíšené štafetě 4x 50 PZ vybojovali náchodští plavci krásné 6. pořadí ve složení Morávková, Linhartová, Dlohoška a Cedidla.
Druhý den ukončil čekání na medaili svým kvalitním výkonem na 200 znak
David Cedidla, který si doplaval pro cenný
bronz. Bramborovou medaili si na 200 PZ
vybrala Míša Morávková a na stejné trati dohmátla na 5. příčce Barča Dohnalová
a hned za ní 6. Verča Švecová. Na 6. místě dohmátla i Barča Lihnartová na 100 P
a 9. místo obsadila Míša Morávková na 100
VZ a na 50 M Veronika Švecová a elitní
10. místo na 100 P obsadila Barča Dohnalová. Velmi hodnotného výsledku dosáhla smíšená štafeta na 4x 50 m VZ ve složení Barča Dohnalová, Matěj Pavelka, David
Cedidla a Verča Švecová, která obsadila
krásné 5. místo.
MČR 12letých proběhlo v Kopřivnici
a 13letých v Plzni. V Kopřivnici si Filip Tomášek na 100 P vylepšil svůj osobní čas
na 1:33,4. V Plzni nejlepší výkon předvedla Markétka Dítětová na 800 VZ a na 100
VZ, kde obsadila krásná 9. místa a 10. místo na 400 VZ. Matěj Vrzáček na 100 Z zaplaval jen těsně za elitní desítkou na 11.
místě v osobním rekordu za 1:12,86.
Na MR dorostu a dospělých se nominovali Pavel Janeček, Martina Ulmanová,
Pavlína Linhartová, Petra Lemfeldová,
Anežka Rožnovská a Tereza Hofmanová.
Janeček získal mistrovský titul na 200 m
motýl v čase 1:59,63, půl vteřiny od limitu ME v Glasgově. Bronz pak přidal na trati 200 m polohově za 2:05,72. Do TOP 20
v ČR se vešla ve stejné disciplíně 18. pozicí
Martina Ulmanová. Štafeta Delfínu na 4 x
200 m VZ obsadila 6. pozici v ČR.
Pavel Janeček

Velký basketbalový nábor

Přijď poznat nové
kamarády a kamarádky!
Pro všechny dívky a chlapce ročníků 2012
a starší. Oddíl basketbalu TJ SPŠS Náchod
pořádá nábor nových hráčů
v pátek 7. 9. 2018 a 14. 9. 2018 od 16 hodin
v tělocvičně školy SPSŠ stavební a OA Náchod (ul. Pražská 931).
Kontakt: Pavel Prouza
tel.:+420 608 667 732

XXXVII. ročník turnaje
neregistrovaných
v kuželkách
v Červeném Kostelci
Srdečně zveme všechny kuželkářské
nadšence na turnaj tříčlenných družstev
v kuželkách v Červeném Kostelci. Turnaj
začne 5. 11. 2018 a bude končit podle počtu družstev (přibližně koncem ledna).
Přihlášky zasílejte do 28. 10. 2018 buď
elektronicky na email kincl.kuzelky@seznam.cz, nebo telefonicky 607 523 898.
Na hojnou účast se těší červenokostelečtí kuželkáři.

Nový sklad
pro hasiče na Lipí
Dobrovolní hasiči na Lipí mají nové zázemí. Novostavba, která byla dokončena 30. června a zkolaudována 8. srpna
po vložení stavby do katastru nemovitostí, slouží pro uskladnění pomocného vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů Lipí
u Náchoda.
Dvoupodlažní objekt skladu postavila firma Vše pro stavby s. r. o., Náchod
a z městského rozpočtu si tato investice
vyžádala částku 1,8 mil. Kč.

