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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v říjnu
Středa
7. 10. 2015
v 11.00 hodin

České saxofonové kvarteto
Roman Fojtíček, Radim Kvasnica,
Michal Kostiuk,
Otakar Martinovský
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla

Středa
7. 10. 2015
v 19.00 hodin

České saxofonové kvarteto
Roman Fojtíček, Radim Kvasnica,
Michal Kostiuk,
Otakar Martinovský
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 110, 100 Kč
Předprodej od 8. 9. 2015

Čtvrtek
8. 10. 2015
v 10.00 hodin

Řecké báje
Eva Hrušková, Jan Přeučil
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 40 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla

Čtvrtek
8. 10. 2015
v 19.00 hodin

Věra Špinarová
a kapela Adam Pavlík Band
Vstupné: 390 Kč
Předprodej od 15. 5. 2015

Čtvrtek
15. 10. 2015
v 19.00 hodin

„Srdce Afriky“
Dia show Tomáše Kubeše
Přednáškový sál
Vstupné: 80 Kč
Předprodej od 14. 9. 2015

Neděle
18. 10. 2015
v 15.00 hodin

Strašidelný mlýn
Divadelní společnost Julie Jurištové
Činoherní pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 14. 9. 2015

Středa
21. 10. 2015
v 9.00 hodin

V. Nezval: Manon Lescaut
Divadlo Anfas
Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla

Čtvrtek
22. 10. 2015
v 19.00 hodin

J. Shirley: Vražda sexem
Ďyvadlo Neklid Trutnov
Vstupné: 80, 70, 60 Kč
Předprodej od 8. 9. 2015

Pondělí
26. 10. 2015
v 19.00 hodin

Cesty Ivo Šmoldase
Vstupné: 130 Kč
Předprodej od 14. 9. 2015

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
Každou středu
od 17.00 hodin
od 18.30 hodin

Kurzy jógy
Pro začátečníky a mírně pokročilé
Pro pokročilé
Lektorka: Jarmilka Koudelková
Pořádá Beránek Náchod, a. s.

Každý pátek
od 17 hod.
a od 19.45 hod.

Taneční kurzy
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

Pondělí
5. 10. 2015
v 19.00 hodin

Screamers
Pořádá agentura Řemen rock agency

Věra Špinarová s kapelou Adam Pavlík Band
Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech patří Věra Špinarová již mnoho let mezi nejžádanější
zpěvačky v České a Slovenské republice. Koncerty probíhají v průběhu celého roku a jsou stále vyprodány. Má celou řadu krásných hitů, například
Meteor lásky, Music box, Bílá jawa 250, Raketou na Mars nebo Měj mě rád. Největším hitem se však stala píseň Jednoho dne se vrátíš, jejíž melodie
je z filmu Tenkrát na západě. Jako prestižní záležitostí v roce 2007 bylo pozvání na koncert Joe Cockera, který nemá nikdy na svých koncertech
hosty ani předskokany. Věra Špinarová byla pozvána jako host na Ostravský koncert. Věra Špinarová je jednou z nejlepších a nejvýraznějších
osobností českého popu a rocku. Kromě mnoha ocenění v podobě zlatých a platinových desek patří mezi prvních pět nejprodávanějších českých
interpretek za posledních deset let.

Cesty Ivo Šmoldase
Zábavný pořad básníka, scénáristy, překladatele, moderátora a také vtipného glosátora Ivo Šmoldase, ve kterém vypráví historky ze života, glosuje
aktuální dění u nás a najde si i čas, aby odpověděl na dotazy diváků. Pořad moderuje Michal Herzán. Vystoupení doplní host – zpěvák Lešek
Semelka.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,
v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Informačním centru Hronov, tel. 491 483 646. www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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Zájem o IDU nás těší,
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Možná jste zaznamenali, že se před několika týdny média věnovala ve zprávách
odběru minerální vody IDA v prameníku
v Bělovsi. Je pravdou, že stávající množství odběrných míst mnohdy nestačí pokrýt zájem a potřeby velkého množství
návštěvníků, často vznikají velké fronty
a bohužel v důsledku toho dochází i ke kolizním situacím. Přitom množství minerální vody je dostačující pro mnohem
větší počet zájemců, v současnosti většina čerpané vody teče kanalizací přímo
do řeky.
A bohužel ani parkování v blízkosti
prameníku neodpovídá počtu zájemců
o minerálku a pro řidiče je často velmi
složité v jeho blízkosti zaparkovat.
Proto jsme hledali jiné – lepší řešení.
Jako první krok jsme nechali zpracovat
studii využití minerálních vod v Bělovsi, tzn. prověření možnosti využití všech
stávajících vrtů v této lokalitě a potencionálních vrtů nových. Z tohoto materiálu vyplynula důležitost využití stávajících
vrtů IDA I a IDA II, které jsou ve vlastnictví státu. Město Náchod v současnosti jedná o jejich nákupu.
Další navrhovanou cestou je provedení vlastních nových vrtů na pozemcích
města. Nyní je zpracováván projekt hydrogeologických prací a jsou navržena čtyři místa pro nové vrty. Současně je připravováno i výběrové řízení na provedení
těchto nových vrtů minerální vody.
A to nejdůležitější. Připravujeme novou výstavbu s kolonádou a prameništěm v prostoru Malých (či Starých) lázní
v Bělovsi (pod Kauflandem). Zde by měl
v příštím roce vyrůst areál s rekonstruovaným posledním zbytkem původních
lázní – tj. domku s věžičkou, kde by mohlo být letní občerstvení s terasou. Na do-

mek bude navazovat kolonáda s umístěním nového prameníku, do kterého bude
zavedena minerální voda z nových vrtů.
Součástí uvedeného záměru je i dostatečně velké parkoviště u staré hasičské
zbrojnice v těsném sousedství.
Každý dobrý záměr má však zpravidla
i svá úskalí. Stávající technologie slouží
již řadu let a pro vybudování nového prameníku je nutné provést její rozsáhlé obnovení. To souvisí i s přivedením minerální vody do areálu Malých lázní.
Prameník, který byl zprovozněn v roce
2011, zůstane v budoucnu samozřejmě zachován, ale již pouze pro napití návštěvníků, ať přicházejících, či jako zastávka
na cyklostezce (zde již nebude možné čepovat vodu do lahví).
Již zmíněná obnova, zkvalitnění a provedení nové technologie čerpání minerální vody bohužel přináší nepříjemnost
pro občany v podobě uzavření prameníku v následujících týdnech, možná i měsících.
Přesný termín znovuzprovoznění prameníku v těchto dnech ještě neznáme.
Proto se velmi omlouváme za nepříjemnosti a omezení provozu, a jakmile budeme mít podrobnější informace, kdy bude
znovu možné čepovat oblíbenu Idu, všemi dostupnými prostředky je zveřejníme.
Osobně si myslím, že nový záměr stojí za to a konečný výsledek, který by se
měl narodit již v první polovině příštího
roku, bude skutečně velkým přínosem.
A to nejen tím, že vznikne opravdu důstojné a dostatečně kapacitní místo pro
odběr minerální vody. Pevně doufám,
že to bude i počátek nového období skutečného postupného znovuzrození běloveských lázní…
Tomáš Šubert, místostarosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 24. 8. 2015

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl
omluven.
Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. El. vedením jsou zasaženy pozemkové parcely města č. 50/1,
č. 73/5, č. 74/1, č. 74/6, č. 106/11, č. 450,
č. 445/7 a č. 483/1 v ulicích Myslbekova,
Na Mokřinách a Na Skalce v délce 59,32 m.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.		
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene, které spočívá ve služebnosti cesty přes pozemkovou parcelu č. 201/3 za budovou přístavby budovy ZUŠ. Dále břemeno řeší uložení
kanalizačního potrubí a právo vstupu
za účelem údržby a oprav na pozemkovou parcelu č. 1919/35 a stavební parcelu
č. 62 v této lokalitě. Věcné břemeno bude
zřízeno bezplatně a město Náchod uhradí
náklady vzniklé jeho zápisem do katastru
nemovitostí.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce s Stavebním bytovým družstvem Náchod. Smlouvou se SBD Náchod
přenechává do bezplatného užívání část
pozemkové parcely č. 487/1 před domem
čp. 1117 a 1118 v ulici Příkopy na Plhově
o výměře 16,46 m². Pozemek se přenechává do výpůjčky za účelem umístění stavby
nájezdové rampy a malého schodiště před
obytným domem SBD.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy s HC Náchod a MONA Náchod.
Nájemní smlouvou se pronajímá HC Náchod a MONA Náchod klubovna v hale
Zimního stadionu v Náchodě. Nájemné je
s ohledem na prospěšnou činnost obou
sdružení stanoveno dohodou ve výši
2.000 Kč za sezonu, tj. za období od 1. 9.
do 31. 3. následujícího roku. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s HC Náchod, kterou se pronajímá HC Náchod kancelář v přístavbě
Zimního stadionu v Náchodě. Nájemné je
s ohledem na prospěšnou činnost HC Náchod stanoveno dohodou ve výši 1.000 Kč
za sezonu, tj. za období od 1. 9. do 31. 3.
následujícího roku. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se sportovním klubem TJ Kraso Náchod. Nájemní smlouvou se pronajímá TJ Kraso Náchod kancelář v přístavbě Zimního stadionu v Náchodě. Nájemné
je rovněž s ohledem na prospěšnou čin-

nost TJ Kraso Náchod stanoveno dohodou
ve výši 1.000 Kč za sezonu.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením dohody
o ukončení nájemní smlouvy uzavřené
s MUDr. Helenou Lebduškovou k 30. 9.
2015 a s uzavřením nové nájemní smlouvy s MUDr. Barborou Tesařovou Reichertovou na pronájem nebytových prostorů
o výměře 62,57 m² v budově polikliniky Náchod čp. 738, pro zřízení ordinace
praktického lékaře. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 10.
2015.
8-0-0
RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 15 v č. p.
294 v ulici Borská v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku.
8-0-0
Kompostování
– smlouva o poskytnutí dotace 8-0-0
RM souhlasila s přijetím dotace na realizaci projektu „Nakládání s BRO – kompostování“ z rozpočtu Královéhradeckého
kraje a schválila uzavření smlouvy o jejím poskytnutí. Celkem bude zakoupeno
100 ks kompostérů, výběrové řízení na jejich nákup proběhne v měsíci září 2015.
Oprava místní komunikace
v ulici Dlouhé
8-0-0
RM schválila, aby veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci opravy místní komunikace ulice Dlouhá, byla zadána společnosti ALPRIM, CZ s. r. o., Velké Poříčí
a schválila uzavření smlouvy o dílo s touto společností.
Oprava povrchu ul. Na Letné
8-0-0
RM souhlasila s realizací nového asfaltového povrchu a odvodnění v ul. Na Letné, společností BEZEDOS, s. r. o., Velké Poříčí a schválila vystavení objednávky.
Žádost o čerpání
fondu rezerv a rozvoje
8-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 95.140 Kč a převod této částky
do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ
Vítkova. Finanční prostředky budou použity na zakoupení stolků a židliček ve třídách MŠ Vítkova a instalaci dorozumívacího zařízení v budově.
Oprava komunikace
na návsi Náchod-Lipí
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravu komunikace na návsi Náchod Lipí a komunikace navazující
na náves směrem ke sportovnímu hřišti s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou – společností BEZEDOS, s. r. o., Velké Poříčí.
Výběrové řízení na pronájem
a provozování Hotelu U Beránka 8-0-0
RM vzala na vědomí záměr akciové společnosti BERÁNEK NÁCHOD, a. s.
na vypsání poptávky na provedení výběrového řízení na pronájem a provozování
Hotelu U Beránka s cílem zahájení provozu pod vedením nového nájemce od 1. 11.
2015.
Přemístění
Městského informačního centra 8-0-0
RM schválila přemístění Městského in-

formačního centra z recepce Hotelu U Beránka do přízemí staré radnice, do prostor vpravo od hlavního vchodu, kde dříve
bývala prodejna Optik a to k 1. 10. 2015.
Hlavním důvodem pro přemístění infocentra je nedostatečná kapacita stávajících prostor. Ve staré radnici bude možné lépe uspokojit potřeby turistů, kterých
v sezoně do „íčka“ zavítá více než 200
denně. Nové prostory umožní také zřízení skladu propagačních materiálů, místa pro veřejný internet nebo obrazovek
s projekcí turistických zajímavostí regionu a upoutávek na akce.

TELEGRAFICKY:

RM schválila uzavření smlouvy o dodávce vody a úhradě nákladů na výrobu
vody a stočné pro objekt zimní stadion
Náchod s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda s účinností od 19. 7. 2015.
8-0-0
RM schválila darovací smlouvu, kterou
statutární město Prostějov věnuje částku 15.000 Kč na revitalizaci památníku
J. Krapky na Pavlišově.
8-0-0
RM schválila dotaci z rozpočtu města
Náchoda na rok 2016 ve výši 16.800 Kč pro
spolek AMAG, z. s, Náchod na pokrytí provozních nákladů spolku na rok 2016 a pověřila odbor kultury, sportu a cestovního
ruchu zahrnutím této položky do návrhu
rozpočtu města Náchod na rok 2016.		
8-0-0
RM schválila doplnění ceníku za komentované prohlídky městem o výpůjční
cenu MP3 přehrávačů s nahraným komentářem k prohlídce města v českém, polském nebo anglickém jazyce za 100 Kč vč.
DPH za přehrávač + 200 Kč vratná záloha.
8-0-0
RM souhlasila s přijetím dotace pro ZŠ
Náchod-Plhov z MŠMT na projekt „Čteme
a cestujeme“. Rada také souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt
s názvem „Mentoringem k individuální
podpoře výchovného stylu učitele“.
8-0-0
RM schválila přijetí darů od Kulturní
a sportovní nadace Města Náchoda pro
příspěvkovou organizaci SVČ Déčko v celkové výši 8000 Kč.
8-0-0
RM vzala na vědomí informace o získání dotací pro SVČ Déčko.
8-0-0
RM souhlasila se zapojením ZŠ TGM
Náchod do výzvy MŠMT ČR zaměřené
na rozvoj technických dovedností žáků
na druhém stupni základní školy. 8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje „Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů
– rozvoj talentů“ ve výši 22.000 Kč mezi
Královéhradeckým krajem a Základní
uměleckou školou, Náchod.
8-0-0
RM schválila zakoupení osobního automobilu pro oddělení zimní stadion.		
7-0-1

říjen 2015
RM zamítla dotaci z rozpočtu města Náchoda na rok 2016 ve výši 250. 000 Kč pro
občanské sdružení Kavalerie Náchod.

Rada města 7. 9. 2015

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se společností HVB Leasing
Czech Republic, s. r. o., Praha, která se
týká pronájmu čtyř sloupů veřejného
osvětlení na parkovišti před hypermarketem Albert v Náchodě-Bělovsi. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2015.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s. El. kabelové vedení
bude umístěno nad povrchem pozemkové parcely č. 160/19 v ulici Lomená. Předpokládaná délka vedení má být cca 33 m.
Budoucí věcné břemeno bude zřízeno
na dobu neurčitou.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s. El. kabelové vedení
bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 240/2 v ulici Na Kopečku.
Předpokládaná délka vedení má být cca
6 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou.
9-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru
přenechat do bezplatného užívání spolku:
HC Náchod, TJ Kraso Náchod, Škola bruslení a BK Náchod ledovou plochu na Zimním stadionu v Náchodě. Spolky budou ledovou plochu využívat pro provozování
sportovní činnosti podle schváleného časového rozpisu.
9-0-0
Kahan III
9-0-0
RM schválila podporu města Náchoda
k žádosti spolku Kahan III z.s., Dobrošov
o bezúplatný převod objektu bývalého pěchotního srubu N-S 71 v souladu se zák. č.
219/2000 Sb. do vlastnictví tohoto spolku.
Zpracování lesních hospodářských
osnov (LHO Náchod II)
9-0-0
RM vydala Nařízení obce č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
Projekt „Veřejná prostranství Náchod
– parkoviště a zpevněné plochy
u hřiště“
9-0-0
RM schválila Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Veřejná prostranství Náchod – parkoviště
a zpevněné plochy u hřiště“, číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09811
ZŠ Náchod-Plhov
– souhlas s přijetím účelově určeného
finančního daru
9-0-0
RM souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci projektu OBĚDY PRO
DĚTI. Darovaná částka ve výši 19.000 Kč
umožní škole vybrat čtyři žáky ze sociál-

ZPRÁVY Z RADNICE
ně slabých rodin a zajistit jim stravování
po celý školní rok.
Nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady (BRO) – kompostování
9-0-0
RM schválila výzvu k podání nabídek
na zakázku „Nákup kompostérů“ v rámci
projektu „Nakládání s BRO – kompostování“ a souhlasila se zapracováním případných připomínek právníka města do kupní smlouvy.
Veřejná zakázka „Sadové úpravy
v Náchodě, lokalita Trojická“
9-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Sadové úpravy
v Náchodě, lokalita Trojická" realizovanou
v rámci projektu „Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická“ a schválila uzavření
smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě Jakub Hrůša, Machov.
Informace o zajištění festivalu
Náchodská Prima sezóna 2016
9-0-0
RM vzala na vědomí informace o zajištění festivalu Náchodská Prima sezóna
2016 a souhlasila s představením nového
pracovníka pana Hejzlara a jeho koncepce
festivalu na jednání Zastupitelstva města
Náchoda dne 21. 9. 2015.
Záměr – oprava areálu sportovního
hřiště městské části Branka
9-0-0
RM souhlasila se záměrem opravy sportovního hřiště v městské části Branka
a s vypracováním jednoduchého návrhu
s propočtem nákladů.
Kanalizace Pavlišov
9-0-0
RM vzala na vědomí zprávu a pověřila
vedení města jednáním s občany Pavlišova o nutnosti provést navrhovaná opatření
tak, aby město Náchod splňovalo stanovené limity znečištění a dále pověřila vedení města s přípravou navrhovaného řešení.
Farmářské trhy
– žádost stánkařů o odvolání
organizátora trhů o. s. Bokouš
9-0-0
RM vzala na vědomí petici a uložila odboru správy majetku a financování předložit do příští rady města návrh na ukončení nyní uzavřené smlouvy se současným
organizátorem farmářských trhů.
Radní současně uložili vypsat nové výběrové řízení na organizátora farmářských trhů na rok 2016.
Zateplení a výměna oken plaveckého
bazénu v Náchodě
9-0-0
RM projednala smlouvu o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace včetně příloh a schválila uzavření
smlouvy a přijetí přislíbené dotace z Fondu soudržnosti ve výši 3.135.471,50 Kč
a dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 184.439,00 Kč na projekt
„Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě“.
Realizace programu kvality vody
pro chladící věž pro objekt zimní
stadion Náchod
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o realizaci programu kvality vody pro chladící

věž pro objekt zimní stadion Náchod s firmou NCH Czechoslovakia, spol. s r. o., Praha s účinností od 8. 9. 2015.
Opravy komunikací
– ulice Dlouhá a na Pavlišově
9-0-0
RM schválila, aby veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci opravy ulice Dlouhá a komunikace na Pavlišově byla zadána společnosti ALPRIM CZ, s. r. o., Velké
Poříčí a schválila uzavření objednávky
s touto společností.

