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Úterý 20. září 2022 v 19.00 hodin
Komorní
Komorní divadlo
divadlo Kalich
Kalich

Pierre Palmade, Christophe Duthuron:
Pierre
Palmade, Christophe Duthuron:
Režie: Jakub Nvota

NA
NA ÚTĚKU
ÚTĚKU

Režie: Jakub Nvota
Road movie dvou zcela rozdílných žen, které by si za normálních
Road
movie
zcela
které by
si za
okolností
asidvou
neměly
anirozdílných
co říct, aležen,
společný
útěk
od normálních
zažitých
okolností
neměly
co dohromady.
říct, ale společný útěk od zažitých
stereotypůasi
spojí
jejichani
cesty

stereotypů
spojí jejich
cesty dohromady.
Hrají:
Carmen
Mayerová
a Tereza Kostková

Hrají: Carmen Mayerová
a Tereza Kostková
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Pondělí 10. října 2022 v 19.00 hodin
Divadlo
Ungelt
Praha
Pondělí 10. října 2022
v 19.00
hodin

Peter Quilter:

VEJŠLAP

Divadlo Ungelt Praha

Komediální
oslava
přátelství, přírody
a života.
Překlad: Pavel
Dominik
Režie: Pavel
Ondruch
Hrají: Jan Holík, Martin Písařík a Petr Stach

Komediální oslava přátelství, přírody a života.

Hrají: Jan Holík, Martin
Písařík
a Kč,
Petr
Stach
Vstupné:
460
440
Kč, 420 Kč

Středa 2. listopadu
2022
19.00
Vstupné:
460vKč,
440 Kč,hodin
420 Kč
Studio DVA divadlo Praha

Bernard Slade:

Středa 2. listopadu 2022 v 19.00 hodin

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Studio DVA divadlo Praha
Bernard
Překlad: Slade:
Rostislav M. Černý Režie: Viktor Polesný
Milostný příběh barového klavíristy a jeho dvou
osudových žen.
Překlad:
Rostislav
Černý
RežieLucie
: Viktor
Polesný
Hrají:
Petr
Štěpánek,M.
Zlata
Adamovská,
Štěpánková

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU

Milostný příběh barového klavíristy a jeho dvou
Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč
osudových žen.

Hrají:
Petr 6.
Štěpánek,
Zlata Adamovská,
Štěpánková
Úterý
prosince
2022 vLucie
19.00
hodin
DS Vrchlický Jaroměř

Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Carlo Goldoni:

Úterý 6. prosince
2022
v 19.00 hodin
SLUHA
DVOU
PÁNŮ
DS Vrchlický Jaroměř
Režie: Eva Urbancová

Carlo
SlavnáGoldoni:
taškařice, která vychází ze situačního mistrovství komedie
dell’arte, prozrazuje autorovu schopnost napsat jiskrné, životné
postavy.

SLUHA DVOU PÁNŮ

Režie: Eva Urbancová Vstupné: 160 Kč, 140 Kč 120 Kč

Dan McCormick:

Dan McCormick:

HOUSLE
HOUSLE

Překlad: Dana Hábová

Režie: Ladislav Smoček

Překlad: Dana Hábová
Režie: Ladislav Smoček
Komedie o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě.

Komedie o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě.
Hrají: Milan Hein, Jiří Langmajer a Pavel Liška

Hrají: Milan Hein, Jiří Langmajer a Pavel Liška

Vstupné: 490 Kč, 470 Kč, 450 Kč

Vstupné: 490 Kč, 470 Kč, 450 Kč

Středa 19. října 2022 v 19.00 hodin

Komorní
divadlo
Kalichhodin
Praha
Středa 19. října
2022
v 19.00
Eric-Emmanule Schmitt:

Komorní divadlo Kalich Praha

Eric-Emmanule Schmitt
OSKAR
A : RŮŽOVÁ PANÍ
Režie aJe
úprava:
Jakub
krutý.
o odvaze
žít aNvota
chuti se smát.

Hra o tom, jak může být život krásný, i když je k nám
Hrají: Pavla Tomicová a Josef Polášek
krutý. Je o odvaze žít a chuti se smát.

Vstupné:
380 Kč, 360 Kč, 340 Kč
Hrají: Pavla Tomicová a Josef
Polášek

Prosinec
2022380
v Kč,
19.00
hodin
Vstupné:
360 Kč,
340 Kč
Studio DVA divadlo Praha

v 19.00 hodin
MOJE2022
TANGO

Prosinec
Ron Hutchinson
:

Překlad: Jitka Sloupová Studio DVA divadlo Praha
Režie: Šimon Caban a Darina Abrahámová

MOJE TANGO

Ron Hutchinson:
Hra
je :napsaná
podle námětu Victorie Fischerové.
Překlad
Jitka Sloupová
Hrají:
Schneiderová,
Zach
a Karel Mařík
Režie:Jitka
Šimon
Caban aRoman
Darina
Abrahámová

Hra je napsaná podle námětu
Victorie Fischerové.
Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč
Hrají: Jitka Schneiderová, Roman Zach a Karel Mařík

Úterý 17. ledna 2023 v 19.00 hodin
DS Vojan Libice nad Cidlinou

Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč
POPEL
A PÁLENKA

Bengt Ahlfors:
Režie:
Jaroslav
Vondruška
Úterý
17. ledna
2023

v 19.00 hodin

DS Vojan
Libice
nad Cidlinou
Příběh je sice plný černého
humoru,
ale nechybí
v něm
životní optimismus a láska, která kvete v každém věku.
Bengt Ahlfors:
Hrají: Helena Vondrušková, Marcela Hlávková/Nataša
Režie: Jaroslav
Vondruška Malá, a další…
Doležalová,
Petra Soukupová/Eva

POPEL A PÁLENKA

Příběh je sice plný černého humoru, ale nechybí v něm
Vstupné: 160 Kč, 140 Kč 120 Kč
životní optimismus a láska, která kvete v každém věku.

Slavná taškařice, která vychází ze situačního mistrovství komedie
Čtvrtek
16. autorovu
únoraschopnost
2023napsat
v 19.00
hodin
dell’arte,
prozrazuje
jiskrné, životné
Divadlo Bez zábradlí Praha
postavy.

Úterý
únoraMarcela
2023Hlávková/Nataša
v 19.00 hodin
Hrají:
Helena14.
Vondrušková,
Divadlo
Bezazábradlí
Praha
Doležalová, Petra Soukupová/Eva
Malá,
další…

Ronald Harwood:
Vstupné: 160 Kč, 140 Kč 120 Kč
Překlad: Helena Stachová
Režie: Petr Slavík

Vstupné: 160 Kč, 140 Kč 120 Kč
DALŠÍ ROKY VE
STEJNOU DOBU

KVARTET

IČtvrtek
stárnout se16.
dá súnora
humorem
a grácií!
O tom váshodin
2023
v 19.00
přesvědčí kvartet bývalých
pěveckých
hvězd v této
Divadlo
Bez zábradlí
Praha
britské komedii.
RonaldVeronika
Harwood:Freimanová, Rudolf Hrušínský, Jana
Hrají:
Překlad: Helena
Stachová
Režie: Petr Slavík
Švandová
a Zdeněk
Žák

KVARTET

Vstupné:
420 Kč,
400 vás
Kč, 380 Kč
I stárnout se dá s humorem
a grácií!
O tom
přesvědčí kvartet bývalých pěveckých hvězd v této
Březen 2023 v 19.00 hodin
britské komedii.Klicperovo divadlo Hradec Králové

Hrají: Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský, Jana
Josef Škvorecký:
Švandová
a Zdeněk Žák
Režie: Pavel Khek
Asistentka
režie:Kč,
Iva
Hronešová
Vstupné: 420
400
Kč, 380 Kč
Pocta Josefu Škvoreckému, pocta hrdinům, pocta Zbabělcům,
pocta jazzu - to všeBřezen
s živou kapelou
přímo na
2023
v jevišti.
19.00 hodin
Hrají: William Valerián,
Michala Gatialová,
Říha,
Jakub
Klicperovo
divadlo Vojtěch
Hradec
Králové

ZBABĚLCI

Tvrdík, Jan Vápeník, Natálie Holíková, Anna Kratochvílová
a
další…
Josef
Škvorecký:
Vstupné: 520 Kč, 500 Kč, 480 Kč

ZBABĚLCI

Režie: Pavel Khek

Asistentka režie: Iva Hronešová

v 19.00
hodin
Pocta JosefuDuben
Škvoreckému,2023
pocta hrdinům,
pocta Zbabělcům,
Divadlo
A.naDvořáka
Příbram
pocta jazzu - to vše s živou kapelou
přímo
jevišti.
Jiří Brdečka, Vlastimil Hála, Jan Rychlík:

Hrají: William Valerián, Michala Gatialová, Vojtěch Říha, Jakub
Tvrdík, Jan Vápeník, Natálie Holíková, Anna Kratochvílová
a další…
Režie: Milan Schejbal
Vstupné: 520 Kč, 500 Kč, 480 Kč
Výpravná inscenace nesmrtelné parodie na westernové příběhy
Duben 2023 v 19.00 hodin

LIMONÁDOVÝ JOE

Hrají: Aleš Háma, Martin Holzknecht, Anna Fixová, Eliška
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Nejedlá, Lukáš Typlt, Václav Rašilov, a další…
Jiří Brdečka, Vlastimil Hála, Jan Rychlík:
Vstupné: 490 Kč, 470 Kč, 450 Kč

A. Jirásek:

Divadlo
Divadlo Ungelt
Ungelt Praha
Praha

a úprava: Jakub Nvota
VEJŠLAP Režie: Pavel Ondruch Režie
OSKAR
A RŮŽOVÁ PANÍ
Hra o tom, jak může být život krásný, i když je k nám

Překlad:
Pavel Dominik
Peter Quilter:

Květen - červen 2023

Úterý 13. září 2022 v 19.00 hodin

LIMONÁDOVÝ JOE
Režie: Milan Schejbal
LUCERNA
Výpravná inscenace nesmrtelné parodie na westerDS Jiráskova divadla Hronov

nové příběhy

V úpravě a režii: Rostislav Hejcman

Celkem za vstupné
všech
inscenací:
3 010
Kč, 2 850Anna
Kč, 2Fixová,
690 Kč Eliška
Hrají:
Aleš8Háma,
Martin
Holzknecht,

Nejedlá, Lukáš Typlt, Václav Rašilov, a další…
Vážení divadelní přátelé,

Bernard Slade:

Překlad:
Dana
Úterý
14.Hábová
února

Jiří hodin
Menzel
2023 vRežie:
19.00

Divadlo
Bez
zábradlíKaždý
Praha
Volné pokračování úspěšné,
duchaplné
sexkomedie
Bernard
Slade:dobu.
rok
ve stejnou

DALŠÍ ROKY VE
STEJNOU DOBU
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč
Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák

Překlad: Dana Hábová

Režie: Jiří Menzel

Volné pokračování
úspěšné,
duchaplné
sexkomediehodin
Každý
Březen
2023
v 19.00
rok ve stejnou dobu. Divadlo Na Fidlovačce Praha
Pavel
a Petr
Vydra: a Zdeněk Žák
Hrají: Šimák
Veronika
Freimanová

EVA TROPÍ HLOUPOSTI
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč
Režie: Pavel Šimák

Komedii podle
románu 2023
Fan Vavřincové
napsali Pavel
Březen
v 19.00
hodin
Šimák a Petr Vydra. Divadlo Na Fidlovačce Praha
Hrají:
Tereza aMartinková,
Pavel Šimák
Petr Vydra:Denny Ratajský, Ludmila Molínová
Vstupné: 520 Kč, 500 Kč, 480 Kč
EVA TROPÍ HLOUPOSTI

Režie: Pavel Šimák
Duben 2023 v 19.00 hodin

Divadlo
A. Dvořáka
Příbram
Komedii podle románu Fan
Vavřincové
napsali Pavel
Patrick
Šimák aRyan,
Petr Milan
Vydra.Schejbal, Hynek Bouček:

Hrají: Tereza
Martinková,
Denny Ratajský, Ludmila
Molínová
JAK
JSEM
VYHRÁL
VÁLKU

Režie: Milan Schejbal Vstupné: 520 Kč, 500 Kč, 480 Kč

Ve zcela novém obsazení uvidíte příběh vojáka, který
se svérázně potýká
s mašinérií
armády.
Duben
2023
v 19.00 hodin
Hrají: Aleš Háma, Jan Konečný,
Petr Bednář,
Filip Müller,Příbram
a další
Divadlo
A. Dvořáka

Patrick Ryan, Milan Schejbal,
Hynek440
Bouček:
Vstupné:
Kč, 420 Kč, 400 Kč

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
K 200
letům
divadelnictví v Hronově.
Režie:
Milan
Schejbal

Vstupné: 160 Kč, 140 Kč 120 Kč

Na památku Ing. Miroslava Houšťka
Ve
zcela novém obsazení uvidíte příběh vojáka, který
se svérázně potýká s mašinérií armády.

Předplatné
nabízíme
410 Kč, 2 280 Kč, 2 150 Kč
Hrají:
Aleš Háma,
Jan Konečný,za
Petrsníženou
Bednář, Filip cenu:
Müller, a2další

program divadelního předplatného pro rokVstupné:
2022/2023
s názvem
„MODRÉ“
490 Kč,
470 Kč,
450 Kč a „ZELENÉ“ je na světě! Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč

Květen -

Prodej permanentek pro stávající předplatitele bude zahájen 27. 6. 2022 a potrvá pouze do 31. 7. 2022 v Městském informačním centru v Náchodě. V tuto dobu budete
mít možnost
svého místadivadla
v hledištiHronov
a v abonmá, které jste navštěvovali i v tomto roce (prosíme o předložení letošní průkazky). Současně bude probíhat prodej pro veřejnost, a to na
červen
2023 zakoupení
DS Jiráskova
Vstupné: 160 Kč, 140 Kč 120 Kč
K 200 letům divadelnictví v Hronově.
místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena.

LUCERNA

Na památku
Ing. Miroslava
Houšťka
Noví zájemci o divadelní abonentní cyklus budou mít možnost od 1. 8. do 15. 8. 2022
zakoupit si neobsazená
místa dle
svého výběru.
A. Jirásek:
V úpravě a režii: Rostislav Hejcman
Poté už se permanentky prodávat nebudou! Proto, prosím, dodržte termíny.
Děkujeme, že jste s námi!
Kollertová Marcela, ředitelka BERÁNEK NÁCHOD a. s.

ÚVODNÍK

Hurá! Jsou tady prázdniny!

Náchodský zpravodaj
červenec – srpen 2022

Obsah
Hurá! Jsou tady prázdniny!..........................1
Informace z radnice..................................2–3
Kronika, Nemocnice Náchod........................4
Výročí, Poděkování, Blahopřání............. 5–6
Nové knihy.....................................................6
Z historie........................................................7
Kladské pomezí, IC, Dopravní omezení.......8
SDH Náchod...................................................9
Inzerce.................................................... 10, 18
Školy....................................................... 11–13
Policie, Hasiči, Junior-senioriáda............... 14
Pozvánky.....................................15, 16, 17, 18
Festival Na Ostrovech................................. 17
Amag............................................................ 19
Homesharing, Hospic Anežky české..........20
Kostel sv. Vavřince,
Z muzejního depozitáře..............................21
Zámek Náchod, Primátor...........................22
Ocenění žáků a pedagogů roku 2022........23
Sport.............................................................24
Galerie, Muzeum.........................................25
Pohotovost, Déčko.......................................26
Církve, Zdr. postižení, Senior klub.............27
Knihovna......................................................28

Rok utekl jako voda a před námi jsou
dva měsíce ve volnějším rytmu – letní
prázdniny. Děti školou povinné se už nemohou dočkat, až odjedou na tábor za novým dobrodružstvím, dovolenou s rodiči
nebo stráví dny bez dohledu rodičů u babičky a dědečka. I my dospělí se během
volných dnů daleko více věnujeme svým
koníčkům a hlavně rodině. Ty správné nezapomenutelné chvíle si během léta můžete užít při některé z kulturních akcí,
které jsou pro vás připraveny. Máme pro
vás pár tipů, co byste během svého volna
rozhodně neměli opomenout!
Mnoho kulturních a sportovních akcí
se uskuteční nejen v samotném centru
Náchoda, ale i v jeho nejbližším okolí.
Jednou z největších folkových akcí v našem kraji je každoročně se konající Folkový festival „Na Ostrovech“ (9. července,
areál Na Ostrovech, Náchod-Bražec). Další hojně navštěvovanou akcí, která proběhne přímo na Masarykově náměstí, je
Pivobraní 2022 (16. července), kde letos
vystoupí jako hlavní host oblíbená česká
kapela z Prahy Smíchova MIG 21.
Pouťové atrakce a spoustu zábavy nabídne Vavřinecká pouť (6.–7. srpna) v samotném srdci Náchoda na Masarykově
náměstí.
První neděli v září se centrum města
promění ve sportovní arénu – proběhne
zde prezentace sportovních klubů působících v Náchodě – Za sportem na náměstí (4. září). Součástí programu bude i letos
silové klání o Strongmana Náchod.
Náchodské kulturní léto vyvrcholí Náchodskými Kuronskými slavnostmi,
které letos proběhnou z důvodu rekonstrukce zámeckého kopce a dalších plánovaných stavebních prací na náchodském zámku, na Masarykově náměstí
v Náchodě v sobotu 10. září. Celodenní
kulturní program pro malé i velké nabíd-

ne pěvecká vystoupení sborů z Náchoda
a okolí, rozmanitý řemeslný trh regionálních produktů s tvořivými dílnami, výstavu dravých ptáků i šermířská vystoupení. Slavnostní příjezd vévody Kuronského
s jeho družinou očekáváme ve 14 hodin.
Slavnosti zakončí svým vystoupením kapela Malina Brothers.
Bohatý kulturní program, který potěší děti i dospělé, si můžete užít také
v oblíbených Malých lázních v Bělovsi. Ve venkovních i vnitřních prostorech
bude po celé prázdniny k vidění výstava
fotografií a obrazů Hany Koblížkové Šálové. Pro děti jsou naplánovány dva dětské dny, jeden se zábavnými disciplínami
a druhý se zvířátky. V zahradě Vily Komenský se uskuteční pět koncertů zajímavých umělců z našeho regionu. Sérii zahájí vystoupení písničkářky Andrey Šulcové,
na klavír a housle zahrají Tereza Daňková
a Žaneta Kolářová, v rytmu jazzu, swingu
a dixielandu se ponesou koncerty kapel
Black Buřiňos a Caffé Band. Začátkem září
vše završí vystoupení Kostelecké cimbálové muziky spojené s ochutnávkou vín.
Tím však letní nabídka Malých lázní
nekončí! V případě pěkného počasí si můžete užít venkovní posezení v pohodlných
sedacích vacích a na dřevěných retro lehátkách. Naprostou novinkou je možnost
uspořádat piknik v zahradě Vily Komenský. Piknikový koš plný čerstvých dobrot si můžete objednat ve zdejším informačním centru osobně, telefonicky anebo
mailem alespoň 24 hodin dopředu a dopřát si nevšední zážitek.
Přejeme všem malým i velkým nádherné prázdniny plné pohody, sluníčka
a spousty zážitků, ať už je budete trávit
jakkoliv a kdekoliv. Pokud přeci jen budete váhat, kam vyrazit, zastavte se u nás
v infocentru, rádi vám poradíme. Krásné
prázdniny a těšíme se s vámi na viděnou!
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
16. 5. 2022

Jednání rady města se zúčastnilo devět radních. Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI
– ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM zamítla záměr prodeje části pozemku p.č. 110/87 o výměře cca 21 m2 a část
p.č. 110/1 o výměře cca 45 m2, k.ú. Staré
Město nad Metují, ul. Okrová.
9-0-0
RM schválila uzavření pachtovní smlouvy s žadatelem na pronájem pozemku (díl
č. 8) o výměře 411 m2 v majetku města
v zahrádkářské kolonii Na Babí, Náchod.
9-0-0
RM schválila uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy s žadatelem na pronájem pozemku v majetku města p.č.
326/3 o výměře 130 m2 v k.ú. Náchod, který sloužil jako zahrádka.
9-0-0
RM schválila uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru v budově
Zimního stadionu Náchod pro provozování dvou nápojových automatů.
9-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce se Správou přírodních zdrojů a lázní Běloves na bezplatné užívání sněžné
frézy.
9-0-0
RM schválila uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy se Spolkem Českomoravská myslivecká jednota na pronájem nebytových prostor v majetku města
v ul. Krámská čp. 731, Náchod.
9-0-0
RM schválila Smlouvu o jednostranném
závazku výstavby s žadatelem na vybudování veřejně přístupné komunikace
na p.č. 347, k.ú. Bražec, který je v majetku města, pro přístup k pozemku žadatele.
9-0-0
RM schválila zábor veřejného prostranství pro umístění předzahrádky na části
pozemku p.p.č. 1995/2, k.ú. Náchod, před
čp. 1022 a dále schválila umístění reklamního zařízení „A“ dle předloženého návrhu.
9-0-0
RM schválila odvodnění pozemku p.č.
1134/9, k.ú. Náchod, v majetku města.
Schválila cenovou nabídku od TS Náchod
s.r.o.
9-0-0
Dotace na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“ pro
JSDH Náchod
9-0-0
RM souhlasila s přijetím dotace na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B" na skupinu „C“, pro JSDH Náchod,
ve výši 20.000 Kč z programu Podpora
JPO zřízených obcí v KHK, číslo programu 22RRD12, vyhlášeného KHK a schválila uzavření smlouvy o poskytnutí této
dotace.
Vydání publikace „Ing. arch. František
Kulhánek pohledem městského architekta“
9-0-0

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí licence na vydání publikace
„Ing. arch. František Kulhánek, Náchod
pohledem městského architekta“ s Fotoklubem Náchod.
RM schválila zvýhodněnou cenu publikace při křtu knihy 260 Kč vč. DPH/ks,
prodejní cenu v Městském informačním
centru 310 Kč vč. DPH/ks a prodejní cenu
pro knihkupectví a knihovny 260 Kč vč.
DPH/ks.

