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V letošním roce se podařilo z rozpočtu
města Náchoda modernizovat dvě krásná
sportoviště, která rozšíří možnosti využití volného času nejen pro občany Náchoda, ale i blízkého okolí. Prvním z nich je
dopravní hřiště v Bělovsi, jehož historie
se píše již 50 let. Tento areál je v celém
kraji nejen svou rozlohou, ale i historií
ojedinělý a letošní investice jeho atraktivitu ještě zvýšila. Architektonicky velmi povedená provozní budova je moderní
novostavbou, která nahradila nevyhovující zázemí z dožitých stavebních buněk.
Stavba slouží především k dopravní výuce
základních škol pro širokou spádovou oblast Náchodska. V přízemí budovy se nacházejí učebny, sociální zázemí, kanceláře, sklad kol a dílna pro jejich údržbu
a opravy. Dále je připraveno bistro, které bude během zimního období dovybaveno a v nové sezóně otevřeno pro veřejnost. V prvním patře se nacházejí školící
místnosti a skladové prostory. Nad objektem je terasa s výhledem na celý areál
dětského dopravního hřiště. Zároveň byly
nainstalovány nové herní prvky pro děti
s předpisovými dopadovými plochami,
nové pískoviště, ohniště, stojany na kola
a posezení pro návštěvníky. V areálu je
také venkovní učebna a boxy pro bezpečné odložení batohů a tašek. Atraktivní novinkou je vybudování pumptracku, což je
uzavřený, uměle vytvořený okruh tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které
umožňují udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost pumpováním. Je to výborný
prostředek pro zábavu nebo zdokonalování technických i jízdních dovedností
na kole. Do pohybu se zapojuje celé tělo
a zábavnou formou tak dochází ke zlepšování fyzické kondice. Pumptrack je navržen tak, aby byl hlavně zábavný a zároveň bezpečný pro všechny typy bikerů.
Lze používat jakékoliv kolo, ať už k tomu
určené – MTB, BMX, ale pro vyzkoušení
lze využít i kolo trekové nebo odrážedlo,
stejně tak koloběžku nebo brusle. Nicméně tato aktivita může být i zdrojem velmi
vážných úrazů, a proto je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, jezdit s helmou
a chrániči a být ohleduplný k ostatním
uživatelům. Náchodský pumtrack je jedním z největších v České republice.
Druhým sportovištěm je monolitický skatepark o rozloze 735 m2 u atletického hřiště na Hamrech. Tato lokalita
dlouhodobě balancovala na hraně úplného uzavření, a to nejen z bezpečnostních
důvodů, ale i proto, že nesloužila zcela
k účelům, pro které byla zbudována. Každá činnost, která nahrazuje v dnešním
světě mobilní telefony, počítače či beztva-

ré jídlo, vede ke snížení hmotnosti. Jednou z těchto činností, kdy dochází v lidském těle ke spalování kalorií, zároveň se
pobavíte, něco se naučíte či najdete nové
přátele, je právě skateboarding. Bohužel je často podceňován jako činnost pro
teenagery, u starší generace je považován
za sport „vandalů“ nebo „spejerů“, i když
ve skutečnosti může být velmi dobrým
způsobem, jak zvýšit svou fyzickou kondici, případně vás může oprostit od vnějších vlivů, jako je zaměstnání nebo škola.
I při slavnostním otevření jsme se mohli
přesvědčit, že věk není limitem.
Železobetonový skatepark na ploše
15x49 m tvoří různě veliké a tvarově členité plochy, šikmé plochy, tzv. banky, a rádiusy, které mají různou hloubku a poloměr, jsou propojené různými zídkami,
schody a rovnými plochami. Pojezdové
hrany zídek a schodů jsou zpevněny ocelovou hranou nebo jsou ponechány v přírodním surovém stavu. Přechody mezi
rovinou a rádiusem, tzv. koping, tvoří
ocelové trubky a pro správnou funkčnost
překážky je velice důležité jejich ukotvení a pozice. Součástí skateparku jsou i ocelové konstrukce, různá pojezdová zábradlí a další prvky uzpůsobené pro jízdu
na skateboardu.
Obě stavby byly stavěny bez dotací.
Na stavbách se podílely firmy a projektanti, kteří jsou nejen zkušenými odborníky, ale tyto zakázky pro ně byly i velkou výzvou. A výsledek opravdu stojí
za to. Precizně provedená práce, která slouží rozvoji dětí a dobré věci. Nesmím zapomenout ještě na jednu důležitou okolnost. Na obou stavbách se pro
město našli partneři z řad budoucích
uživatelů (sportovních a zájmových klubů), kteří po celou dobu výstavby aktivně komunikovali své návrhy, připomínky
a přispěli i zkušenostmi. Této spolupráce
si celé vedení města Náchod velmi váží
a moc za ni děkuje. I proto můžeme být
jako Náchoďáci na naše nová sportoviště náležitě hrdí.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
27. 9. 2021

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních. Dva
byli omluveni. Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu výměníkových stanic se společností Innogy Energo, s.r.o.	 7-0-0
RM schválila uzavření nájemní smlouvy s firmou FATO real s.r.o., členem holdingu FATO, na pronájem pozemku v majetku města č. 110/65 o výměře 2 200 m2
v k.ú. Staré Město nad Metují za účelem
zřízení staveniště.
7-0-0
RM schválila záměr pronájmu prostoru
č. 200 od 1. 12. 2021, který je součástí budovy s čp. 929 a 930 v ul. Němcové. 	7-0-0
RM souhlasila se zřízením sídla spolku
Oblastní spolek ČCK na adrese Pražská čp.
1759, Náchod.
7-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru na výpůjčku stavební parcely č. 338/1
v katastrálním území Náchod a uložila odboru správy majetku a financování připravit smlouvu o výpůjčce. 	
7-0-0
Smlouva o dílo
– Územní studie lokality 	
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy na zpracování „Územní studie lokality – Zastavitelná plocha Z23/n Územního plánu
Náchod“ se zhotovitelem Atelierem architektury a urbanismu, s.r.o., Červený
Kostelec.
Projekt „Akční plán – PROGRAM zlepšování kvality ovzduší na území ORP Náchod“	 7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Akční plán
– PROGRAM zlepšování kvality ovzduší
na území ORP Náchod“.
Program zlepšování kvality ovzduší – finanční podpora provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů
0-0-7
RM nedoporučila Zastupitelstvu města Náchoda poskytovat finanční podporu
provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů na výměnu spalovacích stacionárních zařízení, která budou muset
být od 1. 9. 2022 odstavena z provozu (nebudou splňovat nejméně 3. třídu dle ČSN
EN 303-5) a finanční podporu na instalaci akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce. Poskytování dotací je plně
v kompetenci Královéhradeckého kraje.
Smlouva o dodávce vody a odvádění
odpadních vod
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy mezi
VAK Náchod a městem Náchod pro odběrné místo na adrese Dobrošov čp. 64 s tím,
že náklady za odběr vody budou přefakturovávány na nájemce bytu č. 1.
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Smlouva o připojení
odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě 7-0-0
RM schválila uzavření předkládané Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kW (NN), pro odběrné místo na adrese čp. 371 v ul. Hurdálkova, Náchod, a zároveň souhlasila s podílem na úhradu nákladů ve výši
9.000 Kč.
Rozšíření veřejného osvětlení
7-0-0
RM schválila rozšíření veřejného osvětlení i k zadním vchodům domu s čp. 1102
až 1125, ul. Příkopy, Plhov a veřejného
osvětlení do parku „u Sklenářů“ firmou
TELKABEL CR, s.r.o., Náchod.
Stavební úpravy ulice Purkyňova
Náchod, rozhodnutí
o poskytnutí dotace
7-0-0
RM vzala na vědomí vydání rozhodnutí a schválila podmínky a ustanovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod,
který je realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy místních komunikací. Dotace činí 6.612.281 Kč.
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové
vzdělávání
7-0-0
RM schválila rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky s názvem
„Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání, část 1. nábytek“, protože ve stanovené lhůtě pro podání nabídek zadavatel
neobdržel žádnou nabídku. Na uvedenou
část veřejné zakázky byla předložena jedna nabídka.
RM zároveň schválila uzavření kupní
smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Přírodovědná
a technická učebna a chovatelská stanice
pro zájmové vzdělávání, část 2. Vybavení“
s firmou Z+M Partner, spol. s r.o., Ostrava.

TELEGRAFICKY:

RM neschválila poskytnutí finančního
daru pro spolek NAŠE ODPADKY, z.s. 	
7-0-0
RM vzala na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 8. 9. 2021. 7-0-0
RM vzala na vědomí ukončení aplikace podmínek de minimis na příspěvkovou
organizaci Středisko volného času Déčko,
Náchod. 	
7-0-0
RM odvolala p. J. Koubkovou ze sociální
komise na vlastní žádost k 30. 9. 2021. 	 	
7-0-0
RM souhlasila se zapojením ZŠ Komenského, Náchod, do dotačního projektu
„Pomoc – podpora – řešení“ (Šablony III)
v předpokládané výši 1 319 076 Kč. 7-0-0
RM souhlasila se zapojením ZŠ Pavlišovská, Náchod, do dotačního projek-

tu „Zkvalitnění výuky na ZŠ Pavlišovská – Šablony III“ v předpokládané výši
286 380 Kč.
7-0-0
RM schválila na školní rok 2021/22 výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ
Pavlišovská, Náchod.
7-0-0
RM vzala na vědomí Zprávu o činnosti MIC Náchod za období leden–červen
2021. 	 7-0-0
RM schválila slevu z pronájmu Městského divadla dr. J. Čížka, Náchod, ve výši
23.000 Kč vč. DPH na akci 1. ples zdravotníků, pořádané organizací Nemocnice Náchod a.s.
7-0-0
RM schválila vybavení expozic J. Škvoreckého a J. Letzela, které jsou součástí projektu budovy nového spolkového
domu v Hurdálkově ulici.	 7-0-0
 	R M schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis pro p. V. Frintovou (20.000
Kč).
7-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na provedení umělé vodící linie v parku
u soudu v Náchodě, pro firmu SILVAGRO
s.r.o.	 6-0-1
RM souhlasila s uzavřením memoranda o partnerství a spolupráci s Královéhradeckým krajem týkajícím se obnovy,
rozvoje a podpory lázeňství a pověřila
městský úřad, aby samostatně rozhodl
o finálním znění memoranda.
7-0-0
RM schválila změnu č. 1 objednávky
na zajištění kompletní administrace zadávacího řízení akce Spolkový dům v Náchodě, pro Ing. P. Vláška, Dolní Ředice. 		
	 7-0-0
RM schválila zajištění otevření nového skateparku u Stadionu Hamra dne
9. 10. 2021 firmou MYSTIC CONSTRUCTIONS, spol. s r.o.
7-0-0
RM schválila posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasila, aby mělo Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu. 	 7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na vybudování přístupového schodiště MŠ
U Kočovny s firmou SILVAGRO, s.r.o., Červený Kostelec. 	 7-0-0
RM vyloučila účastníka Silnice Svoboda a.s., Jetřichov, v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy MK ulice U Zbrojnice v Náchodě“ dle
§ 122 odst. 7 písm. b) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 	
7-0-0
RM vzala na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 10. 9.
2021.	 7-0-0
RM vzala na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ZM ze dne 30. 8.
2021.
7-0-0

Rada města Náchoda 11. 10. 2021

Jednání rady města se zúčastnilo sedm
radních, později osm. Jeden byl omluven.
Číselný popis u zprávy představuje poměr
hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
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Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Internet2
s.r.o., Náchod, v souvislosti s umístěním
vedení metropolitní optické sítě v ulici
Bratří Čapků.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o nájmu
na pronájem prostoru v druhém nadzemním podlaží budovy čp. 371 v ulici Hurdálkova v majetku města sloužícího k podnikání s p. Ing. M. Pohankovou.
7-0-0
RM schválila Domovní řád pro nájemce bytů v domech čp. 1810, 1819 v ul. Rybářská, Náchod a uložila Správě budov
Náchod, s.r.o. a odboru investic a rozvoje města nalézt vhodné řešení pro zřízení
nabíjecích míst pro nájemce bytů v tomto domě.
8-0-0
RM schválila záměr prodeje pozemků
p.č. 298/6 o výměře 805 m2 a st. p. č. 204
o výměře 24 m2 v k.ú. Babí u Náchoda, jehož součástí je i stavba technického vybavení v k.ú. Babí u Náchoda, a zároveň
schválila výběrové řízení na záměr prodeje obálkovou metodou.	 8-0-0
RM schválila výpůjčku – převod – nákladního automobilu pro využití organizací Správa přírodní zdrojů a lázní Běloves a zároveň souhlasila s ukončením
Smlouvy o výpůjčce vozidla Piaggio Porter.
8-0-0
RM schválila vyvěšení záměru výpůjčky na pozemkovou parcelu č. 129/1 o výměře 310 m2 v k.ú. Náchod.
7-0-0
RM schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení nájemního bytu č. 13
v čp. 290 v ul. Borská, Náchod.
7-0-0
Dopravní hřiště – oplocení, zpevněné
plochy a venkovní mobiliář
8-0-0
RM souhlasila s evidenčním změnovým
listem č. 1 a schválila uzavření Dodatku č.
1. ke Smlouvě o dílo IRM/633/2021 na akci
dopravní hřiště – oplocení, zpevněné plochy a venkovní mobiliář se zhotovitelem
SILVAGRO s.r.o., Červený Kostelec.

TELEGRAFICKY:

RM schválila žádost Lesů města Náchoda, spol. s r.o., Náchod, na rekonstrukci
lesní cesty v lesním celku Vápenka a zároveň souhlasila s podáním žádosti o dotaci z PRV SZIF na tuto akci.
8-0-0
RM schválila projektový záměr SVČ Déčko, Náchod, bez spoluúčasti zřizovatele.
8-0-0
RM schválila výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě VI.B ZŠ T. G. M., Náchod. 	 8-0-0
RM souhlasila se zapojením ZŠ T. G. M.,
Náchod, do projektu „Šablony III – ZŠ Bartoňova 1005“. 	
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro firmu Průmstav, Náchod, na odstranění dočasného sjezdu na Dětské dopravní hřiště Náchod.
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro firmu SILVAGRO s.r.o., Červený Kostelec,
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na provedení opravy chodníku v ul. Družstevní.
8-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila se změnou objednávky pro pana M.
Hejzlara, Náchod, na stavební úpravy budovy ZŠ Komenského, Náchod.
8-0-0
RM souhlasila se změnou svislého dopravního značení v ul. U Zastávky, Za Tratí, Pod Homolkou, a pověřily odbor dopravy a silničního hospodářství k projednání
s dotčenými institucemi.
8-0-0

RM souhlasila s předloženým návrhem
dopravního značení v ul. Pod Lipím, Náchod, a pověřila odbor dopravy k vydání
povolení nového ustanovení místní úpravy provozu na této komunikaci. 8-0-0
RM schválila posudek pracovní skupiny
komise životního prostředí a čistoty města a souhlasila, aby mělo Náchod podalo
žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu.	 8-0-0

Pěvecký sbor Hron slaví
v letošním roce 160. výročí od svého založení
A oslavy jsou to velkolepé!
V obřadní síni náchodské radnice,
symbolicky v místě, kde je umístěna socha zakladatele města Náchoda – rytíře
Hrona, jehož jméno nese i sbor, byl všem
členům sboru předán ve sváteční podvečer 28. září dárek města Náchoda k výročí v podobě originálního známkového listu. Zasloužilí členové sboru obdrželi při
této příležitosti z rukou předsedy spolku pana Jiřího Dusbaby navíc ocenění
Unie českých pěveckých sborů. Starosta
Jan Birke a místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer ocenili mimořádný přínos pěveckého sboru
pro město Náchod i jeho dlouholetou činnost. Pěvecký sbor Hron patří totiž mezi
nejstarší nepřetržitě činné pěvecké sbo-

ry v ČR! Řada jeho členů ve sboru působí
téměř 30 let a sám sbormistr, pan Vlastimil Čejp, je nejdéle činným sbormistrem
v celé 160leté historii spolku (45 let).
Pokračování oslav spojil pěvecký spolek Hron trochu netradičně s květinami
a s oslavou výročí 30 let od založení Svazu květinářů a floristů ČR. To se uskutečnilo v prostorách Městského divadla
dr. J. Čížka v sobotu 23. října. Mezi květinová aranžmá přišel oslavenci popřát
také pěvecký sbor Jiráskova gymnázia
nebo smyčcový kvintet sourozenců Štěpánových.
Přejeme všem členům spolku do dalších let hlavně pevné zdraví a radost ze
společného zpívání.
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NEMOCNICE, KRONIKA