TELEGRAFICKY:

RM schválila zabezpečení inventarizací
majetku a závazků v roce 2015 – ústřední inventarizační komise, dílčí inventarizační komise, plán inventur, pověření
vedoucích pracovníků příspěvkových organizací, příloha plánu inventur a uložila pověřeným pracovníkům a předsedovi ústřední inventarizační komise zajistit
řádný průběh inventarizací.
9-0-0
RM schválila darovací smlouvu, kterou
starosta Jan Birke věnuje částku 6.000 Kč
na revitalizaci památníku J. Krapky
na Pavlišově.
9-0-0
RM schválila rozpočtové opatření
ve výši 50.000 Kč na povýšení příspěvku
ZŠ TGM na pořízení koberce do posilovny.
9-0-0
RM souhlasila s nákupem 20 ks nových
šatních skříní pro strážníky městské policie.
9-0-0
RM uložila ředitelce SVČ Déčko ing. Pohankové zajistit bezproblémovou komunikaci ekonomky se zřizovatelem a zajistit zmocnění k předávání účetní závěrky.
9-0-0
RM souhlasila se zapůjčením prostor
obřadní síně náchodské radnice pro natáčení krátkého filmu Petru Neumannovi, Náchod na jeden víkendový den v měsíci říjnu 2015 tak, aby nebyl narušen jiný
program v obřadní síni.
9-0-0
RM schválila zrušení konání akce „Koncert k výročí republiky“ pro rok 2015.		
9-0-0
RM souhlasila s žádostí Internet, s. r. o.
o zábor vybraných prostorů v předem určených termínech z důvodu propagace
této společnosti za podmínky úhrady poplatku za zábor dle platné vyhlášky o poplatcích.
9-0-0
RM vzala na vědomí předpokládané
náklady ve výši cca 103.000 Kč na rekonstrukci prostor nového městského informačního centra a souhlasila s příslušným
rozpočtovým opatřením.
9-0-0
RM vzala na vědomí informaci o získání dotace od Královéhradeckého kraje pro Základní uměleckou školu, Náchod
ve výši 15 000 Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou sboru na 9. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů v Lidicích.
9-0-0

***
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KRONIKA

narození a svatby v srpnu 2015

Narodili se:

		Karel Bicenc, Náchod
		Monika Lochmanová, Náchod
5. 8. Nela Benešová
		Jan Středa, Náchod
8. 8. Radek Jaroš
		Zuzana Netrvalová, Provodov-Šonov
9. 8. Michael Albrecht
		Andrzej Rafal Sawczak, Kudowa Zdrój
14. 8. Liliana Lenka Samková
		Jana
Peterová, Náchod
16. 8. Damian Burdych
14.
8.
Jürgen
Roland Reiter, Vídeň
18. 8. Lukáš Šponiár
		Šárka Jirásková, Náchod
20. 8. Dominika Žmolíková
15. 8. Aleš Effenberk, Broumov
		Michal Meduna
		Kateřina
Skálová, Nízká Srbská
22. 8. Magdalena Maršíková
		Vladislav
Dufka, Radvanice
25. 8. Vladimír Vernar
		Jana Pavelková, Červený Kostelec
		Eliáš Josef Verner
		Roman Koláčný,Žďárky
		Adéla Kučerová
		Martina Malíková, Žďárky
27. 8. Larisa Bartošová
22. 8. Zdeněk Slavík, Náchod
28. 8. Amálie Drašnarová
		Kamila Zoulková, Provodov
		Vanesa Gill
		Jakub Žák, Červený Kostelec
29. 8. Jana Nozarová
		Monika
Čepelková, Náchod
		Petr Perger
28.
8.
Václav
Vojnar,
Náchod
30. 8. Radim Petrů
		Jiřina Rezková, Náchod
		Ondřej Mudra, Světice
Byli oddáni:
		Dita Pöschelová, Náchod
1. 8. Jiří Čejp, Náchod
29. 8. Zdeněk Bašta, Hronov
		Petra Pilařová, Lukavice
		Petra Pinkavová, Dolní Radechová
8. 8. Lukáš Král, Velké Poříčí
		Michal Máslo, Náchod
		Pavla Macková, Velké Poříčí 		Vendula Kubečková, Radvanice
		Martin Leeder, Náchod
		Miloš Ziman, Deštné v Orlických horách
		Denisa Kořenská, Náchod 		Petra Škodová, Velké Poříčí

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ
Vás zve na 58. ročník silničního běhu
HRONOV–NÁCHOD

Náchodský zpravodaj

Oslava 101. narozenin
v náchodském domově
důchodců

Ve středu 16. září 2015 oslavila své 101.
narozeniny paní Erna Prokešová, klientka
Domova důchodců Náchod.
K jejímu významnému životnímu jubileu popřáli paní Prokešové gratulanti ve čtvrtek 17. září. Především pevné
zdraví a spokojenost popřál oslavenkyni za město Náchod místostarosta Tomáš Šubert, nechyběla zástupkyně OSSZ
Náchod, a protože oslavenkyně má ráda
sladké, darovali jí zaměstnankyně domova důchodců krásný narozeninový dort.
Paní Erna Prokešová nastoupila do domova důchodců v roce 2009 a stále se zde
těší dobrému zdraví. Našla si zde kamarádky a má moc ráda všechny, kteří se
o ni v domově starají. S železnou pravidelností ji zde navštěvuje dcera, která si
vždy v případě příznivého počasí bere maminku ven na procházku.

POŘADATEL: Okresní svaz rekreačních sportů v Náchodě pod záštitou městských
úřadů Náchod a Hronov a obecního úřadu Velké Poříčí
TECH. PROVEDENÍ: OSRS Náchod ve spolupráci s OS ČUS Náchod
DATUM KONÁNÍ: SOBOTA 24. ŘÍJNA 2015 – START v 11.00 hodin
na náměstí v Hronově, kam budou závodníci dopraveni z Náchoda autobusy.
PŘIHLÁŠKY: ELEKTRONICKY do pondělí 19. 10. 2015 do 10 hodin
na www.hronovnachod.cz
Vymazán bude každý přihlášený závodník,
který neuhradí startovné 150 Kč do 5 dnů!
V pátek 23. 10. 2015 13–18 hodin ve sportovní hale SK Náchod-Rubena
startovné 150 Kč)
V sobotu 24. 10. 2015 v městské radnici v Náchodě od 7.15–9.15 hodin
(startovné 250 Kč)
Startovné se nevrací!
Informace: Na OS ČUS Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod,
tel. 491 426 744, 775 945 866 a
e-mail: rufer@cushk.cz, rufer.starkoc@seznam.cz,
www.hronovnachod.cz

Generálním partnerem závodu je VZP ČR!
Závod je zařazen do 11. ročníku
MIZUNO RUNNING CUP 2015.
Závod je zařazen do Velké ceny
východních Čech v bězích pro rok 2015.
Závod je zařazen do programu ČUS
„SPORTUJ S NÁMI“.

foto Kateřna Vašíčková

říjen 2015

NOVINKY
Z INFOCENTRA
říjen 2015
Nové sídlo infocentra

INFOCENTRUM, PROJEKTY

Dotace na kompostéry
Město Náchod se rozhodlo využít šanci podat žádost na výzvu vypsanou Královéhradeckým krajem „Nakládání s odpady a ochrana ovzduší 15ZPD03“ a navázat
tak na již ukončené projekty z oblasti
ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství zaměřených na zvýšení
objemu tříděného komunálního odpadu
a snížení množství směsného komunálního odpadu, v rámci nichž bylo pořízeno
250 ks kompostérů. Během měsíce března
byla na Krajský úřad Královéhradeckého

odeslána žádost o dotaci na akci nazvanou „Nakládání s BRO – kompostování“.
Žádosti bylo vyhověno a v rámci projektu tak bude pořízeno 100 ks kompostérů,
které následně budou na základě smlouvy o výpůjčce předány občanům Města
Náchoda. Byl vybrán dodavatel kompostérů s předpokladem dodání v polovině
listopadu 2015. Projekt „Nakládání s BRO
– kompostování“ evidovaný pod číslem
15ZPD03-0004 je spolufinancován Královéhradeckým krajem.

Projekt „Sadové úpravy v Náchodě,
lokalita Trojická“

Od 1. října se Městské informační centrum po letech vrací na své původní místo do budovy staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí. Tento prostor je pro
návštěvníky lépe viditelný a jsou zde
k dispozici větší prostory. Touto změnou
můžeme našim klientům a turistům nabídnout širší sortiment upomínkových
předmětů, map i informačních materiálů. Nově připravujeme internet pro veřejnost a pro malé návštěvníky bude k dispozici dětský koutek.
Z aktuálních předprodejů jsou stále ještě v prodeji vstupenky do Městského divadla Dr. J. Čížka na koncert Věry Špinarové, který se koná 8. října nebo na koncert
Michala Hrůzy, který vystoupí v Náchodě 4. 11. Nabízíme také prodej vstupenek
z prodejních sítí Ticketportal, TicketArt
a Kupvstupenku.cz
Dále upozorňujeme návštěvníky, že
od 1. října platí mezisezónní otevírací
doba informačního centra, a to:
Po–Pá 9–12 a 12.30–17, So–Ne 9–13 hod.
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
Tel.: 491 426 060, 778 411 680
E-mail: infocentrum@mestonachod.cz

Předmětem projektu Sadové úpravy
v Náchodě, lokalita Trojická, č. projektu CZ.1.02/6.5.00/15.29655 jsou sadové
úpravy (kácení, ošetření a výsadba dřevin) pásu zeleně, který vytváří převýšení mezi ulicemi Na Pláni a Trojická. Celkem budou vykáceny keře na ploše 960 m2
a 67 ks stromů, vysázeno bude 13 ks stromů a 534 ks keřů a ošetřeno 21 ks stromů
a 8 ks keřů. Obnovu zeleně doplní zpevněná plocha s posezením, infotabule s in-

formacemi o fauně a flóře předmětné lokality, dále zde budou umístěny dřevěné
domky pro děti a krasohled. Veřejnou zakázku v celkové hodnotě cca 470 tis. Kč
realizuje Jakub Hrůša z Bělého. Práce probíhají od 15. 9. 2015 a potrvají do poloviny prosince 2015. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – Evropského
fondu pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt

„Konsolidace IT a nové služby TC města Náchod“
PROJEKT „KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC MĚSTA NÁCHOD“

V září 2015 byla na Městě Náchod dokončena realizace projektu "Konsolidace IT a nové služby TC
města Náchod", reg. číslo CZ.1.06/2.1.00/22.09375. Projekt, s celkovými způsobilými výdaji přes 2,3
mil.korun, je do výše 85 % způsobilých výdajů spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem
pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Celkové výdaje projektu
činí cca 2,5 mil korun.

V září 2015 byla na Městě Náchod dokončena realizace projektu "Konsolidace IT a nové služby TC města Náchod",
reg. číslo CZ.1.06/2.1.00/22.09375. Projekt, s celkovými způsobilými výdaji přes 2,3 mil.korun, je do výše 85 %
způsobilých výdajů spolufinancován
Evropskou unií – Evropským fondem
pro regionální rozvoj prostřednictvím
Integrovaného operačního programu.
Celkové výdaje projektu činí cca 2,5 mil
korun.
Výstupem projektu je konsolidace
stávajícího prostředí informačního systému, standardizace výměny a sdílení
dat, centrální zálohování dat koncových stanic a zvýšení úrovně zabezpečení prostředí informačního systému.
Dalším výstupem je napojení agendo-

vého informačního systému na další registry státní správy, což umožní využívat
rozšířené nereferenční údaje o obyvatelích ze správního obvodu obce, které jsou
pro výkon správních činností nezbytné.
Byla zřízena skenovací linka umožňující
digitalizaci (autorizovanou konverzi) podání vstupujících na úřad a minimalizující oběh fyzických dokumentů a nově se
také elektronizovala agenda přestupků.
Realizací projektu dochází k celkovému
zvýšení bezpečnosti provozu technologického centra. Projekt má pozitivní dopad
na všechny obce, které využívají hostovanou spisovou službu a elektronické úložiště dat v technologickém centru ORP Náchod. Virtualizace aktivních prvků má
pozitivní dopad na zvýšení dostupnosti
služeb TC ORP Náchod.

Výstupem projektu je konsolidace stávajícího prostředí informačního systému, standardizace výměny
a sdílení dat, centrální zálohování dat koncových stanic a zvýšení úrovně zabezpečení prostředí
informačního systému. Dalším výstupem je napojení agendového informačního systému na další
registry státní správy, což umožní využívat rozšířené nereferenční údaje o obyvatelích ze správního
obvodu obce, které jsou pro výkon správních činností nezbytné. Byla zřízena skenovací linka
umožňující digitalizaci (autorizovanou konverzi) podání vstupujících na úřad a minimalizující oběh
fyzických dokumentů a nově se také elektronizovala agenda přestupků. Realizací projektu dochází
k celkovému zvýšení bezpečnosti provozu technologického centra. Projekt má pozitivní dopad na
všechny obce, které využívají hostovanou spisovou službu a elektronické úložiště dat v
technologickém centru ORP Náchod. Virtualizace aktivních prvků má pozitivní dopad na zvýšení
dostupnosti služeb TC ORP Náchod.

Výstavba nové okružní křižovatky „u Čedoku“
Stavební práce byly zahájeny začátkem letošních prázdnin. Nyní jsou práce zhruba v polovině a blíží se dokončení etapy I., resp. zahájení etapy II. Tento
termín se z technických důvodů přibližně
o deset dní zpozdí oproti původnímu (23.
9. 2015) a podle posledních informací investora (ŘSD Hradec Králové) bude doprava převedena na dokončenou část stavby

v pondělí 5. 10. 2015. Předpokládaný termín dokončení celé stavby v druhé polovině listopadu se nemění.
Od 14. 9. 2015 stavební práce postoupily do prostoru železničního přejezdu
a přilehlého okolí, což mohlo a může bohužel vést ke zpoždění některých spojů,
proto se omlouváme za případné komplikace ve veřejné dopravě.
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NOVÉ SBORNÍKY, VÝROČÍ

Před padesáti lety
Ano, před padesáti lety jsem účastí
na absolventském koncertu ukončila druhý cyklus studia hry na klavír na tehdejší „lidušce“ (Lidové škole umění) a nikdy
by mne nenapadlo, že ke stáru dostanu
šanci odborně se vzdělávat v tomto směru
dál. Za tuto možnost vděčím nejen já, ale
i dalších téměř šedesát účastníků Akademie 60+ učitelům a zejména řediteli ZUŠ
Náchod a rovněž vedení Městského úřadu Náchod, který projekt zaštítil a finančně zabezpečil. Před prázdninami si mohli
čtenáři Zpravodaje i jiných tiskovin přečíst základní informace a propozice projektu. Jak to tedy vypadá v reálu? Ráda
se s vámi podělím o první dojmy, podotýkám, že veskrze pozitivní. A promiňte ten
osobní tón, nemůžu jinak.
Zatím máme za sebou úvodní informativní schůzku, seznámení s lektory a stanovení rozvrhu hodin, vlastní výuka začne v říjnu. Nejprve trochu faktografie.
Účastníků je přihlášeno celkem šedesát,
čímž je plně vyčerpána kapacita projektu. Fyzicky však 53, protože někteří mají
dva programy. Jak se dalo předpokládat,
převažují ženy, mužů je pouze osm. Ale
díky za ně. Velký zájem byl o dva kolektivní programy – výtvarný (zde překvapivě jsou pouze výtvarnice) a pohybový
(zde naopak stejně překvapivě jsem zaznamenala několik mužů). Budou probíhat v keramické dílně, výtvarném ateliéru

a v tanečním sále. Do literárně dramatického programu se přihlásili pouze dva
lidé, takže nebyl otevřen. Z hudebního
programu, který bude realizován vždy
ve třídách příslušných lektorů, byl pochopitelně největší zájem o klavír. Nastupuje i několik začátečnic, za což je obdivuji.
Pak klasická a elektrická kytara, několik
málo houslí a tři muži se budou učit hrát
na bicí. Nabídka dalších nástrojů nebyla
využita. Orchestr dohromady nedáme,
ale mám po té první schůzce pocit silné
sounáležitosti. Všichni přišli s nadšením,
radostným očekáváním a těšením se. Zejména v hudebním programu však bude
potřeba pravidelně cvičit a nedbat na třeba již trochu artrotické klouby, abychom
dosáhli kýženého výsledku. Pravděpodobně všichni doufáme, že si obnovíme či získáme techniku a nastudujeme některé oblíbené skladby. Výtvarnice se zase budou
moci radovat ze svých artefaktů a v pohybovém programu si graciézně protáhnou
těla. Moc bych si přála, aby to počáteční
těšení, až skoro euforie, vydrželo zatěžkávací zkoušku praxe.
Na závěr chci připomenout slova, která nám řekl garant projektu, ředitel ZUŠ,
pan Zbyněk Mokrejš. V té chvíli kolem něj
stála zřejmě většina učitelů ZUŠ, pro nás
lektorů. „My to bereme naprosto vážně
a doufám, že vy to také budete brát vážně.“ Je to zavazující a chce to nejen chuť
a nadšení, ale také vůli. Přeji nám všem,
ať ji máme.
Lydia Baštecká

Účastníci Akademie 60+ převzali studijní indexy slavnostně v obřadní síni náchodské
radnice 24. 9. 2015 za účasti starosty města Jana Birke, místostarosty Tomáše Šuberta,
ředitele ZUŠ Náchod Zbyňka Mokrejše, jeho zástupkyně Jany Matoušové a vedoucího
odboru sociálních věcí a školství MěÚ Náchod Pavla Schumy

Říjnová výročí
1. října 1945 se narodila Mgr. Věra Vlčková, profesorka SPŠ stavební, členka Obce
spisovatelů, kulturní pracovnice a publicistka, mj. zakladatelka Náchodských Kuronských slavností.
3. října 1905 byl zvolen náchodským starostou JUDr. Josef Čížek. Období jeho
působení patřilo k obdobím pro město
nejvýznamnějším. Proti poměrně silné socialistické opozici dovedl prosadit např.
stavbu Beránku.
7. října 1865. se narodil malíř Láďa Novák,
který realizoval návrhy Mikoláše Alše
na náchodské radnici a vyzdobil i budovu někdejší Všeobecné živnostenské záložny na náměstí.
7. října 1925 se narodil pan učitel František Drahoňovský, významný regionální pracovník, zakladatel a dlouholetý šéfredaktor regionálního sborníku Rodným
krajem.
9. října 1905 byla v Náchodě demonstrace za všeobecné volební právo. Tehdejší
představitelé města se postavili za požadavky dělníků.
13. října 2000 zemřel režisér prof. František Štěpánek. Dlouhá léta spolupracoval
také s náchodskými ochotníky.
14. října 1615 se narodil barokní architekt
Carlo Lurago, který v piccolominském období zanechal stopu i u nás.
20. října 1740 zemřel císař Karel VI., po jehož smrti někteří „sousedé“ neuznali právo jeho dcery Marie Terezie na rakouský
trůn. 21. října 1125 zemřel první český
kronikář, pražský kapitulní děkan Kosmas. K roku 1068 připomíná Dobenín
a Opočno; Kladsko a třeba Litomyšl už
k roku 981.
24. říjen je Dnem spojených národů.
V tento den roku 1945 vstoupila v platnost Charta spojených národů.
25. října 1925 se v Náchodě se narodil významný výtvarník prof. Bohumír Španiel,
Rosťa Pitrman ze Zbabělců a dalších knih
J. Škvoreckého. Působil zde jako pedagog
a jako vedoucí výtvarného kroužku.
26. října 1925 se narodil v nedaleké Borové Bohuslav Čáp, člen činohry Národního divadla.
27. října 1875 se narodil významný organizátor ochotnického divadla, režisér i herec a publicista JUDr. Max Lederer, spoluzakladatel Jiráskových Hronovů.
27. října 1925 se narodil MUDr. Herbert
Temlík, CSc., jeden z věrných Náchoďanů
„zbabělecké“ generace. Zemřel 27. května 2005. 28. října 1895 byl ustaven Spolek českých šachistů v Náchodě.
31. října 1965 zemřel ve věku 101 rok spisovatel a sběratel folkloru Josef Štefan
Kubín. Před první světovou válkou sbíral lidová vyprávění v tzv. Českém koutku v Kladsku. Jeho Kladské povídky vyšly několikrát knižně.
(AF)
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Z HISTORIE