TELEGRAFICKY:

RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky pro p. J. Pavla, Náchod, na provedení dvou dřevěných
krytů na odvětrávací potrubí na Jiráskově koupališti v Náchodě.
9-0-0
RM souhlasila s provedením změny
v objednávce s fy SILVAGRO s.r.o., Č. Kostelec, na opravu chodníku v ul. Němcové.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky s fy
STRABAG a.s., H. Králové, na provedení
opravy komunikace Nový Svět, Náchod.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky s p. K.
Fejkem, Dvůr Králové n. L., na výkon činnosti koordinátora BOZP pro akci skladovací hala s garáží.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky s p. J.
Mackem, Nové Město n. M., na dodávku a montáž čerpadla na přívod vody
do sprch v plaveckém bazénu v Náchodě.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky s fy Elektro Drapač s.r.o., V. Poříčí, na provedení
polepení dvou nových zastávek MHD.
9-0-0
RM souhlasila s předloženým návrhem
na svislé dopravní značení na Dobrošově
a pověřila odbor dopravy k vydání povolení nového stanovení místní úpravy provozu na této komunikaci.
9-0-0
RM souhlasila s předloženým návrhem
na omezení tonáže na místní komunikaci na Lipí a pověřila odbor dopravy k vydání povolení nového stanovení nejprve
přechodné a poté místní úpravy provozu
na této komunikaci.
9-0-0
RM souhlasila s doplněním nového vodorovného značení v ul. Promenádní, k.ú.
Běloves, a pověřila odbor dopravy k vydání povolení nového stanovení místní
úpravy provozu.
9-0-0
RM schválila nákup nového svozového
vozidla pro TS Náchod s.r.o.
9-0-0
RM schválila navýšení rozpočtu pro ZS
T.G.M., Náchod, o 10 000 Kč na uspořádání florbalového turnaje.
9-0-0
RM schválila prodejní cenu mapy Kladského pomezí a Náchodska za 50 Kč vč.
DPH.
9-0-0
RM vzala na vědomí informaci o povinnosti zajistit školení pro ošetřovatele

medvědů a o prodloužení povolení chovu
medvědů.
9-0-0
RM schválila čerpání fondu investic dle
předloženého návrhu pro ZUŠ Náchod
na generální opravu klavírního křídla Petrof a nákup multifunkčního zařízení.		
9-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje dle předloženého návrhu a pro ZŠ
Komenského, Náchod, na předfinancování projektu v rámci IROP – Rekonstrukce a vybavení učeben pracovních činností a přírodních věd.
9-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje dle předloženého návrhu pro ZŠ
Pavlišovská, Náchod, na spoluúčast při realizaci projektu IROP – Modernizace multimediální učebny.
9-0-0
RM schválila odstranění příčného prahu v bezprostřední blízkosti nemovitostí
čp. 137, 138, 161, 194–7 v ul. Na Václaváku, Náchod.
8-0-1
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro
fy DOMIVO s.r.o., Náchod, na provedení oprav v učebnách a výměnu osvětlení na chodbách v budově SOŠ sociální
a zdravotnické – Evangelická akademie,
Náchod.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro
p. M. Hánu, Hronov, na provedení výměny osvětlení v MŠ Myslbekova, MŠ Březinova, MŠ Alšova, MŠ Vítkova a SVČ Déčko.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro projekční společnost T. Vymetálek Architects
s.r.o., H. Králové, na výkon činnosti autorského dozoru stavby Spolkový dům Náchod.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro fy
BEZEDOS s.r.o., V. Poříčí, na provedení
opravy místní komunikace V Úvozu, Náchod.
9-0-0
RM schválila výrobu bannerů s logem
města dle předložené nabídky fy Vella
s.r.o., Náchod, vč. rozpočtového opatření.
9-0-0
RM schválila dotaci dle předloženého
návrhu pro ZUŠ Náchod, na realizaci projektu Akademie 60+ vč. rozpočtového
opatření.
9-0-0
RM schválila partnerství města na akci
Historické odpoledne, pořádané organizací Historický spolek Antares, Náchod, konající se dne 20. 8. 2022 v areálu Sokolovny, Náchod.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro
p. M. Lelka, Náchod, na výmalbu družiny v 1. NP budovy v ul. Zámecká čp. 243 –
SVČ Déčko.
9-0-0
RM souhlasila s finanční podporou Dokořán, z.s., v souvislosti s rozšířením sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Komunitním centru v ul. Kladská dle
předloženého návrhu.
9-0-0

ČERVENEC / SRPEN
Rada města Náchoda 13. 6. 2022

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, později devět.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření Dodatku č. 1
k nájemní smlouvě s Lesy města Náchoda, spol. s r.o., na obhospodařování lesního majetku v majetku města.
8-0-0
RM schválila zábor veřejného prostranství pro umístění předzahrádky na části pozemku p.č. 1919/5, k.ú. Náchod,
ve vlastnictví města, před čp. 33 na Masarykově náměstí a dále schválila umístění
3 ks reklamního zařízení „A“ (do 0,6 m2),
dle předloženého návrhu žadatele. 9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dohody
o výstavbě v ochranném pásmu pro fy
innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o.,
Náchod, v rámci realizace kontejnerového stání v ul. Kostelecká, čp. 1130 na p.č.
1972/5 a 1972/6.
9-0-0
Poskytnutí dotací z Programu prevence
kriminality za rok 2022
9-0-0
RM vzala na vědomí zápis z jednání komise prevence kriminality ze dne 19. 5.
2022.
RM schválila poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality za rok 2022
pro projekty: Pionýr, z.s. ve výši 40 000 Kč
(letní tábor), Dokořán z.s. ve výši
40 000 Kč (letní tábor), Laxus z.ú. ve výši
50 000 Kč (financování Centra terénních
programů KHK – Náchod), ZŠ Komenského, Náchod, ve výši 40 000 Kč (seznamovací pobyt žáků).

TELEGRAFICKY:

RM schválila výroční zprávu TS Náchod
s.r.o.
8-0-0
RM schválila výroční zprávu Beránek Náchod a.s. a určila Ing. J. Humla, Broumov,
provedením auditu pro rok 2022. 9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávu
Městské knihovny Náchod, o.p.s. 9-0-0
RM vzala na vědomí žádost odboru dopravy MěÚ Náchod, a souhlasila s úpravou
pasportu místních komunikací (ul. Spojovací, ul. Pod Smrkem, ul. Sokolská, ul.
U Zastávky, spojka na Dobrošově) a uložila odboru dopravy MěÚ Náchod provedením těchto úprav v passportu místních
komunikací.
9-0-0
RM vzala na vědomí žádost Sportovních
zařízení města Náchoda o zřízení vyhrazených parkovacích míst v ul. U Koupaliště, U Práchovny, a spojnici ul. U Koupaliště a ul. Kostelecká.
9-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje pro ZŠ Drtinovo nám., Náchod, dle
předloženého návrhu včetně jejich převodu do rozpočtu příspěvkové organizace. Finanční prostředky budou použity
na nákup nábytku do učebny.
9-0-0
RM uložila odboru správy majetku a financování MěÚ vytipovat vhodné lokality pro zřízení ROHLIK POINTu a předložit
návrh na možnou spolupráci k finálnímu
rozhodnutí.
9-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč pro P. Frýbu, Rtyně v Podkrk., na celoroční přípravu v para
plavání.
9-0-0
RM schválila Smlouvu o provozování
služby „Městská doprava seniorů Náchod“
od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023.
9-0-0
RM souhlasila s navýšením rozpočtu
pro ZŠ Komenského, Náchod, dle předloženého návrhu. Finanční prostředky budou využity na opravu wifi sítě a rekonstrukci dvou učeben.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vytavení objednávky pro fy
SILVAGRO s.r.o., Zábrodí, na realizaci
opravy chodníku v ul. 1. Máje, Běloves.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro fy
EKO-EKVITERM spol. s r.o., Předměřice n.L., na provedení dodávky a montáže uzavíracího elektroventilu na vstupu páry pro výměník ohřevu teplé vody
v krytém plaveckém bazénu.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro
p. M. Nováka, Mezilesí, na výkon činnosti technického dozoru investora na akci
novostavba skladovací haly s garáží v Náchodě.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro fy
SILVAGRO s.r.o., Zábrodí, na provedení
manipulační plochy u čp. 1527–1528 v ul.
Pražská.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro
Ing. F. Eichlera, Nové Město n. M., na výkon autorského dozoru na akci „Rekonstrukce místní komunikace ul. Nad Březinkou“.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro fy
JJTrend, s.r.o., Náchod, na rozšíření kamerového systému pro sběrný dvůr v Náchodě.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro fy
ZAHRADNÍ SVĚT s.r.o., Podhradí – Čejkovice, na doplnění štěpky k sadovým úpravám v ul. U Zbrojnice.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro p. D.
Pozděnu – SLUPO, D. Radechová, na dodávku a instalaci požárního hydrantu
do ZŠ Komenského, Náchod.
9-0-0
RM souhlasila s opravou místních komunikací zástřikem živičnou směsí s kamenivem a schválila cenovou nabídku TS
Náchod na její provedení.
9-0-0
RM souhlasila s nabídkou spolupráci města s fy REALITY EU COMMERCIAL,
s.r.o., Náchod, a pověřila odbor SMF MěÚ
zajištěním odpovídající smluvní dokumentace.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro fy
SILVAGRO s.r.o., Zábrodí, na provedení

úprav zahrady MŠ U Kočovny, Náchod, vč.
zpevněných ploch, pískoviště a opěrných
zdí.
9-0-0
RM schválila cenovou nabídku
p. Ing. P. Frinty, Náchod, na posouzení vhodnosti vybraných bytových domů
z hlediska dotačního titulu Nová zelená
úsporám.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro fy
INS spol. s r.o., Náchod, na doplnění projektové dokumentace na stavbu „Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání“ v SVČ
Déčko.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro fy B
plus P spol. s r.o., Č. Kostelec, na dodávku
a montáž sítí okolo v hřiště v areálu SVČ
Déčko. Dále RM uložila odboru SMF prověřit statut hřiště a Městské policii Náchod
zpracovat návrh na zřízení kamerového
bodu.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro p. K.
Fejka, Dvůr Králové n. L., na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce při
rekonstrukci místní komunikace ul. Nad
Březinkou.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro
p. L. Hermana, Náchod, provedení výměny podlahových krytin ve školní jídelně
ZŠ Komenského, Náchod, a výměnu podlahové krytiny na schodišti a podestách
v budově ZŠ Komenského v ul. Sokolská.
9-0-0

Zastupitelstvo města Náchoda
20. června 2022

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
21 zastupitelů, šest bylo omluveno.
Zastupitelstvo města projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce
2. Závěrečný účet za rok 2021
3. Stanovení počtu členů zastupitelstva
města
4. Obchvat města Náchoda – Prolongaci konečné splatnosti poskytnutých finančních prostředků obcím Vysokov
a Kramolna
5. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o závazku veřejné služby
7. Smlouvu o úvěru
8. Revokaci usnesení
9. Vyřazení dlouhodobého hmot. majetku
10. Pojmenování ulice
11. Rozpočtová opatření
12. Prostor pro prezentaci volebních stran
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů
včetně návrhu usnesení k jednotlivým bodům najdete na adrese: http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/podklady/
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/
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NEMOCNICE NÁCHOD

Oblastní nemocnice
MUDr. Alice Mílová:
Doufám, že vytvoříme dobrý tým. Chci
být spravedlivá.
Do pozice primářky náchodského dětského oddělení nastoupila MUDr. Alice
Mílová tak trochu symbolicky na Mezinárodní den dětí, 1. června. Na oslovení „paní primářko“ si prý bude chvíli
zvykat, především od kolegyň a kolegů,
které již mnoho let zná. V náchodské
nemocnici totiž po studiích začínala
a pracovala zde bezmála dvacet let. Nyní se sem, po devíti letech v Thomayerově nemocnici a třetí atestaci, opět vrací. „Sama
stále nemůžu uvěřit, že jsem se rozhodla tuto nabídku přijmout,“
říká sympatická blondýnka. A není divu. Výměna pracoviště totiž pro ni znamená stěhování, budování nového zázemí a velkou životní změnu.
Dnes, když děláme tento rozhovor, zbývají asi dva týdny do vašeho
nástupu. Jaké máte pocity?
Říkám si, jak rychle se může člověku změnit život. Myslím
na to, že opouštím krásné bydlení, které jsem vybudovala v domku v blízkosti Prahy a musím si najít nové zázemí. To mi teď dělá
trošku starosti, protože je pro mě důležité mít domov, kam se
ráda vracím. V nemocnici se zatím moc neorientuji, ale prostory jsou tu krásné. A moc mě těší reakce mých bývalých spolupracovníků, kteří se těší, až nastoupím.
Proč jste se rozhodla do Náchoda vrátit?
Když mi pan ředitel poprvé volal s nabídkou, nechtěla jsem
na svém životě vůbec nic měnit. Pak jsem si ale vzpomněla
na své přání, které jsem měla do nového lunárního roku, abych
už po všem tom vzdělávání začala sklízet plody své práce. Sice
jsem si to představovala trochu jinak a vlastně jsem po primariátu vůbec netoužila, ale když jsem se svěřila kamarádům, všichni do jednoho mě v novém životním směru podpořili. A stejně
reagovala i moje maminka, která se mnou bydlí, čímž mě velmi
překvapila, protože stěhování se tím pádem týká i jí. Jela jsem
se tedy do Náchoda podívat, od Prahy všude zataženo, ale tady
svítilo sluníčko. Říkala jsem si, že to je snad dobré znamení.
A opravdu velkou roli v rozhodování sehrály sestřičky a kolegové, kteří si mě pamatují a moc hezky mě přivítali.
Mluvíte o dlouhém vzdělávání, co jste absolvovala?
Ke dvěma atestacím z pediatrie jsem si dodělávala ještě atestaci z endokrinologie. Musela jsem dva roky stážovat, pět let jsem
po práci v době náhradního volna chodila pracovat do endokrinologického ústavu, bylo to náročné období. Další stáže jsem
pak absolvovala v Motole, mezi studenty. Zajímavé bylo také to,
že jsem atestovala v roce 2021 sama, rok přede mnou nikdo neatestoval. Byla jsem ale ráda, že jsem to zvládla.
Jak vám bylo, jako zkušené lékařce, mezi začínajícími lékaři?
Mezi mladými lidmi se cítím dobře. Jejich energie mě obohacuje. Na druhou stranu jsem ale také poznala, že to dnešní mladí lékaři nemají vždycky jednoduché. Často je na ně navalena
práce, ale nikdo se jim pořádně nevěnuje. Se stážisty jsem pracovala také na svém předchozím pracovišti, několik posledních
let jsem byla vedoucí oddělení v Thomayerově nemocnici. Spolupráci s mladými beru jako vzájemnou výměnu – já jim poskytnu
své zkušenosti a oni mně zase znalosti moderních technologií
a svůj pohled na svět. A věřím, že tyto zkušenosti teď uplatním
i na pozici primářky.
Uplatníte jistě i mnoho dalších vašich zkušeností. Jak byste chtěla
oddělení vést?
Hodně jsem přemýšlela nad tím, jak by moje oddělení mělo
fungovat. Uvědomila jsem si, jak se za mých 28 let praxe medicína strašně změnila. Mě tady vychovával pan primář Týce a myslím, že na svou dobu to dělal velmi dobře. Líbilo se mi například,
že každý rok přijímal dva mladé lékaře, které školil. Podobně
bych to chtěla dělat i já, pokud bude dost atestovaných lékařů,

							

KRONIKA

V měsíci květnu 2022
se v náchodské porodnici narodilo 5 náchodských občánků.
V měsíci květnu 2022 byly celkem 4 svatební obřady:
Uveřejnění svolili:
20. 5. Samuel Verner, Náchod
Vendula Hamplová, Náchod
28. 5. Martin Dvořák, Rybná nad Zdobnicí
Adéla Riedlová, Úpice
kteří je budou moci učit. Líbil by se mi koncept, kdy by se každý
z nově příchozích souběžně s přípravou na atestaci z všeobecné pediatrie připravoval už také na nějakou specializaci. V pediatrii máme řadu relativně vzácných onemocnění, které je potřeba odhalit včas, diagnostika se rychle vyvíjí. A právě proto
je dobré mít na oddělení specialisty, kteří to budou umět, ráda
bych do budoucna také rozšířila spektrum odborných ambulancí. Každopádně si teď ale chci nechat měsíc na to, abych zjistila, jak to tu chodí. Musím si promluvit s lékaři, abych zjistila, co
chtějí dělat a jak se jim tu pracuje, a teprve potom můžu dělat
nějaké změny. Samozřejmě, že na prvním místě je pacient, odbornost péče, a také komunikace s ním. Co se týče týmu, je pro
mě prioritou, abychom do práce chodili rádi, abychom se těšili
na kolegy, rozuměli si i lidsky a měli tu pěknou atmosféru. Vzhledem k tomu, kolik trávíme v práci času, je to potřeba. Doufám,
že budu k lidem spravedlivá.
Do náchodské nemocnice přicházíte z velké fakultní nemocnice. Jak
moc jiná bude práce v oblastní nemocnici?
Co se odbornosti týče, vždy to záleží na tom, kdo v dané nemocnici a na daném oddělení pracuje. I v rámci fakultních nemocnic se pacienti předávají na pracoviště, kde se na danou
problematiku specializují. Vybavení je tu skvělé, vždy je to ale
o lidech.
Jak se proměňují vaši dětští pacienti za vaši bezmála třicetiletou
praxi?
To je opravdu velká změna. Dnes je velké množství těžko zvladatelných dětí. Myslím, že řadě z nich chybějí ve výchově hranice. Rodiče si ani neuvědomují, že hranice jsou nejen omezení,
ale také bezpečí. Jen takový malý příklad z praxe: nedávno nám
do endokrinologické ambulance k vyšetření vzrůstu přišlo tříleté dítě s rodiči. Když došlo na vážení a měření, nastal problém.
Vážení jsme ještě jakž takž zvládli, ale změřit ho nebylo možné. Maminka si s tím ječícím a svíjejícím se dítětem nedokázala vůbec poradit. Nakonec jsem tedy rodiče poprosila, aby odešli za dveře a synka nám tam nechali. Jakmile byli rodiče pryč,
šli jsme se podívat na želvičku, kterou tam měla sestřička v teráriu, želvičku jsme si prohlédli, pak jsme ji přeměřili a následně
jsme bez odporu přeměřili i malého chlapečka. Ne vždy to ale jde
tak snadno, někteří rodiče by na požádání místnost neopustili.
A jak se proměňuje váš obor od vašich začátků?
Stále více se specializuje. Z původně malého oboru se stává
velký, jde do větších a větších podrobností. Mění se klasifikace
i léčba nemocí v závislosti na odkrývání genetických příčin. Vyvíjí se nové způsoby léčby, např. biologická léčba se stává běžnou i u dětí. Zavádějí se moderní technologie do léčby, což můžeme vidět zejména v dětské diabetologii. Rozšiřuje se spektrum
možných laboratorních vyšetření, dostupnost zobrazovacích metod. I co se týče hospitalizační práce, zkracuje se doba hospitalizace, s dětmi se přijímají maminky a více péče leží na rodičích,
ale zároveň je to i starost pro personál a práce s rodiči je v tom
oboru každopádně změnou. Ale jak se říká, změna je život a musíme se jí umět přizpůsobit.