Novinky
v náchodské porodnici
Náchodská nemocnice nabízí podání monoklonálních
protilátek na zmírnění průběhu onemocnění Covid-19
Náchodská nemocnice sleduje vývoj podzimní covidové situace, která si v našem regionu zatím vyžádala hospitalizaci pouze několika lidí a covidová oddělení proto dosud nebylo potřeba aktivovat. Nemocnice má však také nástroj, jak hospitalizaci
u rizikových pacientů účinně předejít. Tím je ambulantní covidový stacionář, kde mohou lékaři pacientům podat léky na zmírnění průběhu nemoci. Vysoká účinnost této léčby, která funguje
na principu podání tzv. monoklonálních protilátek, byla prokázaná již během jarní vlny Covidu-19. Podmínkou je včasné podání těchto léků, v prvních dnech zjištěné nákazy. Monoklonální
protilátky mohou být podány i lidem, kteří ještě nemají prokázaný výskyt viru v těle, ale mají na nemoc podezření, např. po rizikovém kontaktu s nakaženým člověkem, za předpokladu, že
nebyli očkováni. Léčba v covidovém stacionáři je určena lidem,
kteří spadají do kategorie vysoce rizikových pacientů. Jsou to
zpravidla lidé starší 65 let s chronickým onemocněním, ale i lidé
mladší, kteří se léčí se závažnými chorobami. Kritéria jsou uvedena v článku na webových stránkách Oblastní nemocnice Náchod – www.nemocnicenachod.cz. Pokud se považujete za rizikového pacienta a je Vám prokázána nákaza Covid-19, nebo jste
byli v rizikovém kontaktu, informujte okamžitě svého praktického lékaře, který vyhodnotí oprávněnost indikace a domluví
podání protilátek v covidovém stacionáři náchodské nemocnice.
Aplikace posilující očkovací dávky
proti Covidu-19 v náchodské nemocnici
Očkovací centrum Oblastní nemocnice Náchod zahájilo aplikaci posilujících dávek vakcíny proti Covidu-19. Podmínkou pro
aplikaci třetí, ev. druhé dávky (po očkování jednorázovou vakcínou) je minimálně šestiměsíční odstup od posledního očkování.
Výsledky studií ukazují, že přibližně po šesti měsících od ukončeného očkování postupně klesá účinnost ochrany (z 96,2 %
na 83,7 %), a tedy roste pravděpodobnost nákazy i u očkovaných.
Tento pokles lze eliminovat právě posilující dávkou. Ochrana
po očkování rychleji klesá u starších lidí nebo u lidí s oslabenou
imunitou či chronickým onemocněním, podobně jako je tomu
i u očkování proti jiným nemocem. Základní výhodou očkování
je ochrana před onemocněním COVID-19, zejména před jeho závažným průběhem, případně před hospitalizací nebo před úmrtím. Přestože mohou onemocnět i řádně očkovaní, je pravděpodobnost jejich nákazy a rizika závažného průběhu onemocnění
významně nižší než u neočkovaných. Podání posilovací dávky
pravděpodobnost případné nákazy a jejího závažného průběhu
mnohonásobně sníží a zabezpečí vyšší ochranu zdraví u rizikových lidí. Některé studie uvádějí, že po aplikaci posilovací dávky se hladina ochranných protilátek zvýší dokonce pět až jedenáctkrát více než po podání druhé dávky. Tento nárůst protilátek
současně posílí i ochranu proti dosud známým novým variantám viru, například proti variantě delta. K objednání na posilující očkovací dávku jsou všichni očkovaní, u kterých uplynula šestiměsíční lhůta od posledního očkování, vyzváni automaticky
SMS zprávou. Poté je možné se objednat buď v centrálním rezervačním systému, nebo u praktického lékaře anebo přijít do našeho očkovacího centra bez registrace. Aktuální nižší zatížení
našeho regionu je výsledkem vyšší promořenosti a proočkovanosti vakcinační látkou o vysoké účinnosti.

							

KRONIKA

V měsíci září 2021 se narodilo 14 náchodských občánků.
V měsíci září 2021 byli oddáni:
10. 9. Petr Michl, Dobruška
		 Radka Stolinová, Velké Poříčí
18. 9. Daniel Nývlt, Náchod
		 Gabriela Hasilová, Velké Poříčí

Diakonie – středisko Betánie
Co je u nás nového:
Po dlouhém nouzovém stavu, který jsme pociťovali především
v izolaci od společnosti a okolního světa, jsme s radostí uvítali rozvolňování bezpečnostních opatření a možnost pořádání vlastních kulturních akcí a návštěvu jiných veřejných akcí.
2. 7. nás navštívila hudební formace blues-jazzové duo – pánové Pavel Čermák a Marek Macek, jež si u nás našlo nejednoho příznivce.
20. 7. 2021 k nám zavítal pan Miloš Malý, jehož kouzelnické
vystoupení mělo velký úspěch.
21. 7. jsme měli tu čest navštívit náchodský pivovar za doprovodu jeho ředitele – pana Petra Kalužy, který nám zároveň poskytl velice zajímavý výklad jak o pivovaru, tak o varu piva. Měli
jsme možnost se seznámit s modernizací, kterou pivovar prošel,
vyslechli si zajímavé povídání o dalších plánech a odešli s drobnými dárečky, které nám budou tento den připomínat.
5. 8. jsme se i přes nepřízeň počasí vydali navštívit doprovodný program Jiráskova Hronova, kde jsme si poslechli koncert kapely Lazzy Brazz a zhlédli vystoupení improvizačního divadla
B.I.Z.O.N.I. Všichni jsme si tento zážitek užili, přestože vytrvale pršelo. Náš velký dík patří zaměstnancům stacionáře Cesta,
bez jejichž pomoci bychom se na takovouto akci nebyli schopni dopravit.
20. 8. na kulturní akci „Náchod žije kulturou“ bylo ve prospěch střediska BETANIE v Náchodě vybráno na dobrovolném
vstupném velmi pěkných 16.452 Kč. Vybraná finanční částka pomůže pokrýt náklady na pořízení nového pojízdného elektrického zvedáku pro osoby se zdravotním postižením.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo se podíleli
na našem letošním letním programu.

Informace pro milovníky
běloveské minerálky
Od 15. 10. 2021 byl na kolonádě Malých lázní v Bělovsi zahájen
zimní provoz a minerální voda tak je k dispozici pouze ze zimního pítka každý den v čase od 9.00 do 18.00 hod.

LISTOPAD

Přípravy zimních novin
Kladského pomezí vrcholí
Tradiční zimní vydání turistických novin Kladského pomezí je téměř hotovo. Na pultech informačních center bude k dostání zdarma v průběhu listopadu a od stejné chvíle si jej budete moci přečíst
i v elektronické podobě na našich webových stránkách www.kladskepomezi.cz.
V novinách najdete hned několik tipů na pěší výlety malebnou zimní krajinou Kladského pomezí. Už jste se někdy prošli
zasněženým Babiččiným údolím nebo navštívili ledové království skalních měst v Adršpachu a Teplicích nad Metují? Rodiny
s dětmi mohou vyrazit na procházku po nové Cestě psa Voříška, která vede po červené turistické trase z Hronova do Zlíčka.
Inspirací pro její vznik byla Psí pohádka z knihy Devatero pohádek od Karla Čapka.
Vyšlápnout si můžete také na rozhlednu
Žaltman na stejnojmenném vrcholu Jestřebích
hor, která letos v září oslavila roční výročí od svého otevření. Při této příležitosti zde byly osazeny
nové infotabule a do konce letošního roku přibydou
na nejvyšší vyhlídkovou
plošinu i panoramatické
fotografie s popisky. Zimní přírodu si můžete užít
i v okolí Jaroměře výpravou do Ptačího parku Josefovské louky, který se rozkládá v nivě řeky Metuje.
Pokud budete mít štěstí, můžete zde spatřit i divoké koně a pratury, kteří se starají o jejich „údržbu“.
U příležitosti blížícího se desetiletého výročí od úmrtí spisovatele Josefa Škvoreckého vás pozveme na procházku po jeho rodném Náchodě. Významné výročí letos oslavilo i Nové Město nad
Metují, které si připomnělo 520 let od svého založení a vydalo
novou fotopublikaci s názvem „Město na skále“.
Na vánoční akce vás nalákáme do Červeného Kostelce a představíme i novinky, které na příští rok chystají ve Rtyni v Podkrkonoší. Součástí novin bude již tradičně zimní mapa s vyznačenými lyžařskými trasami a seznamem skiareálů.

Nejen o hudbě

s bratry Malinovými pro seniory a vnoučata
Náchodští rodáci, bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá
tráva), kytarista Pavel a houslista Josef se společně sešli na pó-

KLADSKÉ POMEZÍ, BRATŘI MALINOVÉ
diu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers. Uplynulo
už jedenáct let od založení kapely, která má na svém kontě čtyři alba, živé DVD a nespočet odehraných koncertů u nás doma
i v zahraničí. O tom jaké to je fungovat s bratry v jedné kapele, společných cestách za muzikou nebo studiích na vojenské
konzervatoři v dobách hluboké totality, budou hudebníci hovořit v rámci besedy, kterou pro vás připravila Městská knihovna v Náchodě.
Podtitul besedy „Učíme se navzájem aneb Senioři a děti spolu v knihovně“ napovídá, že je akce zaměřena na vzájemné mezigenerační učení a společné obohacování vnoučat a seniorů. Vítáni jsou však také ostatní zájemci a přátelé naší knihovny. Těšit
se můžete i na několik hudebních ukázek, fotografie, krátká videa a samozřejmě bude prostor i pro vaše dotazy.
Z důvodů omezené kapacity si prosím rezervujte místa na e-mailu:
dostalova@mknachod.cz
Nebo osobně přímo v dětském oddělení v 1. patře MK Náchod
Městská knihovna Náchod (dětské odd. 1. patro)
Pátek 3. prosince
Začátek akce v 17.00 hodin. Vstup volný.

První školní den na novém
dopravním hřišti

V pondělí dne 11. 10. 2021 dopoledne se na nově zmodernizované dopravní hřiště v náchodské části Běloves dostavil policista z dopravního inspektorátu Náchod a policejní preventista z oddělení tisku a prevence, aby společně obohatili výuku
přítomných dětí.
Žáčci ze 4. třídy ZŠ Červený Kostelec, Lhoty si tak měli možnost sami nanečisto vyzkoušet jaké to je, když se setkají při
„dopravní situaci“ s policistou. Na pokyny policistů nejen že reagovali správně, ale jejich chování v provozu by v některých
případech mohlo předčit i jejich starší vrstevníky či některé dospělé. Výuky se žáčci účastnili odpovědně. Za zmínku stojí i připomenutí, že pochopili i postavení policisty v případě jeho zapojení do řízení silničního provozu.
Svoji zkušenost školáci dozajista ocení nejen v současné době,
ale především, až se z nich třeba v budoucnu stanou řidiči. Úkol
přítomných policistů byl v první náchodský dopravní školní den
splněn. Spokojené byly děti a příjemný pocit z celé akce měli i policisté, kteří budou v návštěvách a prevenci v dopravní výchově
cílené na děti pokračovat i nadále.        por. Mgr. Miroslav Mervart
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STÍNÁNÍ KOHOUTA, VÝROČÍ

Vzpomínka na Stínání kohouta – Lipí 18. 9.
Celé to začalo průvodem. Dámy a pánové měli krásné oblečení a musím uznat,
že se jim to celé povedlo. Pak následovala krátká scénka, co si připravilo našich
pár talentovaných „herců“. Soudili kohouta za to, co v minulém roce za neřádstva ve vsi způsobil, že celou vesnici ruší
a za spoustu dalších věcí. Chudák kohout.
Odsoudili ho – a to k smrti. K výkonu trestu se spojili jak děti, tak dospělí, a každý
po jednom se zavázanýma očima zkoušeli kohouta, kterého nahradil prádelní hrnec paní hostinské, bacit cepem. Kdo se
trefil, mohl si zajít pro odměnu. Měli jsme
připravené věci jak pro dospělé, tak dárečky pro děti. Jenže to nebylo vše. Pouhé
mlácení do hrnce? Ne. Byl tam i kohout,
za kterého se jeden pán převlékl a věřte

nebo ne, taky to schytal. Omylem, ale musím říct, že to byla opravdu legrace. Nebojte, byl v pořádku a šel si odpočinout
do hospody. Prý: „Ta maska to tlumila.“
Já si taky zašla do hospody, ale bylo tolik lidí, že došla i limča. To se moc často
nestává. Když si všichni bouchli a vybrali
odměny, přišla na řadu hudba a tanec se
skupinou Klapeto. Žádné „repráky“. Hezky po staru nám pár šikovných lidí zahrálo. Z mého pohledu to bylo skvělé. Miluju živou hudbu. Je to sranda. Podle mě
to za ty přípravy stálo. Taky jsem pomáhala. Vše pořádal spolek Lipový list, lipská knihovna a hlavně náš oblíbený hostinec u Nováků.
Nikol Pinkavová, ZŠ Nový Hrádek

Listopadová výročí .
Začátkem listopadu, měsíce obvykle spíše posmutnělého, vzpomínáme všech zesnulých, blízkých i kdysi jen známých, ať zemřeli nedávno,
či před lety.
Na podzim 1781 vydal císař Josef II.
významné „patenty“ o zrušení nevolnictví a toleranční. Jimi se výrazně
zlepšila situace našich předků, zajišťovaly jim určitou svobodu občanskou
i náboženskou.
1811 – 17. 11. se narodil v Miletíně
básník a pohádkář Karel Jaromír Erben.
V roce 1861 vznikl v Náchodě pěvecký sbor, později pojmenovaný Hron.
V květnu začali „zpěvumilovní pánové“ zkoušet a v srpnu byly schváleny
spolkové stanovy. Oficiálně byl ustaven 22. listopadu 1861, 24. listopadu
se pak představil náchodské veřejnosti prvním vystoupením v sále hotelu
U Beránka.
1911 – 1. 11. demonstrovaly na náchodském náměstí matky s dětmi
za zlepšení životních podmínek. Trvala totiž stávka dělníků náchodských
továren a jejich rodiny trpěly bídou.
1911 – 5. 11. se ve Dvoře Králové narodil profesor zdejšího gymnázia a překladatel Jiří Propilek.
1916 – 21. 11. zemřel ve Vídni předposlední „náš císař pán“ Franz Josef
I. Svému nástupci Karlovi nechal zbědovanou zemi uprostřed velkého válečného konfliktu, který svým podpisem zahájil.
1931 – 12. 11. se v Hronově narodil
Josef Lamka, divadelník, zakladatel
Černého divadla, absolvent zdejšího
gymnázia.
1931 – 15. 11. byla otevřena budova
živnostenské školy, dnes sloužící stavební průmyslovce.
1946 – 4. 11. bylo založeno UNNESCO,
mezinárodní organizace pro výchovu,
vědu a kulturu při OSN.
1961 – 14. 11. zemřela náchodská spisovatelka a kritická publicistka Sida
Volfová, autorka vzpomínkové knihy
Město pod horami. Bude někde objeven rukopis údajně napsaného druhého dílu?
1961 – 27. 11. zemřela spisovatelka Helena Čapková. Její životní dílo,
kniha Moji milí bratři ,vyšla vzhledem
k různým průtahům v nakladatelství
až po její smrti. Kompletní text jejích
vzpomínek nebyl bohužel dosud zpracován a vydán.
2006 – 8. 11. byly předány do užívání
obě „pekelské“ lávky, součást cyklostezky, o jejíž vybudování se zasloužil zejména tehdejší místostarosta
Náchoda ing. Jaroslav Rohulán.
(AF)

Z HISTORIE

LISTOPAD

Historické domy na náměstí a ve městě

(pokračování)