Historické domy na náměstí
8. Domy čp. 65 a 66 – Činžovní dům a hotel U města Prahy
Protější strana náměstí, nárožní činžovní dům čp. 65, nyní spojený s čp. 1293 (v r. 1773 čp. 73, po r. 1810 zřejmě čp. 73 a 74, po r.
1881 čp. 65) a vedle sousedící hotel U města Prahy čp. 66 (původně čp. 74, poté čp. 75), tvoří nepřehlédnutelnou zástavbu západní části náměstí. Oba se nacházejí na frekventovaném místě při
ústí hlavní komunikace na náměstí.
Zatím nejstarší doložený záznam v městských knihách k domu
čp. 65 nacházíme k datu 4. 7. 1594, kdy pan Jan Kostelecký starší
ze Sladova († asi 1657) koupil velký nárožní „dům v městě“ po zemřelém Matěji Sapákovi za trhovou cenu 1400 kop míšeňských
grošů. Dům byl tehdy dřevěný a patřily k němu různé polnosti
a louky. Zmíněný Jan Kostelecký se původně psal Jan Holý z Kostelce nad Černými lesy a do Náchoda se přistěhoval nedávno.
Vedl vojenskou hotovost z náchodského panství k obraně hranice
uherské koruny proti nájezdům Turků. Po svém návratu zpět koupil výše uvedený dům a za své zásluhy byl povýšen na erbovního měšťana, do znaku dostal řeznickou sekeru. Následně v dubnu
1609 byl v jeho domě ubytován perský legát se svým služebnictvem, když tudy cestoval ze Slezska ke dvoru Rudolfa II. v Praze.
Tehdy tu údajně bývala nejoblíbenější hospoda, zejména se tu
scházeli představitelé města. K datu 5. 3. 1657 převzal jeho majetek syn Jan Kostelecký ml. ze Sladova a po jeho smrti zdědila
29. 4. 1675 urozená manželka Johana Ludmila Kostelecká ze Sladova († 11. 6. 1689 ve věku 64 let), dcera komendátora novoměstského panství Králíka z Brocenburku.
Po její smrti spravovalo rozsáhlý majetek město Náchod. V letech 1716–1730 vlastnil dům, který měl již zděné přízemí s klenutým podloubím, Andreas Fortin, knížecí rychtář a hospodářský
úředník (obroční) náchodského panství. K datu 2. 4. 1768 koupil
dům známý loutkař Jan Jiří Brát († 6. 10. 1805 ve věku 80 let), původem ze Studnice, za trhovou cenu 250 zlatých. Nový majitel
však více cestoval po Evropě „co komediant s panáky“ a jeho tzv.
Brátovský dům mezitím značně chátral. Při projednání jeho pozůstalosti se mj. uvádělo: „Ten dům velice zpustlý a shnilý, pak také
v něm komín nebezpečný jest, a proto v něm bydlícímu nebezpečenství spadnutí a také pád ohně hrozí.“ Proto při jeho prodeji v r. 1810
byla stanovena podmínka, že dům se musí neodkladně opravit.
Nový majitel, řezník Josef Dostál, tu nechal zřídit zájezdní hospodu. V r. 1826 žádal o přestavbu domu (viz plánek) jeho zeť Josef Holub, původem ze známé rodiny hostinských z Opočna. Vzápětí byl postaven nový jednopatrový klasicistní dům podle plánu
stavitele Antonína Kastnera, již bez podloubí, se zájezdním hostincem, stájemi a krámy v přízemí a tanečním sálem, hostinskými pokoji a byty v patře. Do střídmé fasády byly vsazeny kamenné dělové koule údajně ze švédského obléhání města v roce 1639.
Hostinec tu dlouho nebyl, zřejmě mu konkuroval ten sousední.
Novou éru v historii domu přinesla kupní smlouva ze Silvestra
1860, kterou od manželů Kašparových za částku 12 150 zl. kou-

Náchod čp 65 (plánek 1826)

pil dům židovský podnikatel Heřman Doctor (1820–1897), rodák
z Hořic. Nový majitel v něm hodlal budovat svůj textilní podnik,
mj. tu chtěl v r. 1877 zřídit parní barevnu. Narazil ale na odpor
městského zastupitelstva, které poukazovalo na silné znečištění ovzduší. Spor trvající dva roky skončil ve prospěch veřejného mínění. Firma si postavila svou továrnu mimo město, naproti vlakovému nádraží. Volné prostory byly poté pronajaty nově
zřízenému (k 1. 10. 1899) okresnímu hejtmanství. To zde sídlilo
další čtvrtstoletí.
V r. 1937 byl původní dům zbourán a na jeho místě byl v následujícím roce postaven firmou Weiser a Němeček nový nájemní
dům Václava Jiráska. Projekt vytvořil významný architekt, pedagog a náchodský rodák, Ing. arch. Adolf Erben (1904–1987). Funkcionalistický dům čp. 65 je postaven v kombinovaném konstrukčním provedení tvořeném železobetonovým skeletem a zděnými
výplněmi. Nejvýraznějším prvkem je řada nad sebou umístěných
balkonů s keramickým obkladem zdůrazňujících nároží a vysunutí části boční fronty do ulice. V neděli 11. 3. 1960 byla za velkého
zájmu občanů v přízemí domu otevřena samoobsluha potravin.
Nyní tu již cca 20 let funguje prodejna firmy Techprog.
Nynější čp. 66 (hotel U města Prahy) je rovněž starého data.
Dne 12. 4. 1594 ho koupil Valentin Procházka od vdovy Doroty
Klankové za trhovou cenu 90 kop grošů míšeňských. Po šesti letech ho prodal zmíněnému Janu Kosteleckému staršímu ze Sladova za 160 kop. Poté se tu střídali různí majitelé, např. knížecí
úředník David Antonín Zobel. Dodnes dochovaný jednopatrový
dům se sedlovou střechou byl postaven v první třetině 19. století jako zájezdní hospoda U města Prahy, která záhy získala značnou proslulost. Formanské povozy se tu zastavovaly v hojném počtu. Vedl ji dlouholetý hostinský a měšťan Augustin Bauer († 11. 5.
1866 ve věku 72 let). Z četných hostů tu byl mj. ubytován zakladatel české kastellologie František Alexander Heber, podle děkanské matriky „kreslitel a spisovatel, německý oud Národního museum
v Praze“, který tu na své poslední badatelské cestě bohužel i zemřel († 29. 7. 1849 ve věku 34 let, viz umístěná pamětní deska).
Zaopatřen a pohřben byl náchodským děkanem Josefem Regnerem za asistence 15 kněží a členů místní národní gardy. V zadní
části domu se též hrávalo ochotnické divadlo. Vyhlášenou kuchyni restaurace mj. navštívil český spisovatel Jan Neruda za svého
pobytu v lázních Rezek u Nového Města n. Met. Tehdy dům s hotelem vlastnila rodina městského stavitele Josefa Hakaufa. Mezi
dvěma světovými válkami sem zajížděli lázeňští hosté ze sousední německé Chudoby (dnes Kudowa Zdrój).
Po r. 1948 byl hotel zrušen, po úpravě tu sídlil od r. 1955 Osvětový dům, po deseti letech přejmenovaný na Náchodské kulturní středisko, které řídilo veškeré kulturní dění ve městě. Po jeho
zániku k 30. 11. 1992 byl zde opět obnoven hotel s restaurací.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek

Náchod čp 65 (stav asi 1880)

Náchod čp 66 (U města Prahy)
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Náchodský zpravodaj

Město Náchod prostřednictvím Technických služeb, s. r. o. provede

jednorázový svoz nebezpečných a objemných odpadů
Harmonogram svozu:
Pátek: 16. října 2015
Klínek – prodejna........................................................................................ 16.30–16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu)................................................................................... 16.55–17.10 hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa)..................................................................... 17.25–17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště)..................................................................... 17.45–18.00 hod.
Sobota: 17. října 2015
Dobrošov – náves............................................................................................ 8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny........................................................................................ 8.20–8.35 hod.
Lipí – náves...................................................................................................... 8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice (u prodejny) . ............................................................. 9.00–9.15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren)................................................................... 9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny......................................................................................10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy........................................................................................ 10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní.............................................................................................. 10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí, naproti zastávce ČD . ............................................................. 11.15–11.30 hod.
Běloves, 1. máje (k Brodu)............................................................................11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka)..............................................................................12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner)..................................................... 12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka)............................................................... 13.05–13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.)............................................................................... 13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště)....................................................................... 13.50–14.05 hod.
Sváženy budou následující odpady:
a) nádoby od barev, znečištěné štětce, elektrické spotřebiče (zářivky, výbojky, televizory, počítače, chladničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky apod.
– spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní), elektrické články a akumulátory, barvy, motorové oleje a filtry,
b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.
Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad je možno za
úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!

Projekt úspory energie na budově tělocvičny
ZŠ Plhov v Náchodě úspěšně dokončen!
Opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti jednopodlažní budovy
byla realizována od začátku měsíce května 2015 až dosud firmou Průmstav, s. r. o.
Náchod. Harmonogram projektu byl stanoven tak, aby minimálně omezil výuku
tělesné výchovy na základní škole na Plhově v Náchodě. Důvodem tohoto opatření byly zejména úpravy vnitřních prostor
tělocvičny, které byly realizovány souběžně se zateplením budovy. Jednalo se o výměnu dožité dřevěné podlahy, opravu obložení a topných těles, nové termohlavice
či výměnu osvětlení. Náklady na rekonstrukci vnitřních prostor byly hrazeny z
rozpočtu města Náchoda.
Finanční náklady na zateplení pláště
budovy a rekonstrukci vnitřních prostor
si vyžádaly celkem 8.354.977,00 Kč. O ně

se podělilo město Náchod a dotace z Evropské unie (Fondu soudržnosti) a Státního fondu životního prostředí ČR. V rámci
Operačního programu životní prostředí – oblast podpory 3.2 Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (podoblast podpory
3.2.1) – je na spolufinancování části týkající se zateplení obvodových stěn, zateplení střech a výměnu výplní otvorů přislíbena částka ve výši 2.345.686 Kč z Fondu
soudržnosti a 137.981,55 Kč ze Státního
fondu životního prostředí ČR. V následujících obdobích očekáváme snížení spotřeby energie o 306 GJ/rok a snížení emisí
CO2 v objemu 26 t/rok. Vizuální efekt realizovaného projektu můžete posoudit na
přiložených fotografiích.

Pozor na nahlášení
dočasně vyřazených
vozidel, termín je konec
roku 2015.
Pokud vlastníte motorové vozidlo, které bylo dočasně vyřazeno z provozu (je
v depozitu) více jak 18 měsíců, může se
stát, že Vám úřad kvůli novému zákonu vozidlo vyřadí z registru, záleží však
na tom, co uděláte. Pokud nic, pak o auto
(motocykl a jiné) opravdu můžete nenávratně přijít, protože je máte v depozitu
déle než rok a půl. Ale stačí zajít na úřad
a: – do konce roku 2015 (do 31. 12. 2015)
sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho
využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. Auto Vám sice jako majiteli fyzicky
zůstane, ale ztrácí technickou způsobilost
a už nemůže dostat nové registrační značky. Dá se tak jen prodat na náhradní díly
nebo ekologicky zlikvidovat.
A pouze pro připomenutí:
od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:
1) Změnu provozovatele auta v registru
vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.
2)		Jako prodávající a kupující podáváte na
úřad jen jednu společnou žádost.
3) Na úřad můžete přijít společně nebo
jen jeden z vás. Nepřítomný však musí
zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem toho, kdo na úřad půjde.
Nezbytné doklady a dokumenty:
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních
vozidel
		Doklady k vozidlu (technický průkaz +
osvědčení o registraci vozidla)
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená
karta)
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
Bc. Miroslav Simon
Vedoucí odboru dopravy a SH
Městský úřad Náchod
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Štěstí přeje připraveným

BLACKOUT
1. Co je to BLACKOUT?
Za poruchu typu „BLACKOUT“ je považován neplánovaný rozpad
elektrizační soustavy, postihující přerušením dodávky elektrické
energie významnou část nebo celou Českou republiku, případně
i okolní státy, které jsou součástí vzájemně propojené elektrizační
soustavy. Obnovení dodávky energií po vzniku „BLACKOUT“ může
trvat řádově hodiny až dny.
2. Jak zjistím, že se nejedná o BLACKOUT, ale pouze o lokální výpadek elektřiny?
Mezi základní ukazatele toho, že se nejedná o BLACKOUT, ale o lokální výpadek elektrického proudu, patří:
osvětlenost okolních obcí nebo městských částí,
stálé vysílání lokálních rádií,
pohyb elektrických vlakových jednotek po trati.
Pro zjištění podrobnějších informací o nastalé situaci je vhodné zapnout rádio (přenosné, v mobilním telefonu nebo autorádio). Další
informace můžete také během několika hodin najít na úřední desce ve vaší obci.
Ne u každého výpadku elektřiny se musí jednat o BLACKOUT. Může
se např. jednat o plánovanou odstávku elektřiny z důvodu údržby distribuční sítě. To lze ověřit např. na úředních deskách nebo
webových stránkách obcí, či místěn příslušné distribuční společnosti (stránky mohou být i během výpadku dostupné prostřednictvím chytrých mobilů či tabletů).
3. Co nebude fungovat v případě vzniku BLACKOUTu?
V první fázi výpadku zcela jistě zaznamenáte, že nefungují:
		všechny přístroje, které ke svému provozu potřebují připojení
do el. sítě a nemají vlastní záložní zdroj/baterii,
		běžné osvětlení (v domácnostech, veřejných budovách, pouliční
lampy),
		zabezpečovací zařízení budov (včetně elektrického otevírání dveří, garážových vrat a bran),
		dopravní signalizační zařízení (dopravní semafory, signalizace
železničních přejezdů, apod.),
		bankomaty a současně nebude možné uskutečnit nákupy v obchodech s elektronickou evidencí prodeje (snímání čárkových kódů,
platba kartou apod.),
		většina čerpacích stanic pohonných hmot,
		hromadná doprava, která je přímo závislá na dodávkách elektrického proudu.
V druhé fázi výpadku (v řádu hodin) zaznamenáte, že dochází
k problémům v oblastech:
dodávek pitné vody
dodávek plynu a tepla,
výpadkům signálů mobilních operátorů,
nefunkčnosti datových sítí (internetu), apod.,
svoz odpadu.
V pozdějších fázích (v řádu desítek hodin) bude docházet k dalším významným potížím:
v oblasti zásobování (potraviny, léčiva, pohonné hmoty, apod.),
v oblasti komunikace (omezený přístup k ověřeným informacím),
při fungování jednotlivých úřadů,
oblasti bezpečnosti (narušování veřejného pořádku).
4. Jaké dopady může mít BLACKOUT na běžný život člověka?
V případě BLACKOUTu nebude možné využívat celou řadu technologií, které jsou přímo závislé na dodávkách elektrické energie a nejsou
současně zálohovány náhradními zdroji energie (např. dieselagregáty, bateriemi, apod.). Bezprostředně po vzniku BLACKOUTu dojde k uvíznutí osob ve výtazích, v hromadných dopravních prostředcích, v dopravních zácpách. Mezi další znatelné dopady bude patřit:
přetíženost telefonních sítí, omezení dostupnosti informací,
zhoršený přístup ke složkám Integrovaného záchranného systému,
omezené fungování nemocnic,
omezené možnosti zajištění hygienických standardů,

omezená možnost nákupu potravin a vody,
omezený nákup pohonných hmot,
omezené možnosti při zajištění vytápění,
zvýšené riziko vzniku požárů,
nemožnost výkonu zaměstnání a školní docházky,
omezená možnost dopravy.
5. Co dělat, když nastane BLACKOUT?
Odpojte všechna elektrická zařízení od sítě (s výjimkou radiopřijímače a za účelem zjištění obnovení dodávek elektrické energie),
aby při obnovení dodávek el. energie nedošlo k opětovnému výpadku z důvodu přetížení sítě.
Šetřete pitnou vodou. Kde je to možné, využijte užitkovou vodu
(např. dešťovou)
Pokuste se získat informace o situaci a o prognóze vývoje z médií (rádia).
V případě, že nemáte doma vůbec žádnou zásobu potravin, požádejte o pomoc sousedy a příbuzné nebo se informujte na obecním úřadě, kdy a jakým způsobem bude možné čerpat humanitární pomoc.
Přednostně zkonzumujte potraviny z lednice a mrazáku. V chladném období lze potraviny krátkodobě skladovat i na balkoně nebo
za oknem.
K nouzovému osvětlení použijte přenosné svítilny, svíčky používejte jen v krajním případě a pouze pod neustálým dozorem.
V chladném období uvážlivě hospodařte s teplem, tzn. zbytečně
nevětrejte, ucpěte všechny škvíry pod dveřmi a okny.
Nemáte-li v chladném období možnost alternativního topení,
zvažte odjezd na chalupu, chatu nebo k příbuzným, pokud zde
můžete vytápět tuhými palivy.
Šetřete pohonnými hmotami ve svém vozidle.
Dbejte pokynů příslušníků IZS a dodavatelů energií.
6. Co nedělat, když nastane BLACKOUT?
Nevolejte zbytečně na linky tísňového volání (112, 150, 155, 158)!
Tyto linky neslouží jako informační služba veřejnosti, proto je používejte jen v případě stavu ohrožujícím život.
Nepoužívejte ke svícení svíčky! Není-li jiná možnost, tak pouze
s největší opatrnostní.
Neotevírejte zbytečně dvířka lednice a mrazáku! Čím méně je
budete otevírat, tím déle vydrží vaše jídlo poživatelné.
Necestujte zbytečně! Pravděpodobně nebude fungovat elektronické řízení dopravy (semafory), proto mohou vznikat na ulicích
dopravní nehody a následné zácpy. Počítejte také s tím, že řada
spojů nepojede, popřípadě bude mít značné zpoždění.
Neriskujte zbytečně své zdraví! Výpadek proudu značně vytíží
složky IZS, proto k Vám pomoc může dorazit s větší časovou prodlevou. Z tohoto důvodu se snažte vyvarovat činnostem, při kterých hrozí větší riziko zranění (rizikové aktivity v domácnosti,
adrenalinové sporty apod.).
7. Co dělat po obnově dodávek elektřiny?
Obnovu dodávky využijte prioritně pro elektrické spotřebiče nezbytné pro řešení okamžitých nutných potřeb a získávání informací (dobití baterií mobilů, svítidel, rádií, nezbytné osvětlení).
Uvědomte o obnově dodávky elektrické energie i vaše sousedy.
Nikdy nezapínejte více energeticky náročných spotřebičů současně (pračka, sušička, žehlička, myčka atd.), mohlo by dojít k přetížení sítě a k opětovnému výpadku.
Překontrolujte nastavení všech elektronických zařízení, zejména nastavení bezpečnostních systémů, ovládacích prvků vytápění apod.
Plynové spotřebiče (kotel, sporák) používejte až po návštěvě specialisty z plynárenské společnosti.
Zlikvidujte znehodnocené potraviny. Vždy platí, že pokud si nejste jisti, potraviny raději vyhoďte.
Je-li to možné, doplňte své zásoby.
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Česká Saar Gummi

přibírá zodpovědnost za aktivity mateřské
skupiny v Rusku
Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:
Konstruktér nástrojů
Vývoj dílů
Seřizovač linek

50 000 Kč
50 000 Kč
33 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování. Místem práce je Stolín 105, Červený Kostelec.
www.sgc.cz, tel. 491 467 442
e-mail: personalni@sgc.cz

Červenokostelecká gumárenská společnost Saar Gummi Czech (SGC) začala podporovat a řídit závod SaarGummi v Rusku. Jedna vytlačovací linka v Tutajevu
přibližně 250 kilometrů severovýchodně od Moskvy
nyní vyrábí pouze v jednosměnném provozu a závod
s několika desítkami zaměstnanců nemá výkonnost,
která by umožňovala provozovat v místě plnohodnotnou továrnu se všemi složkami od obchodu a vývoje až po logistiku. Proto vedení skupiny SG rozhodlo,
že začlení ruský závod pod svoji úspěšnou českou firmu, která v Červeném Kostelci a Velkém Poříčí vyvíjí, vyrábí a dodává těsnění karoserie do každého čtvrtého osobního auta vyrobeného v Evropě. Společnost
SGC má za úkol podstatně zefektivnit výrobní a správní procesy v ruské pobočce a s podstatně vylepšenou
efektivitou znovu oslovit evropské automobilky a znásobit výrobu v Rusku. Nelze vyloučit ani menší přesunutí výroby z Červeného Kostelce do Tutajeva, protože
české haly jsou plně vytížené a zájem o výrobky dále
prudce narůstá. SGC proto začíná připravovat další
stamilionové investice do rozšíření výroby v Červeném Kostelci.
(pl)

Oddíl basketbalu TJ SPŠS NÁCHOD
POŘÁDÁ

Vyskočit až ke hvězdám?
Trefit zmačkaný papír do koše přes celou třídu?
Najít nové kamarády?

CHCEŠ:

KOHO HLEDÁME:

a starší

POZVÁNKA NA OSLAVY 120 LET OBCHODNÍHO ŠKOLSTVÍ
V NÁCHODĚ A 90 LET ZALOŽENÍ BUDOVY ŠKOLY
OSLAVY PROBĚHNOU
23. 4. až 24. 4. 2016
v budově

Obchodní akademie, Náchod,
Denisovo nábřeží 673
Telefon: 494 948 560, 724 592 729
E-mail: oan@oanachod.cz
Web: www.oanachod.cz

V prostorách školy budou připraveny
dobové dokumenty, ukázky z historie
a současnosti, občerstvení, výstavy
žákovských prací, fotodokumentace
apod.
Další podrobnosti budou průběžně
zveřejňovány na stránkách školy.
Pokud to Vaše finanční situace dovolí,
budeme vděční za každý sponzorský
dar.

