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> SOUČINNOSTNÍ ZÁSAHY SLOŽEK IZS
> HAŠENÍ MALÝCH POŽÁRŮ V DOMÁCNOSTECH
> POŘÁDKOVÁ JEDNOTKA POLICIE ČR
> ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA POLICIE ČR
> PRÁCE PSOVODŮ POLICIE ČR
> ZÁCHRANA
OSOB Z VÝŠKY
Z
> PROGRAM PRO DĚTI KARLOVO NÁMĚSTÍÍ
> UKÁZKA VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH KONÍ
MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v září
Neděle
18. 9. 2016
v 19.00 hodin

Irish Dew
Vstupné: 160 Kč
Předprodej od 18. 7. 2016

Úterý
20. 9. 2016
v 19.00 hodin

Viviana Sofronitsky
Koncert s třemi klavíry
– Velcí romantici
a jejich oblíbené klavíry
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 140, 120, 100 Kč
Předprodej od 18. 7. 2016

Středa
21. 9. 2016
v 19.00 hodin

Pondělí
26. 9. 2016
v 19.00 hodin

Čtvrtek
29. 9. 2016
v 19.00 hodin

Eduardo De Filippo:
Filumena Marturano
Agentura Harlekýn
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 430, 410, 390 Kč
Předprodej od 18. 7. 2016
POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
Beseda s farářem
Zbigniewem Czendlikem
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 100 Kč
Předprodej 18. 7. 2016

Josef Škvorecký: Zbabělci
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Vstupné: 380, 350, 330 Kč
Předprodej od 18. 7. 2016

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
Září – Listopad
středa
od 17.00 hodin
a od 18.30 hod.

Kurzy jógy
pod vedením lektorky
Mgr. Jarmily Koudelkové
12 lekcí, první lekce 14. září
Cena: 1 100 Kč.
Prodej abonentek od 18. 7.
v MIC v Náchodě

2. 9. 2016
Taneční kurzy
Pořádá Taneční studio TAKT
9. 9. 2016
manželů Štěpových
16. 9. 2016
23. 9. 2016 30. 9.
od 17.00 hod.
a od 19.45 hod.

Irish Dew

Václav Veselý - akordeon, ak. kytara, Andy Seidl – ak. kytara, zpěv, Jan Veselý – housle,
Martin Bouma – baskytara, Jan Brabec – banjo, el. kytara
Hudba Irish Dew má kořeny v irském folku, ze kterého si bere některé specifické prvky. Vyhýbá se prvoplánové dvoučtvrťové sazbě, inspiruje se
spíše tajemnými písněmi, ve kterých se snaží hledat informace na hlubších úrovních. Získaný materiál je přetvářen do nové podoby, přizpůsoben
možnostem současných nástrojů a produkcí tak, aby si zachoval svou údernost a jadrnost. Podstatou autorské práce je pak zejména hledání indicií
původních prvků keltské hudby a spirituality spíše na území střední a východní Evropy. Ty nachází hlavně ve folkloru zmíněných oblastí, tedy
v českém, moravském, balkánském, ale i dalších.

Eduardo De Filippo: Filumena Marturano
Agentura Harlekýn. Režie: Zdeněk Kaloč
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, Jaroslava Pokorná / Jaroslava Tvrzníková / Jaroslava Obermaierová,
Malvína Pachlová / Anna Fialová, František Skopal, Karel Heřmánek ml. / Jan Ťoupalík, Petr Srna / Michal Čeliš, Libor Hruška / Zdeněk Hruška,
Petr Vančura / Václav Legner
Manželství po italsku s dojetím a komikou. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila
rodinu. Vždyť děti jsou přece děti! Příběh o nekonvenčním vztahu bývalé prostitutky Filumeny a bohatého neapolského obchodníka Domenica
oslovil milióny diváků po celém světě. Patří k tomu nejlepšímu z italské tvorby.

Josef Škvorecký: Zbabělci
Divadlo Petra Bezruče Ostrava Režie: Filip Nuckolls
Hrají: Vojtěch Říha, Norbert Lichý, Michal Sedláček , Milan Cimerák, Pavel Johančík, Sarah Haváčová, Pavla Gajdošíková,
Markéta Matulová j. h., Markéta Haroková, Lukáš Melník a další
Románová prvotina významného českého spisovatele náchodského rodáka Josefa Škvoreckého. Spolu s hlavním hrdinou Dannym Smiřickým,
známým i z mnoha dalších Škvoreckého próz (Prima sezóna, Tankový prapor aj.), prožijeme jeden květnový týden roku 1945. Danny se o politiku
příliš nezajímá, středobodem jeho světa jsou muzika a milostná dobrodružství. Do posledních událostí 2. světové války se zamotá vlastně jen kvůli
dívce, kterou miluje. Stává se aktérem i svědkem činů, u nichž by se o slově „hrdinský“ dalo dlouze polemizovat.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v Náchodě, tel. 491 426 060, 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 Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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Den Integrovaného záchranného
systému (IZS) v sobotu 17. 9. 2016

Náchodský
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září 2016
Září
Pro prvňáčky je září zrádné
I tatínek má v duši stín
což abecedu – tu snad zvládne
horší to bude u množin
Mám hrůzu – potomek co kecne
chytrý je dost však nedouk
„…to já když chodil do obecné…“
byls taky rošťák dí mi vnuk
Jak zabít sedm jednou ranou
přemýšlí student – v srdci smích
je na obzoru (věda stranou)
ta první z lásek – z tanečních
Ach září dobře že už jsi tu
já do smrti tě budu ctít
znovu bych skládal maturitu
a bál se abych neprolít
Jsou upřímné mé chvalozpěvy
na mlhu déšť i na snění
Připijme douškem z vinné révy
na plachou krásu v jeseni!

Libor Volný
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Ve spolupráci s Městem Náchod jsme
pro vás připravili na sobotu 17. září celodenní program, který by Vám chtěl přiblížit práci složek IZS na Náchodsku. Jiskru,  
připravit poutavý, náročný a doufáme, že
i zábavný a poučný, čili po všech stránkách interesantní program, který by vypovídal o naší práci, zažehla myšlenka na dvě významná výročí, která se IZS
v tomto roce týkají. Policie ČR v letošním
roce slaví 25 let své novodobé existence,
Hasičský záchranný sbor se letos může
pochlubit dokonce 45 lety profesionální
práce hasičů na Náchodsku.
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
neboli IZS, to jsou Hasiči, Policie, Záchranná služba…ale také Městská policie, havarijní a pohotovostní služby i mnohé
zapsané spolky a obecně prospěšné společnosti (např. Skalní záchranná služba, Záchranná brigáda kynologů, Horská
služba ČR).
IZS vymezuje zákon č. 239/2000 Sb.,
který je již více než 15 let v účinnosti. Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup tvořený potřebou každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie
a dalších složek při řešení mimořádných
událostí (požárů, havárií, dopravních nehod atd.) V Náchodě byly základy spolupráce profesionálních policistů, hasičů
a zdravotníků s ostatními složkami položeny již v polovině 90. let 20. století. Dnes
je na území okresu Náchod denně připraveno zasáhnout 25 profesionálních hasičů, 248 policistů, desítka zdravotnických
záchranářů a desítky jednotek sborů dobrovolných hasičů.
Za posledních 10 let zasahovali na Náchodsku profesionální hasiči a policisté
společně u sedmi tisíc událostí, profesionální hasiči a záchranáři ZZS společně
u třech tisíc událostí.
A jak takový zásah probíhá v praxi?
Nejprve se policisté, hasiči nebo zdravotníci dozvědí o tom, že se něco děje: Tísňová linka policie, jak vám mohu pomoci?
U banky na náměstí je slyšet hluk a křik,
vidím někoho v kukle, možná přepadení…
Tísňová linka 112, jak vám mohu pomoci?
Prosím vás, rychle sem někoho pošlete, došlo tu k velké nehodě. Jsem na hlavní v Náchodě, u Itálie. Do toho velkého výkopu se
převrátila cisterna, uniká z ní nějaký štiplavý plyn…
Tísňová linka hasičského záchranného
sboru, jak vám mohu pomoci?
Jsem tady na náměstí, naproti v divadle
vidím kouř a nějaké záblesky, vypadá to, že
tam hoří…

Po přijetí oznámení operační důstojník
vyšle na místo události podle závažnosti oznámení jednu či více hlídek a okamžitě informuje další složky IZS, které se
vzájemně propojí, a tím pádem mohou už
od začátku efektivně spolupracovat. Místa, kam směřují oznámení občanů, nazýváme „operačními středisky“. Dnes pro
složky IZS fungují Integrovaná operační
střediska, která koordinují práci svých policistů, hasičů a záchranářů v celém regionu (kraji). U sluchátek tísňových linek
112, 150, 155, 156 a 158 sedí zkušení odborníci, kteří dokáží odhadnout závažnost události, poradit oznamovateli a dávat mu pokyny po telefonu až do příjezdu
záchranných jednotek. V případě potřeby
mohou na místo události stáhnout v rámci kraje další jednotky z okolních okresů.
Jak vypadá práce skutečných hasičů, policistů a záchranářů, co všechno se děje
na samotném místě události, na to už
se budete moci podívat sami v ukázkách
na Dni IZS v Náchodě.

Co vás čeká?
Masarykovo náměstí:
– 	Moderní technika HZS, PČR a ZZS
– 	Předávání medailí příslušníkům Policie ČR, Hasičského záchranného sboru
a Zdravotnické záchranné služby
– 	Závody družstev a jednotlivců ve veslování na trenažeru
– 	Koncert skupiny Maxim Turbulenc
Parkoviště u Lidlu:
– 	Simulace dopravní nehody a vyprošťování osob
– 	Práce psovodů Policie ČR
– 	Zásahová jednotka Policie ČR
– 	Záchrana osob z výšky
– 	Simulace požáru
Jízdní oddíl Městské policie Praha
Karlovo náměstí:
– 	Program pro děti (jízda zručnosti, optická střelnice, měření rychlosti běhu
radarem, stříkání vody na terč…a další)
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
– jsme tady pro Vás. Přijďte s námi oslavit 45 let profesionálních hasičů na Náchodsku a 25 let Policie České republiky.
V sobotu 17. září 2016
se na vás těší organizátoři!

***
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 27. 6. 2016

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden
byl omluven.