Oslavy v ONN

1. června 2022 bylo na našem gynekologicko-porodnickém
a dětském oddělení hned několik důvodů k oslavě. Byl to přesně

ASPEKT, BLAHOPŘÁNÍ
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rok od přestěhování obou oddělení z horního areálu nemocnice do moderních prostor nových pavilonů. Připojili jsme se také
k oslavám Mezinárodního dne dětí a současně si připomněli Den
těhotenství a Den matek, které se celosvětově slavily v květnu.
Naším cílem bylo uspořádat oslavu pro děti a budoucí i současné maminky. Zároveň jsme přivítali novou primářku dětského
oddělení, MUDr. Alici Mílovou.
Ve spolupráci se Zdravotním klaunem, konkrétně Dr. Arnoštem Houskou a sestrou Blážou Kotrlou, se na dětském oddělení podařilo vytvořit příjemně uvolněnou a veselou atmosféru
a prostory 7. patra pavilonu K rozezněl smích dětí z mateřských
škol, které přišly sfouknout první svíčku na velkém narozeninovém dortu. Jakmile svíčka zhasla, malí návštěvníci již stáli dlouhou frontu na svůj kousek. Oblíbenou atrakcí byla také
výroba odznaků, které si děti vlastnoručně vybarvily a velký
zájem byl o všudypřítomné balónky plněné heliem. Tělocvična
gynekologicko-porodnického oddělení a přilehlá chodba zase
patřila spíše maminkám a poskytla zázemí pro nabídku dětské
a těhotenské kosmetiky, oblečení, pomůcek pro kojení a péči
o miminka, včetně kojenecké výživy a také laktační a výživovou poradnu. Za pomoc při organizaci děkujeme studentům
Střední odborné školy sociální a zdravotnické – EA v Náchodě,
zdravotnímu klaunovi a všem zaměstnancům naší nemocnice,
kteří se zapojili. Spokojenost dětí i maminek byla pro všechny organizátory velkou odměnou a inspirací pro založení nové
tradice v naší nemocnici.

Aspekt
Jak jde dohromady sociální sféra, zdravotnictví a vzdělávání?
Pojďte se na to s námi podívat!
Na přelomu května a června proběhly v Náchodě díky spolupráci organizací ze sociální sféry, zdravotnictví a vzdělávání
hned dvě zajímavé akce.
První byla beseda na téma: Invalidita a práce. Otázky, třeba jak jde dohromady invalidní důchod a práce, byly osobám se
zdravotními potížemi a spolupracujícím organizacím zodpovězeny těmi nejpovolanějšími, MUDr. Bohuslavem Novákem, posudkovým lékařem ČSSZ, a dále pracovnicemi náchodské OSSZ,
Bohuslavou Mervartovou a Terezou Dudkovou.
Besedu připravil Aspekt z.s. ve spolupráci s panem Miroslavem Čiháčkem a Společností vozíčkářů a zdravotně postižených
Náchod, z.s.
Druhou akcí bylo setkání na téma Učení 21. století – nikdy nekončící proces, který připravil Aspekt z.s. ve spolupráci s terénní učitelkou Mgr. Petrou Dočkalovou. Zde byl prostor pro společné přemýšlení, jak využít učení v každodenním životě či pro
hledání a udržení práce.
Zmíněné aktivity proběhly za podpory sociálního odboru
Městského úřadu v Náchodě. Všem hostům, spolupracovníkům
a účastníkům díky za cenné informace a příjemnou atmosféru.

Devadesátiny
MUDr. Vladimíra Müllera
Na konci června se dožívá v obdivuhodné duševní svěžesti
krásných 90 let MUDr. Vladimír Müller, dlouholetý předseda
Ligy proti rakovině Náchod, z.s. a zároveň člen představenstva
celorepublikové Ligy proti rakovině. Jako lékař se po mnoho let
věnoval svému poslání jako chirurg a vedoucí lékař onkologického oddělení v náchodské nemocnici. Mnoho vděčných pacientů a pacientek na něho stále vzpomíná, protože jim zachránil
zdraví a v mnoha případech i život.
Jako předseda LPR Náchod pracoval i v oblasti osvěty a vzdělávání mladých lidí. S velkou odezvou se u středoškoláků setkávaly jeho přednášky na téma vzniku nádorových onemocnění
jako nemoci genů. Svými zkušenostmi a znalostmi byl a je vždy
ochoten pomoci a poradit.
Symbolickým dárkem k významnému životnímu jubileu předsedy náchodské LPR je opět rekordní výsledek Českého dne proti rakovině 2022 v našem regionu. Při této celorepublikové charitativní sbírce bylo 11. května od Trutnova po Jaroměř prodáno
12.996 kytiček měsíčku lékařského a vybráno celkem 323.848 Kč,
čímž byl překonán loňský výborný výsledek o více než 12.500 Kč.
Ze srdce přejeme panu doktorovi do dalších let zdraví, pohodu
a životní elán, který mu mohou závidět i mnohem mladší lidé.
Členové Ligy proti rakovině Náchod.

Kavárnička na Harmonii

Jsem již delší dobu ve starobním důchodu. Žiji dva roky
v penzionu Harmonie Náchod. V této době byl pobyt s ohledem
na pandemii omezen a žádné akce se nekonaly. Nyní se již vracíme do dřívějších zvyklostí.
Ve středu 8. června připravilo vedení Pečovatelské služby kulturní posezení pro ubytované v penzionu Harmonie I. a II. Pozvání přijala hudební skupina vedená panem Hejdou, která nám
hrála naše oblíbené skladby k poslechu i možnému tanci. Paní
pečovatelky pro nás připravovaly občerstvení a vše probíhalo
ve spokojené atmosféře i se zpěvem.
Nikdy dříve jsem v žádném takovém zařízení nebyl, a tak o to
více jsem mile překvapen. Pro nás, dříve narozené, je to velká
pomoc rozptýlit někdy i chmurnou náladu.
Tímto děkuji všem pracovníkům MěSSS Marie Náchod za příkladnou práci.
Milan Hrnčál
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RODNÝM KRAJEM, VÝROČÍ

Vyšlo 64. číslo sborníku Rodným krajem
Sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy
Němcové a bratří Čapků pokračuje úspěšně současným 64. číslem už přes 30 let,
od listopadu 1990. V tomto čísle má významné místo sté výročí odhalení sousoší Babičky s dětmi sochaře Otto Gutfreunda v Ratibořicích (9. července 1922). Uvádí
je obálka čísla i pak zejména text Martiny
Kolínské. Klára Lukášová píše o osudech
sourozenců Panklových v článku Z Ratibořic do Zaháně. Jistě opět zaujeme text
Jiřího Chaloupky, již třetí pokračování
Putovámí za kamennými kříži, tentokrát
z okolí Hořiček a Chvalkovic. Týž autor
připomíná i pozoruhodný kamenný most
v Šibeniční rokli. Nechybějí ani „hornické
stezky“ – Pavel Brandejs píše o dolování
ve Žďárkách a Václav Jirásek o skončení
těžby na dole Pětiletka ve Starém Sedlo-

ňově. Richard Švanda se tentokrát věnuje
astronomii a astronomům v našem kraji.
Jaroslav Čáp připomíná dvě nepřehlédnutelné osobnosti – historiky Ladislava
Hladkého a Vladimíra Wolfa při jejich nedožitých 80. narozeninách. Rozhovor s Jiřím Uhlířem uskutečnil redaktor Vojtěch
Kábrt.
V čísle najdeme i mnoho dalšího, včetně pravidelných rubrik. V úvodu je program českoskalického a úpického muzea
a náchodské Galerie výtvarných umění,
dále je přehled nové regionální literatury (Lenka Pešková) a Literární salon, tentokrát s verši Amalie Beranové a Karla Řeháka.
Sborník je v obvyklých předprodejích
za 40 Kč.

Kniha „Toulky náchodskou minulostí
s Lydií Bašteckou“
Toulky náchodskou minulostí s Lydií Bašteckou je název publikace vydané
městem Náchod jako vzpomínka na jednu
z největších tvůrčích osobností náchodského regionu. Tato výjimečná žena, která
nás nečekaně opustila v loňském roce, zanechala svou celoživotní tvorbou a tvůrčí
prací bohatý kulturní a historický odkaz
pro další generace. Publikace vzdává hold
její činorodé práci a obsahuje texty zaměřené na náchodskou historii a blízké okolí, které byly po řadu let pravidelně uveřejňovány v tištěné podobě Náchodského
zpravodaje. Obsáhlou publikaci zakoupíte
v Městském informačním centru na Masarykově náměstí za cenu 350 Kč.

***
Senioři z Marie vyrazili na výlet
do Malých lázní
Na pozvání starosty Jana Birke vyrazili
ve středu 22. června 2022 senioři z Městského střediska sociálních služeb Marie
na výlet do Malých lázní v Bělovsi.
Společně s panem starostou a paní místostarostkou Pavlou Maršíkovou tak strávili příjemné odpoledne v areálu Malých
lázní. Pro seniory to byl po dlouhé dvouleté pauze první takový výlet a protože počasí přálo, věříme, že si ho opravdu užili!
A to i díky osvěžení Běloveskými bublinkami a dobrotami z místní kavárny.
Poděování patří panu řediteli MěSSS
Marie Jaromíru Vejrychovi a všem jeho
kolegyním – sociálním pracovnicím za
zajištění organizace výletu. Za přepravu
seniorů děkujeme místní firmě CDS Náchod, s.r.o.

Prázdninová výročí
1862 22. 1. se na Pavlišově narodil dělnický básník a politik Josef Krapka Náchodský.
1867 23. 8. se narodil jeden z prvních
profesorů zdejšího gymnázia Jaroslav
Franke. Jako básník a překladatel používal podle svého rodiště pseudonym Skalický. Učil zde od roku 1897
do roku 1931, zemřel 12. března 1947
v Olešnici v Orlických horách. Na tamním hřbitově mu jeho bývalí studenti
nechali zřídit důstojný pomník.
1897 16. 8. se v Náchodě narodil Oldřich Čepelka, ředitel hudební školy,
významný hudebník a kapelník.
1897 29. 8. se narodil náchodský knihovník, spisovatel a kulturní pracovník dr. Václav Fryček.
1902 31. 8. zemřel učitel, sbormistr
a pěvec Antonín Pinkava. Podílel se
na založení pěveckého sboru Hron
a na prvních 40 letech jeho činnosti.
Jako vůbec první byl při příležitosti
svých 60. narozenin v roce 1898 jmenován čestným členem Hronu.
1907 6. 7. se narodil jeden z představitelů českého skautingu, spisovatel Jaroslav Foglar.
1917 16. 7. se narodila akademická malířka Anna Sládková.
1922 9. 7. bylo v Ratibořicích odhaleno sousoší Babičky s dětmi, dílo sochaře Otto Gutfreunda.
1932 13. 7. se narodil ing. Jindřich
Bradna, emeritní ředitel náchodské
obchodní akademie a předseda výboru Komorní hudby, organizující náchodský hudební život.
1932 5. 8. se narodil hronovský výtvarník Jiří Zhibo. Zemřel 24. 6. 2012;
1937 2. 8. se narodil malíř Ivo Švorčík. Nedávno jsme mohli zhlédnout
výstavu z jeho díla v náchodské galerii U mistra s palmou.
1942 11. 7. se narodil PhDr. Ladislav
Hladký, významný regionální historik, autor mnoha odborných studií
a publikací.
1942 29. 8., několik dní po svých
75. narozeninách (15/8 1867), zemřel
v náchodské nemocnici básník a překladatel, řádový kněz P. Sigismund
Bouška.
1952 1. 7. zemřel básník Fráňa Šrámek, o pět let později, na začátku července 1957 začala první Šrámkova Sobotka.
1987 2. 7. zemřel univ. prof. dr. Václav
Černý, významný literární vědec a kritik, rodák z Jizbice. V roce 1995 byla
v Náchodě vědecká konference o jeho
životě a díle.
1992 23. 7. zemřel profesor náchodského gymnázia, historik a výtvarník Milan Jareš.
(AF)
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Státní zámek a fortifikační stavby v Náchodě
7. Středověké městské opevnění
S existencí původního náchodského hradu úzce souvisí měst- ho ochozu na koruně hradby směrem z vnějšího opevnění hraské opevnění, které se na hrad přímo napojovalo. Výstavba hradu du. Východní věž se nazývala Hladomorna, západní pak Bílá věž.
Vstup do města zajišťovaly dvě hranolové věžové brány zvané
je datována k polovině 13. století, počátky města však zůstanou
asi navždy z větší části zahaleny tajemstvím. Je možné, že funk- Krajská (Hradecká) na západě a Horská (Polická) na východě města,
ci hospodářského zázemí hradu plnila ještě určitý čas trhová osa- které celým svým objemem vystupovaly z linie hradby a byly opatřeny zděným předbraním. O jejich bližší podobě,
da na místě dnešního Starého Města, zvlášť když
vývoji a zániku již bylo na stránkách tohoto zprakostel sv. Jana Křtitele je datován rovněž do povodaje pojednáno v lednu 2020. Kromě bran byla
loviny 13. století. Dnešní město, které má typichradba proražena dvěma brankami, tzv. fortnaký kolonizační půdorys nasvědčující plánovitému
mi, které zkracovaly cestu k Podbučnímu mlýnu
vzniku sídliště, tak mohlo vzniknout až v posledna východě a k Velkému mlýnu a lázni na jihozání třetině 13. století, případně později. Podobně
padě. Fortny byly často v době nebezpečí zazdívájako při založení hradu, je nutné i u založení buny. Nedílnou součástí opevnění Náchoda se od podoucího města počítat nejen s účastí pana Hrona
čátku stal i neobezděný příkop, který obklopoval
z Náchoda z rodu Načeraticů, ale i s účastí a podpouze hradby ve městě. Byl naplňován vodou, připorou panovníka jako svrchované moci. Archeováděnou úzkou a mělkou strouhou z dnes zaniklogický výzkum ve Strnadově ulici ukázal, že Nálého obecního rybníku Pilný na předměstí Plhov,
chod byl záhy po svém založení pravděpodobně
druhým zdrojem vody byl potok protékající předobehnán jednoduchým palisádovým opevněním
městím Nový Svět na západě města. Prostor mezi
v místech budoucí hradby. Pro její vznik se jako
hradbou a příkopem, široký od několika metrů až
nejpravděpodobnějším jeví druhé a třetí desetiRekonstrukce opevnění
po 10 m před branami se nazýval parkán, nebyl
letí 14. století, kdy Náchod držel král Jan LucemNáchoda v polovině 14. stol.
však opatřen žádnou další hradbou. Na západní
burský a v souvislosti se svou slezskou politikou
ho proměnil na důležitý vojenský opěrný bod. Vzhledem k nepří- straně města se příkop relativně dobře zachoval až do roku 1980,
liš silné ekonomické situaci mladého města musíme předpoklá- kdy byl bohužel bez náležité dokumentace zasypán.
O udržování náchodského městského opevnění, které měsdat i výrazné finanční dotování tohoto velkého stavebního podniku jeho osobou. Názor podporuje i fakt, že náchodské městské to nejednou zachránilo od dobytí a zničení (např. v letech 1421,
opevnění se v mnohém podobalo fortifikacím okolních králov- 1427, 1469 a 1639), se původně dělili měšťané s vrchností, která
sama pečovala o úseky hradby mezi hradem a oběma válcovými
ských měst.
Tvořila ho jediná hradební zeď postavená z původně částečně věžemi. Z dlouhého období existence fortifikace najdeme předeomítaného břidlicového, pískovcového (permského) a slepenco- vším v městských účtech množství údajů o opravách bran, hravého lomového kamene. Byla založena bez základového výkopu deb a bašt i věží na Zámeckém kopci. První doloženou větší oprana úmyslně navezené vrstvě jemného písčitého jílu. V závislos- vou hradeb kvůli nepevnému geologickému podloží je přestavba
ti na míře předpokládaného ohrožení jednotlivých úseků byla jihozápadního úseku hradby v roce 1579. V letech 1579–1580 byla
0,9–1,5 m silná, podobně kolísala mezi 5–6 m také výška hradby. opravována střecha u východní věže na Zámeckém kopci, již tehNejvyšší byly hradby na západní straně, kde se v nevelké vzdá- dy zvané Hladomorna. Největší intenzity dosáhly opravy hralenosti od nich zvedá poměrně vysoký terénní hřeben. Ve měs- deb i zdokonalování obranného systému v období třicetileté války, především ve 30. a v 1. polovině
tě byla hradba nejspíše zakončena
40. let 17. století. Tyto práce se souúzkým ochozem s cimbuřím, který
středily jak na opravy samotných
byl rozšířen nedochovanou dřevěhradeb, zřizování ochozů a přínou konstrukcí. Hradba byla v postřešků pro stráže („šilbochů“), tak
měrně hustém sledu zpevněna 24
i na stavbu nových obranných prvsegmentovými dovnitř otevřenými
ků. V roce 1634 zedník "na příkověžemi, tradičně nazývanými baštapech šanc dělal", od roku 1632 se
mi, zakončenými ochozem s cimbustaví palisády kolem příkopu a šraňřím. Věže asi o 1,5 - 2 m převyšovaly
ky u bran. Nejvíce práce na opevněhradbu. Jejich rozmístění v hradební bylo vykonáno v roce 1639, kdy se
ním okruhu a půdorysy nebyly stejné
Městské hradby za čp. 66 a 67 zbořené v r. 1980.
město připravovalo na posléze úspěš- délka kurtin (přímých úseků hradFoto 1910
nou obranu proti Švédům a roku
by) dosahovala v některých úsecích
(např. na západě) 10–12 m, jinde byly věže od sebe vzdáleny i více 1645. Po třicetileté válce postupně ztrácí opevnění města význam,
než 20 m. Věže před hradební linii předstupují jen o 1,3–2 m, což přesto byly městské hradby opravovány ještě v 18. století za vávelmi ztěžuje, ne-li znemožňuje jejich hlavní úkol - boční ochra- lek o dědictví rakouské a za sedmileté války. Jejich likvidace zanu kurtin. Tloušťka jejich zdí byla pravidelně větší než u hradeb čala na přelomu 18. a 19. století zbořením Bílé věže na Zámeckém
a dosahovala 1,5–2 m. Hradby ani věže nebyly původně opatřeny kopci a v roce 1827 ji z nařízení krajského úřadu následovaly obě
žádnými střílnami a jejich obrana tedy byla soustředěna výhrad- městské brány. Hradby byly postupně od města vykupovány souně na ochozy. Střílny pro ruční palné zbraně v dochované části kromníky a následně mizely. Nejzachovalejší úseku opevnění se
hradby byly proraženy dodatečně v 2. polovině 15. či v 16. stole- třemi věžemi a příkopem za domy čp. 66 a 67 byl zbytečně a svétí. Dalším jednotícím prvkem je skutečnost, že zdivo všech prvků volně zlikvidován v prosinci 1980. Tak se dodnes ve městě zachoměstského opevnění mělo v řezu mírně kónický tvar, tedy smě- valy pouze tři malé úseky hradeb: 27 m dlouhý hradby se zbytkem
rem ke koruně se zužovalo. Hradba byla budována pomocí štený- bašty za čp. 66 a 63 (konzervováno v roce 1999), kompletně zachořového lešení (po něm zbyly v hradbě otvory) ve 2–3 fázích, kte- vaná bašta za čp. 161 (opravená v roce 1981) a asi 2 m dlouhý úsek
ré lze rozlišit podle různé velikosti použitého lomového kamene. hradby se zbytkem ochozu za čp. 29. Podstatná část hradeb včetně
Na svazích Zámeckého kopce byla část hradby bez ochozu krytá snížené věže Hladomorna dosud stojí na Zámeckém kopci a byla
zděnou stříškou dosahující ke dvěma válcovým věžím s hrázdě- v souvislosti s rekonstrukcí zámku po roce 1975 nepříliš citlivým
Mgr. Jan Čížek – Ing. Jiří Slavík
ným polopatrem. Jejich interiér byl přístupný pomocí zastřešené- způsobem opravena.
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Užijte si letní cestovatelskou soutěž
s Toulavým baťohem
Prázdniny jsou tu a vy přemýšlíte nad
tím, jak zabavit své ratolesti? Vydejte se
na cesty křížem krážem Kladským pomezím s Toulavým baťohem a zapojte se
do cestovatelské hry o hodnotné ceny!
Nejprve se vydejte do některého z informačních center našeho regionu a vyzvedněte si ilustrovanou mapu Kladského
pomezí, která vám poslouží jako přehledný zdroj inspirace, ale také jako herní list
pro sbírání razítek. Ta získáte na výdejních místech uvedených v mapě. Pro prvních 200 účastníků soutěže, kterým se
podaří nasbírat 5 různých razítek, jsou
nachystány odměny v podobě dřevěného ořezávátka na tužky a jo-ja s motivem
Toulavého baťohu. Vyzvednout si je můžete opět v infocentrech, a pokud navíc
vyplníte registrační formulář, zapojíte se
do slosování o 8 hodnotných cen, které
proběhne 4. října letošního roku.

