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Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

BERÁNEK NÁCHOD a.s.
Středa
2. září 2020
v 19.00 hodin

Neděle
6. září 2020
v 18.00 hodin

Úterý
8. září 2020
v 19.00 hodin

Středa
9. září 2020
v 19.00 hodin

Středa
16. září 2020

v 17.00 a v 18.30 hodin

Středa
16. září 2020

v 19.00 hodin

Neděle
20. září 2020

v 15.00 hodin

Pondělí
21. září 2020

v 9.00 hodin
a v 10.30 hodin

Úterý
22. září 2020

v 19.00 hodin

KLARINET A HARFA

8. koncert ab. cyklu - skupina „K“ 2019/2020

Anna Paulová - klarinet, Hedviga Mousa Bacha – harfa
Předprodej již probíhá

Vstupné: 130 Kč, 110 Kč, 90 Kč

DEN DOBRÝCH SKUTKŮ - 23. ročník

Vystoupí: Hana Křížková, Daniel Hůlka, Světlana Nálepková, Markéta Muzikářová, Bohuš Matuš. Výtěžek bude věnován na charitativní účely.
Předprodej od 15. srpna 2020

Vstupné: 350 Kč

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá
2019/2020

OSM ŽEN

Robert Thomas:
Detektivní hra francouzského dramatika plná napětí i lehké nadsázky.
Hrají: Lenka Loubalová, Sára Venclovská, Martina Eliášová, Anna Peřinová, Martina Nováková, Zora Valchařová-Poulová, Natálie Holíková, Kamila Sedlárová

Na zasněženém sídle uprostřed pustiny, které patří oblíbenému a úspěšnému podnikateli Marcelovi, se sjíždí na Vánoce celá rodina. Během jedné noci je Marcel zabit a začíná nelítostné amatérské pátrání po vrahovi.
Předprodej již probíhá

Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

MILOŠ MEIER: DRUMMING SYNDROME

Bubeník metalových Dymytry a hronovský rodák Miloš Meier se svojí „Drumming Syndrome“ one-man show dokázal již před dvěma lety strhnout publikum náchodského Beránku. Tentokrát představí nový program,
ve kterém zazní osobitě upravené rockové a metalové světové hity, filmové soundtracky, výlety i do nemetalových žánrů a spousty bubenických sól.
Předprodej již probíhá

Vstupné: 240 Kč, 220 Kč, 200 Kč

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 20. července 2020 v MIC v Náchodě.

ČAROVÁNÍ S KYTAROU

Kurzovné: 10 lekcí za 950 Kč

Štěpán Rak a Jan-Matěj Rak - kytary

v 19.00 hodin

1. koncert ab. cyklu - skupina „K“ 2020/2021

Koncert v rámci turné k 75. narozeninám Štěpána Raka
Předprodej od 1. září 2020

Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Liduščino divadlo vás zve na nedělní pohádku

KOSÍ BRATŘI - pohádka z Večerníčků

Zveme vás na veselou Večerníčkovu pohádku autora Ludvíka Středy se známým názvem: KOSÍ BRATŘI. Josef a Václav jsou kosí bratři, jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. V jejich rošťáckých hlavičkách uzrávají
Pro děti od 3 do 10 let.
ty nejdivočejší nápady.
Předprodej již probíhá

Délka 65 minut.

Vstupné: 60 Kč

Liduščino divadlo vás zve na pohádku pro školy a další zájemce

VELKÁ POŠŤÁCKÁ POHÁDKA

Listonoš, pan Kolbaba, zahlédl v noci na poště poštovní skřítky. Hráli mariáš s dopisy. Jedno psaníčko nemělo adresu! Skřítci vyčetli, že nějaký Frantík píše Mařence a chce si ji vzít. Pan Kolbaba se proto vydal do světa,
Pro děti od 4 do 10 let.
aby Mařenku našel. Jenže jak ji hledat? Trvalo to celý rok, cestou zažil řadu dobrodružství i legrace, nakonec ale Mařenku našel.
Předprodej od 20. srpna 2020

Délka 65 minut.

Vstupné: 60 Kč

PAVLÍNA JÍŠOVÁ, ADÉLA JONÁŠOVÁ A OLDŘICH BOHADLO

První dáma českého folku Pavlína Jíšová, její dcera Adéla Jonášová a ve Východních Čechách velmi dobře známý muzikant Oldřich Bohadlo se předvedou jak každý zvlášť se svou vlastní tvorbou, tak dohromady v takřka
rodinném seskupení.
Předprodej již probíhá

Vstupné: 180 Kč, 160, Kč 140 Kč

Náchodská divadelní scéna

Čtvrtek
24. září 2020

září 2020

GENERÁLKA JEHO VELIČENSTVA

Představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

2019/2020
Jiří Hubač:
Režie: Ludmila Šmídová
Komedie o setkání poraženého Napoleona, internovaného na ostrově Svatá Helena a kurážné a neohrožené korsičanky Josefíny Pontiové, která si se svým krajanem přichází vyřídit své účty.
Hrají: Ludmila Šmídová, Pavel Rys, Miloš Malý, Petr Horký, Petr Neumann, Tomáš Kejzlar a Milan Urban

Hra líčí poslední období života císaře Napoleona, který po osudové porážce v bitvě u Waterloo je vězněn na ostrově Svatá Helena, kde se spolu se svými dvěma generály snaží vzdorovat neprůstřelným zákonům anglické
koruny. Do této neutěšené situace přichází kurážná žena z lidu Josefína Pontiová, aby si s Napoleonem vyřídila své osobní účty.
Předprodej již probíhá

Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Činoherní studio Bouře Praha

Úterý
29. září 2020
v 19.00 hodin

Představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

CENA ZA NĚŽNOST

2019/2020
Dan Gordon:
Režie: Viktorie Čermáková
Hra oscilující na hranici komedie a melodramatu
Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Marcela Holubcová, Jan Fišar/Robert Jašków/Miloslav Mejzlík/Martin Polách, Daniela Choděrová/Kateřina Sedláková
Dějem prochází vztah matky a dcery. Aurora je velmi autoritativní, poněkud výstřední vdova, která žije jen a jen pro svoji dceru Emmu. Geniální hra se spoustou skvělých dialogů má na konci velmi překvapující rozuzlení ...
Předprodej již probíhá

Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

Připravujeme
Pátek 3. října 2020 v 19.00 hodin
Předprodej již probíhá
Vstupné: dole na stání: 390 Kč
na balkón 490 Kč, 450 Kč 420 Kč

Úterý 6. října 2020 v 19.00 hodin

KATAPULT - NOSTALGIA TOUR

Neuvěřitelný reprezentační program provede posluchače celou dlouhou kariérou skupiny /est.1975/ od nostalgických vzpomínek na mládí (a nejen fanoušků) až do žhavé
současnosti. Během jediného večera a samotného koncertu tak prostřednictvím stále živých písniček prožije auditorium a kapela také díky emocionálnímu náboji spolu celý život.
Předprodej již probíhá

Představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá
2019/2020

Městská divadla pražská

ODDACÍ LIST

Ephraim Kishon:
Režie: Ondřej Zajíc
Předprodej již probíhá
Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Středa 7. října 2020 v 19.00 hodin
Předprodej již probíhá
Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

Pondělí 12. října 2020 v 19.00 hodin
Úterý 13. října 2020 v 19.00 hodin

Řada komických situací s jemnou nadsázkou a chytrou ironií provokuje k zamyšlení: vzali bychom si svého partnera i po dvaceti letech společného soužití?
Hrají: Jan Vlasák, Taťjana Medvecká, Marika Procházková, Marcel Rošetzký, Jiří Hána/Martin Hofmann/Tomáš Novotný, Radka Fidlerová
Originální rodinná komedie. V jedné izraelské rodině se provdává dcera, avšak konzervativní matka ženicha vyžaduje oddací list rodičů nevěsty. Ten však kupodivu není k nalezení.

JAKUB SMOLÍK

Koncertní program je připraven z největších hitů Jakuba Smolíka (Ave Maria, Víš, Prý chlapi nebrečí, Až se ti jednou bude zdát, Sen kovbojů, Říkej mi táto…), které vyšly na 3CD
„Jakub Smolík BEST OF 55 HITŮ“. Písně doplňuje projekce videoklipů a originálních fotografií. Pro své scénky a vtipně okomentované historky ze života a aktuálního společenského
i politického dění se těší oblibě nejen u dam, ale také u pánů.
Moravské divadlo Olomouc
Vratislav Blažek, Vlastimil Hála, Jiří Bažant, Jiří Malásek:

Režie: Petr Novotný

STARCI NA CHMELU

Když dva jsou jako jeden
Hrají: Tomáš Krejčí, Daniela Klevetová, Petr Vaněk, Lukáš Červenka, Marek Pešl a další
Předprodej již probíhá
Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Představení v rámci
„MODRÉHO i ZELENÉHO“
abonmá 2019/2020

Kdo by neznal hity jako Den je krásný, Bossanova nebo Milenci v texaskách, které se staly ústředními melodiemi vůbec prvního původního českého muzikálu ze šedesátých let
minulého století. Z tehdy nových písní se staly evergreeny, které si brouká už několikátá generace, láska Filipa a Hanky zrozená na chmelové brigádě je dnes již důvěrně známou
zápletkou. Režií je pověřen Petr Novotný, který je jedním z nejzkušenějších tuzemských muzikálových režisérů a producentů.

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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měsíc září bude významným milníkem
v historii našeho krásného pohraničního města. Jistě již každý zaznamenal,
že na největším rozvojovém území města po bývalé Tepně, naprosto nepostradatelném pro jeho další vývoj, byla vypsána
otevřená dvoukolová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh.
Předmětem této soutěže je zpracování
urbanistické studie na území Tepny. Tato
studie bude v podstatě základním dokumentem, podle kterého se bude nová výstavba provádět.
Nová Tepna má být výkladní skříní českého urbanismu a dokladem schopnosti
veřejné správy řešit komplikovaná post-industriální území v centru města. Cílem je vytvořit živou a občany ceněnou
část města navazující na původní historické centrum, kterému ovšem nebude
konkurovat, ale převezme na sebe některé funkce, které jej ohrožují. V první radě
se jedná o parkování a doplnění pěších
komunikací, tj. rozšíření pěších zón a obchodních tahů z historického města.
V červnu 2018 odkoupilo město Náchod
pozemek v areálu bývalé Tepny od společnosti JTH Holding, a.s. Za pozemek o rozloze 25.706 m2 zaplatilo město necelých
56 mil. Kč včetně DPH a stalo se většinovým vlastníkem řešeného území. Následoval úklid celého pozemku, který nyní
z části slouží dočasně pro potřebné parkování pracovníků přilehlých firem. Souběžně s úklidem probíhala jednání a příprava
podkladů pro zpracovatele urbanistické
soutěže, do které se zapojili i občané se
svými náměty. Nový územní plán přinesl
změnu nejen ve vymezení nových ploch
k přestavbě území, ale jasně označil hra-

nice pozemků, na kterých musí vzniknout studie dalšího uspořádání a využití
území. Následovalo několik etap příprav
a jednání, na které jsme přizvali důležité
aktéry celého procesu. Jsou jimi vlastníci pozemků, urbanisté, architekti, občané
i úředníci a případní investoři. Od každého z nich přišla řada námětů a požadavků, co by v území mělo být, co je reálné
a co nikoliv.
První odpovědi na otázky, zda najdeme vhodné řešení a zda návrhy přinesou nový směr ve vývoji města, budeme
znát na počátku října. Termín pro odevzdání návrhů do prvního kola je 25. 9.
2020. Následně se sejde hodnotící komise s mezinárodním obsazením, která vybere pět nejlepších návrhů k dopracování
ve druhém kole. Druhé kolo bude uzavřeno na přelomu roku, kdy bude znám finální návrh, jak bude nová čtvrť města
vypadat. Návrhy z každého kola soutěže
budou veřejnosti představeny v samostatných prezentacích a nepochybně se bude
jednat o návrhy zajímavé. Máme se společně na co těšit.
Řešení tohoto bývalého průmyslového
areálu podle nás neznamená pouze vytvořit územní studii, ale navrhnout strategii rozvoje a výstavby, která bude reálná a bude v silách města ji uskutečnit.
Věříme, že jsme udělali maximum, aby
do konce roku vznikl návrh zcela nové podoby a uspořádání moderní čtvrti od zkušeného a kvalitního architekta, který se
bude líbit nejen odborníkům, ale hlavně
obyvatelům našeho města, ve kterém stojí za to žít.
Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
8. 7. 2020

Jednání rady města se
zúčastnilo osm radních, jeden
byl omluven.Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů
při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Technické služby Náchod s.r.o.
– souhlas s nákupem sekačky
8-0-0
RM schválila společnosti Technické služby Náchod s.r.o. nákup sekačky KUBOTA
GZD 15 HD s očekávanou cenou 299 tis.
Kč bez DPH a vzala na vědomí způsob financování.
Žádost o souhlas s provizorní opravou
FVE na střeše TGM Náchod
8-0-0
RM vydala souhlas s provizorní opravou
fotovoltaické elektrárny na střeše TGM Náchod v souladu s předloženou výkresovou
dokumentací pro firmu LEADERMARK a.s.,
Praha.
Žádost o souhlas se zvláštním užíváním
veřejného prostranství v ul. Plhovská –
předzahrádky
8-0-0
RM souhlasila se zvláštním užíváním
veřejného prostranství – části pozemku
(chodníku) p.p.č. 1962/18 v k.ú. Náchod,
vlastník Ředitelství silnic a dálnic ČR,
chodník ve správě města Náchod (ul. Plhovská), tj. s vybudováním předzahrádky
před domem čp. 87, za podmínky zachování prostoru v šíři minimálně 1,5 m od místa záboru k okraji chodníku pro pěší.
Oprava místní komunikace
Lipí-Buček
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na opravu místní komunikace Lipí – Buček pro
společnost BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí.
Žádost o povolení
čerpání fondu investic
8-0-0
RM schválila čerpání fondu investic
ve výši 55.000 Kč pro Základní uměleckou
školu, Náchod. Finanční prostředky budou
použity na nákup violy GAMBY.
Majetkoprávní úkony města
8-0-0
RM vzala na vědomí přehled odpuštěných částek z nájmů nebytových prostorů pro přerušení podnikatelské činnosti
na základě nařízení vlády v době pandemie Covid – 19.
Digitalizace Městského kamerového
dohlížecího systému
8-0-0
RM souhlasila s realizací digitalizace dle
předložené nabídky.

Rada města Náchoda 14. 7. 2020

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Vícepráce – obložení sauny
v krytém plaveckém bazénu
7-0-0
RM schválila změnu objednávky na opravu obložení sauny v krytém plaveckém bazénu pro Josefa Pavla, Lhotky.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
Park lázně Běloves
– projektová dokumentace
7-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
č. 19RGI02-0171 na akci park lázně Běloves
– projektová dokumentace.
Vánoční osvětlení na autobusové
zastávce na Dobrošově
7-0-0
RM schválila pořízení vánočního osvětlení na autobusové zastávce na Dobrošově
za cenu ve výši 14.445 Kč bez DPH od společnosti MK ILLUMINATION s.r.o.
Dětské dopravní hřiště v Náchodě
– výběr zhotovitele
7-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Dětské dopravní
hřiště v Náchodě a souhlasila s uzavřením
smlouvy o dílo, jež byla součástí zadávacího řízení, v předloženém znění s účastníkem na 1. místě – Průmstav Náchod s.r.o.
technických prostředků a velitelského
automobilu pro JSDH Náchod
7-0-0
RM souhlasila s přijetím dotace na pořízení ochranných pomůcek, technických
prostředků a velitelského automobilu pro
Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Náchod, ve výši 1 mil. Kč z programu „Dotace
na individuální účel – jednorázové akce.
číslo Programu 20RGI02“, vyhlášeno Královéhradeckým krajem a schválila uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace.
Majetkoprávní úkony města
6-0-1
RM souhlasila se zastřešením kovového
schodiště vedoucího do garáží Záchranného zdravotního sboru v Náchodě, Němcové
č.p. 738 dle Metodického pokynu 01/2019
schváleného usnesením rady města
č. 12/299/19 z 11. 2. 2019.