říjen 2015

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Milí čtenáři Náchodského zpravodaje,
pokud vás zajímá, kdo se v benediktýnském klášteře v Broumově zjevuje po nocích v černé kápi, jak slavný je „obyčejný“
puntík či co znamenají hodnoty 140–121–
109, jste na nejlepší cestě tato tajemství
odhalit.
Přejeme příjemné čtení našeho tradičního sloupku.
STŘÍBRO – ZLATO – STŘÍBRO – ZLATO
– BRONZ a ZLATO
Ačkoliv nadpis může působit jako výhodná nabídka šperků či řádění redakčního
šotka, ve skutečnosti jde o výčet úspěchů,
kterými korunovala naše šestičlenná dívčí výprava svoji účast na republikovém finále OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Finále proběhlo v Praze
pod patronací olympijských vítězů v desetiboji Roberta Změlíka a Romana Šebrleho
ve dnech 11. a 12. září.
Kromě dvou stříbrných a jedné bronzové
medaile, které si P. Vejrková spolu se sestrami A. a J. Hurdálkovými odnesla v celkovém umístění mezi konkurencí více
než 600 žáků z České republiky, Slovenska, Polska, či Maďarska, je třeba zmínit
disciplíny, kde tato děvčata zůstala zcela neporažena. Anička se k dílčímu vítězství proklikala, tedy spíše „proklikovala“,
výkonem 121 kliků, Jana „proshýbala“ počtem 109 shybů a Pavlína za sebou nechala všechny soupeřky díky svému výkonu
140 sedů-lehů za dvě minuty. Obdiv patří
nejen jim, ale i jejich trenérce, paní Vejrkové. (Více v aktualitách na webových stránkách města.)

ŠKOLY
Svoji chvilku slávy si o pár dní později,
15. září, užily třeba i tečky.
„UDĚLEJ STOPU…
A UVIDÍŠ, KAM TĚ TO DOVEDE…“
S tímto mottem The International Dot
Day, tedy Mezinárodního dne puntíku,
jsme se, letos poprvé, přidali k těm, kdo
v tento den již od roku 2009 slaví uměním
kruhu, kroužku, puntíků, bublin či teček
výročí vydání knihy Petera H. Reynoldse
– The Dot, knihy o statečnosti, kreativitě, vnitřní síle i sebevyjádření. A tak jsme
napříč vyučovacími předměty tvořili, poslouchali, četli, zpívali a překládali. No,
a další tradice je na světě. (Více v aktualitách na webových stránkách města.)

Opět fungují kroužky DRAMATICKÉ VÝCHOVY, tradičně bohatý je i program
ŠKOLNÍ DRUŽINY a ke vzdělání se přiblížíme i velmi netradičně – dotykem.
DOTYKEM KE VZDĚLÁNÍ
Nejen o tomto projektu, který nám pomáhá využívat ve výuce všudypřítomné dotykové technologie, ale i o plánech školní družiny, sezonních aktivitách našich
MLADÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ, či neodmyslitelných sportovních aktivitách u nás
na ZŠ Komenského přineseme informace
zase za měsíc.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme voňavé podzimní dny.
Kolektiv ZŠ Komenského

MAS Stolové hory

a její přínosy regionu

VÝLET DO AMERIKY
Zatímco školu ovládly puntíky, šesťáci
se již tradičně seznamovali a adaptovali
ve svých nových třídních kolektivech, letos poprvé v tajuplném prostředí benediktýnského kláštera v Broumově. Spolu se
svými třídními učiteli, speciální pedagožkou a školním psychologem absolvovali
kromě tradičního speciálně „střiženého“
programu pro stmelování skupin i návštěvu u mumií (chvílemi i potmě), během výletu „Krajinou děsnou v širé pustině“ se
prošli Amerikou, a navzdory urputnému
hledání pokladu všemi zúčastněnými zůstal ten opravdový, turisty nashromážděný v místní kašně, na svém místě.
Po takto nabitém programu se v původních celách, přestavěných na útulné pokojíčky, spalo „jako u maminky“ a klidný
spánek dětí střežil ve studených klášterních chodbách pedagogický dozor ve stylových tmavých županech s kapucí. (Více
v aktualitách na webových stránkách města.)
Tradičně se rozezpíval sbor NOTIČKY, který až do loňského roku vedla s velkou láskou a obětavostí sbormistryně Mgr. Helena Bohadlová. Letos již pracuje pod
novým vedením Mgr. M. Ježkové.
Tak jako každoročně startuje letos již
19. ročník soutěže o NEJVŠESTRANNĚJŠÍHO ATLETA, celoročně sbíráme plastová víčka pro Filípka, rozjíždí se i tradiční
turnaj v piškvorkách a letos nově i v SUDOKU.
Tradicí je i 11. ročník TÝDNE PRO UNICEF,
novinkou naopak HODINA POHYBU NAVÍC, která bude probíhat třikrát týdně
v tělocvičně naší školy pod vedením trenéra Mgr. P. Šulce a je určena pro žáky
naší školní družiny.

Do místní akční skupiny Stolové hory
se spojilo od roku 2012 celkem 58 místních partnerů z řad podnikatelů, živnostníků, škol, dobrovolných svazků, neziskových organizací a obcí. Smyslem našeho
snažení je rozvíjet region po jeho společenské a kulturní stránce, zvyšovat kvalitu, přínos a dostupnost inovací pro zemědělství, podnikání a veřejnou správu
pomocí komunitního plánování metodou
LEADER. Během krátké existence spolku,
jehož hlavním smyslem je přinést finance
z Evropské unie do regionu, nebylo možné v období 2007–2013 tyto finance čerpat, a proto MAS pomáhala regionu pouze
malými příspěvky a podporovala lokální
akce. Situace se ale obrací k lepšímu, přísun financí z operačních programů EU
z nového programu do roku 2020 se blíží a MAS Stolové hory dospěla od počátku roku 2015 k velkému rozvoji a připravenosti. Náš spolek pracuje na získání
oprávnění čerpat finance a spolu s ostatními MAS v České republice soutěží o jejich alokaci. Dopředu je nám přislíbena
částka kolem 95 milionů Kč pro náš region. Čerpat budeme z operačních programů IROP, PRV, OP Z a OP ŽP. Více se dozvíte
na našem webu http://www.mas-stolovehory.cz/ nebo nás kontaktujte na emailu
masstolovehory@gmail.com pro více informací. Získat peníze na Váš projekt je s pomocí MAS jednodušší, než si myslíte. Stačí jen spojit myšlenku s možnostmi, které
Vám Evropská unie nabízí a projektový
záměr je na světě. Díky spolupráci obcí
a osob, které v obcích žijí, obnovujeme region Stolových hor a pracujeme na tom,
aby bylo Náchodsko, Hronovsko a Policko
tím nejlepším místem pro život.
Kateřina Kapková
manažer MAS Stolové hory, z. s.
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ZŠ PLHOV
Dvoudenní program
plhovské Rady žáků.
Dvoudenní pracovní jednání Rady žáků
ZŠ Náchod-Plhov proběhlo ve dnech 17.
a 18. září. Tento rok zástupci 3.–9. tříd nevyjeli na společný pobyt mimo Náchod,
ale pracovali oba dva dny v prostorách
školy. Pod vedením zástupkyně ředitele
školy paní Martiny Olejákové a paní učitelky Ilony Novákové se domlouvali, jak
bude vypadat jejich letošní práce.
Zástupci tříd si rozdělili role, pojmenovávali to, co budou mít konkrétně ve škole
na starost. Trénovali vzájemnou komunikaci, domlouvali se na organizaci setkávání se, na způsobu informování celé školy
o práci rady a o akcích, které rada chystá.
Děti se shodly, že dál budeme ve škole pokračovat ve sběru plastových víček.
Komu výtěžek z této činnosti pošleme,
na tom se budou žáci teprve domlouvat.
Rozběhne se akce „Pleteme čtverce pro Afriku“, úkolem bude sehnat klubíčka vlny,
ze kterých se pak pletou vlněné čtverce
a ty se pak posílají do Afriky, tak se z nich
sešívají přikrývky a další výrobky.
Práce Rady žáků má v plhovské škole již
několikaletou tradici a máme vyzkoušené, že dát žákům důvěru a zároveň i zodpovědnost je možné a že se to vyplatí.
Vladimír Honzů
Ostrý start plhovské školy
Začátek školního roku nebyl v plhovské škole pomalým rozjezdem, ale rychlým startem s výraznou akcelerací rychlosti ve čtyřech zářijových týdnech.
Začátek roku je vždy ve znamení příchodu nových prvňáků, ale také i předáváním nových nebo opravených částí školy. Přes prázdniny byla v plhovské škole
zrekonstruována sociální zařízení v budově 2. stupně. Konečně nabízíme opravdu kulturní prostředí a jsme přesvědčení, že to žáci ocení. Dívky, ale i chlapci si
pochvalují především velká zrcadla nad
umyvadly. Poslední zářijový den bude dokončena rekonstrukce tělocvičny, novou
podlahu, okna, zateplení, osvětlení budou využívat nejen žáci, ale i sportující
veřejnost.
Školu činí školou zejména to, co se v ní
odehrává. Během září absolvovaly tréninkové soustředění sportovní třídy naší školy. Obě šesté třídy mají za sebou adaptační pobyt, po společně strávených dnech
už bude každá třída fungovat jako kolektiv. Skupina deváťáků odjela na konci září
na jazykový kurz a za poznáním do Londýna, viděli kus světa a také se zdokonalovali v rámci výuky v anglické škole
v angličtině. O dvoudenním pracovním
setkání Rady žáků píšeme na jiném místě.
I pedagogický sbor pracuje nejen
v rámci rozvrhu hodin. Spustili jsme pro-

jekt mentorské podpory některých učitelů, je zaměřený na výchovný styl učitele, na osobní rozvoj v oblasti osvojování
si metod práce s dětmi zejména v oblasti etické výchovy. Téměř všichni učitelé
2. stupně pracovali v rámci projektu zaměřeného na implementaci moderní didaktické techniky do výuky.
Toto vše se muselo vejít do měsíce září,
zároveň jsem si jistý, že ani příští týdny
nám nedovolí zvolnit.
Vladimír Honzů

Zprávičky
z Masaryčky
Přivítání nových prvňáčků
V úterý 1. září jsme na naší škole slavnostně přivítali tři třídy nových žáčků.
Třídní učitelky prvňáčky slavnostně ošerpovaly širokými stuhami. Každý prvňáček
si pak doma stuhu sám podepsal a vyzdobil. Slavnostního zahájení školního roku
se zúčastnil také náchodský starosta Jan
Birke, popřál novým školákům hodně radosti z učení a objevování neznámého,
rodičům hodně trpělivosti. Všem našim
žákům i jejich rodičům přejeme úspěšný
školní rok 2015/2016.
1.A Pavla Hoffmanová, 1.B Petra
Dočkalová, 1.C Nová třída Pavlína
Moravcová

Cyklo – voda – září – úsměvy ve tváři
… rok s rokem se sešel a „cyklisťák“ opět
vzešel.
Druhý týden v září žáci ze ZŠ TGM Náchod absolvovali cyklisticko-vodácký kurz
v Kostelci nad Orlicí. I když počasí nebylo
nejvlídnější, kurz se nám vydařil po všech
stránkách. Užili jsme si mnoho cykloturistických stezek i řeky Orlice. Někteří v lodích seděli poprvé, ale přesto zvládli ujet
úsek z Kostelce n. O. až do Týniště n. O.
Celý týden jsme prožili v pohodové atmosféře. Už se těšíme na příští kurz.
Žáci ZŠ TGM Náchod

Poděkování rodičům
My, žáci 3.A, chceme poděkovat svým
rodičům, především paní Schmidtové
a Misarové, za organizaci vymalování
a vyzdobení naší třídy a ostatním rodičům za finanční podporu. Díky nim je teď
naše třída velmi útulná a zdobí ji netradiční „Strom přátelství“. Jsme za to moc
rádi a cítíme se tam hezky. Ještě jednou
děkujeme.
Žáci 3. A a třídní učitelka

ZŠ Staré Město
Naše škola zve budoucí prvňáčky
na kroužek pro předškoláky pod názvem
VŠEZNÁLEK. Děti se seznámí se školním
prostředím a ve školních lavicích si nanečisto vyzkouší, jaké je to být opravdovým
školákem. Hravou formou procvičíme
početní představy, prostorovou orientaci a hrubou a jemnou motoriku. Kroužek
je otevřen pro všechny, kteří naši školu
navštěvovat chtějí, ale i pro ty, jež váhají
a teprve hledají. Scházet se budeme vždy
první čtvrtek v měsíci od 15 do 16 hodin.
Poprvé se sejdeme 1. 10. a termíny dalších
schůzek jsou: 5. 11., 3. 12. 2015 a 7. 1. 2016.
Poslední schůzku upřesníme podle data
zápisu.
kolektiv učitelek naší školy
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OCENĚNÍ STAROSTY

Starosta Jan Birke převzal na Sněžce polské státní vyznamenání
V úterý 15. září 2015 převzal náchodský starosta Jan Birke
z rukou polské velvyslankyně J. E. Grazyny Bernatovicz na nejvyšším místě České republiky, Sněžce, polské státní vyznamenání za rozvoj česko-polské spolupráce – Kříž Kawalerski.
„Jsem velmi hrdý na toto ocenění udělené prezidentem Polské republiky, o to víc však na to, že mohu být u něčeho, co opravdu funguje, a tím česko-polská spolupráce rozhodně je. Sám mám dnes mezi
polskými kolegy nejen partnery „pro práci“, ale i velmi dobré přátele“, uvedl starosta.
Přeshraniční spolupráce s polskými kolegy získala na Sněžce
nový rozměr. Vznik Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM, jehož základní dokumenty byly v úterý 15. 9. na Sněžce všemi partnery slavnostně podepsány (kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Liberecký, Dolnoslezské vojvodství
a české i polské části Euroregionu Glacensis a Euroregionu Nisa)

přináší novou možnost uskutečňování další přeshraniční regionální spolupráce. Ta by se měla zaměřit především na dopravní
infrastrukturu, oblast vzdělávání, bezpečnosti, ale i prosazování zájmů regionů na vládní úrovni.
„Tato právní forma představuje novinku v tom smyslu, že seskupení regionálních a místních orgánů z různých členských států nevyžaduje podepsání mezinárodní dohody a nemusí být ani ratifikováno
v národních parlamentech,“ doplnil královéhradecký hejtman Franc.
Královéhradecký kraj bude mít v nově vzniklém seskupení
významnou roli, a to díky nejdelší hranici se sousedním Polskem v délce 208 kilometrů. Na základě toho bude ročně přispívat za českou stranu nejvyšší částkou – 19,9 tisíc eur. V oblasti
přeshraniční spolupráce patří Královéhradecký kraj dlouhodobě k jednoznačně nejúspěšnějším žadatelům v rámci česko-polského podporovaného území.

OK É N KO zastupitelů

né těmi nejlepšími tvůrci své doby – architekty Pavlem Janákem, Otakarem Novotným, Adolfem Loosem a dalšími. Budovy
městských institucí vznikaly již tehdy na základě architektonických soutěží. Právě budova radnice či městské divadlo
a hotel U Beránka od Aloise Čenského budiž brilantním příkladem. K nadčasové a tím dodnes obdivované architektuře je soutěž o návrh nejlepší cestou i v současnosti. V této souvislosti ji
doporučuje i Zákon o veřejných zakázkách. Představitelé města
by tedy neměli vybírat autora takto významného objektu v srdci
historického jádra na základě výběrového řízení o cenu projektových prací. To opravdovou architekturu nikdy nezaručí, nejnižší nabídka kvalitu nepřináší. Proto je na čase oslovit Českou
komoru architektů s žádostí o pomoc s uspořádáním veřejné
anonymní architektonické soutěže. Porota složená jak z nezávislých odborníků, tak z představitelů města ocení z celé řady
projektů předem určený počet nejlepších návrhů a s jejich autory potom jedná o podmínkách další spolupráce. Ovšem návrhů,
které nejlépe splní pečlivě sestavené soutěžní podmínky, na výbornou obstojí v požadavcích provozních, ekonomických i estetických. Jinudy cesta nevede, i když určitě uslyšíme názor, že je
to spousta práce navíc. Ano, ale ta práce se vrátí mnohonásobně. U takto zajímavého a důležitého zadání lze předpokládat, že
do soutěže přijdou desítky návrhů, často od těch nejvýznamnějších architektů nejen z České republiky. Toto je šance, jak za rozumné veřejné prostředky postavit skvělý městský dům. Zřejmě
první v Náchodě od sametové revoluce, ale určitě ne poslední.
Michal Kudrnáč, zastupitel
(s odborným přispěním MgA. Viktora Vlacha)

Jak dostavět radnici
V nedávné době byli náchodští zastupitelé informováni o záměru dostavět blok za neorenesanční budovou městské radnice.
Tato zpráva je povzbudivá a chvályhodná hned z několika důvodů. Stavba nebyla architektem Podhájským navržena jako samostatný objekt, ale jako přirozená součást městské zástavby. Současný stav s odhalenými zadními štíty, které neměly být nikdy
vidět a navazovaly na sousední domy, této jinak výstavné budově nikterak neprospívá. Při pohledu zezadu radnice připomíná
raketu připravenou ke startu a to jistě nebylo záměrem. Poslední objekt původní zástavby byl zdemolován před několika lety,
aby ustoupil velkoplošnému parkovišti. Jak jsme všichni doufali, pouze dočasnému a provizornímu řešení. Takto se s cenným
veřejným prostorem v samém historickém jádru města opravdu nakládat nemá.
Myšlenka centralizovat radnici do jednoho místa je naprosto logická. Najít všechny odbory městského úřadu pod jednou
střechou je z hlediska občana dosud tápajícího mezi jednotlivými budovami k nezaplacení. Části úřadu, které sídlí v budově
okresního soudu, tak uvolní prostory právě této instituci. Tím
odpadá i nebezpečí stavby nové budovy soudu v prostoru u Bílé
růže. Městu tak nehrozí nová a nechtěná dominanta, kříženec
socialistického realismu a divoké postmoderny, zatěžující prostor svou zbytečností i další vynucenou dopravou.
Náchodu se dostavbou radničního bloku otvírá možnost, jak
navázat na tradici špičkové meziválečné architektury nastave-
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ŠKOLY, HOPSÁČEK

Náchodský zpravodaj

Výstavy středních škol informace pro rodiče
V průběhu měsíce října se uskuteční
výstavy středních škol na podporu volby povolání žáků 9. tříd základních škol.
Společnost bon miroir, s. r. o. Hronov se
pořádáním těchto akcí zabývá již mnoho let. Generální záštitu nad přehlídkami přijali poslanci Parlamentu ČR a starostové měst Trutnova a Náchoda pan
Mgr. Ivan Adamec a pan Jan Birke.
Na výstavy je celkem přihlášeno téměř
40 vystavovatelů, středních škol z východočeského regionu.
Generálním sponzorem je Komerční banka, a. s., Hradec Králové. Hlavními partnery jsou ATAS elektromotory
Náchod a.s., CDS, s. r. o. Náchod, Texpro
Náchod, s. r. o., Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové a Jiráskova chata KČT
Dobrošov u Náchoda. Mediálním partnerem je Český rozhlas Hradec Králové.
Spolupracujícími středními školami
jsou Střední škola obchodu, služeb a gastronomie Hradec Králové a Střední škola
informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem. Tisk Katalogu vystavovatelů zajišťu    

je tradičně Tiskárna R. Polonček Náchod.
Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd
a jejich rodičům informace o nabídce oborové struktury všech typů středních škol
pro školní rok 2016/2017.
PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH
ŠKOL REGIONU KRÁLOVÉHRADECKO
– HRADEC KRÁLOVÉ,
Kongresové centrum ALDIS
– úterý 6. 10. 2015.
PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH
ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ
– NÁCHOD, hala Hamra
– čtvrtek 8. 10. 2015.
PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH
ŠKOL REGIONU KRKONOŠE
– TRUTNOV, Společenské centrum UFFO
– čtvrtek 15. 10. 2015.

MŠ Myslbekova
„Aflatoun“ v mateřské škole
Mateřská škola Myslbekova, Náchod
zařadila od září 2015 do svého vzdělávacího programu českou verzi metodiky
„Aflatot“, která spojuje finanční a osobnostní výchovu a která vznikla pro mateřské školy. Program byl v loňském školním roce testován na čtyřech desítkách
mateřských škol v ČR, nyní je k dispozici
učitelkám mateřských škol.
V tomto programu se děti za pomoci
nového kamaráda „Aflatouna“ učí a seznamují s finanční gramotností, rozvíjejí kladný postoj k životu, poznávají vztahy v rodině, různé emoce, učí se vzájemné
pomoci, spolupráci a v závěru projektu
se seznámí se základními vztahy nákupů
a prodeje, dozvědí se, co jsou to peníze, jakou mají hodnotu, co to znamená utrácet,
šetřit, podělit se…
Kolektiv učitelek MŠ Myslbekova, Náchod

Výstavy jsou otevřeny rodičům a veřejnosti
v den konání od 9 do 17 hodin.
Vstup na přehlídky je bezplatný!