Celková koncepce dalšího rozvoje soustavy centralizovaného
zásobování teplem
8-0-0
RM vzala na vědomí předloženou zprávu zástupce společnosti RWE Energo,
s. r. o., Praha o celkové rekonstrukci centrálního zásobování teplem v Náchodě.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností Vak Náchod, a. s.
Smlouvou se pronajímá společnosti Vak
Náchod část pozemkové parcely č. 524/12
v katastrálním území Běloves pro umístění reklamního panelu. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou s účinností od 1. 9. do 30.
11. 2016.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností Královéhradecká
lékárna a.s. Nájemní smlouvou město přenechává nájemci do užívání nebytový prostor o výměře 24,3 m2 v suterénu budovy
polikliniky čp. 738. Pronajatý prostor bude
využíván jako sklad léčivých přípravků
a zdravotnického materiálu. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.
7. 2016 po dobu udržitelnosti projektů rekonstrukce a zateplení objektu, tj. do 31.
12. 2020. Nájemné je stanoveno dohodou
ve výši 400 Kč/m2/rok, tj. celkem 9.720 Kč/
rok + DPH + úhrada energií. Nájemné
bude každoročně navýšeno o inflaci stanovenou ČSÚ.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností PRAKTIK Česká
Skalice, s. r. o., na pronájem nebytových
prostorů o výměře 63,95 m2 v budově polikliniky čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě. Pronajaté prostory budou využity
k výkonu lékařské praxe. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou s účinností
od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2021.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s. r. o.
Plynárenské zařízení bude umístěno pod
povrchem pozemkové parcely č. 985/6,
č. 985/29, č. 2003 a č. 2004/1 v ulicích Šaldova, Alšova, Bezručova a Březinova. Plynárenským zařízením budou zasaženy
pozemky města v délce cca 474 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou.
8-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít se
společností Povodí Labe, státní podnik,
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemkové parcele
č. 502/1, č. 472, č. 481, č. 475/41 a č. 475/2,
všechny v katastrálním území Staré Město
nad Metují o celkové výměře cca 105,1 m2.
V uvedených pozemkových parcelách

bude uloženo potrubí sloužící k odvodnění sportovního areálu Hamra.             8-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít se
spolkem Junák – český skaut, středisko Náchod, z. s., smlouvu o připojení kamerového bodu k energetickému zdroji.        8-0-0
Ceník zimního stadionu
pro sezónu 2016/2017
8-0-0
RM schválila ceník Zimního stadionu
Náchod pro využití ledové plochy na sezónu 2016/2017 a ceník pro využití tělocvičny na sezónu 2016/2017.
Žádosti o čerpání fondů
8-0-0
RM souhlasila s nákupem konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ Pavlišovská
za 114.288,13 Kč vč. DPH a s nákupem
přenosného HD videoprojektoru včetně zlomového objektivu pro kino Vesmír
za 193.721 Kč vč. DPH z vlastních fondů rezerv a rozvoje.
Výběrové řízení na dodavatele herních
prvků pro ZŠ Náchod-Plhov
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na tuto veřejnou zakázku a schválila uzavření objednávky s uchazečem na
1. místě – Berger – Huck, s. r. o., Horní Jelení, za nabídkovou cenu 592.127,29 Kč vč.
21 % DPH.
Dodávka cisternové automobilové
stříkačky pro JSHD Náchod
8-0-0
RM souhlasila s vyhlášením zadávacího
řízení na dodávku cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Náchod a schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
odůvodnění veřejné zakázky a návrh kupní smlouvy.
RM ustanovila komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro tuto veřejnou
ve složení: Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník
Jiří Fabián), Ivana Kozáková (náhradník
Mgr. Karel Petránek), Tomáš Kavan – velitel JSDH Náchod (náhradník Michal Máslo
– zástupce velitele JSDH Náchod), Martin
Černý – strojník JSHD Náchod (náhradník
Jan Černý – člen JSHD Náchod), Petr Košťál – člen JSDH Náchod (náhradník Stanislav Hrudík – člen JSDH Náchod.
Prodloužení kanalizace
v ul. Zákoutí
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o převodu a převzetí investorství se společností Vodovody a kanalizace Náchod,
a. s. na stavbu „Náchod, ul. Zákoutí – prodloužení kanalizace“.
Provozování kanalizačních stok
v Bělovsi v ul. Na Horním konci
a na Jizbici
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy se
společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. o provozování kanalizačních
stok v městských částech Běloves v ul.
Na Horním konci a Jizbice u Náchoda.
Záměr
– dostavba sídliště u nemocnice 8-0-0
RM schválila záměr dostavby SUN vybudováním bytových jednotek pro lékaře a nelékařský personál pro oblastní nemocnici Náchod.

RM objednala u p. Waltera Kurschatke
zpracování studie dostavby za 12.000 Kč.
RM uložila vedení města jednat s Oblastní nemocnicí Náchod, a. s. (případně s vedením Královéhradeckého kraje)
o uzavření příslušných smluv, které by zajistily městu Náchod právní zabezpečení
obsaditelnosti a finančního plnění úhrady nájemného za městem vybudované bytové jednotky.
RM uložila panu starostovi jednat s Ministerstvem financí o definitivním prodloužení lhůty pro výstavbu 300 bytových
jednotek do 30. 10. 2023 nebo o prominutí
dostavby sídliště.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
města Náchoda – místní část Lipí 6-0-2
RM schválila rekonstrukci veřejného
osvětlení v místní části Lipí  za 1.203.731 Kč
bez DPH. Dodavatelem budou Technické
služby Náchod, s. r. o.
Náchodské Kuronské
slavnosti 2016
8-0-0
RM schválila výběr vstupného na večerní koncert zpěvačky Moniky Absolonové
u příležitosti konání 10. ročníku Náchodských Kuronských slavností 3. 9. 2016,
ve výši 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15
let, důchodci a ZP.
RM schválila uzavření Smlouvy o spolupráci a nájemní smlouvy pro konání kulturní akce Náchodské Kuronské slavnosti 2016 s Národním památkovým ústavem
za nájemné 20.000 Kč vč. DPH.
Záměr objednání výroby zvonkohry
na Karlově náměstí
6-0-2
RM schválila objednání výroby zvonkohry od zvonaře Jana Šedy, Deštné v Orlických horách, pro zatraktivnění města Náchod v oblasti cestovního ruchu, za částku
520.300 Kč vč. DPH. Osvětlení bude řešeno
světly zapuštěnými do dlažby.
Náchodská Prima sezóna
8-0-0
RM vzala na vědomí předloženou zprávu a doporučila zastupitelstvu města vzít
na vědomí informace o průběhu letošního
ročníku festivalu Náchodská Prima sezóna a schválit mimořádnou dotaci ve výši
75.000 Kč na uhrazení závazků vzniklých
za působení minulého vedení Náchodské
Prima sezóny, o. p. s.
Výroční zpráva
– Lesy města Náchoda spol. s r. o. 8-0-0
RM v působnosti valné hromady schválila Zprávu o činnosti společnosti za rok
2015, Roční účetní závěrku za rok 2015
schválila bez výhrad, Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2015, Zprávu dozorčí rady, Zprávu o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou
(propojené osoby) dle § 66a odst. 9) podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2015 a Plán činnosti společnosti na rok 2016.
Výsledky konkursního řízení
na funkci ředitele/ky ZŠ, Náchod,
Komenského 425
8-0-0

září 2016
RM jmenovala do funkce ředitele ZŠ,
Náchod, Komenského 425 Mgr. Františka
Majera od 1. 8. 2016.
Česko-polská spolupráce – projekty
předkládané v rámci Fondu mikroprojektů
8-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci z Fondu mikroprojektů pro mikroprojekty: Náchod – Klodzko – partnerství idejí, Česko-polské sousedské trhy,
Putování Evropským městem Náchod –
Kudowa-Zdrój, Spolupráce v Evropském
městě Náchod – Kudowa-Zdrój a Česko-polské dobíjení

TELEGRAFICKY:

RM schválila posunutí místa pro přecházení v Běloveské ulici za křižovatku
s ulicí Žižkova.
8-0-0
RM souhlasila se záměrem vybudování
lávky pro pěší nad železniční tratí v ulici
Na Letné do ulice Za Tratí.
8-0-0
RM vzala na vědomí doručenou petici občanů i žádost spolku rodičů a přátel
školy ve věci výstavby chodníku v ulici
Na Strži a rozhodla o zamítnutí výstavby
tohoto chodníku. Současně radní uložili
realizovat vodorovné značení a osvětlení
v těchto místech.
8-0-0
RM nemá připomínky k navrhovanému
železničnímu jízdnímu řádu v Královéhradeckém kraji na období od 11. 12. 2016
do 9. 12. 2017. Podporuje přidání rychlíkového spoje Broumov – Praha.
8-0-0
RM schválila objednání opravy pamětní desky J. S. G. Jarkovského v Purkyňově
ulici čp. 834, Náchod, slečnou L. Trunečkovou – restaurátorkou, Náchod za celkové náklady 6.800 Kč vč. DPH.
8-0-0
RM odvolala ze školské komise Mgr. Janu
Komárkovou – na vlastní žádost. 8-0-0

Rada města 11. 7. 2016

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila se zveřejněním záměru
přenechat spolku AMAG, z. s., do bezplatného užívání nebytové prostory v budově čp. 1759 v Pražské ulici v Náchodě. Jedná se o místnost č. 224 o výměře 12,1 m 2
a místnost č. 225 o výměře 12,1 m 2. Prostory budou užívány k rozšíření spolkové činnosti v oblasti tvorby grafiky a dalších uměleckých technik a zároveň pro
uskladnění výtvarných materiálů.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením dohody
o ukončení nájemní smlouvy uzavřené
se společností Česká pošta, s. p., Praha
z důvodu odstranění doručovací schránky umístěné na pronajatém pozemku.
Smlouva bude ukončena dohodou k 31. 7.
2016.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením pachtovní
smlouvy, kterou se přenechává žadateli do užívání pozemková parcela č. 1151
na Pavlišově o výměře 4974 m2 pro zemědělské hospodaření. Smlouva se uzaví-

ZPRÁVY Z RADNICE
rá na dobu neurčitou s účinností od 1. 8.
2016.
8-0-0
Oprava cyklo lávek
Ostrovy a Peklo
8-0-0
RM souhlasila s opravou obou lávek,
kterou provede Tesařství Špaček, Jizbice a nátěrem původních nezastřešených
prvků.
Rozšíření veřejného osvětlení
– garáže ul. Pod Můstkem
8-0-0
RM souhlasila s rozšířením veřejného
osvětlení u garáží v ulici Pod Můstkem.
Dodavatelem budou Technické služby Náchod, s. r. o.
Návrh nového informačního navigačního systému ve městě a zřízení pracovní
skupiny
8-0-0
RM schválila vytvoření nového informačního systému města pomocí dopravních značek a piktogramů.
RM zřídila pracovní skupinu ve složení
Jan Birke, Ing. Jan Čtvrtečka, Jiří Maršík,
Roman Toušek, Nina Adlof, Ing. Radka Kejzlarová a Bc. Petr Valica pro vytvoření nového informačního systému města.
Žádosti o čerpání fondu
8-0-0
RM schválila převod částky 191.103 Kč
z fondu rezerv a rozvoje do fondu investic příspěvkové organizace Kino Vesmír
Náchod a jeho čerpání ve výši 193.721 Kč
na nákup přenosného HD videoprojektoru LCD Epson EB-G7905U vč. zoomového
objektivu.
RM schválila převod částky 114.288,13 Kč
z fondu rezerv a rozvoje do fondu investic příspěvkové organizace ZŠ Pavlišovská a čerpání fondu investic ve stejné výši
na pořízení konvektomatu pro škol. jídelnu.
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje v celkové výši 72.000 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové
organizace MŠ Havlíčkova. Finanční prostředky budou použity na nákup vybavení sociálního zařízení a šaten zaměstnanců u čtyř tříd mateřské školy z důvodu
rekonstrukce.
Optimalizace centrálního
zásobování teplem – Náchod
8-0-0
RM souhlasila se stavbou „Optimalizace
centrálního zásobování teplem Náchod –
lokalita SUN“, která zahrnuje rekonstrukci výměníkové stanice se zdrojem, plynovou přípojku a rekonstrukci parovodu
na teplovod.
RM souhlasila s návrhem Smlouvy
o smlouvě budoucí o umístění (věcného
břemene) pro umístění zdroje, plynu a vysokého napětí, akumulační nádoby, komínů na městský pozemek parc. č. st. 488,
k.ú. Staré Město nad Metují s tím, že podmínkou tohoto souhlasu bude v rámci rekonstrukce uložení parovodního potrubí
v trase Mánesova nábřeží do země.
Oprava sociálního zařízení objektu
obřadní síně hřbitova v Náchodě 8-0-0
RM souhlasila s objednáním opravy sociálního zařízení objektu obřadní síně
hřbitova v Náchodě u společnosti Vše pro
stavby, s. r. o., Praha.

IP kamery pro sledování provozu v ulici
Pražská a Běloveská
8-0-0
RM schválila instalaci čtyř IP kamer pro
sledování provozu v ulici Pražská a Běloveská a souhlasila s vystavením objednávky.