ZÁŘÍ

Státní zámek Náchod
V měsíci září nabídne náchodský zámek návštěvníkům od úterý do neděle (9–16 hodin) prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámeckého patra a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení.
O víkendech v 10 a 14 hodin bude pro zájemce o faleristiku
a numismatiku otevřena i Expozice řádů, mincí, medailí, šperků
a vyznamenání, která je spojena s prohlídkou Reprezentačních
pokojů Piccolominů (v ostatních dnech je samostatná prohlídka
tohoto speciálního okruhu možná pro objednané skupiny deseti a více osob).
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
1. 9. Mše svatá
V zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie v 16 hodin.
2. 9. Prohlídka zámecké kaple
Prohlídka raně barokní zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie
včetně sakristie a kruchty, ve 13 hodin. Vstupné jednotné: 50 Kč .
8. 9. Kuronské slavnosti
Celodenní bohatý kulturní program v zámeckém areálu konaný
na počest Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona – divadlo, hudba, řemeslné trhy, atd.
8. 9. Ze života na zámku
Prohlídky expozice Na dvoře vévodském s průvodci v kostýmech
a vyprávěním o životě na zámku a v podzámčí.
Prohlídky v 11, 13, 15, 16 hodin. Vstupné se nemění.
8. 9. Pokoje vévody Kuronského po setmění
Na vědomost se dává, že ve večerních hodinách v den oslav příjezdu vévody Kuronského si mohou hosté prohlédnout zámecké komnaty, kde je osobně přijme Petr Biron se svojí manželkou
Dorotheou von Meden. Aby však zámecký správce měl přehled
o vaší návštěvě, je nutné ji ohlásit předem na tel.: 491 426 201,
773 771 818 nebo e-mailem: nachod.objednavky@npu.cz.
Prohlídky se konají ve 21, 21.30, 22, 22.30, 23 hodin.
Vstupné: 150 Kč/plné, 100 Kč/snížené, 400 Kč/rodinné.
15.–16. 9. Dny evropského dědictví (EHD)
Speciální exteriérové prohlídky celého zámeckého areálu se zaměřením na stavební aktivity Ottavia I. Piccolomini a Piccolominiů, včetně prohlídky zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie.
Prohlídky se konají v 11, 13 a 15 hodin.
Vstup zdarma.
22.–23., 29.–30. 9.
Výstava obrazů a fotografií posledních majitelů zámku
V jedné místnosti reprezentačních pokojů Piccolominiů. Výstava obrazů a fotografií ze zámeckého depozitáře přiblíží návštěvníkům život na Náchodě mezi lety 1842–1945.
Prohlídky se konají v 11, 13, 14, 15 hodin. Vstupné jednotné: 20 Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Správa zámku

ZÁMEK, GALERIE

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245,
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin.
Claudie Resner
– Jemné mosty nad neviditelnými propastmi. (do 9. 9.)
Claudie Resner (1965) pochází z Hradce Králové. Na AVU
v Praze v ateliéru Aleše Veselého se zabývala převážně sochařskou činností. Pracuje s neobvyklými a velmi moderními materiály. Léta své kariéry zasvětila i pedagogické činnosti. Výstava představí cykly All inclusive, Esence a Love.
K výstavě je připraven samoobslužný program pro děti.
V rámci Kuronských slavností v sobotu 8. září galerie pořádá Workshop pro veřejnost s Claudií Resner
– Hvězdy na papíře v 10, 11, 14 a 15 hodin
V rámci workshopu s autorkou výstavy absolvují návštěvníci krátkou komentovanou prohlídku. Poté je autorka namotivuje tématy na výběr. Inspirace bude vycházet ze tří vystavených cyklů: cyklu obrazů nazvaného LOVE vytvořeného
třpytivými glitry, cyklu plastových soch nazvaného ESENCE
a cyklu, kde autorka pracovala s nanovláknem.
Boundary Jazz Quintet – v 18 hodin
Koncert příhraničního jazzového česko-polského kvintetu,
tentokrát v komornější sestavě bez bicích nástrojů, tedy jako
kvartet – trubka, saxofon, kontrabas a kytara. Repertoár kapely sestává z jazzových standardů a autorských skladeb jejích členů.
Jan Paul. Obrazy bez názvu 2004–2018.
22. 9. – 11. 11., zahájení v pátek 21. září v 17 hodin.
Jan Paul (1956) je výrazným solitérem současného českého
malířství. V galerii představí výběr z obrazů, které vytvořil
po roce 2004, kdy se prožitek z doprovázení umírající matky
hluboce vepsal do jeho myšlení i přístupu k tvorbě. Autor se
rozhodl malovat prsty. Obrazy figurální, zabývající se tíživými tématy života, i díla nefigurativní, v nichž světlo, symbolizující naději, vyjadřuje duchovní přesahy naší dočasné
existence. V některých obrazech autor oba tematické okruhy spojuje v jeden obsahový celek, aby konfrontoval pomíjivé a věčné. Pro jejich obsahovou výstižnost i specifické světelné podání obrazy nepojmenovává.
George Grosz? – Cirkus. Výstava jednoho obrazu.
27. 9. – 11. 11., zahájení ve středu 26. září v 17 hodin.
Obraz s tradovaným názvem Cirkus a s nepotvrzeným autorstvím světově proslulého výtvarníka Georga Grosze (1893–
1959) je od roku 1983 součástí sbírkového fondu Galerie výtvarného umění v Náchodě. (Jako Groszovo dílo pod názvem
Cirkus byl léta vystaven v expozici moderního evropského
umění Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci.) Malba,
pokud by se potvrdilo Groszovo autorství, by patřila k nejcennějším artefaktům 20. století v domácích státních sbírkách, ale dílo klade stále mnoho otázek nejen ohledně původce, ale také námětu i osudů díla samotného. Výstava se
pokusí především odhalit některé možné vazby na námět
dramatu Franze Wedekinda i slavný expresionistický film
Georga Wilhelma Pabsta Pandořina skřínka (1929) a zároveň i poodhalit možný autorský okruh tohoto obrazu vynikajícího skvělým malířským zpracováním.
Edukační programy pro školy budou probíhat od 1. října.