10. Domy čp. 161 a 163
Ve dvou posledních pokračováních našeho seriálu se přesuneme mimo původní město v hradbách do prostoru bývalých předměstí. V tomto dílu nahlédneme do Riegrovy ulice, na dva sousední domy – současná čp. 161 a 163. Zástavba v těchto místech
se nacházela těsně před městskou hradbou a vznikala až po ztrátě obranné funkce městského opevnění v první polovině 18. století. Z toho důvodu není minulost domů tak bohatá, ale některé
z nich zaujmou svou architekturou.
Starším a dnes nepochybně dominantnějším objektem je čp.
163, původně čp. 4 a poté 6 na původním Krajském předměstí. Vznikl v těsné blízkosti městského příkopu, na jehož místě
po zasypání byly zřízeny malé domovní dvorky. Dne 2. 12. 1737
zapsal do městských pozemkových knih Martin Kejklíček spolu
s manželkou Zuzanou „nově vystavěný příbytek“ za odhadní cenu
100 zlatých rýnských. Postaven byl v sousedství domku Václava Farského (dnes čp. 164),
který tu existoval již k datu 24. 11. 1704.
Knihovními majiteli námi sledovaného objektu postupně byli: soused Jan Řehák (20.
12. 1745), měšťan „slovutný muž“ Martin Šrůtek (13. 6. 1784, tehdy stavba obdržela čp.
4), vdova Kateřina Weyrová, roz. Šrůtková
(20. 5. 1795), manželé Josef a Anna Winterovi (14. 1. 1796), manželé Jan a Anna Ruferovi
(18. 7. 1832, nově čp. 6), Josef Hampl (24. 2.
1834), Jan Haberzetl (14. 2. 1835), sklenář
Kristián Kohm (8. 2. 1854, stavební parcela č. kat. 254) a jeho dcera Anna Khomová
(4. 12. 1880). V té době se jednalo o samostatně stojící značně sešlou přízemní roubenou
chalupu. Na základě trhové smlouvy z 25. 2.
1896 ji za 3 800 zlatých koupil mladý stavební asistent Jaroslav Hakauf, syn již zavedeného stavitele Josefa
Hakaufa. Již 12. 8. 1896 ohlásil městskému úřadu záměr nahradit zchátralý domek moderním dvoupatrovým objektem podle
plánů svého otce Josefa. Stavba byla za podmínky zachování
odvodňovacího kanálu a přes protesty sousedů z Hradební ulice, kterým by plánovaná konírna v nádvoří zakryla zadní okna,
16. 9. 1896 povolena a mezi 24. 8. 1896 až 30. 9. 1897 provedena.
Dům čp. 163 patřil v době svého vzniku k nejhonosnějším
ve městě, byl třípodlažní, nepodsklepený, na přibližně čtvercovém půdorysu, s vysokou mansardovou střechou krytou břidlicí.
V přízemí byl navržen zcela vpravo průjezd, na který navazoval
menší dvoupokojový byt s krámem. V definitivním provedení byl
samostatně přístupný krám nahrazen další obytnou místností.
V prvním patře byl byt majitele se třemi pokoji, kuchyní a kanceláří s předpokojem. Poslední podlaží tvořil jeden čtyřpokojový byt s kuchyní. Všechny byty byly vybaveny záchodem a byty
v patrech navíc koupelnami. Obě patra byla přístupná, v Náchodě ojedinělým, točitým vřetenovým schodištěm, které v podobě půlválce více než polovinou objemu předstupuje před dvorní
průčelí. Průjezd a chodby domu byly zaklenuty neckovými klenbami, jednotlivé plochostropé místnosti zdobily profilované fabiony a barevná geometrická výmalba stěn a stropů. Nejvíce
ovšem zaujme bohatě členěná hlavní fasáda provedená v náročnější formě, než v původním projektu. Celek průčelí je čtyřosý
s nevýraznými postranními rizality, okna i dveře mají segmentové zakončení v přízemí a zaoblené rohy v patrech. Přízemí
zdůrazňuje pásová omítková rustika se štukovými supraportami a suprafenestrami tvořenými listovým dekorem a plastikami
dívčích hlav. Mnohem bohatší výzdobu ve stylu pseudobarokního a pseudomanýristického historismu mají obě patra opatřená
sedmi úzkými lizénami. Čtyři v bočních rizalitech jsou zakončeny dvojicemi Herem –  polopostavami mužů a žen držícími nad

hlavami pláště, zbylé tři pak vrcholí jónskými hlavicemi. Okna
mají většinou členité nadokenní římsy zdobené mj. maskami satyrů. Podobné masky jsou umístěny i na konzolách korunní římsy. Za autora štukové výzdoby považuje badatel Alexandr Skalický st. zdejšího sochaře a štukatéra Václava Čeřovského. Dodnes
se zachovaly i bohatě vyřezávané dvoukřídlé vstupní dveře, zdobené monogramem stavebníka domu – JH.
Stavitel Jaroslav Hakauf prodal nový dům dne 29. 1. 1903 Albertině Šlechtové, která ho trhovou smlouvou ze 7. 10. 1909 postoupila Marii Stránské. Po ní se stal majitelem její syn Bedřich
Stránský, společník firmy Leopold Stránský, mechanická tkalcovna v Náchodě (Kamenice čp. 104). Ten v roce 1931 zadal stavební firmě Goldschmid a Hartman přístavbu jednopatrového
dvorního křídla pro garáž a obytnou místnost v patře. Po protestech sousedů bylo nakonec v r. 1932 postaveno pouze přízemí. Po okupaci republiky
Německem v roce 1939 B. Stránský emigroval do Nizozemí a dále do Švýcarska. Jeho
majetek byl arizován a dům čp. 163 připsán
2. 7. 1942 Němci Rudolfu Böhmovi. Přízemí bylo využíváno jako německá veřejná
knihovna. Po r. 1945 se B. Stránský do Československa nevrátil, dům byl dán do národní správy bytovému podniku a v jeho přízemí
sídlil v letech 1945 – 1949 okresní sekretariát
KSČ. Následně v r. 1951 byl veškerý majetek
B. Stránského zkonfiskován a k 31. 1. 1955
připadl Místnímu národnímu výboru v Náchodě. V majetku města zůstal jako bytový
dům do nedávné doby. Přes opravy v letech
1949, 1968 a 1999 se dům zachoval v téměř
původním stavu, a proto byl v r. 2004 prohlášen za nemovitou kulturní památku. Noví majitelé postupně od r. 2017 provádějí citlivou rekonstrukci domu pro komerční a vzdělávací účely, do původní podoby byl již navrácen jeho
interiér včetně oken, dveří a části výmalby. Obnoveno bylo i poškozené schodiště a jeho litinové zábradlí.
V období devadesátých let 19. století dochází k rozsáhlé úpravě této části Riegrovy ulice, tehdy nazývané Mlýnská. Mj. pozemek původního čp. 162 se zahradou byl rozdělen, když na místě této zahrady byla nově vytvořena stavební parcela č. kat.
600 a na ní postaven dům čp. 161, který číslo zdědil po nedalekém přízemním dřevěném domě, zbořeném kvůli rozšíření
ulice. Jeho prvním majitelem se v r. 1892 stal truhlářský mistr
František Kubina, který 24. 9. 1892 požádal o povolení ke stavbě nového dvoupatrového domu podle projektu hronovského
stavitele Karla Eckerta. Stavba byla povolena, ale konečná realizace byla provedena až od května do října 1894 podle plánů
Josefa Hakaufa již jako pouze jednopatrový podsklepený dům
s typickou historizující fasádou o pěti okenních osách. Tu členila přízemní bosáž a střední mělký rizalit zdůrazňující vchod.
Ve sklepě byla navržena dílna, v obou podlažích pak čtyři menší byty. Dne 17. 11. 1894 se novými majiteli stali manželé Augustin a Marie Taufmannovi. K datu 27. 6. 1908 se v exekuci
dostal i tento dům do držení rodiny Hakaufovy osobou Anny
Hakaufové. Dalším majitelem se stal 2. 11. 1915 židovský lékař
MUDr. Oskar Lederer s manželkou Marií. Ten nechal v r. 1926
upravit průčelí domu ve stylu „české moderny“ architektem Bohumilem Kuchařem. Tehdy dům dostal segmentový arkýř nad
vstupem. Po deportaci Ledererovy rodiny do Terezína v r. 1942
(v r. 1943 zahynuli v Osvětimi) byl dům zabaven, po r. 1945 prodán a v r. 1983 adaptován na sídlo Státního notářství v Náchodě, později pobočky okresního soudu.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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INFORMACE Z RADNICE

Místní poplatek
za komunální odpad na rok 2022
Žádáme občany, aby vzhledem k situaci
s Covid 19 upřednostňovali bezhotovostní platbu při platbě místního poplatku
za komunální odpad.
Platba na účet města č. 19337551/0100,
vedeného u Komerční banky, a. s.
VS – rodné číslo poplatníka /platba
za každou osobu zvlášť/
Spec. symbol – číslo domu

Městské
informační
centrum

Poplatek na rok 2022 při úhradě:
Informace z Městského informačního
1. ledna–28. února
centra na Masarykově náměstí
– částka 450 Kč na osobu
Po dlouhém divadelním a koncertním
1. března–31. května
půstu je teď kulturní život v plném prou– částka 650 Kč na osobu
61 ročník silničního běhu - du,
60.
10000
mbychom vás rádi upozornili,
a proto
1. června–30. září
Pořádá: OS ČUS Náchod - pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí
že v Městském informačním centru v Ná–ZÁVOD
částkaseriÁlu
900 Kč
na osobu
primÁtOr cup
chodě můžete zakoupit vstupenky na růzOd 1. října částka 900 Kč na osobu (záné kulturní a společenské akce nejenom
kladní sazba + 50 % sankce za neuhrado samotného Náchoda, ale i na některé
zení včas), tj. 1350 Kč.
události do okolních měst. Rovněž prodásobota 21.
2017
SOBOTA
20. října
října 2018
váme vstupenky na akce konané po celé
HrONOV náměstí
stArt v 11.00 hodin
republice včetně pražských divadelních
scén a muzikálů. Konkrétně nabízíme
NÁcHOD Denisovo nábřeží
cÍl v 11.30 hodin
vstupenky prostřednictvím těchto portečka, vítězům
běhu
Hronov–Náchod
přeFirmy
aapodnikatelé
podpořili
Hronov- –Náchod
Náchod2017
2018 tálů: Beránek Náchod, Kupvstupenku.
Firmy
podnikatelé
podpořili závod Hronov
M.
Babková
TRELLEBORG
Česká
spořitelna
VD
Řeznictví
Mareš
MUDr.
M. Babková
• VEBA
a.s. BROUMOV
•starostou
Česká
spořitelnaSNĚŽKA
• SNĚŽKA
VD •Vella
Vella Náchod
Náchod
MAREŠ
dalMUDR.
ocenění
společně
se
Velkého
cz• Řeznictví
(Náchodský
swing), Městské kulturní
Tiskárna
Polonček
PéCé Náchod
Saar
GummiNáchod
PéCé•Náchod
Poříčí Josefem Králem a ředitelem Pivova- středisko Červený Kostelec, Kolárovo diru Primátor Petrem Kalužou.
vadlo Police nad Metují, KIS Hronov, TicKompletní výsledky zpracované spor- ketPortal, TicketStream, TicketLive a Tictovní firmou Sportchallenge najdete na:
ketMaster. Za vstupenky je možné zaplatit
www.behej.com
bezhotovostně (platební kartou).
www.hronovnachod.cz
V pondělí 19. října 2021 byl zahájen
www.sportchallenge.cz
předprodej na akce konané v Městském
www.primatorcup.cz
divadle Dr. J. Čížka v Náchodě, kterými
Blahopřejeme všem velkým i malým ví- jsou:
tězům jednotlivých běhů, děkujeme všem
• Intimní příběhy z ráje – 9. 11. 2021
partnerům a organizátorům za bezpro• Co takhle ke zpovědi – 23. 11. 2021
blémové zajištění průběhu a vyhlášení vý• Vánoční koncert – Václav Marek
sledků a všem účastníkům patří velký rea Leona Machálková – 16. 12. 2021
spekt! Těšíme se opět za rok v říjnu 2022!
• Vánoční koncert Slávy Vorlové
(komorní hudba) – 20. 12. 2021
• Mesiáš – 21. 12. 2021
Dále prodáváme vstupenky například
na tyto akce:
• Michal Prokop a Framus Five
– 6. 11. 2021, Kulturní dům Žďárky
(nelze platit kartou)
• Rest a Michajlov – 27. 11. 2021,
Kulturní dům Žďárky
(nelze platit kartou)
• Na zlatém jezeře – 14. 12. 2021,
Police nad Metují
• Světáci – 18. 1., Hronov
• Šašek a syn – 10. 2. 2022, Hronov
• Malý princ (již pouze přístavky)
– 12. 3. 2022, Červený Kostelec
Pokud si přejete být informováni o aktuálním kulturním dění i zahájení budoucích předprodejů, stačí se zastavit v našem informačním centru na Masarykově
náměstí nebo zaslat žádost na infocentrum@mestonachod.cz a nahlásit vaši
e-mailovou adresu. Aktivní jsme také
na facebookovém profilu (www.facebook.
com/micnachod).

63. ročník silničního běhu
Hronov–Náchod je již minulostí
Sobota 23. října 2021 se nesla ve znamení 63. ročníku silničního běhu Hronov–
Náchod. Na závodníky čekala původní trať
dlouhá 8.850 m s cílem před radnicí na Masarykově náměstí v Náchodě.
Běh byl veřejným závodem, přeborem okresu Náchod mužů a žen v silničním běhu a posledním 6. závodem seriálu běhů „Primátor cup 2021“.
Součástí prestižního běhu byl během
dopoledne také 2. ročník dětských běžeckých závodů OD RADNICE K RADNICI na
náměstí v Náchodě, kterého se zúčastnilo
celkem 140 dětí v devíti kategoriích.
Ceny nejlepším běžcům v dětských kategoriích předával místostarosta Jan Čtvr-

VÝDEJ
STARTOVNÍCHČÍSEL
ČÍSEL A
(PŘIHLÁŠKY)
VÝDEJ
STARTOVNÍCH
A PREZENTACE
PREZENTACE
(PŘIHLÁŠKY)
v pátek
20. října
2017
od 13.00
18.00
hod.vevesportovní
sportovní hale SK
ul. ul.
(startovné
200200
Kč) Kč)
v pátek
19. října
2018
od 13.00
do do
18.00
hod.
SK Náchod
Náchodna
naPražské
Pražské
(startovné
v sobotu 20.
října 2018
od 7.30
hod.
vehod.
sportovní
hale
SK Náchod
na Pražské
ul. (startovné
v sobotu
21. října
2017do
od9.45
7.30 do
9.45
v závodní
kanceláři
MěÚ v Náchodě
(startovné
300 Kč) 300 Kč)

grafické studio a EXPRESS tiskárna
plakáty, letáky, prospekty, kalendáře
tisk plakátů A3, A2, A1
603 311 052 | studio@creopress.cz

POZVÁNKY

LISTOPAD

HRONOV – STROJÍRENSTVÍ A ELEKTROTECHNIKA

Maturitní obory
• Strojírenství, Elektrotechnika
Učební obory
• Nástrojař, Elektrikář, Automechanik

VELKÉ POŘÍČÍ – DESIGN A POLYGRAFIE

Maturitní obory
• Grafický design, Tiskař, Reprodukční grafik
Učební obory
• Tiskař, Aranžér, Kadeřník
ČERVENÝ KOSTELEC – ODĚVNICTVÍ A TEXTILNICTVÍ

Maturitní obory
• Modelářství a návrhářství oděvů
Učební obory
• Krejčí
Nástavbové obory
• Podnikání

DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

19.–20. listopadu 2021
14.–15. ledna 2022
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INZERCE

Plastová okna a dveře

SUPER SLEVY
Naše nabídka:

okna, dveře, parapety, rolety, žaluzie
Provádíme prodej oken z profilů
ALUPLAST, SALAMANDER
AKCE! Vchodové dveře od 7.900 Kč
ZÁRUKA 5 LET!
DVEŘE INTERIÉROVÉ
Porta Doors, DRE
Zavolejte a objednejte si zaměření zdarma!
Obchodní kancelář:
Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 15b
tel. +48 748 664 799, GSM: +48 507 029 701
e-mail: europol@oknakudowa.pl
www.oknakudowa.pl

SK STAR BABÍ, z. s.

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, ŘEMESEL
A GASTRONOMIE, Trutnov, p. o.