Pravidelné a jednorázové aktivity v Klubu
12. 10. Seminář společnosti Šangrila
MC Hopsáček vhodný pro všechny maminky, které hlewww.hopsacek.cz
Od 1. října jsou v plném proudu všechny pravidelné týdenní aktivity naší organizace. Je možné se během roku kdykoliv
přijít podívat, informovat se, a samozřejmě se v případě, že budou volná místa,
i přidat. Za většinu aktivit se může platit
jednorázově, v případě, že chcete ušetřit,
je možné zakoupit pernamentku.
Dopoledne máme otevřeno každý den
od 9 hodin, cca od 9:30 začíná společné
pásmo říkanek a tvoření. Informovat se
můžete přijít kdykoliv, podle věku Vám
doporučíme, který den by byl pro Vás nejvhodnější.
Přehled odpoledních kroužků najdete
na webových stránkách nebo facebooku.
Jako již tradičně je to doučování cizích jazyků – angličtina a němčina, hra na kytaru, základy sebeobrany, tanečky pro nejmenší, vaření, tvoření, florball apod.
Podvečer je věnován zdravotnímu stylu
– tedy cvičení – těšit se můžete na Pilates,
Jógu, Aerobik (v případě zájmu je zajištěno hlídání dětí) a Kalanetiku.

V říjnu Vás zveme dále na:
2. 10. odpolední Drakiáda na sídlišti SUN
3. 10. Taneční worchop Street Dance –
více info najdete na www.chimney.cz –
lektor přijede až z Brna - určitě stojí za návštěvu.
9. 10. Qigung – zdravotní cvičení – dýchání, správný postoj těla apod.

dají novou práci – seminář je zdarma – rezervace předem
15. 10. stříhání dětských vlásků – nutné volat předem
16. 10. odpolední herna pro veřejnost
s možností kávy a něčeho dobrého
27. 10. stříhání dětských vlásků – nutné volat předem
29. 10. jednodenní výlet o podzimních
prázdninách pro všechny bez rozdílu
věku dle počasí buď Tongo nebo Mirakulum - nutné volat předem
30. 10. zavřeno

5. 11. – Zimní burza – příjem věcí
6.–8. 11. Zimní burza – prodej
28.–29. 11. Vánoční trhy v jídelně RUBENA – případní zájemci o prodej svých výrobků, případně pomocníci – volejte.
V případě zájmu je možné prostory využít i soukromě. V případě zájmu volejte, dohodneme termín a další podmínky.
Bližší informace na www.hopsacek.cz
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POZVÁNKY
Regionální muzeum v Náchodě a správa Pevnosti Dobrošov
Vás zvou na vzpomínkový den

Z kasáren do pevností!

Momenty z kasárenského života, bojový poplach v opevnění,
původní výzbroj, výstroj, tisk... Zažijte každodennost
československého vojáka 1. republiky na vlastní kůži!

Vstupné 40 Kč

28. 10. 2015 (středa) OD 10 HOD.
PEVNOST DOBROŠOV U NÁCHODA

Jana Paslerová, trenérka krasobruslení
a
Hokejový klub Náchod - zimní stadion
Vám nabízí

Jana Paslerová, trenérka krasobruslení

HRÁTKY NA LEDE
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VZDÉLÁVÁNÍ DOSPĚLÍCH
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„CESTA“ z města
do náchodských lesů

I děti s postižením mají právo na pěkné
letní prázdniny. Vzhledem ke skutečnosti, že možnosti rodin s hendikepovaným
dítětem jsou většinou omezené, nabízí
OS Cesta i v tomto období svým klientům
množství zajímavých akcí.
Za zmínku určitě stojí pobyt v lázních
Kundratice, pobyt u moře v Chorvatsku,
výlety do ZOO, nebo návštěva Betlémů
v Třebechovicích, koupání na Špince, ježdění na koních v Litoboři, plavání v polském aquaparku a také moc vydařená
akce s Lesy města Náchoda.
Krásné odpoledne s pracovníky Lesů
města Náchoda bylo poslední akcí těchto
prázdnin. U hájenky nad pivovarem nás
přivítal pan Ing. Hašek se svým kolegou
panem Poláčkem.
Připravili si pro nás spoustu zajímavých informací, které byly doplněné názornými ukázkami lesních prací. Mohli
jsme tak vidět kácení stromu a jeho opracování i to, jak se zachází s motorovou pilou, nebo s křovinořezem při vyžínání lesního porostu.
Pokud si někdo myslí, že invalidní vozík do lesa nepatří, pak se mýlí. Je pravda,
že vytlačit vozík i s klientem do prudkého kopce lesní cesty není nic jednoduchého, ale to byla snad jediná skvrnka na celé
akci. Prošli jsme kus lesa a pan Hašek moc
zajímavě vyprávěl o zvířatech a stromech
a bylo vidět, že má svoji práci opravdu
rád.
Naše exkurse v lese skončila u obory
s daňky, kde jsme měli připravené ohniště. Na co? No přece na špekáčky. Pozvali
jsme na ně i naše dva hostitele jako malé
poděkování za krásný den.

STACIONÁŘ CESTA, ARCHA

PROJEKT ARCHA
pomáhá v Náchodě nejen
s doučováním
Napsat domácí úkol, zopakovat učivo
před písemkou či ústním zkoušením, napsat referát nebo ročníkovou práci a celkovou přípravu do školy, zvládají sociální
pracovníci a dobrovolníci z Dokořán z. s.
v projektu Archa se svými klienty v Náchodě. Žákům, studentům a jejich pomocníkům z Archy začal nový školní rok.
„Aktivitu Archy bych nazvala pomocí se záležitostmi okolo vzdělávání dětí. Doučování je jen jednou z částí pomoci. Pomáháme dětem a studentům, ale i jejich rodinám
v případě, že si se školní činností doma nevědí rady,“ říká šéfka neziskovky Dokořán
v Náchodě, Michaela Pišlová.
Nezisková organizace Dokořán působí
v Náchodě 20 let. Jejím posláním je poskytování sociálních služeb a realizace volnočasových programů a kvůli tomu byla
založena a po celou dobu aktivně funguje sociální služba Archa. Program Archy
poskytuje pomoc rodinám s dětmi z Náchoda a blízkého okolí, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci a žijí převážně v sociálně vyloučených lokalitách. Archa pomáhá dětem ve věku 6 až 18 let nastartovat nový a kvalitní život. S novým
školním rokem jsou pracovníci Archy opět
připraveni pomoci žákům, studentům i jejich rodinám zvládnout další školní rok.
Dokořán spolupracuje například se ZŠ T. G.
Masaryka, ZŠ Komenského, ZŠ Staré Město nebo se ZŠ Plhov v Náchodě. Ze středních škol Dokořán spolupracuje s BPA
Malé Svatoňovice a SOŠ Sociální v Náchodě, díky skvělému přístupu z řad učitelů
i vedení škol. Novinkou v tomto projektu

jsou pravidelné schůzky žáka nebo studenta, rodiny, třídního učitele a sdružení
samotného. Bude se hodnotit, co se žákovi
nebo studentovi povedlo a co tak povedené již nebylo a rovnou se vytvoří plán, jak
dítěti nejlépe a nejrychleji pomoci. Dochází k ucelenému oběhu informací a i díky
této spolupráci se dětem vrací sebevědomí a motivace. „Věříme, že se k projektu Archy zapojí i ostatní základní a střední školy
nejen v Náchodě. Naši klienti studují na školách i v dalších městech například v Malých
Svatoňovicích nebo Novém Městě nad Metují. Pokud bude spolupráce pokračovat dosavadním způsobem, podaří se nám to, čemu
se v současnosti říká „síťování služeb“,“ říká
šéfka neziskovky Dokořán a vedoucí projektu Archy, Michaela Pišlová. Jinými slovy se Dokořánu daří spolupracovat s řadou odborníků a institucí, kterých se péče
o dítě týká, od škol přes sociální odbor
až po volnočasové organizace.
A co je další náplní Archy? Projekt
zprostředkovává kontakt mezi rodiči
a školou v situacích, kdy si rodiče nejsou
jistí, jak vyřídit potřebné záležitosti a potřebují poradit nebo podpořit. Neziskovka
pomáhá s žádostmi o stipendia nebo s nadačními příspěvky na různé volnočasové aktivity pro nadané studenty. Samotné doučování probíhá každé odpoledne
ve školním týdnu mimo středy. Středa je
totiž určena právě pro rodiče. Oblíbenou
částí doučování žáků je čtení. Žáci nejenom vybraný text přečtou, ale provedou
i rozbor svými vlastními slovy. Nejdůležitější podle neziskovky Dokořán je, že ač
je aktivita dobrovolná, žáci a studenti se
do ní aktivně zapojují, protože je to baví
a cítí také větší zodpovědnost za svůj život, což je motivuje na sobě pracovat.
Marketing pro Dokořán, z. s.
Vendula Brdičková, +420 737 548 914,
vendulabrdickova@gmail.com

FESTIVAL PIŁKI RĘCZNEJ – ŚWIDNICA CUP 2015
Ve dnech 5.–6. září 2015 se mladí házenkáři TJ Náchod zúčastnili turnaje v polské Świdnici. Účast našich družstev na tomto mezinárodním turnaji je
pokračováním spolupráce, kterou oddíl
házené navázal s partnerským oddílem
SKPR Świdnica v průběhu mikroprojektu
„Handball Euroregionu Glacensis“.
V letošním roce se turnaje zúčastnila
družstva mladších žáků a mladších dorostenců. Družstvo mladších žáků se ve své
věkové kategorii neztratilo a obsadilo konečné 7. místo z 10 účastníků. Toto umístění je úspěchem tohoto kolektivu, kde
řada hráčů přestoupila z kategorie minižáků, a pro tyto hráče to byla první utkání mezinárodní házené s věkově staršími
hráči. Z šesti odehraných zápasů družstvo
mělo bilanci 2 výhry a 4 prohry. V každém
zápase naši hráči hráli odpovědně a bojovali o co nejlepší výsledek.

Družstvo mladších dorostenců, bylo
v podobné situaci. Na závěr přípravného
období to byla první utkání, kde hlavním
cílem bylo sehrání mužstva. Po bojovných výkonech družstvo obsadilo konečné 8. místo z 12. účastníků v tradičně velké konkurenci polských mužstev.
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KLADSKÉ POMEZÍ, ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

Náchodský zpravodaj

Kladské pomezí
má nové webové stránky

Školské zařízení

pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje

Turistický region Kladské pomezí má nové webové stránky.
Naším cílem bylo vytvořit přehlednější a uživatelsky příjemnější web, na kterém snadno a rychle získají návštěvníci všechny
potřebné informace o našem regionu. Oproti starým stránkám
však tento web nabízí mnohem více. Nově se zde dozvíte například o filmech natáčených v Kladském pomezí. Zjistíte, kde všude se natáčely slavné filmy a pohádky jako Musíme si pomáhat,
Babička, Třetí princ, Z pekla štěstí 2 a další, a také, jaká konkrétní místa našeho kraje se v záběrech objevují. Víte, jaké slavné osobnosti jsou neodmyslitelně spjaté s naším regionem? I to
se nově dozvíte v sekci Osobnosti regionu, která Vás provede životy slavných spisovatelů jako je Božena Němcová, Alois Jirásek nebo bratři Čapkové. V sekci Naše nabídka najdete ucelený
přehled propagačních materiálů Kladského pomezí včetně jejich
fotografií. Novinkou je také sekce Napsali o nás se zajímavými
články, rozhovory z rádia a televizní vysílání z Kladského pomezí a nebo fotobanka, kde si prohlédnete nové fotografie z nejrůznějších koutů regionu.
Pohodlně si náš nový web nyní také můžete prohlížet v jakémkoliv chytrém telefonu či tabletu. Tak neváhejte a navštivte
stránky www.kladskepomezi.cz.

Kolem Červenokosteleckých rybníků
Autobusové nádraží, Červený Kostelec – (červená tzn.): rybník Brodský, rybník Špinka, Osičiny – (zelená tzn.): Pod Bukovou horou
– (modrá t. zn.): rybník Špinka - hráz, železniční stanice, Olešnice
– (žlutá t. zn.): rybník Brodský – (červená tzn.): autobusové nádraží, Červený Kostelec (10,5 km).
Náš nenáročný výlet začíná na autobusovém nádraží v Červeném Kostelci, odkud se po červené turistické značce vydáme
lesem Občina směrem k rybníku Brodský. Na hrázi odbočíme
vpravo od silnice a pěšinou obcházíme rybník Špinka. Pokračujeme stále po červené, mineme hráz a dojdeme do lesa Osičiny
až k pomníku připomínajícímu místo tragické události z roku
1926 a to vraždu teprve sedmnáctileté Růženky Červené z Trubějova. Po zelené se dále vydáme až k rozcestí Pod Bukovou horou a dále po modré pokračujeme pozvolným stoupáním podél
potůčku zpět na hráz rybníku Špinka. Opět podle značení projdeme chatovou osadou, zahneme vlevo kolem kiosku a přejdeme mírný hřbet do Olešnice. Na křižovatce turistických cest u železniční stanice se dále dáme po žluté, přes pole dorazíme opět
k rybníku Brodský a po červené zpět do Červeného Kostelce.
Pokud si výlet naplánujete na víkend 16.–18. října, můžete se
zastavit u rybníka Brodský, kde se bude v tomto termínu konat
20. ročník tradičních závodů psích spřežení. Po oba dny soutěží závodníci v několika kategoriích na okruhu dlouhém 5,5 km
převážně po lesních a polních cestách. Kromě závodů si děti užijí hry a soutěže s Hitrádiem Magic, v sobotu po skončení hlavního závodu se bude konat dětský závod na koloběžkách Kostka
a v neděli běh dětí se psem. Na sobotní večer je rovněž připravena tradiční musherská country kapela.

Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428 345,
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515, email: mrazkova@
cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz

Říjen 2015
Vedení třídnických hodin a budování vztahů v kolektivu třídy
1. říjen 2015, 9.00–15.30 hodin/lektor. Mgr. Jiří Sixta
Čteme, protože nás to baví!
2. říjen 2015, 9.00–13.00 hodin/lektorka. Mgr. P. Bubeníčková
Řemeslná dílna. Drátování
6. říjen 2015, 9.00–12.00 hodin/lektorka. PaedDr. H. Vavřínová
Cvičení k propojení mozkových hemisfér
7. říjen 2015, 13.00–17.00 hodin/lektorka. Mgr. M. Černá
Poskytování první pomoci ve školské praxi
8. říjen 2015, 13.00–17.00 hodin/lektorka. Mgr. Libuše Kotyková
Populární hudba aktivně a prakticky
9. říjen 2015, 9.00–14.00 hodin/lektor. PaedDr. Jan Prchal
Psychohygiena učitele
12. říjen 2015, 9.00–13.00 hodin / lektorka. Pharm. Dr. Magda Vytřísalová, Ph.D.
Icebreakers a WarmUps ve výuce anglického jazyka
14. říjen 2015, 9.00–13.00 hodin/lektor. Mgr. Lukáš Zapadlo
Barevné razničkování–Vánoce a zima
15. říjen 2015, 9.00–13.00 hodin/lektorka. Dana Šritrová
Percepční a motorická oslabení ve školní praxi
16. říjen 2015, 10.00–13.30 hodin/lektorka. Mgr. P. Bubeníčková
Běh života–vývojové mezníky
19. říjen 2015, 9.00–13.00 hodin/lektorka. PhDr. J. Mervartová
Exkurze do přírodní zahrady
20. říjen 2015, 9.00–12.00 hodin/lektorka. Mgr. Adéla Hrubá
Triáda autistického postižení
21. říjen 2015, 9.00–14.00 hodin/lektorka. Ing. Miroslava Jelínková, CSc.
Nápady do hodin přírodovědných předmětů. Bezobratlí
22. říjen 2015, 9.00–14.00 hodin/lektoři. RNDr. Jana Dobroruková a Mgr. Jiří Hotový
Relaxace s předškolními dětmi
23. říjen 2015, 9.00–13.00 hodin/lektorka. PhDr. M. Peterková
Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP
27. říjen 2015, 9.00–13.00 hodin/lektor. Robert Křepinský
Role učitele matematiky na 1. stupni ZŠ
29. říjen 2015, 9.00–13.00 hodin/lektor. RNDr. Hana Lišková
Novoměstské osobnosti–exkurze
30. říjen 2015, 9.00–14.00 hodin/lektor: Mgr. Markéta Mrázková

MUZEUM LÁZEŇSTVÍ
“Běloveské lázně”

MUZEUM LÁZEŇSTVÍ
“Běloveské lázně”

3.3.10.
2015
10. 2015
Kde: JIRÁSKŮV
STATEK, LÁZNĚ
BĚLOVES,
č. p. 1 č. p. 1
Kde: JIRÁSKŮV
STATEK,
LÁZNĚ
BĚLOVES,
VSTUPNÉ: 25 Kč/plné a 15 Kč/snížené
VSTUPNÉ: 25 Kč/plné a 15 Kč/snížené
SPONZOR VÝSTAVY JE NÁBYTEK POLO NÁCHOD
Pořadatel: Troutnar David

SPONZOR
NÁBYTEK
POLO
Objednávky VÝSTAVY
prohlídek mimo JE
otevírací
dobu na tel.
č.: 774NÁCHOD
084 077
Pořadatel: Troutnar David
Objednávky prohlídek mimo otevírací dobu na tel. č.: 774 084 077

říjen 2015

Klášterní zahrada
byla plná hvězd

PORADNA PRO OBČANY

OCHRAŇUJ LIDSKOST.
STOP LHOSTEJNOSTI.
Dne 17. 9. 2015 zahájil Elhadj As Sy, generální tajemník Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce kampaň „Ochraňuj lidskost. Stop lhostejnosti,“ která upozorňuje
na humanitární aspekty současné migrace, kdy je z různých důvodů v celém světě „na cestě“ přes 200 milionů osob.