www.mestonachod.cz
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
8. 9. a 9. 9.
		
15. 9. a 16. 9.
		
22. 9. a 23. 9.
		
28. 9.
		
29. 9. a 30. 9.
		

MDDr. Lucie Škodová Třísková
Náchod		
MUDr. Jan Šnajdr		
Velké Poříčí		
MUDr. Jana Šnajdrová
Velké Poříčí		
MUDr. Blanka Hulánová
Nové Město nad Metují
MDDr. Marcela Špačková
Nové Město nad Metují

PROGRAM
září

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
sobota 8. září – AHOJ PO PRÁZDNINÁCH
zábavný program v Zámecké aleji v rámci
Kuronských slavností, hry, hrátky a soutěže, drobné vyrábění, sportovní a taneční aktivity, střelnice, prezentace činností
jednotlivých oddělení, Tlapíkárny a Mateřského centra

AKCE MC MACÍČEK
středa 26. září
– DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dopoledne od 9 do 11.30 hodin prohlídka prostor MC MaCíček, volná herna, nabídka aktivit, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK
2018/2019
Do kroužků Déčka se účastníci přihlašují
elektronicky prostřednictvím webových
stránek www.deckonachod.cz. Při přihlášení do více kroužků je nárok na slevu
ze zápisného. Opět jsme pro vás připravili širokou nabídku nejrůznějších kroužků – tradičních i úplně nových, podrobnou nabídku najdete na našich webových
stránkách.

Školní družina v Déčku Náchod
s finanční podporou ESF
Projekt č.
CZ.03.2.65/0.3/0.0/16_047/0008130
SVČ Déčko Náchod získalo prostřednictvím MAS Stolové hory grant na prorodinná opatření, jehož cílem je zabezpečit péči o děti tak, aby rodiče mohli
docházet do práce nebo studovat.
Od počátku školního roku 2018/2019 zřizujeme v budově Déčka školní družinu
s provozní dobou od 13 do 17 hodin. Přihlášené děti bude vyzvedávat ze školy
pracovník družiny a převádět je do Déčka. Děti budou mít možnost v rámci programu Družiny navštěvovat pravidelné
kroužky Déčka za zvýhodněné zápisné.

Stomatologická pohotovost
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 421 920
Náchodská 548
tel.: 777 905 047
Náchodská 548
tel.: 491 852 850
Smetanova 144
tel.: 491 428 502
Komenského 72
tel.: 491 472 923

Vzdělávací program družiny bude zabezpečen kvalifikovanými pedagogy.
Prázdniny jsou za námi a s nimi letní příměstské i pobytové tábory, které Déčko
jako tradičně organizovalo.
Děkujeme rodičům za jejich důvěru a Evropskému sociálnímu fondu za poskytnutou dotaci. Nejvíce bychom chtěli poděkovat samotným účastníkům, kterých letos
bylo ve 23 táborech přes 600 za to, že jsme
s nimi mohli prožít báječné dny plné dobrodružství a zábavy.
Děti se naučily mnoho nových dovedností,
jezdily na kolech, na koních, lezly po skalách, vznikla spousta nových přátelství,
která nás mohou provázet po celý život.
Teď už jsme my, pracovníci Déčka, opět
v jednom kole a chystáme pro vás zajímavé a kvalitní kroužky. Některé již znáte
z minulých let, jiné jsou úplně nové. Věříme, že si z naší nabídky vyberete a zapojíte se mezi nás. Vaše Déčko Náchod