TELEGRAFICKY:

RM schválila opravu oplechování zdi
u MŠ Vítkova.
8-0-0
RM schválila vybudování a doplnění
stávajících herních prvků dětského hřiště v MŠ Myslbekova za cenu 562.302,10 Kč
včetně 21 % DPH.
8-0-0
RM schválila podporu akce „Dobročinný běh v Náchodě“ na podporu činnosti městského psího útulku v Broumově
pořádanou panem Filipem Brandou dne
25. 9. 2016 v okolí hotelu Bonato v Náchodě-Bělovsi.
8-0-0
RM vzala na vědomí zápis z jednání
komise výstavby konané dne 29. 6. 2016
a uložila místostarostovi J. Čtvrtečkovi
vyzvat firmu JTH k dokončení demoličních prací.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o pořádání Náchodských farmářských
trhů s panem Petrem Konopkem z Vrchlabí.
8-0-0

Rada města 20. 7. 2016

Jednání rady města se zúčastnilo šest radních, tři byli omluveni.
Generální rekonstrukce
ulice Purkyňova
6-0-0
RM uložila odboru investic a rozvoje
města zařadit do návrhu rozpočtu na rok
2017 rekonstrukci ulice Purkyňova.
Rekonstrukce komunikace
ul. U Kočovny
6-0-0
RM souhlasila se zařazením komunikace ul. U Kočovny do plánu oprav investic na rok 2017 a uložila odboru investic
a rozvoje města projekčně akci připravit
včetně stavebního povolení.
Oprava chodníku
ul. Mlýnská u parkoviště
6-0-0
RM souhlasila s demontáží panelů a vybudováním chodníku v ulici Mlýnská
za nabídkovou cenu 150.825 Kč bez DPH
od TS Náchod, s.  r.  o. a s darováním panelů firmě Dudek.
Žaloba o vydání klíčů a strpění
užívání s návrhem na vydání
předběžného opatření
6-0-0
RM souhlasila s textem žaloby proti Běloveské lázně a.s. na vydání klíčů od budovy prameníku v Bělovsi v souladu se
smlouvou o výpůjčce ze dne 21. 5. 2011.
Oprava komunikace ul. Kollárova
a U Rybníka – krajnice, obruby 6-0-0
RM souhlasila s opravou krajnic frézinkem v celé ulici U Rybníka, s rozšířením
křižovatky frézinkem a umístěním obrub
v daném úseku.
RM souhlasila s umístění žlabovek v ul.
Kollárova.

***
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KRONIKA

narození a svatby 2016

V červnu 2016 se narodili:
3. 6. 	Lucie Kulhánková
 		Eliška Antošová
6. 6. 	Barbora Nováková
10. 6. 	Viktorie Paslerová
 		Viktorie Kastnarová
14. 6. 	Ema Skořepová
25. 6. 	Václav Bubeníček
30. 6. 	Zuzana Novotná

V červenci 2016 se narodili:
3. 7. 	Tadeáš Gyurács
3. 7. 	Dominika Prouzová
4. 7. 	Tomáš Slavík
6. 7. 	Filip Čermák
12. 7. 	Marcus Hubáček
16. 7. 	Daniel Novotný
16. 7. 	David Dvořák
28. 7. 	Nikolas Krejčí
28. 7. 	Adéla Prouzová

V červnu 2016 byli oddáni:
6. 6.
Tomáš Línek, Náchod
Martina Burdychová, Náchod
11. 6.
Jiří Heinzel, Police nad Metují
Hana Strnadová, Police nad Metují
Jiří John, Náchod
Veronika Marková, Náchod
17. 6.
Lukáš John, Náchod
Dana Smutná, Náchod
Jan Gross, Náchod
Lenka Grossová, Náchod
18. 6.
Tomáš Jasiňský, Náchod
Veronika Kejzlarová, Náchod
Antonín Kosinka, Náchod
Jana Matoušová, Zábrodí

24. 6.
Jiří Drbal, Svratouch
Tereza Nováková, Pardubice
25. 6.
Roman Čapek, Náchod
Barbora Stejskalová, Náchod
Jan Pančík, Červený Kostelec
Miroslava Malá, Červený Kostelec

V červenci 2016 byli oddáni:
1. 7.
Štefan Štipák, Jaroměř
Alena Maroulová, Náchod
2. 7.
Tomáš Havel, Náchod
Lucie Holanová, Náchod
8. 7.
Miloš Pešák, Náchod
Lucie Ježková, Náchod
9. 7.
Petr Dvořáček, Slatina nad Úpou
Lucie Tryznová, Česká Skalice
Richard Arnold, Ústí nad Labem
Linda Sáričková, Náchod
Marek Jankovič, Jasenná
Jana Martincová, Nové Město nad Met.
15. 7.
Petr Vítek, Hronov
Renata Hanušová, Kramolna
Lukáš Soukup, Úpice
Iva Prouzová, Úpice
22. 7.
Josef Kubálek, Česká Skalice
Marie Gerlichová, Česká Skalice
23. 7.
Jan Beneš, Náchod
Marie Troutnarová, Náchod
30. 7.  
Jaroslav Jiránek, Červený Kostelec
Adéla Štěpánská, Červený Kostelec

Sportovní odpoledne
v Domově pro seniory Marie
V pondělí 15. srpna 2016 se v Domově pro seniory Marie uskutečnilo tradiční sportovní odpoledne. Pro klienty bylo
připraveno šest disciplín. Hod oštěpem,
výlov rybníka, dobývání hradu, hod koulemi, kopání na branku a hod kostkou.
Sportovnímu odpoledni fandilo i pěkné počasí. Každý zúčastněný klient disciplíny zvládl se sportovním nadšením
a s přehledem, na konečném stanovišti
dostal i sladkou odměnu a vítězům jednotlivých disciplín byly předány diplomy
a medaile. Jako absolutní vítěz sportovního odpoledne byla vyhlášena paní Marta
Václavíková, která získala nejvyšší počet
bodů za absolvované disciplíny.
Mgr. Jaromír Vejrych

Akademie 60+

míří do druhého ročníku
Téměř těsně před rokem jsem do zpravodaje nadšeně psala o začínajícím projektu vzdělávání v oblasti umění a kultury pro občany města Náchoda starší
šedesáti let Akademie 60+, který vznikl z iniciativy učitelů ZUŠ Náchod za finanční podpory Města Náchoda. Nadšeni
jsme byli všichni, a tak mne po ukončení prvního ročníku zajímalo, jaká je situace a atmosféra dnes. Obrátila jsem se
proto s malou anketou jak na lektory, tak
na několik vybraných studentů, pro každou skupinu byly otázky trochu odlišné,
o sumarizující výsledek se chci podělit.
Na začátek opět trochu faktografie. Valná většina studentů chce a bude pokračovat dál, jen několik málo muselo skončit
převážně ze zdravotních důvodů. Celkově ZUŠ kapacitu projektu navyšuje, takže
se mohlo přihlásit 15 nových lidí. Znovu
do programů hudebních, výtvarného, pohybového a literárně dramatického, který však loni pro malý zájem nebyl otevřen. Docházka byla na 80–95 %, pokud
student nemohl přijít, vždy se omluvil
a často se lekce konala v náhradním termínu. Píle je podle lektorů úměrná věku,
kladně hodnotí zodpovědný přístup, pečlivost, zájem a chuť se učit, velkou vnitřní motivaci a radost z každého i malého
úspěchu. Při hře na nástroj studenti leckdy sami navrhují, co chtějí hrát, jsou aktivní a mají vlastní nápady. Všichni lektoři potvrdili, že práce se seniory je pro
ně přínosná, oceňují možnost rovnocenné diskuse, pěkný mezilidský vztah, vzájemné obohacení vzhledem k životním
zkušenostem. „Člověk se dozví spoustu
věcí i o sobě a svém přístupu k vyučování.“ Ve výtvarném programu je příprava
náročnější a je nutno někdy zvolit pomalejší tempo, studenti si však pochvalují
vždy předem připravené pomůcky a náměty. Pro lektorku pohybového programu bylo příjemným překvapením, jak se
dá i 70tileté tělo v průběhu pár měsíců
zpružnit a dostat do poloh, které nikdy
nepoznalo. U studentů mne zajímal i důvod vstupu do projektu – většinou oživení a zdokonalení dovedností z mládí, někdy i touha poznat něco nového. Cení si
osobního přístupu a trpělivosti lektorů,
jsou vděční a váží si možnosti sebevzdělávání s profesionální výukou. Především
však ve všech odpovědích lektorů i studentů byla jako největší pozitivum uváděna radost. A tak všem přeji hodně radosti nejen v dalším studiu, ale i v životě.
Přeji ji rovněž těm 15 nováčkům, kteří se
sejdou 27. září v 17 hodin v obřadní síni
na radnici, kde jim budou slavnostně předány studijní indexy.
Lydia Baštecká

***
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Nové parkoviště
v Sokolské ulici
ocení především
rodiče prvňáčků

Ulice Sokolská nedaleko centra Náchoda se během prázdnin proměnila k nepoznání. V průběhu července a srpna zde
společnost SILVAGRO, s. r. o. z Horních
Rybníků vybudovala nové parkoviště
a opravy se dočkaly také přilehlé chodníky.
„Rád bych poděkoval i místním Sokolům. Díky jednání a vzájemné spolupráci
jsme mohli prostor rozšířit a vzniklo tak
celkem 18 parkovacích míst, která jsou
v této lokalitě opravdu potřebná“, uvedl starosta Jan Birke během slavnostního otevření parkoviště v úterý 23. srpna,
kterého se zúčastnil společně s místostarosty Pavlou Maršíkovou a Janem Čtvrtečkou. Nechyběl zástupce dodavatelské
firmy SILVAGRO Jan Dlauhoweský, pracovníci investičního oddělení MěÚ Náchod
a zástupkyně ředitele ZŠ Komenského Jaroslava Štěpová. Ta přivítala tři vyhrazená parkovací místa pro rodiče s dětmi
v pracovních dnech od 6 do 17 hodin a dodala: „Výrazně se tím zlepší bezpečnost
dětí, které docházejí do budovy v Sokolské ulici a nové parkoviště zcela jistě ocení s blížícím se začátkem školního roku
především rodiče prvňáčků“.
Stavební úpravy ulice Sokolské si vyžádaly z městského rozpočtu částku 1,8 mil.
korun a dodavatelská firma dokončila
práce v rekordně krátké době. Od úterý
23. srpna je tak komunikace znovu obousměrně průjezdná.

NOVÉ PARKOVIŠTĚ, PRIMÁTOR

PRIMÁTOR je tu pro Vás
Největší pivovar
v Královéhradeckém kraji,
n ác hod sk ý
P R I M ÁT O R
a.s. je zdravá a prosperující firma,
která Vám má
co nabídnout.
Jedním z důkazů je
podpora aktivit různých organizací, spolků nebo nadšených dobrovolníků, kteří
mají chuť dělat něco pro ostatní.
Podporujeme dění v oblasti kultury –
festivaly a slavnosti různých žánrů, koncerty, tak sportovní akce, kdy je žízeň
opravdu veliká a vychlazená jedenáctka
krásně osvěží a spláchne pot a dřinu, kterou sportovci do výkonu dali.
Zajišťujeme především zapůjčení technického vybavení od stánků a výčepů až
po slunečníky a pivní sety.

V náchodském regionu se každoročně
v srpnu konají dva velké festivaly, na kterých PRIMÁTOR nechybí. Jedním z nich je
v Červeném Kostelci Mezinárodní folklorní festival, který patří mezi nejvýznamnější akce tohoto druhu nejen v České republice, ale i v celé Evropě. A poslední
srpnový víkend se pravidelně malé Teplice nad Metují rozrostou a ožijí českými
a zahraničními návštěvníky, kteří našli
zalíbení v extrémních sportech na Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu. Velmi nás těší, že návštěvnost
a zejména množství vypitého piva a malinovky na jednotlivých akcích každým
rokem stoupá.
Další velkou akcí, nikoli tradiční, ale
v letošním roce mimořádnou, kde se s Primátorem budete moci potkat, bude v sobotu 17. září 2016 Den s Integrovaným
záchranným systémem, kterému bude
patřit celé centrum Náchoda. Těšíme se
na vás na Masarykově náměstí!