A na jaké ceny se můžete těšit? Tou
hlavní je víkendový pobyt pro celou rodinu v hotelu Rajská zahrada s volným
vstupem do hotelového wellness. Dále
můžete vyhrát čtyřdenní rodinný pobyt
v kempu Brodský se zapůjčením koloběžek a slavnostní večeří, dvoudenní pobyt
pro dvě osoby v Hotelu U Beránka, rodinnou vstupenku na prohlídku Měděného
dolu Bohumír s bývalým havířem, voucher na občerstvení v Dannyho kavárně
v Hotelu U Beránka nebo rodinnou vstupenku do Bastionu I a podzemí v pevnosti
Josefov včetně posezení v kavárně.
Více informací, tipů na výlety, zajímavostí i zábavy naleznete na webu www.
toulavybatoh.cz. Teď už zbývá jen sbalit
se na cesty a vyrazit za dobrodružstvím!
Kladské pomezí, o.p.s., Karlovo náměstí 179, 547 01 Náchod, www.kladskepomezi.cz, info@kladskepomezi.cz
Markéta Venclová, ředitelka,
e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz,
tel.: 602 190 198
Lenka Lembejová, projektový manažer,
e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.
cz, tel.: 725 972 033
Markéta Tomanová, manažer pro styk
s veřejností,
e-mail: marketa.tomanova@kladskepomezi.cz,
tel.: 607 648 561
Jiří Švanda, šéfredaktor turistického
časopisu, e-mail: jiri.svanda@
kladskepomezi.cz, tel.: 602 221 701

Atletická olympiáda základních škol

v režii Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda uspořádala v pondělí
20. 6. 2022 pod patronací
města Náchoda po dvouleté vynucené covidové
pauze již 4. ročník Atletické olympiády základních
škol. Sportovci z jedenácti škol bývalého
náchodského okresu poměřili své síly nejen v bězích na krátkých a dlouhých tratích, ale i ve skoku do dálky a do výšky či
v hodu míčkem a ti starší pak ve vrhu koulí. Absolutní prvenství v pořadí škol zůstalo v Náchodě a přičinila se o to ZŠ Plhov (v hodnocení škol 1. i 2. stupně), ale

i 2. místo ZŠ Česká Skalice a 3. místo ZŠ
a MŠ Machov v hodnocení škol na 1. stupni či 2. místo ZŠ V. Hejny z Červeného Kostelce a 3. místo ZŠ Police nad Metují v hodnocení škol na 2. stupni v sobě ukrývalo
řadu osobních rekordů a skvělých výkonů,
které nijak nezatemnila ani černá mračna a bouřka, která na krátký čas přerušila plejádu výborných sportovních výkonů. Podobně jako v předchozích ročnících
se i letošní olympiáda po všech stránkách
vydařila a tak se sportovci, paní učitelky a páni učitelé, ale i členové pořádající Sportovní a kulturní nadace města Náchoda již těší na půlkulatý pátý ročník.
Sabina Matoulková – tajemnice Nadace

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Městské
informační
centrum
Vstupenky
na Letní parket Výrava v prodeji
I pro letošní léto si pořadatelé Letního
parketu Výrava pro vás připravili bohatý
program v podobě vystoupení oblíbených
českých hudebních kapel a interpretů.
Vstupenky na všechny akce zakoupíte
v Městském informačním centru na Masarykově náměstí.
Platba možná v hotovosti i kartou.
Nová prodejní mapa
Náchodska a Kladského pomezí
Novou turistickou sezónu jsme přivítali s novou aktuální prodejní cykloturistickou mapou, zaměřenou na region Kladské pomezí a Náchodska. Mapa mimo jiné
obsahuje dvanáct cyklotras se zajímavými tipy na turistické cíle v českém a polském příhraničí. Mapu zakoupíte ve všech
pobočkách Městského informačního centra za 50 Kč.

Dopravní omezení
Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat o dopravních omezeních, která budou souviset
s akcemi v Náchodě.
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ:
Pivobraní 16. 7. 2022
od 12.00 hodin do max. 2.00 hodin
(17. 7. 2022)
15. 7. 2022 od 18.00 hodin do 17. 7.
2022 do 12 hodin – úplná uzavírka náměstí
16. 7. 2022 od 12 hodin do 17. 7. 2022
do 12 hodin – dopravní obsluze vjezd
povolen
Vavřinecká pouť 6.–7. 8. 2022
3. 8. 2022 od 12.00 hodin do 5. 8. 2022
do 22.00 hodin – částečná uzavírka
náměstí
5. 8. 2022 od 22.00 hodin do 7. 8. 2022
do 22.00 hodin – úplná uzavírka náměstí
7. 8. 2022 od 22.00 hodin do 8. 8. 2022
do 22.00 hodin – částečná uzavírka
náměstí
PARKOVIŠTĚ UL. RIEGROVA
2. 8. 2022 od 22.00 hodin do 8. 8. 2022
do 22.00 hodin – úplná uzavírka parkoviště
Předem děkujeme za pochopení.

ČERVENEC / SRPEN

Proběhl Den otevřených dveří

HASIČI

v hasičské zbrojnici a slavnostní rozvinutí a žehnání repliky historického praporu hasičů Náchod
V pátek 17. 6. 2022 jsme v rámci akce Den otevřených dveří
uvítali v nové hasičské zbrojnici v Raisově ulici náchodské základní školy a některé místní mateřské školy. Děti si při této příležitosti prohlédly naše prostory a vybavení. Vyzkoušely si například stříkání z hasičské hadice do terčů, nepřímou srdeční
masáž srdce, práci s přenosným hasicím přístrojem s reálným
uhašením ohně a mnoho dalšího. Vyslechly si také poučné besedy o požární prevenci.
Akce pokračovala i v sobotu dopoledne, kdy se hasičská zbrojnice otevřela pro širokou veřejnost, a pro všechny účastníky byly
připraveny upomínkové předměty. Jedním z nejdůležitějších momentů celého dne bylo slavnostní rozvinutí repliky historického praporu hasičů Náchod z roku 1889 na Masarykově náměstí a jeho požehnání děkanem Římskokatolické farnosti Náchod
P. Zdeňkem Kubešem. Po slavnostním aktu byl prapor doprovázený průvodem přenesen do hasičské zbrojnice a umístěn na čestném místě.
Nový prapor zhotovila společnost Velebný & Fam, s.r.o z Ústí
nad Orlicí, repliku žerdi náchodští restaurátoři, pan Jaroslav
Unger se svým synem Tomášem. Celkové náklady činily téměř
181.000 Kč. Tímto bychom chtěli vyjádřit velké poděkování Královéhradeckému kraji, který přispěl částkou 100.000 Kč a městu
Náchod za podporu ve výši 45.000 Kč. Zbylé finanční prostředky
investoval Sbor dobrovolných hasičů Náchod.
Členy SDH, zástupce okolních sborů a významné hosty čekala
ještě slavnostní valná hromada, na které byla členům SDH předána ocenění. Jedno z výběrových vyznamenání SH ČMS, a to
MEDAILI ZA MIMOŘÁDNÉ ZÁSLUHY, získal dlouholetý náchodský člen Jindřich Vít. Ocenění převzal z rukou starosty OSH Náchod, Miloše Kratěny.
Celá víkendová akce proběhla v úzké spolupráci s městem Náchod, které nad akcí převzalo záštitu.
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INZERCE

Plastová okna a dveře

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:
• specialista gumárenské výroby - seřizovač,
mzda 40 000 Kč až 55 000 Kč měsíčně,
• operátor/ka gumárenské výroby, mzda
36 000 Kč až 38 000 Kč měsíčně.
25 dní dovolené + 12 dní bonusového volna
ročně navíc.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

SUPER SLEVY
Naše nabídka:

okna, dveře, parapety, rolety interiérové i předokenní venkovní z PVC
Vyrábíme z německých profilů:
Aluplast, Gelan,
Veka – Vchodové dveře,
Interierové dveře PORTA Doors, DRE
Obchodní kanceláře:
Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 15b
tel. +48 748 664 799, GSM: +48 507 029 701
Opočno pod Orlickými horami , Kodymova 130
Tel + 420 776 831 078
Sídlo firmy: Rychnov nad Kněžnou
Hradební 91, Tel: 776 831 077

Lékárna

Po rekonstrukci
znovu otevřeno
Dr.Max Lékárna
Polská 397 (Kaufland), Náchod
Po–Ne

8.00–20.00

www.drmax.cz
Inzerce-Nachod-CB-06-2022-178x123.indd 1

06/06/2022 18:45

ŠKOLY

ČERVENEC / SRPEN

Zprávičky
z Masaryčky
Školní rok skončil, jsou před námi prázdniny, dva měsíce volna.
Poslední týdny výuky patřily kromě nekonečného množství nejrůznějších písemek a ústních zkoušek jednoznačně výletům a exkurzím. Tyto akce měly dosti
odlišný charakter, třídní kolektivy vyrazily i různými směry. Kupříkladu 2.A a 6.A
zavítaly do Planetária v Hradci Králové,
jazykovky z osmého a devátého ročníku
se v pátek 3. června vydaly o něco dál,
a to do historického centra české metropole, součástí byla i prohlídka vnitřních
prostor Národního divadla.
„Většinu naplánovaných pamětihodností a jiných zajímavostí jsme v hlavním městě zhlédli, a to navzdory horkému dni,“ míní Mgr. Pavla Schwingerová,
vedoucí poznávacího výletu, a dodává:
„Během putování po sluncem značně rozpálených pražských staroměstských, novoměstských a malostranských uličkách
i tak žáci bez problémů zvládali ve skupinkách vypracovávat pracovní list,
do něhož všechna navštívená místa zaznamenávali, ocenili, že se o nich leccos
nového dozvěděli.“
Dalším, naší školou v červnu hojně navštěvovaným místem, byla Jaroměř. Ohniskem zájmu se opětovně stala herna Lasergame, z níž si většina hráčů odnášela
nespočet nevšedních zážitků. Vyšší ročníky do tohoto města, ležícího na soutoku Labe, Metuje a Úpy, vyrazily v pátek
10. června na prohlídku přistaveného legiovlaku, jehož vagony jsou svou vnitřní
úpravou atraktivní připomínkou českých
legionářů, přibližují jejich aktivní činnost
v první polovině 20. století. A obdobně si
zas jiné, s válečnou situací spojené události v novodobé historii nejen českého
národa, připomněli deváťáci v úplném závěru letošní školní docházky při návštěvě
polské Osvětimi.
Za hodně časté cíle červnových mimoškolních pobytů lze dále označit střediska v Orlických horách či v Krkonoších.
Hned několik tříd našlo útočiště v některých ze zdejších horských chat, na nichž
se sice hlavně relaxovalo, došlo však také
na kratší pěší túry do okolí.
Zapomenout ovšem nemůžeme ani
na samotný Náchod. Došlo na exkurze
do místní Galerie výtvarného umění nebo
na opakované návštěvy nově upraveného
dopravního hřiště. A je-li řeč o dopravě
a celkové bezpečnosti, připomenout můžeme i přednášky s názvem Policie ve škole, které proběhly přímo v naší škole.
Chybět v červnu nemohly ani pohybové aktivity. Sportovci ze šestky, sedmičky
a osmičky si jich v plné míře užili na týdenním cyklistickém a vodáckém kurzu,
kdy na kolech projeli pořádný kus naší
země, čekala na ně i adrenalinová jízda

na raftech, zároveň si cvičně vyzkoušeli poskytnutí první pomoci při záchraně
tonoucího.
„Děti byly opravdu super a věřím, že si
to, stejně jako my, moc užily,“ konstatuje
Mgr. Michaela Vítková, která se coby jeden z učitelů této fyzicky náročné putovní akce zúčastnila.
A ani ostatní žáci nezůstali ve sportování pozadu. Ve dnech 27. a 28. června se
totiž konaly sportovní dny, školáci si postupně prošli mnohé z nabízených disciplín a soutěžních klání. A co víc – v pondělí 27. června odpoledne si je mohli
vyzkoušet v týmu se svými rodiči!
A závěrem zmiňme i to, že v polovině června byli na náchodskou radnici pozváni ti, kdo letos získali titul Žák roku
a Učitel roku. Ocenění si z rukou starosty
města Jana Birke převzali z řad žáků Tobiáš Morávek ze 4.B a Klaudie Lebovičová
z 9.B, za učitele pak Mgr. Markéta Klimešová a za práci koordinátora pro cizince
Ivana Tomková. Kolektiv ZŠ TGM Náchod
přeje všem pohodové léto.

ZŠ PLHOV
Sazka olympijský víceboj
4. května v plhovské škole proběhlo
sportovní dopoledne ve znamení Sazka
olympijského víceboje. Žáci všech tříd 1.
stupně celé dopoledne sportovali, postupně se vystřídali na šesti stanovištích, kde
si pod dohledem rozhodčích z řad plhovských osmáků vyzkoušeli tyto disciplíny:
T – běh, skok snožmo, hod basketbalovým míčem, hluboký předklon – ohebnost, zkrácené sedy – lehy, Čáp – cvičení
rovnováhy. Zbývající dvě disciplíny – běh
60 m a vytrvalostní běh 500 metrů žáci
zvládli v hodinách tělesné výchovy.
Celé dopoledne proběhlo ve sportovním duchu a přesto, že kondici žáků poznamenaly roky s covidem, objevila se
řada pěkných výkonů. Výsledky jsme zaslali ke zpracování a následně organizátoři zašlou našim sportovcům vysvědčení. Na vysvědčení Olympijského víceboje
budou nejen získané body, ale i popsané
předpoklady žáka pro aktivní zapojení
do sportu v rámci oddílů. Jaroslav Smrček
Žáci ZŠ Babí ve škole na Plhově
V rámci spolupráce škol nás navštívili
žáci ZŠ Babí. Pracovali v učebně přírodopisu.
Děti byly při úvodu do laboratorní
práce z přírodopisu nejprve seznámeny

s metodami a způsoby zkoumání přírody. Probrali jsme rozdíly mezi pokusem
a pozorováním. Věnovali jsme se využití
a samotnému používání mikroskopu, popisu jeho jednotlivých částí a jejich funkcí. Následně byly rozdány laboratorní
protokoly, kde děti splnily tři krátké úkoly k zopakování nejdůležitějších informací z úvodu. Poté ve dvojicích či trojicích
pozorovali na deseti stanovištích vybrané preparáty – blechu, šupinu ryby, lupeny plodnice houby, larvu komára, příčný
řez zubem, ústná ústrojí včely, kůži savce
s chlupem, pero ptáka a další. Na každém
stanovišti si měly do protokolů zaznamenat, co a při jakém zvětšení pozorují, včetně jednoduchého nákresu. Na závěr byla
možnost pozorování přírodnin, které si
děti přinesly.
Podobná setkání budou probíhat
i v dalším období, pro některé děti to
možná bude pozvánka ke studiu na Plhově na 2. stupni základní školy.
Andrea Plachá
Divadelní představení Zbabělci v Klicperově divadle v HK
Ve středu 20. dubna jsme se po dlouhé
covidové pauze konečně opět mohli vypravit za kulturou. Naším cílem se, jako
již tradičně, stalo námi oblíbené Klicperovo divadlo v Hradci Králové. Pro tentokrát jsme si vybrali hru Zbabělci, podle předlohy náchodského rodáka Josefa
Škvoreckého. Výběr to byl tedy symbolický vzhledem k našemu městu, tak ke složité době, ve které se momentálně Evropa
včetně České republiky nachází.
Představení, ač dlouhé téměř tři hodiny, nás nezklamalo. Hra se poměrně věrně držela románové předlohy, herci předvedli vynikající herecké, pěvecké a také
muzikantské výkony. Večer se nesl v duchu jazzu, Dannyho neopětovaných lásek,
ale také věčných otázek a dilemat ohledně
boje dobra a zla, soupeření pravdy, vlastenectví a statečnosti se lží, zbabělostí a pokrytectvím.
Domů jsme si odváželi kromě krásného
kulturního zážitku také hlavu plnou myšlenek, nápadů a otázek. Ty jsme pak řešili a hledali na ně odpovědi hned druhý
den v hodině literatury, kterou jsme celou
prodiskutovali.
Žáci 9. a 8. ročníků
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kuskům jsme rodičům připravili příjemné
odpoledne. A kdo si chtěl se svými dětmi
opravdu užít, mohl si ještě něco hezkého
vyrobit. I když nám počasí nepřálo a museli jsme se vejít do třídy, nevadilo nám to,
alespoň jsme k sobě měli opravdu blízko.
Také jsme uspořádali okrskové kolo
fotbalového turnaje – McDonald’s Cup.
Prvňáci a druháci byli na výletě na Kosti, ostatní na čtyřdenním výletě v Orlických horách.
Den dětí jsme oslavili hrou se sněhem
na školním dvoře.
Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje přejí všem
čtenářům Náchodského zpravodaje krásné dovolené a léto plné slunce a pohody.