Muž světa v Domově
pro seniory Marie

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

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

Tradiční srpnové
sportovní odpoledne
v Domově pro seniory
Marie
Ve středu 22. srpna 2018 se v Domově pro seniory Marie konal tradiční turnaj klientů ve sportovních disciplínách.
Počasí bylo luxusní a po celé sportovní
odpoledne klientům fandilo i sluníčko.
Disciplíny byly rozmanité a klienti soutěžili v hodu kostkou, dobývání hradu,
hodu oštěpem, výlovu rybníka, kopání
fotbalového míče do branky, hodu koulemi. Všichni závodníci zvládali disciplíny s přehledem a sportovním nadšením.
Body získané za disciplíny závodníkům
na tabulkách hojně přibývaly. Na závěr
her byli nejlepší závodníci oceněni diplomem, sladkou medailí a drobnou cenou.
Zakončení her se uskutečnilo v zahradním altánu s malým občerstvením. Absolutní vítězkou sportovních her se stala
paní Anežka Knappová.
Mgr. Jaromír Vejrych

V sobotu 25. srpna 2018 odpoledne navštívil Domov pro seniory Marie nejkrásnější muž světa Seung Hwan Lee z Korei
Seung Hwan Lee. Prostřednictvím tlumočnice zajímavě a poutavě vyprávěl o Korei,
studiu, rodině, ale i o věcech, které jsou
typické pro zemi, ve které žije. Vstřícně
odpovídal na dotazy klientů, pro klienty
podepsal pamětní list a pořídil s nimi fotografie. Pro všechny účastníky setkání to
byl velmi poutavý a pěkný zážitek. Poděkování patří Davidu Novotnému, který na
nás jako každý rok soutěže „Muže roku“
nezapomněl.
Mgr. Jaromír Vejrych

Házená
Sobota 15. září 2018
od 9.00 krajský přebor starších žáků
od 15.00 1. liga mladší dorostenci
HC TJ Náchod – HC Dukla Praha A
Sobota 22. září 2018
od 15.00 1. liga mladší dorostenci
HC TJ Náchod – TJ Sokol Nové Veselí
od 17.00 1. liga muži
HC TJ Náchod – Házená Legata Hustopeče

ZÁŘÍ

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc ThDr. Kontakt mobil 776 736 885, pevná linka (pouze
v úřední hodiny) 491 426 223, e-mail: stanislav.svarc@volny.cz.
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají ve Farského síni
CČSH, vchod Raisova ul. v neděli v 8.15 hod. Biblické hodiny
ve čtvrtek v 16 hod.

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz,
e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý a pátek 9.00–11.00, v jinou
dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince:
pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00,
sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00
.
P. Zdeněk Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objednání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě.
Bohoslužby vždy v neděli ve sborovém domě v Náchodě od 9.00
hodin (není-li uvedeno jinak) a v kostele v Šonově od 10.30 hodin.
V neděli 9. 9. společné bohoslužby pro celý sbor s vysluhováním
svaté večeře Páně v kostele v Šonově od 10.00 hod. Ve čtvrtek
20. 9. bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě od 9.30 hod.
Biblická hodina v Harmonii s Markem Bártou ve čtvrtek 13. 9.
od 9.30 hod. Schůzka dětí na faře v Šonově v pátek 14. 9. od 17.30
hod. Setkání střední generace na faře v Šonově v pátek 21. 9.
od 17.30 hod. Biblické hodiny začnou opět od září na místech,
v termínech a čase dle dohody. Přehled všech akcí a aktuální
informace naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZP
Drobné občerstvení zajištěno – vybíráme 65 Kč, nečlenové 75 Kč.
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas. Každou středu od 13 do 15 hod. v klubovně SZdP
– Palachova ul. 1303 – přízemí, případně tel. 724 908 861.
Těšíme se na vás i na vaše podněty, přejeme hodně zdraví a vše
dobré.
Za Výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček.