Stavební práce

na opravě průtahu Náchoda pokračují,
na rekonstrukci komunikace plynule navazuje oprava chodníků
Stavební práce v ulicích Pražská, Běloveská a Polská jsou v plném proudu a pokračují podle stanoveného harmonogramu. Ve středu 17. srpna 2016 se na prvním
větším kontrolním dnu přímo na stavbě sešli zástupci Města Náchoda, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Hradec
Králové, Policie ČR a dodavatelů stavby,
tj. společnosti EUROVIA CS, a. s. (komunikace) a SOVIS CZ, a.s. (chodníky). Právě
rekonstrukce přilehlých chodníků a zřízení cyklistických pruhů je součástí oprav
průtahu. „Oprava komunikace již postoupila do fáze, kdy jsou pokládány obrubníky a my můžeme zahájit práce na opravě chodníků včetně veřejného osvětlení“,
uvedl zástupce společnosti SOVIS CZ, a. s.,
Martin Hajtman.
Na realizaci tohoto projektu žádá město o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem je zajištění bezpečného přesunu chodců
a cyklistů podél této významné a frekventované mezinárodní silnice na jejím průtahu
Náchodem. Při stavbě dojde
k rekonstrukci chodníkových
ploch, rekonstrukci nástupišť
MHD, úpravě sjezdů a vyvolané úpravě místních komunikací. Rekonstrukce se dočká
i veřejné osvětlení a rozvody
městského rozhlasu.
Chodníky podél nyní opravované části komunikace budou dokončeny do poloviny
září, exponované úseky před

školami se bude firma SOVIS CZ, a. s., snažit upravit již do začátku školního roku.
„Zatím vše probíhá tak, jak má, stavbaři se vypořádali i s katastrofálním stavem
podloží, nyní pokládají jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky a celkový průběh
oprav tak není z hlediska času ohrožen.
Samozřejmě je to natolik rozsáhlá stavba, že musíme do posledního dne počítat
i s nečekanými událostmi“, uvedl během
kontrolního dne starosta Náchoda Jan Birke a všem přítomným poděkoval za dosavadní skvělou spolupráci a vzájemné
předávání informací, které průběh tak
náročné opravy jednoznačně usnadňují.
Příští kontrolní den se uskuteční 9. září
2016, kdy bude upřesněno, jak bude probíhat další etapa oprav do konce listopadu a jaká budou další dopravní opatření
s tím související.
Pro aktuální informace sledujte www.
prutahnachoda.cz.
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VÝROČÍ, ZBABĚLCI

Zbabělci ve filmu a na divadle
S prvním, nejznámějším a nejlepším románem Josefa Škvoreckého to od samého
začátku nebylo jednoduché. Hned po vyjití Zbabělců v roce 1958 se na autorovu
hlavu snesla vlna nenávistných odsudků
od stranických ideologů a oficiálních kritiků. Také ve spisovatelově rodném městě tehdy vzbudila kniha zachycující období jednoho týdne z konce 2. světové války
v Náchodě-Kostelci hodně nevole. Naštěstí doba se změnila a čtenáři se dočkali několika knižních vydání. Naopak nikdy nedošlo k zamýšlenému zfilmování románu,
ačkoli se v souvislosti s ním objevilo několik zvučných jmen a sám autor o film
velmi stál. Již v létě 1968 napsal Miloš
Forman s Josefem Škvoreckým patnáctistránkovou synopsi, jakousi filmovou povídku, ale po příjezdu sovětských tanků
a odjezdu obou z Československa nebylo
možné o realizaci filmu uvažovat. Po sametové revoluci udělal další pokus scénárista Petr Jarchovský, ale oslovenému
režisérovi Jiřímu Menzelovi se scénář
na rozdíl od knihy nelíbil a odmítl ho.
Když se později přece jen chtěl k tématu vrátit, už s ním Škvorecký spolupracovat nechtěl. Jarchovský pak nabídl scénář Janu Hřebejkovi, s nímž na něm chvíli
pracoval, a posléze Vladimíru Michálkovi. Také Bohdan Sláma se pokusil Zbaběl-

ce po svém adaptovat. Téměř na sklonku
života oslovil Škvorecký, který byl nadšen
televizním přepisem své povídky Malá
pražská Matahára pod titulem Rytmus
v patách, režisérku Andreu Sedláčkovou.
První verzi svého scénáře s ním stačila
ještě v roce 2010 konzultovat a získala autorská práva. Začátkem roku 2012 Josef
Škvorecký zemřel, aniž by se mu jeho velké přání splnilo, a zda film vůbec vznikne,
není jisté. Román je krásný, ale k filmovému zpracování evidentně těžký.
Naštěstí hned napoprvé se povedla divadelní adaptace Zbabělců. V dramatizaci Vladimíra Fanty a vynalézavé inscenaci
Filipa Nuckollse hru 16. října 2015 v premiéře uvedlo ostravské Divadlo Petra Bezruče a nyní ji přiváží do Náchoda. Fanta
románový text přepracoval, dialogy, které
stále působí svěže, příliš upravovat nemusel. Z množství postav ponechal třináct
a šťastně pozměnil vyústění děje. Inscenaci provází výhradně živá hudba s výjimkou dechovky ze záznamu rozhlasového vysílání. Ze hry vyzařuje především
radost a obsahuje i morální výpověď, že
okolnosti mohou proměnit zbabělce v hrdiny. Přijměte tedy pozvání do divadla
na čtvrtek 29. září. Vždyť kde jinde by
mělo být na Zbabělce vyprodáno než v náchodském Beránku?               Lydia Baštecká

Nevšední pozvánka
Přijďte si zazpívat a nenechte si ujít výjimečný zážitek pro celý život!!!
Na unikátní projekt pro letošní Vánoce se budeme připravovat již od září. Kdo
má chuť si zazpívat „Rybovu mši vánoční“ s komorním orchestrem Slávy Vorlové
a zpěváky z pěveckých sborů Hron a Dalibor na jevišti Divadla Dr. Josefa Čížka
v Náchodě i jinde, ten má letos ojedinělou příležitost. Speciální zkoušky výhradně k provedení „Rybovky“ budou pro zpě-

váky vždy v pátek ve zkušebně „Beránku“
od 19 hodin. Zájemce z řad veřejnosti zveme k prvním zkouškám již v pátek
16. září, 23. září, nebo nejpozději 30. září
2016. Vchod do zkušebny je ze zadní strany budovy Beránku. Nezapomenutelný zážitek je zaručen! Vřele všechny zájemce
zve výbor pěveckého spolku Hron z Náchoda v čele s předsedou spolku Ing. Jiřím Dusbabou a sbormistrem Ing. Vlastimilem Čejpem.

Zářijová výročí
V září 1786 byla v rámci reforem Josefa II. zrušena plhovská kaple a prodána za 46 zlatých Matěji Dydákovi,
náchodskému primasovi. Později byla
opět opravena a znovu vysvěcena.
Na podzim roku 1881 byla v Náchodě otevřena „c.k.odborná škola tkalcovská“, první odborná škola v našem
městě. Po druhé světové válce byla
přeměněna na střední průmyslovou
školu strojnickou a na počátku 70. let
zrušena.
Školní rok „za Rakouska“ začínal až
v půli září (a končil v půli července),
proto byla slavnostně otevřena a vysvěcena „obecná chlapecká i dívčí
škola II. obvodu“ v Komenského ulici
17. září 1896 a 18. září 1901 slavnostně otevřena a vysvěcena budova gymnázia (tehdy ovšem reálky). Obě sousedící školní budovy mají tedy letos svá
jubilea.
2. září 1866 byla v Náchodě zrušena
pruská polní pošta, zřízená za válečného tažení.
6. září 1876 se narodil zakladatel českého skautingu prof. A. B. Svojsík.
8. září 1841 se narodil Antonín Dvořák x), koncertoval v roce 1892 i v Náchodě.
12. září 2001 zemřel textilní výtvarník
a malíř Josef Ducháčx).
14. září 1886 se narodil ministr Jan
Masaryk, v týž den roku 1937 zemřel
jeho otec, první čs. prezident Tomáš
G. Masaryk x). Ten navštívil Náchod mj.
v červenci 1926.
15. září 1976 zemřel jeden z nejslavnějších našich fotografů Josef Sudek.
16. září 1986 zemřel Karel Svolinskýx),
malíř a významný ilustrátor Pracoval
před první světovou válkou kratší čas
u náchodského řezbáře Jana Uherka.
19. září 1956 zemřel prof. dr. Albert
Pražák, literární historik, předseda
revoluční České národní rady, hlavní řečník na čapkovských slavnostech
v Malých Svatoňovicích v červnu 1946.
20. září 1996 zemřel náchodský profesor a překladatel Vladimír Matějček x).
22. září 1846 se v Náchodě v hotelu
U slunce konala jiřinková slavnost.
22. září 1896 se narodil herec Zdeněk
Štěpánek x); hostovával i u nás.
24. září 1906 se narodil Ondřej Karabelešx), od r.1941 učil na zdejším gymnáziu, v Náchodě byl 15. července 1942
zatčen, vláčen pak koncentračními tábory. Po válce se už do Náchoda nevrátil.
Pozn.: Hvězdičkoux) jsou označeny osobnosti, o nichž bližší údaje najdete ve Velké encyklopedii osobností Náchoda (Město Náchod 2015).
(AF)

září 2016

Z HISTORIE

Historické domy ve městě
Dům čp. 63 (Špátovský dům)
V dnešní Tyršově ulici se od náměstí po pravé straně nachází
nedávno opravený dům čp. 63, dnes nejlépe dochovaný bývalý
měšťanský dům v Náchodě. Ačkoliv je na první pohled poměrně
nenápadný, dýchá z něho starodávná historie.
Původně stál při městských hradbách v těsném sousedství
Krajské nebo též Pražské brány a patřil k několika málo zděným
domům ve městě. Mezi ním a městskou hradbou, těsně za bránou, stála tzv. „jistybka“, dvouprostorový klenutý domek, který
sloužil jako strážnice nebo obydlí městského branného či výběrčího mýta. Dům, který byl od jistybky a hradby zřejmě oddělen
úzkým průchodem, se poprvé písemně připomíná v městských
knihách již k r. 1461, kdy místní soused Jan Verštat prodal „duom“
Janu Cedidlovi za 32 kop grošů. Po pěti letech ho koupil Jan Strýc,
jemuž r. 1481 povolila městská rada udělat tzv. průduch v hradbě a pod parkánem, aby dešťová voda mohla z jeho prostor vytékat do městského příkopu. Dům je však jistě staršího data, o čemž svědčí jeho vzácně
zachovaný klenutý gotický sklep.
V r. 1532 ho získal Jan Vaniš, jenž jeho tržní hodnotu navýšil o přikoupené pole a masný krám. V r. 1554 koupil Jan Jelínek z Koldína, úředník na náchodském zámku, tuto
nemovitost již za 300 kop grošů. Sám se více
angažoval v právních věcech, mj. r. 1557 obdržel šlechtický přídomek společně se svým
přítelem Pavlem Kristiánem, známým autorem českého zákoníku o městských právech.
V r. 1564 se přestěhoval do Pardubic a dům
přenechal za 500 kop švagru Michalu Špátovi, zdejšímu sousedu a řezníku. V této době
(po r. 1570) nahradila původní gotickou
nová reprezentativní Krajská brána v renesančním slohu, která těsně navázala na stávající jistybku.
Michalův syn Jakub Špáta převzal do svého vlastnictví rodinný majetek r. 1588, poprvé se oženil r. 1597 s Dorotou, dcerou
místního měšťana Jana Kalivody a podruhé r. 1617 s Dorotou, dcerou urozeného pána
Jana Kosteleckého ze Sladova, svého souseda. O rok později koupil od uzdaře Ondřeje
Crhovského sousední dům, který poté nechal přestavět a propojit se svým domem
v jeden stavební celek. Tehdy asi vznikla
i mladší část sklepů v západní části stavby.
Scelení zmíněných domů se stalo patrně r.
1638, o čemž svědčí dvě dochované pískovcové desky na schodišti v prvním patře se
jmény majitelů a s uvedeným letopočtem.
Původně snad byly umístěny na průčelí nebo byly součástí vstupního portálu. Jakub Špáta sloužil na náchodském zámku nejdříve
jako písař ve službách pánů Smiřických, poté za Trčků z Lípy povýšil na hejtmana. Za své věrné služby byl povýšen do rytířského stavu s přídomkem z Frideburku. Zemřel asi 5. 1. 1640 a spolu se svou druhou manželkou byl pohřben v děkanském kostele
sv. Vavřince.
Novým majitelem přestavěného domu se stal jeho zeť Daniel Maxmilián Auštecký z Festenburku, syn hejtmana komorního
panství ve Smiřicích, jenž se oženil s nejstarší Špátovou dcerou
Magdalenou Salomenou. Trhová smlouva ze dne 22. 8. 1650 dosvědčovala, že dům Špátovský u Krajské brány spolu s druhým
domem koupeným byl „z gruntu v nově vystavený a ve všem jeho
způsobu za jeden dům počítaný s právem městským i se všemi povinnostmi městskými“. Zároveň k domu patřily další nemovitosti