Rada města Náchoda 22. 7. 2020

Jednání rady města se zúčastnilo šest radních, tři byli omluveni.
Žádost o čerpání fondu rezerv
a rozvoje – MŠ Vítkova
6-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 35.399 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace
MŠ Vítkova. Finanční prostředky budou
použity na odpis nedobytných pohledávek a dofinancování nákupu dělících stěn
k dětským toaletám
Vybudování parkoviště
a altánu v Harmonii
6-0-0
RM schválila záměr provést v roce 2020
parkoviště a altán u Harmonie a pověřila
odbor investic a rozvoje města jejich realizací.
Vytipované chodníky na opravy 6-0-0
RM schválila provést v roce 2020 opravu chodníků Plhovská (včetně svedení dešťových vod do dešťové kanalizace jednotlivými majiteli přilehlých nemovitostí),
Pražská čp. 1535–1536 a chodníku U Zastávky.
Nabídka spolupráce
v oblasti emobility – innogy Energetika
Plhov-Náchod, s.r.o.
6-0-0
RM schválila záměr nabídky spolupráce

v oblasti emobility s firmou innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o.
RM souhlasila s vystavením plné moci
pro společnost innogy Energetika Plhov-Náchod pro jednání s ČEZ Distribuce
na uzavření smluv o připojení.
RM schválila nabídku spolupráce v oblast emobility a pověřila pana starostu
Jana Birke a místostarostu ing. Jana Čtvrtečku jednáním za město o hlavních bodech spolupráce v oblasti emobility s touto firmou.
RM pověřila místostarostu ing. Jana
Čtvrtečku navržením míst pro nabíjecí infrastrukturu pro cyklisty e-kola.
Park u soudu v Náchodě
– výběr zhotovitele
6-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku „Park u soudu v Náchodě“ se společností SILVAGRO s.r.o., Zábrodí.
Žádost o schválení nákupu branek
na házenou pro Sportovní zařízení
města Náchoda
6-0-0
RM schválila nákup 2 ks branek na házenou typu AL pro víceúčelové hřiště Na Hamrech včetně sítí..
Majetkoprávní úkony města
RM schválila snížení nájemného za období od 1. 4. do 10. 5. 2020 ve výši 8.764 Kč
+ DPH p. Radmile Řepkové. Touto částkou
se poníží nájemné za srpen 2020 na částku 1 704 Kč + DPH.
6-0-0
RM zamítla odpuštění nájemného paní
MUDr. Marcele Růžičkové, společnosti Pavigo s.r.o. a paní Jaroslavě Brumlové.		
6-0-0
RM schválila uzavření nájemní smlouvy se společností ROBOT WORLD s.r.o.,
na pronájem části pozemkové parcely
č. 1162/1 o výměře 167 m2 v katastrálním
území Náchod, za účelem využití jako manipulační plochy pro zásobování budovy
čp. 304. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne 1. 8. do 31. 12.
2020.
6-0-0
RM schválila uzavření nájemní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek
Krámská 731 Náchod, na pronájem části
pozemkové parcely č. 2226 o výměře 55
m2 v katastrálním území Náchod, za účelem užívání dřevěných kůlen. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode
dne 1. 8. 2020.
6-0-0
RM schválila uzavření nájemní smlouvy
s Muzeem Náchodska. Smlouvou se přenechává nájemci do užívání část zábradlí lávky pro pěší u Itálie v Náchodě, za účelem
umístění banneru-poutače o rozměrech
0,80 m x 2 m. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou s účinností od 1. 8. 2020 do 20. 9.
2020.
6-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce se společností AUTO-AKU, s.r.o.
Smlouva se týká bezplatného dočasného užívání části stavební parcely č. 506/3
o výměře 15 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zajištění lépe tráveného
volného času pro žáky a děti navštěvující

ZÁŘÍ
školu včetně školní družiny. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou, a to s účinností
od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2035.
6-0-0

Zastupitelstvo města Náchoda
27. července 2020

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 20
zastupitelů, jeden byl omluven.
Zastupitelstvo města projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce
Zastupitelstvo města schválilo:
vzdání se zástavního práva smluvního
ze smlouvy o půjčce č. 101/2002 k zajištění pohledávky ve výši 2.000.000 Kč včetně
úroků ke stavbě č.p. 185, Běloves, která je
v majetku FK Náchod spolek, 1. Máje 185,
Běloves, 547 01 Náchod.
20-0-0
uzavření dohody mezi městem Náchod
a společností LIF, a.s., ve znění předloženém zastupitelstvu, na jejímž základě
bude město souhlasit se zastavením řízení, vedeným u Krajského soudu v Hradci
Králové pod sp. zn. 37 Cm 56/2010 a uzavřením dohody o narovnání se spol. Holba,
a na základě, které dále město obdrží dar
od společnosti LIF ve výši 1.000.000 Kč.		
20-0-0
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/podklady/
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo18-13.asp

Rada města Náchoda 10. 8. 2020

Jednání rady města se zúčastnilo šest radních, tři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření smlouvy o právu
rozšířit stavbu na sousední pozemek při
zateplení budovy pro CDS s.r.o. Náchod.
6-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o právu
rozšířit stavbu na sousední pozemek při
zateplení budovy pro Společenství vlastníků bytových jednotek domu Na Strži č.p.
1580 a 1581, Náchod.
6-0-0
RM schválila smlouvu o výpůjčce s příspěvkovou organizací Základní škola
T. G. Masaryka. Smlouvou o výpůjčce se
příspěvkové organizaci předávají do bezplatného užívání klimatizace do serverovny a IP ozvučení (školní rozhlas). Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností
od 1. 8. 2020.
RM schválila výběrové řízení formou
obálkové metody na prodej bytového
domu čp. 97 na pozemku st.p.č. 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1154 m2
a dále pozemek p.č. 529/1 (zahrada) o výměře 710 m2, p.č. 529/2 (zahrada) o výměře
540 m2, p.č. 530/2 (zahrada) o výměře 195
m2, p.č. 538/2 (zahrada) o výměře 371 m2,
p.č. 531 (ostatní plocha a ostatní komunikace) o výměře 84 m2 v k.ú. Běloves za vyvolávací cenu 2.937.000 Kč.
6-0-0
Změna jízdního řádu linky
MHD č. 645121
5-0-1
RM schválila změnu jízdního řádu
na lince MHD č. 645121 od 30. 8. 2020 za-

ZPRÁVY Z RADNICE
vedením spoje, který dopravně obslouží ZŠ
Kpt. Jaroše, Trutnov, pracoviště Pod Montací.
Žádost o navýšení počtu
volných hodin ledů
6-0-0
RM schválila navýšení počtu volných
tzv. korunových ledů z 5 hodin na 10 hodin pro klub Holkey Náchod z.s. od září
do března.
SVČ Déčko
6-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro Jiřího Lelka, Starkoč, na opravu plotu v SVČ
Déčko v Zámecké ulici v Náchodě.
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro společnost ENTAZE s.r.o., Náchod, na provedení podia v parku u SVČ Déčko v Zámecké ulici v Náchodě.
Dětské dopravní hřiště v Náchodě
– provozní budova
6-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasí s vystavením objednávky na výkon autorského dozoru stavby pro akci dětské
dopravní hřiště v Náchodě – provozní budova, pro společnost INS spol. s.r.o., Náchod.
Úprava kontejnerových stání
– smlouva s VAK a.s. Náchod
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o úpravě práv a povinností mezi městem
Náchod a Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s., ohledně umístění kontejnerového stání na pozemkové parcele č. 1632/6 v ulici
Pod Homolkou.
Park u soudu v Náchodě – výkon služeb
technického dozoru stavebníka 6-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s vystavením objednávky na výkon služeb technického dozoru stavebníka na úpravu parku u soudu v Náchodě pro
Ing. Ivana Pauluse, Jaroměř.
Rozšíření veřejného osvětlení
v ulici Polní v Bělovsi
6-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky TELKABEL CR, s.r.o. na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Polní v Náchodě Bělovsi.
Chodník ulice Ryšavého,
Babí u Náchoda
6-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s vystavením objednávky pro Ing. Ivana Pauluse, Jaroměř.
Sbor dobrovolných hasičů Dobrošov
– žádost o příspěvek
6-0-0
RM schválila navýšení příspěvku hasičům Dobrošov o 3.000 Kč.
Bartoňova vila, obnova teras
6-0-0
RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila,
obnova teras“ dodavateli Průmstav Náchod s.r.o. a schválila uzavření Smlouvy
o dílo na realizaci této stavby.
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na provádění technického dozoru investora a koordinátora BOZP na této stavbě pro Michala Nováka, Mezilesí.

Velitelský automobil JSDH Náchod 6-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Velitelský
automobil JSDH Náchod“ a uložila odboru investic a rozvoje města zahájit výběrové řízení.
Studie (přípravná dokumentace)
stavebních úprav ulice
U Zbrojnice
6-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro
pana Miloslava Kučeru, Hradec Králové,
na zpracování studie (přípravné dokumentace) stavebních úprav ulice U Zbrojnice v Náchodě Bělovsi.
Smlouva o poskytování dat
IDS IREDO do INFO tabulí
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o poskytování dat IDS IREDO do informačních tabulí se společností OREDO s.r.o.,
Hradec Králové.
Veřejná zakázka „Infrastruktura
ZŠ Plhov v Náchodě
6-0-0
RM schválila rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce „Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě“, konkrétně účastníka SILVAGRO s.r.o., Zábrodí, a schválila uzavření smlouvy o dílo.
Přístavba osobního výtahu
pro objekt kina
6-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky na vypracování projektové dokumentace na akci
přístavba osobního výtahu pro objekt kina
na st.p.č. 203/3, k.ú Náchod, pro společnost
S atelier s.r.o., Náchod.

Rada města Náchoda 19. 8. 2020

Jednání rady města se zúčastnilo šest radních, tři byli omluveni.
Artcentrum – prodloužení termínu pro
zpracování dokumentace pro společné
územní a stavební řízení
6-0-0
RM souhlasila se změnou termínu plnění a tím změnou objednávky na akci ARTcentrum – zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební
řízení pro zhotovitele ATELIER TSUNAMI
s r.o., Náchod.
Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě
– stavební úpravy odborných
učeben ZŠ Plhov čp. 1186
6-0-0
RM schválila cenovou nabídku na činnost výkonu technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP a souhlasila uzavřením objednávky pro pana
Michala Nováka, Mezilesí.
RM schválila cenovou nabídku na výkon
autorského dozoru a souhlasí s uzavřením
objednávky pro PROXION s. r. o., Náchod.
Veřejná zakázka „Chodník v ul.
Ryšavého, Babí u Náchoda“,
výsledek výběrového řízení
6-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Chodník v ulici Ryšavého, Babí u Náchoda“ a uzavření
smlouvy o dílo s účastníkem na 1. místě
– BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí.
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Denní stacionář spouští provoz
Dne 1. 9. 2020 zahajuje svůj provoz
nově zřízená sociální služba Oblastní charity Červený Kostelec Denní stacionář. Tato sociální služba je umístěna
v přízemí nově zrekonstruované Kafkovy vily. Bude sloužit občanům Červeného Kostelce a jeho okolí v rámci ORP Náchod. Služba bude poskytována osobám
částečně odkázaným na pomoc druhých,
konkrétně je určena osobám se zdravotním postižením od 27 let výše a pro seniory 65+. O službě denního stacionáře se
více dozvíte na webových stránkách stacionar.ochck.cz nebo na telefonních číslech:
491 610 393 (kancelář DS), 734 319 790
(vedoucí DS), 730 546 183 (sociální pracovník). Před podáním žádosti doporučujeme konzultaci, ohledně vhodnosti
služby, se sociálním pracovníkem DS. Žádosti jsou pak k dispozici na výše uvedené webové adrese v položce „Ke stažení“,
anebo přímo v Denním stacionáři. Žádosti

o službu jsou přijímány v písemné podobě v kanceláři DS, poštou, nebo v elektronické podobě e-mailem na adresu stacionar@charitack.cz. Po zpracování žádosti
pak žadatele kontaktuje sociální pracovník a domluví s ním další postup.
Sociální služba Denní stacionář je službou ambulantní s možností využití fakultativní služby dopravy klientů do i z Denního stacionáře. Služba prioritně
podporuje udržení a rozvíjení samostatnosti klientů, poskytujeme individuální
přístup, zapojení klientů do společenského dění a v neposlední řadě je naší prioritou důstojný a láskyplný přístup k našim klientům.
Službu poskytujeme každý pracovní
den od sedmé hodiny ranní do půl čtvrté.
Přijďte se přesvědčit, že i se zdravotním
handicapem se můžete zapojit do aktivního a společenského života, a i v pokročilém věku můžete nalézt nové cíle.
Vedoucí DS
Richard Bergmann

Sběrný dvůr v Náchodě
je po rekonstrukci opět v provozu!
Od pondělí 24. 8. 2020 mohou občané
Náchoda plně využívat modernizovaný
sběrný dvůr Technických služeb Náchod
s.r.o. v ulici Myslbekova. Rekonstrukci sběrného dvora za celkem 18,7 mil. Kč
prováděla firma Alprim CZ s.r.o., Velké
Poříčí, od března do července letošního
roku, projektantem byla firma Hauckovi,
s.r.o., Zlič.
Stavební práce byly zahájeny na začátku března odstraněním původních
zpevněných ploch, které byly tvořeny betonovými silničními panely a místy asfaltovým zástřikem. Plochy pro pojezd nákladních automobilů včetně ploch pro
stání kontejnerů prošly následně úpravou, díky které je nová plocha ohraničena betonovými obrubníky a nechybí
odvodnění vyspádováním k novým odvodňovacím žlabům a vpustím, které jsou
zaústěny do nové dešťové kanalizace s odlučovačem ropných látek a novou přípojkou do stávající dešťové kanalizace v ulici Myslbekova. Nová dešťová kanalizace
pak řeší likvidaci srážkových vod z rekonstruované asfaltové plochy a střech budov

areálu. Nedílnou součástí modernizace je
také rozšíření boxů z betonových prefabrikátů podél jižní hranice areálu o jeden
nový box a osvětlení celého areálu novými LED svítidly na nových stožárech.
„Jde o jednu z největších investičních akcí
města Náchoda v letošním roce, která je příznivou změnou pro všechny, kteří využívají služeb technických služeb při likvidaci odpadu. Rád bych poděkoval všem obyvatelům
i pracovníkům TS Náchod za trpělivost během stavebních prací, kdy bylo nutné využívat náhradní plochy v ul. Na Mokřinách,“
uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka, který si
dnes nově zrekonstruované prostory osobně prohlédl s kolegy místostarosty Pavlou
Maršíkovou a Františkem Majerem.
Od pondělí 31. 8. 2020 se provozní doba
ve sběrném dvoře vrací do režimu letního
provozu, a to až do 31. 10. 2020.
Otevřeno pro veřejnost bude v pondělí a ve středu 6.00–18.00, v sobotu 8.00–
12.00 hodin.
Další podrobnosti a aktuální informace
sledujte na https://www.tsnachod.cz/

POZVÁNKA

na valnou hromadu
Spolku obchvat Náchoda
Desátá valná hromada se koná
ve čtvrtek 24. září od 15.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Náchod, Masarykovo náměstí 40.
Dozvíte se informace o stavu přípravy obchvatu Náchoda, přeložky
silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí
a stavu výstavby D11.
Pozvání jsou: vedení města Náchod, zástupce ŘSD ČR Správa Hradec Králové, radní pro dopravu Královehradeckého kraje, vedení ÚS
Královehradeckého kraje a zástupce DI Policie ČR.
Výbor Spolku Obchvat Náchoda

Městské
informační
centrum
v Malých lázních nabízí nové suvenýry,
i kulturní vyžití
Hlavní turistická sezona je v plném
proudu a návštěvníci našeho města hojně míří i do Malých lázní v Bělovsi. Proto
pracovníci tamního infocentra nezaháleli a opět rozšířili nabídku upomínkových
předmětů pro turisty. Horkými novinkami sortimentu jsou magnetky, záložky,
keramické zvonky a hrnečky s motivem
Malých lázní – Vily Komenský.
I kulturní vyžití v Malých lázních je
pestré. V měsíci září si vás dovolujeme pozvat na další z cyklu přednášek historika
Richarda Švandy. Ve čtvrtek 24. 9. 2020
v 18 hodin proběhne v prostorách Městského informačního centra v Malých lázních přednáška na téma „Historie SDH
Běloves“. Rezervace míst není nutná. Jste
srdečné zváni.

KOMORNÍ HUDBA

ZÁŘÍ

Vladimír Matějček
a jeho návrat domů

Mám za to, že náchodské kulturní veřejnosti nemusím herce
a recitátora Vladimíra Matějčka podrobně představovat. Ti starší pamatují také jeho otce, oblíbeného profesora obchodní akademie. Ale co je potřeba představit, je nová knížka poezie s prostým, ale výstižným názvem Domů. Přece jen však nejprve něco
o jejím autorovi především v náchodských souvislostech.
Vladimír Matějček se přistěhoval do Náchoda se svými rodiči jako tříletý, vychodil tu základní školu a vystudoval gymnázium. Protože již od dětství prokazoval dramatický talent, vystoupil párkrát v dětském divadelním spolku Bílá labuť a jako
středoškolák byl členem Divadelního studia mladých vedeného
Miloslavem Houšťkem. Ostatně po absolvování pražské DAMU
a zahájení profesionální herecké kariéry v Divadle za branou
Otomara Krejči se s Houšťkovou neteří Miloslavou z Hronova
v roce 1971 oženil. Občanský sňatek měli na náchodské radnici, církevní pak v kostele na Boušíně, natrvalo zakotvili v Praze
na Malé Straně, kde byli oba profesně vázáni. Vladimír Matějček
je neodmyslitelně spojen s Lyrou Pragensis, jako host vystupoval i v Národním divadle, na které má velmi dobré vzpomínky.
Jako herec, scénárista, režisér, dabér a překladatel působil kromě divadla ve filmu, rozhlase i televizi. Do Náchoda se však stále vracel. Jednak k rodině, ale také se svými vlastními uměleckými projekty, jimž se zejména v posledních letech intenzivně
věnoval a při nichž mu manželka byla schopnou manažerkou.
Připomeňme některé. V Beránku, na zámku v galerii či v kostele sv. Vavřince uvedl pořady Koncert k poctě svatého Mikuláše,
Naše paní Božena Němcová, Zpěv srdce, Rodné zemi, vše s působivým hudebním doprovodem. A nakonec, bohužel už bez manželky, se v Náchodě před rokem usadil a stal se naším spoluobčanem. Vrátil se domů, do míst, kde prožil dětství a mládí, a našel
zde bývalé přátele a spolužáky. Poetická sbírka Domů je tedy logickým vyústěním.
Kniha je čerstvou novinkou, vydal ji Pavel Mervart v Červeném Kostelci v červnu 2020. Básně v ní obsažené vznikaly postupně v průběhu autorova života, najdeme zde i půvabnou básnickou prózu O svatém Mikuláši. Druhou polovinu knížky tvoří
podrobná biografie a výčet snad všech veřejných vystoupení
umělce včetně řady fotografií. Pečlivá dokumentace je dílem
Miloslavy Matějčkové, fotografie pocházejí z vlastního archivu.
Publikaci příjemného formátu přivítají jak milovníci poezie, tak
i ti, kdo se zajímají o umělecký vývoj Vladimíra Matějčka a jeho
veřejné působení. Upřímně ji doporučuji těm i těm, k dostání je
na osvědčeném místě – v Knihkupectví Horová v Palackého ulici. Na závěr ještě krátká citace slov básníka. „Poesie je princip všeho umění, je sukem ve dřevě toho stálezeleného stromu.“
Lydia Baštecká

***

Komorní hudba zve…
V zářijovém čísle zpravodaje opět zahajujeme pravidelnou rubriku pozvánek na koncerty do Beránku. Domnívala jsem se, že po prázdninové pauze bude vše O.K. a najedeme do obvyklého modu. Nakonec jsou věci poněkud jinak,
ale zdá se mi, že až na určité omezení osobního komfortu, o němž se zmíním v závěru, můžeme z těch změn částečně profitovat. Už jen tím, že nás v září čekají dva krásné koncerty. Ten první je z minulé sezony v náhradním
termínu hned ve středu 2.9. Přijedou dvě mladé umělkyně s nástroji, které u nás často neslyšíme. Velkou vzácností je „královský“ nástroj harfa, fotku Hedviky Mousa Bacha
jsme uveřejnili v dubnovém zpravodaji. Spolu s ní vystoupí
s klarinetem Anna Paulová, jejíž portrét vidíte v dnešním
okénku. Na tento nástroj se učí v naší ZUŠ řada dětí. Vezměte je s sebou, to co uvidí a uslyší, pro ně bude jistě zážitek. Chci pro ně uspořádat i malou besedu. Další pozitivum
vidím v tom, že během karantény umělkyně nacvičily nový
repertoár a Náchod bude mít privilegium ho slyšet jako
první. Na plakátech je trochu něco jiného, ale programy
budou aktuální. Co byste řekli třeba na Smetanovu Vltavu

v aranžmá Fantazie pro sólovou harfu? A další skvělé kusy.
Druhý koncert uvedu již stručněji, protože hlavního interpreta kytaristu Štěpána Raka, předpokládám, není potřeba
doporučovat a věřím, že v sále bude nabito. Vystoupí u nás
ve středu 16. září společně se svým synem v rámci turné
k 75. narozeninám, které oslavil nedávno 8. srpna. Každý
z nich hraje trochu jiný druh hudby. Jan Matěj si připravil
oblíbené, řekněme svého času populární, melodie včetně
svého milovaného Jaroslava Ježka a oslavenec Štěpán nás
pozve do exotiky vlastní hudbou plnou vůní a chválou čaje.
Přála bych si, abychom se o pauze mohli příslušně naladit ochutnávkou z některé čajovny, ale nejspíš to nepůjde.
Na závěr to zmíněné omezení. Jistě jste zaznamenali, že
se vrací roušky a zřejmě se jim nevyhneme ani na koncertech. Pokud je zapomenete, pokusíme se vám je nějakým způsobem opatřit, ale raději si přineste vlastní, jistě
je od jara máte doma. Sál v Beránku je vzdušný, je klimatizován a hudba, která nás čeká, za trochu nepohodlí jistě
stojí. Vždyť pokud si vzpomenete na dobu nouzového stavu, umělci nás nevypekli, naopak co mohli, kompenzovali.
Teď je s pomocí řada na nás. Věřím, že Náchod nezklame.
Za výbor KHN Lydia Baštecká
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POCTA J. JOŠTOVI, VÝROČÍ