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Než jsme se nadáli, je tu měsíc červen a s ním spojený konec
školního roku. Ale musíme začít
pěkně popořádku. Hned první
den tohoto měsíce jsme oslavili Den dětí,
který byl u nás plný her, soutěží a zábavy. Ve stejný den se konal v nemocnici
Náchod program Oslava těhotenství, ma-

nainstalovat novou školní tabuli. V těchto dnech také navštívil naši školu a nabídl nám další spolupráci.
Mgr. Jaroslava Košťálová

ZŠ BĚLOVES
teřství a dětství. Ptáte se, co to má společného s naší školou? Na dětském oddělení
funguje pro hospitalizované děti odpolední mateřská školka, která patří pod naši
školu. A proto se i někteří naši pedagogičtí pracovníci zapojili a s dětmi tam tvořili
drobné výrobky, na kterých si mohli vyzkoušet svoji šikovnost. Výrobky si potom
odnesly domů. Ale nejenom první den, ale
celý poslední měsíc byl v naší škole velmi
bohatý na různé akce, jako jsou návštěvy
divadelních představení, poznávacích vycházek do okolí Náchoda, návštěvy cukráren, plaveckého bazénu, někteří žáci také
zavítali do Malých lázní v Bělovsi. Hlavní
ale byly školní výlety, na které se všichni těší celý rok. Někteří podnikli výpravy
za zvířátky, buď do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, nebo na nějakou zvířátkovou farmu v okolí. Jiní navštívili Železniční muzeum v Jaroměři, kde na vlastní oči
viděli parní lokomotivy, které už mohou
ztěží někde zahlédnout. Kromě výletů si
starší žáci zasoutěžili v poznávání ekosystému lesa. Děti v družině si při pěkném
počasí uspořádaly piknik, poslední týden
pak žáci navštívili kavárnu Láry–Fáry,
kde si zkusili sami objednat i zaplatit. Zazvonil zvonec a školního roku 2021/2022
je konec. Přejeme všem krásné prázdniny. Ještě bychom chtěli touto cestou poděkovat panu Leošovi Mallatovi, jednateli
chráněné dílny MASTR s.r.o., Červený Kostelec, který pro naše děti pořídil a nechal

Jak se máme v Bělovsi?
Zdravý životní styl
Ve středu 25. 5. si páťáci pozvali do školy fitness trenérku a výživovou poradkyni
Markétu Hrádkovou, DiS. Ta s námi strávila celé dopoledne a provedla nás tímto
projektem. Nejprve jsme si společně zacvičili s hudbou – intervalový trénink, posilování, protahování – dostali jsme docela do těla. Potom jsme si povídali o zdravé
stravě, diskutovali jsme třeba o tom, kolikrát denně je dobré jíst a jestli můžeme vynechávat snídani. Poznávali jsme
netradiční luštěniny a obiloviny a vyplňovali křížovku. Na závěr jsme uvařili
jednu slanou dobrotu – čočkovou pomazánku a jednu sladkou – jáhlový dezert.
Oba pokrmy měly u páťáků velký úspěch.
Moc děkujeme paní Markétě za bezvadné
dopoledne!
Páťáci čtou předškolákům
Protože se uklidnila epidemiologická situace, mohli jsme po dlouhé době navázat
na naší škole zavedenou tradici – návštěva předškoláků ve školce – „Děti čtou dětem”. Páťáci si připravili zajímavé úryvky z knížek a vymysleli úkoly, vztahující
se k přečteným příběhům. První návštěva proběhla 27. dubna a tématem čtených
ukázek byla Červená karkulka pokaždé
trochu jinak. Druhé setkání se uskutečnilo 18. května, tentokrát jsme se zaměřili na téma kamarádi. Obě setkání se moc
vydařila a školní i školkové děti si to moc
užily.
Den rodin
Den rodin se slaví 15. května, Den matek již druhou květnovou neděli a Den
otců, který není ještě tak známý, třetí
červnovou neděli. Na oslavu těchto svátků si prvňáci připravili básničkové pásmo, druháci písničku a kytaristé a břišní
tanečnice krátké vystoupení. I díky vlastnoručně vyrobeným sladkým i slaným zá-

„Co nového Pod Montací“
ORNI-TREK kurz
Naši páťáci a šesťáci se
na konci května zúčastnili
TREK-ORNI kurzu v Orlickém
Záhoří. Odnesli si spoustu
nezapomenutelných zážitků
a zkušeností – poznávali krásy horské přírody a užívali si společných
teambuildingových aktivit. Vyzkoušeli si některé výzkumné metody ornitologie přímo v praxi. Atmosféra byla skvělá
a nadšení a zapálení účastníků obdivuhodné.
Den dětí
1. červen byl na prvním stupni ve znamení oslav Dne dětí. Čtvrťáci mladším
spolužákům z první a druhé třídy připravili stanoviště se zábavnými úkoly. Dalším překvapení pro družinové děti bylo
kouzelnické vystoupení. Mr. Carlo k nám
zavítal s programem plným triků, které
ani to nejbystřejší oko nerozluštilo. Chvílemi vtipná, chvílemi trošku strašidelná
podívaná nám zpestřila sváteční odpoledne, děkujeme!
Návštěva pana europoslance Tomáše
Zdechovského
V pondělí 13. 6. nás poctil svou návštěvou pan europoslanec Tomáš Zdechovský.
Ve čtvrté třídě s dětmi setkal v ranním
kruhu, nechal kolovat dokumenty jako diplomatický pas, poslanecký průkaz a odpovídal na spoustu otázek o práci evropského činitele. Poté ho čekala přednáška
o Evropské unii pro žáky 6. a 7. třídy, kteří zvídavými otázkami také nešetřili. Děkujeme mnohokrát za návštěvu a zajímavé povídání.
Kampaň „Holé stěny nestačí“
Od září 2022 nás v ZŠ Pod Montací čeká
velké stěhování.
Chystáme se na rozšíření do další budovy, a to na adresu Běloveská 522. Náš
první a druhý stupeň bude konečně blízko sebe a budeme mít vyřešeno všech devět ročníků. Bohužel rekonstrukce prostor a hlavně jejich vybavení je velmi
nákladná záležitost. I když se snažíme
získávat peníze z různých zdrojů, stále to úplně nestačí. Proto se i tentokrát,
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jako na začátku fungování školy, obracíme na vás s prosbou o pomoc. Podpořte
naší školu a přispějte na kampaň „Holé
stěny nestačí“. Je to snadné, můžete kliknout na uvedený odkaz, vybrat si částku,
kterou chcete přispět, a zaplatit. Potvrzení o daru vám bude vystaveno na začátku
roku 2023, abyste si dar mohli dát do daňového přiznání.
Veškeré dary, které se vyberou v této
kampani, půjdou 100% na uvedený účel
– vybavení nových prostor, vybavení odborných učeben 2. stupně.
Odkaz pro bližší informace a platbu:
https://www.darujme.cz/projekt/1204934.
Všem dárcům předem děkujeme! Pomáháte s námi vybudovat pro děti příjemné
a podnětné prostředí.
Celý tým ZŠ Pod Montací přeje dětem
i rodičům krásné a pohodové prázdniny!
Těšíme se na vás v novém školním roce
2022/2023.

Úspěšní angličtináři
Dne 15. 6. 2022 zažila naše jazyková
škola Helen Doron English velkou slávu. 100 studentů z naší školy v letošním
roce úspěšně složilo mezinárodní zkoušku z angličtiny Cambridge v 6 různých
úrovních. Certifikáty si studenti přebírali
z rukou pana starosty Jana Birke a prezidenta Helen Doron English v České republice pana Marka Halfara, který přicestoval
z Opavy spolu s paní Lucií Bechnou, která
řídí organizaci Cambridge zkoušek v síti
jazykových škol Helen Doron. Náchodské
radnici velmi děkujeme za finanční a organizační podporu uspořádat tento večer
pro děti v náchodském divadle Dr. Josefa
Čížka. Děkujeme také všem účinkujícím
ze ZUŠ Náchod a ZUŠ Hronov, že obohatili tuto slavnost o krásné kulturní zážitky. Moc si vážíme toho, že vzdělávání se
v Náchodě fandí, ať už se děje ve státní
či soukromé instituci, na základní, umělecké či jazykové škole. A že to není samozřejmostí v každém městě zmínil i pan
Halfar, který má možnost porovnání mezi
jednotlivými pobočkami jazykových škol
Helen Doron po celé ČR. Pro vedení města jsou možná předávání různých oceně-

ní běžnou záležitostí, pro každé z našich
100 dětí to ale rozhodně běžný den nebyl.
Děkujeme, „páni radní“, že jste našim studentům svou přítomností dali najevo, že
si jejich studia a píle vážíte.
Martina Pohanková
ředitelka Helen Doron English Náchodsko
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POLICIE, HASIČI

NÁCHODSKÁ
JUNIOR – SENIORIÁDA
letos už po čtvrté

PO ODBORNÉM ZAŠKOLENÍ
VÍCE NEŽ

30 000 Kč

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM

75 000 Kč

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Náchod

STAŇ SE JEDNÍM
Z NÁS!
POŽADAVKY
- věk minimálně 18 let
- dobrý zdravotní stav
- dobrá fyzická zdatnost
- trestní bezúhonnost

ČINNOST V JEDNOTCE JE ZAMĚŘENA NA:
- hašení požárů
- poskytnutí předlékařské pomoci
- záchranné práce a evakuace osob
- technickou pomoc
Více na www.hasici-nachod.cz

V případě zájmu podáme informace každé pondělí v době 16–18
hod. v hasičské zbrojnici v Raisově ulici, případně nás kontaktujte SZ nebo e-mailem.

4. ročník náchodské Junior-Senioriády se letos uskutečnil pod
hlavičkou Dnů pro rodinu zaštiťovaných Královéhradeckým krajem, hejtmanem Martinem Červíčkem a jeho náměstkyní Martinou Berdychovou. V sobotu 11. 6. 2022 si na atletickém stadionu
Hamra na tři stovky účastníků vyzkoušelo 12 tradičních i méně
tradičních disciplín, za jejichž plnění obdrželi razítka na hrací
kartu a po vyplnění všech políček karty, pak i občerstvení, nápoj a dárek. Náchodská Hamra se pro tento den proměnila i na
malé stanové městečko, které poskytlo potřebné zázemí pro prezentující, kteří nabízí v našem regionu sociální služby, subjekty zaměřené na oblast cestovního ruchu, regionální prodejce či
chráněné dílny. Studentky Evangelické akademie pomocí maskovacích sad „vyráběly“ zájemcům zranění „na přání“, dětská tetování či malování na kameny si děti mohly vyzkoušet ve stánku
SVČ Déčko a ti nejmenší se neúnavně klouzali na obří nafukovací skluzavce Mateřského centra Hopsáček. Ti dříve narození pak
ocenili nabídku Státního zdravotního ústavu na přeměření hodnot cholesterolu, hladiny cukru, kapacity plic nebo BMI. Ovšem
i další prezentující se jako Seniorské a rodinné pasy, Moudrá sovička, Centrum Orion, Aufori a mnohé další nezůstávali stranou
zájmu, a i proto lze jednoznačně konstatovat, že tento den si užili všichni napříč generacemi.
Projekt „Junior-Senioriáda 2022 v Náchodě", evidovaný pod
číslem 22RGI02-0075 je spolufinancován Královéhradeckým krajem ve výši 80.000 Kč prostřednictvím programu 22RGI02 – Dotace na individuální účel – jednorázové akce.
Sabina Matoulková – koordinátor Dnů pro rodinu v Náchodě

ČERVENEC / SRPEN

POZVÁNKY
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středa 7.9.2022 od 18:30
délka kurzu 7.9.-23.11.2022
Masarykovo nám. 75
tel. 775 392 384, alfanachod@gmail.com, www.kurzyalfa.cz
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Přijďte si užít letošní jubilejní desátý ročník Festivalu Na Ostrovech!
Je tomu přesně deset let, kdy se v malebném údolí na břehu
řeky Metuje začala psát historie dnes už tradičního folk & country Festivalu Na Ostrovech.
Letošní narozeninový ročník navštíví Robert Křesťan a Trapeři, Tomáš Linka a Přímá linka, Karel Kahovec a George&Beatovens, Luboš Pospíšil trio, rakousko-český Nugget a další skvělé skupiny.
Připraveno bude občerstvení, možnost stanování na místě,
parkování před cyklostezkou, a pokud vás budou bolet nohy, můžete využít dopravu od parkoviště až do areálu festivalu a zpět.
V případě nepříznivého počasí se návštěvníci mohou schovat
pod několik velkoplošných stanů.
Vstup pro ZTP/P s doprovodem a děti do 140 cm zdarma. Pejskům je vstup povolen.

Náchodské

Kuronské slavnosti
10. září 2022
POZOR LETOS NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
z důvodu rekonstrukce zámeckého kopce a dalších
plánovaných prací na náchodském zámku

slavnostní přivítání vévody kuronského s jeho družinou
kulturní program pro děti i dospělé
host večera

MALINA BROTHERS
VSTUPNÉ ZDARMA

FOTO Malina Brothers

Podrobný program bude zveřejněn v zářijovém Náchodském zpravodaji, facebooku a webových stránkách města www.mestonachod.cz

17

18

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

POZVÁNKY

PŘEDNÁŠKY – KONCERTY – VÝSTAVA – DIVADLO

CHATA HORALKA, SNĚŽNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH
Václav Malý – Jiří Grygar – Markéta Kutilová
Pavel Hošek – Cyril Höschl – Marek Orko Vácha
Ladislav Heryán – Jan Konvalinka – Jan Royt
Jeroným Klimeš – Eduard Stehlík – David Eben
Vladimír Just – Jan Pirk – Roman Joch — a další

MICHAL PROKOP TRIO – VÁCLAV KOUBEK
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN – VÍŤA MARČÍK ML.
Podrobný program a další informace:

www.akademicketydny.cz

Chirurgická ordinace
MUDr. Zdeňka Hajžmana CSc.
se od 1. 7. 2022 stěhuje do nových prostor.
Adresa: Volovnice 437, 547 01 Náchod
491 422 406

Možnosti parkování:
Masarykovo náměstí
Parkoviště za radnicí
Ulice Raisova

AMAG
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Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Spolek Náchodských malířů a grafiků AMAG pořádá již od roku
2017 ve spolupráci s Centrem uměleckých aktivit Hradec Králové tradiční Den otevřených ateliérů.
Letošní pátý ročník se uskutečnil v sobotu 11. června v současném spolkovém ateliéru v kině Vesmír. Během čtyř hodin,
po které byl ateliér přístupný pro veřejnost, nás navštívilo více
jak 60 obdivovatelů obrazů. Mezi prvními se objevili zástupci náchodské radnice a také oni plnili „náročné“ úkoly. Jedním z nich
bylo přidat vlastnoručně namalovaný obrázek na dvě maxiplátna, která takto už od roku 2017 návštěvníci obohacují a doplňují vždy při příležitosti akce DOA. Tvůrčí soustředění našich vzácných hostí můžete posoudit na první fotografii.
Průvodcem návštěvníků byl letos Vincent Van Gogh, jehož podobu na sebe převzal člen AMAGu pan Jiří Spíšek (druhá fotografie). Jak se mu tohoto světového malíře podařilo ztvárnit můžete posoudit podle snímku, kde jsou pro porovnání ukázky dvou
Goghových autoportrétů, ze kterých jeho podobu čerpal. Na další fotografii pak u obrazů vidíte pracovní zápal dalších návštěvníků s jejich dětmi.