v úhrnné ceně 2200 kop grošů míšeňských. Zápisem z 6. 6. 1701
se novým majitelem stal Václav František Ignác Hájek, zámožný
měšťan a důchodní náchodského panství, jenž se již dříve (1687)
oženil s Lidmilou, dcerou předchozího majitele. Po jeho smrti
(12. 8. 1703) obdrželi dům jeho syn František Josef, zámecký úředník, a dcera Kateřina Františka, která se provdala za Jana Václava
Fischera, purkrabího náchodského panství. Podle pořízeného zápisu měl dům tehdy v přízemí velkou světnici, kuchyni a pod ní
sklep, lázničku, mandlovnu s průchodem na dvorek, pec, kašnu,
malou kůlnu pro vozy a maštal pro koně. V patře pod půdou se
nacházely asi čtyři pokoje a čtyři komory. Jeho dalším majitelem
se poté stal zámecký hofmistr Jan Albrecht Assink, jenž se oženil se zmíněnou Hájkovou dcerou. Po něm dědila 7. 9. 1761 jeho
dcera Emilie, manželka zámeckého obročního Josefa Fritze. Toto
manželství bylo bezdětné a jejich úmrtím skončila držba domu
potomky rodu Špátů, která trvala více než
dvě století.
Dne 4. 4. 1780 koupil v úřední dražbě
jen samotný dům čp. 70 bez pozemků náchodský poštmistr a zámožný měšťan Václav Sperling za odhadní cenu pouhých 535
zlatých. Protože byl zakoupený dům značně
zchátralý, nechal ho nový majitel přestavět.
Rozšířil ho až k městské hradbě, která byla
zčásti zbořena včetně bašty, odkryté při nedávném archeologickém výzkumu. Bývalá
jistybka se však v přízemí domu zachovala
dodnes včetně upraveného původního portálu a úseku hradby. V patře renovovaného domu vznikly honosné pokoje s rokokovou štukovou a malovanou výzdobou. Jeden
bohatě zařízený měšťanský salon, obsahující malované výjevy ze života francouzské a skotské královny Marie Stuartovny,
se zachoval až do poloviny minulého století
V r. 1786 převzal nemovitost jeho synovec
Antonín Sperling, komerční rada a obchodník s plátnem. V budově s novým čp. 71 zřídil obchod a úpravnu látek, v prvním patře
měl čtyřpokojový byt. Po jeho smrti dne 28.
6. 1816 byla cena celého objektu úředně odhadnuta na 7651 zlatých a 10 krejcarů konvenční měny.
Dne 6. 8. 1827 byla zbořena Krajská brána a odbouraná zeď ve výstupku domu byla
nahrazena novou, postavenou na zachovaném základu původní brány. Tím získal celý
objekt více světla a prostoru. Po manželích
Vejmanových získali dům r. 1882 v exekuci manželé Bedřich a Valburga Kašparovi. Ti si v domě otevřeli
železářský obchod a na konci 19. století provedli dílčí stavební
úpravy a bohatou historizující fasádu, kterou se budova pyšní dodnes. V klenutém přízemí se nacházely obchody, v patře
v r. 1921 bylo sedm bytů, v nichž bydlelo 20 osob.
V padesátých letech 20. století byl dům převeden do správy bytového podniku, bohužel postupně chátral a výhledově byl určen
k demolici. Až zásluhou současných majitelů (Václav a Miroslava Maršíkovi) byl v letech 2001–2012 postupně citlivě rekonstruován a stal se cennou kulturní památkou (viz foto). Velmi pěkný
vzhled domu dotvořila na bočním štítu malba této stavby a Krajské brány (viz foto). Podle vzoru veduty Johanna Venuta z r. 1786
ji pořídil zdejší malíř Milan Jícha. Nyní dům slouží zejména k obchodním a podnikatelským účelům.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Kladské pomezí a Náchod
v Olympijském parku Pardubice

nyní zamítnutých požadavků na jiné využití území.
Závěrem chci ještě jednou poděkovat
všem, kteří se na tvorbě územního plánu
města Náchod podíleli, za jejich čas i úsilí a pevně věřím, že nová podoba tohoto klíčového dokumentu zajistí pokračování udržitelného rozvoje našeho města
ve všech jeho oblastech.
Jan Čtvrtečka, místostarosta

V pondělí 15. 8. se město Náchod připojilo společně s destinační agenturou Branka o.p.s. k Olympijskému parku
v Pardubicích a prezentovalo Náchod spolu s turistickou oblastí Kladské pomezí.
Celý den si tak mohli návštěvníci olympijského parku prohlédnout a odnést propagační materiály města, seznámit se s náchodskými rodáky pomocí kvízu, který
byl pro ně připraven, a děti si mohly pohrát se světlem v malé expozici zapůjčené z interaktivního muzea chytré zábavy
Pod čepicí z Hronova. Během celodenního programu stánek navštívilo téměř 300
návštěvníků.

Plánované opravy
lávek přes Metuji

Nový uzemní plán Náchod
Zastupitelstvo města Náchod dne
20. června 2016 na svém zasedání schválilo a vydalo formou opatření obecné povahy č. 1/2016 nový uzemní plán (ÚP).
Územní plán Náchod zahrnuje katastrální území Náchod, Staré Město nad Metují, Bražec, Běloves, Babí u Náchoda,
Pavlišov, Malé Poříčí, Lipí u Náchoda, Jizbice u Náchoda, Dobrošov. Dne 26. 4. 2010
bylo schváleno pořízení nového územního plánu, který by zohledňoval nové právní předpisy, veřejné zájmy, požadavky občanů, oprávněných investorů, uspořádání
území a umožnil další tolik potřebný rozvoj města. Původní územně plánovací dokumentace byla z konce devadesátých let
minulého století a i přes neustálou aktualizaci již z mnoha důvodů nevyhovovala
současným požadavkům. Práce na novém
dokumentu byla složitá a časově náročná,
protože bylo nutné zajistit potřebné průzkumy a rozbory území, projednat návrhy
s dotčenými orgány, sousedními obcemi,
občany města, investory, dodržet transparentnost celého procesu a trvala tedy více
než šest let. Při jeho pořizování bylo využito nových poznatků, metodik a moderních pohledů na tvorbu územních plánů.

Proto bych rád poděkoval především
všem občanům i investorům za ochotu
podílet se svými připomínkami a podněty na tvorbě nového územního plánu
ve všech fázích, kterými musel před vlastním schválením projít, za konstruktivní
a věcnou debatu i trpělivost, kterou projevili vzhledem k délce jeho projednávání.
Děkuji také pořizovateli a projektantovi
za pečlivou přípravu a zpracování nového ÚP a všem zastupitelům za racionální
přístup a ochotu spolupracovat na tomto
klíčovém dokumentu. Všichni jsme si vědomi, že ne všechny požadavky byly uspokojeny, ale vždy jsme se snažili najít kompromisní řešení a shodu názorů. Je třeba
si uvědomit, že územní plán je živá záležitost a může reagovat na nové potřeby či možnosti města, investorů i občanů formou aktualizace. Maximální doba
platnosti územního plánu není stanovena. Každé čtyři roky se zpracovává zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období, jejíž součástí mohou být
pokyny pro zpracování změny územního
plánu, nicméně zcela nepochybně dojde
k pořízení změn i dříve. Při tomto procesu se může znovu otevřít i problematika

Na přelomu září a října budou opraveny nezastřešené části lávek Na Ostrovech
a Peklo, tedy jejich začátek a konec. Dále
očištění a impregnace stávajících nosných trámů, oplechování nosných trámů
z vrchní strany a kompletní výměna prken u vstupů a výstupů a očištění a nátěr
původních nezastřešených prvků. Celkově si opravy vyžádají více než 250.000 Kč.
Důvodem jejich oprav je havarijní stav
nezastřešených částí a hrozící nebezpečí úrazu.

Poplatky
za komunální odpad
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili místní poplatek za komunální
odpad na rok 2016, že poplatek v základní
sazbě 650 Kč na osobu, která má v obci trvalý pobyt je platný pouze do konce září.
Od října, již bude místní poplatek za komunální odpad navýšen o 50 %.

Dopravní omezení
Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat, že dne 3. 9.
2016 bude z důvodu konání akce Náchodské Kuronské slavnosti uzavřen vjezd na
náchodský zámek. Parkování bude možné pouze na sídlišti Plhov nebo na náměstí. Parkoviště na náchodském zámku budou vyhrazena pro účinkující a prodejce.
Toto omezení neplatí pro obyvatele a dopravní obsluhu. Děkujeme za pochopení.

Upozornění

na změnu v harmonogramu svozu objemného rostlinného odpadu ze zahrad (větve, listí, tráva atd.) v roce 2016:
Stanoviště
Běloves – k Brodu
Železniční kolonie
Běloves – Na Horním konci
Branka – Veterinární st.
Drtinovo náměstí
Dobrošovská x Šafaříkova
Vojanova (u trafa)
V Zátiší
Klínek – prodejna
Sokolská (u Vatikánu)
Koupaliště
Za Kapličkou (u rybníka)
Malé Poříčí (u zastávky)
Babí – Truhlářská x Jabloňová

Čas
15.00
16.00
17.00
15.00
16.00
15.00
16.00
17.00
15.00
16.00
15.00
16.00
17.00
17.00

4. 4. 18. 4.
4. 4. 18. 4.
18. 4.
5. 4. 19. 4.
5. 4. 19. 4.
6. 4. 20. 4.
6. 4. 20. 4.
20. 4.
7. 4. 21. 4.
7. 4. 21. 4.
8. 4. 22. 4.
8. 4. 22. 4.
22. 4.

2. 5.
2. 5.
3. 5.
3. 5.
4. 5.
4. 5.
5. 5.
5. 5.
6. 5.
6. 5.

16. 5. 30. 5.
16. 5. 30. 5.
16. 5.
17. 5. 31. 5.
17. 5. 31. 5.
18. 5. 1. 6.
18. 5. 1. 6.
18. 5.
19. 5. 2. 6.
19. 5. 2. 6.
20. 5. 3. 6.
20. 5. 3. 6.
20. 5.

Datum
13. 6.
13. 6.
13. 6.
14. 6.
14. 6.
15. 6.
15. 6.
15. 6.
16. 6.
16. 6.
17. 6.
17. 6.
17. 6.

5. 9.
5. 9.
6. 9.
6. 9.
7. 9.
7. 9.
8. 9.
8. 9.
9. 9.
9. 9.
9. 9.

19. 9.
19. 9.
19. 9.
20. 9.
20. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
22. 9.
22. 9.
23. 9.
23. 9.
23. 9.

3. 10.
3. 10.
4. 10.
4. 10.
5. 10.
5. 10.
6. 10.
6. 10.
7. 10.
7. 10.
7. 10.