Náchodští loutkáři
ztrácí nezastupitelnou osobnost…
Letošní třináctý den srpnový jako by
naplnil mysterium tohoto data.
Pro nás všechny zcela nečekaně ukončil životní pouť plnou dobroty, laskavosti, přátelství a tvůrčí invence kolega a kamarád Jarda Jošt.
Uzavřel tak po 69 létech svoji knihu života.
Do našeho souboru Dětem pro radost
přišel ve svých dvaceti letech a my pamětníci jsme záhy pochopili, že s jeho příchodem získáváme osobnost s rozsáhlou paletou využitelnosti ve všech oblastech

činností, které provoz loutkového divadla nabízí.
Z počátku to byl především jeho neopakovatelný výtvarný rukopis, který otiskl do návrhů kulis, dekorací i konstrukcí loutek.
Postupně se prosadil též jako loutkovodič se zaměřením pro maňáskové divadlo,
svůj hlas pak propůjčil mnohým loutkám,
především čertům, ale i chytrým a vykutáleným vesnickým chasníkům.
V obecném povědomí nejen náchodské veřejnosti je Jarda Jošt zapsán jako
autor rozsáhlé sbírky vyšívaných gobelínů. Připomeňme si soubornou výstavu
jeho prací z nedávné minulosti v prostorách Výstavní síně Regionálního muzea
v Náchodě.
Stal se po právu uznávanou veřejně
činnou osobností s nadhledem jemu vlastním, milovníkem jasných barev, laskavého humoru a pozitivního myšlení.
Měl plnou hlavu plánů, které zůstanou
nenaplněné.
Naše řady opustil nečekaně, náhle
a svoji rodinu i naši rodinu loutkářskou
tu zanechal na takovou situaci zcela nepřipravenou.
Prosíme, věnujte panu Jaroslavu Joštovi, který za svých nedožitých sedmdesátin vykonal tolik dobrého nejen pro děti,
tichou vzpomínku.
Miloš Jirman,
za soubor Loutkové scény Dětem pro radost

Den zdraví – region děkuje zdravotníkům
3. října od 13 hod. v areálu náchodské nemocnice
Vážení čtenáři, díky ochotě a vstřícnosti
vedení vašeho
města budete moci na stránkách městského zpravodaje nově nacházet také informace z Oblastní nemocnice Náchod. Chceme tak navázat na komunikaci s mnohými
z vás v době koronavirové, kdy bylo více
než jindy znát, že lidé z Náchoda, přilehlých měst i obcí na svou nemocnici a své
zdravotníky nezapomínají.
V uplynulých měsících jsme si mohli
uvědomit důležitost a náročnost zdravotnického povolání. Někdo si až v průběhu
"koronavirové krize" uvědomil, jak nepostradatelné a náročné je zdravotnické povolání a jaká rizika jsou s jeho výkonem
spojena. Řada z vás různými způsoby svou
vděčnost vyjádřila a my za vaši podporu
upřímně děkujeme. Jsme druhým největším poskytovatelem zdravotní péče v našem kraji, proto jsme se chopili iniciativy
a připravujeme zdravotníkům a záchranářům z našeho regionu poděkování.

Vyhraďte si ve svých kalendářích čas
v sobotu 3. října 2020 od 13 hodin na návštěvu areálu náchodské nemocnice.
V rámci akce Den zdraví – region děkuje zdravotníkům budete mít neopakovatelnou příležitost podívat se do nově vybudovaných pavilonů Nemocnice Náchod,
zažít odpoledne plné zábavy a hudby a při
tom všem ještě prověřit své zdraví.
Připravujeme pro všechny věkové kategorie zábavné a lehce edukativní odpoledne v areálu náchodské nemocnice, na které naváže v podvečer koncert Chinaski
věnovaný právě našim zdravotníkům
a záchranářům. Vstup bude pro všechny zdarma. Pro bližší informace sledujte
naše webové stránky a náš facebook.
Těšíme se na vás a děkujeme všem, kteří jste nás podporovali a stále podporujete!
Pracovníci Oblastní nemocnice Náchod
www.nemocnicenachod.cz
https://www.facebook.com/oblastni.
nemocnice.nachod/

Zářijová výročí
V září 1895 byla v Náchodě otevřena okresní nemocnice. S týmž datem
se uvádí vznik obchodního školství.
Od září 1920 to pak byla veřejná obchodní škola (dvouletá), v září 1945
zahájila činnost obchodní akademie
(čtyřleté studium s maturitou).
1. 9. 1845 byl zahájen provoz na železniční trati Praha – Olomouc.
2. 9. 1945 skončila kapitulací Japonska
druhá světová válka.
3. 9. 2000 zemřel spisovatel a dramatik Oldřich Daněk, jehož hry hráli
i naši ochotníci (např. Vévodkyni valdštejnských vojsk).
6. 9. 2005 zemřel Libor Volný, přední
osobnost náchodské kultury, básník,
herec i významný recitátor.
8. 9. 1885 vznikl v Náchodě samostatný Sbor dobrovolných hasičů.
8. 9. 1995 zemřel spisovatel František
Nepil, který se v jednom ze svých rozhlasových pořadů pochvalně vyjádřil
o náchodském pěveckém sboru Hron.
Zmínil se o něm pak i v knížce Pět báječných strýčků.
13. 9. 1990 byly uloženy ostatky Vratislava Blažka na náchodský hřbitov.
Účastna byla paní Hana Blažková, režisér Elmar Klos ad., nad hrobem promluvil prof. dr. František Černý.
15. 9. 1910 nastoupily ke studiu
na zdejší tkalcovské škole první dívky.
15. 9. 1935 začaly platit v hitlerovském
Německu tzv. norimberské zákony,
na jejichž základě bylo pak soustavně vyvražďováno židovské obyvatelstvo nejen v Německu, ale postupně
i ve všech Němci obsazených zemích.
17. 9. 1905 se narodila herečka Jiřina
Šejbalová. Jako dvacetiletá posluchačka konzervatoře u nás zpívala na koncertu 5. září 1925 písně Jaroslava Křičky za jeho klavírního doprovodu.
17. 9. 1960 zemřel jazykovědec, litomyšlský rodák Quido Hodura. Na začátku
minulého století učil na zdejší reálce.
26. 9. 1995 zemřel spisovatel Miroslav
Hanuš, s nímž jsme tu v roce 1970 besedovali o Komenském.
Den sv. Václava, 28. září, je v kalendáři označen jako Den české státnosti.
Na sv. Václava 995 došlo k vyvraždění
Slavníkovců na jejich hradišti v Libici.
Slavníkovcům patřilo i území našeho
regionu včetně Kladska.
28. 9.1930 bylo slavnostně otevřeno Jiráskovo divadlo v Hronově za aktivní
účasti i náchodských spolků.
29. 9. 1920 se narodil dirigent Václav
Neumann, šéfa České filharmonie.
30. 9. 1920 se narodila Jarmila Nemastová, vynikající klavíristka a učitelka
hudby v Náchodě, pak i profesorka
pražské konzervatoře.
(AF)

Z HISTORIE

ZÁŘÍ

Zaniklé historické stavby v Náchodě
8. Špitál a chudobinec (čp. 201 a 204)
Nejstarším sociálním zařízením v Náchodě a jeho okolí byl
bezesporu městský špitál (z latinského termínu hospital), který již od svého vzniku pečoval o nemocné a zestárlé nemohoucí obyvatele Náchoda. Tento dobročinný ústav byl založen jistě
brzy po výstavbě města, pravděpodobně v polovině 14. století
na pozdějším Krajském (Pražském) předměstí, (pravděpodobně
nedaleko dnešní sokolovny). První písemný záznam o něm najdeme v tzv. Starých letopisech českých, kdy za husitských válek
13. srpna 1427 Slezané oblehli Náchod, nechráněný špitál
na předměstí vypálili a jeho obyvatele povraždili.
Zanedlouho byl špitál obnoven a je znovu písemně připomínán v r. 1445. Jeho provoz byl hrazen ze zvláštního špitálského
fondu, kam plynuly výnosy z pozemků špitálu darovaných nebo
přikoupených a peněžní dary, odkazy a příspěvky jednotlivců.
Špitální jmění bylo od poloviny 15. století patrně značné, když
si peníze z tohoto fondu půjčovala nejen náchodská obec, ale
i místní šlechtici a měšťané. K r. 1467 se připomíná první známý správce špitálu Jan Kazka. Zřejmě už tehdy sloužil pro potřeby celého náchodského panství, které na jeho provoz přispívalo.
Tradičně ho obývalo 14 chudých (obročníků), polovinu určovala vrchnost, polovinu město. V r. 1569 rada města starý špitál
prodala hrnčíři Jiříku Virkulovi a koupila pro něj nový pozemek
na místě dnešního železničního náspu v těsné blízkosti mostu
na rozhraní Tyršovy a Komenského ul. Na něm byla postavena
nová rozsáhlá roubená přízemní budova, opravovaná poprvé v r.
1590. V lednu 1630 špitál podlehl požáru a ještě v létě téhož roku
byl obnoven tesařem Jakubem Hnátkem. V r. 1739 byla postavena nová barokní budova. Kamenný přízemní objekt byl obdélného půdorysu s vysokou valbovou střechou, krytou pálenými
taškami. V průčelí do ulice zdobeném mělkými pilastry byla čtyři okna, uprostřed jednoduchý vstupní portál a sedátka ve výklencích po jeho stranách. Celkový náklad na stavbu a mzdu pro
čtyři dělníky činil 1000 zl.
V r. 1791 byl městský špitál čp. 52 personálně obsazen třemi
zaměstnanci – v čele stál správce a účetní, kterým byl druhý nezkoušený radní náchodského magistrátu, tehdy Josef Fritz. Jemu
podléhali dozorce a hospodyně. V tomto roce zde žilo celkem
16 chovanců, 7 mužů a 11 žen. Ke špitálu náleželo několik polí
a luk v okolí města, které byly zřejmě obdělávány správou města za pomoci chovanců nebo soukromými osobami v tzv. nuceném pachtu. Tyto pozemky však byly v r. 1799 z nařízení vyšších
úřadů většinou rozprodány. Jmění špitálu v r. 1791 činilo přes
3000 zlatých. Kromě pomoci na polích a lukách měli špitálníci
za povinnost denně chodit na mše a tam se modlit za dobrodin-

ce špitálu, uklízet vždy v sobotu a před svátky kostel sv. Vavřince, denní modlení růžence bylo i náplní jejich činnosti ve špitále.
V letech 1807 a 1808 byla uzavřena nadační smlouva mezi náchodským magistrátem a náchodským panstvím, reprezentovaným vévodkyní Kateřinou Vilemínou Zaháňskou, podle níž oba
subjekty vlastnily špitál polovičním dílem. Budova stojící nedaleko kostela sv. Michaela u mýtní závory na tehdejší státní („erární“ či „Pražské“) silnici obsahovala tehdy tři obytné místnosti,
klenutou kuchyni, komoru, sklep, chlév a malou půdu. Samotná
špitální budova mezitím obdržela nové čp. 201.
Podle tzv. chudinského zákona z 3. 12. 1868 byla veřejná chudinská péče přikázána místní obci a zároveň byla součástí domovského práva týkajícího se každého občana. Špitál se nově nazýval chudobincem („chudý dům“). Nečekaný a velmi podstatný
zásah přišel v r. 1873 v souvislosti se stavbou železniční tratě
Choceň – Náchod, která byla projektována přesně přes stavební parcelu jeho budovy. Chudobinec, který v této době nesl čp.
55, musel být zbourán, městské radě se alespoň podařilo dosáhnout ekonomicky poměrně výhodné transakce. Soukromá společnost rakouské železniční dráhy nechala na vlastní náklady
vykoupit a adaptovat vedlejší patrový hostinec Václava Maizla
čp. 53 (později čp. 204), původně přízemní dům patřící v letech
1764 – 1872 rodu Freiberků, a odevzdala ho městu a velkostatku pro účely chudobince. Mělo jít jen o provizorní řešení, protože budova nebyla pro tento účel stavěna a technicky ani prostorově nevyhovovala dobovým nárokům pečovatelské služby.
Také svým nevzhledným zevnějškem zcela jistě nekrášlila tehdejší Pražskou, dnes Tyršovu ulici. Navíc v ní byla v r. 1875 provizorně na několik let zřízena jedna paralelní třída obecné školy.
Statut dočasného provizoria jí ale vydržel přes jedno půlstoletí.
Přestože již v r. 1895 byl konstatován špatný stav domu a byla
navrhována stavba nového chudobince, nenašel se dostatek finančních prostředků k jeho stavbě, vázla jednání s náchodským
velkostatkem na rozdělení nadace pro chudé a další snahy přerušila první světová válka.
O stavbě se začalo opět jednat v r. 1925, ale až díky velkorysému daru průmyslníků Josefa a Cyrila Bartoňů – Dobenínů (darování pozemku a 3 mil. Kč) byl v letech 1930–1934 postaven Bartoňův městský domov (dnes tzv. horní nemocnice), kam bylo mj.
přestěhováno 25 chovanců starého chudobince. Ten byl následně v září 1936 zbourán a dnes je na jeho místě parkoviště v Tyršově ulici naproti sokolovně a finančnímu úřadu.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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INFORMACE Z RADNICE
Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Oznámení o očkování psů proti vzteklině

Dopravní omezení

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 BRAND
den
datum
hodina
Bražec
u rybníčku
pátek
11. 9. 2020
17.30–18.00
Náchod
Masarykovo náměstí
sobota 12. 9. 2020
8.00–9.00
Staré Město
u Havlů		 12. 9. 2020
9.30–9.45
Lipí
u hospody		 12. 9. 2020
10.00–10.30
Jizbice
u Jednoty		 12. 9. 2020
10.45–11.00
Dobrošov
u autobusové zastávky		 12. 9. 2020
11.15–11.30
Běloves
u Karlů		 12. 9. 2020
13.30–13.45
Babí
u Šimků		 12. 9. 2020
13.50–14.05
Pavlišov
u prodejny		 12. 9. 2020
14.10–14.25
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 150 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.

Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat, že v sobotu 5. 9. 2020 bude z důvodu konání akce Náchodské Kuronské slavnosti uzavřen vjezd na náchodský zámek.
Parkování bude možné pouze na sídlišti Plhov nebo na Masarykově náměstí. Parkoviště na náchodském zámku budou vyhrazena pro účinkující
a prodejce. Toto omezení neplatí pro
obyvatele a dopravní obsluhu.

Volby do zastupitelstev krajů
2. a 3. října 2020

sovat. Může zde zakroužkováním pořadového čísla nejvýše 4 kandidátů vyznačit,
kterému z nich dává přednost (tzv. udělení přednostních hlasů).

Vážení občané,
volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan, který nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let a je
přihlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje.
Hlasování probíhá pouze na území České republiky a to ve 13 krajích. Volič může
hlasovat pouze v tom volebním okrsku,
kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimku tvoří pouze voliči, kteří hlasují
na voličský průkaz.
Hlasovací lístky, které jsou vytištěny
pro každou volební stranu jednotlivě, obdrží voliči prostřednictvím České pošty
a.s. a to nejpozději 29. září 2020.
Ve volební místnosti je třeba prokázat
svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem,
resp. platným cestovním pasem ČR.
Ke způsobu hlasování: volič vloží
do úřední obálky pouze jeden lístek volební strany, pro kterou se rozhodl hla-

Voličský průkaz:
Ve volbách do zastupitelstev krajů
může volič hlasovat na voličský průkaz
v jakémkoliv volebním okrsku, který spadá do územního obvodu kraje, kde jsou
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu. Při
ztrátě či odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Žádost musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případný požadovaný způsob
doručení voličského průkazu. Na tuto žádost není zákonem předepsaný formulář
nicméně vzor žádosti o voličský průkaz,
je k dispozici na internetových stránkách
Městského úřadu Náchod v sekci KRAJSKÉ
VOLBY 2020.
Žádost lze podat v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu nejpozději do 25. září 2020 (listinná podoba
žádosti musí obsahovat ověřený podpis
voliče, elektronické podání se podává prostřednictvím datové schránky voliče)
Dále lze o voličský průkaz žádat osobně, a to až do 30. září 2020 do 16:00 hodin
– volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz
musí průkaz odevzdat okrskové volební
komisi.
Vzhledem k aktuální situaci s onemocněním covid-19 lze předpokládat, že ur-

V neděli 13. 9. 2020 bude od časných ranních hodin z důvodu konání akce Za sportem na náměstí částečně uzavřeno Masarykovo náměstí,
a to parkovací místa přiléhající ke klidové zóně kolem kostela sv. Vavřince.
Děkujeme za pochopení.

čitá část voličů se bude ve dnech voleb
nacházet v nařízené karanténě či izolaci
či v pobytovém zařízení, které bude uzavřeno podle zákona o ochraně veřejného
zdraví z důvodu ochrany před onemocněním covid-19.
Všechny tyto případy nově řeší Zákon
o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu
v roce 2020.
Tento zákon upravuje speciální možnosti, jak mohou tito voliči uplatnit své
právo volit v těchto volbách. Podrobné
informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci volby – www.
mvcr.cz/volby
Případné dotazy vám rádi zodpovíme
na tel. linkách 491 405 162, 491 405 134.
Bc. H. Horáková, vedoucí správního odboru
POZOR – DŮLEŽITÁ INFORMACE
ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
PRO VOLEBNÍ OKRSEK č. 9
Voliči, kteří doposud volili ve volební místnosti umístěné v budově penzionu Marie, Bartoňova 1998, Náchod, budou nyní nově volit ve volební místnosti
umístěné v budově ZŠ TGM, aula budovy – vstup do objektu zadním vchodem.