Výsledky z již pět let postupně dotvářených obřích obrazů,
kde tématem na jednom je příroda na louce a na druhém v lese,
můžete také posoudit na fotografiích zde pod textem.
Krom zábavy byl prostor i pro poučení, neboť jsme si letos připomněli výročí 110 let od narození významného malíře a kreslíře pana Karla Šafáře. I on byl za doby svého tvůrčího života
členem spolku AMAG. Vedle výstavy obrazů současných členů
spolku byla část výstavní plochy věnována právě vzpomínce
na něho a také jeho obrazům.
Těší nás být svědky zájmu a nadšení některých návštěvníků a zejména dětí, které upozorňují slovy „podívej, tohle jsem
tady maloval(a) minule" a pak opět přidají své nové dílko. Věříme, že tyto velkoplošné obrazy jednou naleznou své důstojné
umístění, například v prostorách plánovaného nového spolkového domu a nynější děti sem ještě po letech budou vodit své potomky a ukazovat jim „tohle jsem maloval(a) já, když mi bylo…"
Text a foto Jiří Spíšek
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HOMESHARING, HOSPIC

Homesharing
nám v Centru Orion dělá radost

Homesharing je nová forma podpory rodin pečujících o dítě
s postižením formou tzv. sdílené péče. Dítě s postižením si na určitý, předem domluvený čas, přebírá vyškolený hostitel a pečuje
o něj ve svém domově jako o člena své rodiny… V ČR se homesharing postupně šíří díky podpoře Nadačního fondu ABAKUS.
Když jsme se vloni v červnu stali zastřešující organizací pro
homesharing v rámci Královéhradeckého kraje, věděli jsme jen
to, že se těšíme a že nevíme přesně, co nás čeká. Od té doby jsme
my v Centru Orion, přihlášené pečující rodiny i zájemci o hostitelství ušli velký kus cesty.
Pracujeme s pečujícími rodinami, které se k nám do projektu
hlásí – každá z nich si nese svůj jedinečný příběh, který s námi
sdílí a my se tak stáváme jeho součástí. Vnímáme nelehký osud
rodin a zároveň velkou lásku, sílu rodiny i naději, že jim homesharing pomůže. Rodiny s námi sdílejí svůj každodenní život,
svoje starosti, ale i radosti. Do rodin jezdíme opakovaně, a tak
postupně vznikají i mezi námi, rodinou a dítětem s postižením
nové vztahy, které nás obohacují.
Před rokem jsme si nebyli jistí, jestli se vůbec přihlásí nějací
zájemci o hostitelství. Dnes máme velkou radost, že se nám hlásí lidé z celého kraje. Při osobním setkání s každým z nich pak
vnímáme velkou chuť pomoci konkrétní rodině s dítětem s postižením, jejich ochotu věnovat svůj volný čas a energii i otevřené srdce připravené na nová přátelství a zážitky. Těší nás také
jejich motivace – řada zájemců o hostitelství chce tímto způsobem ukázat svým vlastním dětem, že mezi námi žijí i lidé, kteří potřebují pomoc. Zároveň vnímají, že tato pomoc může velmi
obohatit také je samotné i celou jejich rodinu. Každé takové setkání je pro mne osobně hlubokým lidským zážitkem a vnímám
velkou úctu a respekt.
Postupně jsme také vytvářeli funkční a profesionální tým, který je schopen poskytnout odbornou pomoc a podporu při přípravě i v průběhu homesharingu všem stranám – rodičům dítěte,
dítěti s postižením i hostiteli.
V současné době tvoří náš odborný tým tři ženy: Marie Vrzáková, koordinátorka projektu a hostitelů, Iva Doudová, speciální pedagožka a průvodkyně dítěte a Táňa Brodská, terapeutka
pro pečující rodiče. Celou koncepci homesharingu průběžně ladíme s naší paní ředitelkou, Mirkou Červinkovou.
Záštitu nad homesharingem v Centru Orion převzala
Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje a již nyní probíhají jednání se zástupci Kraje o zařazení homesharingu jako důležité součásti podpory pečujících
rodin i do budoucna.
A ještě pár čísel na závěr:
Pracujeme s 12 pečujícími rodinami – celkem jsme už absolvovali 29 osobních návštěv v rodinách.
Celkově se nám již přihlásilo 22 zájemců o homesharing,
s 12 z nich jsme průběžně v kontaktu. Od února do března jsme
postupně uspořádali 4 besedy pro zájemce o hostitelství, kterých
se zúčastnilo celkem 17 osob. První hostitelka již absolvovala přípravu a po prázdninách se bude seznamovat s vybranou pečující rodinou. V červnu nastupují do přípravy hostitelů další dvě
zájemkyně. Třetí příprava proběhne na přelomu listopadu a prosince, již nyní máme přihlášené čtyři zájemkyně.
Pokud se i vám myšlenky homesharingu líbí, přihlaste se, zapojte se také a staňte se součástí nově vznikající komunity hostitelů – rádi Vás uvítáme mezi námi! Marie Vrzáková, koordinátorka homesharingu (kontakt: vrzakova@centrum-orion.cz,
725 190 990).
Centrum Orion je nezisková organizace, která pomáhá osobám s postižením tělesným, mentálním i kombinovaným a jejich rodinám – více o nás i o homesharingu najdete na: www.
centrum-orion.cz.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

HOSPIC Anežky České
Hledáme všeobecnou či praktickou zdravotní sestru
Hospic Anežky České a Charitní ošetřovatelská služba Červený Kostelec, střediska Oblastní charity Červený Kostelec, hledají všeobecnou či praktickou zdravotní sestru na plný či zkrácený
úvazek, v případě ošetřovatelské služby i formou dohody. Nabízíme smysluplnou práci v přátelském kolektivu s dobrým pracovním zázemím neziskové organizace. Bližší informace o pracovních pozicích včetně kontaktů naleznete na stránkách Oblastní
charity Červený Kostelec: www.charitack.cz

Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny příznivce běhu
rekreačního i závodního k účasti na 9. ročníku benefičního „Běhu
pro hospic“. Akce, která je součástí běžeckého seriálu Primátor CUP, proběhne v sobotu 17. září v Červeném Kostelci (start
u budovy Háčko, Manželů Burdychových 245), přičemž bodován
v rámci seriálu bude hlavní závod, trať na 10 km. V juniorské kategorii (ročník narození 2003–2006) bude bodován běh na 5 km
a připraveny budou i tratě na 2 km a další kratší úseky pro mladší běžce, včetně symbolického běhu na 150 m pro nejmenší, aby
se mohl zúčastnit každý.
Registrace na běh je již otevřena. Odkaz naleznete na našich
stránkách www.behprohospic.cz
Akce je součástí veřejné sbírky a veškerý výtěžek ze vstupného bude určen na podporu lůžkového a mobilního Hospice
Anežky České.
Akce je podpořena městem Červený Kostelec.
Přijďte si zaběhat!

ČERVENEC / SRPEN

KOSTEL, MUZEUM

Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE
Barokní kapesní hodinky

Kostel sv. Vavřince se otevírá
veřejnosti
Dominanta Masarykova náměstí se během letních prázdnin opět zpřístupní veřejnosti. Od 11. července do 20. srpna se
od pondělí do soboty v čase 9–16 hodin můžete přijít podívat
na bezplatnou prohlídku kostela s odborným výkladem. Prohlídka je vhodná pro jednotlivce i skupiny.
Kostel sv. Vavřince je poprvé připomínán v roce 1310, farním
se však stal až v roce 1355. Původně byl gotický, z tohoto období je zachována dispozice s kněžištěm, které je sklenuté jedním
polem křížové klenby. Kostel měl jednu věž směrem k dnešní
radnici, druhá byla přistavěna až v polovině 16. století. Několikrát vyhořel a při ničivém požáru v roce 1570 se zřítil strop
v lodi. Po požáru pozvala Hedvika Smiřická, manželka majitele
náchodského panství, italského stavitele Baltazara Vlacha, který v renesančním stylu sklenul loď, postavil kůr a dlouhou oratoř se schodištěm. V kostele je možné vidět cínovou křtitelnici
nebo pískovcový sanktuář z 2. poloviny 15. století s nejstarším
dochovaným znakem města Náchoda.
Další zajímavosti si můžete přijít poslechnout na prohlídku.
Doba otevření kostela se může z provozních důvodů měnit, proto je vhodné se o možnosti prohlídky informovat v Městském informačním centru, kde je pro zájemce k dispozici zdarma brožura o kostele.

V roce 1883 byly do sbírek tehdejšího Městského muzea v Náchodě zapsány vzácné stříbrné barokní kapesní hodinky. Byly zakoupeny městem Náchodem. Suma, za kterou byly pořízeny, ale
není uvedena. Ty dnes tvoří součást rozsáhlé sbírky hodin, která čítá více jak dvě stě sedmdesát inventárních jednotek. Z toho
je šedesát devět kapesních hodinek. Základ této rozsáhlé sbírky
byl přitom položen pouhé tři roky předtím, v roce 1880, necelého půl roku po založení muzea.
Hodinky přikoupené do muzejní sbírky v roce 1883 jsou ukázkou precizní anglické hodinářské, zlatnické a cizelérské práce
z první poloviny 18. století. Jedná se o stříbrné kapesní dvouplášťové vřetenové hodinky, zvané také „špindlovky“. Jsou uloženy
v nezdobeném stříbrném pouzdře. Nezdobený plášť hodinek je
také vyroben ze stříbra. Bohatě zdobený strojek je vyroben ze
zlaceného bronzu a stříbra. Hodinky mají vřetenový krok a šnekový kompenzátor, který pomocí řetízku kompenzoval změny
tahu hnacího pera. Oscilátor, nastavitelný pomocí Tompionova
ciferníkového regulátoru, je umístěn pod bohatě zdobeným prolamovaným stříbrným můstkem. Na strojku najdeme také signaturu výrobce – Kedden London. Nápis LONDON se opakuje také
na stříbrném rytém ciferníku. Celokovový ciferník má podobu
typickou pro tehdejší anglickou produkci. Hodinovou stupnici
s římskými číslicemi doplňuje minutová stupnice s arabskými
čísly v oválech. Ručičky jsou bronzové a ozdobně prolamované.
Soudě podle signatury, jedná se nejspíš o práci Daniela Keddena. O něm víme, že od roku 1717 působil v Londýně jako tovaryš
hodinářského cechu. V roce 1723 je pak uváděn již jako hodinářský mistr s vlastní dílnou. Hodinky tak s největší pravděpodobností vyrobil po tomto datu.
Součástí hodinek bylo také stříbrné prachotěsné pouzdro.
Dvoudílné bohatě zdobené pouzdro bylo vyloženo červeným
suknem, jež bylo ještě podloženo papírovou vycpávkou. Při bližším ohledání zjistíme, že jako vycpávka byla použita papírová
makulatura s arabsky psanými texty. Je možné, že se vycpávka pod sukno dostala až dodatečně u nového uživatele. Anglické mechanické hodinky byly totiž velmi populární v Osmanské
říši. Přes ni se hodinky mohly dostat až na území pozdější Rakousko-Uherské monarchie, kde pak byly zakoupeny do Náchodského muzea. Snad také proto byly v muzejní evidenci nesprávně vedeny jako turecké stříbrné hodinky ve dvou pouzdrech.
Mgr. Jan Tůma
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ZÁMEK, PRIMÁTOR

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Státní zámek Náchod
Zveme Vás na návštěvu
náchodského zámečku vršku kulatého
Vážení Náchoďáci, milí příznivci náchodského zámku,
dovolte mi vás i v letošním roce pozvat na návštěvu zámku –
ať už na prohlídkové okruhy nebo připravované kulturní akce.
I v této sezóně jsme navázali na loňskou reinstalaci prohlídkových okruhů. Na Zámku za Piccolominiů přibyly cca dvě stovky
nových exponátů – především se jedná o talíře a drobné předměty denní potřeby, ale také o křesílka zapůjčená ze Senátu Parlamentu České republiky. Díky nim jsme nově upravili místnost
tzv. císařského salonu, kterou můžete zhlédnout v prvním patře
zámku.
Nejvýraznější změnou na II. prohlídkovém okruhu Zámek
za Schaumburgů jsou nově umístěné trezory ve vojenské chodbě. Tyto tzv. popelky, secesní trezory z přelomu 19. a 20. století, v sobě ukrývají nejvýznamnější řády a vyznamenání, které
získali příslušníci posledního šlechtického rodu. Mnohé z těchto řádů jsou vystaveny vůbec poprvé a my věříme, že se stanou
obdivovanou trvalou součástí tohoto okruhu.
Mimo nabídky klasických prohlídek s průvodcem můžete ještě využít možnost vyrazit na věž (neboť terasa je stále ještě v rekonstrukci) a se svými nejmenšími na dětských prohlídkách zjistit, jak se tu na zámku žilo za vévody Petra Birona.
Náchodský zámek ale ožívá i během kulturních akcí, kterých
je pro Vás připraveno hned několik. Poslední prázdninové soboty
v měsíci (30. 7. a 27. 8.) jste zváni na noční prohlídky, které svou
hravou formou představí osudy zámeckých obyvatel i zámecké
interiéry doslova v jiném světle. Kromě zšeřelých interiérů se
můžete těšit na dobové kostýmy a dechberoucí herecké výkony.
Naopak druhá sobota v červenci (9. 7.) a v srpnu (13. 8.) jsou
věnovány denním šlechtickým slavnostem a radovánkám. V červenci slavní Piccolomimiové připomenou svou vojenskou a válečnickou historii. Přijede zahrát hudební skupina Querela, Páni
z Kolína a spolek Bibus Spiritus předvedou své šermířské umění a uvidíte i ukázky palných zbraní nebo katovského řemesla.
V srpnu pak na počest Schaumburgů zazní dobové melodie, budete si moci vyzkoušet dobové tance a další zábavu 2. poloviny
19. století. Společně oslavíme i 30. narozeniny Ludvíka a Dáši, zámeckých medvědů, nebo si při komentovaných vycházkách připomeneme 155. výročí založení vojenského hřbitova.
Inu, vězte, že na zámku se nudit nebudete. Přejeme vám všem
příjemné léto a těšíme se s vámi na viděnou!
Za všechny zámecké
Iva Bártová, kastelánka, www.zamek-nachod.cz

Tchyni dostanete i v plechu. Pivovar PRIMÁTOR na léto potěší své fanoušky.
Fanoušci náchodského pivovaru se mohou těšit na další novinku.
PRIMÁTOR začne stáčet víc druhů piv do plechovek. Na výlet tak už
nebudete muset jen s ochuceným radlerem, ale budete si moct zpestřit den s jejich ležáky nebo i tolik oblíbenou Tchyní.
Letní grilovačky, festivaly, výlety s batůžkem. To všechno jsou
akce, na kterých určitě neradi cinkáte pivními lahvemi, anebo
nechcete řešit, kde prázdný obal vrátíte. Náchodský pivovar se
proto rozhodl vyjít vstříc svým fanouškům a do plechovek začne stáčet víc druhů piv.
„V plechovkách už máme výčepní pivo Antonín a ochucené radlery s příchutí černý rybíz a limetka a také loňskou novinku –
velmi oblíbený tropický citrus yuzu. Nabídku našich piv v plechovkách jsme se rozhodli letos významně rozšířit,“ popisuje
ředitel pivovaru Petr Kaluža.
Jaká piva PRIMÁTOR si tedy nově budete moci v plechovkách
koupit? PRIMÁTOR v plechu nově uvede tři piva ze svého bohatého portfolia.
Bude to nejprodávanější náchodské pivo: PRIMÁTOR 11 Ležák,
typický zástupce českého ležáku s bohatou plnou chutí a příjemným chmelovým dozníváním.
Do plechu se dostane také vlajková loď náchodského pivovaru
– PRIMÁTOR Premium. K jeho výrobě se používá klasická technologie vaření na dva rmuty, která je charakteristická pro ležák českého typu.
A opomíjená nezůstane ani tolik populární Tchyně, i ona se
dočká plechu. Tchyně je IPL-India Pale Lager, kombinuje tedy dva
pivní styly – ležák a IPA. Kdo ještě Tchyni neochutnal, má k tomu
tak skvělou příležitost. „Toto pivo je prostě jako tchyně – nejprve jsi v rozpacích, ale pak nechceš jinou,“ usmívá se Kaluža. Pivo
se vyznačuje skvělou pitelností a bohatou chutí, kterou mu dávají zejména kombinace použitých chmelů.
A proč se PRIMÁTOR rozhodl mít v plechovkách více piv?
„V poslední době je po pivech v plechovkách stále větší poptávka. Je to trend a my na něj reagujeme. Obecně se dá říci, že si plechovku Češi oblíbili a že obal, který u nás stál tak trochu stranou,
nyní skutečně našel svoje místo. I naši fanoušci se nás opakovaně ptali, proč nestáčíme víc piv do plechovek, tak jim tímto vycházíme vstříc. Chápeme, že pro některé zákazníky je to praktičtější,“ vysvětluje Kaluža.
Plechovková „revoluce“ v PRIMÁTORU tak přišla ještě před
létem, aby milovníci náchodského piva mohli využít plechovky během hlavní pivařské sezony. „Plechovkové pivo je vhodné
na výlety a cesty s sebou, navíc se vychladí rychleji než ve skle.
Takže když se u letní grilovačky rychle pije, můžete dát do lednice plech a pivo máte dříve vychlazené,“ říká ředitel pivovaru.
Podle Kaluži je plechovka špatně vnímána jako levný obal pro
pivo. „Dnes už je ale stáčení piva do plechovek na takové úrovni,
že se vyrovná lahvovému pivu. Samozřejmě na točené pivo PRIMÁTOR nic nemá. Ale když na výletě nepotká te hospodu, tak si
naši plechovku budete moct vzít do batůžku,“ usmívá se Kaluža.
S případnými dotazy se obracejte na Ing. Petra Kalužu – petr.
kaluza@primator.cz.
Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. zpracovala Petra Kulhavá
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INFORMACE Z RADNICE

Nejlepší žáci roku 2022 a pedagogové dnes převzali ocenění
Město Náchod každoročně oceňuje (tentokrát s dvouletou covidovou pomlkou) píli a úspěchy žáků udělením titulu „Žák roku“.
Titul je udělován v kategoriích: 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ a nejlepší žák ZUŠ. Žáky navrhuje pedagogická rada každé školy na základě dlouhodobě dosahovaných výborných studijních výsledků.
Ocenění je určené i rodičům těchto žáků, protože bez jejich
podpory a neustálé motivace, by děti takových úspěchů jistě nedosáhly. Slavnostně předali ocenění v obřadní síni náchodské
radnice ve středu 15. června představitelé města – starosta Jan
Birke, místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer a vedoucí odboru školství Iveta Lukešová. Tuto slavnostní chvíli si nenechali ujít nejen rodiče žáků, ale také jejich
třídní učitelé a ředitelé škol. V úvodu vystoupil se svou rytmickou improvizací na bicí jeden z oceněných žáků – Martin Kozák,
žák Základní umělecké školy Náchod, který svým vystoupením
doprovodil i následné ocenění pedagogů.
Titul Žák roku 2022 byl udělen:
– Tobiáši Morávkovi, žáku ZŠ TGM Náchod
– Klaudii Lebovičové, žákyni ZŠ TGM Náchod
– Sofii Marákové, žákyni ZŠ Komenského
– Nikole Kylarové, žákyni ZŠ Komenského
– Matěji Žďárskému, žáku ZŠ Náchod-Plhov
– Kristýně Čtvrtečkové, žákyni ZŠ Náchod-Plhov
– Viktorii Melišíkové, žákyni ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí
– Štěpánu Melicharovi, žáku ZŠ Pavlišovská
– Kristýně Ptáčkové, žákyni ZŠ 1. Máje
– Martinu Kozákovi, žáku Základní umělecké školy Náchod
– Janě Jirmanové, žákyni Základní umělecké školy Náchod
Ocenění byli také náchodští pedagogové, kterým ocenění předali starosta města Jan Birke, místostarostové Pavla Maršíková a František Majer a vedoucí odboru školství Iveta Lukešová,
za účasti paní Svatavy Odlové z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
„Máte můj upřímný respekt, obdiv a úctu. Být pedagogem není
zaměstnání, ale poslání. Rád bych vám proto poděkoval za váš obětavý přístup, mnohdy nad rámec běžných povinností a za to, s jakým úsilím a trpělivostí formujete naše děti a připravujete je do života,“ řekl oceněným během slavnostní chvíle starosta Jan Birke.
Ocenění za dlouholetou práci ve školství obdrželi:
– Mgr. Markéta Klimešová, učitelka Základní školy T. G. Masaryka
– Mgr. Jitka Košvancová, učitelka Základní školy Náchod-Plhov
– Mgr. Anetta Růžová, učitelka Základní školy Komenského
– Hana Písaříková, učitelka Základní umělecké školy
Ocenění za obětavou práci při výuce cizinců obdržela:
– Ivana Tomková, učitelka Základní školy T. G. Masaryka
Všem oceněným blahopřejeme a přejeme krásné prázdniny!