17. 10. 31. 10. 12. 11.
17. 10. 31. 10. 12. 11.
17. 10.
12. 11.
18. 10. 1. 11. 13. 11.
18. 10. 1. 11. 13. 11.
19. 10. 2. 11. 14. 11.
19. 10. 2. 11. 14. 11.
19. 10.
14. 11.
20 . 10. 3. 11. 15. 11.
20. 10. 3. 11. 15. 11.
21. 10. 4. 11. 16. 11.
21. 10. 4. 11. 16. 11.
21. 10.
16. 11.
4. 11.
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Zaběhej si pro dobrou věc
Děti, kamarády i psa vezmi s sebou
www.BehamePro

25. 9. 2016

Utule
k.cz

NÁCHOD, U HOTELU BONATO, Lázeňská 102, 547 01
TRASY:
pro děti 300 m, kratší 3 km a delší varianta 6 km

Město Náchod
a Sportovní zařízení města Náchoda

vás zvou

ZA SPORTEM NA NÁMĚSTÍ
prezentace pohybových aktivit
místních organizací

PROGRAM:
08:30 hod. - REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
09:00 hod. - UKÁZKA VÝCVIKU A CANNISTERAPIE

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

09:45 hod. - START DĚTSKÉHO BĚHU
10:15 hod. - START BĚHU NA 6 KM
10:20 hod. - START BĚHU NA 3 KM

v rámci programu proběhne

Vyhlášení vítězů po doběhnutí posledního účastníka.
PRO KOHO?
Pro běžce, chodce, pro dospělé, děti i babičky a dědečky. Pro zdravé
i s hendikepem. Běhu se můžete zúčastnit i se svým psem. Startovné
je 50,- Kč. Veškerý výdělek bude věnován Broumovskému
městskému útulku na provoz a aktuální péči o psy.

PŘÍSPĚVEK LZE ZASLAT ÚTULKU NA
č.ú. 9005 - 1823551/0100
variabilní symbol 1014

3. ROČNÍK STRONGMAN NÁCHOD
o putovní pohár města Náchoda

sobota 10. září 2016
od 13.00 hodin

Masarykovo náměstí v Náchodě

Logo společnosti

VEBA, a. s.
Standardní barevná verze

doprovodný program a občerstvení zajištěno
Barevná varianta CMYK
vlnka: 45 / 15 / 0 / 15
font: 100 / 51 / 0 / 69

Barevná varianta Pantone
vlnka: Pantone 7454 C
font: Pantone 539 C

MEDIÁLNÍ PARTNER

STRONGMAN NÁCHOD

�� ročník o p�to�ní po�ár ���ta �á��od
SOBOTA 10/ 9/ 2016 OD 13:00
M�S������� ��M�ST�

Město Náchod
a Sportovní zařízení města Náchoda

vás zvou

na 4. ročník

GP DO 105 KG
DISCIPLÍNY:
SUPER YOKE
CAR DEADLIFT
LOADING RACE
TIRE FLIP
ATLASOVY KAMENY

Sponzoři:

vstupné zdarma | změna programu vyhrazena
www.mestonachod.cz

Moderátor: Jiří Tkadlčík

Česko-polských
atletických závodů
Evropského města sportu
pro rok 2013 v atletice
pro děti do 15 let

sobota 1. října 2016
od 14.00 hodin

sportovní areál při ZŠ Náchod-Plhov
přihlášky se jménem a rokem narození Vašeho dítěte
zasílejte do 25. 9. 2016 na e-mailovou adresu
jiri.vondrejc@seznam.cz
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Broumovské
stavební
sdružení s. r. o.
Broumovské stavební sdružení s. r. o. přijme
do pracovního poměru stavebního projektanta. Podmínkou je minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru, praxe v oboru a znalost práce v CAD. Autorizace výhodou. Nabízíme dobré mzdové ohodnocení,
možnost ubytování, stálou práci, stravenky.
Nástup možný ihned. Životopis zasílejte na
mzdy@bssbroumov.cz. Bližší informace sdělí
p. Netík Martin, 777 762 305.
Broumovské stavební sdružení s.r.o. přijme
do pracovního poměru rozpočtáře. Podmínkou je minimálně středoškolské vzdělání
stavebního směru, praxe v oboru a řidičské
oprávnění. Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost ubytování, stálou práci, stravenky. Nástup možný ihned. Životopis zasílejte na mzdy@bssbroumov.cz. Bližší informace
sdělí p. Netík Martin, 777 762 305.

 Šití záclon
 Římské rolety
 Interiérová technika
 Pergoly  Markýzy  plachty INGENUA
 Grafická návrh….

LF Design
Pod Kapličkou 1188
Náchod
+420 603 875 529
info@lfdesign.cz

www.lfdesign.cz

Česká Saar Gummi

LFDesign-inzerat_86,5x123mm-NZ.indd 1

Saar Gummi Czech překročí třímiliardovou hranici

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Seřizovač výrobních linek
Operátor/ka gumárenské výroby

34 000 Kč
24 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném
zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec,
třísměnný a nepřetržitý provoz.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Saar Gummi Czech, červenokostelecký výrobce
pryžových těsnění pro automobily, letos výrazně
překročí třímiliardovou hranici tržeb. Nasvědčují tomu
pololetní výsledky, fi rma utržila 1,75 miliardy korun
a překročila tím plán o 150 miliónů.
Růst je zřejmý z porovnání s loňským pololetím,
ve kterém byly tržby o 400 miliónů korun menší než
letos. Předpokládaný celoroční výsledek přibližně
3,4 miliardy korun tržeb bude znamenat více než
půlmiliardové navýšení oproti roku 2015.
Hlavním sortimentem zůstává vytlačovací technologií
vyráběné těsnění dveří a kapot automobilových karosérií,
většina dodávek je pro německé výrobce automobilů. Ze
strategického pohledu je důležité rozšiřování sortimentu
i struktury zákazníků. Například dodávky lisovaných
dílů kombinujících pryž a termoplast pro BMW letos
přispějí k tržbám 60 milióny korun, vytlačované díly
pro nový model Citroën C3 francouzského výrobce PSA
Group přinesou ročně okolo 130 miliónů korun.
Dobrý výhled má i ruský závod skupiny SaarGummi,
jehož řízení převzala červenokostelecká SGC před rokem.
Firma v Tutajevu na sever od Moskvy získala velký
projekt pro vůz Ford EcoSport, s jehož přispěním během
dvou let stoupnou její tržby na čtyřnásobek současné
hodnoty.
(pl)

19.05.16 7:51
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ZŠ PLHOV
ZŠ Náchod-Plhov
– po prázdninách opět ve škole
Po prázdninách jsme zpátky ve škole.
Rádi, neradi – učitelé, žáci, školníci – už
opět začala každodenní práce.
Školní rok se ovšem nepřipravuje pár
dní před prvním zářím. Už od jara jsme
chystali novinky. Tou nejviditelnější
jsou elektronické žákovské knížky. Děti
z 4.–9. tříd již nebudou nosit domů „papírové“ známky a vzkazy. Žáci a jejich
rodiče dostanou svá přihlašovací hesla,
přes která se dostanou do své „žákajdy“.
Bude to jednodušší pro zadávání, kontrolu, zpětnou vazbu. V žádném případě nechceme omezit komunikaci s rodiči na posílání si vzkazů přes internet, ale těšíme
se, že řada věcí bude nyní probíhat jednodušeji.
Školu dělají školou kromě žáků zejména učitelé. Plhovský pedagogický sbor ve
dnech 27. a 28. srpna společně pracoval na
vytvoření koncepce rozvoje školy v příštích třech letech. Hodnotili jsme uplynulé období, plánovali jsme roky příští. Pro
rozvoj školy hledáme další finanční prostředky, z evropských fondů přijdou do
školy peníze na vzdělávání učitelů, na zabezpečení péče o žáky s individuálními
potřebami.
Přes prázdniny byly také zrekonstruovány záchody ve školní družině a vybudováno dětské hřiště v prostoru za budovou
prvního stupně. Obojí bude sloužit zejména menším dětem a přispěje to k tomu,
aby se ve škole cítily ještě lépe než doposud. Léto je už skoro minulostí, škola
otevřela svoje dveře všem, dětem, jejich
rodičům, ale také všem pracovníkům plhovské školy přeji, ať nastávající školní
rok společně úspěšně zvládneme.

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
V době, kdy vznikají tyto řádky, se
po školních chodbách ještě neprohánějí
stovky žáků, ale čilý ruch tu panuje stejně. Dokončují se stavební úpravy, aby
1. září mohl úspěšně odstartovat nový
školní rok.
Jaký asi bude? Tím si určitě většina
žáků v tuto chvíli ještě hlavu neláme.
Možná jen budoucí prvňáčci a jejich rodiče. Pro mnohé z nich to ovšem není krok

do neznáma, protože v naší škole byli pravidelnými hosty.
Všem přejeme, aby to pro ně byl rok
úspěšný a pohodový, jako byl pro většinu z nás, učitele i žáky, ten předchozí, se
kterým jsme se nedávno rozloučili předáváním vysvědčení a někde i se slzami
v očích – zejména v 9. a 5. třídách, kde
se žáci „rozutekli“ do jiných škol. Dříve
ale ještě předvedly všechny třídy své pěvecké, herecké, taneční, sportovní i autorská umění na akademiích 1. a 2. st. školy,
kde sklidily velký potlesk a obdiv obecenstva. Děti nasadily svým uměním pomyslnou laťku hodně vysoko pro další podobné akce.
Také oba sportovní dny na stadionu
Hamra se velmi vydařily. Počasí nám přálo (2. stupni snad až příliš, někteří žáci
i učitelé se nám trochu připálili), děti si
vyzkoušely tradiční i netradiční sportovní disciplíny.
V té době už měly všechny třídy školní výlety, exkurze i školy v přírodě za sebou. IX. D si užila moře v Chorvatsku,
IX. C si zase zařádila v zábavním centru
v Německu. Ale doma je doma, a tak si například 5. třídy zajely do Prahy prohlédnout naše hlavní město z Petřínské rozhledny i z hladiny Vltavy při projížďce lodí.
Na konci školního roku proběhlo i vyhodnocení různých projektů, akcí a soutěží. Dejme teď slovo paní učitelce Schneiderové, jelikož se nám její příspěvek
do posledního čísla Zpravodaje už nevešel.
„Co mají společného čtverec, knoﬂík a víčko? Z fyzikálního hlediska jsou to jednoduše
tělesa vyrobená z látek, pro které má chemie
jistě nějaký ten pěkně rozvětvený vzorec.
Z pohledu matematiky by se pro tyto útvary zcela určitě také nějaké pěkné pojmenování našlo (ačkoliv čtverec, ten to má jednoduché, je to prostě čtverec).
My však máme v terminologii jasno. Jde
o projekty Víčka pro Filípka, Deky z lásky
a Šikovné ruce pro Hospic.
Víčka od PET lahví váží a balí do pytlů
paní učitelka Voborníková. Zanedlouho poputují k rodičům vážně nemocného Filípka
Kňažourka. Mají mu pomoci k rehabilitačním a logopedickým pobytům a k nákupu
kompenzačních pomůcek, bez nichž se díky
svým problémům neobejde.
K cestě do sídla organizace „Deky z lásky“ se chystá i 148 vyšívaných čtverců, kde
budou některé z nich všity do patchworkových dek, aby vykouzlily úsměv na tváři dětem, které díky své nemoci často pobývají
v nemocnici.
V žákovských dílnách si na svůj odvoz
do Hospice Anežky České v Červeném Kostel-

ci ještě chvíli počká bedna, do níž v září přidáme výrobky z 1. stupně i z keramické dílny
a sáček s nezbytnými knoﬂíky pro štěstí. Teprve potom zamíří na prodejní výstavu, aby
pomohla tomuto zařízení, kde se vzorně starají o těžce nemocné, získat nějakou tu korunu na přilepšenou.
Všem, kteří sbírají, vyšívají a pomáhají,
moc děkuji.“
Město Náchod již 5. rokem uděluje
za píli vybraným žákům titul „Žák roku“.
Pan starosta Birke na slavnostním setkání, které se uskutečnilo v obřadní síni
náchodské radnice, ocenil tímto titulem
B. Osobovou z IX. D a M. Dítětovou z V. A.
Titul „Skokan roku“ za snahu o zlepšení studijních výsledků obdržel M. Lukáš
z II. C. Všem oceněným žákům blahopřejeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.
Město Náchod též každoročně uděluje titul „Náchodský pedagog roku“. Při
této příležitosti z rukou pana starosty převzal zvláštní ocenění jako poděkování za dlouholetou a skvělou práci
Mgr. Ladislav Domáň. Pan ředitel se rozhodl ukončit svou práci ve funkci ředitele,
my se připojujeme k poděkování a přejeme mu hodně zdraví a spokojenosti.
Kolektiv ZŠ Komenského