OKÉNKO ZASTUPITELŮ

ZÁŘÍ

O K É N K O zastupitelů
Vlakem z Náchoda do Polska? 19. září 2020!
Již několik let se snažíme o zavedení pravidelného železniční spojení (Praha/Pardubice) – Hradec Králové – Náchod – Meziměstí – Vratislav (PL), které by umožnilo propojit Královéhradecký kraj se sousedním Polskem. To spojení totiž úplně chybí,
protože jediná možnost cestování do polské Vratislavi je pouze osobním automobilem, nebo několika spoji soukromých (převážně zahraničních) autobusových dopravců. Vyřešil by se tak
i problém přímého spojení Náchoda a Broumovska bez nutnosti přestupování ve Starkoči. Moderní a především rychlé cestování ekologickou železniční dopravou je nutností pro udržitelný rozvoj do budoucna.
I když přístup vedení Královéhradeckého kraje je v této věci
dosti vlažný, podařilo se nám v rámci jednání s ministerstvem
dopravy a za podpory starosty Náchoda Jana Birke domluvit setkání s představiteli polské strany, a to Dolnoslezského vojvodství a prezidentem (starostou) Valbřichu s ministrem dopravy České republiky Karlem Havlíčkem (ANO) dne 19. září 2020
ve Valbřichu.
Dovolte mi vás pozvat 19. září na jízdu zvláštního vlaku, kde
budete mít jedinečnou možnost osobně se setkat a promluvit
s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, s poslancem Parlamentu ČR Jiřím Maškem, ale i s krajským zastupitelem Petrem Koletou.
Vlak odjíždí z Hradce Králové v 7.45. V Náchodě bude v 9.01–
9.20 a do Valbřichu města přijede v 11.30. Zpět odjíždíme ve 14.45,
Náchod 16.18–16.28, Hradec Králové 18.15. Při cestě do Polska
bude možnost prohlídky železničního musea v Meziměstí a při
cestě zpět železniční Výtopny v Jaroměři. Rezervace není možná.
Jiří Prokop, člen Zastupitelstva města Náchoda

lesních oplocenek (v roce 2019 zhotoveny o délce cca 3 km), bez
nichž by bylo zdárné odrůstání lesních kultur, kvůli škodám
způsobených lesní zvěří, prakticky nemožné.
Tato opatření na ochranu kultur, společně s dvojnásobným
počtem listnatých sazenic na 1 ha v porovnání s lesy jehličnatými, obnáší i zvýšené finanční výdaje na obnovu lesů – je cca
o 3/4 nákladnější. Společnost LMN se proto snaží v maximální
míře využívat dostupné finanční dotace např. na zalesňování,
výchovné zásahy nebo oplocenky.
Objem těžební činnosti za rok 2019 činil vlivem probíhající kůrovcové kalamity 6.775 m3 – jednalo se tedy převážně o nahodilou těžbu způsobenou kůrovcem, větrem a suchem. Při porovnání s objemem těženého dřeva v období před kalamitou se jedná
o cca 2/3 nárůst. Podobné to pravděpodobně bude i za rok 2020.
I když se počasí trochu umoudřilo a objem srážek se po více než
2 letech vrací k normálu, má v našem zájmovém prostoru kůrovcová kalamita neustále rostoucí tendenci.
Vytrvale pracujme a přejme si společně co nejrychlejší změnu.
Lesu Zdar! Bc. Veverka L. – jednatel

Výkony v těžební a pěstební
činnosti u Lesů města Náchoda
v roce 2019
Společnost Lesy města Náchoda, spol. s. r. o. v roce 2019 úspěšně zrealizovala naplánovanou postupnou změnu druhové skladby lesů, a to na celkové obnovované ploše o výměře cca 7,5 ha.
Celkový počet použitých sazenic lesních dřevin činil cca 34 tis.
ks, přičemž poměr listnatých a jehličnatých dřevin při obnově
porostů činil 60/40 %. Cílem je vytvořit, pomocí vyššího podílu
listnatých, melioračních a zpevňujících dřevin, celkově stabilnější, zdravější a vůči abiotickým i biotickým vlivům odolnější lesní porosty. Jedině tak budou moci lesy plnit i v budoucnosti své
funkce – hospodářské, ochranné i celospolečenské.
S vyšším podílem listnatých dřevin také ale souvisí určitá
opatření a omezení pohybu po lesích z důvodu většího počtu
Porování objemu těžební činnosti v LMN
za r. 2016-2019
(vlivem kůrovcové kalamity)

vás zve na

SPORTOVNÍ DEN V MALÝCH LÁZNÍCH
BĚLOVES

Přijďte strávit odpoledne plné sportu do areálu Malých lázních v Bělovsi.
Formou splnění sportovních úkolů získáte malé hodnotné ceny.
Vezměte s sebou rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády a pomozte
nám vytvořit tu správnou sportovní atmosféru.

8000

KDY: 19. 9. 2020 od 12:30 do 17:30 h
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6.775 m3

KDE: Malé lázně – Vila Komenský
(za obchodním domem Kaufland)

4.367 m3

Těšíme se na společně strávené hezké sportovní odpoledne.
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Soukromá
psychologická praxe
Mgr. Martina Švecová
Poradenství a terapie pro děti,
dospívající a rodiče
mobil: 606 759 736
e-mail: svecova.ma@seznam.cz
pracoviště: Weyrova 3, Náchod

Hned napoprvé jsem
jsem dostala slevu 8 %
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Náchod 178x59 mm ČB 2019 „Manželka“

NATANKUJTE
ZADARMO
s Českým rozhlasem
Hradec Králové

Po celé září vyhrávejte v našem vysílání
poukázky na pohonné hmoty v hodnotě 1 000 Kč!

východní Čechy 90.5 FM

R-HK

POZVÁNKY

ZÁŘÍ

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL
A ZAMĚSTNAVATELŮ 2020
POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE JIŘÍHO ŠTĚPÁNA
A STAROSTY MĚSTA NÁCHODA A POSLANCE JANA BIRKE

2. - 3. 10. 2020

• 2. 10. 09:00 - slavnostní zahájení
• 2. 10. 09:00 - 18:00
• 3. 10. 08:00 - 12:00
- zjednodušení výběru SŠ
- motivace žáků, informace pro rodiče

náchod
Sokolovna
Tyršova 207
547 01 Náchod

www

.vybir

amst

redni.
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ORGANIZUJÍ

PARTNER AKCE

katalog

vystavovatelů

zpátky
do ŠKOLY
Čtvrtek 17.9.2020

-20%

na VŠECHNO

pro držitele
Slevové karty PRIOR
Získejte kartu ještě dnes
za nákup nad 500 Kč.
✳

Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.

Více z nabídky
školních potřeb
naleznete na

www.prior.cz

Akční nabídka školních potřeb je platná do 30.9.2020
Na zboží v akci a ve slevě se nevztahují žádné další slevy.

cz
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ŠKOLY

ZŠ BĚLOVES
Jak se máme v Bělovsi?
V době psaní tohoto článku si naši žáci
užívají prázdniny a učitelé připravují vše
potřebné ve škole na zahájení školního roku. Ale vy ho budete číst v okamžiku, kdy, jak pevně doufáme, bez vážných
omezení přivítáme v naší škole v Bělovsi více než 20 prvňáčků a všechny ostatní naše žáky. Díky našemu zřizovateli
Městu Náchod je čeká velké překvapení.
Nově zrekonstruovaná chodba v přízemí.
A je to velká změna. Vše teď ještě učitelé,
a hlavně další pracovníci školy připravují
a dozdobují. Všichni doufáme, že se všem
budou nové prostory líbit.
Také si moc přejeme, aby tento rok proběhl bez uzavírání škol a dalších jiných
omezení. I když jarní dálkové vyučování jsme zvládli skvěle. Páťáci začali s videovýukou hned první den a rodiče si pochvalovali, že pracují bez jejich pomoci.
Časem jsme to naučili i žáky nižších ročníků, kteří nejdříve dostávali zadání úkolů na webových stránkách, zpětnou vazbu posílali mailem nebo přes Whatsapp
a paní učitelky se různými formami snažily, aby mohli jejich žáčci pracovat co nejsamostatněji ke spokojenosti většiny rodičů. Přesto jsme byli rádi, když jsme se
alespoň s většinou z nich mohli na posledních pět týdnů setkat ve škole. Jak se
říká: „Lepší něco, nežli nic.“
Na zahradě, která díky delšímu “volnu” a hlavně paním družinářkám, asistentkám a paní školnici byla krásně upravená, se nám podařilo uspořádat pro děti
i malý Dětský den. Také jsme se zde rozloučili s našimi páťáky. S přáním úspěchu
jsme 4 z nich vyslali na Jiráskovo gymnázium a ostatní na všechny základní školy
v Náchodě. S touto bezva partou se třídní učitelka po pěti letech loučila opravdu těžce.
I když jsme nemohli uskutečnit plánovaný vícedenní pobyt v Krkonoších a výstup na Sněžku, alespoň třídní výlety
do okolí školy všechny potěšily.
Přejeme všem žákům i rodičům do nového školního roku mnoho úspěchů, hodně zdraví a pokud možno co nejméně
změn.
Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje

Nově upravené vstupní prostory
v ZŠ 1. Máje v Náchodě-Bělovsi
Prázdninové měsíce jsou tradičně obdobím pro provádění stavebních úprav
a nezbytných oprav v základních a mateřských školách zřizovaných městem
Náchod. Ani v letošním roce tomu není jinak. V uplynulých týdnech proběhly úpravy vestibulu a vstupní haly a schodišťového prostoru v Základní škole 1. Máje
v Bělovsi.
Stavební úpravy již nevyhovujících
vstupních prostor byly zahájeny 28. června a jednalo se především o výměnu podhledů, předsazených konstrukcí a dveřních výplní. Zhotovitel, pan Milan Hejzlar
z Kramolny, provedl také nové nášlapné
vrstvy podlahy i schodišťových stupňů,
výměnu osvětlení a úpravu stávajících
rozvodů elektroinstalace včetně hlavní
rozvodné skříně. Ve spolupráci s vedením školy pak byla konzultována hlavně
barevná řešení, tak aby nový prostor působil přívětivě nejen pro žáky, ale i pedagogy. Stavební práce za celkem 816 tis. Kč
byly dokončeny začátkem srpna.

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Interiéry budovy ZŠ Komenského
v Sokolské ulici „prokoukly“
Na lepší komfort se mohou těšit
po prázdninách také žáci ZŠ Komenského v Náchodě v Sokolské ulici. Úpravy
proběhly ve třídách a družinách I. stupně. Ve dvou patrech byly provedeny předsazené stěny ze sádrokartonu, opraveny
dělící stěny a ve všech prostorách budovy
jsou nové podlahové krytiny (ve třídách
PVC a ve družině koberce). Po úpravách

elektroinstalace byla samozřejmostí také
nová výmalba.
Poděkování za odvedené práce v souhrnu za 600 tis. Kč z městského rozpočtu
patří: Leoš Herman – podlahové krytiny,
Luboš Kalousek – sádrokartonové konstrukce, Martin Hána – elektroinstalace
a Roman Havlík – malby a nátěry.

MŠ Havlíčkova
Prázdninová proměna
Další prázdninovou proměnou prošly
výdejní kuchyně v mateřské škole Havlíčkova. Jednalo se o celkovou opravu kuchyněk ve třídách Koťat a Veverek, kde byly
kompletně vybourány obklady a dlažby
a provedeny veškeré nové rozvody vody
a kanalizace včetně opravy elektroinstalace. Byla provedena také oprava omítek,
nové obklady a dlažby a nová výmalba
a instalováno nové gastrovybavení z nerezu, které odpovídá přísným hygienickým předpisům. Opravu provedl během
40 prázdninových dní pan Milan Hejzlar
a včetně všech dodávek si z městského
rozpočtu vyžádala částku 725 tis. Kč.

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Co nás čeká
v novém školním roce
Začal nový školní rok a co
nás v nejbližší době na „Zemanovce“ čeká? Dne 13. 10. 2020 proběhne v dopoledních hodinách v tělocvičně
na Hamrech 1.ročník Atletického čtyřboje
ve spolupráci s naším zřizovatelem ( Královéhradecký kraj). Zde si změří své síly
žáci speciálních škol Královéhradeckého
kraje a to v člunkovém běhu, hodu míčkem, skoku z místa a běhu. Nejlepší výkony sportovců budou odměněny originálními medailemi a nebude chybět ani
bohaté občerstvení. Všichni sportovci se
mohou těšit z drobných dárečků a záznamových bločků s názvem a logem naší
školy, které pro nás vyrobila firma MEPAP s.r.o. ze Dvora Králové.
Na podzim 27. 10. 2020 proběhne již
23. ročník okresního kola soutěže hlídek
Mladý zdravotník, který se také koná pod
záštitou a s finanční pomocí Královéhradeckého kraje a ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže
v Náchodě. Žáci si zde prověří své znalos-

ŠKOLY, INFORMACE

ZÁŘÍ
ti z oblasti zdravovědy. Soutěžit se bude
o putovní pohár a věcné ceny.
V rámci prožitkové pedagogiky připravujeme pro žáky speciálních tříd exkurzi
na farmu Dubno, kde se chceme věnovat
hypoterapii. Dále nebudou chybět ani oblíbené tvořivé výtvarné dílny a keramická
dílnička. Chystáme se navštívit i Galerii
výtvarného umění na zámku, kde se pravidelně zúčastňujeme zajímavých edukačních programů. V dopravní výchově se zaměříme na bezpečnost silničního provozu
a navštívíme dopravní hřiště v Náchodě.

Zde si vše prověříme na kole i koloběžkách. V rámci environmentální výchovy
rádi vyrazíme do přírody na projektové
dny např. Den vody a Hmyzí hotel v Montaci. I nadále chceme pokračovat v naší
oblíbené plavecké výuce v krytém bazéně v Náchodě.
Školních akcí plánujeme opět hodně. Přejeme nejen sobě, ale všem školám
v Náchodě, úspěšné vykročení a pevné
zdraví ve školním roce 2020 – 2021.
Mgr. Martina Brožová
ve spolupráci s vedením školy

Dopravní policie na Náchodsku posílí
starosta o tom debatoval s policejním prezidentem
a krajským policejním ředitelem
Do Náchoda zavítali 11. srpna 2020
na pozvání starosty Jana Birke policejní
prezident brig. gen. Mgr. Jan Švejdar a ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje brig. gen. ing. Petr
Petřík. V doprovodu vedoucího územního odboru plk. Mgr. Radka Bohuslava společně debatovali se zástupci vedení města
a městskými strážníky o spolupráci Policie ČR a Městské police v Náchodě, a to nejen v době vypuknutí Covid-19, ale především v souvislosti s řešením každodenní
náročné dopravní situace v Náchodě, resp.
na komunikaci I/33.
„Spolupráce města a Policie ČR, resp.
všech složek IZS, je v Náchodě dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Do jisté míry
to byl také základ pro to, že právě v době
šíření pandemie v jarních měsících jsme
byli připraveni na celou řadu nečekaných
situací a komunikovali jsme vše společně
a velmi efektivně,“ poděkoval prostřednictvím nejvyšších představitelů Policie
ČR starosta Náchoda Jan Birke všem policistům.
Tím, co Náchod trápí dlouhodobě, je zejména doprava, proto se v další diskuzi,

která pokračovala návštěvou územního
odboru a setkáním s policisty ve směně,
věnovali starosta Jan Birke a představitelé Policie ČR právě tomuto tématu a konkrétním možnostem do budoucna.
S ohledem na další postup výstavby
dálnice D11 do Jaroměře navrhl policejní prezident Jan Švejdar možnost zřízení
oddělení dálniční policie v Jaroměři, která je už dnes významným dopravním uzlem v této části Královéhradeckého kraje.
„Stávající dopravní situaci v regionu
toto řešení velmi prospěje a usnadní tak
akceschopnost dopravním policistům jak
v Náchodě, tak i Hradci Králové. Své opodstatnění bude mít rozhodně ještě před
dokončením stavby dálnice do Jaroměře v roce 2022 a v dalších letech směrem
k hraničnímu přechodu Královec-Lubawka. Už nyní probíhají jednání o dislokaci
uvedeného útvaru, jeho zřízení je tedy reálné ve velmi krátkém časovém horizontu,“ uvedl policejní prezident Jan Švejdar.
Krajský policejní ředitel Petr Petřík starostu informoval zejména o navýšení počtu dopravních policistů na Náchodsku
o celkem deset tabulkových míst.

Modernizace

dětského dopravního
hřiště v Bělovsi zahájena
Druhou největší investiční akcí města
Náchoda je pro letošní rok zahájení modernizace dopravního hřiště výstavbou
provozní budovy. Tato etapa je prvním
krokem ke zvýšení atraktivity velmi oblíbeného a využívaného prostoru, který již
léta potřebuje odpovídající zázemí.
V prvním srpnovém týdnu byla podepsána smlouva s dodavatelem – firmou
Průmstav Náchod, s.r.o. Místostarosta Jan
Čtvrtečka a jednatel firmy Vratislav Zítka
podpisem smlouvy odstartovali zahájení
stavebních prací na novostavbě provozní
budovy dětského dopravního hřiště včetně technické a dopravní infrastruktury.
„Jsem velmi rád, že investujeme i do zázemí pro volnočasové aktivity našich občanů. Dětské dopravní hřiště je velmi oblíbeným cílem rodin s dětmi, které zde
najdou vyžití v bezpečí areálu. V příštím
roce máme v plánu v modernizaci pokračovat výstavbou pumptrackové dráhy
v areálu,“ uvedl místostarosta Jan Čtvrtečka a dodal: „Po více než třiceti letech
zmodernizujeme hřiště, které bude jedním z mála takových dopravních hřišť
v celém regionu. Do budoucna se může
navíc stát příjemnou zastávkou při procházce v lázeňském území, jehož rozvoj je
jednou z našich hlavních priorit.“
V nové provozní budově dětského dopravního hřiště nebude chybět venkovní a vnitřní učebna pro 62 osob, občerstvení, sklad pro pomůcky dopravního
hřiště (kola, odrážedla a koloběžky) a dílna. V 1. patře pak bude sklad a místnost
s víceúčelovým využitím. Zahájení stavby předcházejí práce spojené s demolicí
a kompletním vyčištěním prostoru pro
stavbu, které byly již zahájeny. Také stávající oplocení areálu bude muset být odstraněno a vstup na dopravní hřiště pro
veřejnost se po dobu stavby přesune v ulici Kpt. Jaroše blíže k okružní křižovatce.
Stavba nové provozní budovy za celkem
22,6 mil. Kč bude dokončena v srpnu příštího roku.
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INZERCE, POZVÁNKY

24. ročník celonárodní veřejné sbírky

Český den

proti rakovině

30.9.2020
www.cdpr.cz

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Generální partner:

Hlavní partner:

Hlavní mediální partneři:

Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:
Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen l Model Obaly, a. s.
Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska l Soleta Signum, s. r. o.

www.lpr.cz

Hledáte prodejce kytiček?

Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky s interaktivní mapou
a preventivním kalendářem:

Mediální partneři:

IT partner:

Partneři:

Organizátor:

POZVÁNKY

ZÁŘÍ

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

7. ROČNÍK STRONGMAN NÁCHOD
o putovní pohár města Náchoda

100

neděle 13. září 2020
od 13.00 hodin
Masarykovo náměstí v Náchodě

95
75

25
5
0

SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST
dne 26.9.2020 od 16:00 hodin
u hasičské zbrojnice v Bělovsi

Program:
• Slavnostní průvod v kostýmech od Malých Lázní
• Šermířské souboje
• Dětské soutěže v rytířském stylu
• Ohnivá show
Kostýmy rytířů, princů a princezen vítány.

Pořádají:
Hasiči Běloves
a
Historický spolek Antares

vstupné zdarma | občerstvení zajištěno | změna programu vyhrazena
www.mestonachod.cz
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ NADACE

Kulturní a sportovní nadace
města Náchoda slaví narozeniny
S nápadem založit nadaci, která by díky
příspěvkům od firem a podnikatelů podporovala rozvoj kultury v Náchodě a blízkém
okolí, přišel v roce 1994 tehdejší ředitel příspěvkové organizace Kultura Náchod pan
Ing. Pavel Rathouský. Zároveň měla tato nadace také zviditelnit výrazné osobnosti náchodské kultury.
Ing. Rathouskému se podařilo tuto myšlenku prosadit u tehdejšího starosty města Náchoda pana Miloslava Čermáka, a navíc se povedlo přesvědčit a do správní rady nadace přivést ředitele tří významných poboček bank – Komerční
banky, ČSOB a posléze také Investiční a poštovní banky, kteří pomohli se sháněním peněz.
Tak se stalo, že dne 26. 4. 1995 byla zastupitelstvem města Náchoda oficiálně založena Kulturní nadace města Náchoda.
Na ustavujícím zasedání správní rady nadace, které se konalo
dne 28. 4. 1995 v náchodském pivovaru, byl prvním předsedou
zvolen Ing. Pavel Rathouský.
Zakládajícími členy dále byli:
– Miloslav Čermák, starosta města Náchoda
– Pavel Nývlt, ředitel firmy ATAS
– Ing. Pavel Sobotka, ředitel pobočky Komerční banky
– Ing. Marie Čejchanová, ředitelka pobočky ČSOB
– Ing. Marie Zoufalová, ředitelka pivovaru
– Mgr. Miroslav Jindra, první tajemník nadace
– Jan Linhart, pracovník kultury města
– Alois Svoboda, pracovník kultury města
Základní jmění nadace činilo 75 tisíc korun a tvořily jej vklady
Komerční banky, ČSOB, Pivovaru Náchod, ATASu Náchod a města Náchoda, každý po 15 tis. Kč.
Okresní úřad zaregistroval Kulturní nadaci města Náchoda
dne 4. 5. 1995 a od tohoto dne mohla začít vykazovat činnost.
Zakládající členové nadace hned na prvním zasedání stanovili, že všichni členové správní rady i členové dozorčí rady budou
konat svou práci v nadaci bez nároku na honorář. Tato zásada je
stále dodržována. Znamená to, že prakticky všechny získané peníze jsou obratem rozděleny mezi žadatele o granty.
V říjnu 1995 odstoupil předseda nadace Ing. Rathouský, kterého pracovní život zavál mimo město Náchod, a novou předsedkyní se stala Mgr. Zdena Horníková, kterou zastupitelstvo
města v prosinci téhož roku doplnilo do správní rady. V té době
došlo také k rozšíření činnosti nadace o sport a od roku 1996 nadace používá svůj dosavadní název Kulturní a sportovní nadace města Náchoda.
V té době bylo také rozhodnuto, že z prostředků nadace bude
podporována především činnost pro děti a mládež.
Hned od začátku své činnosti se nadace obracela na významné podniky a podnikatele s prosbou o poskytnutí daru na podporu kultury a sportu v Náchodě. Všichni členové správní rady
zaslouží poděkování a uznání za to, že po mnoho let pro tento účel aktivně sháněli peníze. Je třeba také poděkovat těm firmám z Náchoda i z blízkého okolí, které svými dary činnost Kulturní a sportovní nadace v průběhu dosavadních let podpořily.
V roce 1996 nadace poprvé rozdělila finanční prostředky
ve výši 187 tis. Kč, a to především těmto spolkům: Komorní orchestr Slávy Vorlové, pěvecká sdružení Hron a Sboreček, Dechová hudba Náchod a Déčko. Je potěšitelné, že všechny tyto spolky
jsou činné i dnes a že Kulturní a sportovní nadace města Náchoda na tom má nemalý podíl, neboť za dobu své existence poskytla každému z těchto spolků stovky tisíc korun.
Kulturní a sportovní nadace byla od svého založení až do roku
2010 pořadatelem Plesu města Náchoda (od roku 2011 je pořadatelem město Náchod). Tento ples se brzy stal prvořadou společenskou událostí ve městě a vrcholem náchodské plesové sezó-
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ny. Při této příležitosti se také dařilo a stále daří naplňovat další
úkol, který si nadace při svém založení stanovila, a sice zviditelnit nejvýraznější osobnosti kulturního a sportovního života
ve městě. Každoročně se proto na Plese města Náchoda uděluje
Kulturní cena města Náchoda a Sportovní cena města Náchoda
jako výraz poděkování za práci v oblasti kultury a sportu. Nadace na tomto plese oceňuje také mimořádné kulturní a sportovní
talenty města. Prvním držitelem Kulturní ceny města Náchoda
se v roce 1996 stal PhDr. Jaroslav Suchý. Do dnešního dne byla
Kulturní nebo Sportovní cena města Náchoda udělena jednotlivcům či kolektivům devadesátdevětkrát a některým i opakovaně.
V roce 1998 se předsedou správní rady nadace stal pan Pavel
Nývlt, který tuto funkci vykonával až do roku 2011 a stal se tak
nejdéle sloužícím předsedou. Za jeho působení se podařilo získat
pro Kulturní a sportovní nadaci 24 milionů korun, které stát prostřednictvím Národního investičního fondu rozděloval na podporu rozvoje občanské společnosti v ČR.
Jednalo se o zcela převratnou událost v životě nadace, neboť
získané prostředky byly uloženy na výhodně úročené termínované účty a díky úrokům z těchto vkladů se každý rok mohlo na podporu kultury a sportu rozdělit navíc přes půl milionu korun.
Za dobu své existence Kulturní a sportovní nadace města Náchoda rozdělila mezi různé spolky a pořadatele sportovních
a kulturních akcí téměř 14 milionů korun. Některé významné
projekty by bez podpory nadace vůbec nevznikly a některé spolky by zřejmě musely ukončit svou činnost. Žádosti o přidělení
nadačního daru je možno podávat v průběhu celého kalendářního roku prostřednictvím formuláře, jež naleznete na http://www.
mestonachod.cz/zivot-v-nachode/kultura/nadace/
Po určitém útlumu v získávání prostředků od firem a podnikatelů se současní členové správní rady Kulturní a sportovní
nadace Města Náchoda rozhodli navázat na předchozí činnost
nadace a ve spolupráci s vedením města Náchoda oslovit s prosbou o finanční dar vedoucí představitele firem, kterým není lhostejné, co dělají naše děti ve svém volném čase. V roce 2017 se
nám podařilo uspořádat 1. ročník atletické olympiády základních škol bývalého náchodského okresu, které se zúčastnily přes
dvě stovky závodníků. Položili jsme tak základy tradice, kterou
nám v letošním roce bohužel přerušil Covid – 19. Věříme však
v lepší zítřky a doufáme, že v červnu 2021 navážeme již čtvrtým
ročníkem olympiády.
Na závěr ohlédnutí za bohatou historií nadace bychom chtěli
představit současné členy správní a dozorčí rady nadace. Jsou to:
Správní rada: předseda – Ing. Pavel Sobotka, tajemnice – Sabina Matoulková; členové – Ing. Iva Cvetanova, Mgr. Martin Tesař, Mgr. Miroslav Jindra, Lukáš Habr, MUDr. Edita Nováková,
Mgr. Karel Petránek, Roman Toušek
Dozorčí rada: předseda – Ing. Ladislav Šimek, členové – Kamil
Bořek, Marek Dvorský
Ing. Pavel Sobotka a Sabina Matoulková
S využitím informací z osobního archivu pana Pavla Nývlta.

KURONSKÉ SLAVNOSTI

ZÁŘÍ

Město Náchod pořádá ve spolupráci s Územní památkovou
správou na Sychrově a Státním zámkem Náchod

Náchodské

Kuronské slavnosti
SOBOTA 5. ZÁŘÍ 2020
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 – Velký sál
14.30–14.50 Koncert pro vévodu
Dětský pěvecký sbor ZUŠ Canto Náchod
16.00–16.20 Pěvecký sbor Hron

IV. nádvoří – Piccolominská zahrada

III. nádvoří

V. nádvoří

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

Galerie výtvarného umění Náchod

Podium

15.00–16.00 KON&TAKT (skupina country & blues)
15.00–17.30 Žonglérské workshopy pro děti
skákací hrad pro děti, dětské pouťové houpačky, hra na flašinet,
občerstvení

13.00–13.30 Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského
13.35–13.50 Orientální tance – SVČ Déčko Náchod
14.00–14.30 Magické představení na počest vévody Kuronského
Mág a iluzionista Karel Kašpar jun. předvede kouzla
a iluze, které vaše oči dosud nespatřily. Uvidíte vznášející
se dámu, záhadu magických kruhů a bude poodhaleno
tajemství truhly vévody Kuronského.
14.35–14.50 Orientální tance – SVČ Déčko Náchod
15.05–15.45 Kateřina Janečková – hra na saxofon
za doprovodu reprodukované hudby
16.15–17.45 Epydemye – energická akustická kapela
19.30–20.50 LENKA DUSILOVÁ a KAPELA
vstupné: 100 Kč/osoba, 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP
– vstupné vybíráno od 18.45 hodin

13.00–17.00 Výtvarné workshopy inspirované deseti zastoupenými
autory z výstavy, vyzkoušejte si další techniky, materiály
nebo postupy, nebojte se experimentovat
Výstava
Umělci do 40 let, 10 let trvání cyklu
12.00–18.00 PROSO – spolek přátel šermu, historie,
divadel a řemesel
inscenované ukázky – 14.30 a 16.30 hodin
dobová kuchyně, lukostřelba, vrhání sekyrek, Kaligrafie,
hod oštěpem na kance, podlézání tyče po vikingsku,
zatloukání hřebíků ostřím sekery, rovnání kamenů
na vahadlo, ukázka zbraní
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

IV. nádvoří
stánkový prodej, občerstvení

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
Upozorňujeme, že v době konání akce bude uzavřeno zámecké schodiště z důvodu rekonstrukce.

www.mestonachod.cz

Změna programu vyhrazena!
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LIPÍ, GALERIE NOLA

Stínání kohouta na Lipí
Přijďte se podívat na prazvláštní taškařici, která se bude konat
v sobotu 12. září od 15.00 hodin na lipské návsi
před hospůdkou U Nováků.
Kohout snad o život nepřijde, ale veselo jistě bude.
Budeme se těšit na všechny, kteří přijdou v pitoreskních oblečcích, ve kterých se mohou připojit k průvodu majestátnímu a klání neuvěřitelnému.
Zvyk stínat kohouta byl rozšířený po celé Evropě, v českých zemích
to byl ale zvláštní rázovitý obřad. Muži v pitvorných oblecích se sešli u červeně natřeného sudu. Na něm byla položená šavle a kohout
byl přivázán za nohu ke kolíku. Mladíci soutěžili v tom, kdo dříve
šavlí či cepem setne kohoutovi hlavu. Ovšem se zavázanýma očima,
takže setnout kohouta bylo obtížné. Mnohý z uchazečů odešel z kolbiště s výsměchem. Takto popisuje tradici etnograf Čeněk Zíbrt
ve svém spise Na tom našem dvoře
Jak se na Lipí stínal kohout před osmdesáti lety?
Hostinský, písmák a starosta na Lipí, Josef Novák, v třicátých letech ve svých zápisech napsal: „Kohout se dal do vykopané díry
před hostincem a přikryl krajáčem, do kterého se snažily trefit osoby se zavázanýma očima. Jednou se stalo, že dezorientovaný a opilý
účastník netrefil cepem kohouta, ale vši silou práskl do blízkého Benešova záchodku. Asi dvě prkna upadla, ale běda. Směrem k obecenstvu zadnicí seděla na záchodku obyvatelka chalupy.“
Neváhejte a poběžte se podívat, jak to dopadne teď. I my sami jsme
zvědaví.

5.–6. 9. 2020

V HOSTINCI U NOVÁKŮ NA LIPÍ
speciální ochutnávka severských rybích specialit z Faerských ostrovů. Srdečně zváni jsou místní
i přespolní ochutnávači.
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Fotograf Ivan Pinkava
vystavuje v Galerii Nola

Mezinárodně uznávaný fotograf Ivan Pinkava (*1961) vůbec
poprvé vystavuje ve svém rodném Náchodě. Jeho díla jsou k vidění v náchodské Galerii Nola (Purkyňova 518). Výstava s názvem Dogma fotografie potrvá do 25. září 2020.
Ivan Pinkava patří k předním osobnostem současné české fotografie. Již od svých patnácti let žije v Praze, kde vystudoval
nejprve Střední průmyslovou školu grafickou a následně fotografii na FAMU. Všechny autorovy práce vznikají v ateliéru, vyznačují se precizním technickým zpracováním a svým pojetím
se blíží malbě. Zpočátku ho fascinovala lidská tvář a tělo, které
zachycoval výhradně na černobílou analogovou fotografii. Jde
mu o vylíčení nejistoty moderního člověka v současném světě,
o jeho vyrovnávání se s konečností lidského bytí a otázkou, co
následuje po něm.
V Galerii Nola mohou diváci zhlédnout výběr z Pinkavovy
tvorby posledních dvou desetiletí, kdy autor začal inklinovat
k nefigurativní fotografii. Člověk je však v jeho dílech i nadále
latentně přítomen, neboť obvykle zachycují pozůstatky lidské
existence v podobě opotřebených židlí, pohovek, starých matrací a přikrývek. To, co na nich autora fascinuje, je proces zániku. Konečnost však vnímá pozitivně, jako začátek čehosi nového, co nás přesahuje.
Ilona Bohušová Novotná

AMAG

ZÁŘÍ

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Hlásíme se opět se zprávičkami z činnosti naší malířské skupiny. V předprázdninovém a prázdninovém čase členové výtvarného spolku AMAG nezaháleli a ani současná nákazová situace
nijak neoslabila jejich aktivity.
Nejprve si připomeneme plenéry, protože letní čas nabízí
mnoho příležitostí k malování v terénu.
Z dřívějších akcí byl to například plenér
v Novém Městě nad Metují, kde tak zvané „Zadomí“ v historickém centru města,
nabízí mnoho příležitostí k jejich zachycení (přílohou je foto našich členů před galerií Zázvorka).
Na pozvání našeho člena Jirky Součka
jsme se vydali do osady Studnice u Jívky
na Trutnovsku. Jirka sám maluje především krajinu, nejčastěji olejovými barvami a pozvánka do těchto míst je rájem pro
malíře.
Pro náměty ale nemusíme tak daleko
jezdit. I tak říkajíc „za humny“, jsme například malovali v Bělovsi na „Horním konci“
u polských hranic. Jindy jsme prostě vyšli
před náš ateliér v Hurdálkově ulici před kinem Vesmír a pokusili se zachytit tu část
našeho města, jež se má změnit plánovanými stavebními úpravami.
Při ateliérové tvorbě jsme se o prázdninách věnovali květinám i houbám, nejvíce
času jsme ale trávili malováním a kreslením zátiší, poskládaných z nejrůznějších
artefaktů.
Velice příjemný byl společný víkendový výlet za našimi členy, kteří vystavovali na Rychnovsku. V zámku v Kvasinách,
jsme navštívili „Výstavu obrazů a fotografií“ Hany Koblížkové – Šálové. V zámeckých prostorách bylo k vidění okolo 120
výtvarných děl. Charakteristický malířský rukopis Hany je již známý, a tak nyní
k obrazům připojila i několik svých fotografií. Její výstava zde trvala do 16. srpna.
Ještě týž den jsme pokračovali do Rychnova n. Kn. do Orlické galerie. Výstavu obrazů
zde do 19. července měl člen našeho spolku
akademický malíř Michal Burget. Jeho výstava s názvem „Krajina zítřka?“ může návštěvníky přimět k zamyšlení nad tím, jak
by mohla naše krajina vypadat v budouc-

nu, například po vojenském konfliktu. V Orlické galerii jsme ještě za odborného výkladu kurátora této galerie Mgr. Vlastislava
Tokoše zhlédli výstavu grafika Jiřího Samka, malířky Věry Jičínské, a nakonec i výstavu pod názvem „Cesta krajinou – malířů
Orlických hor a Podorlicka“.
Tak to byly akce našich členů minulé
a nyní se přeneseme do současnosti a budoucnosti. Na zahájení čekají dvě autorské výstavy a v obou případech to budou
dvojice autorek obrazů, které se spolu domluvily na společné ukázce svých výtvorů:
– Jako první uvedeme dvojici malířek Jitku Amalbergu Pácaltovou a Ivetu Osobovou, které svou společnou výstavu nazvaly „Dva světy“.
Jitka tvoří temperovými, olejovými,
akrylovými barvami a postupně přidává
i tuš. Obrázky mají jemné ladění a stínování. Věrně zachycují detaily architektury
v různých barevných proměnách. Všímá si
utajených zákoutí měst, uliček a drobností, které dnes většinou lidem unikají. Krajina Brzic i Mezilečí, kde žije a tvoří, autorku v mnohém inspirovala.
Iveta s oblibou zobrazuje přírodu, květiny, zátiší a moderní umění, kde převládá
spontánnost, barevnost, hravost, symbolika i abstrakce. V obrazech se odráží láska k přírodě, k lidem a malovaní je pro ni
zdroj radosti ze života. Žije v Polici nad Metují a tvoří akrylovými i olejovými barvami.
Jsou to odlišné „Dva světy“ jejich malířské tvorby i profesního života, a přesto
je spojuje přátelství a radost z malování.
Na vernisáž své výstavy zvou do „Zeleného domečku“ v Polici nad Metují 3. září
v 18.00 hodin a výstava zde potrvá do 27.
září 2020.
– Druhou dvojicí jsou malířky Anna Maněnová a Natálie Mertlíková, které svou
společnou výstavu nazvaly „Krajina dětství a naděje“.
Malířky představují v knihovně ve Velkém Poříčí obrázky s dětskou tematikou
a také obrázky krajin a přírody. V těchto
obrazech se snaží o propojení mezi dětským a dospělým viděním světa. Obrázky
promlouvají k nám dospělým, kteří jsme
samozřejmě byli také dětmi a zachycují svět plný fantazie, dětských nadějí a snů. Na své si přijdou také děti, pro které je tato
výstava určena a obrázky tak mohou být vhodným doplňkem
do dětských pokojíčků. Jejich výstava bude zahájena vernisáží 7. září v knihovně Městyse Velké Poříčí v 18.00 hodin a potrvá do 16. října 2020.
A na závěr jedna vzdálenější budoucnost. Náš Spolek malířů
AMAG z.s., přijal milé pozvání zámecké paní ze zámku v Kvasinách. Naše společná výstava (zde již druhá v pořadí) v malebných zámeckých prostorách ponese název „Amag na zámku
v Kvasinách“ a bude zahájena 2. října vernisáží v 17.00 hodin,
končit pak bude 3. listopadu 2020.
Těšíme se, že naši příznivci po přečtení uvedených nabídek si
vyberou a do doby setkání přejeme příjemné léto a hodně zdraví.
Text a foto Jiří Spíšek
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FOTOKLUB