Všechny hvězdy nám ten večer přály, a jestli to nebyly hvězdy, tak to prostě a jednoduše byla naše energie a radost z hudby, která tu hvězdnou záři způsobila.
Přípravy na benefiční koncert na podporu Nadačního fondu
Hospital Broumov byly náročné, hektické, brzo ranní i pozdně noční. V Orlických horách proběhlo velmi urputné prázdninové soustředění k nacvičení nového repertoáru, kde jsme si
všichni sáhli na dno – unavené ruce od dirigování, otlačené rty
od nátisků a krky od houslí, popraskané ušní bubínky od trumpet nebo pohlavek paličkou od bicích či odmrštěnou taktovkou
– čtyři dny, čtyři noci, denně osmihodinová šichta. Nás to ale
baví a hudbu jsme dostali jak do uší, tak do prstů. Parádní pocit.
Plakáty jsme vylepili, pozvánky rozeslali, pódium poskládali
a i vás jsme zvládli usadit.
Dirigentské místo zaujali naši dvorní dirigenti Věra Vlčková a Josef Javora, sólově si s námi opět zazpíval také Filip Hořejš. Hostující dirigent Martin Kumžák způsobil, že orchestr hrál
s úžasnou energií a pod jeho taktovkou i se zvláštní jistotou. Zpěvačka Dasha tak snadno dokázala roztančit i nás sedící, hýbalo
se rameny a pohupovali jsme se s ní v bocích.
A protože nám i shora byl dopřán teplý zářijový podvečer, tak
se vás, diváků, sešla téměř tisícovka! Na dobrovolném vstupném jste podpořili charitativní smysl pořádání koncertu částkou
Kč 53.115 a my vám za to nesmírně děkujeme! Letošní vybranou
částku fond využije při nákupu nových speciálních matrací proti proleženinám, které budou sloužit pacientům oddělení lůžek
následné péče broumovské nemocnice.
Přejeme si, aby byla tímto tradice benefičních koncertů v přírodě založena a abychom měli hodně sil k uskutečnění našich
dalších plánů! Těšte se s námi na příští ročník! Zapřemýšlejte
spolu s námi, kde koncert v roce 2016 uspořádat – dejte nám
na email vědět své nápady, myšlenky a názory. Pište na policesymphonyorchestra@gmail.com.
Tak na viděnou někde v přírodě, a zase pod hvězdami!
za symfonický orchestr PSO
Petra Šotolová

Současně bylo představeno následující prohlášení:
Ochrana lidí na cestě je naší kolektivní odpovědností
Migranti jsou lidé, kteří opustili své domovy, nebo z nich utekli, aby hledali příležitosti, ochranu nebo bezpečnější a lepší životy. Jejich pohyb může být dobrovolný nebo vynucený, v obou
případech je kombinací volby a omezení. Migrace je narůstajícím fenoménem zasahujícím každou zemi. Dramaticky narostl
počet lidí přesouvajících se ze Severní Afriky do Evropy a od ledna jich již tisíce našly na cestě smrt. Podobné tragédie se rozvinuly také v Jihovýchodní Asii a Blízkém Východě, nejsou však
omezeny jen na cestu po moři; s mnohými nebezpečími je spojena i jejich pozemská cesta přes hranice.
Kampani je věnována webová prezentace www.ifrc.org/protecthumanity. Na této stránce je uvedena řada faktů týkajících
se migrace dle jednotlivých regionů i humanitárních aktivit MF
ČK&ČP ve prospěch migrantů.
Je zde také možné podpisem podpořit hlavní myšlenku kampaně. S výsledkem petiční akce budou seznámeni delegace vlád
zemí světa na 32. Mezinárodní konferenci ČK&ČP v prosinci v Ženevě.
Lenka Zelená, OS ČČK Náchod

PORADNA pro občany DNES,
aneb Den otevřených dveří

Těší nás váš zájem o naši poradenskou službu, kterou poskytujeme v Náchodě již od roku 2008. Přesto se často setkáme se
situací, kdy o Občanské poradně občané nevědí a přijdou se poradit zbytečně pozdě, přestože by se dalo nepříjemným důsledkům problému předejít. Naším cílem je poskytovat bezplatně odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v tíživé životní
a sociální situaci nebo jim tato situace hrozí. Jde především o poradenství související s problémy, které musí často občan řešit,
např. zadlužení, potíže se zaměstnavatelem, rodinné neshody,
spory s nájemcem nebo s pronajímatelem bytu, škody způsobené podvodníky aj. Našim klientům pomáháme získat potřebné
informace, jak se domoci svých práv. Pokud hledáte pomoc při
řešení vašich problémů a nevíte, na koho se obrátit, kontaktujte
nás na tel. 734 370 960. Navíc jsme na 26. října 2015 pro vás přichystali informační akci „PORADNA pro občany DNES, aneb Den
otevřených dveří“. Navštivte nás v nových prostorách Občanské
poradny, a to v časech 10–12 hod. a 13–18 hod., můžete vznášet
dotazy, případně se domluvíme na individuální konzultaci. Nově
nás najdete v pasáži MAGNUM, Kamenice č. 113, Náchod. Vchod
je z pěší zóny, sídlíme v prvním patře (můžete použít výtah).
V případě dotazů nás můžete kontaktovat také e-mailem na opnachod@ops.cz. Další informace o nás najdete na www.ops.cz.

10. ročník výstavy Šikovné ruce
pro hospic 2015 aneb lidé lidem
Srdečně Vás zveme na charitativní jubilejní a prodejní výstavu rukodělných výrobků zhotovených na podporu Hospice Anežky České mnoha dárci z celé České republiky. Slavnostní vernisáž se uskuteční 2. října 2015 od 17 hodin a při této příležitosti
budou oceněni vítězové stejnojmenné soutěže.
Eva Wagenknechtová, www.hospic.cz
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KINO VESMÍR MIMOŘÁDNĚ

SVĚTOVÉ OPERY, DIVADLO, BALET, KONCERT I DIASHOW

to vše v kině Vesmír v Náchodě v ŘÍJNU 2015
Sobota 3. října v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
TRUBADÚR – IL TROVATORE
Hudba: Giuseppe Verdi. Zahajovací představení sezóny 2015/16
v kinech. Herecké a hlasové umění sopranistky Anny Netrebko
se plně rozvine v její nové roli v Metropolitní opeře – ztvární
Verdiho hrdinku Leonoru, která neváhá obětovat život, aby zachránila milovaného trubadúra. Osudem pronásledovaného Manrika bude zpívat tenorista Yonghoon Lee, jeho soka barytonista
Dmitri Hvorostovsky a mezzosopranistku Doloru Zajick uvidíme
v roli cikánky Azuceny s tajemnou minulostí. Inscenaci režiséra Sira Davida McVicara, který se při její tvorbě nechal inspirovat Goyovými obrazy, bude řídit Marco Armiliato. Nastudováno
v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč,
abonentní 270 Kč.
Neděle 11. října v 16.45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení z Baletu Velkého
divadla v Moskvě
GISELLE 0 GISELLE
Hudba: Adolf Charles Adam. Choreografie: Jurij Grigorovič. Pravá romantika! Balet Giselle je esencí romantismu. Balet o prosté dívce Giselle, která se po smrti promění ve vílu podle libreta
francouzského básníka Theophila Gautier. Příběh se volně zakládá na motivu lidové legendy o vílách – mladých dívkách, které zemřou ještě před svatbou, proměňují se ve víly a oblečeny
ve svatební šaty a girlandy květin tančí za svitu měsíce.
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní
abonentní 230 Kč
Čtvrtek 15. října v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos divadla z londýnského Barbicanu
HAMLET – HAMLET
Autor: William Shakespeare. Režie: Lyndsey Turner. V hlavní
roli Benedict Cumberbatch. Divadelní událost sezóny! Populární
představitel postavy Sherlocka Holmese Benedict Cumberbatch
(nominovaný na Oscara za roli ve filmu Kód Enigmy, vítěz divadelní ceny Olivier za hlavní roli ve hře Frankenstein) se nyní
ukáže v titulní roli Shakespearovy mistrovské tragédie. Dychtivě očekávané představení, režíruje Lyndsey Turner, držitelka
ceny Olivier za režii dramatu Chimerica.
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s doprovodnými anglickými a českými titulky. Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
Pátek 16. října v 19.30 hodin
Satelitní přenos koncertu z Berlína
BERLÍNSKÁ FILHARMONIE HRAJE LUDWIGA VAN BEETHOVENA
Dirigent: Šéfdirigent BF Sir Simon Rattle
Program koncertu:
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur op. 60
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur op. 92
První koncert z letošní sezóny 2015/16. Už téměř 130 let hraje Berlínská filharmonie důležitou roli v hudebním životě Berlína. Pod vedením respektovaných dirigentů si orchestr vytvořil
vlastní unikátní zvuk a je považován za jednu z nejlepších filharmonií světa. 129 hudebníků z celého světa získalo během své kariéry bezpočet ocenění, včetně britské Classical Brit Award, několik cen Grammy, cenu ECHO Klassic, a mnoho dalších.
Vstupné 250 Kč, zlevněné vstupné 200 Kč (studenti, senioři), abonentní vstupné 180 Kč.
Sobota 17. října v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
OTELLO – OTELLO

Náchodský zpravodaj
Verdiho Otello se svou genialitou plně vyrovná Shakespearově
tragické předloze. Režisér Bartlett Sher inscenoval Maurův dramatický pád ve špičkovém obsazení: tenorista Aleksandrs Antoněnko ztvární titulní roli, nová hvězda operního nebe sopranistka Sonja Jončeva bude zpívat Otellovu nevinnou manželku
a oběť jeho žárlivosti, Desdemonu, a v roli nenávistného Jaga,
který krok za krokem dovede Otella ke zkáze, uvidíme barytonistu Željko Lučiće. Orchestr Metropolitní opery bude řídit energický dirigent Yannick Nézet-Séguin. Nastudováno v italském originále s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč,
zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
Pondělí 19. října v 19 hodin
Kouzelná planeta – Nejnovější fotograficko-filmová diashow Kateřiny a Miloše Motani
TAJE THAJSKA
Z opičího města za královskou kobrou… Zlaté lesklé chrámy,
zapálené kouřové tyčinky, cinkání drobných mincí, monotónní
modlitby, vůně kokosové polévky, spousty malých krámků, záplavy úsměvů, písmo, které nikdo nepřečte, indičtí sloni, rozpustilé opice nás obklopují po celou dobu naší cesty napříč severním Thajskem – a nad tím vším shlíží moudré oči Buddhovy.
Vstupné 100 Kč.
Sobota 31. října v 16.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
TANNHÄUSER – TANNHÄUSER
Po více než deseti letech se na jeviště Metropolitní opery vrací Wagnerův raný operní skvost Tannhäuser, a to pod taktovkou Jamese Levina. Náročnou titulní roli ztvární přední wagnerovský tenorista Johan Botha. Po jeho boku se objeví Eva-Maria
Westbroek, která před několika sezónami v Prstenu Nibelungově
slavila ohromný úspěch jako Sieglinde. Rolí Elisabeth svůj repertoár obohatí o další wagnerovskou hrdinku. Barytonista Peter
Mattei naváže na svůj nedávný triumf v Parsifalovi rolí Wolframa a jako bohyně lásky Venuše se představí mezzosopranistka
Michelle DeYoung. Nastudováno v německém originále s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

Výcvikové kurzy základní
poslušnosti a ovladatelnosti psa,
které pořádá

začali v neděli, 27. 9. 2015, v 9:00 hodin.
Jsou vhodné pro štěňata i dospělé psy.
Věnovat se Vám budou zkušení instruktoři.

Více na www.zkonachodsport.4fan.cz.
Přihlásit se můžete u paní Borkovcové na mobil. č.
723221872 nebo emailu zkonachodsport@seznam.cz
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KURONSKÉ SLAVNOSTI 2015

Deváté Náchodské Kuronské slavnosti 2015
Na náchodském zámku se v sobotu 5. září opět sešla široká veřejnost, aby nejen uctila vzpomínku na jednoho z bývalých vlastníků náchodského panství – Petra vévodu Kuronského a Zaháňského, který i v poměrně
krátké době svého panování přinesl do Náchoda mnohé
z evropského osvícenství. Nebyly to jen kulturní události, ale v roce 1799 převedení robotních povinností v peněžní náhradu, což byl v této době ojedinělý čin. Vévoda
Petr nedlouho poté zemřel v lednu 1800 v nedalekém Jelenově.
Náchodské Kuronské slavnosti připomínají rozmanité kulturní akce, tradicí se stal slavnostní páteční koncert v děkanském chrámu sv. Vavřince i další hudební vystoupení v prostorách zámku. Pobavení i poučení na slavnostech našli návštěvníci
všech věkových kategorií, oživením bylo vystoupení folklórního
souboru z Lotyšska, města Bausky. Mladí tanečníci strhli diváky svým báječným výkonem a připomenuli letos již páté výročí
od podepsání vzájemné partnerské dohody mezi městy Bauskou
a Náchodem.
Početná byla i oficiální delegace, kterou vedl starosta města
Bausky pan Raitis Abelnieks, který si vzájemných vztahů velmi
váží, jak uvedl ve svém projevu:

„Jsem opravdu velmi rád, že mám dnes čest promluvit
k náchodským občanům a hostům. Je mi ctí, předat vám
všem srdečné pozdravy od občanů z partnerského města
Bauska. Přestože nás dělí více než 1.000 km, spojuje nás stále historické dědictví Vévodství Kuronského, podobné společenskoekonomické výzvy, ale co nejvíce, skutečné přátelství.
Náchod je krásné a velmi udržované město s romantickým
starým městem a tímto zámkem, ale Kuronské slavnosti patří mezi nejhezčí slavnosti, kde se starobylost úspěšně propojuje se
současností. Jsem rád, že se můžeme zúčastnit vašich slavností s naším folklorním souborem mladých, představení souboru „Memelite“
ukazuje malou část bohaté lotyšské národní kultury.
Lotyšsko a Česko představují malé země, které obě byly v historii
oběťmi agresívních sil, ale kultura a tradice našich národů nejsou
méně významné a krásné ve srovnání s mnohem většími národy. Spolu s naší účastí na Náchodských Kuronských slavnostech se starobylé
Vévodství Kuronské a vévodský dvůr zaskví mnohem jasněji, protože Bauska byla jedním z nejdůležitějších měst Vévodství Kuronského a hrad Bauska byl sídlem vévody Kuronského. Rád bych zdůraznil, že hrad Bauska je znovu oživen díky účastí českých restaurátorů.
Nyní se díváme s důvěrou na spolupráci mezi naší mladou generací, naší mládeží. Smyčcový orchestr mladých ze základní umělecké školy Náchod navštívil v květnu Bausku a přednesl skvělé koncerty, dnes již potřetí naše mladá taneční skupina „Memelite“ vystupuje
zde v Náchodě. Věřím, že naše spolupráce bude v budoucnosti rozmanitější a bude se rozšiřovat.“
Město Náchod se bude snažit důstojně oslavit příští, již desáté
Kuronské slavnosti v roce 2016. Věříme, že budou občany i hosty dobře přijaty jako ony předešlé i letošní.
Věra Vlčková
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ODEŠEL JAROMÍR JOO

Odešel významný český houslař
Jaromír Joo (1952 – †13. 9. 2015)

Náchodský zpravodaj

tě sbíral mezinárodní zkušenosti v zahraničí u mistrů houslařů
v Kanadě, Švýcarsku a ve Francii. Mezinárodní houslařská soutěž v Hradci Králové (1985) mu vynesla 3. místo ve stavbě violy
a bronzovou medaili za vynikající tón. V národní soutěži ve stavV neděli 13. září ztratila česká kultura významnou osobnost, bě houslí získal 2. místo a zlatou medaili za nejlepší houslařskou
houslaře Jaromíra Joo, který v Náchodě navázal na začátky (1829) práci, stříbrnou medaili za vynikající tón mimo 4 čestných uznázakladatele krkonošské houslařské školy, Věnceslava Metelku. ní. Jeho nástroje zní na všech kontinentech. Do roku 2006 střídaPodobně jako on se zde v roce 1981 usadil devětadvacetiletý Ja- vě pracoval také ve svém ateliéru v Quesadě ve Španělsku, kam
romír Joo a založil tu v roce 1997 i unikátní Mezinárodní hous- stále jezdil vyučovat houslařské řemeslo.
lařský festival V. Metelky s houslařskými soutěžemi.
Hudebníci, stejně jako odborné poroty soutěží, oceňují na jeho
Houslařský mistr neměl houslařské předky, zařízenou dílnu, nástrojích minuciézní práci, zacházení s lakem a schopnost vyzásoby rezonančního dřeva ani nikoho, kdo by mu doma pora- pracovat tón: „Váš McCardle Guarneri je vznešenější po stránce
dil. „Můj otec jezdil s cirkusem jako artista, žonglér a klaun po Ju- výběru dřeva, řemeslné zručnosti a dokončení než jiné nástroje“
goslávii, ale pak se oženil v Československu a usadil se v Orlických (J. Barati, Kirkburn, Ontario, 1987). „Jsem rád, že jsem poznal mishorách, kde můj praděda v Sedloňově soustružil ze dřeva hračky.“ tra, který má smysl pro precizní a krásnou práci“ (B. Warchal, viola
Práce se dřevem mu učarovala a byl
op. 25, 1985). „Violka je úplne v poriadod dětství nadaný zpěvák a muziku. Krásne znie, každý sa ma po konkant. Učil se nejprve na houslařské
certoch pýta, že čo to mám za nástroj“
škole v Lubech u Chebu a následně
(K. Klatt, březen 1986).
u předních českých mistrů houslařů:
„Na Váš opus 37… Hrálo na něj také
u F. Pavlíčka v Praze (4 roky), M. Carněkolik předních pražských houslistů
dy ve Velkém Oseku (1978–79), Vladiv místnosti i na sále. Všichni se shodumíra Pilaře v Hradci Králové (1980–
jí, že je to vynikající, perfektně řemesl81). „Mistr Carda mě naučil řemeslo,
ně udělaný nástroj a všem se bez výjimbrousit dláta a základní fortel.“ Náky líbí. Je silný ve zvuku, má příjemnou
stroj, který v Hradci Králové pod vebarvu zvuku (ani temnou ani ostrou)
dením Vladimíra Pilaře postavil, byl
a nese se do dálky i v sále, lehce se ozýkladně posouzen houslařskými misvá a všechny tóny i polohy má vyrovnatry a na podzim 1980 vstoupil mezi
né. Jde dobře „do ruky“ a pohodlně se
třicítku mistrů českého Kruhu housna něj hraje“ (V. Kraffer, Praha 1990).
lařů umělců. Když se přestěhoval
Světový ohlas a renomé získal JaJ. Joo se svým žákem D. Bzirským
do Náchoda, pracoval jako řidič, dlaromír Joo jako zakladatel a ředitel
při náchodské soutěži v roce 2008.
bal dřevěné mísy a navrhoval, souMetelkovy soutěže. Už první ročník
stružil i maloval dřevěné loutky. Jeho husaři, vodníci, madlén- (1997) přivedl do Náchoda 21 houslařů z osmi zemí světa. Oceky, krakonošové, černokněžníci a celé betlémy se dívaly na to, něním prvního ročníku je i fakt, že Jaromír Joo byl polskou dejak po práci odjížděl do ateliérů svých učitelů a jak začínal re- legací pozván jako porotce na věhlasnou houslařskou soutěž
staurovat staré a stavět své vlastní nástroje. Postavil housle pro H. Wieniawského do Poznaně v září roku 2001, kde zastupoval
poznaňskou soutěž H. Wieniawského, kde získal ve velké světo- české houslařské umění. Na druhý ročník soutěže (2004) se pod
vé konkurenci třetí místo a Zlatou medaili za nejlepší houslař- záštitou Josefa Suka přihlásilo 52 účastníků z deseti zemí včetně
skou práci. Poznaňský úspěch vedl zástupce japonské firmy Shi- Itálie, Japonska, Číny a USA. Všichni oceňovali povinnou řezbu
rikawa Sogyo z Tokia k tomu, že u něho objednali mistrovské šneka na místě, neanonymní bodování i přístup soutěžících a venástroje. Smyslem této zakázky bylo především to, že získal po- řejnosti k soutěžním i sbírkovým nástrojům. Z uzavřených soutětřebný materiál pro japonskou objednávku i pro své vlastní ná- ží se tak stalo diskusní fórum a prostor pro srovnání a studium.
stroje. Japonci ho označili za reprezentanta a pokračovatele Pi- Člen poroty Claude Lebet shrnul výstižně význam náchodské
lařovy školy. V létě roku 1982 přihlásil nástroj na mezinárodní soutěže i jejího zakladatele: „Zážitky z mezinárodního festivalu
soutěž do Cremony. Z 500 účastníků obsadil 5. místo a jeho hous- V. Metelky v Náchodě 29. 4. – 1. 5. 2004 byly pro mne nezapomenule byly navrženy porotou na Sacconiho zlatou medaili za houslař- telné. Koncept velmi originální, zvláště díky zkoušce v řezbě housloskou práci. Škoda, že věkový limit třiceti let už náchodský hous- vé hlavice během jediného dne, která si vyžádala přítomnost soulař o sto dní překročil. Mistr Pilař mu ještě před soutěží řekl: těžících a umožnila vytvořit velice přátelské a srdečné prostředí“.
„Lepší nástroj už těžko postavíš“, ale on věřil, že na svůj osobiPřesto, že má Jaromír Joo skvělého pokračovatele v Daliboru
tý rukopis teprve čeká. „Cítím, že jsem ještě nepostavil housle úpl- Bzirském, jeho invence, pečlivost, vytrvalost a umění bude chyně ze sebe“, prohlásil ve své náchodské dílně v roce 1983. Pak ješ- bět houslařskému světu, umělcům, přátelům a blízkým.
Stanislav Bohadlo
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – říjen 2015
1. kuželkářská liga mužů (hrací den – sobota)
24. 10. 2015 15.00
TJ Červený Kostelec HKK Olomouc
7. 11. 2015 15.00
TJ Červený Kostelec SKK Rokycany (mistr ČR)
1. kuželkářská liga žen (hrací den – sobota)
24. 10. 2015 11.00
SKK Primátor Náchod A KK Blansko
7. 11. 2015 11.00
SKK Primátor Náchod A SKK Rokycany
2. kuželkářská liga žen (hrací den – sobota)
17. 10. 2015 11.00
SKK Primátor Náchod B Lokomotiva Ústí nad Labem
31. 10. 2015 11.00
SKK Primátor Náchod B Sokol Kolín
3. kuželkářská liga mužů (hrací den – sobota)
10. 10. 2015 15.00
SKK Primátor Náchod TJ Narex Česká Lípa
17. 10. 2015 15.00
SKK Primátor Náchod TJ Sokol Tehovec
31. 10. 2015 15.00
SKK Primátor Náchod Tesla Pardubice
Divize (hrací den – pátek)
9. 10. 2015 17.00
SKK Primátor Náchod B Spartak Vrchlabí B
16. 10. 2015 17.00
SKK Primátor Náchod B KK Vysoké Mýto
30. 10. 2015 17.00
SKK Primátor Náchod B TJ Přelouč
Východočeská soutěž (hrací den – pátek)
9. 10. 2015 19.15
SKK Primátor Náchod C KK Hradec Králové C
23. 10. 2015 18.00
SKK Primátor Náchod C TJ Přelouč B
30. 10. 2015 9.15
SKK Primátor Náchod C TJ Třebechovice p. O. B
1. kuželkářská liga dorostu (hrací den – neděle)
4. 10. 2015 10.00
SKK Primátor Náchod A SKK Hořice v Podkr.
4. 10. 2015 10.00
SKK Primátor Náchod B Lokomotiva Trutnov
18. 10. 2015 10.00
SKK Primátor Náchod A TJ Červený Kostelec
18. 10. 2015 10.00
SKK Primátor Náchod B SKK Jičín
1. 11. 2015 10.00
SKK Primátor Náchod B Tesla Pardubice