NABÍZÍ PRONÁJEM

Volanovská 243, Trutnov

odloučené pracoviště:
Střmenské podhradí 218, Teplice nad Metují
Obory vyučované v Teplicích nad Metují

VÝUČNÍ LIST – 3 ROKY
• ČÍŠNÍK, BARMAN
• KUCHAŘ
• KUCHAŘ, ČÍŠNÍK
• KUCHAŘ, CUKRÁŘ
MATURITNÍ ZKOUŠKA
• HOTELNICTVÍ – 4 ROKY
• GASTRONOMIE – 2 ROKY
Den otevřených dveří „GASTRODEN“
3. 12. 2021 OD 8 DO 16 HODIN

SPORTOVNĚ KULTURNÍHO AREÁLU

Obory vyučované v Trutnově

www.zajimavaskola.cz
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VÝUČNÍ LIST – 3 ROKY
• CUKRÁŘ, PEKAŘ
• TESAŘ
• TRUHLÁŘ
• INSTALATÉR
• ZEDNÍK
MATURITNÍ ZKOUŠKA
• HOTELNICTVÍ – 4 ROKY

školení
přednášky
sportovní aktivity – cvičení
informace: tel.: 776 296 110
m.ctvrtecka@gmail.com

Den otevřených dveří „DEN ŘEMESEL“
26. 11. 2021 OD 8 DO 16 HODIN

Jo! Konečně jsem
vyhrála zlatou cihlu!
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

Náchod 178x59 mm ČB 2021 „Manželka“

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

ŠKOLY

LISTOPAD

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Vlídné říjnové počasí zpříjemnilo všem
již naplno rozjetý školní život a bylo zároveň vstřícné k mnoha školním i mimoškolním akcím.
V klidu a pohodě se tak mohl uskutečnit druhý běh adaptačního kurzu 6. ročníků (6.A a 6.D), opět pořádaný v Teplicích
nad Metují.
Naši prvňáci učení propojili s malováním a tvořením, jak dokládá ukázka jejich
prací, ve školní družině předvedli v Bubenických dílnách velkolepý „koncert“ pod
širým nebem, v rámci rozvíjení sociálních
vztahů a poznávání navštívili v Hronově
muzeum interaktivní zábavy Pod čepicí, kde se konala výstava V jednom kole,
přibližující návštěvníkům zábavnou formou kolo, jako jeden z největších vynálezů všech dob.
Ani žáci 2. stupně v oblasti rozvíjení
kulturního a historického přehledu nezůstali pozadu. Třídy 8.B a 8.D pod vedením p. učitele Dusbaby zavítaly do Prahy,
kde si prohlédly v Náprstkově muzeum
nádherně zpracovanou výstavu o Austrálii a Oceánii. Závěrem akce byla unikátní expozice Národního muzea Sluneční
králové, která nadchla předměty i kulturou starou více než 4000 let. Známé pražské historické budovy (Národní divadlo,
Novoměstskou radnici, Slovanský ostrov
se Žofínem, Tančící dům a další) si žáci
prohlédli při procházce městem již v reálu. Jak vidno, program byl opravdu pestrý a dle slov p. učitele program zaujal.
Žhavé současnosti se naopak věnoval
již v minulém čísle zmiňovaný projekt 8.D
– Volby nanečisto. Jak volby dopadly? Vítězem se stalo hnutí LŠD, což podle jeho
zakladatelů Pepy Prouzy a Jindry Vláška znamená LEHČÍ ŠKOLA, LEPŠÍ ŽIVOT.
Zmiňovaní protagonisté nenechali nic náhodě a svou vynalézavou a přesvědčivou
kampaní zvítězili v konkurenci. Vítěze voleb čekal nelehký úkol – sestavení koalice.
A jak se žáci sami přesvědčili, i přes velkou shodu volebních programů to nebylo
vůbec jednoduché.
Žáci 6. a 7. ročníku využili zase hodin
občanské výchovy k možnosti podívat se
přímo na náchodskou radnici, kde se při
komentované prohlídce seznámili nejen
s historií této budovy, ale též s její důležitostí a funkcí pro současné občany města Náchoda.
Poznávali jsme, ale také soutěžili.
V „Klání žáků deváťáků“, které se konalo
12. 10. na Střední průmyslové škole stavební, naši školu prezentovaly tři dvojice
technicky zdatných žáků 9.D.
Vynikající fyzickou zdatnost prokázali
účastníci tradičního Běhu do zámeckých
schodů, žákyně a žáci 2. stupně. Jak v ka-

tegorii 6.-7. tříd, tak v kategorii 8. a 9. tříd
dosáhli vítězství. V rámci jednotlivých kategorií získaly B. Zelená a T. Doležalová
2. místo, D. Kaněra pak obsadil 3. místo.
Gratulujeme!

Zprávičky
z Masaryčky
Podzim vrcholí, jsme v plném proudu.
Sešity stále více zaplňuje nové učivo
a písemka střídá písemku. Za dveřmi je
čtvrtletní hodnocení.
Zářijový start nového roku byl jako obvykle nejobtížnější pro prvňáčky a šesťáky. Zatímco se nejmladší školáci učili
pohybovat ve školním prostředí, obě letošní šestky absolvovaly takzvaný adaptační pobyt. Tři dny děti strávily se svými novými spolužáky ze třídy v Plasnicích
v Orlických horách, kde se jim dočasným
domovem stala tamní chata Radost.
„Byl připraven opravdu velmi bohatý
program složený z vědomostních, tvůrčích i sportovních činností. Moc nás těšilo, že je žáci přijímali s radostí,“ uvádí
Mgr. Irena Škodová Pavlíková, metodička prevence, která akci spolu s třídními učitelkami Mgr. Michaelou Vítkovou
a Mgr. Petrou Bornovou Řehounkovou,
Bc. organizovala, a pokračuje s úsměvem
ve tváři: „Děti se až s nečekaně velkou
vervou zapojovaly i do večerních dobrovolných aktivit, překvapovaly nás svou
akčností, spoluprací a nápady.“
Naopak do Krkonoš zamířilo 10. září
čtyřicet žáků ze sportovních tříd s cílem
zdolat nejvyšší vrchol naší země. „Společný výstup na Sněžku byl hlavně pro ty,
co se na její vrcholek podívali poprvé, nezvyklý zážitek, moc si to užívali,“ popisuje dojmy účastníků Mgr. Michaela Vítková, učitelka tělocviku a zeměpisu a jedna
z organizátorů výletu.
O tom, že sport mnohé žáky baví a že
jim i jde, svědčí také konkrétní úspěchy,
kterých někteří dosahují za „hranicemi“
ZŠ TGM. Příkladně Běhu do zámeckých
schodů o pohár starosty města Náchod
uskutečněného 12. října se zúčastnilo
19 našich borců, přičemž mezi chlapci
8. a 9. tříd získal celkové prvenství Adam
Dlask z 9.A a ve stejné věkové kategorii se
mezi dívkami na nádherném třetím místě umístila Eliška Segečová z 8.B. Oběma

vítězům, ale i ostatním atletům za jejich
vzornou reprezentaci naší školy moc děkujeme.
Letos opět pokračujeme v projektu
Škola plná sportu. Vedle zájemců z kmenových tříd se do něj zapojila také školní družina. Každou středu je s různými
typy sportů seznamují trenéři z partnerských sportovních klubů. „Projekt směřuje i na ty z druhého stupně, co doposud
nenašli úplně ideální vztah k pohybu,“
podotýká Mgr. Jaroslav Macháček, učitel tělocviku a hlavní koordinátor projektu, a připojuje: „V tomto smyslu již v hodinách tělesné výchovy proběhl ukázkový
týden tanců breakdance a streetdance.“
Ozvláštnit dětem o něco více podzimní
čas strávený ve školní družině se rozhodly i vychovatelky Ester Ciezkowska, Zdena
Stárová a Romana Baškovská. „Rozhodly
jsme se, že vyzdobíme okna našich učeben vydlabanými dýněmi. Děti si vymyslely různé obličeje a mohlo se začít vyřezávat. Některé výrobky se usmívaly, jiné
se mračily, řada z nich byla až strašidelná...,“ líčí výsledky dětských prací Romana Baškovská.

Takovou školní knihovnu
nemá hned tak někdo…
Na více než 3,5 tisíce knížek se již rozrostla nabídka výpůjček z naší žákovské
knihovny. „Mezi nabízenými tituly jsou
díla klasiků české či zahraniční literatury, nechybějí však ani knížky od novodobých autorů, máme ale i pár velmi cenných exemplářů pocházejících z počátku
minulého století,“ zmiňuje Mgr. Pavla
Schwingerová, učitelka českého jazyka
a hudební výchovy, a dodává: „Knihy půjčujeme žákům zdarma, jejich seznam je
k dispozici například na webových stránkách školy www.zstgmnachod.cz.“
A ani školní hymnu nemá kdekdo…
Letošní novinkou naší školy je vlastní hymna. Vytvoření hudby i textu včetně zpěvu mužského partu songu se se ctí
zhostil učitel Petr (Potter) Macháně: „Nápad na vytvoření školní hymny jakožto
písně, která by školu řádně reprezentovala, vzešla od ředitelky Radky Lokvencové už v roce 2020. Nejprve jsem zvažoval použít tradiční harmonie a formy,
které by jistě skladbě daly určitou důstojnost, nebyl jsem si ale zcela jistý, zda by
taková "klasická" hymna bavila ty ve škole nejdůležitější, tedy děti. Říkal jsem si,
jaký hudební styl by je mohl rozhýbat
a dát hymně tu pravou energii. Rozho-
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dl jsem se pro rock and roll. Psaní hudby i slov mi šlo velmi rychle. Snažil jsem
se především o to, aby zde byly zastoupeny všechny klasické předměty, které patří k základnímu vzdělání, protože mi bylo
líto skvělých kolegů, jejichž předmět bych
opomněl zmínit. Zároveň jsem se snažil
o vtipnost a připomenutí tradičních hodnot a tatíčka Masaryka.“
O video s hymnou ZŠ TGM, které najdete na youtube.cz či na školním facebooku,
je, zdá se, velký zájem – za uplynulé dva
měsíce už má na 15 tisíc zhlédnutí a tisíc
lajků.                     Kolektiv ZŠ TGM Náchod
přeje všem pohodové listopadové dny.

ZŠ PLHOV
Akce měsíce října
Školní rok už dva měsíce uhání směrem k zimě. Kromě vyučovacích hodin se
žáci účastní soutěží, závodů, organizujeme pro ně mimoškolní činnost.
V říjnu se naši atleti zúčastnili běhu
do zámeckých schodů. Jsme vděčni Déčku,
že tuto akci i v trochu improvizované formě uspořádalo. Školních sportovních akcí
se v těchto měsících moc nekoná. A protože naši běžci byli úspěšní, odnesli si ze
slavnostního vyhlášení na náchodské radnici řadu medailí a fotku s panem starostou.
Žáky devátých ročníků vyslala soutěžit paní učitelka Havlenová. SPŠ obchodní
a stavební pořádá již tradiční „Klání žáků
deváťáků“, soutěž zaměřenou na znalosti
a dovednosti z přírodovědných předmětů.
Potěšilo nás, že plhovské dvojice dívek se
umístily na druhém a třetím místě. Adéla Taufmanová, Markéta Lembejová, Veronika Valašková a Anna Paslerová ukázaly, že se ve škole opravdu mnohé naučily.
Během října se ve škole rozběhlo i několik nových kroužků. Dvě skupiny dětí
hrají pod vedením paní učitelky Balcarové na ukulele. Sami jsme zvědaví, co vše se
naučí, kam až své hudební mistrovství dotáhnou. Podpořit zručnost dětí, jejich tvořivost má kroužek šití. Letos jsme zařídili
ve škole krejčovskou dílnu, zařadili jsme
šití do obsahu předmětu pracovní činnosti. Nabídli jsme dětem i kroužek tohoto zaměření. Jsem si jistý, že některé letošní vánoční dárky už budou pocházet z plhovské
krejčovské dílny. V několika skupinkách
začaly konverzační hodiny s Johnem Cote.
Angličtina s rodilým mluvčím pomůže
ještě zdokonalit jazykové dovednosti dětí.
Pod vedením paní učitelky Mackové se ti
nejšikovnější připravují na mezinárodní
zkoušku, mají šanci získat certifikát.
Další děti chodí do kroužků sportovních, dívky tančí pod vedením paní učitelky Duškové. Škola se opravdu rozběhla a my jen doufáme, že tomu tak bude již
trvale.                                             V. Honzů
Sportovní kurz 8. a 9. tříd
V týdnu od 19. do 24. září vyrazily třídy 8. a 9. ročníku plhovské školy na spor-

tovní kurz do Bedřichova v Jizerských horách.
Vyzkoušeli jsme si mnoho různých
věcí, nové neznámé a také zažité, ale i tak
skvělé. Všechny aktivity mě moc bavily,
zaujaly, oslovily, ale sjíždění řeky Jizery
nejvíce. Ten den panovala úžasná nálada.
Ráno jako vždy jsme začali jógou a následně snídaní. Pak jsme se autobusem
vydali k řece.
Ujal se nás instruktor Ivan, poučil nás
a pak jsme již vypluli. Začínali jsme nedaleko jezu, a tak první překážka byla zřejmá. Přejeli ji všichni v pořádku. Po proplutí jezem to už šlo jako po másle. Sem
tam člověk musel pádlovat nebo vyrovnávat, ale na palubě byla skvělá atmosféra. Zastavili jsme se na oběd a po něm
si povyměňovali plavidla. Náš raft pak
sloužil jako poslední záchranný. Celkově jsme spluli asi devět kilometrů. Dojeli
jsme všichni, sice s jednou ranou od pádla na čele, s promočenou kšiltovkou a ponořeným kajakem, který jsme vlekli za sebou, ale všichni.
Celý týden byl supr – horolezení, lanový park, ranní výstup na rozhlednu Královka na východ slunce, odpolední aktivity a výlety, ale u mne nejvíce zabodovalo
sjíždění Jizery. Kdybych mohl, jel bych
na kurz a do Bedřichova klidně znovu.
Max Mazura, 9.A
Hodina matematiky pro rodiče
Ve čtvrtek 14. října se ve dvou třídách
svítilo do pozdního odpoledne. Pozvali jsme do školy rodiče šestých tříd, aby
si přišli na vlastní kůži zažít hodinu matematiky. Paní učitelky Plachá a Adamcová ukázali rodičům, co se v šestce počítá,
jak jejich děti úlohy řeší. Paní asistentky
pomáhaly dotvořit příjemnou atmosféru,
pomoci s organizací práce.
Šestá třída není pro žáky jednoduchá.
Přecházejí z prvního stupně výš, řada dětí
k nám přišla z jiných škol. A matematika
patří mezi předměty v programu základní školy nejnáročnější. Proto již pravidelně zveme rodiče do školy, aby si udělali
představu, jak to v plhovské škole chodí.
Spolupráce, shoda s rodiči patří mezi
to nejdůležitější, s čím škola pracuje, co
ke své činnosti potřebuje. Právě takové
akce, jako byla hodina matematiky pro rodiče, tomuto pomáhají.                    V. Honzů

ZŠ BABÍ
Školní rok na ZŠ Babí začal aktivně.
Jak bylo naší tradicí, vypravili jsme se
i letošní podzim za poznáním do Prahy.
Program byl nabitý. Prahou nás provázela průvodkyně, které se podařilo výklad
přizpůsobit věku dětí. Odpoledne jsme
navštívili muzeum Karlova mostu a projeli se po Vltavě na lodičkách. Počasí bylo
krásné a my si převezli spoustu nových
informací a zážitků.
V dalším týdnu nás navštívil náš bývalý žák, cestovatel Bc. Sebastian Prax
a vyprávěl o půlroku v indické karanténě, dobrodružném cestování, indické kultuře i józe.
V říjnu se chlapci z 3., 4. a 5. třídy zúčastnili akce pořádané organizací Déčko
– Běh do zámeckých schodů. V tomto závodu školních družstev O pohár starosty
města v kategorii 2. a 3. tříd se podařilo
umístit dvěma našim třeťákům Denielu
Stránskému a Michaelu Maršíkovi. V kategorii 4. a 5. tříd čtvrťáku Vojtovi Pultarovi. Gratulujeme! Všem účastníkům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
kolektiv ZŠ Pavlišovská – Babí

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Školní rok je dávno v plném
proudu. Naplno se rozběhla i práce žákovského školního parlamentu. Z řad rodičů a pedagogických pracovníků se budou volit členové
do školské rady.
Po dlouhé odmlce pokračujeme v četných aktivitách. Chodíme do plaveckého
bazénu, na pravidelná setkání zveme našeho psího kamaráda Elfíka. Pouštěli jsme
papírové draky a dlabali dýňová strašidla.
Také jsme cestovali autobusem do nedaleké Olešnice na Olešenské posvícení
s tradičním průvodem a hudbou.
Starší ročníky žáků základní školy se
seznámily s historií lázní Běloves.
Navštívili jsme i muzea. V Regionálním
muzeu v Náchodě jsme zhlédli výstavu
Fotoklubu Náchod s názvem Náchodský
fotografický podzim. V Hronově v Muzeu

LISTOPAD
Pod čepicí jsme si mohli osahat všechny
exponáty na interaktivní edukační výstavě V jednom kole.
Ve škole jsme přivítali ředitelku oblastního spolku ČČK, která vedla s žáky speciální školy besedu na téma předcházení
úrazům a prakticky žáky učila ošetřovat
drobná poranění.
A baví nás i čtení, a to přímo v Městské knihovně Náchod pod vedením paní
knihovnice.
Nezapomínáme ani na procházky přírodou. Oblíbili jsme si především blízkou
Montaci. Prošli jsme si její Mravenčí stezku a při dalších návštěvách jsme pozorovali změny v lese v tomto ročním období.
V závěru listopadu nás čeká sportovní akce Atletický čtyřboj a vzápětí i soutěž Mladý zdravotník, kterou budeme
pořádat za laskavé spolupráce Oblastního spolku ČČK. Obě akce se budou konat
za finanční podpory odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Oddělení naší mateřské školky funguje
v nových prostorách náchodské nemocnice a nabízí malým pacientům zábavu, rozptýlení i pestré rukodělné činnosti, které
zkrátí pobyt na nemocničním pokoji jim
a mnohdy i jejich rodičům.
V neposlední řadě poskytuje naše škola i zázemí pro pedagogickou praxi studentů pedagogických škol a Evangelické
akademie Náchod. V uplynulém měsíci
byla mezi dětmi speciální školy studentka kurzu asistent pedagoga ze Základní
školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE, Vrchlabí.
Děkujeme všem přátelům a podporovatelům naší školy za jejich pomoc, přízeň
a dary.