Poděkování

z Rozesmátého děcka
Zvelebování Jedlé zahrady v Rozesmátém děcku stále pokračuje. Jsme velmi
rádi, že se nám již podařilo do projektu
zapojit celé rodiny a nyní i žáky ZŠ Komenského. Pod vedením Mgr. Zdeňka Borny nám vyrobili hmyzí domeček na naši
zahradu. Zatím se nájemníci nehrnou, ale
na podzim se domek jistě zaplní. Mnohokrát děkujeme všem, kteří se zúčastnili,
a těšíme se na další spolupráci.
Současně bychom Vás chtěli informovat, že naše skupina je již zcela naplněna. Pokud chcete mít doma rozesmáté
děcko, navštivte nás a můžete se zapsat
do našeho pořadníku. Děkujeme úplně každému, kdo věří v naši práci a podporuje
nás. Děkujeme rodičům za jejich pozitivní přístup a děkujeme především dětem
za skvělý rok, který jsme s nimi mohli
prožít. Hurá do dalšího roku.
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OA Náchod
Obchodní akademie Náchod
podporuje talenty
Studenti Obchodní akademie Náchod se
v letošním roce zúčastnili několika soutěží, v nichž nešlo o znalosti z oboru, ale
naopak o kreativitu, tedy o jejich tvůrčí
schopnosti. K nejvýznamnějším patřila
výtvarná soutěž Karel IV. očima dětí, kterou na červen vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. Z 10 000 příspěvků bylo
vybráno a ohodnoceno 200. Mezi oceněné patřil i Lukáš Milar, který získal Zvláštní ocenění za technické ztvárnění kresby Karla IV. V regionálním měřítku se
prosadili v rámci Prima sezóny hned dva
studenti – oba ve fotografické soutěži.
Kristýna Jakoubková zaujala porotu fotografií Pihy a získala 3. místo a Michal Bareš Čestné uznání za fotografii Nekonečná
svoboda. Těší nás, že naši studenti nejsou
úspěšní například jen na regionálních či
mezinárodních veletrzích fiktivních firem, ale že získávají ocenění i mimo svůj
obor.
A s tím, jak oni sami vnímají své první umělecké kroky, se podělila Zuzana Jakušová:
Prima sezóna
a mé tři dny se skvělými fotografy

Každý člověk žijící v Náchodě a v okolí
ví, že květen je měsícem oslav jara, pomalého probouzení města ze zimního spánku, ale také dobou, ve které se každoročně
uskutečňuje festival Prima sezóna. Tento
rok jsme se zapojili i my – žáci Obchodní
akademie Náchod – a poslali do soutěže
několik našich fotografií. Zároveň jsme se
přihlásili do tří fotografických dílen a ty
se setkaly s velkým úspěchem, nás amatérských fotografů.
Nebudu vám popisovat všechny zážitky, to by tato práce nebyla článkem, ale
rozsáhlým románem.
Nejprve chci podotknout, že každá dílna byla pro mne něčím výjimečná. Díky
nim jsem zcela změnila můj dosavadní
pohled na focení a neuvěřitelně jsem si
rozšířila obzory. Mnoho fotografů se dlouhá léta snaží najít to, co by focením chtěli vyjádřit. Nejsou si jisti, jakým směrem
se chtějí ubírat. Jsou jak ztracení a hledají svou múzu. Díky těmto třem dnům
můžu říci, že já už ztracená nejsem. Našla jsem to, co se na dlouhou dobu stane
mým směrem ve světě focení. Co je pro
mě tak důležité? Lidi, jejich přirozenost
a lidskost.
Všechno, co jsem za tyto dny mohla zažít, je pro mě nepopsatelně důležité, stejně tak jako pro mé následující studium fotografie a focení samotné.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat
panu Radku Kalhousovi a panu Romanu
Ungerovi, že nás, začínající fotografy, ne-

S elegancí a noblesou
1. 9. – 30. 9. 2016

Hlavní výstavní sál Muzea
Boženy Němcové a Muzea
textilu v České Skalici
Velkoryse pojatá výstava
ze soukromé sbírky
Muzea Kouzlo starých
časů v Praze, věnující
se stylu života vyšších
společenských vrstev na
přelomu 19. a 20. století.
Nostalgické ohlédnutí
za dobou, ve které se
zastavil čas, provádí
návštěvníka
zákoutími starého
měšťanského domu
s exponáty volně
koncipovanými do
obrazů, ve kterých
vstupuje do děje a vnímá
atmosféru příběhů, které
vyprávějí.

Pořádá Muzeum Kouzlo starých časů za laskavé spolupráce
Muzea Boženy Němcové a Muzea textilu.
Otevřeno úterý–neděle 9.00–17.00 hod.
Tel.: 723 960 308, e-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com
www.kouzlostarychcasu.com

chali nahlédnout do svého světa a že my
jsme se na svět mohli podívat jejich očima. Také chci poděkovat Prima sezóně, že
mi umožnila být s lidmi, kteří jsou pro
mě velikým vzorem. Mé poděkování patří i škole a učitelům, kteří nám studentům pomáhají rozvíjet naše sny, ačkoliv
často nesouvisejí s ekonomickým zaměřením školy. Díky této ochotě a podpoře se
já i mí spolužáci můžeme při studiu věnovat našim zájmům. V mém případě focení.
Ohlasy na tento festival jsou vždy více
než skvělé, z vlastní zkušenosti mohu toto
tvrzení potvrdit, a proto se těším na květen 2017, který ráda strávím s Prima sezónou.

MŠ Babí
U Písníku máme školku,
je to naše hvězda.
Povíme vám bez okolků,
o lepší se vám nezdá.
O naše děti starají se
jen samé super ženy.
Učit, vařit zvládnou hravě
a také měnit pleny :-)
Tímto chceme poděkovat
za spoustu krásných let,
našim malým ratolestem
jste rozzářily svět!!!
Rodiče a děti MŠ Babí

JDE V ŽIVOTĚ
JEŠTĚ O VÍC?
KURZ ALFA je cyklus neformálních setkání
o základech křesťanství,
která dávají příležitost klást otázky, společně se bavit
a objevovat nové perspektivy v přátelské atmosféře.

Těšíme se na setkání s Vámi poprvé :

Ve středu 14. září 2016 v 18:30 hod
Čeká Vás občerstvení, zajímavé přednášky a diskuze
Pořádá :

společenství z Římskokatolické farnosti
v Náchodě

Přihlášky : alfanachod@gmail.com, nebo tel. 723282805
Přijďte :

na faru na náměstí v Náchodě (vedle hotelu
Beránek)

www.alfa-nachod.webnode.cz
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Monika
Monika
absolonová
absolonová
A boom ! bAnd jiřího dvořákA

A boom ! bAnd jiřího dvořákA

ZÁMEK NÁCHOD
NÁCHOD
ZÁMEK

3.
září
2016
od
20
hodin
3. září 2016 od 20 hodin

www.Absolonová.cz

POZVÁNKA

www.Absolonová.cz

září 2016

I. nádvoří – Zámecký sklep
14.45–15.15 Tajemná noc v Ratibořickém mlýně
Loutková scéna Dětem pro radost
Tajemná noc v Ratibořickém mlýně
Loutková scéna Dětem pro radost

15.45–16.15

Pěvecký sbor Hron

zahájení akce
Jak šlo vejce do světa – Dramatický kroužek ZŠ Velké Poříčí
Pěvecký sbor Hlásek – ZŠ TGM Náchod
PARWANA – skupina orientálního tance – SVČ Déčko
Mravenečkovo dobrodružství
Pěvecký sbor Poříčský Beránek
Kouzla staré Číny – Mr. Carlo – Karel Kašpar
Smíšený sbor Kácov – Nové Město nad Metují

MUSICA PER GAUDIUM
soubor staré hudby SVČ Bájo Česká Skalice

11.05–11.25
11.45–12.45

Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského

Podium

14.00–14.30

Lidová muzika Šmikuranda – soubor SVČ Bájo Česká Skalice
Taneční soubor Memelite
hosté z partnerského města Bauska v Lotyšsku

Změna programu vyhrazena!

Musica Harmonica 2 – Akordeonový orchestr
Módní přehlídka – SŠ oděvní, služeb
a ekonomiky Červený Kostelec
Rižské saksofonové kvarteto
Spolek panstva na tvrzi Žíželeves – tanec leander

15.55–16.40
16.55–17.15
17.30–18.00
18.10–18.20

Monika Absolonová za doprovodu skupiny Boom

vstupné 100 Kč/osoba, 50 Kč/dítě do 15 let, ZP
vstupné vybíráno od 18.45 hodin

20.00–21.00

21.10.

Závěrečná večerní fanfára – večerka
ZUŠ Police nad Metují

IV. nádvoří
stánkový prodej, občerstvení

IV. nádvoří – Piccolominská zahrada
15.00
KON&TAKT (skupina country & blues)

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

Galerie výtvarného umění Náchod
výstava Václava Maliny – Od imprese k abstrakci
výstava Vendula Chalánková – Ilustrace z cyklu Umělci do 40 let
před galerií vystoupení scénického šermu Mercenarius
(prezentace zbrojí, zbraní s možností vyzkoušení, lukostřelba)
výstava dravých ptáků

Velvyslanectví Lotyšské republiky
v České republice

Zámecká alej
soutěže pro děti – SVČ Déčko
prohlídka obory na zámeckém kopci, daňci a mufloni ve volné přírodě
jízda v kočáře, na koni
vojenská kuchyně

Akce se koná za finanční podpory Velvyslanectví Lotyšské republiky.

www.mestonachod.cz

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

14.30–15.00
15.10–15.40

09.30–09.35
09.35–09.50
10.05–10.20
10.25–10.40
10.45–11.00

Zámecká kaple
11.15–11.45

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

II. nádvoří
17.00–17.20

I. nádvoří – Velký sál
16.00–16.45 Koncert pro vévodu
Smyčcový orchestr ZUŠ Náchod

Náchodský zpravodaj
OPERA A BALET V KINĚ
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OPERA A BALET V KINĚ
září 2016

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

Náchodské

Kuronské slavnosti

Jubilejní desátý ročník

SLAVNOSTNÍ KONCERT v PÁTEK 2. ZÁŘÍ 2016 ve 20.30 hodin

děkanský kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Náchodě
Rižské saksofonové kvarteto
pod vedením prof. Artise Símanise,
sólistka Lotyšské národní opery Kristíne Gailíte

NÁCHODSKÝ ZÁMEK OŽÍVÁ v SOBOTU 3. ZÁŘÍ 2016
stánky s řemesly a občerstvením od 9.00 hodin
prohlídky zámku 9.00–19.00 hodin
noční prohlídky s oživlými postavami 21.00–23.00 hodin
otevřená vyhlídka na terase
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KAMENY ZMIZELÝCH