Mažoretky MONA obhájily

loňské tituly MISTRŮ SVĚTA v mažoretkovém sportu
Konec srpna byl pro náchodský tým
mažoretek MONA ve znamení Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2015,
na které se všechna děvčata těšila a aktivně připravovala nejen takřka celý srpen, ale především po celou soutěžní sezónu. Letošní šampionát se konal v Praze
a k vidění zde byly skupiny a formace ze
zemí jako je například Rusko, Kazachstán, Chorvatsko či Maďarsko a spousta

dalších. Již nominaci celkem 21 náchodských choreografií na toto mistrovství lze
považovat za neskutečný úspěch, nicméně našim mažoretkám se podařilo ještě
mnohem více. Všem loňským nositelkám
titulu Mistra světa se povedlo tyto tituly v obrovské konkurenci obhájit a získat
k tomu navíc ještě další řadu cenných medailových ocenění. Ocenění náchodských
reprezentantek jsou následující:

MISTRYNĚ SVĚTA 2015 – Skupina seniorek BATON
MISTRYNĚ SVĚTA 2015 – Skupina seniorek POM POM
MISTRYNĚ SVĚTA 2015 – Skupina juniorek MIX
MISTRYNĚ SVĚTA 2015 – Miniformace seniorek BATON
MISTRYNĚ SVĚTA 2015 – Miniformace seniorek POM POM
MISTRYNĚ SVĚTA 2015 – Miniformace seniorek MIX
I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA – Skupina kadetek POM POM
I. VICEMISTRYNĚ SVĚTA – Duo juniorek POM POM (Nina Sedláčková, Adéla Černá)
II. VICEMISTRYNĚ SVĚTA – Sólo kadetky POM POM (Nikola Valentová)
II. VICEMISTRYNĚ SVĚTA – Sólo seniorky POM POM (Andrea Michlová)
Velkým úspěchem je zároveň i zisk tří
„bramborových“ čtvrtých příček a obecně všechna umístění zbývajících náchodských choreografií, která se vždy pohybovala okolo první desítky nejlepších
ve světě.
Všem děvčatům, rodičům i celému vedení patří jeden velký dík za jejich celoroční úsilí, které se pět vyplatilo. Od září
však mažoretky MONA již zahajují přípravy na novou sezónu 2016 a přijímají nováčky, kterým tento taneční sport učaro-

val. Kontaktujte nás a přijďte se za námi
podívat. Těšíme se na Vás!
(kontakt: mazoretky-nachod@seznam.cz)
Veronika Pecoldová
Mažoretky MONA Náchod
Foto: Zdeněk Pecold, Jan Vacek

***

Přihlášky

do turnaje neregistrovaných
v kuželkách

SKK Primátor Náchod vyhlašuje již
43. ročník tradičního turnaje neregistrovaných kuželkářů a kuželkářek, který nese název největšího sponzora turnaje „O pohár ředitele pivovaru Primátor
Náchod, a.s.“. Turnaj bude zahájen opět
začátkem listopadu 2015 a vyvrcholí koncem ledna 2016. Veškeré informace naleznete na webových stránkách našeho klubu www.kuzelky.nachod.net.
Přihlášky podávejte buď emailem na adresu: fana22@seznam.cz, nebo telefonicky na číslo 602 490 088. Nebo se zastavte v odpoledních hodinách přímo na naší
kuželně. Termín uzávěrky přihlášek je
15. října 2015. Po velkém úspěchu loňského ročníku věříme, že stejně úspěšně začneme i letošní ročník tohoto největšího
sportovního turnaje v našem regionu. Těšíme se na vaši účast.

Volejbal
v sobotu 3. října 2015
liga juniorek
SK Náchod – VŠK Slavia TU Liberec
od 10.00 a 13.00 hod.
v sobotu 10. října 2015
Krajský přebor mladších žákyň – turnaj
od 9.00 hod.
v neděli 11. října 2015
Krajský přebor minižákyně – turnaj
od 9.00 hod.
v neděli 18. října 2015
Krajský přebor starších žákyň – turnaj
od 9.00 hod.

Národní házená
v neděli 4. října 2015
II. liga ženy Náchod – Vracov
od 10.00 hod.
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GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Jaromír Uždil (1915–2006) / výběr z díla
Náchodský rodák, profesor PhDr. Jaromír Uždil, Dr. Sc., vystudoval kreslení na ČVUT v Praze, souběžně studoval dějiny umění na FF UK v Praze a soukromě malířství. Po válce
získal stipendium na Škole dekorativních umění v Paříži. Byl
spoluzakladatelem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze (katedry výtvarného umění), prezidentem Světového
kongresu výtvarných pedagogů INSEA a mnoho let viceprezidentem této světové organizace pro výchovu uměním. Přednášel výtvarnou výchovu na VŠUP a AVU v Praze. Psal knihy
a články o výtvarné výchově a dětské kresbě. (12. 9. – 8. 11.)
Eduard Tomek (1912–2001) / Hudba, kterou jsem viděl
Od 60. let 20. století zpracovával Tomek volný cyklus kreseb, převážně akvarelů, inspirovaný opusy artificiální hudby,
ve kterých ztvárňoval své vizuální dojmy z poslechu. Ve vystavených akvarelech je zachycena řada skladeb, které si oblíbil – od Bacha, Smetany, Janáčka, Vivaldiho a mnoha dalších.
Vystavena jsou i sochařská díla z fondu náchodské galerie,
související s hudební tematikou. (12. 9. – 8. 11.)
Ve znamení Merkura / Jaroslav Horejc v Náchodě
Letos uplyne 85 let od postavení domu U Havlíčků v Náchodě podle projektu Ladislava Machoně. Na plastické výzdobě se podílel významný sochař a všestranný výtvarník Jaroslav Horejc (1886–1983). Výstava představuje jeho reliéfní
a sochařskou výzdobu stavby v konfrontaci se souvisejícími přípravnými sochařovými náčrty a s modelem centrální
plastiky ze sbírky GVUN. Kovové reliéfy budou reprodukovány na velkoformátových fotografiích a doplněny podrobným popisem a výkladem. Představeny budou i další Horejcovy realizace.(17. 9. – 8. 11.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Galerie výtvarného umění v Náchodě vyhlašuje 10. ročník
výtvarné soutěže pro občany Náchodska – NAŠE Galerie
Téma letošního ročníku zní: SVĚTLO
Tak, jako lze neviditelné světlo rozložit do spektra barev, je
možné jedno slovo – světlo – vnímat v různých významech
a souvislostech.
Pokusme se polapit světelné paprsky za rozbřesku, zaměřit
dalekohled na vesmírná tělesa, odhalit světlo prostřednictvím stínů, nalézt jiskru v očích druhého a nepopálit se při
foukání do žhavých uhlíků.
Soutěžní obory: kresba, malba, grafika (klasická i počítačová),
fotografie (klasická i digitální), plastika a objekt.
Věkové kategorie: děti (do 6 let), děti (7–15 let), mládež (16–
18 let), dospělí.
Odevzdání prací: 1.–13. 12. 2015 osobně do náchodské galerie
(pondělí–neděle, 9–17 hodin), nebo poštou na adresu: Galerie
výtvarného umění, Smiřických 272, 547 01 Náchod.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže včetně předání cen proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací
dne 15. 1. 2016 v 17 hodin.
Podrobné informace o soutěži naleznete na www.gvun.cz

ZÁMEK, MUZEUM, GALERIE

Státní zámek Náchod
V říjnu nabízí náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů druhého patra a Malého okruhu (věž,
terasa a gotické sklepení) o víkendech od 10.00 do 16.00 hodin,
v ostatních dnech prohlídky možné pro objednané skupiny deseti a více osob.
Kulturní akce v říjnu 2015:
3. 10. – Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie
v 16.00 hodin.
30.–31. 10. – Večerní prohlídky – „Ottavio Piccolomini se loučí s návštěvníky“
Přijďte si i Vy s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zámeckých komnat po setmění. Svým honosným sídlem vás provede
sám kníže Ottavio Piccolomini, který vás seznámí i se svojí manželkou Marií Benignou, známou jako „Černá paní“. Na závěr zazní ukázka z renesanční a barokní hudby v podání žáků ZUŠ Police nad Metují. Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené, 360 Kč/rodinné.
Začátek prohlídek v 17.30, 18.30 a v případě zájmu i v 19.30 hodin
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 608 181 921 nebo na e-mailu: prokopova.lucie@npu.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Více informací na www.zamek-nachod.cz.

Přehled kulturních akcí
v říjnu 2015 v Regionálním muzeu Náchod
Umění a každodennost antického Říma
Do 28. 2. 2016 je možné ve výstavní síni regionálního muzea (roh
Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu věnovanou životu
v antickém Římě. Starověkou kulturu ilustrují sádrové odlitky
antických soch uložených v různých evropských muzeích a dějiny všedního dne jsou zastoupeny drobnými předměty, které
sloužily ke každodennímu užívání. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Ať žije, kdo kávu pije!
Do 1. 11. 2015 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově
nám., čp. 18 výstava věnovaná kávě, dějinám jejího pití i setkávání se nad šálky kávy v kavárnách a soukromí. K vidění jsou
historické přístroje na její pražení, mletí a vaření, samozřejmě
včetně nádob a obalů, ve kterých byla káva uchovávána, nechybí ani kávové servisy z doby od konce 18. století. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
V říjnu je otevřeno denně 10 – 16 hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, 491 426 047, 491 423 248 nebo
na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky pevnost.dobrosov@seznam.cz.
Mimořádné otevření srubu Jeřáb
Srdečně zveme návštěvníky k prohlídce srubu Jeřáb, který bude
otevřen v den státního svátku 28. 10. 2015 od 10 do 16 hod. Více
informací na tel.: +420 724 120 498.

25

26

POHOTOVOST, DÉČKO
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Stomatologická pohotovost
3. a 4. 10.
		
10. a 11. 10.
		
17. 10.
		
18. 10.
		
24. a 25. 10.
		
28. 10.
		

MUDr. Alois Vejmola
Náchod		
MUDr. Ivana Vejmolová
Velké Poříčí		
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec
MUDr. Alena Zdražilová
Náchod		
MUDr. Alena Zdražilová
Náchod		

PROGRAM
říjen

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 2. října
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
zájemcům nabízíme možnost si keramiku nejprve vyzkoušet v otevřené dílně,
můžete přijít kdykoliv v době mezi 15–18
hodin, vstupné ZDARMA, přijďte si zkusit práci s hlínou při tématickém tvoření
nebo točení na hrnčířském kruhu, vhodné pro děti i dospělé, rodiče s dětmi, s sebou pracovní oděv, přezůvky, informace
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
pátek 2. října
– PALIČKOVÁNÍ NA ZKOUŠKU
zájemcům od 9 let nabízíme i letos kroužek paličkování (jednou za 14 dní v pátek od 15.30 do 18.30 hodin) s individuálním přístupem lektorky Lucie Smetanové,
v pátek 2. 10. pro nové zájemce ZDARMA
ukázková lekce, kde se s touto technikou
můžete seznámit i prakticky vyzkoušet
mezi 15–18 hodinou, s sebou brýle /kdo
potřebuje/, přezůvky, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
sobota 10. října
– ŘÍJNOVÉ FIMO PRO HOLKY
dopolední modelování z polymerové hmoty FIMO, tvorba miniaturek, náušnic a přívěsků, tvorba originálních a veselých
šperků, vhodné pro zájemce od 7 let, od
9 do 13 hodin, s sebou přezůvky, pracovní
oděv, svačinu, pití, cena 70 Kč (pomůcky
a materiál v ceně), přihlášky do 8. 10., informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

Stomatologická pohotovost
Palackého 20,
tel.: 491 424 524
Náchodská 548,
tel.: 491 482 000
Větrník 720,
tel.: 491 462 331
Burdychových 325,
tel.: 491 463 237
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 427 548
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 427 548

10.–11. října – DETEKTIVNÍ VÍKEND
pro děti ve věku od 6 do 12 let, hry, hrátky a soutěže, výuka angličtiny, celodenní
stravování, pitný režim, s sebou spacák,
strojení na ven a dovnitř, hygienické potřeby, přezůvky, vybavený penál, kartičku
pojištěnce, přihlášky do 5. 10., cena 300 Kč,
informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291
úterý 20. října – ZNOVUOTEVŘENÍ
PROSTORU “POKLOP”
zábavný program – společenské hry, karaoke, hudební produkce, začátek v 19 hodin,informace Ing. Kateřina Hiebschová,
hiebschova@decko-nachod.cz
neděle 25. října
– PREMIÉRA FILMU DON´T BE AFRAID
premiéra amatérského tanečního filmu,
kino Vesmír, začátek v 15 hodin, vstupné
50 Kč, informace Jaroslav Karásek,
tel.775 223 919
sobota 31. října – HALLOWEEN
aneb ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
zábavný program v areálu Déčka, strašidelné aktivity pro rodiče s dětmi od 3 let,
s sebou baterku a, teplé oblečení, vstupné: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč, start programu u dolní brány v 16–16.30 hodin, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

AKCE NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY
29. – 30. října
– PODZIMNÍ PRÁZDNINY S TLAPÍKEM
pro děti od 6 do 12 let, denní program od 7
do 16 hodin, návštěva „Tlapíkárny”, hry
a soutěže, cena 280 Kč, možnost přihlásit
se i na jednotlivé dny, informace Ing. Ludmila Pohanková, tel. 608 812 232

AKCE MC MACÍČEK
středa 14. října
– PUTOVÁNÍ ZEMÍ PODZIMNÍCH SKŘÍTKŮ
dopolední program pro rodiče s dětmi
plný her a soutěží s podzimní tématikou,
pomozte nešťastnému Podzimníčkovi dostat se ke královně kouzelné země skřítků, sraz před budovou Déčka v 9.30 hodin,
vstupné 40 Kč, informace Ing. Alena Prázová, mc@deckonachod.cz, 774 635 232
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes registrační systém na www.decko-nachod.cz, kde
také najdete další informace. Členům Déčka bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

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

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

3. 10. Čaroděj Habakuk
10. 10.
17. 10. Kašpárek se žení
24. 10.
31. 10. Čaroděj Habakuk
7. 11.
Jako vždy se začíná od 15 hodin
– zadní trakt Sokolovny Náchod.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Náchodě-Šonově

Vás srdečně zve již na šestý

„ŠONOVSKO-VÁCLAVICKÝ VARHANNÍ PODZIM“

VARHANNÍ HUDBA
A ŽALMY
v evangelickém kostele v Šonově–Václavicích
v rámci neděle Díkčinění

11. října 2015 ve 14 hod.
Věra Jelínková
varhany

Vstupné je dobrovolné.
Současně probíhá sbírka na spolufinancování generální opravy varhan
v evangelickém kostele v Bohuslavicích nad Metují.

říjen 2015

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchodě Farář ThDr. S. Švarc
ThD. Kontakt. 776 736 885, 491 426 22, e–mail: stanislav.svarc@
volny.cz, www. nachodinccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30 hodin. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno denně 9–17 hod. Biblické hodiny čtvrtek 16.00–18.00 hodin.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí
a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–
11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele
sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00,
pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30,
9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Mše svatá v zámecké kapli bude
sloužena v sobotu 3. 10. v 16.00. V neděli 4. 10. mohou návštěvníci kostela sv. Vavřince adorovat před Nejsvětější svátosti oltářní od 10.00–15.00. Zakončení adorace je spojeno s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. Posvícení oslaví v Jizbici v neděli
4. 10. v 14.00 a v pondělí 5. 10. v 18.00. Mše svatá pro obyvatele
domova důchodců bude sloužena v pondělí 5. 10. v 9.30. Posvícení v Pavlišově oslavíme v neděli 11. 10. v 15.00. Ve Vysokově tutéž neděli v 15.00 a v pondělí 12. 10. v 18.00. Posvícenská mše
svatá pro farníky z Bražce bude sloužena v neděli 11. 10. v 7.30
v kostele sv. Vavřince a v pondělí 12. 10. v 17.30v kostele sv. Jana
Křtitele. V Dobrošově a v Kramolně posvícení oslavíme v neděli
18. 10. v 15.00 a následně v pondělí 19. 10. v 18.00. Současně v neděli
18. 10. v kostele sv. Vavřince při mši svaté v 7.30 oslaví posvícení
farníci z Dolní Radechové a při mši svaté v 9.00 farníci z Náchoda. Výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele oslavíme v neděli
25. 10. v 10.30 a následně v pondělí 26. 10. v 17.30. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00 hodin.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra faráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém
domě v Purkyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod.
(není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30
hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli 11. 10. v evangelickém kostele v Šonově od 10.00 h. společné
bohoslužby Díkčinění pro celý sbor s vysluhováním Svaté večeře Páně. Po bohoslužbách jsou všichni zváni ke společnému obědu a poté na varhanní koncert. V Náchodě se v tuto neděli bohoslužby nekonají! Koncert „Varhanní hudba a žalmy“. Schůzky
dětí na faře v Šonově v pátky 9. 10. a 23. 10. od 17.00 hod. Ve čtvrtek 22. 10. od 9.45 h. bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě.
Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel P. Adame, mobil. 605 874 765,
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hod.

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel administrátor Jiří Hofman, tel. 605 973
056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., email: starsovstvo@post.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30, ostatní program
na www.cb.cz/nachod.

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

CÍRKVE, SZdP, HŘBITOV

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 1. 10. od 14 hod. „Vládci Egypta – Tutanchamon“,
I. část dokumentárního filmu promítne p. Anna Poláková;
čtvrtek 8. 10. od 14 hod. „Tři perly na Dunaji“ – Vídeň, Bratislava a Budapešť, film ze své cesty promítne a bude vyprávět
p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 15. 10. od 14 hod. „Z mého srdce“ – Andree Rieu s orchestrem Johanna Strause opět z Maastrichtu pro příznivce krásných melodií;
čtvrtek 22. 10. od 14 hod. „ALPY“ – na snímcích z Rakouska,
Švýcarska, Itálie a Francie připravil a promítne p. Roman Krejčiřík;
čtvrtek 29. 10. od 14 hod. „Na ptačích křídlech Asií a Austrálii“ – dokument. pro nás připravil a promítne p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace,
i když nejsou členy Svazu důchodců.