***
společně pravidla, mluví o nich, k čemu
slouží a proč je dobré je dodržovat probírají s paní učitelkou. Učí se pomáhat si, respektovat vzájemně své názory a nebát se
promluvit před ostatními. A v neposlední
řadě se učí poznávat nová písmena, lehce držet tužku i psát. Matematika – která je baví moc je učí rozdělovat, dopočítávat nebo nacvičit základy krokování. Také
byli na prvním společném výletě v České
Skalici ve Vile Čerych na Skřítkovi Tykvínkovi. Tam se naučili rozeznat dýni od cukety a patizonu :-). A už ví, co jsou to ty
tykve :-) Každý den děti doprovází radost
i smích, ale také smutek či slzy – to vše
patří k životu a my se s tím učíme žít :-).
Zprávy a novinky z druhé třídy
Děti z druhé třídy se v této době soustředí na dovednost plánování a na samostatnost. Ve spolupráci s rodiči se učí si
doma plánovat domácí přípravy a ve škole
organizovat svoji práci. Domácí přípravy
už většina z nich dostává na týden, takže
je čeká výběr z nabízených témat a také
rozvrhnutí příprav podle volného času.
Ve škole pak časově rozvrhují ve skupinách svoji práci v centrech aktivit a samostatně plánují při práci na stanovištích.
Tato dovednost je zcela zásadní pro
předání zodpovědnosti za své učení dětem.
Zprávy a novinky ze třetí třídy
Třeťáci mají v posledních dnech plné
ruce práce s dokončováním center aktivit
na téma Bezpečnost na ulici. Z hodnocení vyplývá, že se zlepšila kvalita čtení zadání, schopnost spolupráce a naslouchání
si navzájem a celkový klid při práci. Všichni se shodli, že adaptační pobyt na Bishofsteině dětem pomohl k upevnění vztahů
ve třídě. Stejně jako ostatní třídy prvního stupně si užívají při hodinách tělesné
výchovy výuku bruslení na náchodském
zimním stadionu.

ZŠ kpt. Jaroše
odloučené pracoviště
kpt. Jaroše Trutnov
ZŠ Pod Montací
Zprávy a novinky z první
třídy
Je tomu již téměř měsíc
a půl, co se začala psát historie třídy 1. N
školního roku 2021/2022.
Co vše již děti zažily? Co jim tyto dny
přinesly? Určitě spoustu nového – nové
prostředí, nové spolužáky, kamarády. Postupně přivykají novému školnímu prostředí, režimu i lidem kolem nás. Povídají
si o tom, co mají rádi, co potřebují k tomu,
aby jim bylo ve třídě dobře. Také si tvoří

***
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Střední průmyslová škola
stavební a Obchodní
akademie architekta
Jana Letzela, Náchod,
příspěvková organizace
SOA Náchod se představuje veřejnosti
V pátek 3. a v sobotu 4. prosince 2021
bude na naší škole probíhat Den otevřených dveří. Nejen veřejnost, ale především zájemci o studium stavebních, ekonomických a informačních oborů si budou
moci přijít prohlédnout např. nově zrekonstruovanou budovu A, nahlédnout
do výuky, zkusit si přijímací testy nanečisto v online provedení nebo v budově B
se studenty uzavřít fiktivní obchod. Naše
škola vám má zajisté co nabídnout.
Možná by vás také mohlo zajímat, jak
jsme strávili podzimní měsíce. Prváci se
ve škole ani neohřáli a už na ně čekal
adaptační kurz. Hned 2. září se vyrazila
seznamovat třída 1.S. V následujícím týdnu se v pensionu Köhler v Deštném v Orlických horách vystřídaly další tři party
se svými třídními učiteli. Malebné horské prostředí, překrásné slunné počasí,
dobré jídlo a domácí zázemí pensionu, to
vše přispělo k příjemné atmosféře, která
po celou dobu adaptačních kurzů panovala. Noví spolužáci se měli možnost lépe
mezi sebou poznat díky pestrému programu, který si pro ně připravila Mgr. Helena
Kudelová, zástupce ředitelky a speciální
pedagog školy, a jejich třídní. Druhý den
pobytu byl vyplněn naučnou procházkou
po okolí Deštného. Mimoškolní prostředí,
sportovní aktivity i neformální povídání
pomohly k rychlejšímu seznámení nováčků a položily základ pro nově se utvářející třídní kolektiv.
To třeťáci mají v nohách desítky kilometrů, které ušli pěšky, nebo najeli na kole během týdenního sportovního kurzu v Orlických horách. V pondělí
13. září vyráželi od školy pod vedením
svých instruktorů směrem na Ostrovy,
projeli malebným údolím řeky Metuje až
do Pekla a odtud začali stoupat do Olešnice. Cílem této první cyklistické etapy
se stala chata Juráška, která leží na konci
Olešnice a nabízí pestré sportovní vyžití.
Následující den se jim podařilo ujet
v průměru okolo 25 kilometrů. Po cestě se
mohli kochat krásnými výhledy. Nejhezčí
pohled na krajinu je ale čekal po výstupu
na rozhlednu na Novém Hrádku. Odpoledne se sportovalo. Jednotlivé týmy si poměřily síly ve volejbale, střelbě ze vzduchovky nebo stolním tenise. Nejnáročnějším
dnem se stala středa. Na tento den byl naplánován celodenní výlet. Ti, co kolo s sebou neměli, nebo si chtěli od kola odpočinout, se věnovali turistice. „Kurz byl moc
fajn,“ pochvalují si žáci třetích ročníků,
„zasportovali jsme si, dozvěděli jsme se
potřebné informace o první pomoci, utu-
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žili kolektiv, a dokonce našli nové kamarády.“
V úterý 12. října proběhl na naší škole
již 12. ročník oblíbené soutěže nazvané
Klání žáků deváťáků. Technicky založení
žáci z Meziměstí, Broumova, České Skalice, Chvalkovic, Nového Města nad Metují a dvou náchodských základních škol si
přijeli poměřit své síly. Na vítěze čekaly
hodnotné dárky.
Tak neváhejte ani vy a přijďte se k nám
podívat. Dny otevřených dveří na vás čekají v pátek 3. prosince od 10.00 do 18.00
a v sobotu 4. prosince od 8.00 do 12.00.
Mgr. Lea Zálišová

Studenti na hradech a zámcích, ve firmách či podnicích
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola v Náchodě pořádala pro své studenty v letních měsících odborné praxe.
Studenti oboru cestovní ruch vyjeli
na hrady, zámky, pevnosti, ale také do informačních center a cestovních kanceláří, například: státní zámek Český Krumlov,
Jindřichův Hradec, Horšovský Týn, Bouzov, Červená Lhota aj. Náplní odborných
praxí těchto studentů byla hlavně průvodcovská činnost, tedy naučení se textu, zjištění místních historických a geografických znalostí. Studenti pak chodili
na náslechy průvodcování a pak již museli vše zkusit sami….. a úspěch se dostavil,
všichni žáci zvládli jak přípravu, tak vlastní průvodcování! Pro ty žáky, kteří vykonávali praxi v informačních centrech či
cestovních kancelářích, bylo cílem seznámit se a zkusit si administrativní práci.
Studenti ekonomického lycea měli během své praxe zjistit informace o vzniku
dané společnosti, dále pak její právní formu, jaká je její hlavní a vedlejší činnost
a vlastnická a organizační struktura.

Také zjišťovali informace o zákaznících, dodavatelích, konkurenci společnosti a jejím obchodním trhu celkově.
Studenti se také zabývali propagací společnosti, její komunikací s veřejností a zákazníky. Posledním úkolem žáků bylo vytvořit analýzu SWOT. Získané informace,
žáci zpracovali formou seminární práce,
kterou odevzdali svému vedoucímu učiteli. V posledním kroku si žáci připravili PowerPointovou prezentaci a připravili se na obhajobu své práce.
Ústní obhajoby probíhaly v týdnu
od 13. do 17. září. Každý student v přiděleném termínu předvedl pomocí PowerPointové prezentace obhajobu své seminární práce. Ostatní studenti a hodnotící
komise kladli prezentujícím dotazy a vedli s nimi diskuzi. Samotní studenti hodnotili jak odborné praxe, tak vypracování seminární práce a její obhajobu, jako velice
poučné a přínosné.
Smyslem těchto praxí není jen odborná stránka, ale také to, že se studenti učí
pracovat s lidmi – to se v lavicích školy
naučit nedá.
Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy

Jiráskovo gymnázium
Primárně-preventivní pobyty
na Jiráskově gymnáziu
Babí léto bylo na gymnáziu ve znamení
třídenních primárně-preventivních pobytů, tzv. adapťáků. Těch se tradičně zúčastňují nové třídy, aby se studenti mezi sebou
lépe poznali i v jiných situacích a místech,
než jsou školní lavice. Letos dostaly příležitost vyrazit i třídy, které nevyjely vloni
kvůli nepříznivé epidemiologické situaci.
Prima A se vydala s profesorkami
Hronkovou a Felklovou na Ostaš. Ubytování i strava byly zajištěny v tamním
kempu. Studenti doslova proběhli skalním labyrintem, Kočičím hradem i Slují
českých bratří. Další den navštívili klášter a Dřevěnku v Polici nad Metují. V me-

zičasech se hrály hry, odpočívalo a povídalo.
Prima B s profesory Zapletalem a Slavíkem měli plány i pobyt velmi podobný,
obohacený o noční stezku odvahy.
Studenti 1.A se vydali s profesory Forejtem a Víchem do Studánky u Vernéřovic.
Program měly bohatý, od společného vaření přes orientační běh s vysílačkou, společenské hry až po bowling a adrenalinový
bouldering v Centru Walzel v Meziměstí.
1.B s profesorkami Fišerovou a Vrátilovou vyrazila do Lachova u Teplic nad
Metují. Součástí pestrého programu byl
výstup na rozhlednu Čáp nebo návštěva broumovského kláštera. Tam se studenti zúčastnili zážitkového workshopu
na téma Samizdat.
2.A se s profesory Ježkem a Noskem vypravila do Studánky u Vernéřovic, vedle
socializačních aktivit a her měli studenti
možnost zahrát si bowling v Centru Walzel. Také navštívili broumovský klášter, ale
tentokrát byl jejich workshop z Maiwaldovy akademie orientovaný na baroko.
Profesorky Půlpánová a Rojtová zajistily pro 2.B zážitkový pobyt, přímo zaměřený na stmelování kolektivu v táborové
základně Bokouš. Studenti si vyzkoušeli
všemožné aktivity a hry různých náročností. Večer zpívali u ohně, spali ve stanech a jedli ve venkovní kuchyni.
Různé třídy, kantoři, místa i počasí, ale
co mají tyto pobyty společné, je přátelský
duch a pohoda, a o to nám jde.
Metodik prevence Zuzana Felklová

POZVÁNKY
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POZVÁNKA

SNĚHÁNKY SE SV. MARTINEM

11. 11. 2021

Den válečných
veteránů

V NÁCHODĚ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

Čtvrtek 11. listopadu 2021

Znovu se připojujeme k demokraciím, které uctívají padlé všech válek.
V Náchodě proběhne Den válečných veteránů.

v pondělí 11. listopadu 2021 v 11.00 hodin
u památníku na Dobrošově
za účasti Města Náchoda, zástupců ČSBS a dalších organizací
Odjezd autobusu na Dobrošov:
• Nové Město nad Metují (před budovou hasičské zbrojnice) v 9.45 hodin
• Náchod Raisova ulice (před budou školní jídelny) v 10.20 hodin
Předpokládaný návrat mezi 12.30–13.00 hodin.

Mgr. Milan Andres
předseda OV ČSBS Náchod

Jan Birke
starosta města Náchoda

Plánovaná akce se budu řídit aktuálními nařízeními Vlády ČR.

Město Náchod a Ekumenická rada církví
vás zvou na tradiční

ADVENTNÍ SETKÁNÍ
u vánočního stromu na Masarykově náměstí
1. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 28. listopadu 2021 v 17.00 hodin
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti představitelů města Náchoda
v programu účinkují
Církev římskokatolická a Českobratrská církev evangelická

2. ADVENTNÍ SETKÁNÍ
neděle 5. prosince 2021 v 17.00 hodin

v programu účinkuje
Církev bratrská a Církev adventistů sedmého dne

3. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

neděle 12. prosince 2021 v 18.30 hodin
„Neboť tak Bůh miloval svět...“
komponovaný večer náchodských církví
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – velký sál
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován
Pferda z. ú., Tréninkové kavárně LÁRY FÁRY Náchod

9.00 –18.00
10.00 –15.00
11.00
15.00
15.00 –16.00
16.00
16.30 –17.05
17.00
17.15 –17.30

Martinský řemeslný trh
Soutěž pro děti Putování za sněhovou vločkou
Otevírání svatomartinského vína
Divadélko O Sněhové vločce
Soutěže pro děti na pódiu
Dílnička SVČ Déčko v Pranýři
Vystoupení zpěvačky Magdy Malé
Setkání se sv. Martinem na Kamenici u Itálie a průvod
Přivítání sv. Martina v Náchodě na náměstí
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LIGA PROTI RAKOVINĚ
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Poděkování za podporu
Rubena
Českého dne proti rakovině 2021 se vrací do českých rukou
Bohužel již podruhé neproběhl Český den proti rakovině v tradičním termínu druhou středu v měsíci květnu jak na východě
Čech, tak i v celé České republice. Z důvodu ochrany celé společnosti proti hrozbě koronaviru byl květnový termín jubilejního
25. ročníku této veřejné celonárodní sbírky opět odvolán a akce
přesunuta na příznivější dobu, tedy na středu 29. září. V loňském roce mnohé dlouhodobě spolupracující subjekty, především z řad středních škol, z důvodu v regionu se rychle šířící
epidemie na poslední chvíli odřekly svou účast. Letos však již
byla situace o poznání lepší. Kampaň byla zaměřena na prevenci nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty, jejichž výskyt
je u nás bohužel vysoký. V zájmu snížení rizika všech typů nádorů i odolnosti proti chorobám vůbec by si měl každý již od mládí
osvojit způsob života zahrnující pravidelnou fyzickou aktivitu,
zdravou výživu a duševní pohodu, na což upozorňovaly i letáky.
Celkem se do prodeje symbolických kytiček měsíčku lékařského se zelenou stužkou zapojilo 32 skupin dobrovolníků z Náchodska, Trutnovska, Jaroměřska, Broumovska, Policka a Novoměstska, z toho 12 středních škol, jejichž přínos sbírce je vždy
největší. Do spolupráce se zapojila mnohá zdravotnická zařízení, informační centra a další obětaví dobrovolní prodejci v regionu. Znovu se také osvědčil stánek náchodské Ligy proti rakovině na náměstí. Ochota veřejnosti přispět na tuto tradiční sbírku
byla značná. Historicky nejlepší výsledek z roku 2019 náchodská Liga proti rakovině letos překonala o 32.563 Kč, což je naprosto nečekaný úspěch! Na celorepublikový účet sbírky bylo
celkem poukázáno 311.299 Kč. Nelze zde jmenovat všechny dobrovolné prodejce, velké uznání si však zejména zaslouží studenti a pedagogové Střední průmyslové školy stavební a Obchodní
akademie arch. Jana Letzela Náchod, která přispěla vybranou
částkou v rekordní výši 65.373 Kč, na druhém místě pak Střední průmyslová škola Otty Wichterleho – Centrum propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí s 42.833 Kč, dále potom Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř s vybranými 38.128 Kč a také Vyšší
odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, která vybrala 29.146 Kč. Velmi také pomohli skauti z Náchoda a Červeného Kostelce, kteří dohromady odevzdali 18.046 Kč.
Upřímné poděkování patří všem prodejcům – žákům, studentům i jejich pedagogům, skautům a dalším dobrovolníkům, především pak členům výboru LPR Náchod za jejich obětavý přístup
k organizaci sbírky. Velký dík za spolupráci také patří každoročně pracovníkům a pracovnicím České pošty Náchod a jejího
depa. Celý náš region je již po mnoho let oblastí, kde má Český
den proti rakovině vždy vstřícné přijetí a podporu veřejnosti,
mnoha dárců z řad občanů. A nemění na tom nic ani složitá covidová situace. Srdce příznivců sbírky zůstala i v nelehkých letech otevřená pro pomoc druhým. Zároveň je také důležité, že
významná část výtěžku sbírky se rok co rok vrací zpět do regionu, v první řadě pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Děkujeme a ze srdce přejeme všem hlavně pevné zdraví!
MUDr. Vladimír Müller, Ing. Libuše Kučerová a Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod, z. s.