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR, MO Náchod nabízí všem příznivcům klubovny programové čtvrtky na měsíc září, kde se sejdeme při následujících programech:
čtvrtek 6. 9. od 14 hod. „Koliba u Vrbna pod Pradědem“ – zážitky z rekondičního pobytu – krátké filmy připravila p. Hana
Šimůnková;
čtvrtek 13. 9. 2. ZÁJEZD na Čapí hnízdo, dále na zámek Jemniště…., odjezd v 6 hod. z ul. Za Teplárnou. Na zpáteční cestě bude
možnost večeře. Návrat do 20.30h.
čtvrtek 20. 9. od 14 hod. „ Mlynářka z Granady“ – pro pamětníky a milovníky operety;
středa 26. 9. ZÁJEZD s programem: Telč, Třešť a Jihlava, odj.
v 6 hod. z ul. Za Teplárnou.
Na zpáteční cestě bude možnost večeře. Návrat asi ve 20.30 hod.
čtvrtek 27. 9. od 14 hod. „Kde se zastavil čas“ –série filmů
na téma:1. část “Zakarpatí“, 2. část „Srbský Banát“, které připravil a promítne p. Zdeněk Nývlt.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když
nejsou členy organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru
SČR, MO Náchod.
Účastníci wellness pobytu v hotelu MAS v únoru 2019 přijďte zaplatit zálohu 50 % z ceny do 24. 9. t. r., jen v pondělí nebo
čtvrtek od 15.30 do 16 hod. v klubovně Harmonie 2.
Zájemci o týdenní pobytový-poznávací zájezd na Pálavu
v září příštího roku a na rekondiční pobyt v penzionu Kity, Lučany n. Jizerou v červnu r. 2019 se mohou přihlásit v průběhu září
v klubovně Harmonie 2 p. Polákové (informace na tel.
775 242 562).
Od 6. září se budete moci také přihlásit na vánoční výlet
do skanzenu v Krňovicích a na zámek v Hrádku u Nechanic,
který se uskuteční 15. prosince.

Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mobil. 739 481 014,
Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hodin.

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

Církev bratrská

EXPRESNÍ TISK
grafické studio a tiskárna

Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, telefon 777 217 968,
e–mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, telefon
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., telefon 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory
nad Biblí ve středu od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

VÝROBA plakátů A4 , A3, A2, A1, A0...XL

Sdružení zdravotně postižených

www.fotopress.cz

www.szdp–nachod.cz

Srdečně zveme své členy a příznivce
na besedu pořádanou s policií ČR.
Téma: Bezpečnost na komunikacích – zhoršující se stav hlavně pro děti, seniory a zdravotně postižené.
Kdy: ve středu 19. září 2018 Pozor – začátek v 14.00 hod!!!
Kde: v hotelu ELKO
(v ul. Českých bratří, Staré Město – za Penny marketem).
Program: tato beseda se koná na přání členů (připravte
si připomínky, návrhy, dotazy).

tisk od 1 kusu

VÝROBA fotokalendářů
letáky, vizitky, pohlednice, PFka, vizitky,
brožury, katalogy, kalendáře...
to vše vyrobíme rychle a kvalitně

www.creopress.cz
603 311 052 | studio@creopress.cz
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v červenci a srpnu 2018
Rozvoz knih
V úterý 4. září se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna
ZDENA HONZŮ – OBRÁZKY
6. září – 31. října. Výstava obrazů.
Hala
SRPEN 1968
Do 12. září. Výstava Fotoklubu Náchod a Městské knihovny Náchod k srpnovým událostem roku 1968.

OLGA HAVLOVÁ A VÝBOR DOBRÉ VŮLE
17. září – 15. října. U příležitosti oslav 20. výročí založení Výboru dobré vůle vznikla výstava fotografií se záměrem připomenout veřejnosti zakladatelku organizace Olgu Havlovou. Fotografie zobrazují počátky činnosti Výboru, setkávání Olgy Havlové
s tělesně postiženými lidmi, ale také se spřízněnými osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem
či španělskou princeznou Kristýnou. Vernisáž se uskuteční
17. září od 16.00 hodin.

LiStOVáNí – Nejlepší kniha o fake news!!!
V pondělí 17. září proběhne od 17.00 hodin ve studovně scénické představení projektu LiStOVáNí, které tentokrát přináší adaptaci aktuálního vědecko-naučného textu.
Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na nás
neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén posledních
let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak
je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak
se proti nim můžeme bránit? Hrají Jiří Ressler a Petra Bučková,
zúčastní se i jeden z autorů knihy Miloš Gregor. Vstupné 120 Kč.

Autorské čtení knihy Povídky z druhé ruky
V pátek 21. září vás od 18.30 hodin zveme do studovny na autorské čtení knihy Povídky z druhé ruky. Autoři jednotlivých povídek využili známé i méně známé příběhy a přetvářeli je k obrazu
svému. Výtěžek z prodeje knihy bude věnován organizaci Mezi
námi, která se zabývá mezigeneračním propojováním. Vyhledává
a školí seniory, kteří pak jako pohádkové babičky a pohádkoví dědečkové čtou dětem v mateřských
školách. Do knihovny zavítá pět
autorů, kteří na knize pracovali v
kurzu tvůrčího psaní Reného Nekudy. Akce se zúčastní i zástupce
organizace Mezi námi, který představí projekt a jeho poslání. Hudební doprovod zajistí muzikanti
z Náchoda a okolí, vystupující pod
názvem Centrum Kreativity.