Ing. Arch. František Kulhánek
Vážení Náchoďáci, naše město má několik opravdu významných ososbností, bohužel máme tendenci na některé z nich zapomínat. Proto se Fotoklub Náchod rozhodl v rámci Fotografického podzimu, představit jednoho ze svých bývalých členů. Ten
na dlouhá léta ovlivnil vzhled našeho města, ale i kulturní dění
v něm. František Kulhánek přišel do Náchoda v roce 1938 na místo městského architekta. Na starost dostával ale i pořádání výstav a přípravu různých brožur a článků na propagaci Náchoda.
Při práci na kulturním pavilonu Výstavy 38 se setkává s členy
všech okolních fotoklubů a vzniká tak naprosto unikátní výstava
čítající 300 fotografií našeho kraje. Náchodský fotoklub, mimo to,
dodává fotografie na velkoplošné prosvětlené diapozitivy, které
naše město reprezentují i na jiných výstavách. Kulhánek kromě
stavitelského oboru studoval i školu výtvarnou na ČVUT a mohl
při zmíněných projektech uplatňovat svůj výtvarný talent. Například fotografování, malování obrazů a grafické zpracování
propagačních nateriálů i vydání knihy „Boj o Kladsko“. Pro divadelní hry připravoval návrhy scén a dokonce se věnoval i divadelní dramaturgii.
Profesně se podílel na zásadních krocích, které ovlivňují
vzhled a chod našeho města dodnes. Zmiňme třeba zakrytí Radechovky, řešení dopravy vytvořením naší „dálnice“ Pražské ulice, výstavbu obecních domů pro chudé realizací celého bloku
včetně parku. Řešil i vodovod, ze kterého pijeme každý den, podílel se zásadně na podobě sportoviště na Hamrech, navrhoval
a realizoval výstavbu přírodního divadla...
František Kulhánek by určitě, soudě podle dochovaných plánů, tvář našeho města upravil vkusněji, než jak jsme od něho
zvyklí, v rozletu jej brzdili zásadní historické události. Obsaze-

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
ní naší země nacistickým Německem a bohužel i v roce 1948 nástup komunistů, kdy poúnorový řežim rozhodně nebyl nakloněn
prvorepoblikovým ideálům a jejich představitelům.
I přes to František Kulhánek dokázal pro Náchod udělat maximum a o tom všem bude výstava „František Kulhánek – náchodský Gočár“. Věřím, že si na své přijde každý návštěvník výstavy, bude k vidění na stovky unikátních historických fotografií
ze zmíněných staveb, ale i dosud nepublikované záběry z protektorátu, jako ničení synagogy a židovského hřbitova, ale i záběry z konce války. Vystaveny budou i olejomalby a studie i grafiky, sošky i náčrty a fotografie divadelních scén a samožřejmně
i plány výstavby. Všechno bude doplněno dobovými články, plakáty, propagačními brožurami a knihami. Svoje místo budou
mít i fotografické aparáty a kamera s kterými Kulhánek vše zaznamenával.
Srdečně vás všechny zveme na vernisáž ve čtvrtek 1. 10. 2020
v 17.00 hodin do výstavní síně Muzea Náchodska.
Věřím, že svým rozsahem vás výstava dokonale seznámí
s tvorbou a životem člověka, jehož srdce patřilo našemu městu a na kterého jsme neprávem zapomněli. Výstava by nemohla
vzniknout bez přispění rodiny Kulhánkových. František a Dagmar Kulhánkovi nám byli ochotni poskytnout všechny dochované materiály.
Za náchodský fotoklub Vás na výstavu srdečně zve
místopředseda a kurátor výstavy Roman Unger

***

Za pomoc při realizaci výstavy dále děkujeme Muzeu Náchodska, Státnímu okresnímu archivu v Náchodě, Městu Náchod, Beránku Náchod (za možnost reprodukce obrazu v kavárně).

www.mestonachod.cz

MAS STOLOVÉ HORY

ZÁŘÍ
Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují
kancelář: Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí
www.mas-stolovehory.cz

Soutěž o regionální produkty
v hodnotě 9 000 Kč
Nakupte regionální produkty nebo využijte místní služby
a vyhrajte balíček s lokálními chutnými potravinami, dekoracemi a poukázkami do muzeí, kavárny nebo zdejších obchodů. Soutěžíme o 3 balíčky, z nichž každý má hodnotu přibližně 3 000 Kč!
Soutěž na své facebookové stránce pořádá MAS Stolové hory
v rámci kampaně Regiony sobě, která podporuje místní produkty a služby zapojené do soutěže. U koho nakoupit, kam zajít
na kávu, pivo nebo si užít wellness, ale také jaké ubytování doporučit známým, to vše najdete na adrese: www.regionysobe.cz/
mas-stolovehory, na www.mas-stolovehory.cz nebo na facebookové stránce MAS Stolové hory.
Pravidla soutěže jsou jednoduchá, cílem je nákupem podpořit
právě místní živnostníky, firmy a organizace. Vyfoťte produkt
nebo službu, kterou jste využili. Fotku vložte do komentáře pod
facebookový příspěvek MAS Stolové hory, ve kterém byla soutěž
vyhlášena. A nezapomeňte přidat popis, o koho ze 34 živnostníků zapojených do kampaně se jedná. Soutěž trvá od 3. 8. 2020
do 20. 9. 2020 (do půlnoci). Každý může soutěžit s jednou fotografií. Do týdne od ukončení soutěže zveřejníme jména tří výherců, které náhodně vylosujeme ze všech komentářů s fotografiemi, které splní podmínky.
Věříme, že i malými kroky můžeme společně podpořit lokální
ekonomiku a tím posílit soběstačnost a stabilitu našeho regionu.
Děkujeme místním živnostníkům a organizacím, kteří darovali do soutěže hodnotné dary, jedná se o: Synergie – nákup
v klidu, Rodinný statek Vítek – Lipí u Náchoda, Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí, Muzeum papírových modelů
v Polici nad Metují, Lydie Birkeová Mrázová (textilní dekorace),
Včelí farma Dřevíč, Farma u Lofů, Mýdla Amálka, Kavárna Láry
fáry, Hotel Tommy, Pivovar Primátor, Kateřina Smutná (drátování), Knihkupectví Horová a Ledhujský pivovar. M. Soldánová
Co byste zlepšili ve svém okolí?
Pomozte nám posunout region Stolových hor výš
I díky vašemu názoru můžeme měnit místo, kde jsme doma,
k lepšímu. Potřebují vaši rodiče pomoc pečovatelské služby, ale
ta nestíhá? Chybí vám víc zeleně ve městě? Ke škole ve vaší obci
nevede chodník a vy se bojíte o bezpečnost dětí? Ano, to vše
nás zajímá.
Vyplňte prosím dotazník a vyjádřete se nejen k tomu, zda jste
spokojení s kvalitou života ve vaší obci, ale i celkově v regionu
Stolových hor. Čím více se nás zapojí, tím lépe budeme vědět, co
je třeba zlepšit. Místní akční skupina Stolové hory se v současné době připravuje na nové dotační období. Naše MAS je i vaší
MAS a jeden z hlavních důvodů, proč před osmi lety vznikla, byl
ten, že místní mohou spolurozhodovat o tom, kam budou směrovat dotační peníze.
Nyní končící dotační období bylo náš region úspěšné, podařilo
se nám díky spolupracujícím obcím, organizacím i jednotlivcům
získat téměř 100 milionů korun na potřebné projekty. Lávka přes
železniční trať v Náchodě, vestavba půdní učebny ve Žďárkách,
chodníky ve Velkém Poříčí, výsadby zeleně v Polici nad Metují,
modernizace hronovské hasičárny, příměstské tábory, ale také
mnoho menších investic malých živnostníků. Tyto projekty mohly být podpořeny jen díky tomu, že před pěti lety jste nám řekli,
co vás nejvíce trápí. Vyjádřete svůj názor i nyní.
Dotazník můžete vyplnit buď na webu www.mas-stolovehory.cz, nebo v informačních centrech a na obecních a městských
úřadech do 16. října. Dotazník byl vytvořen v rámci tvorby strategického plánu MAS Stolové hory pro roky 2021 až 2027. Těchto 7 let je zároveň dalším obdobím, kdy bude možné žádat pro-

střednictvím MAS o dotace do různých oblastí. I vaše odpovědi
budou mít vliv na to, do jakých oblastí to bude. V případě dotazů se prosím obracejte na Davida Hauschkeho (e-mail: hauschke.
masstolovehory@gmail.com, tel.: +420 730 514 364).
Mirka Soldánová

Konference „MAP MAPu“
v Ratibořicích
Pro vedení škol, pracovníky vzdělávacích organizací MŠ, ZŠ,
ZUŠ, SVČ, NNO a knihoven se 24. září koná celodenní konference „MAP MAPu“ v Ratibořicích.
Dopolední část začíná na Zámku v Ratibořicích v 9.30 hodin
přednáškou Doc. PhDr. Jana Hábla, PhD., významného odborníka na dílo Jana Ámose Komenského.
Odpolední část pokračuje od 14.00 do 18.00 hodin v Babiččině údolí u Rudrova mlýna. Představí se zde odborníci na čtenářskou a matematickou gramotnost, skupina pro rovné příležitosti a zástupci předškolního vzdělávání a malotřídních
škol. Od 18.00 do 19.00 hodin v Hereckém domě Viktorka proběhne představení Zvíře autorky Torey Hayden v rámci LiStOVáNÍ Lukáše Hejlíka.
Pedagogové, knihovníci a zástupci neziskových organizací
z celého Náchoda, Hronovska, Policka, Červenokostelecka a Českoskalicka jste srdečně zváni!
Více informací o konferenci „MAP MAPu“ najdete na Facebooku: Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2.
Akce je zdarma a je pořádána Místní akční skupinou Stolové hory, z. s. a Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s.
v rámci Rozvoje vzdělávání na Náchodsku – MAP 2 reg. č. CZ.02
.3.68/0.0/0.0/17_047/0009163.
Mgr. Jana Vanišová, koordinátorka projektu MAP 2

Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2
vás zve na setkání

KONFERENCE „MAP MAPU“
ODPOLEDNÍ ČÁST

Místo konání: Viktorka herecký dům, Babiččino údolí Ratibořice
Určeno pro:
Účast zdarma

pracovníky vzdělávacích organizací MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, NNO,
knihoven a další zájemce o vzdělávání

24. září 2020

od 14:00 do 19:00 hodin
Program:
o Registrace a odpolední kávička
o Pavel Jasanský – společné naladění hudbou
o Tematická setkání a sdílení dobré praxe pro čtenářskou gramotnost, matematickou
gramotnost, rovné příležitosti, předškolní vzdělávání, malotřídní školy
o Herecké představení Zvíře autorky Torey Hayden - LiStOVáNí Lukáše Hejlíka
Přihlášení do 9. 9. 2020 na vanisova.map@gmail.com, 725 415 549 nebo ZDE
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KINO VESMÍR ALTERNATIVA

OPERA, BALET, DIVADLO A DOKUMENTY

Záznam koncertu z Vídeňského Koncerthaus
Neděle 6. září v 17 hodin
JONAS KAUFMANN: MOJE VÍDEŇ
Osobní pocta hvězdného tenora Vídni a světově proslulé hudbě
z rodiště valčíku a operety… Koncertní snímek Jonas Kaufmann:
Moje Vídeň je hluboce osobní pocta hvězdného tenora proslulé
hudbě z rodiště valčíku a operety. Koncert se uskutečnil ve Vídeňském koncertním domě v říjnu roku 2019 a program obsahuje populární hudbu od Johanna Strausse, Franze Lehára a spoustu dalších slavných písní, pro které jejich autoři hledali inspiraci
právě ve Vídni. Jonas Kaufmann vystupuje za doprovodu PKF –
Prague Philharmonia pod taktovkou Jochena Riedera společně
se sopranistkou Rachel Willis-Sørensen.
Vstupné 160 Kč. Mládeži přístupný.
Live stream přenos z Brna
Sobota 12. září ve 20 hodin
FILM NAŽIVO – DIVADLO NA ZÁBRADLÍ: TAJNÝ AGENT
Projekt Film Naživo během letošního léta přináší do kin sérii jedinečných divadelních představení zasazených do unikátních
prostředí mimo tradiční jeviště. Posledním z nich je inscenace
Tajný agent Divadla Na zábradlí, která nás zavede do brněnského
podzemí, do unikátního cihlového vodojemu z konce 19. století.
Inscenace Davida Jařaba Tajný agent vychází ze slavné britské předlohy Josepha Conrada, situované do Londýna přelomu
19. a 20. století. Pan Verloc provozuje anarchistickou živnost,
ale je zároveň ruským agentem. Východní mocnost už nechce
jen neškodná udání na radikální soudruhy, ale požaduje za své
peníze skutečné činy. Nezvykle aktuální příběh vypráví o jedné bombě, která měla způsobit strach a chaos a na přelomu
19. a 20. století a přiblížit Británii zájmům Ruska. V dramatické
absurdní grotesce hrají Jiří Vyorálek, Anna Fialová, Petr Čtvrtníček, Jiří Černý, Jakub Žáček, Václav Vašák, Vojtěch Vondráček
a Bartoloměj Biskup.
Vstupné 150 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Záznam z koncertů v holandském Maastrichtu
Neděle 13. září v 16 hodin
ANDRÉ RIEU: MAGICKÝ MAASTRICHT
André Rieu oslavil patnácté výročí konání slavných koncertů
z náměstí Vrijthof Square v jeho rodném Maastrichtu. Protože se
v letošním roce vzhledem k pandemické situaci žádný nový koncert neuskutečnil, vybral král valčíků to nejúžasnější a nejemociálnější, co za těch patnáct let v koncertech pod širým nebem
Maastrichtu zaznělo… Hudba lidi spojuje, přináší naději a přináší radost – a to nyní potřebujeme více než kdy jindy!
Vstupné 180 Kč. Mládeži přístupný.
Záznam výstavy z pařížského Louvre
Středa 16. září v 19.15 hodin
NOC V LOUVRU: LEONARDO DA VINCI
Vydejte se na privátní noční prohlídku výstavy Leonarda da Vinciho v pařížském Louvru. Vychutnejte si ta nejkrásnější da Vinciho díla v pohodlí kina. Zblízka a na velkém filmovém plátně.
Zcela mimořádná da Vinciho retrospektiva, kterou v loňském
roce Louvre připravil, se těšila neskutečné návštěvnické oblibě.
Na výstavu se prodaly miliony vstupenek a ikonické pařížské
muzeum muselo být po několik týdnů otevřené 24 hodin denně,
aby byl obrovský návštěvnický zájem uspokojen. Natočená privátní prohlídka s kurátory výstavy, nabízí nový pohled zejména
na da Vinciho malířská díla. A to v kontextu dalších uměleckých
i vědeckých disciplín, jimž se renesanční osobnost Leonarda da
Vinciho věnovala.
Vstupné 180 Kč. Mládeži přístupný.
Dokument z Muzea Fridy Kahlo
Čtvrtek 24. září v 19.15 hodin
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FRIDA – VIVA LA VIDA
Cesta do srdce Mexika a nitra ikonické umělkyně, jejíž díla spojuje bolest a síla i utrpení a láska. Frida Kahlo je dnes považovaná za ikonu nezávislosti a ženství. Její život ale provázela
neskutečná bolest, která se promítla právě do jejích obrazů. „Nemaluji sny ani noční můry, maluji svou vlastní realitu,“ říkávala umělkyně o svém díle plném kontrastů. Stejně a z velké části
také skrze osobní předměty, její dopisy či deníkové zápisy, nahlíží na osobnost mexického umění i dokument Frida – viva la
vida. V doprovodu italské herečky a režisérky Asie Argento film
přibližuje Fridu Kahlo na jedné straně jako ženu zmítanou agónií i láskou, na druhé jako malířku osvobozenou od svých tělesných trýzní a hendikepů.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Hudební dokument
Úterý 30. září v 19.15 hodin
POSTIŽENI MUZIKOU
Film o hudební skupině The Tap Tap ukazuje, že s nadhledem,
černým humorem a až nakažlivou energií je možné čelit i nejsložitějším překážkám a žít u toho život rockových hvězd. Co byste dělali, kdyby vám osud nadělil kromě radosti také celoživotní
handicap? Členové The Tap Tap, kapely z Jedličkova ústavu složené ze studentů s postižením (nebo spíš „kriplů“, jak by řekli oni
sami), v tom mají jasno. Jedou naplno a užívají si každou minutu. Zpívají, hrají, milují, cestují, baví se. Všechny je zároveň spojuje láska k muzice a nadšení z koncertování v orchestru, který
před více než dvaceti lety založil kapelník Šimon Ornest. The Tap
Tap se pod jeho vedením vypracovali na úspěšné hudební těleso, které má za sebou řadu vydaných CD, desetitisíce fanoušků
a stovky odehraných koncertů u nás i po celém světě, o čemž se
většině ostatních kapel jen zdá.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Přehled kulturních akcí
v září 2020 v muzeu Náchodska
Vycházka Václavice – Zemská brána a bojiště války 1866
V sobotu 12. září 2020 pořádá Muzeum Náchodska vycházku
po bojišti bitvy u Náchoda v roce 1866 a místě tzv. Dobenínského
sněmu v roce 1068. Spolu s archeologem Mgr. Janem Tůmou navštívíme starou zemskou bránu, která od pravěku zprostředkovávala přístup z Čech k průsmykům do Kladska a dále do Slezska.
Přiblížíme také význam a dějiny kostelíku sv. Václava. Na zpáteční cestě projdeme kolem největšího hrobu z prusko-rakouské války (600 mrtvých), přes místa náchodských popravišť, až ke starobylému kostelíku sv. Jana Křtitele na Starém Městě.
Sraz se zájemci se uskuteční na železničním nádraží ve Václavicích v 8.30 hodin. Čekáme na příjezdy vlaků od Náchoda, Starkoče a Nového Města nad Metují. Spojení vlakem z Náchoda –
odjezd z Náchoda 8.04, popřípadě 8.22 hod. Odjezd vlaku ze
Starkoče 8.25, z Nového Města n. Metují v 8.23 hod. S sebou pevnou turistickou obuv, svačinu, pití a pláštěnky. Jedná se o lehkou
až středně těžkou turistickou trasu dlouhou cca 10 km. Exkurzi lze ukončit u vlakové zastávky Náchod – Staré Město, popřípadě dojít pěšky až na hlavní vlakové nádraží v Náchodě. Předpokládaný konec vycházky je plánován na 13 hodin. Vzhledem
k omezené kapacitě 20-30 účastníků je nutno se předem objednat na tel. čísle 607 067 934, popřípadě na e-mailu: kosslerova@
muzeumnachodska.cz. Plné vstupné činí 80 Kč, zlevněné 40 Kč.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s rozsáhlým podzemím. V současné době
probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnostního areálu, během níž je pevnost uzavřena. Volně přístupná
zůstává naučná stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě
zveme.
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CHOVATELÉ, BĚH PRO HOSPIC