Křest knihy „Ing. Arch. František Kulhánek, Náchod
pohledem městského architekta“
Obřadní síň náchodské radnice patřila v pátek 17. června 2022
„náchodskému Gočárovi“.
Představitelé města Náchoda – starosta Jan Birke a místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer, členové Fotoklubu Náchod a potomci a příbuzní ing. Arch. Františka Kulhánka, zde za účasti široké veřejnosti v podvečer pokřtili
novou publikaci, která zachycuje život a působení tohoto rokycanského rodáka v Náchodě, který stál u zrodu zásadních stavebních řešení v našem městě.
Kniha nabízí dobové články, obrazy, grafiky a plakáty, a také
celou řadu doposud nepublikovaných obrazových příloh, a rozhodně svým obsahem zaujme nejen Náchoďáky.
Zakoupit ji můžete v Městském informačním centru na Masarykově náměstí za 310 Kč.
foto: Tomáš Menec
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SPORT

Náchodské kuželky
Za účasti starosty pana Jana Birke
a místostarosty pana Františka Majera
byl ukončen 9. ročník poháru starosty
města Náchoda v kuželkách. V kategorii
mladších žáků, starších žáků a dorostenců se kvalifikace účastnilo rekordních 104
startujících. Byla dosažena celá řada skvělých výkonů. Náchodským se ve finále dařilo. Danny Tuček skvělým výkonem 598
zvítězil v kategorii starších žáků a Tomáš
Doucha obsadil výkonem 563 druhé místo. V mladších žácích jsme obsadili druhá místa, Nikola Bártová 264 a Vojta Majer 283. V hlavní dorostenecké kategorii
o Putovní pohár starosty v zvítězila Veronika Kábrtová z SKK Náchod výkonem
577. Nela Šuterová z Podbořan byla výko-

nem 568 druhá a Bára Lokvencová rovněź
z SKK Náchod výkonem 554 skončila třetí.
V kategorii chlapců zvítězil Ondřej Stránský z Vrchlabí výkonem 601. Náchodský
Martin Hanuš obsadil druhé místo výkonem 585 a výkon 578 Adama Mísaře
z Č. Třebové stačil na třetí místo.
Poháru se tradičně účastnili naši přátelé z Polska. Přijeli hráči předních polských
klubů KK Dzewietka Wronki, KK Wrzos
Sierakow, Alfa Vector Tarnovo Podgorne,
Czarna Gula Poznaň a KK Start Gostyň.
Díky za vaši účast.
Poděkování patří sponzorům. Hlavnímu sponzoru SaarGummi Automotive, firmě Olvan Náchod, pivovaru Primátor Náchod a samozřejmě městu Náchod.

pořádá

12. ročník turnaje
O POHÁR STAROSTY MĚSTA NÁCHODA
sobota 27. 8. 2022– MLADŠÍ ŽÁKYNĚ, STARŠÍ ŽÁKYNĚ
neděle 28. 8. 2022 – U18, U20, U22
MÍSTO KONÁNÍ:
ZAHÁJENÍ:

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

VĚKOVÉ KATEGORIE:

U
U
U
U
U

VKLAD:

500,- Kč/družstvo

OBČERSTVENÍ:

zajištěno přímo v areálu v dostatečném rozsahu

CENY:

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

PŘIHLÁŠKY:

CO NEJDŘÍVE, ale nejpozději do 20.8.2022!
Jana Osobová, jana.osobova@seznam.cz, tel.: 776 004 374

14 - ml. žákyně (1.1.2010 a mladší)
16 - st. žákyně (1.1.2008 a mladší)
18 - kadetky (1.1.2006 a mladší)
20 - juniorky (1.1.2004 a mladší)
22 (1.1.2002 a mladší)

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Ocenění Hany Kopecké
Hana Kopecká, dříve hráčka, později
trenérka volejbalu SPORT KLUB Náchod
(dříve SK Rubena Náchod), nyní jednatelka
klubu. Držitelka medaile Dr. Otakara Chaloupeckého za zásluhy o rozvoj volejbalu,
obdržela letos z rukou předsedy Českého

volejbalové svazu medaili Ing. Vladimíra Spirita za výjimečné zásluhy o rozvoj
volejbalu a Českého volejbalového svazu.
Slavnostní předání se konalo 25.května
2022 v hotelu Pyramida v Praze.
Informace z ČVS Praha

Dětský den na Jizbici

zedos s.r.o., Atas elektromotory Náchod
a.s., Primátor a.s., Ohňostroje Gross, město Náchod a spousta dalších.
Za organizátory děkuje Petr Břenda
a Dominika Poláčková.

Dne 4. června se na Jizbickém hřišti a
jeho okolí konal dětský den. Akci organizovali hasiči Jizbice ve spolupráci s Aktiváčkem. Po dlouhé době to byla první
větší akce pro širokou veřejnost, které se
účastnilo skoro 100 dětí. Pro děti byla připravena pohádková cesta a doprovodné
soutěže na hřišti.
Nechyběla zde hasičská cisterna, Městská policie z Náchoda se svým vrtulníkem
a dronem, a v neposlední řadě také projížďka na koni či malování na obličej. Vyžití bylo pro všechny děti.
Rádi bychom poděkovali sponzorům
akce. Mezi hlavní sponzory patřily Be-

MUZEUM, GALERIE

ČERVENEC / SRPEN

MUZEUM NÁCHODSKA
v ČERVENCI a SRPNU 2022 v Muzeu Náchodska
Stálá expozice muzea
v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě je
o prázdninách otevřena každý den od 9.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle
491 433 722 nebo na e-mailu meisnerova@muzeumnachodska.cz.
Pevnost Dobrošov
Pevnost Dobrošov je červenci a srpnu otevřena denně od 10.00
do 18.00. Vstup do podzemí 30 minut po začátku prohlídky. Počet návštěvníků ve skupině je omezen na maximálně 28 osob.
Prohlídky pro skupiny minimálně 10 osob je nutno objednat
s alespoň týdenním předstihem na e-mailu dobrosov.pokladna@
muzeumnachodska.cz. Objednaní návštěvníci se musí dostavit
minimálně 15 minut před prohlídkou (45 minut před vstupem
do podzemí), jinak rezervace bez náhrady propadá. Poslední
vstup do návštěvnického centra 30 minut před koncem otevírací doby. Poslední vstup na prohlídku podzemí v 16.30. Pro aktuální otevírací dobu sledujte www.muzeumnachodska.cz/dobrosov.
Přednášky a besedy
Pevnost Dobrošov v době „Revitalizace a zatraktivnění“
V pořadí pátý letošní muzejní sedánek proběhne ve středu
7. září 2022 v přednáškovém sále v prvním patře staré radnice
čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě od 17.00 hodin. Správce pevnosti Bc. Martin Měřinský přiblíží, co se událo na Dobrošově v době, kdy tvrz byla poprvé od svého otevření v roce 1968
uzavřena pro veřejnost na dlouhé tři roky. Spolu se správcem
objektu nahlédneme za oponu projektu. Zrekapitulujeme změny a uděláme pomyslnou tečku za projektem nazvaným „Revitalizace a zatraktivnění Pevnosti Dobrošov“.
Akce pro veřejnost
Noční prohlídky Pevnosti Dobrošov
Muzeum Náchodska zve na Noční prohlídky Pevnosti Dobrošov:
Pátek 8. července 2022, začátek 21.00
Pátek 5. srpna 2022, začátek 21.00
Pátek 9. září 2022, začátek 21.00
Sraz vždy u pokladny Pevnosti Dobrošov. Případné změny či podrobnější informace najdete na www.muzeumnachodska.cz/dobrosov.

Výstavy
Hora ruit – Od slunečních hodin po PRIMKY
Muzeum Náchodska společně s tradičním výrobcem hodinek
PRIM, společností ELTON hodinářská z Nového Města nad Metují, připravilo na hlavní letní sezonu výstavu nazvanou Hora
ruit – Od slunečních hodin po PRIMKY.
Výstavu je možno navštívit ve Výstavní síni Muzea Náchodska
na rohu Tyršovy a Zámecké ulice v Náchodě od 17. června do 18.
září 2022. V Červenci a srpnu je otevřeno denně 9–12 a 13–17
hod.
Rafinovaná krása vějířů
V dnešní době je na vějíře pohlíženo jako na dávno zastaralý
dámský módní doplněk. Na výstavě Rafinovaná krása vějířů vám
ukážeme, že vějíř byl mnohem více než jen doplněk dámské garderoby a také to, jak se v průběhu času proměňovala jeho podoba a výzdoba. Zveme vás do stálé expozice v Broučkově domě čp.
18 na Masarykově náměstí v Náchodě na výstavu nazvanou Rafinovaná krása vějířů. Výstavu je možné navštívit od 24. června
do 2. října 2022 každý den 9–12 a 13–17 hod.

www.mestonachod.cz

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Topografické lekce (16. 6. – 11. 9. 2022)
Kurátoři výstavy: Milan Mikuláštík, Lexa Peroutka, Julie Jančárková
Ukrajinské vizuální umění v aktuálních souvislostech
Olga Krykun Iryna Zakharova Masha Kovtun Darja Lukjanenko Polina Davydenko Alexandr Martsynyuk Alice Nikitinová Bohdan Sokur Liza Ulyanova Yana Heraymovych Demian
Kovalov Polina Revunenko Liliia Dorovska Alisa Poslušná Ilja
Repin Pavel Gromnickij Ivan Anisimov a další…
GVUN představuje tvorbu současných ukrajinských umělkyň
a umělců a konfrontuje ji s výběrem obrazů ze svých sbírek.
Ústředním tématem skupinové výstavy Topografické lekce je
migrace. Současně výstava otevírá téma dekolonizace v ukrajinsko-ruském kontextu.
Vroucí chemie městského nebe, Matěj Lipavský <40 let
(16. 6. – 11. 9. 2022), Kurátor: Petr Pokorný
Matěj Lipavský (1985) žije v Zadní Třebáni, tvořit ho najdete
jak tam, tak také v Praze. Náchodská výstava Matěje Lipavského prezentuje práce z poslední doby – z několika posledních let – a proti jiným jeho výstavám bude trochu vybočovat, její těžiště stojí především v městské krajině. I město je
prostorem, který má barvy, místem, jehož scénu je vhodné „upravit“. Přitom v Lipavského podání nic neztrácí, jeho
pražské hlavní nádraží je stejné, které člověk zažívá, jen rozehrané o řád výš právě pro vnímavého diváka. Je samozřejmé, že vroucí chemie jsou slova přiléhavější k velkoměstu,
než k přírodě. Autor ale stále zůstává plenérovým zpravodajem, díky kterému se dozvídáme pocitová fakta, která nám
asi běžně uniknou.
Matěj Lipavský je velmi zajímavou osobou na české umělecké
scéně – nezvykle často vystavuje společně s jedním či dvěma
autory – taková ochota dělit se není tak běžná.
Doprovodné programy k výstavě Topografické lekce
GVUN přináší na společnou platformu ukrajinské umění
v aktuálních souvislostech, historické práce malířů vyrovnávajících se s násilnými společenskými proměnami v průběhu 19. a 20. století, a nastupující generaci umělkyň a umělců,
jejichž tvorba je ovlivněna digitálními technologiemi a právě probíhajícím válečným konfliktem.
Formou živých akcí za spoluúčasti vystavujících umělců,
přednášek, komentovaných prohlídek s kurátory a promítání budou hlouběji rozvíjeny sociální fenomény, které jsou
v expozici tematizovány – jako např. migrace, ukrajinská kultura a historie, kosmismus, dekolonizace i nejaktuálnějších
tendence současného umění.
27. 7. středa 18.00 – Doprovodný program k výstavě
Topografické lekce
30. 7. sobota 14.00–16.00 Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi
30. 7. sobota 17.00 Doprovodný program k výstavě
Topografické lekce
10. 8. středa 18.00 Doprovodný program k výstavě
Topografické lekce
11. 8. čtvrtek 15.00–17.00 Tvůrčí dílna pro seniory
13. 8. sobota 17.00 Doprovodný program k výstavě
Topografické lekce
24. 8. středa 18.00 Doprovodný program k výstavě
Topografické lekce
27. 8. sobota 14.00 Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi
27. 8. sobota 17.00 Doprovodný program k výstavě
Topografické lekce
Více informací o doprovodných programech a vzdělávacích akcích na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Stomatologická pohotovost
Oblast Náchodsko-Jaroměřsko:
2. a 3. 7.
MUDr. Tereza Štrasová
		 Náchod
5. a 6. 7.
MUDr. Erika Uhlířová
		 Jaroměř
9. a 10. 7.
MUDr. Radka Prouzová
		 Náchod
16. a 17. 7.
MUDr. Martina Bucharová
		 Česká Skalice
23. a 24. 7.
MUDr. Tomáš Žďárský
		 Dolní Radechová
30. a 31.7. MUDr. Jaroslav Ožďan
		 Česká Skalice
6. a 7. 8.
MDDr. Michal Jánský
		 Náchod – Branka
13. a 14. 8. MUDr. Jarmila Podškubková
		 Červený Kostelec
20. a 21.8.
MUDr. Ludmila Jánská
		 Náchod – Branka
27. a 28. 8.
MUDr. Lubomír Beran
			
Oblast Náchodsko – Broumovsko:
2. a 3. 7.
MUDr. Anna Klikarová
		 Hronov
5. a 6. 7.
MDDr. K.Peterková Malychina
		 Červený Kostelec
9. a 10. 7.
MUDr. Hana Jelenová
		 Náchod
16. a 17. 7.
MUDr. Alois Vejmola
		 Náchod
23. 7. a 24.7.
MUDr. Blanka Grummichová
		 Náchod
30. a 31. 7.
MDDr. Martin Kyselý
		 Nový Hrádek
6. a 7. 8.
MUDr. Jiří Sedláček
		 Náchod
13. a 14. 8. MUDr. Miloš Pastelák
		 Broumov
20. a 21.8.
MUDr. Vlasta Hýblová
		 Náchod
27. a 28. 8.
MUDr. Ladislav Růžička st.
		 Broumov

PROGRAM
ČERVEN

www.decko–nachod.cz

Družina Déčka ve šk. roce 2021/2022
Díky projektu Déčko pro rodiny-Družina
Déčka II, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/001567
4 jsme během školního roku pomáhali zaměstnaným rodičům s péčí o jejich školáky v době, kdy musí chodit do zaměstnání a podporovali tak jejich zaměstnanost
a sociální začleňování.
Naším cílem bylo vytvořit pro školáky
skupinu, kde si mohou bezpečně hrát, trávit svůj volný čas po škole a rozvíjet své
zájmy. Jsme rádi, že jsme v naší skupince mohli přivítat čtrnáct dětí, ze kterých
se stala prima parta. Děkujeme rodičům
za důvěru a věříme, že se s dětmi budeme
nadále setkávat v příštím školním roce na
našich kroužcích.
Vaše Déčko Náchod

Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 424 921
Průmyslová 146
tel.: 491 815 475
Jugoslávská 33
tel.: 602 234 217
Husovo nám. 36
tel.: 491 452 447
Náchodská 240
tel.: 491 424 322
Boženy Němcové 13
tel.: 491 452 789
Nemastova 1919
tel.: 702 125 554
Větrník 720
tel.: 491 462 331
Nemastova 1919
tel.: 702 125 554
Velký Třebešov 118
tel.: 491 453 272
Náměstí ČSA 69
tel.: 491 482 700
Manž. Burdychových 325
tel.: 739 963 202
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 431 104
Palackého 20
tel.: 491 424 524
Palachova 1742
tel.: 724 013 123
Rokolská 12
tel.: 495 217 195
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Sadová 44
tel.: 775 717 666
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Poliklinika, Masarykova 30
tel.: 603 479 084

Jaký byl školní rok 2021/2022
v Déčku Náchod
Déčko má za sebou velmi aktivně strávený školní rok. Jsme velice rádi, že po covidové pauze jsme se tento rok opět mohli
setkávat po celou dobu!
Děti i dospělí navštěvovali sportovní, výtvarné, taneční, hudební, přírodovědné,
jazykové a další kroužky. Mladí studenti
mezi 15–18 lety se scházeli v klubu aktivní mládeže Erasmáci, kde tvořili různé aktivity. Pravidelně také pracovala skupina
dětí v družině.
Kromě kroužků jsme se mohli také setkávat na různých akcích. Školní rok byl tradičně zahájen akcí Ahoj po prázdninách
v rámci Kuronských slavností. V říjnu se
v Beránku Náchod roztančila Hvězda Orientu. V listopadu jsme se podíleli na Sněhánkách se svatým Martinem. Únor patřil
tradičnímu Masopustu s průvodem masek, taškařicemi a programem pro děti.
Na konci dubna nás velkou návštěvností
potěšily Čarodějničky v Déčku. V květnu

Stomatologická pohotovost
sobota, neděle,
státní svátky 8.00–12.00 hod.

Lékárenská
pohotovostní služba
ZNOVU OTEVŘENO – DR. MAX
Polská 397 (Kaufland), Náchod
denně 8–20 hodin
jsme připravovali doprovodný program
při otevření lázeňské sezóny v Malých
lázních Běloves. Poslední z větších akcí
byl Den dětí v Déčku, který byl spojený
s otevřením nové budovy přírodovědné
a technické učebny a chovatelské stanice pro zájmové vzdělávání, známé jako
„Tlapíkárna“.
Další úspěchy slavíme i v oblasti formálního vzdělávání. Letos se nám podařilo
vyškolit 25 nových dílčích pedagogů, kteří si tak rozšířili obzory, získali akreditaci, a mohou vést kroužky nebo pracovat
na akcích či táborech jako kvalifikovaní
vedoucí.
Děkujeme vám za přízeň, kterou nám zachováváte a těšíme se na setkání při nadcházejících letních táborech!
Přejeme všem krásné léto
a těšíme se na podzim s vámi!

Iniciativy mládeže v Déčku
Mládežníci z Déčka Náchod tento rok opět realizují
iniciativy mládeže podpořené Evropským sborem
solidarity.
V rámci projektu The Eco story nachystali ekopohádku,
organizují také ekoprocházky - vycházky do přírody
spojené s úklidem odpadků.
Díky projektu Generation De:Gap dochází na různých
workshopech k propojení generace mládeže a seniorů
univerzity třetího věku Městské knihovny Náchod.
Třetí iniciativa, taneční projekt Dance it out,
prostřednictvím tanečních tréninků a vystoupení
pomáhá zmírnit negativní dopady pandemie na mládež.

ČERVENEC / SRPEN

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 volejte faráře S. Švarce, 776 736 885
nebo předsedkyně RS I. Čadové 604 929 825. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.

Římskokatolická farnost – 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 733 399 508, 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. Svatovavřinecká pouť letos
vychází na neděli 7. srpna. Srdečně zveme na slavnostní bohoslužby. 		
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. M. Bárta,
mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osobní
i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv
po tel. domluvě. Bohoslužby se konají každou neděli od 10 h v Náchodě podle aktuální epidemiologické situace.
Sledujte webové stránky: http://www.nachod.sonov-evangnet.cz
a facebook: Evangelíci při Rozkoši. Na webových stránkách uveřejňujeme přípravy k bohoslužbám a domácím ztišením. Rozhovory
nad Biblí a našimi zkušenostmi se konají každý čtvrtek od 17.00.

CÍRKVE, ZDR. POSTIŽENÍ, SENIOR KLUB

Senior klub „Harmonie 2“
Výbor Senior klubu Náchod přeje všem našim příznivcům pohodové prožití letních měsíců, abychom se opět ve zdraví sešli
v září v klubovně Harmonie 2 při našich programech.
S některými z vás se již sejdeme na pobytu v Lučanech n. Nisou
od 27. srpna do 3. září – čas odjezdu účastníkům včas oznámím.
Na 14. září jsme připravili zájezd do Prahy – procházka Královskou cestou s prohlídkou Staroměstské radnice a kostela
sv. Mikuláše na Malostranském náměstí.
Jsou ještě volná místa – zájemci se mohou přihlásit na
tel. 775 242 562 (po 19. hodině)
Za výbor Senior klubu Náchod, Anna Poláková

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Přání na prázdniny
Milí členové a naši příznivci,
po zdařilé sociální rekondici, kterou jsme absolvovali v Lázních
Velichovky, a.s., a úspěšném Ratibořickém pojezdu, vám přejeme pěkné prožití prázdninových dnů, ať již v kruhu rodiny nebo
při poznávacích pobytech v tuzemských či zahraničních destinacích.
Těšíme se na další vzájemná setkání se skupinou SONS, vozíčkáři a našimi členy v Autokempu Náchod, které plánujeme na začátek září i s připraveným „Tajným výletem“.
Nadále probíhá terénní výpomoc ve prospěch zdravotně postižených (v zastoupení O. Frühaufovou a M. Čiháčkem).
Přejeme si navzájem zdraví, štěstí a mír.
Za výbor SZdP:
Olga Frühaufová – předsedkyně Miroslav Čiháček – místopředseda

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, Náchod, budova Sokola – 2. patro. Kazatel p. Petr Staš, tel.
732 543 695, e-mail: stas.petr@tiscali.cz, pomocný kazatel p. Martin
Sieja, tel. 774 208 312, e-mail: m.sieja@seznam.cz. Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hodin (vyjma poslední soboty v měsíci).