Náchodská univerzita volného času
10. 9. Bc. Richard Švanda
– Jak se žilo za 1. republiky v Náchodě
25. 9. MUDr. Tomáš Šebek – Lékaři bez hranic
POZOR!!! Výjimečně v úterý a pouze v 18.00 hod. a v aule gymnázia.
Vstup na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Virtuální dějiny umění
Naše knihovna se chce připojit k Virtuální univerzitě třetího
věku a od října otevřít videokurz Život a dílo Michelangela Buonarroti. Zájemce prosíme o přihlášení do 15. září ve studovně.
Kurz bude probíhat ve studovně.

S knížkou do života
nová skupina
Ve středu 19. září proběhne od 10 do 11 hodin v dětském oddělení zahajovací schůzka pro nové účastníky projektu S knížkou
do života, na kterou zveme rodiče s dětmi do 3 let. Vaše děťátko
od nás obdrží dárek – knížku do života. Vy, milí rodiče, se můžete podílet na programu tohoto projektu, který vytváříme na základě vašich přání a požadavků. Do budoucna vám chceme nabídnout rady co a kdy číst dětem a doporučit literaturu týkající
se výchovy a vývoje dětí. V průběhu schůzek budete mít možnost obrátit se i na odborníky – dětského psychologa a pedagoga, kteří s naší knihovnou spolupracují.
Ve středu 26. září se v dětském oddělení těšíme na stávající
účastníky našeho projektu, v 9.30 hodin na skupinu A, v 11:00
hodin pak na skupinu B.

Výtvarný atelier pro děti – Aťásek
V úterý 11. září se od 15.30 uskuteční první setkání výtvarného kroužku v novém školním roce. Výtvarnice Anna Maněnová
se těší na kreativní děti, které rády malují, tvoří, čtou a chtějí
se každý týden naučit něco nového. Přihlášky na poslední volná místa přijímáme v dětském oddělení. Kurzovné na pololetí je 800 Kč.

Divadelní kroužek Za oponou knihovna
Od 12. září pokračuje v činnosti i divadelní kroužek, který vede
Mgr. Monika Jelínková. Děti letos budou nacvičovat původní hru
s tématikou života a díla Karla Čapka. Počet členů souboru je
omezen, kurzovné 500 Kč.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Grafická úprava CREOPRESS, tel.: 603 311 052. Číslo 9/2018 vychází 3. 9. 2018. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny v programech zodpovídají
pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa měsíčníku: Náchodský zpravodaj, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo
náměstí 40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 8. 2018. Uzávěrka říjnového čísla bude 17. 9. 2018!  

tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

září

KUBÍK HRDINA
1. so jen v 15 hod.
2. ne jen v 15 hod.

Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou rodinou do teplých krajin. S pomocí několika kamarádů je schopen přežít ve světě plném nepřátel a nakonec je
i oslavován jako hrdina. Animovaný dobrodružný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

1. so jen v 17 hod. – 3D VERZE
2. ne jen v 17 hod. – 2D VERZE

ALFA

2. ne jen v 19.15 hod.
5. st jen v 17 hod.

UPGRADE

1. so jen v 19.15 hod.
4. út jen v 19.30 hod.
7. pá jen v 17 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během poslední doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety. Mladý lovec, který se vypravil na svůj první lov se skupinou nejlepších lovců kmene, utrpí zranění a je ostatními zanechán napospas osudu… České titulky. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit, aby mohl znovu stát na vlastních nohou. Aby se mohl pomstít! České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL

Nenech se ovládat! Andrej se svojí čerstvou manželkou, ambiciózní sochařkou Zuzanou, se nastěhují do funkčního prototypu, luxusního domu ze skla a kamene. To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se však pomalu ale jistě mění v noční můru… Podle scénáře Marka Epsteina film natočil režisér Karel Janák (mj. filmy Rafťáci a Snowboarďáci). V hlavních rolích Gabriela Marcinková a Vojtěch Dyk. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
3. po jen v 17 hod.

Opojně hořká komedie. Film podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka. Místy vtipný, místy smutný. Režie Dan Svátek. Skvělé herecké výkony Davida Švehlíka, Jaroslava Duška,
Ivana Fraňka, Ondřeje Malého, Mariky Šoposké, Jaroslava Plesla, Simony Babčákové a dalších. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
3. po jen v 19.30 hod.