Klub vojenských důchodců

Pořádá ve středu 14. října 2015 výlet do Prahy na natáčení programu v TV Barrandov. Odjezd v 6 hod. od Teplárny. Cena dopravy 330 Kč. Informace u p. Stryhala na tel. 608 283 908.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Mimořádná členská schůze se koná ve středu dne 21. října.
2015 od 14.00 hod. v sále hotelu ELKO v ul. Českých bratří
(Staré město – za Penny marketem)
Program:
1 Přivítání členů, hostů.
2. Seznámení s novými Stanovami (v návaznosti na nový Občanský zákoník je třeba upravit stanovy Sdružení při povinném
přechodu na Spolek).
3. pověření stávající předsedkyně a místopředsedy k dalším úkonům, pro zdárný zápis ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.
4. Prostor pro diskuzi, návrhy apod.
5. Na Vaše přání – promítání filmů p. Miroslava Trudiče, kameramana dokumentárního seriálu DOBRODRUH a vítěze mnoha amatérských soutěží.
6. Pozvaní hosté: představitelé Města, Poradenského centra pro
ZP HK, MěSSS, Klubu DIA, Senior klubu...
Různé: dotazy, návrhy,
Drobné občerstvení zajištěno organizací.
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas!!! Každou středu od 13–15 hod. v klubovně SZdP – Palachova ul. – přízemí, nebo na tel.: 724 908 861.
Těšíme se na Vaši účast, zájem a přejeme hodně zdraví.
Za Výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v říjnu 2015
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční ve čtvrtek 6. 10.
2015 v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala
Josef Škvorecký a Náchod – výstava fotografií
Studovna
V černé a bílé – výstava fotografií Hany Koblížkové-Šálové
2.–31. 10. 2015

Týden KNIHOVEN 2015
Pondělí 5. 10. od 17 hodin – Kouzlo Quillingu – tvůrčí dílna. Přijdtě si vyrobit zajímavou dekoraci z papírových ruliček
Úterý 6. 10. dopoledne čtení dětem v nemocnici
14–17 hodin Turnaj v pexesu
Středa 7. 10. v 18 hodin – Kaleidoskop Jana Rejžka – poslechový klubový pořad. Přední český kritik a publicista tak volně navazuje na programy, které připravoval za minulého režimu po celé republice.
Čtvrtek 8. 10. Čteme seniorům – v domově důchodců
Pátek 9. 10. Komiksový workshop s Klárou Smolíkovou
(v 9 a 11 hodin)
Sobota 10. 10. Knihovna pro celou rodinu – otevřeno i oddělení pro děti.,
16. 10. od 13.00 hodin – Jak to tenkrát bylo
přednáška historika V. Sádla o událostech, které se odehrály
v květnu 1945 v Náchodě a které později Josef Škvorecký velmi realisticky popsal v knize Zbabělci. Účast přislíbila i jedna
z postav Škvoreckého románů paní Věra Tomanová. Přednáška se uskuteční jako součást semináře Do Náchoda za Josefem
Škvoreckýn.

Náchodská univerzita volného času – 11. semestr
POZOR!!! Přednáška Ludevíta Végha Cesta do gulagu bude pro
obě skupiny opět v aule Jiráskova gymnázia a pouze v 15.00
hodin.
5. 10. Ludevít Végh – Cesta do gulagu
19. 10. Michal Žák – Jak dobré jsou současné předpovědi počasí
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní
dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
13. 10. Malířství baroka
27. 10. Klasicizující barok v architektuře

Čtete, nebo dokonce píšete FANTASY ?
Jsou vám blízké paralelní světy a doby? Máte svou fantasy existenci, její charakter a kostým? Jezdíte na LARPy, hrajete Dračí
doupě nebo se prostě jen tak flinkáte různými realitami?
VÝBORNĚ! PRÁVĚ PRO VÁS pořádáme
27.–28. listopadu DÝCHÁNEK V KNIHOVNĚ NA KONCI VESMÍRU.
I když podrobnosti ještě dolaďujeme, už teď můžeme s jistotou
prozradit, že v pátek neopomineme ohlédnutí za Terry Pratchettem A želva kráčí dál. Nejen autory mezi vámi bude zajímat,

jak vytvořit literární postavu, příp.celý fungující fantasy svět.
Víte, co jsou Živé obrazy na téma kultovních fantasy knih a filmů? Ne? Dozvíte se.
Společně se členy Triumvirátu nahlédneme za oponu literárních
soutěží a posvítíme si na autorské právo. A jako last, but not least
vás čeká Válka o houby – fantasy vyprávěnka na dobrou noc.
Sobota bude více akční, chystáme s organizátory velkých LARPů seminář Kterak uspořádati LARP, a prvky LARPu v praxi.
A už teď se těšíme na Mezigalaktickou besedu s M. Žambochem.
TOTO JE ALE POUZE NAHLÉDNUTÍ POD POKLIČKU.
Další informace o Dýchánku se budou postupně objevovat
na stránkách MK Náchod, na sociálních sítích a v dostupném
světě knihovny.
Na stránkách knihovny jistě najdete i možnost přihlášení na jeden či oba dva dny.
Jednodenní permanentka do knihovny na konci vesmíru 75 Kč,
v kostýmu 50 Kč. Dvoudenní 100 Kč, v kostýmu 80 Kč.

Oddělení pro děti

Soutěž „Jak je to s králem“

Městská knihovna v Náchodě a KDK
SKIP ČR vyhlašuje 10. ročník soutěže Kde končí svět 2015 – 2016, s názvem „Jak je to s králem“. Soutěž je
inspirována 700. výročím narození
Karla IV. a má výtvarnou a literární část. Pravidla soutěže a podrobná
témata pro výtvarnou část naleznete v knihovně nebo na http://mknachod.cz/akce/detail/kde-konci-svet-ctenarska-literarni-a-vytvarna-soutez

Výtvarná témata:
– Ples na královském hradě (pro MŠ)
– Kostýmy na korunovační slavnost
– Gotické vitrážové okno nebo gobelín (návrh)
– Grafitti – Pocta Karlu IV. ( návrh)
Literární témata:
– Zlobil Karel, když byl ještě Václav?
– Domácí úkol pro princeznu
– Jsem šašek českého krále
– Trubadúrská balada
– Taky jsem byl u Kresčaku –vzpomínky žoldnéře
Čtenářská část – Karlovou cestou
Z Prahy na Karlštejn je to 30 km. V oddělení pro děti je vyvěšena velká mapa s cestou o 30 políčkách. Většina políček je bílá,
pouze 7 je barevných. S každou přečtenou knihou soutěžící postoupí o jedno políčko kupředu. Zajímá vás, co potká Poutníka
na barevných políčkách? Kudy vede cesta? Co vám účast v soutěži přinese? Když zajdete do knihovny, zjistíte to!
Uzávěrka pro literární i výtvarné práce je 20. 1. 2016.
Pro všechny zúčastněné chystáme zajímavé ceny.
Vítězové místního kola soutěže postoupí do celostátního finále, kde se rozhodne o účastnících společného setkání Klubu dětských knihoven, na kterém budou vyhlášeni „Rytíři krásného
slova.“
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.
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WILSONOV

1. čt, 5. po pouze v 17 hodin
2. pá, 4. ne, 6. út pouze v 19.30 hodin
3. sobota pouze v 16 hodin
7. středa pouze v 17 hodin

Detektivní komedie s Jiřím Macháčkem a Vojtěchem Dykem v hlavních rolích, která je svojí poetikou a vtipem i detektivní zápletkou natočena ve stylu slavných českých filmů Adéla ještě nevečeřela a Tajemství hradu v Karpatech. Dále hrají Tatiana Pauhofová, Jan Kraus, Richard Stanke, Luboš Kostelný, Stanislav Majer a Petr Čtvrtníček. Režie Tomáš Mašín.
Vstupné 140 Kč, v pondělí „levný den“ – vstupné 115 Kč. Mládeži přístupný.

1. čtvrtek pouze v 19.30 hodin – 3D
2. pátek pouze v 16.45 hodin – 2D
4. neděle pouze v 16.45 hodin – 3D
5. po, 7. st. pouze v 19.30 hodin – 2D
6. úterý pouze v 16.45 hodin – 3D

MARŤAN
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Pomoc je jen 225 000 000 kilometrů daleko... Jako jeden z prvních lidí se prošel po Marsu. Teď bude ale nejspíš taky prvním člověkem, který tam zemře… sám a bez spojení se Zemí. Filmová adaptace bestselleru Andy Weira se ujal slavný režisér Ridley Scott a do hlavních rolí obsadil hvězdnou sestavu, v níž se vedle Matta Damona představí Jessica Chastain, Kristen Wiig, Kate Mara, Sean
Bean a Michael Peña. Dobrodružné sci-fi, uváděné s českými titulky. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

3. sobota pouze ve 14.15 hodin

MALÝ DRÁČEK

4. neděle pouze ve 14.45 hodin

MIMONI

Víte, kdo žije na Dračím ostrově? Ti nejzábavnější a nejšikovnější draci! Musí zachránit ostrov před nebezpečnou sopkou, která se po letech najednou probudila… Animovaná pohádka o dobrodružstvích malého dráčka Kokosáčka, natočená na motivy oblíbené knihy spisovatele Ingo Siegnera. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Fíha!!! Jsou žluťoučcí a k sežrání roztomilí… Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč. Mládeži přístupný.

8. čtvrtek pouze v 17 hodin

LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM

Labyrint byl jen začátek… Když dokázali uniknout z vražedného labyrintu, doufali, že se dokážou vrátit ke svým starým životům. Nemohli se ale splést víc… Akční sci-fi uváděné s českými titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

8. čtvrtek pouze v 19.30 hodin – 2D
9. pátek pouze v 19.15 hodin – 3D
10. sobota pouze v 17.15 hodin – 2D
11. neděle pouze v 19.45 hodin – 3D

MUŽ NA LANĚ

9. pátek pouze v 17 hodin
10. sobota pouze v 19.30 hodin

LAPUTA

10. sobota pouze v 15 hodin – 3D
11. neděle pouze ve 14 hodin – 2D
12. pondělí pouze v 17 hodin – 3D
13. úterý pouze v 17 hodin – 2D
14. středa pouze v 17 hodin – 3D
12. pondělí pouze v 19.30 hodin
13. úterý pouze v 19.30 hodin

PAN
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Každá legenda má svůj začátek… Rodinná dobrodružná fantasy o chlapci, který se ocitne ve fantaskním světě pirátů, válečníků a pohádkových bytostí obývajících Zemi Nezemi. Zatímco zde zažívá úžasná dobrodružství a bojuje v bitvách na život a na smrt, společně s válečnicí Tiger Lily a novým přítelem Jamesem Hookem musí Pan porazit krutého piráta Blackbearda a zachránit tak Zemi
Nezemi a naplnit svůj pravý osud – stát se hrdinou, který bude navěky znám jako Pan. České znění. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Mládeži přístupný.

14. středa pouze v 19.30 hodin

ŽIVOT JE ŽIVOT

15. čtvrtek pouze v 16.45 hodin
16. pátek pouze v 16.45 hodin
18. neděle pouze v 19.30 hodin

LEGENDY ZLOČINU

17. sobota pouze ve 14 hodin

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
… raději strašit, než hlídat dítě! Rodinka Draculů se ve zcela nové komedii vrací s novou dávkou dobrodružství. Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 155 Kč, děti 135 Kč. Mládeži přístupný.

17. sobota pouze v 16 hodin

DOMÁCÍ PÉČE

18. neděle pouze v 15.30 hodin

ROSA & DARA A JEJICH DOBRODRUŽSTVÍ

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
… stačí udělat první krok. Po povrchu Měsíce se prošlo dvanáct lidí. Nezměrnou prázdnotu mezi věžemi Světového obchodního centra ale přešel jen jediný člověk a nikdy ho už žádný nebude následovat… Dobrodružné drama podle skutečné události, ve kterém jde doslova o život, o vymyšlení a realizování doslova šíleného plánu. Díky inovativním fotorealistickým technikám a kouzlům
technologie 3D je film výjimečnou ukázkou skutečného filmového umění, ve kterém budete moci na vlastní kůži zažít pocity při chůzi vysoko v oblacích… České titulky. Vstupné 3D verze 160 Kč,
2D verze 130 Kč. Mládeži přístupný.
Co s životem na ostrově, kterému hrozí záchrana? Laputa je název kavárny, hlavního dějiště komorního filmu, ve kterém se všechno točí kolem Johanky v podání Terezy Voříškové. Na svém ostrově
(rozumějte na Laputě) je Johanka všech a se všemi, a přece je sama a v nejistotě… Celovečerní režijní debut talentovaného Jakuba Šmída. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

NEMILOSRDNÍ

Jean Reno se vrací v novém akčním filmu. Serge Buren je legendární polda, noční můra všech kriminálníků. On i jeho policejní tým mladých kolegů vyznávají trochu nevšední vyšetřovací postupy
nikdy nehráli podle pravidel a nebojí se použít sílu a zbraně proti pařížskému podsvětí … České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Více humoru, fantazie a bláznivých situací! Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní.
Režie Milan Cieslar. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Skutečný příběh dvojčat Krayových. Láska – boj – život – zákon – jako legenda. Krimi thriller, který vás zavede do tajné historie šedesátých let dvacátého století a neobyčejných událostí, které přinesly pochybnou slávu dvojčatům Krayovým. Hlavní dvojroli Rona a Reggieho Krayových ztvárnil Tom Hardy. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

Komedie i drama, prokládaná zdravým moravským „rozumem“ – film, který je nominován za Českou republiku na Oscara! V hlavních rolích Alena Mihulová (oceněná na letošním MFF v Karlových
Varech Cenou za nejlepší ženský herecký výkon) a Bolek Polívka. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Pásmo krátkých animovaných filmů pro děti, kterým vás provedou Rosa s Darou. Můžete se těšit na velké prázdninové dobrodružství dvou holčiček – Rosy a Dary, které doplní mini příběhy, ze kterých se dozvíte odpovědi na spoustu zajímavých a zábavných otázek. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

18. neděle pouze v 17 hodin

NIKDY NENÍ POZDĚ

Připravte se na rock. Připravte se na lásku. Připravte se na Meryl Streep! Hudební komedie o zpěvačce, která se ve snaze splnit si své sny o rock‘n‘rollové slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb… České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
19. pondělí pouze v 16.45 hodin
20. úterý pouze v 17 hodin
20. úterý pouze v 19.30 hodin

21. středa pouze v 17 hodin

PURPUROVÝ VRCH

Bojte se! Na Purpurovém vrchu stojí dům, kterému je lepší se vyhnout. Režisér Guillermo del Toro, který dokáže všechny vaše noční můry naservírovat v krásném filmovém balení, natočil další snímek, u kterého se budete zároveň bát a žasnout nad krásou a dokonalostí každé scény. Gotický horor, uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ KOMETY

Celovečerní dokumentární film vypráví o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci, jehož tvorba zasáhla tři generace. Film mapuje významné období českých
hudebních dějin a přibližuje osobnost jednoho z nejvýraznějších umělců české scény v kontextu doby, ve které žil. Režie Václav Kučera. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

EVEREST

Nejnebezpečnější místo na Zemi… Hrají Jason Clarke, Keira Knightley, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Sam Worthington, Robin Wrigt a Emily Watson. Dobrodružné drama, uváděné s českými titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

21. středa pouze v 19.30 hodin

ROGER WATERS THE WALL

22. čtvrtek pouze v 17 hodin
23. pátek pouze ve 20 hodin
24. sobota pouze v 17 hodin
25. neděle pouze v 19.30 hodin

POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC

22. čtvrtek pouze v 19.30 hodin
23. pátek pouze v 18 hodin
24. sobota pouze v 19.30 hodin
25. neděle pouze v 17 hodin

DIGITÁLNÍ ZÁZNAM KONCERTU
Pro velký zájem opakujeme unikátní filmový počin člena legendární kapely Pink Floyd Rogerse Waterse a filmaře Seana Evanse – z největšího koncertního sólo-turné všech dob, které po celém světě vidělo přes 4 milióny diváků, doplněného o exkluzivní rozhovor s žijící legendou Rogersem Watersem. Vstupné 250 Kč.

Věčný život, věčný lov … Vin Diesel jako nesmrtelný a poslední lovec čarodějnic v nové akční fantasy. A on je dnes posledním svého druhu, jenž je schopný je poslat na onen svět. Ve válce, kterou
s nimi vede už 800 let, se představí s mohutným plnovousem ve středověkých kulisách stejně jako v současném New Yorku. Role jeho mentora z tajné organizace „Sekery a kříže“ se zhostil Michael
Caine, po boku Vina Diesela pak bude stát Elijah Wood a Rose Leslie známá jako Ygritte ze seriálu Hra o trůny. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZTRACENI V MNICHOVĚ

Trojnásobný držitel Českého lva za nejlepší režii Petr Zelenka, tvůrce divácky úspěšných komedií Knoflíkáři, Rok ďábla a Příběhy obyčejného šílenství, se po sedmi letech vrací s novým snímkem podle vlastního námětu a scénáře. Komedie i drama, v němž se realita potkává z fikcí, kde autor na základě historických událostí buduje nový příběh, v němž se skutečnost a fantazie skládají do pestré mozaiky, které můžeme i nemusíme věřit. Očekávejte humor, absurditu, příběh odehrávající se v mnoha rovinách… Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

23. pá, út, 28. st. pouze v 16 hodin
24. sobota pouze v 15 hodin

MRKÁČEK BILL

25. neděle pouze v 15 hodin

DON‘T BE AFRAID

26. pondělí pouze v 17 hodin – 3D
27. úterý pouze ve 20 hodin – 2D

PARANORMAL ACTIVITY: THE GHOST DIMENSION
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nemůžete je zachránit. Můžete se jen dívat! Tvůrci nejnovějšího pokračování, které má podtitul The Ghost Dimension, slibují ještě o něco děsivější zážitek. Slovo hrůza nabude úplně nových parametrů nejen proto, že jde o závěrečný díl a tedy vyvrcholení celé série, ale i díky možná až příliš reálnému 3D zpracování. Bez přehánění lze říct, že o život tentokrát nepůjde jen hrdinům na plátně… České titulky. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

26. pondělí pouze v 19.15 hodin
27. úterý pouze v 18 hodin

STÁŽISTA

28. středa pouze v 18 hodin
29. čtvrtek pouze v 15 hodin

Mrkáček je badatel, má poslání, nezná strach a nikdy se nevzdává… Animovaná dobrodružství neposedného medvídka Mrkáčka Billa a jeho přátel. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Premiéra amatérského tanečního filmu, natočeného mladými lidmi v srpnu 2015 v Náchodě. Měli jste někdy strach s toho, že na něco nestačíte? Hodně se vám to líbí, ale STRACH nedovolí to zkusit...
Příběh hlavní hrdinky Naty ukazuje její souboj se strachem začít tancovat, postavit se všem překážkám a zdolat je. Film je namluven anglicky a má české titulky. Vstupné: 50 Kč. Mládeži přístupný.

Zkušenosti nikdy nezestárnou… Robert De Niro v komedii režisérky Nancy Meyers coby 70letý vdovec, který si uvědomil, že odchod do důchodu není až tak skvělý, jak se říká. Využije příležitosti vrátit se znovu do hry a stane se vedoucím stážistou módního webu, který založila a provozuje Jules Ostinová (v podání Anne Hathaway). České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

WILSONOV

Detektivní komedie s Jiřím Macháčkem a Vojtěchem Dykem v hlavních rolích, která je svojí poetikou a vtipem i detektivní zápletkou natočena ve stylu slavných českých filmů Adéla ještě nevečeřela a Tajemství hradu v Karpatech. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

… raději strašit, než hlídat dítě! Rodinka Draculů se ve zcela nové komedii vrací s novou dávkou dobrodružství. Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
30. pátek pouze v 15 hodin

SEDMERO KRKAVCŮ

Příběh o odvaze, o síle slova, pravdě a opravdové lásce... Pohádkový příběh na motivy klasické pohádky Boženy Němcové. Režie Alice Nellis. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
29. čtvrtek pouze v 19.30 hodin
30. pátek pouze v 17 hodin
LISTOPAD 2015
1. neděle pouze v 19.45 hodin
29. čtvrtek pouze v 17 hodin
30. pátek pouze v 19.30 hodin
31. sobota pouze ve 14 hodin
LISTOPAD 2015
1. neděle pouze v 17 hodin
2. pondělí pouze v 19.30 hodin
3. úterý pouze v 17 hodin
4. středa pouze v 17 hodin

FAKJŮ PANE UČITELI 2

Jedeme na libovej vejlet! Všemi milovaného kantora k jeho smůle nyní čekají v jeho pedagogické kariéře i zásadní nepříjemnosti: především ranní vstávání a voprsklí studenti. Prostě a jednoduše
mu kariéra učitele připadá mnohem náročnější než jeho dosavadní poněkud trestná činnost… Bláznivá školní komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

CELEBRITY S.R.O.

Odvázaná komedie ze zákulisí natáčení nekonečného televizního seriálu, kde se schyluje ke zločinu, ale kde se také rodí příběh opravdové lásky… Od tvůrců filmu „Probudím se včera“, volně na motivy stejnojmenné divadelní hry Antonína Procházky. Hrají Jiří Mádl, Monika Horváthová, Vilma Cibulková, Filip Kaňkovský, Zuzana Bydžovská, Robert Jašków, Marián Geišberg a další. Režie Miloslav Šmídmajer. V NEDĚLI 1. 11. 2015 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ A HERCŮ FILMU + AUTOGRAMIÁDA!
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
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