Výstava chovatelů U Cihelny
Ve dnech 26.–27. září se v areálu chovatelů v Náchodě Starém
Městě uskuteční okresní výstava mláďat králíků, drůbeže a výletků holubů s mezinárodní účastí. Výstavu pořádá organizace
chovatelů Výrov z Nového Města n. M. ve spolupráci s náchodskou organizací. Záštitu nad výstavou převzal starosta města
Náchoda Jan Birke.
Expozici králíků obohatí chovatelé z Německa. Je připravena i ukázka chovu exotického ptactva. Program obohatí i sobotní předvedení králičího hopu a terarijních zvířat. Pro děti
budou připraveny jízdy na koních, pro všechny návštěvníky bohatá tombola.
Přijďte se po vynucené jarní přestávce podívat na kvalitní
chovná zvířata a podpořit zajímavou a prospěšnou práci chovatelů. Pavel Schneider, předseda ZO ČSCH Náchod

7. ročník Běhu pro hospic
Běh pro hospic se blíží! V sobotu 19. září 2020 pořádá Oblastní
charita Červený Kostelec další ročník akce s příjemnou sportovní atmosférou pro všechny věkové kategorie. Přijďte si zaběhat
a zároveň svým výkonem podpořit záměr Oblastní charity Červený Kostelec – aktuálně probíhající projekt vybudování druhé
části Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia, díky kterému
získá nové zázemí Mobilní hospic Anežky České, Ambulance paliativní péče a další služby.
I přes letošní výpadek seriálu Primátor cup ponecháváme závody v klasickém rozsahu. Připraveny budou opět tratě od 150 m
pro nejmenší závodníky, dětské tratě od 650 do 1300 metrů dle
ročníku narození a také tradiční běhy na 2, 5 a 10 km, aby si skutečně každý přišel na své. S ohledem na aktuální situaci plánujeme zvýšená hygienická opatření.
Registrace je spuštěna, neváhejte se zúčastnit!
www.behproshopic.cz Jan Kordina

grafické studio a tiskárna
reklamní tiskoviny, prospekty, kalendáře…
letákya plakáty A4, A3, A2, A1, A0... od 1 kusu
603 311 052 | studio@creopress.cz
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – září 2020
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
5. 9. 2020
11.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Valašské Meziříčí
19. 9. 2020
11.00 SKK Primátor Náchod A – KK Zábřeh
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
12. 9. 2020
14.30 TJ Červený Kostelec – Sokol Kdyně
26. 9. 2020
14.30 TJ Červený Kostelec – TJ Lomnice
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
26. 9. 2020
10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Lokomotiva České Budějovice
3. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
5. 9. 2020
15.00 SKK Primátor Náchod A – Sokol Kolín
19. 9. 2020
15.00 SKK Primátor Náchod A – Spartak Rokytnice n.J.
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
6. 9. 2020
10,00 SKK Primátor Náchod A – SKK Primátor Náchod B
13. 9. 2020
10.00 SKK Primátor Náchod C – SKK Třebechovice p. O.
20. 9. 2020
9.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Vrchlabí
		 11.00 SKK Primátor Náchod B – KK Kosmonosy
27. 9. 2020 10.00 SKK Primátor Náchod C – SKK Hořice
Východočeská divize: (hrací den – pátek)
11. 9. 2020
17,00 SKK Primátor Náchod B – Jiskra Hylváty
25. 9. 2020
17,00 SKK Primátor Náchod B – Lokomotiva Trutnov B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
18. 9. 2020
17.00 SKK Primátor Náchod C – TJ Dvůr Králové C
		 19.00 SKK Primátor Náchod D – KK Přelouč B
2. 10. 2020
19.00 SKK Primátor Náchod D – KK Hradec Králové C
Východočeská divize dorostu: (hrací den – neděle)
13. 9. 2020
12.00 SKK Primátor Náchod E – Lokomotiva Česká Třebová
20. 9. 2020
13.00 SKK Primátor Náchod D – SKK Primátor Náchod E
27. 9. 2020 12.00 SKK Primátor Náchod E – Jiskra Hylváty
Náchodská kuželna od září opět otevřena veřejnosti. Těšíme se na vás!!!

Cyklobusy vás dovezou na výlet i v září
Ačkoliv jsou letní prázdniny již
za námi, doba výletů zdaleka nekončí. Také v září máte možnost využít
na svých cestách dvě linky cyklobusů,
které vás dovezou na zajímavá místa
Kladského pomezí.
V září se můžete i se svými koly svézt
cyklobusy o víkendech a o státních svátcích. Červená linka jezdí z Hradce Králové, přes Jaroměř, Náchod, Teplice nad
Metují a Trutnov, až na Pomezní boudy.
Na této trase můžete navštívit například
pevnost Josefov, náchodský zámek, klášter a dřevěnou školu v Polici nad Metují či Měděný důl Bohumír v Jívce. Po stopách Boženy Němcové se můžete vydat
do okolí České Skalice (více na www.kladskepomezi.cz/bozenanemcova) a v Hronově
si připomenete slavné rodáky Aloise Jirás-

ka nebo Josefa Čapka. Za přírodními krásami si můžete vyšlápnout do Jestřebích
hor i do skalních měst v okolí Adršpachu
a Teplic nad Metují. Při zpáteční cestě je
třeba počítat s tím, že se cyklobus vrací
pouze do Náchoda.
Modrá linka vyjíždí třikrát denně k našim polským sousedům z Náchoda přes
lázeňské město Kudowa-Zdrój do Karłówa a zpět. Na polské straně hranice najdete pozoruhodná skalní města Hejšovina a Bludné skály ve Stolových horách.
V Kudowě-Zdrój doporučujeme navštívit
Muzeum lidové kultury, Stezku mizejících
řemesel, Kostnici nebo Muzeum hraček.
Více informací, tipů na cyklovýlety,
přehled cyklotras a jízdní řády cyklobusů najdete na www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika.

Volejbal
sobota 19. září 2020 od 10.00 hodin
liga juniorek volejbal SK Náchod proti VK
Hronov

pořádá

10. ročník turnaje
O POHÁR STAROSTY MĚSTA NÁCHODA
sobota 5. 9. 2020 MLADŠÍ ŽÁKYNĚ, STARŠÍ ŽÁKYNĚ
neděle 6. 9. 2020 KADETKY, JUNIORKY
MÍSTO KONÁNÍ:
ZAHÁJENÍ:

sportovní areál SK Náchod „Na Hamrech“
po oba dny v 8:30 hod., zahájení prvních zápasů v 9:00 hod.

VĚKOVÉ KATEGORIE:

ml. žákyně (1. 1. 2008 a mladší)
st. žákyně (1. 1. 2006 a mladší)
kadetky (1. 1. 2004 a mladší)
juniorky (1. 1. 2001 a mladší)

VKLAD:

400 Kč/družstvo

OBČERSTVENÍ:

zajištěno přímo v areálu v dostatečném rozsahu

CENY:

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

FK Náchod
Sobota 5. 9. v 17 hodin: FK Náchod
– SK Benátky n. Jizerou
– divizní utkání mužů
Neděle 6. 9. v 17 hodin: FK Náchod „B“
– Týniště n. Orlicí – I.A třída mužů
Sobota 19. 9. v 17 hodin: FK Náchod
– FK Letohrad – divizní utkání mužů
Neděle 20. 9. v 17 hodin: FK Náchod „B“
– Jaroměř – I.A třída mužů
Neděle 20. 9. v 10 a 12 hodin:
FK Náchod U19+U17
– Admira Praha – divize dorostů
Zápasy A mužů a U19+U17 se hrají na stadionu v Bělovsi.
Zápasy B mužů se hrají na hřišti v Provodově.
Na obou hřištích je pro fanoušky zajištěno
občerstvení.
Přijďte povzbudit naše hráče.

Fotbalový turnaj v Náchodě
Kdy: 5. září 2020
Kde: Pražská 178, Náchod – fotbalové hřiště Hamra
Pořadatelé:
• Komunitní centrum Náchod
• Slovo 21
• SZÚ Praha – RCPZ pro Královéhradecký kraj
Přihlášky na tel: 731 261 519
723 832 236
• zajištěno občerstvení
• program pro děti
• profesionální rozhodčí
Registrace a placení startovného od 7:30 – 8:00 hodin
Startovné: 500 Kč

ZÁŘÍ

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.
Umělci do 40 let. 10 let trvání cyklu (27. 6. – 6. 9.)
V roce 2010 náchodská galerie uskutečnila první výstavu
z cyklu Umělci do 40 let. Cyklus výstav, pořádaných pravidelně (dvě až čtyři výstavy ročně) v Galerii výtvarného umění v Náchodě – v komorním prostoru kabinetu kresby, grafiky
a fotografie, byl od počátku zaměřen na mladé umělce, často stojící na počátku své umělecké dráhy, kteří hledají vlastní osobité tvůrčí vyjádření. Oslovováni byli umělci již nadějní, častěji ale méně známí nebo ještě neznámí, a to nejen
z uměleckých center, ale i z regionů České republiky. Výstavy
mimo jiné poukazovaly na autorské přístupy k rozmanitým
výtvarným technikám, k jejich možným inovacím a proměnám, na nové umělecké myšlení a jeho projevy. Od samého
počátku bylo a je dramaturgickým záměrem porozumět novým tendencím a proudům v umění, postihnout jeho soudobé funkce i směřování a průběžně a zároveň invenčně je
veřejnosti představovat. Výstava připomíná deset let trvání cyklu, pestrou skladbu zastoupených uměleckých oborů,
a především současnou tvorbu všech umělců, kteří v rámci
cyklu vystoupili a vystavovali malbu, grafiku, plastiku, fotografii, instalaci, objekty a videoart na osmadvaceti uskutečněných výstavách.
Okruh Kruhu. Kruh výtvarných umělkyň 1920–2020
(19. 9. – 8. 11.) Kurátor výstavy: David Chaloupka
Období po ukončení 1. sv. války bylo časem obrovského společenského rozmachu, radosti a entusiasmu. Nálada nové
Československé republiky významně zasáhla i kulturní život země. V nových podmínkách vznikala nebo se konsolidovala řada uměleckých uskupení. Jedním z nich byl i Kruh
výtvarných umělkyň, který byl založen v roce 1920. Umělecky
a historicky důležité sdružení českých a slovenských výtvarnic se snažilo nalézt protiváhu převážně mužským spolkům.
Výstava Okruh Kruhu poprvé v naší době komplexně představuje nejen díla členek tohoto spolku, ale také mapuje tvorbu
dalších domácích výtvarnic zejména meziválečného období.
Mezi členkami spolku, kterým prošlo takřka 150 umělkyň,
nalézáme jak známá jména (Julie Winterová-Mezerová, Minka Podhajská, Karla Vobišová), tak dnes již výtvarnice zcela zapomenuté. Soustředěná díla a dokumentace představují spolek až do roku 1952, kdy byl v podstatě násilně zrušen.
Vedle více než stovky malířských a sochařských děl budou vystaveny i ukázky uměleckého průmyslu a knižní kultury, které měly vždy na spolkových výstavách nezastupitelné místo
a představují jednu ze specifických oblastí tvorby výtvarnic.
Výstava je organizována ze sbírek eAntik, Českých přístavů,
a. s., Retro Gallery a ze sbírek soukromých sběratelů a představí dílo čtyř desítek výtvarnic. Vernisáž 18. 9.
Kuronské slavnosti, sobota 5. září, 9 –17 hodin
Prohlídka výstavy 10 let trvání cyklu. Umělci do 40 let.
14 – 17 hodin
Výtvarné workshopy inspirované deseti autory z výstavy. Vyzkoušejte si další techniky, materiály nebo postupy jednoho
zastoupeného autora. (A. Prouzová, M. Krkošek, V. Magid, M.
Macek, A. Skálová, P. Šulc, O. Oliva, V. Chalánková, H. Šuranská, D. Čančíková). Některé dílny vznikly ve spolupráci s autory, jiné jsme obohatili o doprovodné informace k jejich dílům, ateliérům nebo životu. Vstup zdarma.
Výtvarně-vzdělávací program bude připraven pro mateřské a základní školy k výstavě Okruh Kruhu. Kruh výtvarných umělkyň 1920–2020 (19. 9. – 8. 11.)

GALERIE, MUZEUM

Přehled kulturních akcí

v září 2020 v muzeu Náchodska

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. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek
vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Dále byla expozice obohacena o nové exponáty, které můžeme pozornosti návštěvníků taktéž doporučit. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu meisnerova@muzeumnachodska.cz. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Ztracená podkova zimního krále
Náchodsko za třicetileté války
Ve výstavní síni v Tyršově ulici je možné nahlédnout do všedního života v 17. století. K vidění jsou například repliky dobového
oblečení od Veroniky Pilné, dobové obrazy, nádobí, nábytek, knihy, listiny, liturgické předměty či faksimile Majestátu na náboženskou svobodu Rudolfa II. V Broučkově domě na náměstí jsou
připomenuty temné stránky třicetileté války – obléhání Náchoda Švédy, poprava dvaceti sedmi českých pánů, mezi nimiž byl
i náchodský erbovní měšťan Tobiáš Štefek z Koloděj, perzekuce
a vyhnání evangelíků. Výstavu je možné v obou prostorách navštívit až do 20. září 2020, a to denně mimo pondělí od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin.
Náchodský fotografický podzim
František Kulhánek – náchodský Gočár
Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do výstavní síně
muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) na výstavu připomínající dílo významného náchodského architekta Františka Kulhánka. Výstava proběhne od 2. 10. do 8. 11. 2020, otevřeno denně
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 1. října v 17 hodin.
Třetí muzejní sedánek v roce 2020
Náchodsko, Policko a Broumovsko za třicetileté války
Muzeum Náchodska zve ve středu 2. září 2020 v 17 hodin do přednáškového sálu v prvním patře Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě na další přednášku z cyklu muzejních
sedánků přesunutých ze zrušených jarních termínů. Mgr. Jan
Tůma u příležitosti čtyřstého výročí útěku zimního krále Friedricha Falckého přes Náchod přiblíží některé události třicetileté
války, které jsou spojeny s naším regionem. Zmínit lze například uzavření evangelického kostela v Broumově, jež bývá považováno za jednu z jisker, která pomohla zažehnout tento válečný konflikt, obléhání Náchoda Švédy v roce 1639, či vojenské
střetnutí pod Polickou horou v roce 1647.
Čtvrtý muzejní sedánek v roce 2020
Rakouský voják v polním tažení v roce 1866
Muzeum Náchodska zve ve středu 7. října 2020 v 17 hodin
do přednáškového sálu v prvním patře Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě na další přednášku z cyklu muzejních sedánků. Tentokrát Mgr. Matouš Holas z katedry archeologie FF UHK přiblíží každodennost rakouského vojáka v polním
tažení v roce 1866. Mnohé historické prameny se zmiňují o strastech rakouských vojáků během války roku 1866. Nový mezioborový výzkum může podrobněji nastínit útrapy mužů bojujících
proti postupující pruské armádě a doplnit tak známé historické
zdroje. Narůstající množství archeologických pramenů umožňuje nově rekonstruovat přesnější podobu vojenské výbavy zajišťující vojákovi funkčnost zbraně, čistou uniformu, stravu či hygienu. Návštěvníci budou moci kompletní výbavu rakouského
vojáka v polním tažení roku 1866 zhlédnout na přednášce v její
ideální a přesné rekonstrukci.
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
5. a 6. 9.
		
12. a 13. 9.
		
19. a 20. 9.
		
26. a 27. 9.
		
28. 9.
		

MDDr. Tereza Petříková
Velké Poříčí		
MDDr. Jan Petřík 		
Náchod		
MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují
MUDr. Jarmila Podškubková
Červený Kostelec		
MUDr. Radka Prouzová
Náchod		

PROGRAM
ZÁŘÍ

www.decko–nachod.cz

sobota 5. září
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
středa 16. září
– T- MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH
Různí běžci, různá místa, stejná myšlenka! – závody dětí od 16 hodin na 600
a 1 200 metrů, závod dospělých v 18 hodin, informace Pavlína Tylšová, tel. 775
223 292, přihlášky jen on-line na www.
olympijskybeh.cz

Náchodská 548
tel.: 491 482 850
Kamenice 113 (Pasáž Magnum)
tel.: 724 086 199
Komenského 72
tel.: 491 472 923
Větrník 720
tel.: 491 462 331
Jugoslávská 33
tel.: 602 234 217

Poděkování Policii
ČR v Náchodě
Za všechny nadšené děti bychom rádi
poděkovali panu npor. Bc. Martinu Křížovi z OOP v Náchodě a jeho oddělení.
V srpnu ochotně přijeli na naše letní tábory Helen Doron English a věnovali dětem zajímavé povídání o práci policie spolu s ukázkou toho, co policie ke své práci
potřebuje. Pánové pracovali s dětmi jako
kovaní pedagogové a dětem se vůbec nechtělo pustit pány policisty zpět do jejich
běžné práce. Děkujeme a přejeme hodně
úspěchů ve vaší práci.
Martina Pohanková, Helen Doron English

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

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

Pozvánka do Stroužného
V sobotu dne 12. září 2020 od 16.00
hod. se uskuteční v kostele ve Stroužném (Pstrążna) varhanní koncert. Účinkovat bude Michał Markuszewski, absolvent
varšavské hudební akademie a Univerzity umění v Berlíně. Program: Pachelbel,
Böhm, Bach, Markuszewski (improvizace).
Varhanní koncerty ve Stroužném mají jedinečnou atmosféru. Srdečně vás zveme.
Wioleta Suzański, Eva Pumrová

AKCE MC MACÍČEK
neděle 20. září – MĚNÍME SVĚT
v 9.30 hodin proběhne eko-procházka –
zapojte se s Erasmáky do úklidu okolí,
výchozí body ZŠ Plhov, Jiráskovo gymnázium, ZŠ TGM, ve 12 hodin se uskuteční
eko-piknik na zahradě Déčka a následovat bude volný eko-program do odpoledních hodin, informace Mgr. Jitka Ničová,
tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz
čtvrtek 24. září
– DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MACÍČKU
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

Prázdniny jsou za námi a s nimi i letní tábory, které Déčko jako tradičně organizovalo.
Děkujeme rodičům za jejich důvěru a Evropskému
sociálnímu fondu za poskytnutou dotaci. Nejvíce
bychom chtěli poděkovat samotným účastníkům,,
že jsme s nimi i v letošních složitějších podmínkách
mohli prožít báječné dny plné dobrodružství a zábavy.
Děti se naučily mnoho nových dovedností a 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. Začínáme 28. září.
Vaše Déčko Náchod

Divadelní prázdniny nám pomalu končí, a tak naše činnost v divadle nabírá
zase na obrátkách. Již první říjnovou sobotu se můžete těšit na zahajovací pohádku. Jaká, že to bude, tak to si necháme
pro vás jako překvapení. A jelikož jsme na
začátku sezony, tak je ideální čas pro to,
abychom se obrátili na vás, kterým není
osud našeho divadla lhostejný, kteří se
chtějí vrátit do dětských let, s nabídkou.
Pojďte si s námi zahrát divadlo, pojďte
něco udělat pro naše děti. Rádi vás mezi
námi přivítáme a zasvětíme do tajů loutkového divadla. Bližší informace na tel.
777 209 535. Foto: Tři pohádky pro rošťáky.