Prvního října tohoto roku byl kompletně dokončen prodej náchodské gumárenské společnosti Rubena, jejíž součástí jsou výrobní závody v Náchodě, Velkém Poříčí a Zlíně.
Dosavadní vlastník, švédská společnost Trelleborg, se k tomuto kroku rozhodl počátkem roku 2020 z toho důvodu, že výrobkové portfolio Rubeny ne zcela odpovídalo nově přijaté strategii skupiny.
Po téměř rok trvajícím procesu se novým majitelem Rubeny
stala česká investiční skupina Kaprain, vlastněná panem Karlem
Pražákem. Kaprain se soustředí na průmysl, nemovitosti, finance a také sport a zábavu. V průmyslu se zaměřuje na chemii a telekomunikace. Kaprain je vlastníkem Spolchemie v Ústí nad Labem a slovenských chemických závodů Fortischem. Vlastní také
hokejový klub HC Sparta Praha a před několika dny bylo u letiště Václava Havla otevřeno jedno z největších soukromých muzeí dinosaurů na světě Dinosauria Museum Prague.
Gumárenský podnik v Náchodě založil v roce 1908 Josef Kudrnáč. Byla zde vyrobena první československá pneumatika, Rubena nese odkaz Tomáše Bati výrobou klínových řemenů, které se
ve Zlíně vyrábí od roku 1934. V průběhu stotřináctileté leté historie byly výrobky prodávány pod obchodními jmény Kudrnáč,
Barum, Rubena a Mitas.
V současnosti je Rubena největší evropský výrobce plášťů
a duší na kola. Dále vyrábí technickou pryž, vlnovce vzduchového pružení, klínové řemeny, puky, těsnění, vaky a nádrže a gumárenské směsi. Při ročním obratu 1,5 miliardy korun zaměstnává tisíc pracovníků. Součástí akvizice jsou i podíly v dceřiných
firmách v Rakousku a Bulharsku a je plánováno založení společností na Slovensku a v Anglii. Veškerá produkce bude nadále distribuována pod značkou Rubena.                          Michal Kubeček
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NEJVĚTŠÍ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY V NÁCHODĚ A OKOLÍ
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POZVÁNKA, INZERCE

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÝCH
WEBINÁŘE

TVŮRČÍ

UKÁZKOVÉ HODINY
ÚČAST ZDARMA

8.– 12. 11. 2021

DÍLNY OCHUTNÁVKY PROFESÍ

PROŽITKOVÉ SEMINÁŘE

18

HRADEC KRÁLOVÉ l JIČÍN l NÁCHOD l RYCHNOV NAD KNĚŽNOU l TRUTNOV
nově také online www.tydenvzdelavanidospelychkhk.cz

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
MĚSTO JAROMĚŘ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH POZIC:
Právník/právnička města
Jaroměř
• Nástup možný ihned po
ukončení výběrového řízení
• Plný pracovní úvazek, na
dobu neurčitou, tříměsíční
zkušební doba
• Platová třída č. 11
• Požadujeme vysokoškolské
vzdělání v magisterském
studijním programu nebo
bakalářském studijním programu v oboru práva

Referent/ka oddělení
stavebního úřadu odboru
výstavby Městského
úřadu Jaroměř
• Nástup možný ihned po
ukončení výběrového řízení
• Plný pracovní úvazek, na
dobu určitou, tříměsíční
zkušební doba
• Platová třída č. 10
• Požadujeme vysokoškolské
vzdělání v magisterském
nebo bakalářském studijním

programu ve studijním oboru
stavebního, architektonického nebo právního směru,
nebo vyšší odborné vzdělání
v oboru stavebnictví a 2 roky
praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oboru
stavebnictví a 3 roky praxe
v oboru stavebnictví

Referent/ka oddělení
stavebního úřadu odboru
výstavby Městského
úřadu Jaroměř
• Nástup možný ihned po
ukončení výběrového řízení
• Plný pracovní úvazek, na
dobu neurčitou, tříměsíční
zkušební doba
• Platová třída č. 10
• Požadujeme vysokoškolské
vzdělání v magisterském
nebo bakalářském studijním
programu ve studijním oboru
stavebního, architektonického nebo právního směru,
nebo vyšší odborné vzdělání
v oboru stavebnictví a 2 roky

praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oboru
stavebnictví a 3 roky praxe
v oboru stavebnictví

Investiční referent/ka
oddělení investic a rozvoje
zařazeného pod odborem
majetku města Městského
úřadu Jaroměř
• Nástup možný ihned po
ukončení výběrového řízení
• Plný pracovní úvazek, na
dobu určitou, tříměsíční
zkušební doba
• Platová třída č. 10
• Požadujeme minimálně
vyšší odborné vzdělání nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou, a to v oboru
stavebnictví
Nabízíme:
• Náročnou, ale zajímavou
práci
• Možnost dalšího vzdělávání
• Výměru dovolené 5 týdnů
v kalendářním roce

• Měsíční příspěvek zaměstnavatele na penzijní
připojištění
• Příspěvek na stravování
• Možnost využívat rekreační
zařízení města
• Další zaměstnanecké bonusy dle Kolektivní smlouvy

Další informace spolu
s přihláškami do výběrových
řízení naleznete na úřední
desce MÚ v sekci výběrová
řízení (personalistika):
Úřední deska - Oficiální
stránky města Jaroměř
(www.jaromer-josefov.cz)
Doplňující informace podá
v pracovní době tajemnice
úřadu Ing. Michaela
Skovajsová,
tel.: 491 847 122,
mobil: 603 485 672,
e-mail: skovajsova@jaromerjosefov.cz

AMAG, FOTOKLUB
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Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Ohlédnutí za výstavou
Ve spolupráci se spolkem Život na zámku v Kvasinách jsme
uspořádali již tradiční výstavu v prostorách zdejšího zámku pod
názvem Obrazy na zámku, jak můžete spatřit na první fotografii. Výstava se konala od 3. do 31. října 2021. Výtvarníci spolku
AMAG předvedli několik výtvarných technik, kterými se v současnosti zabývají ve svém ateliéru. Jsou to malby olejem, akrylem, akvarelem nebo suchým pastelem. Návštěvníci mohli vidět
i zcela neobvyklé výtvarné techniky např. malbu kávou, tisky
z keramické hlíny nebo asambláže, kdy plocha obrazu není pojednána pouze malířsky, ale jsou do ní fixovány různé materiály
a předměty. Po stránce žánrové převládaly krajinomalby v realistickém, impresivním a expresivním pojetí malby u některých
s přechodem do abstrakce. Mohli jsme vidět motivy městských
uliček, různá přírodní zákoutí, malby květin, zvířat a ptáků.
Žánrová rozmanitost gradovala v obrazech zátiší dorty, portrétu a příběhů v duchu fantaskního realismu. Poděkování patří
všem členům, kteří se podíleli na úspěšné výstavě a prezentovali svá díla. Výstavy se zúčastnilo 14 výtvarníků a k vidění bylo
74 obrazů. Opět se budeme těšit na spolupráci a další výstavu
v roce 2022. Tentokrát bude zaměřena tematicky a bude navazo-

vat na stálou expozici, která se na zámku v Kvasinách nachází.
Náš spolek Amag děkuje paní Soně Klímové Janečkové (na druhé fotografii s růží mezi obrazy) za spolupráci a propůjčení výstavních prostor na zámku v Kvasinách.
Text: Milan Jícha, Foto: Jiří Spíšek

Fotograf Jiří Klíma vystavuje v Náchodě
Ve čtvrtek 7. října 2021 byla ve výstavní síni Muzea Náchodska v Náchodě zahájena tradiční výstava, již po několik let nazývaná „Náchodský fotografický podzim“. Tentokráte vystavuje Jiří Klíma a jde o zatím největší autorovu autorskou výstavu.
Narodil se 12. 4. 1945 a fotografii se věnuje přibližně od svých
čtrnácti let. Dlouhá léta, často úspěšně, obesílal fotografické soutěže nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, na výstavě je vystavena, mimo fotografií, spousta artefaktů, např. diplomy, medaile,
různá ocenění, poháry, atd. Z fotografických témat hledal a nacházel zprvu motivy ve svém nejbližším okolí, rodina, kamarádi, příroda. Také rád zachycoval události a dění v Náchodě a okolí. Fotoaparát Ljubitěl, který ho nastartoval na dráhu zapáleného
fotografa, postupem času už nebyl to pravé, a tak si opatřil novou Prakticu Nova, dnes fotografuje Pentaxem. Brzy ho začaly
přitahovat nejrůznější fotografické techniky, a tak v temné komoře intenzivně experimentoval. Přínosem pro jeho zálibu v experimentech byl, jak sám říká, jeho vstup do Fotoklubu v České
Skalici v roce 1978, kde se od klubových kolegů mnohému přiučil. V té době u něho začal převládat zájem o výtvarnou stránku
fotografie, a tak využil možnost rozšíření svých znalostí a navštěvoval Východočeskou lidovou konzervatoř vedenou profesorem Jánem Šmokem (abs. 1984). V novodobé historii Fotoklubu
Náchod se zúčastnil všech klubových výstav v tuzemsku i zahraničí, uspořádal svoji autorskou výstavu Humor ve fotografii
v listopadu a prosinci v roce 2005 v Náchodě, v tehdejší Stálé galerii Fotoklubu Náchod, kterou následně reprízoval v polské Ku-

dowě Zdrój v galerii Cyganeria v lednu a únoru 2006. Jirka Klíma je nejen fotograf, ale také hlavně kamarád a nezdolný životní
optimista, kouzelník a člověk plný humoru, a to nejen ve fotografii. Dokladem toho jsou věty kamarádů, fotografů a kolegů
z náchodského fotoklubu: „Jirku znám více než dvacet let, první
setkání bylo, když jsem poprvé přišel na schůzku náchodského
fotoklubu, někdy v roce 1999, tehdy v Hurdálkově ulici. Je málo
lidí, kteří nikdy neodmítnou pomoc, ať už fotograficky, tak i jakkoli jinak, je málo členů klubu, kteří obětavě pomůžou při každé příležitosti, jsem rád, že se naše životní dráhy potkaly.“ Říká
Petr Šulc, předseda Fotoklubu Náchod. „Jirka je v dobrém slova
smyslu „stará škola“, umí udělat poctivou fotku a na nic si nehraje,
je na něho spoleh a co je nejdůležitější, má smysl pro humor, a to humor černý a možná i ještě černější. Je jedním z nejdůležitějších členů
našeho fotoklubu a já si moc považuji, že nás obohacuje svým optimismem,“ říká Roman Unger, místopředseda Fotoklubu Náchod.
Autorovu skromnost potvrzuje i drobná expozice aktuální fotografické tvorby i dalších členů Fotoklubu Náchod, Jany Čížkové, Veroniky Michlové, Moniky Šimek Fulkové (jako host), Jindry
Klabačky, Míry Kolátora, Tomáše Šimka a Petra Šulce.
Výstava bude otevřena v běžných otevíracích hodinách do
7. listopadu 2021.
Za Fotoklub Náchod Petr Šulc
Na fotografii z vernisáže zleva: Petr Šulc předseda Fotoklubu Náchod,
Roman Unger místopředseda Fotoklubu Náchod, autor Jiří Klíma a Sixtus Kotari ředitel Muzea Náchodska.
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SPORT

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – listopad 2021
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
6. 11. 2021 11.00 SKK Primátor Náchod – KC Zlín
13. 11. 2021 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Blansko
4. 12. 2021 11.00 SKK Primátor Náchod – TJ Spartak Přerov
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
20. 11. 2021 14.30 TJ Červený Kostelec – Vltavan Loučovice
3. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
13. 11. 2021 15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Tesla Pardubice
27. 11. 2021 15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Sokol Kolín
4. 12. 2021 15.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Vrchlabí SPVR
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
7. 11. 2021 10.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Spartak Rokytnice n. J.
14. 11. 2021 10.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Hořice
21. 11. 2021 10.00 SKK Primátor Náchod B – SKK Primátor Náchod A
28. 11. 2021 10.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Jičín
Divize: (hrací den – pátek)
5. 11. 2021 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Solnice A
26. 11. 2021 17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Červený Kostelec B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
5. 11. 2021 19.00 SKK Primátor Náchod C – SKK Primátor Náchod D
19. 11. 2021 17.00 SKK Primátor Náchod C – KK Smiřice C
19. 11. 2021 19.00 SKK Primátor Náchod D – TJ Třebechovice p. O. B
TURNAJ NEREGISTROVANÝCH
Všichni věříme, že v listopadu zahájí již 48. ročník tradičního turnaje neregistrovaných kuželkářů a kuželkářek „O pohár pivovaru PRIMÁTOR Náchod“. Povzbudit své
kamarády můžete přijít ve všední dny od 16 do 22 hodin, o víkendech pak od 9 do 18
hodin. Přesné rozlosování a hrací dny, ale i další informace naleznete na našich webových stránkách www.kuzelky.nachod.net. Kuželkáři všem přejí hlavně zdraví a těší
se na setkání na kuželně.