Neúprosně napínavý, seversky chladný psychothriller, ve kterém bývalý policista bojuje s časem, aby zachránil unesenou ženu. Film oceněný na filmovém festivalu Sundance Cenou diváků za nejlepší zahraniční film. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

4. út jen v 17 hod.

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT Tom Cruise se vrací naposledy jako agent Ethan Hunt. Akční thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
CHATA NA PRODEJ

5. st jen v 19.15 hod.
6. čt, 8. so jen v 17 hod.
11. út jen v 19.15 hod.
6. čt, 9. ne jen v 19.15 hod.
12. st jen v 17 hod.
7. pá jen v 19.15 hod.
8. so jen v 15 hod.

Chatu prodáš, ale příbuzných se nezbavíš… Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou. Režie Tomáš Pavlíček. Vstupné 110 Kč.
Mládeži přístupný.

TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?

Co se škádlívá… V hlavních rolích romantické komedie Keanu Reeves a Winona Ryder. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SESTRA

Zažij nejtemnější kapitolu ze světa filmu V zajetí démonů… Zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry, která terorizovala v hororu V zajetí démonů 2, se vrací. Mysteriózní hororový thriller
pro diváky pevných nervů, uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JSEM BOŽSKÁ

Být sexy je nejvíc a každá žena je tak krásná, jak se sama cítí… Komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

Vydejte se s naší oblíbenou rodinkou strašidel na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč.
Mládeži přístupný.

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
8. so jen v 19.15 hod.
9. ne jen v 15 hod.
9. ne jen v 17.15 hod.
10. po jen v 19.15 hod.
10. po jen v 17 hod.
11. út jen jen v 17 hod.
12. st jen v 19.15 hod.
13. čt 2D, 18. út 3D v 17 hod.
14. pá jen v 17.30 hod. – 3D VERZE
15. so jen v 19.30 hod. – 2D VERZE
17. po, 19. st v 19.15 hod. – 2D
14. pá v 15,30 hod. 15. so v 15 hod.
16. ne ve 14 hod. 19. st v 17 hod.
14. pá jen v 19.30 hod.

Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan.
České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ÚŽASŇÁKOVI 2 Oblíbená rodina superhrdinů se vrací! Animovaná rodinná komedie studia Disney-Pixar uváděná v českém znění, jejíž součástí je i krátký animovaný předfilm Bao. Vstupné 120 Kč
(děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

VŠECHNO BUDE

Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě. Film natočil oceňovaný režisér Olmo Omerzu, který získal v hlavní soutěži na letošním MFF v Karlových Varech Cenu za nejlepší režii. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NEŽ PŘIŠLA BOUŘE

Neuvěřitelný a nezapomenutelný příběh podle skutečných událostí, v příběhu o lásce a boji o přežití… Dobrodružné akční drama s Shailene Woodley a Samem Claflinem v hlavních rolích. České
titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MEG: MONSTRUM Z HLUBIN

Smlsni si… Jason Statham v hlavní roli akčního hororového sci-fi thrilleru, uváděného s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZPÍVÁNÍ V DEŠTI

Projekt 100 – 2018 – MUZIKÁL. Jeden z nejlepších muzikálů, je zároveň výtečnou romantickou komedií, hravou satirou na Hollywood 20. let i mimoděčnou historickou lekcí o jedné z klíčových etap
vývoje kinematografie. Geniální taneční čísla Gena Kellyho, Donalda O’Connora a Debbie Reynoldsové. České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

PREDÁTOR: EVOLUCE
MALÁ ČARODĚJNICE

Všem známý Večerníček o malé čarodějnici a jejím věrném havranovi Abraxasovi se dočkal hraného filmového zpracování. Pohádka podle dětské knihy Otfried Preussler, uváděná v českém znění.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

16. ne jen v 19 hod.

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

18. út jen v 19.15 hod.

Mimořádná předpremiéra za účasti tvůrců filmu!

Jak vyřešit problémy po chlapsku? Stačí se společně s nejlepším kamarádem opít a v dobrodružné noci si přát, že se chci stát ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší… Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

15. so jen v 17 hod.

17. po jen v 17 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Lov se vyvinul… Před více než třiceti lety jsme se s nimi střetli poprvé. Teď se Predátoři, jedni z největších lovců celého vesmíru, opět vrací na naši planetu. Jsou však mnohem silnější a chytřejší než
kdykoliv předtím. Lov a zabíjení jsou pro ně stále největší zábavou. Akční sci-fi, uváděné s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Opojně hořká komedie. Film podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SPOLU TO DÁME

Představitel učitele z populární série „Fakjů pane učiteli“ se vrací do kin v další skvělé roli ve filmu plném smíchu i dojetí. Komedie i drama, uváděné v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená
přístupnost: od 12 let.