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.

Regionální pracoviště NÁCHOD ul. Rybářská 1819,
přízemí – číslo dveří 104, Penzion HARMONIE 2
IČO 26594145, www.czphk.cz, e-mail: nachod@czphk.cz
Telefon 491 426 027, mobil 606 754 725
Návštěvní hodiny CIOZP Náchod
Pondělí 8.00–12.00
Čtvrtek
8.00–12.00
Úterý
8.00–12.00
Pátek 8.00–12.00
Středa 12.00–16.00
Nabízíme: Odborné sociální poradenství osobám se zdravotním
postižením (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P +
mobilita, poradenství ohledně příspěvků úřadu práce, informace OSSZ o možnosti podání žádosti o invalidní důchod, možnosti sepsání námitky apod.
Nabízíme: Euroklíče pro držitele průkazu 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).
Nabízíme: Zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek:
– Francouzské hole, podpažní berle, švédský podavač, sedačky
do vany (ceník 5 Kč/den).
– Mechanický vozík, klozetový vozík, chodítka, nájezdové rampy, signalizace bytového zvonku pro osoby se sluchovým postižením (ceník 10 Kč/den).
– Antidekubitní matrace vzduchové s kompresorem, (ceník 15
Kč/den).
– Z CIOZP Hradce Králové:
– Zvedák elektrický do vany, elektrický invalidní vozík, schodolez (ceník 30 Kč/den).
– Polohovací postel s matrací, motomed (ceník 35 Kč/den).
– Motodlaha (ceník 50 Kč/den).
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v červenci a srpnu 2022
Změna otevírací doby o letních prázdninách
Upozorňujeme čtenáře na změnu otevírací doby knihovny v červenci a v srpnu. Všechna oddělení budou otevřena v pondělí,
ve středu a čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin. V úterý, pátek a sobotu bude knihovna až do 31. srpna uzavřena.

Rozvoz knih
V pátek 12. července a v úterý 2. srpna se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Vstupní hala
STUDENTI FOTOGRAFUJÍ
Do 25. srpna. Fotografování je zábava i radost. Pro žáky oborů Grafický design a Reprodukční grafik ze Střední průmyslové školy Otty Wichterleho ve Velkém Poříčí i jeden z předmětů. Různé
techniky, experimentování, nekonečné možnosti, to vše žáky
baví a rozvíjí. Po celé léto vyzdobí vestibul náchodské knihovny
putovní výstava nejlepších prací žáků tříd 2.PD, 4.PD a 1.TGZ.
Dětské oddělení
HURÁ NA PRÁZDNINY!
1.–28. července. Pokračování výstavy knížek s prázdninovou tematikou.
CESTY ZA POZNÁNÍM
1.–28. srpna. Na srpen připravujeme výstavu knih, které děti
zavedou do dalekých krajů a mohou se stát inspirací na jejich
cestách.
Studovna
SEN LETNÍ NOCI
Do 10. září. Výstava obrazů absolventky Charkovské státní akademie designu a umění Kateryny Datsun. V Žitomyru vyučuje
na střední výtvarné škole a věnuje se ilustraci i malbě. Kvůli válce na Ukrajině musela s dětmi opustit rodné město a nyní dočasně žije a pracuje v Náchodě. Malování jí pomáhá zpracovat emoce a vyrovnat se s šílenou situací. Tak vznikla prodejní výstava
i omalovánky s příběhem o síle přírody.

Letní kouzlo suchého pastelu
V úterý 12. července pořádáme na zahradě od 14.00 hodin výtvarný workshop pod vedením Marie Wolfové a Anny Maněnové. Ukážeme si základní techniky práce se suchým pastelem
a pomocí šablon či razítek vykouzlíme jedinečná umělecká díla.
Kurzovné včetně veškerého materiálu činí 400 Kč. Kapacita je
omezena, rezervace přijímáme na e-mailu ivana.vot@gmail.com.

Prázdninová tvoření
Kreativní dílny se čtením budou letos probíhat každou středu,
počínaje 13. červencem, od 9.00 do 11.00 hodin v dětském oddělení. Na materiál budeme vybírat 20 Kč.

17. 8. – Člověče, nezlob se
24. 8. – Kamarádi na provázku
31. 8. – Dvě nohy nám nestačí

Náchodské flerování
Na sobotu 27. srpna chystáme další Náchodské flerování. Po celý
den, od 9.00 do 16.00 hodin, si můžete v hale a na zahradě
knihovny prohlédnout a nakoupit různé výrobky nejen od prodejců z Fleru – textilní hračky a dekorace, šperky všeho druhu, keramiku, drátované výrobky, tašky, kabelky, módu a mnoho dalšího. Těšit se můžete i na občerstvení nejen z trutnovské
pekárny Krok, osvěžení z PRIMÁTORU a dílničky pro děti i dospělé. Pro nejmenší návštěvníky navíc připravujeme dvě představení: od 10.00 hodin zhlédneme pohádku Rytíř Brumla a Maličká víla a od 14.00 hodin se dozvíme, Jak Rózička štěstí našla.
Po celý den bude probíhat prodej vyřazených knih a časopisů
za symbolickou cenu.

Knihobudka na koupališti
I letos jsme pro návštěvníky náchodského koupaliště připravili
knihobudku. Jedná se o malou knihovničku, z níž si může půjčit knihy každý návštěvník koupaliště, a to bezplatně na libovolnou dobu.

Soutěž o nejkrásnější pohlednici z prázdninových cest
Rád cestuješ a kreslíš nebo sršíš nápady? Zkus vyrobit svou
vlastní pohlednici z místa, které tě na tvých toulkách nejvíce uchvátilo. Pohled můžeš buď osobně donést do naší knihovny, nebo jej poslat na adresu: Městská knihovna Náchod, Kamenice 105, 547 01 Náchod. Nezapomeň se podepsat a uvést na sebe
kontakt. Všechny pohledy vystavíme v knihovně a nejoriginálnější z nich odměníme.

Knihovnický skřítek
Máš rád pohádky a skřítky? Baví tě tvoření? Potom je tento úkol
jako dělaný pro tebe. Zkus vyrobit z jakéhokoli materiálu knihovnického skřítka dle vlastní fantazie, pojmenuj ho a přines během
prázdnin do dětského oddělení. Na začátku školního roku všechny skřítky vystavíme a jejich autory odměníme.

Deskovky pro děti, mládež a dospělé
Ve středu 24. srpna vás od 16.00 hodin zveme na další podvečer
společného hraní karetních a deskových her v dětském oddělení.
Vhodné pro začátečníky i zkušené hráče, možnost přinést vlastní hru a naučit ji ostatní.
23. semestr Náchodské univerzity volného času začne
na konci září 2022. Pravděpodobně pouze jedna skupina, záleží na počtu přihlášených. Sledujte naše webovky, fb a nástěnku v knihovně. Přihlašování začne v srpnu.

Termíny a témata prázdninových dílen:
13. 7. – Na severním pólu
20. 7. – S hlavou v oblacích
27. 7. – Draků se nemusíme bát
3. 8. – V hlubinách moří
10. 8. – Když zafouká vítr
Pro aktuální informace sledujte naše stránky www.mknachod.cz nebo www.facebook.com/knihovnanachod. (Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká,
Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Titulní foto: Tomáš Menec Grafická úprava: Creopress, tel.: 491 420 239. Číslo 7–8/2022 vychází 1. 7. 2022. Náklad 5000 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975.
Za změny v programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě,
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! Vzhledem k uzávěrce NZ, sledujte, prosím, aktuální program kina.
Aktualizovaný program najdete na www.kinonachod.cz nebo na plakátech kina na výlepových plochách.
1. pátek v 16 a 18 h.
2. so, 3. ne v 18 h.
4. pondělí v 18 h.
5. út, 6. st v 16 h.
1. pátek ve 20 h.
5. úterý v 18 h.
2. sobota ve 20 h.

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin po dvouletém covidovém odkladu! Animovaná komedie plná akce, šílených nápadů, nakažlivého humoru a důležitých lekcí na téma pravého
přátelství. České znění. Vstupné 140 Kč, děti do 12 let 120 Kč, mládeži přístupný

PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE

Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér Martin Pohl, známý jako kontroverzní rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, natočil pokračování své kultovní a extrémně nekorektní komedie Párty
Hárd. Česká kina letos nic šílenějšího s velkou pravděpodobností neuvedou!!! Vstupné 120 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

PREZIDENTKA

Když vás povinnosti zbaví soukromí, když vám okolnosti dají šanci a když věci nejdou tak, jak chcete… vše za vás vyřeší láska…. Aňa Geislerová a Ondřej Vetchý v hlavních rolích romantické komedie režiséra
Rudolfa Havlíka, který si přízeň diváků získal již filmem Pohádky pro Emu. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
3. neděle ve 20 h.

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

Epické zakončení jurské éry! Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my. Colin Trevorrow, režisér prvního dílu, pod bedlivým dozorem produkujícího Stevena Spileberga, natočil sen každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů. Hrají Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill
a další. Dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
4. pondělí v 16 h.

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

Chicky je jiný a trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. Animovaná rodinná dobrodružná komedie, podle
komiksu Chrise Grinea, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný
4. pondělí ve 20 h.
10. neděle v 17.30 h.

TOP GUN: MAVERICK

5. úterý ve 20 h.

ELVIS

Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. S ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Akční drama, uváděné v českém znění.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
Film Baze Luhrmanna o životě a hudbě Elvise Presleyho z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem.
V hlavních rolích hudebního životopisného filmu Austin Butler a Tom Hanks. České titulky. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

6. středa v 18 h.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Volné pokračování úspěšné komedie. S humorem opět pohledem na střet mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého dovádět k šílenství. V jedničce, ve které se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle, se ve dvojce karta obrací a žena „chce bejt chlap“. Hrají Jiří Langmajer, Anna Polívková, Marek Taclík, Tereza Kostková, Leoš Noha, Oskar Hes, Ondřej Kavan, Zuzana Kronerová, Pavel Šimčík, Radek Holub, Jiří Maryško, Michal Kavalčík, Pavlína Němcová, Daniel Krejbich, Martina Babišová a další. Režie Rudolf Havlík. Vstupné130 Kč, mládeži přístupný
6. středa ve 20 h.

THOR: LÁSKA JAKO HROM PŘEDPREMIÉRA FILMU!

V Bohy věříme! Marvelovské akční dobrodružné fantasy. Hrají Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Taika Waititi, Christian Bale, Chris Pratt, Karen Gillan, Jaimie Alexander, Sean Gunn, Matt
Damon, Sam Neill, Melissa McCarthy, Luke Hemsworth, Russell Crowe a další. České titulky. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
7. čtvrtek v 16.15 h.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

Oblíbená česká pohádka má pokračování! Hrají Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Petr Štěpánek, Otmar Brancuzský, Veronika Khek Kubařová, Valentýna Bečková, Markéta Plánková, Václav Noid Bárta a další. Režie Ivo Macharáček. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
7. čtvrtek v 18.15 h.
9. sobota ve 20 h.
11. pondělí ve 20 h.

ŘEKNI TO PSEM

7. čt ve 20 h. – DAB
8. pá ve 20.15 h – DAB
9. sob v 17.30 h. – DAB
10. ne ve 20 h. – TIT
11. po v 17.30 h. – DAB
13. st ve 20 h. – DAB

THOR: LÁSKA JAKO HROM

8. pátek v 15.45 h.
11. pondělí v 15.30 h.
13. středa v 16 h.

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

8. pátek v 17.45 h.
– 3D VERZE

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

12. úterý v 16 h.

JEŽEK SONIC 2

Když nevíš, jak to říct … řekni to psem. Místo vytouženého miminka dostane od svého přítele mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla, a navíc ji pejskařská komunita připadá směšná. Celý
příběh však začíná tím, že šlápne do psího…no, víte čeho…. Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na paty lepila jen smůla… Pejskařská komedie o hledání lásky, podle scénáře Ireny Obermannové.
V hlavních rolích Berenika Kohoutová a Štěpán Benoni, v dalších rolích Hana Vágnerová, Jiří Lábus, Táňa Medvecká, Igor Orozovič a Veronika Žilková. Režie Robert Sedláček. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný
V Bohy věříme! Marvelovské akční dobrodružné fantasy. Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher, který usiluje o zánik bohů. Thor proto požádá Valkýru, Korga a svou ex-přítelkyni Jane Foster, která – k Thorovu překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají
na vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve, než bude pozdě… Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací. do kin po dvouletém covidovém odkladu! A přichází v tom naprosto nejzásadnějším momentu: konečně se dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua. České znění. Vstupné 140 Kč, děti do 12 let 120 Kč, mládeži přístupný
Hrají Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill a další. Dobrodružný film, uváděný v českém znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože před dvěma lety zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého neúnavného
pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese. Komedie pro všechny, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč, mládeži přístupný

12. úterý v 18.15 h.

PREZIDENTKA

12. úterý ve 20 h.

VYŠEHRAD: FYLM

13. středa v 18 h.

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT

Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z Hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství inkognito v podhradí mezi lidmi zalíbí… Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
Přišel. Viděl. Vojel… Jeden z nejoblíbenějších českých seriálů dostává pokračovatele, jenž svým velmi nekorektním humorem, otevřenou zpovědí o současném stavu fotbalového sportu u nás. V takové větší,
nekompromisní „pohádce“ pro dospělé hrají Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Šárka Vaculíková, Jiří Ployhar, Ondřej Pavelka, Věra Hlaváčková, Ivana Chýlková, David Prachař, Veronika Khek Kubařová, Jaroslav Plesl, David Novotný a mnoho dalších českých hvězd i samotných fotbalistů… Režie Martin Kopp a Jakub Štáfek. Vstupné 110 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný
Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten! Populární komediální skupina Tři tygři se se svým nevázaným humorem vydává dobýt velká plátna kin. Konečně! V celovečerním příběhu Tří tygrů získají dva troubové z Ostravy výherní tiket na osm milionů korun. Vyrážejí s ním do Prahy, ale v patách mají hordu ziskuchtivých hrdlořezů… Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

14. čtvrtek v 15.30 h.

ZAKLETÁ JESKYNĚ

Poznejte tajemství zakleté jeskyně… Nová pohádka vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou uložené vzácné poklady. Hrají Táňa Pauhofová, Karel Dobrý, Ondřej Kraus, Dominick Benedikt, Martina Zábranská, Petra Dubayová, Marko Igonda, Predrag Bjelac, Lukáš Pelč, Jan Dolanský, Tereza Bebarová a další. Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč, mládeži přístupný
14. čtvrtek v 17.30 h.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

14. čtvrtek ve 20 h.
16. sobota ve 20 h.
18. pondělí v 18 h.

HÁDKOVI

15. pátek v 17.30 h.
18. pondělí ve 20 h.

THOR: LÁSKA JAKO HROM

15. pátek ve 20 h.
17. neděle v 18 h.
16. sobota v 18 h.

Pokračování dobrodružné rodinné fantasy J. K. Rowlingové. Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kouzelník Gellert Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem. Protože není schopen ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné misi, kde potkají stará i nová fantastická zvířata a střetnou se s rostoucí armádou Grindelwaldových následovníků. Ale jak dlouho bude moci Brumbál zůstat stranou, když jsou sázky tak vysoko? České znění. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Když se hádat, tak jedině s vlastními, v rodině! Komedie režiséra Vojtěcha Moravce (mj. film Katky) o rodině, která se pořád hádá. Ať dělají Hádkovi, co mohou, nikdy se na ničem neshodnou a každý z nich si nakonec myslí to svoje. Ve vzduchu teď navíc visí rozepře o dědictví po dědovi a o jeho posledním přání vyjet se všemi k moři… Hrají Hynek Čermák, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Jitka Čvančarová, Sandra Nováková, Lucie Polišenská a další. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
V Bohy věříme! Marvelovské akční dobrodružné fantasy. Uvádíme v českém znění. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

ČERNÝ TELEFON

… nemluvte s cizími lidmi! Filmová předloha, povídka Černý telefon, je součástí populární hororové antologie Duchové 20. století, kterou napsal Joe Hill, syn hororové legendy Stephena Kinga. Horor o třináctiletém klukovi, uvězněném sadistickým vrahem ve zvukotěsném sklepě. Na jeho stěně visí odpojený černý telefon. Ten však jednoho dne zazvoní. Ve sluchátku se ozývají předchozí vrahovy oběti, které nechtějí, aby chlapec skončil stejně…. V hlavní roli Ethan Hawke. České titulky. Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

ŘEKNI TO PSEM

Když nevíš, jak to říct … řekni to psem. Pejskařská komedie o hledání lásky, podle scénáře Ireny Obermannové. V hlavních rolích Berenika Kohoutová a Štěpán Benoni, v dalších rolích Hana Vágnerová, Jiří Lábus, Táňa Medvecká, Igor Orozovič a Veronika Žilková. Režie Robert Sedláček. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný
17. neděle ve 20 h.

TOP GUN: MAVERICK

Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce… Akční drama, uváděné v českém znění. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
19. úterý v 18.15 h.

HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ

O sexu není potřeba mluvit, třeba ho zkoušet… Nancy za celý svůj život spala jen s vlastním mužem, který navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex.
Namísto čtení ženských časopisů a studování odborné literatury se rozhodne pro podstatně rychlejší a jednodušší formu vzdělávání v tomto oboru a objedná si služby zkušeného profesionála… Emma Thompson
a Daryl McCormack v hlavních rolích romantické komedie. České titulky. Vstupné 120 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný
21. čtvrtek ve 20 h.
24. neděle ve 20 h.

JAK OBŠŤASTNIT ŽENU

21. čtvrtek v 18 h.
23. sobota ve 20 h.
26. úterý ve 20 h.

VELKÁ PREMIÉRA

„I úklid umí být sexy!“ Komedie o ženách a pro ženy, které se (ne)bojí vyslovit svá přání. Ať už doma, v práci nebo v ložnici… Právě slaví padesátku, propustili jí z práce a její manžel jí moc pozornosti nedává. Aby
toho nebylo dost, její kamarádky jí k narozeninám objednají domů striptéra. Ten jí je ochoten splnit jakékoliv přání. S úklidem ale asi úplně nepočítal… České titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný
Pro herce Šnajdra je život jedna velká hra. Málokdo pozná, kdy věci myslí vážně. Jeho žena Markéta je už na něj alergická a manželskou krizi se snaží řešit u psychologa. Šnajdr raději mizí do Olomouce, kde se chytá své první režijní příležitosti, ve které chce zazářit se svou babičkou. Oba totiž milují improvizaci… V komedii plné nečekaných situací, hrají Pavel Šimčík, Iva Janžurová, Klára Melíšková, Iva Pazderková, Jenovéfa Boková, Jakub Žáček i režisér Miroslav Krobot. Na scénáři svého třetího celovečerního filmu spolupracoval Krobot opět v tandemu s Lubomírem Smékalem. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU, DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ, SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
DIVADELNÍ MUZIKÁL ŽIVĚ Z LETNÍ SCÉNY VODĚRÁDKY U ŘÍČAN: BRANICKÝ ZÁZRAK
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