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
Měsíc listopad je každý rok měsícem, kdy
se sejde nejvíce akcí, na které si vás dovolujeme touto cestou pozvat.
3. 11. 2021 – Se světýlky po sídlišti –
od 16.00 h – možnost vyrobit si svůj lampiónek, 17.30 h – společný průvod od MC
k parku
12. 11. 2021 – Vánoční focení s fotografem Martinem Hurdálkem – nutná rezervace
26. 11. 2021 – Mikuláš v MC – během
noci se naše MC promění v peklo. K návštěvě stačí pouze zarezervovat přesný čas
a pak už se jen nebát a přijít pozdravit celou družinu.
27.–28. 11. 2021 – Vánoční trhy –
od 9.00 do 17.00 hod se těšíme po roční
pauze opět v prostorách jídelny Rubena
Nejen jednorázové akce můžete navštívit. Pravidelně každý týden si můžete přijít pohrát do dětské herny. Každé
úterý a čtvrtek od 9.30 nabízíme společné cvičení s dětmi – pásmo říkanek, písniček, opičí dráha a tematické tvoření.
Ve středu od 8.30 je možné využít hlídání dětí a protáhnout se na hodině Pilates
a nebo si jen tak popovídat, třeba o tom,
jak dobře uvázat šatek, aby miminko bylo
ve správné poloze. Pokud máte svoji skupinku a nechcete z jakéhokoliv důvodu
využít veřejné herny, je možné si ve všední den dopoledne nebo odpoledne re-
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zervovat prostory MC dle volných kapacit v pondělí nebo v pátek.
Každé úterý od 16.00 se na vás těší Ilona nebo Martina na kroužku Šikovné ručičky.
V podvečer je možné se přihlásit na cvičení TRX, Joga, Pilates, SM Systém nebo
na cvičení na skákacích botech.
Aktivity se dle vašeho zájmu stále rozšiřují. Doporučujeme sledovat naše facebookové stránky "Klub SUN Náchod", kde
průběžně uveřejňujeme bližší informace k jednotlivým akcím. Kontaktovat nás
je možné na tel. 608 970 406 nebo 604
610 581, případně napište na email: hopsacek@seznam.cz. Pokud chcete být o akcích informování prostřednictvím emialu, zašlete nám na výše uvedené kontakty
Vaši emailovu adresu.
Děkujeme všem, kteří nás již navštívili a řekli o nás svým známým. Těšíme se
nejen na vaši návštěvu, ale budeme rádi
i za nabídku pomoci např. na jednorázových akcích. Pokud znáte něco, co by
mohlo zajímat i ostatní, přijďte mezi nás
a společně vymyslíme, jak na to.
Našim hlavním cílem je poskytnout
prostory rodinám s dětmi a nabídnout jim
co nejrozmanitější nabídku aktivit. Budeme proto rádi, když nám jakkoliv pomůžete.
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Při vstupu na zimní stadionu se musíte prokázat dokladem o očkovaní, platným
testem, dokladem o prodělání nemoci COVID-19.
Při vstupu na zimní stadionu se musíte prokázat dokladem o očkovaní, platným
testem, dokladem o prodělání nemoci COVID-19.

Při vstupu
na zimní stadionu se musíte prokázat dokladem
o očkovaní, platným
www.zimni-stadion-nachod.cz
zimni.stadion@mestonachod.cz
testem, dokladem o prodělání nemoci COVID-19.
www.zimni-stadion-nachod.cz

zimni.stadion@mestonachod.cz

www.zimni-stadion-nachod.cz

zimni.stadion@mestonachod.cz
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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.
Vincenc Vingler. ZOO v Náchodě do 7. 11.
Vincenc Vingler (1911–1981) se po celou svou tvorbu soustředil na plastiky a sochy zvířat, výjimečně ztvárňoval lidské postavy, a to pouze ve vztahu se zvířecím motivem (ve svých
cyklech Koridy či Cirkusu v 70. letech). Výstava Zoo Vincence Vinglera v Náchodě je soustředěna převážně na sochařovo
kresebné dílo, které není tak známé.
Kurátoři: Mgr. Markéta Vinglerová, PhDr. David Chaloupka
Veronika Psotková – Esence do 7. 11.
výstava z cyklu umělci do 40 let
Veronika Psotková (*1981 v Opavě) je sochařka, absolventka ateliéru Sochařství I na Fakultě výtvarných umění VUT
v Brně (2009). V současné době žije a tvoří v Oboře u Loun. Věnuje se genderovým tématům ženství a mateřství. Její tvorba je založena na principech realistického figurálního sochařství a je pro ni charakteristické vyjádření radosti z pohybu.
Kurátorka: Mgr. Martina Frydrychová
Domov můj. Umělci-emigranti z území bývalého Ruského impéria v Československu (ze sbírek GVUN, PNP, MUO
aj.) do 7. 11.
Výstava ze sbírek GVU v Náchodě, Památníku národního písemnictví, GVU v Olomouci, a také z několika soukromých kolekcí představí výběr toho nejlepšího z tvorby umělců, kteří se jako mladí lidé po ruské revoluci a občanské válce ocitli
na území Československého státu. Výstava má konkrétní cíl
– poprvé představit divákovi tvorbu lidí, zasažených válkou,
často zraněných, kteří si museli najít domov jinde, než se narodili, a to často za velmi dramatických okolností.
Kurátorka: PhDr. Julie Jančárková, Ph.D.
Náchodský výtvarný podzim
– 38. ročník přehlídky umění regionu.
(20. 11. 2021 – 9. 1. 2022)
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika). Vernisáž
v pátek 19. listopadu v 17 hodin.
4. 11. Komentovaná prohlídka výstavy
Vincenc Vingler. Zoo v Náchodě.
Komentovaná prohlídka výstavy Vincenc Vingler – Zoo v Náchodě s kurátorem PhDr. Davidem Chaloupkou od 15 do 17 hodin. V druhé polovině přednášky online živý vstup Markéty
Vinglerové, která návštěvníky seznámí s tvorbou svého otce.
25. 11. od 17 hodin – Lukáš Kroulík online
Živé vysílání s jedním z nejlepších londýnských poradců pro
osobní styl, jehož domovinou je Rtyně v Podkrkonoší. Lukáš
spojuje postřehy ze své absolventské práce v oblasti módní
fotografie, psychoterapie a stylingu, aby poskytl jedinečnou
kombinaci vhledu a tvorby výsledného obrazu. Svou vášeň
pro osobní rozkvět vyjadřuje prostřednictvím fotografování
osob, které ožívají ve svých vlastních světech.
Přihlášení: https://zoom.us/j/97371007736
Vánoční výtvarně-vzdělávací program bude připraven pro
všechny typy škol k výstavě. Náchodský výtvarný podzim
– 38. ročník přehlídky umění regionu. (od 22. listopadu).
Naše galerie 2021 – Galerie vyhlašuje 13. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska.
Téma: Malé věci, velké věci
Odevzdávání prací: 23. 11.–12. 12. 2021
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání cen, proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací dne 21. 1. 2022.
www.gvun.cz https://www.facebook.com/galerienachod/

GALERIE, MUZEUM

Přehled kulturních akcí
v LISTOPADU 2021 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 či model náchodského židovského města modeláře Josefa Hejduka. Organizované
výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu:
meisnerova@muzeumnachodska.cz. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.
Náchod dostal dar
– mecenášské dary Ivony a Dagmar Tláskalových
Od 5. 11. 2021 do 9. 1. 2022 vás zveme do Broučkova domu na Masarykově náměstí čp. 18 na výstavu, která poodkrývá tajemství
toho, co vše se ukrývá v muzejních depozitářích. Jen málokdy se
stane, že se podaří shromáždit více předmětů od jednoho donátora, o to zajímavější však je, když se jich shromáždí tolik, aby
vydaly na celou výstavu. Muzeum Náchodska vás zve na výstavu darů sester Dagmar a Ivony Tláskalových. Otevřeno denně
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Náchodský fotografický podzim:
Jiří Klíma a Fotoklub Náchod
Do 7. 11. 2021 je možné ve výstavní síni Muzea Náchodska v Tyršově ulici navštívit výstavu Fotoklubu Náchod věnující se retrospektivě celoživotní fotografické tvorby dlouholetého člena náchodského fotoklubu, která je doplněná i o fotografie ostatních
současných členů Fotoklubu Náchod. Výstava je otevřena každý
den kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Čapek očima cizince
Třetí náchodský muzejní sedánek 2021
Srdečně zveme na besedu ředitele Muzea Náchodska s hercem,
překladatelem, teatrologem, dramaturgem a vysokoškolským
pedagogem Mgr. Hasanem Zahirovićem, Ph.D. nazvanou Čapek
očima cizince. Uskuteční se v úterý 2. listopadu 2021 v přednáškovém salonku Muzea Náchodska v budově Staré radnice čp. 1
na Masarykově náměstí v Náchodě. Začátek v 17 hod.
Hasan Zahirović je absolvent filozofické fakulty v Sarajevu a fakulty
humanitních studií v Mostaru. Od roku 2006 žije v České republice.
Zde absolvoval magisterské studium divadelní vědy na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, doktorské studium na DAMU a herectví se aktivně věnuje. Pracuje jako interní pedagog oboru kulturní
dramaturgie Slezské univerzity. Je také autorem řady studií a článků s čapkologickou tematikou.
Dekorace vánočního papíru
Muzeum Náchodska vás zve 27. listopadu 2021 od 10 do 13 hod.
na tvořivou vánoční dílnu. V přednáškovém sále v prvním patře
Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě si zájemci mohou pomocí vyrobeného razítka z houbičky dotvořit balicí papír dle své fantazie. Vstupné činí 50 Kč. Veškerý materiál
k tvoření bude připraven. Z důvodu omezené kapacity si prosím
zarezervujte místo na tel: 491 423 248 nebo e-mailu: info@muzeumnachodska.cz.
Těšíme se na Vánoce
Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do výstavní síně
na rohu Tyršovy a Zámecké ulice na výstavu Těšíme se na Vánoce, která má připomenout atmosféru blížících se vánočních
svátků. Výstava proběhne od 26. 11. 2021 do 16. 1. 2022, otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. Vernisáž se uskuteční
ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 17 hod.

***
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POHOTOVOST, DÉČKO
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Stomatologická pohotovost
6. 11. a 7. 11.
		
13. 11. a 14. 11.
		
17. 11. 	
		
20. a 21. 11.
		
27.  a 28. 11.
		

MUDr. Renata Čábelková
Hronov
MDDr. Anna Blažková
Nové Město nad Metují
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod-Branka
MUDr. Tomáš Žďárský
Dolní Radechová
MUDr. Blanka Filipová
Nové Město nad Metují

PROGRAM
LISTOPAD

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
čtvrtek 11. listopadu
– SNĚHÁNKY SE SV. MARTINEM
tradiční trhy na Masarykově náměstí od
9 do 18 hodin, odpoledne soutěže pro děti,
loutkové divadélko, průvod sv. Martina,
informace Ing. Kateřina Hiebschová, tel.
775 223 294
sobota 13. listopadu
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
Autumn Saturday pro děti od 6 do 12 let,
od 9 do 15 hodin, hravá výuka angličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou vybavený penál a přezůvky, přihlášky do 11. 11.,
cena 170 Kč, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775
223 291
sobota 13. listopadu
– VÝLET S TAJEMSTVÍM
výlet ve znamení měsíce listopadu, návštěva zajímavého místa s tajemnou atmosférou a duchem blížící se zimy, cena
150 Kč, informace Pavlína Tylšová, sportovnioddeleni@decko-nachod.cz, tel. 775
223 292
sobota 20. listopadu
– DÉČKOVSKÝ DRSOŇ
překážkový závod v areálu Déčka a blízkém okolí pro dospělé a děti od 6 let, který
prověří každého, začátek v 9 hodin, nutná přihláška na www.deckonachod.cz, informace Pavlína Tylšová, sportovnioddeleni@decko-nachod.cz, tel 775 223 292

AKCE MC MACÍČEK
pátek 19. listopadu – VÁNOČNÍ FOCENÍ
S MARTINEM HURDÁLKEM
dopoledne od 10.30 hodin, odpoledne
od 14 hodin, třeba objednat se na přesný
čas, ukázky a ceník k nahlédnutí v Déčku, informace Ing. Alena Prázová, tel. 774
635 232
úterý 30. listopadu
– PSYCHOLOG V MACÍČKU
setkání s psycholožkou, Mgr. Petrou Fettersovou-Liškovou, program od 10
do 11.30 hodin, vstup: 30 Kč, informace
Ing. Alena Prázová, mc@deckonachod.
cz, tel. 774 635 232

Jiřího z Poděbrad 937
tel.: 491 482 911
Komenského 72,
tel.: 491 472 946
Nemastova 1919,
tel.: 702 125 554
Náchodská 240,
tel.: 491 424 322
Komenského 10
tel.: 491 472 721

Na akce Déčka je třeba se hlásit přes registrační systém na www.decko-nachod.
cz, kde také najdete další informace. Členům Déčka bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.
Družina Déčka
ve školním roce 2021/2022
Díky projektu Déčko pro rodiny-Družina Déčka II, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00
15674 pomáháme zaměstnaným rodičům
s péčí o jejich školáky v době, kdy musí
chodit do zaměstnání, čímž podporujeme
zaměstnanost a sociální začleňování. Družina je určena pro děti ve věku 6–10 let.
Naším cílem bylo vytvořit pro školáky
skupinu, kde si mohou bezpečně hrát, trávit svůj volný čas po škole a rozvíjet své
zájmy.
Jsme proto rádi, že se nám toto podařilo a těšíme se na další měsíce plné her,
vzdělávání zábavnou formou a především na prima děti, které u nás v Družině máme.
Nyní máme několik posledních míst, v případě zájmu nás kontaktujte:na adrese alena.smutna@decko-nachod.cz.

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

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

vždy od 15 hodin
6. 11. Kašpárkova dobrodružství
13. 11. Vodníčku, vrať se
16. 10. Vodníčku, vrať se
27. 11. Půjdem spolu do Betléma
4. 12. Půjdem spolu do Betléma
Více informací na stránkách
http://lsdpr.cz

CÍRKVE, ZDR. POSTIŽENÍ, SENIOR KLUB

LISTOPAD

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. Zdeněk Kubeš 737 383 752,
farní vikář P. František Filip 733399508, výpomocný duchovní
P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.
nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00
a 15.00–17.00, 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. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou
a v pátek hodinu přede mší svatou.                     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. V době hygienických a epidemiologických
opatření jsou bohoslužby a veškeré další setkávání až do odvolání pozastaveny. Prosíme, sledujte naše webové stránky: http://
www.nachod.sonov-evangnet.cz a facebook: Evangelíci při Rozkoši.
Na webových stránkách uveřejňujeme přípravy k domácím bohoslužbám a ztišením i různé další texty, které mohou být povzbuzením.

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.

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny seniorů na čtvrteční programy v listopadu:
čtvrtek 4. 11. od 14 hod. „Podél českých řek – SÁZAVA“, dokumentární film;
čtvrtek 11. 11. od 14 hod. „Bolivie – Tibet Jižní Ameriky“, promítání pro nás připravil p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 18. 11. od 15 hod. bude „CECILSKÁ“ v restauraci Reduta, tentokrát nám zahraje p. Petr Simon;
čtvrtek 25. 11. od 14 hod. „Domov aneb kam směřuje naše
cesta“, promítání pro nás připravil p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů,
i nečleny naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.
Poznámka: Zbývá několik volných míst na adventní zájezd do Olomouce 8. 12. Zájemci se mohou přihlásit v klubovně Harmonie 2 do
konce listopadu vždy v PO a ČT od 15.30 do 16.30 hod.

Centrum pro integraci osob
se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s., regionální pracoviště NÁCHOD
Harmonie 2 – Náchod, ul. Rybářská č.p. 1819, přízemí – č. dv. 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, okresní správy sociálního zabezpečení-důchody 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 – podkova, čtyřkolové chodítko s vysokou oporou, klozetové vozíky, nájezdové
rampy, podpěra přenosná k WC, francouzské a podpažní berle,
berle předloketní vícebodové, antidekubitní matrace s kompresorem, trojkolo, elektrické polohovací postele s matrací, rotoped,
zvedák do vany, schodolez, koncentrátor kyslíku (CIOZP Hradec
Králové) apod. 	
NÁVŠTĚVNÍ HODINY:
Středa 12–16
Pondělí 8–12 hodin
Čtvrtek 8–12
Úterý 8–12
Pátek
8–12

„Velké věci se dělají
řadou malých věcí,
které se spojily.“
Vincent van Gogh

www.gvun.cz

13. ročník výtvarné soutěže
Naše Galerie
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KNIHOVNA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Městská knihovna Náchod informuje v listopadu 2021
Plánované akce se uskuteční pouze za předpokladu příznivé
epidemické situace. Upozorňujeme na nutnost dodržovat platná protiepidemická opatření. Pro aktuální informace sledujte
náš web a facebook.

Rozvoz knih
V úterý 2. listopadu se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Hala
VÝSTAVA SPŠ OTTY WICHTERLEHO
8.–13. listopadu. Tradiční prodejní výstava střední školy z Velkého Poříčí s ukázkou tvorby vánočních dekorací.
Studovna
OKÉNKO Z PRÁZDNIN
Do 10. listopadu. Výstava obrazů amatérského spolku Ateliér
z České Skalice.
V MODRÉM
11.–25. listopadu. Vernisáž výstavy obrazů Martiny Řehákové
spojená s křestem Knížky o lásce pro tebe Ruth Stryhalové se
uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu od 17.00 hodin ve studovně.
VÝSTAVA SPOLKU SANA
27. listopadu – 4. prosince. Výstava náchodského spolku SANA
s možností zakoupení vánočních dekorací i drobných dárků ze
dřeva, vlny, drátků či keramiky.