ZÁŘÍ

Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc, ThD. kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa
15–17 hod. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního telefonu faráře Stanislava Švarce 420 776 736 885 nebo mobilního
telefonu předsedkyně RS Ivony Čadové 420 604 929 825.
Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 hodin. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. František Filip 733 399 508 a pomocný 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, středa 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.
Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. Michaela
v neděli v 10.15. Mše svatá v neděli 6. září v kostele sv. Michaela
bude zaměřena na nastávající nový školní rok. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela
probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Od 9. září budou pravidelně
každou středu na děkanství probíhat Alfa kurzy. P. Z. Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osobní i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv
po telefonní domluvě. První neděli v září 6. 9. se budou konat
bohoslužby v Náchodě od 9.00 a v Šonově od 10.30. Druhou neděli 13. 9. budou společné bohoslužby s večeří Páně v Šonově
od 10.00. Třetí neděli se budou konat společné bohoslužby s výročním sborovým shromážděním v Náchodě od 9.00. Čtvrtou neděli 27. 9. budou bohoslužby opět v Náchodě od 9.00 a v Šonově
od 10.30. Setkání nad inspirativními biblickými příběhy ve sborovém domě v Náchodě ve čtvrtky 17. 9. a 24. 9. vždy od 16.30.
Setkání dětské skupinky v pátky 18. 9. a 25. 9. vždy od 18.00
na faře v Šonově. Bohoslužby v Betánii se budou konat ve čtvrtky 3. 9. a 17. 9. vždy od 14.00.

Církev adventistů sedmého dne
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
Purkyňova 584, kazatel Ing. P. Geldner, tel. 777 217 968,
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056,
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin. Rozhovory nad Biblí ve středu
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

www.mestonachod.cz

CÍRKVE, SENIOR KLUB

Centrum pro integraci osob
se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s.
regionální pracoviště NÁCHOD
Harmonie 2 – Náchod, ul. Rybářská č.p. 1819,
1. poschodí – číslo dveří 104
547 01 NÁCHOD
DIČ: CZ26594145 tel.: 491 426 027, 606 754 725
e-mail: nachod@czphk.cz
nabízíme:
– služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P + mobilita, poradenství ohledně příspěvků úřadu práce apod.)
– zapůjčení 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.)
– nabízíme karty I.C.E. – seniorské obálky, které slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví a života pro lékaře RZP
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek:
mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka, klozetové vozíky,
nájezdové rampy, antidekubitní matrace s kompresorem, trojkolo, elektrické polohovací postele s matrací, rotoped, bio lampu,
zvedák do vany, schodolez apod.

Senior klub „Harmonie 2“
středa 2. 9. odj. v 7 h. z ul. Za Teplárnou na ZÁJEZD – v programu: Letohrad-muzeum řemesel, Jablonné n. Orlicí-centrum, Králíky-Hora Matky Boží (poutní klášter). V Králíkách bude možnost
oběda. Návrat asi ve 20 hod.
čtvrtek 3. 9. od 14 hod. „Indie – kráska orientu“, promítání s výkladem ze své cesty pro nás připravila p. Líba Lukášová;
středa 9. 9. odj. v 7 h. z ul. Za Teplárnou na ZÁJEZD – v programu Chrudimsko: Chrudim-centrum, Luže-církevní památka, Košumberk-zřícenina hradu, Choltice-zámek. V Přelouči bude možnost večeře. Návrat asi ve 20 hod.
čtvrtek 10. 9. od 14 hod. „Kouzlo valčíků“ – Andree Rieu s orchestrem J. Strausse. Přijďte se potěšit krásnými melodiemi;
čtvrtek 17. 9. od 14 hod. „Montenegro alias Černá Hora“, film ze
své cesty promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nýlt;
čtvrtek 24. 9. od 15 hod. „Výroční členská schůze SČR, MO
Náchod“ v restauraci Reduta, Plhovská ul. V programu: doplňující volby do výboru, informace z činnosti organizace – hospodaření, plán akcí…
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i nečleny naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR,
MO Náchod.
Přihlášení účastníci k uvedeným pobytům přijďte zaplatit doplatky a zálohy do 24. září do klubovny Harmonie 2! K platbě si připravte uvedené částky na daný pobyt!
Lučany n. Nisou 12.–19. září, doplatek 3030 Kč přijďte zaplatit 1. a 3. 9. od 15 do 16 h. Na pobyt v penzionu Kitty v Lučanech
n.Nisou se uvolnil 3L pokoj, zájemci se mohou přihlásit v klubovně nebo na tel. 775 242 562 nejpozději do 3. září!
Piešťany-Banka od 28. 9. do 4. 10., doplatky 4399 Kč (rekreační), 5449 Kč (léčebný pobyt).
Do hotelu MAS – Sezimovo Ústí 23. 2. – 1. 3. 2021 je záloha na
wellness 2.850 Kč
Zaplatit můžete vždy v pondělí nebo čtvrtek po programu v 15.30
–16.30 hod. Poslední úhrada bude možná ve čtvrtek 24. 9. v klubovně od 13 do 14 hod. Můžete platit i převodem na účet po
předchozí domluvě na tel. 775 242 562 – A. Poláková
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v červenci a srpnu 2020
Plánované akce se uskuteční pouze za předpokladu příznivé
epidemiologické situace. Pro aktuální informace sledujte náš
web a facebook.

Rozvoz knih
Ve čtvrtek 3. září se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Hala
PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH A LP DESEK
7.–12. září. Prodej knih, časopisů a gramofonových desek vyřazených z našeho fondu. Cena za knihu do 30 Kč dle velikosti a opotřebení, cena za každou jednu desku 20 Kč.
VÝSTAVA HUB
17.–18. září. Výstava hub s odbornou poradnou pořádaná Mykologickým klubem Náchod.
OBRÁZKY Z MĚST
Do 30. září. Výstava reportážních fotografií Radoše Notka je přístupná ve studovně do konce měsíce.
Dětské oddělení
KRESBY Z ROKU 2020
1.–30. září. Výstava kreseb Vojty Poláka je k vidění v dětském
oddělení po celé září.

S knihovnou zpátky do školy
Každou zářijovou středu vás, děti, zveme od 14.30 do 16.00 hodin na dílničky, ve kterých si vyrobíte:
2. 9. – obaly na knížky (jeden za pětikačku)
9. 9. – knižní záložky
16. 9. – úkolníček
23. 9. – obaly na knížky (jeden za pětikačku)
30. 9. – knižní záložky

ky a koťata. Uvidíme se 24. září v 10.00 hodin. Zájemce prosíme
o přihlášení na e-mail: novakova@mknachod.cz.

Junior a Senior – Plstěné brože
Ve čtvrtek 24. září vás od 15.00 hodin zveme do dětského oddělení na další setkání v rámci programu Přeshraniční mezigenerační integrace. Děti a senioři tentokrát budou vytvářet jednoduché plstěné brože. Jako vždy je možné přijít samostatně, dítě
i dospělý. Přihlášky přijímáme ve studovně, počet míst omezen.

Náchodská univerzita volného času (NUVČ)
7. září Mgr. Daniel Šichan
Velké objevy a úspěchy československé/české archeologie
21. září Prof. Milena Lenderová
Mateřství v 19. století
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč

Výlet s NUVČ
Po konzultaci s panem Zálišem jsme dospěli k tomu, že v letošním roce výlet do Zaháně neproběhne. Proto vás prosíme, kdo
měl zaplaceno, ať si dojde s potvrzením o platbě za paní ekonomkou, která mu peníze vrátí.
Pro zájemce jsme připravili náhradní výlet: V návaznosti
na přednášku Ing. Lenky Stehnové o vánočních ozdobách se
v úterý 3. listopadu uskuteční výlet do Dvora Králové nad Labem. V městském muzeu si prohlédneme expozici „Tradice výroby vánočních ozdob“. Předtím nás však čeká návštěva firmy
Vánoční ozdoby, DUV – družstvo. Při komentované exkurzi se
na vlastní oči přesvědčíte, jak složitý proces výroba ručních ozdoby představuje – od foukání suroviny, stříbření, barvení, dekorování až po balení. Pod vedením zkušené malířky si sami zkusíte namalovat vánoční ozdobu dle své vlastní fantazie, vhodnou
jako dárek nebo připomínku na třpytivý zážitek. Bližší informace obdržíte koncem září.

Knihovna na Kuronských slavnostech
V sobotu 5. září bude mít od 14.00 do 17.00 hodin na Kuronských
slavnostech svůj stánek i naše knihovna. Můžete si zde vyrobit
záložku do knihy a získat informace o akcích knihovny nebo si
nechat poradit s výběrem četby.

Procházka po stopách Josefa Škvoreckého pro seniory
Ve středu 16. září pořádáme od 10.00 hodin v rámci nového
projektu Setkávání seniorů v evropském městě Náchod – Kudowa-Zdrój procházku po stopách Josefa Škvoreckého. Místy známými
ze života i díla významného náchodského rodáka budou provázet Mgr. Ivana Votavová a Mgr. Blanka Nešetřilová. Sejdeme se
na náměstí u lavičky spisovatele, součástí procházky je občerstvení. Zájemci se mohou hlásit ve studovně.

Podzimní Bookstart
Zveme nejmenší děti s rodiči na první podzimní setkání v rámci
projektu Bookstart – S knížkou do života. Tentokrát na téma Koč-
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tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
1. úterý pouze v 19.15 hod.

ZÁŘÍ

V SÍTI 18+

Necenzurovaná verze V SÍTI 18+ divákům velmi věrně zprostředkovává zkušenosti a pocity dětí zneužívaných na internetu. … a nevadí, že mi je dvanáct let? 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458
sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Vstupné 100 Kč, mládeži do 18 let nepřístupný
1. úterý pouze v 17 hod.
3. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
8. úterý pouze v 19 hod.

ŠARLATÁN

2. středa pouze v 19.30 hod.

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

2. středa pouze v 16.45 hod.
4. pátek pouze ve 20 hod.
7. pondělí pouze v 19 hod.

TENET

5. sobota pouze v 15 hod.

SCOOB!

Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého
se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak… Nová česká komedie plná situačního humoru a vypointovaných dialogů. V hlavních rolích Petra Hřebíčková a Karel Zima,
v dalších rolích Jan Dolanský, Marek Taclík, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar, Zdeněk Godla, Tomáš Jeřábek, Eva Leinweberová, Petr Vaněk, Markéta Hrubešová, Leoš Noha, David Novotný a Martin Písařík.
Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Hlavní zbraní hrdiny nového akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo - TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe. V hlavních rolích John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Cain,
a Kenneth Branagh. České titulky.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa! Animovaný rodinný dobrodružný film, uváděný v českém znění.
Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč), mládeži přístupný

5. sobota pouze v 19.15 hod.

HAVEL

Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností. V hlavních rolích Viktor Dvořák, Anna Geislerová, v dalších rolích Martin Hofmann, Barbora Seidlová, Stanislav Majer, Jiří Bartoška a Adrian Jastraban.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
3. čtvrtek pouze v 17 hod.
4. pátek pouze v 18 hod.
6. neděle pouze v 19.15 hod.

AFTER: PŘIZNÁNÍ

4. pátek pouze v 16 hod. – 2D
5. sobota pouze v 17 hod. – 2D
6. neděle pouze v 15 hod. – 3D
7. pondělí pouze v 17 hod. – 2D
8. úterý pouze v 17 hod. – 2D
9. středa pouze v 17 hod. – 2D

MULAN

9. středa pouze v 19 hod.

3BOBULE

10 čtvrtek pouze v 19 hod.
13. neděle pouze v 19 hod.
15. úterý pouze v 17 hod.

VYŠINUTÝ

10. čtvrtek pouze v 17 hod.
12. sobota pouze v 19.45 hod.
14. pondělí pouze v 19.15 hod.
16. středa pouze v 17 hod.

ŽENSKÁ POMSTA

11. pátek pouze v 17 hod.
12. sobota pouze v 15 hod.
13. neděle pouze ve 14.15 hod.

DĚDA, POSTRACH RODINY

11. pátek pouze v 19 hod.
12. sobota pouze v 17 hod.
15. úterý pouze v 19 hod.

KRAJINA VE STÍNU

14. pondělí pouze v 17 hod.

Dokáže láska překonat minulost? Druhý díl podle stejnojmenné knižní série bestsellerů Anny Todd. Osudová láska Tessy a Hardina projde divokým vývojem i zradou a čeká ji opravdová zkouška ohněm. Po nečekaném odhalení a přiznání už jejich život a vášnivý vztah nebude nikdy takový, jako před tím… Romantika i odvážnější podívaná, uváděná s českými titulky.
Vstupné 130 Kč , doporučená přístupnost: od 12 let
Další filmová předělávka oblíbené klasické animované disneyovky. Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu,
Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí se využívat své vnitřní síly
a přijímat svůj skutečný potenciál. Dobrodružný animovaný film, uváděný v českém znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč), mládeži přístupný

Letní atmosféra Pálavy, skvělá hudba, známí hrdinové… a spousta vína. Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic. Hrají Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš
Langmajer a Miroslav Táborský. Režie Martin Kopp.
Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Může se to stát komukoli… Akční thriller s Russelem Crowem v hlavní roli. Má špatný den, a drzá řidička dostane takovou lekci do života, že toho bude navždy litovat… Prostě adrenalinová jízda
od začátku do konce. České titulky.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
Tři ženy mají stejný problém: jejich deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele - nevěru manželů, kterým obětovaly desítky i nelehkých let společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší, než drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta. S tou si vzájemně pomůžou a pro své nevěrné manžely připraví skutečné peklo na zemi… Mahulena Bočanová,
Robert Jašków, Eva Vejmělková, Miroslav Etzler, Jana Paulová a Petr Rychlý v hlavních rolích české komedie režiséra Dušana Rapoše.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
Jeho dům, a jeho pravidla… Rodinná komedie o velké a nelítostné válce vnuka s dědou, kterého hraje Robert deNiro. Dědeček Ed byl se svým vnukem Peterem vždycky jedna ruka, měli se rádi, a to
přesně do toho momentu, kdy se k nim děda přistěhoval a Peter mu měl přenechat svůj pokoj. Tak to ne! Peter se rozhodne vystrnadit dědu z domu sérií naschválů. Jenže tenhle děda se nevzdává
a začne srovnávat účty. Tohle je válka! České znění.
Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
Historické drama režiséra Bohdana Slámy, je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou.
Hrají Magdaléna Borová, Stanislav Majer, Bára Poláková, Csongor Kassai, Petra Špalková, Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Cyril Drozda, Tomáš Jeřábek, Robert Mikluš, Ondřej Malý, Marek Taclík a další.
Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

ŠARLATÁN

Strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi. Hrají Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Martin Myšička, Miroslav Hanuš, Jiří Černý, Tomáš Jeřábek, Jan Budař, Martin Sitta, Jan Vlasák a další.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

17. čtvrtek pouze v 19 hod.
18. pátek pouze v 19.15 hod.
19. sobota pouze v 19.30 hod.
21. pondělí pouze v 17 hod.

KINGSMAN: PRVNÍ MISE

18. párek pouze v 17 hod.
19. sobota pouze v 15 hod.
20. neděle pouze v 17 hod.
23. středa pouze v 17 hod.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

20. neděle pouze v 15 hod.

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Akční dobrodružná komedie o zrodu první nezávislé tajné služby… V hlavní roli Ralph Fiennes. České titulky.
Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný
Česká fantasy pohádka. Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých
dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit. Hrají Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Martin Dejdar, Martin Písařík, Roman Zach a Jan Révai. Režie Petr Kubík.
Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč), mládeži přístupný
Nejveselejší film všech dob! Animovaná nálož dobré nálady, to je pohádka Trollové: Světové turné. Tvůrci z DreamWorks Animation vás přesvědčí o tom, že všechny trable světa se dají vyřešit tancem, zpěvem a vzájemným objímáním. České znění.
Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč), mládeži přístupný

24. čtvrtek pouze v 17 hod.
25. pátek pouze v 19.15 hod.
26. sobota pouze v 19.15 hod.
27. neděle pouze v 17 hod.
28. pondělí pouze v 17 hod.
29. úterý pouze v 17 hod.
30. středa pouze v 19.15 hod.

BÁBOVKY

27. neděle pouze v 15 hod.

HURÁ DO DŽUNGLE

Film natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem. V hlavních postavách příběhu se představí Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav Novák ml., Jiří Langmajer, které doplní i zástupci nastupující herecké generace Denisa Biskupová, Kristýna Podzimková a Brigita Cmuntová. Režie Rudolf Havlík (mj. filmy Po čem muži touží a Pohádky pro Emu).
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

Domov je tam, kde jsou přátelé… Když do hluboké džungle zavítá návštěvník z vesmíru, zvířátka jsou nadšena, protože jim předá schopnost mluvit… Animovaný rodinný film, uváděný v českém znění.
Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný

soukromá bezpečnostní služba
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V naší prodejně pro Vás nabízíme:

Kamenice 132, Náchod
604 647 770

www.mojezv.cz
mojezvnachod

Přes 2700 kvalitních produktů
s certifikacemi: BIO, BEZ LEPKU, VEGAN,
VEGETARIÁN, BEZ GMO, RAW, PALEO,
DEMETER a také ECOCERT.
Širokou nabídku všech druhů čajů a také
dárkových balení čajů.
Čerstvé pečivo a bezlepkové pečivo.
Denně nové SLEVY, AKCE a NOVINKY.
Poradenství s výběrem vhodných produktů.
Dárkové poukazy v různých hodnotách
vhodné jako dárek.

Vytvořili jsme pro Vás VÝDEJNÍ MÍSTO
pro kvalitní potraviny za férové ceny
a to přímo od lokálních farmářů.

VÝDEJNÍ
MÍSTO

Připojte se k online NÁKUPNÍ SKUPINĚ
na www.scuk.cz/nachod nakupte
a vyzvědněte přímo u nás na prodejně.
Je to tak jednoduché!