CHATA NA PRODEJ

Chatu prodáš, ale příbuzných se nezbavíš… Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

HASTRMAN

Představení pro všechny seniory za snížené vstupné!!!

9. st jen v 15 hod.

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého a debutujícího herce v roli filmového režiséra Ondřeje Havelky. Romantický thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana, který vznikl na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana. V dalších rolích Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Jan Kolařík, Jiří Maryško, David Novotný, Norbert Lichý a Vladimír Polívka.Vstupné 50 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

21. pá jen v 17 hod.

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

22. so jen v 15 hod.

ÚŽASŇÁKOVI 2 Oblíbená rodina superhrdinů se vrací! Animovaná rodinná komedie studia Disney-Pixar uváděná v českém znění, jejíž součástí je i krátký animovaný předfilm Bao. Vstupné 120 Kč

23. ne jen ve 14 hod.
20. čt, 24. po v 17 hod.
21. pá jen v 19.30 hod.
22. so 17.15 a 19.15 hod.
23. ne 16 a 18 hod.
25. út, 26. st jen v 19.30 hod.
24. po jen v 19.15 hod.
25. út jen v 17 hod.

Největší letní filmová pohoda se vrací. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
(děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

MALÁ ČARODĚJNICE Všem známý Večerníček o malé čarodějnici a jejím věrném havranovi Abraxasovi se dočkal hraného filmového zpracování… České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ ČR – 2018

Jak vyřešit problémy po chlapsku? V hvězdném obsazení české komedie Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádej, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, Sara Sandeva, Lucie Polišenská, Andrea Hoffmannová, Oldřich Navrátil, Naďa Konvalinková a další. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

ROCKY HORROR PICTURE SHOW

Projekt 100 – 2018 – MUZIKÁL. „Vítejte v domě transvestitů z transsexuální Transylvánie!“ Největší muzikálová bizarnost všech dob, parodie na béčkové horory a sci-fi snímky se Susan Sarandonovou v jedné z hlavních rolí. Režie Jim Sharman České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JAN PALACH Příběh mladého muže a jeho činu… Drama podle scénáře spisovatelky Evy Kantůrkové, vyprávějící příběh posledních měsíců Palachova života, a ukazující cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie, stala „pochodeň číslo 1“. Režie Robert Sedláček. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
PREDÁTOR: EVOLUCE

26. st jen v 17 hod.

Lov se vyvinul… Před více než třiceti lety jsme se s nimi střetli poprvé. Teď se Predátoři, jedni z největších lovců celého vesmíru, opět vrací na naši planetu. Akční sci-fi, uváděné s českými titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

27. čt jen v 17 hod. – 2D VERZE
28. pá jen v 15 hod. – 3D VERZE
29. so jen v 15 hod. – 2D VERZE
30. ne jen v 15 hod. – 3D VERZE

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

28. pá jen v 19.15 hod.
29. so jen v 17 hod.
30. ne jen v 19.15 hod.
28. pá jen v 17 hod.
29. so pouze v 19.15 hod.
1. po pouze v 19.15 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Připravte se: Ať je ti, jak je ti, je tady YETI! Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé” nebo „pidinožky“ opravdu existují! Velká zábava pro celou rodinu, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Mládeži přístupný.

HELL FEST: PARK HRŮZY

Ven se dostanete jen přes svou mrtvolu! Pojďte si užít do zábavného parku hrůzy. Co když vás ale uprostřed strašidelných atrakcí začne terorizovat a pronásledovat skutečná hrozba v podobě maskovaného zabijáka? Jak se dovoláte pomoci v místě, kde si všichni myslí, že šílenec, který se vás pokouší zabít a likviduje vaše kamarády, je součástí show? Hororový vyvražďovací festival zabijáka
v masce právě začíná! České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jak vyřešit problémy po chlapsku? Stačí se společně s nejlepším kamarádem opít a v dobrodružné noci si přát, že se chci stát ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší… Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
STUDENÁ VÁLKA V období budování stalinského Polska, ale také moderní západní Evropy, se odehrává příběh velké osudové lásky zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora. V kulisách Varšavy, Berlína a Paříže zní jazzová a folklorní hudba a Zula s Wiktorem rozehrávají nádhernou, ale hořkou baladu, svoji vlastní studenou válku. Kunderovsky laděný milostný epos byl na festivalu v Cannes odměněn Cenou za nejlepší režii. České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
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