Junior & Senior – Jak společně trénovat paměť
Ve čtvrtek 4. a 11. listopadu vás od 15.00 hodin zveme do dětského oddělení na další dvě setkání v rámci programu Přeshraniční mezigenerační integrace. Děti a senioři si tentokrát vyzkoušejí trénování paměti s lektorkou Stanislavou Benešovou. Jako
vždy je možné přijít samostatně, dítě i dospělý. Přihlášky přijímáme ve studovně, počet míst omezen.

Křest Knížky o lásce pro tebe
Ve čtvrtek 11. listopadu vás od 17.00 hodin zveme do studovny
na slavnostní křest prvotiny Ruth Stryhalové. Jak lásku vnímají mladí lidé? Co prožívají rodiče a co děti? Na co se shovívavým
úsměvem vzpomínají prarodiče?

Bookstart aneb S knížkou do života
Ti otravní králící (3–6 let)
V sobotu 13. listopadu se od 10.00 hodin těšíme na děti od 3 do 6
let a jejich rodiče. Medvěd zjistí, že má nové sousedy – a vůbec
se mu to nelíbí! Budeme si společně číst, zkusíme i jednoduché
vyrábění a další aktivity.
Gruffalo (0–3 roky)
V úterý 23. listopadu proběhne v 9.00 hodin (1. skupina)
a v 10.30 hodin (2. skupina) setkání pro nejmenší děti do 3 let
a jejich rodiče. Seznámíme se s chytrou myškou, zvířátky z lesa
a zjistíme, kdo je tajemný Gruffalo.
Prosíme o přihlášení na e-mail novakova@mknachod.cz nebo
v dětském oddělení.

Extrémní Island po vlastní ose
Ve čtvrtek 18. listopadu v 17.30 hodin vyslechneme vyprávění
Tomáše Kůdely o dobrodružné cestě po Islandu. „Mlhou zahalené Shetlandy, zelené Ovčí ostrovy a dvanáctimetrová plachetnice.
Loď pluje proti větru a v příďové kajutě nedobrovolně skáčeme nad
postelí. Blížíme se k Islandu a po boku plachetnice se objevuje stádo
kosatek… A pak už je tu on – kouzelný ostrov opředený mnohými
tajemstvími!“ Vstupné 70 Kč.

Deskovky pro mládež a dospělé
Ve středu 24. listopadu vás od 16.00 hodin zveme na další podvečer společného hraní karetních a deskových her v dětském oddělení. Možnost přinést vlastní hru a naučit ji ostatní.

Pročtená dílna: Zvířecí loutky
Ve čtvrtek 25. listopadu zveme všechny kreativní děti na další pročtenou dílnu. Od 15.30 do 17.00 hodin si v dětském oddělení budeme číst a tvořit jednoduché loutky. Příspěvek na materiál činí 20 Kč.

Švýcarské postřehy Petra Voldána
Ve čtvrtek 25. listopadu nám v 17.30 hodin rozhlasový a televizní zpravodaj Petr Voldán přiblíží natáčení v Alpách. V dětském
oddělení odhalíme podrobnosti o málo známém švýcarském
putování Karla Čapka a po stopách románu Thomase Manna
Kouzelný vrch se vydáme do legendárního sanatoria v Davosu.
Dozvíme se, jak se po horách jezdí švýcarskými vlaky nebo originálními lanovkami a nakoukneme i do zákulisí švýcarské papežské gardy.

Den pro dětskou knihu
V sobotu 27. listopadu se od 9.00 do 13.00 hodin opět zapojíme do celostátní akce Den pro dětskou knihu. Děti se mohou
těšit na bohatý program plný hádanek, kvízů, předvánočního
vyrábění a deskovek. Díky Albi a jejich půjčovně Škola s hrou vyzkoušíme nové herní lahůdky. Mladší děti zveme od 10.00 hodin na loutkové divadlo na motivy pohádky O slepičce. Pro starší
čtenáře jsme na 11. hodinu připravili besedu s Vojtěchem Matochou a Karlem Osohou, autory úspěšné knihy Prašina. Po celý
den budeme také prodávat dětské knihy z nakladatelství Paseka
za zvýhodněnou cenu.

Náchodská univerzita volného času (NUVČ)
 	1. listopadu Jakub Greschl
Americký sen: Cesta za mé vlastní hranice
 	15. listopadu Ing. Lenka Stehnová
Tradice výroby vánočních ozdob
 	29. listopadu Petr Mašek
Zločiny v knihovnách

Připravujeme na prosinec
3. prosince v 17.00 hodin Junior & Senior: Nejen o hudbě s bratry Malinovými.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
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LISTOPAD

Změna programu vyhrazena! Sledujte, prosím, aktuální program na www.kinonachod.cz nebo na výlepových plochách! Zde uvedený program na měsíc listopad (vzhledem k uzávěrce) není kompletní!
1. pondělí v 19 hod

MILAN KUNDERA: OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI

Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po celém světě? Proč odešel do Francie a začal psát ve francouzštině? Co je za tím, že bránil překladům svých posledních románů do češtiny? Nebo že se vyhýbá kamerám
a publicitě? Dokument o Kunderově díle nás zavede do rodného Brna, do dob, kdy studoval a učil na FAMU, nebo do normalizace, kdy mu bylo bráněno v tvorbě a nebyl vydáván, přestože už získával úspěchy
v zahraničí. Svůj nejslavnější román Nesnesitelná lehkost bytí vydal už jako Francouz. Později však už neuděloval souhlas se zfilmováním svých děl…
Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný

1. pondělí v 17 hod
2. úterý v 19.30 hod

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

2. úterý v 16.45 hod

DUNA

3. středa v 17 hod

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ

3. středa v 19 hod

ETERNALS

4. čtvrtek v 17 hod

ZBOŽŇOVANÝ

Komedie od tvůrců filmu Teorie tygra. Hrají Vojta Kotek, Lenka Vlasáková, Stanislav Majer, Jiří Bartoška, Šárka Vaculíková, Ondra Bauer, Josef Polášek, Eva Leinweberová, Vasil Fridrich, Petra Nesvačilová, Lucia
Šipošová, Lukáš Latinák, Ondřej Nosálek, Jana Kotrbatá, Ivana Uhlířová, Jana Plodková, Radek Holub a další. Režie Radek Bajgar. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
Kultovní sci-fi dílo o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis, zdroje vzácného koření – melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují
cestování vesmírem. Dobrodružné napínavé sci-fi, uváděné v českém znění. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel. Akční dobrodružný sci-fi thriller, uváděný v českém znění.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
Předpremiéra akčního dobrodružného filmu se zcela novým týmem superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel! Uvádíme s českými titulky. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
Komedie podle scénáře i režiséra Petra Kolečka. Vstupné 110 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

5. pátek v 19.30 hod

KAREL

Ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka. Vstupné 130 Kč. mládeži přístupný.
4. č v 19 hod – DABING ETERNALS
5. pá v 16.45 hod – DAB. Akční dobrodružný film se zcela novým týmem superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel! Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů,
6. so v 19 hod – DAB.
aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Hrají Richard Madden, Gemma Chanová, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloffová, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHughová, Don Lee,
7. ne v 18 hod – DAB. Barry Keoghan, Angelina Jolie a Kit Harington. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
8. po v 19 hod – TIT.
9. út v 16.45 hod – DAB.
6. sobota v 15 hod

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH

6. sobota v 17 hod

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH

7. neděle ve 14 hod

ADDAMSOVA RODINA 2

7. neděle v 16 hod
10. středa v 17 hod

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

8. pondělí v 17 hod

KRYŠTOF

9. úterý v 19.30 hod

RAFFAEL – MLADÝ GÉNIUS

Ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá. Dobrodružná animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný.
Nechte roztančit své srdce… Hrají Vica Kerekes Ondřej Veselý Igor Chmela, Jiří Havelka, Pavel Nový, Jakub Kohák, Linda Rybová, Robert Mikluš, Jana Stryková, Tomáš Jeřábek, Leoš Noha a další. Režie Petr Zahrádka. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.
… neradi vás zase vidíme! Pokračování? Ano prosím! Vyrazte na letní dovolenou s Addamsovou rodinou, kteří svým nevšedním a podivným chováním terorizují nové kraje. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
Komedie od tvůrců filmu Teorie tygra. Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit. V příběhu není protagonistou tygr
na útěku, ale žena se sebeúctou…Režie Radek Bajgar. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
Obraz z doby, ve které je dobrý skutek nejtěžším zločinem… aneb nejsilnější víra je víra ve svobodu. Sotva dospělý Kryštof žije na konci čtyřicátých let minulého století v mnišské komunitě v pohraničí, sdílí
s bratry jejich svět a život v pravdě. Do kláštera chtěl utéct před světem, teď musí utíkat, aby si zachránil holý život. Východiskem pro film Kryštof je Akce K z dubna 1950, během níž komunistický režim přepadl a obsadil mužské kláštery v tehdejším Československu. Režie Zdeněk Jiráský. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
Pět set let od úmrtí Raffaela Santiho (1483-1520). Osobnost tohoto významného renesančního malíře nachází zejména v jeho působivých portrétech žen. Od matky, která umřela, když mu bylo pouhých osm let,
přes obdivovatelky, jež ho doprovázely na cestě k úspěchu, až po milenku, která ho měla podle pověstí dovést k smrti. Raffael dokázal ve svých dílech zachytit ideál nebeské krásy. Díky příspěvkům mezinárodně uznávaných odborníků nám tento dokumentární film umožní objevit nejdůležitější města a místa v životě tohoto renesančního mistra. Vstupné 100 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

10. středa v 19 hod

PARALELNÍ MATKY

11. čtvrtek v 17 hod
12. pá, 13. so v 19.30 h.
14. neděle v 17 hod
15. pondělí v 19.15 hod
16. úterý v 17.15 hod
17. st pouze v 19 hod

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu… Hrají Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Elizaveta Maximova, Anna Polívková, Petr Vaněk, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Hana Vagnerová, Veronika Marková, Arnošt Goldflam, Veronika Kubařová, Jiří Burian, Michal Isteník, Irena Máchová, Jordan Haj a další. Režie Marta Ferencová. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

Dvě nastávající matky, Janis a Ana, se potkávají v nemocničním pokoji, kde se připravují na porod. Obě jsou nezadané a obě otěhotněly neplánovaně… Těch pár vyřčených vět, které si během několika hodin
vymění, vytvoří mezi nimi velmi úzké pouto. Nový film španělského scenáristy a režisérského velikána Pedra Almodóvara. Jednu z hlavních rolí Almodóvar opět svěřil své oblíbené herečce a dlouholeté múze,
Penélope Cruz. České titulky. Vstupné 120 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

11. čtvrtek v 19.15 hod POSLEDNÍ NOC V SOHO
14. neděle v 19.15 hod Některé sny umí být tak živé, že si po probuzení položíte otázku, jestli se vám opravdu jen zdály. A když se pokusíte najít odpověď, nemělo by vás zaskočit, že může být víc než znepokojivá. Poslední noc v Soho
režiséra Edgara Wrighta je thrillerem plným nočních můr, které vám prostě nedovolí usnout… České titulky. Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.
15. pondělí v 17 hod
12. pátek v 17 hod

KAREL

Ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Film Karel není a nemá být přehlídkou nesporné slávy Karla Gotta a jeho pěveckého talentu a úspěchů. Režisérka vstoupila se svou kamerou tam, kde sláva
končí a kde se z fenomenálního Zlatého slavíka stává pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta svých dcer. Tvůrci totiž zachytili Karla Gotta nejen při jeho vystoupeních nebo při setkáních s fanoušky, ale především v jeho domácím prostředí. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

13. sobota ve 14.30 hod MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Co se škádlívá, to se nesežere… Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v dobrodružné animované komedii.
Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný.
13. sobota v 16.45 hod ETERNALS
Akční dobrodružný film se zcela novým týmem superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel! České znění. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
14. neděle v 15 hod

VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ

Velké a nečekané dobrodružství vlka a lva. V kanadské divočině svede osud dohromady mladou dívku s mláďaty dvou obávaných šelem a dá vzniknout přátelství, které nemá obdoby… Rodinný dobrodružný
film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

18. čtvrtek v 19.15 hod FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS EVENING SUN
Milostný dopis novinářům, odehrávající se v detašované redakci amerických novin ve fiktivním francouzském městě 20. století, který oživuje sérii reportáží publikovaných v časopise „Francouzská depeše“.
Drama, komedie i romantika ve filmu Wes Andersona. České titulky. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
19. pátek v 19.30 hod
21. neděle v 18 hod
24. středa v 19.15 hod
28. neděle v 18 hod

HLAS LÁSKY

Filmová fikce volně inspirována životem pěvecké superhvězdy Céline Dion. Životopisný hudební film, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK

Natočeno podle skutečného příběhu, který inspiruje celý svět. Příběh Richarda Williamse (Will Smith), trenéra a otce světově proslulých tenistek Venus a Sereny, který má geniální plán, jak dostat své dcery
z ulic Comptonu v Kalifornii na světovou tenisovou scénu. Hluboce dojemný příběh ukazuje sílu rodiny, vytrvalost a neochvějnou víru jako prostředek k dosažení nemožného a ovlivnění nejen tenisového světa. Životopisné sportovní drama, uváděné s českými titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

25. čtvrtek v 19.15 hod KLAN GUCCI
Inspirováno šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají dohromady mozaiku toho, co
všechno s sebou nese slavná značka Gucci. V hlavních rolích Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek a Al Pacino. Režie Ridley Scott. Drama i thriller, uváděné s českými titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.
25. čt, 30. út v 17 hod VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
26. pá, 29. po v 19.15 h. Komedie režisérky Ireny Pavláskové, která se odehrává během Štědrého dne. Originální snímek plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil i zábavy, je plný pohody, ale taky rozesměje a asi se v něm na27. sobota v 19 hod
jde každý… Ve filmu vás okouzlí celá plejáda českých herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla Rodena, Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové, až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, Vladimíra Polívku,
28. neděle v 16 hod
Jana Nedbala, Annu Fialovou, Sáru Sandevu či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
26. pátek v 17 hod
27. sobota v 15 hod
28. neděle ve 14 hod

27. sobota v 17 hod

30. úterý v 19.15 hod

ENCANTO

Vítejte v rodině Madrigalových, kde jsou všichni výjimeční… Až na jednoho… Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě
zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel. Magie obklopující Encanto se začne vytrácet a Mirabel zjistí, že právě ona by mohla být poslední nadějí své výjimečné rodiny. Animovaná dobrodružná rodinná fantasy komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný.

MACHR NA 30 DNŮ

Komedie o celoživotním nešikovi, který má měsíc na to být hrdinou… začne užívat život naplno. Seznam toho, co by chtěl mladý policajt zažít, než zemře, jej přivede do víru bláznivých zážitků. Po několika
zhýralých dnech v Las Vegas dostane nápad, jak oslnit vysněnou ženu Stéphanii a konečně se stát hrdinou, kterým celý život toužil být – Ryan se rozhodne rozbít vyhlášenou síť obchodu s drogami. České znění. Vstupné 120 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

BUDIŽ VODA! Výjimečný celovečerní dokument mapuje vznik českého vynálezu, který má při téměř nulových nákladech získat i na nejsušších místech planety pitnou vodu. Sběrný dokument o českém vynálezu

s názvem S.A.W.E.R. (Solar-Air-Water-Earth-Resource) popisuje události, které ovlivňují, mění a determinují českou účast na výstavě EXPO v Dubaji. Film o bitvě s okolnostmi představuje sedm odvážných českých vědců, kteří si vzali do hlavy, že vyrobí přístroj, jenž dokáže získat ze vzduchu vodu, a pomocí něhož lze uvažovat o vzniku oáz na poušti. Filmové představení za účasti tvůrců filmu. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný.
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Vyhodnocení soutěže o nejhezčí rozkvetlé místo
V období od 1. července do 15. září probíhala soutěž o nejhezčí
rozkvetlé místo v Náchodě. Hodnocení soutěže v kategoriích rodinný dům, bytový dům a celková úprava provedli členové komise žizpravodaj 2017
votního prostředí a čistoty města. V každé kategorii byl vyhodno7. prosince 2016 9:22:54
cen jeden nejlepší.
Představujeme vám fotografie vítězných míst.

Kategorie bytový dům: Čechurová Blanka, Cvrčkova ulice

Kategorie rodinný dům: Rotterová Květa, Slunečná ulice

Kategorie celková úprava: Ptáček Radim, Lípová ulice