Náchodský zpravodaj

Kameny zmizelých pro pět sester

Růže pro sestry Goldschmidovy
Masarykovo náměstí je bezesporu srdcem města. Každý
z nás tu často mívá nějaký cíl, někdy jím jen rychle projdeme
a po očku sledujeme, co je zde nového. V úterý 2. srpna navečer
zde bylo před domem čp. 57 položeno pět neobvyklých kamenů na památku pěti sester Goldschmidových. V Evropě se pro
tyto památníky vžil název Stolpersteine, což v překladu znamená kameny, o které se zakopává, přeneseně místo k zamyšlení.
V Česku jim říkáme Kameny zmizelých. Jsou to kostky z betonu s mosazným povrchem vsazené do chodníku před domy obětí holocaustu a nacistického režimu. Jsou do nich vyryta jména
s několika dalšími údaji o oběti. U zrodu projektu stál počátkem
90. let německý umělec Gunter Demnig, který tentokrát přijel
i do Náchoda. „Aby si někdo kámen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit,“ a právě to se stalo pro Guntera Demniga vůdčí tvůrčí
myšlenkou, která se dál šíří Evropou. Dosud bylo položeno přes
padesát tři tisíce Kamenů ve dvaceti zemích. K obětem nacismu umělec počítá pronásledované skupiny, jako jsou Židé, Sinti
a Romové, političtí nepřátelé, homosexuálové, příslušníci odboje, oběti eutanázie, Svědkové Jehovovi a další.
Iniciátorem projektu v Náchodě se stal pan Michal Kraus
(*1930), syn lékaře Karla Krause a Loly Goldschmidové, který
do svých osmi let prožíval v Náchodě krásné dětství. Pak přišla nacistická okupace, zákazy, deportace do terezínského ghetta a nakonec nepředstavitelná muka v koncentračních táborech Osvětim, Mauthausen, Melk a Gunskirchen. Podařilo se mu
přežít, studovat, stát se v USA architektem, založit rodinu, procestovat kus světa. Hluboko v nitru však zůstává nikdy ne zcela zhojená rána – vzpomínka na smrt rodičů, desítky příbuzných, kamarádů a další spoluobčany, kteří byli vinni jen proto,
že byli Židé.
Nejlépe je vidět tragédie holocaustu, systematického vyvražďování židovského obyvatelstva v průběhu druhé světové války, na osudu jedné rodiny. Goldschmidovi patřili k nejstarším židovským rodinám usídleným v Náchodě, jejichž rodokmen zde
sahá do roku 1636. V roce 1846 založil Samuel Goldschmid textilní závod, z něhož vznikla v Bělovsi při silnici k Hronovu mechanická tkalcovna. Ve třicátých letech 20. století v ní pracovalo
okolo 300 zaměstnanců a měla 150 tkalcovských stavů. V rozvoji
podniku pokračoval jeho syn Max Michael Goldschmid (1847 Náchod – 1911 Náchod) a následně vnuk Hanuš Goldschmid (*1891
Náchod). Dnes již budova neexistuje, místo ní zde byly vybudo-

vány chráněné dílny Amulet. Hanuš měl pět sester, všechny se
narodily v Náchodě.
Jenny byla nejstarší, narozena v roce 1878. V roce 1900 se provdala za vdovce Gustava Schura, společníka textilní firmy Izák
Schur a synové. Gustav Schur byl kromě toho až do své smrti v roce 1935 představitelem Izraelské náboženské obce v Náchodě. Rodina Schurova bydlela ve velkém domě v Tyršově ulici
čp. 200. Jejich syn František (*1901 Náchod) se stal majitelem továrny v Hlinsku. Zachránil se emigrací, což se nepodařilo jeho
manželce a dvěma malým dětem, kteří zahynuli v Osvětimi.
Mladší Bedřich neboli Freda, jak mu říkali (*1906 Náchod), pracoval ve firmě Goldschmidových a později v Úpici. V roce 1939
společně se svou manželkou Editou Hellerovou (*1914 Náchod)
a synem Petrem (*1938 Úpice) emigroval do Cařihradu. Usadili se
v Brazílii. Právě Peter Schur přijel společně s manželkou Helene
z USA do Náchoda, aby zde při vzpomínkovém aktu zastupoval
kdysi rozvětvenou místní rodinu a také si oživil pár slov jazyka,
kterým doma mluvili jeho rodiče. 1. srpna byli oba místostarosty
města přijati na radnici. Když byli náchodští Židé v prosinci 1942
deportováni do ghetta Terezín, bylo jeho babičce Jenny Schurové
64 roků. Zde strávila jeden rok a v prosinci 1943 byla deportována do KT Osvětim – Březinka, kde během noci ze 7. na 8. března
1944 zahynula v plynové komoře.
Alice, provdaná Schwabacherová, druhá dcera Goldschmidových, se narodila v roce 1881. I ona žila s rodiči v Náchodě,
po sňatku pak v Praze. Odtud byla v dubnu 1942 deportována
do ghetta Terezín, kde zahynul její manžel. V září 1943 byla zařazena do transportu směřujícího do Osvětimi. Zde v noci ze
7. na 8. března 1944 zahynula v plynové komoře. Podobný osud
postihl i její děti s rodinami.
Lilly, narozená v roce 1884, se provdala za Rudolfa Haase
a přestěhovala se do Prahy. Za války se již jako vdova vrátila do Náchoda, kde zprvu bydlela u bratra Hanuše, tedy opět
v domě svých rodičů, a později, když již Židé nesměli na náměstí bydlet, se přestěhovala do domu Schurových v Tyršově ulici
ke své sestře Jenny. Společně pak byly deportovány do ghetta
v Terezíně. Lilly byla v září 1943 zařazena do transportu směr
KT Osvětim – Březinka, do tzv. rodinného tábora českých Židů.
Po půl roce byli téměř všichni, kteří ještě ze zářijových transportů roku 1943 zůstali naživu, celkem tři a půl tisíce osob, zlikvidováni v plynové komoře. Mezi nimi i Lilly. Její syn Max (*1912),
byl transportován již v roce 1941 z Prahy do ghetta v polské Lodži. Věznění přežil – byl osvobozen v Mühldorfu, avšak po válce svůj život sám ukončil.

Pět sester Goldschmidových počátkem 20. let 20. století

září 2016

KAMENY ZMIZELÝCH

Mariana, které říkali Mitzi (*1886), byla čtvrtou dcerou Goldschmidových. I ona v Náchodě prožila dětství a mládí. Po sňatku
s Arthurem Steinerem bydlela v Pardubicích. Odtud byla v prosinci 1942 transportována do ghetta v Terezíně a po roce poslána do KT Osvětim – Březinka, kde spolu se sestrami Jenny, Alicí a Lilly byla zavražděna v plynové komoře. Její dcera Liselotte
Horáčková přežila díky sňatku s křesťanem, i když byla rovněž
vězněna v Terezíně. Rodinu na vzpomínkovém aktu zastupoval pravnuk Mariany, pan Tomáš Horáček se synkem Arturem.
Lotte (Lola) byla nejmladší z dcer Goldschmidových, o dvacet
let mladší než Jenny. Pobývala v domě na náměstí až do roku
1928, kdy se provdala za náchodského lékaře Karla Krause. Společně s bratrem Hanušem byla mj. členkou tenisového oddílu
v Náchodě, což je doloženo fotografií z roku 1926. V roce 1930 se
manželům Krausovým narodil syn Míša. Společně s náchodskými Židy byli Krausovi 14. listopadu 1942 deportováni do Hradce Králové a následně do ghetta Terezín, kde prožili jeden rok.
V prosinci 1943 byli transportováni do KT Osvětim – Březinka,
kde po likvidaci tzv. rodinného tábora pan doktor Kraus zahynul
v plynové komoře. Lola byla poslána na práci do KT Stutthof, nedaleko Gdaňska. Zde vysílena nemocemi a prací zahynula 8. ledna 1945. Osud této rodiny za 2. světové války popsal Míša v Deníku, který sepsal po skončení války, když se vrátil z koncentráku
a jako sirotek bydlel u Becků v Sokolské ulici a studoval na náchodském gymnáziu.
Syn Hanuš s manželkou Alicí, rozenou Kohnerovou (*1911 Náchod), a synem Maxem v březnu 1939 emigrovali před nacismem
do Palestiny. Po osvobození se rodina nakrátko vrátila do rodného domu na náměstí, ale po únoru 1948 znovu emigrovala, tentokrát do Brazílie. Hanuš zemřel v Sᾶo Paulu v roce 1966.
Zatímco pan Demnig pokládal Kameny, přítomní naslouchali slovům řečníků. Kameny zmizelých jsou malé památníky toho
obrovského utrpení, které přinesla do Evropy druhá světová válka.
Děs holocaustu, tedy promyšleného ničení celého národa, procházel
i náchodskými ulicemi. Těch pět symbolických kamenů představuje
vzpomínku na oběti tohoto běsnění. Je to zároveň memento za nedávnou historií, kdy se lidská civilizace ocitla na okraji temné propasti, řekl místostarosta Miroslav Brát. Dále zazněla slova o tom,
že bylo užito principu kolektivní viny, jehož oběťmi byli nevinní
lidé od právě narozených po nemocné starce. Zaznělo však také,
že lidstvo je nepoučitelné, neboť i dnes je stejný princip uplatňován extremisty z arabského světa na všechny, kteří vyznávají jiné ideologie a jiný způsob života než oni. A opět v různých
zemích světa umírají nevinní lidé.
Lidé se někdy diví, proč stále někdo oživuje minulost. Říkají, že je třeba hledět do budoucna a za minulostí otočit list.
Ale všichni se přece chceme alespoň trochu vyznat ve světě,
v němž žijeme, a tak se nechme poučit moudrými slovy historika o tom, že dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejška (Alois
Jirásek, Hronov 1911).
My v Náchodě na oběti druhé světové války nezapomínáme.
V minulých letech byla v Regionálním muzeu instalována řada
výstav, vyšlo několik publikací o obětech války i přeživších. Základní škola v ulici Komenského obnovila péči o park, kde býval
starý židovský hřbitov, a město sem instalovalo pamětní kámen
s informační tabulí. Doufáme, že i pražská židovská obec zvýší
péči o židovský hřbitov u železniční zastávky ve Starém Městě
a dokončí opravu domku v ulici Českých bratří. V létě ke všem
těmto aktivitám přibylo ještě pět zvláštních kamenů. Rudé růže,
které na ně položili potomci obětí společně s představiteli města
Náchoda, již uvadly. Kameny zůstávají, bude se po nich šlapat,
ale občas se nad nimi někdo i skloní, aby si přečetl vyrytý nápis.
Alena Čtvrtečková

***

Peter Schur s manželkou Helene a Tomáš Horáček se synem Arturem

Autor projektu Gunter Demnig v Náchodě

Přijetí manželů Schurových místostarosty města Náchoda

17

18

OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALY

Ohlédnutí za festivaly  
Jaká byla Náchodská Prima sezóna 2016?
19. ročník celostátního festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna (dále jen NPS) se uskutečnil v Náchodě
ve dnech 9. až 14. května 2016.
Letošní ročník festivalu pořádala obecně prospěšná společnost
NPS a Město Náchod pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra
France a starosty města Náchoda Jana Birke, za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje, Města
Náchoda a nově i Státního fondu kultury ČR.
Významná byla spolupráce s institucemi, jako jsou SVČ Déčko Náchod, ZUŠ Náchod, Městská knihovna Náchod, Regionální
muzeum v Náchodě, Kino Vesmír Náchod, Fotoklub Náchod, Impuls Hradec Králové, která se stala nedílnou součástí festivalu.
Zahájení festivalu NPS proběhlo v prostorách Regionálního
muzea v Náchodě vernisáží výtvarných prací studentů. Úvodním slovem zahájil festival jeho patron herec a režisér Ondřej
Kepka a starosta Města Náchoda Jan Birke. O hudební doprovod
se již tradičně postaral „Sboreček“ Jiráskova gymnázia Náchod
pod vedením pana Vlastimila Čejpa.
Soutěžní části festivalu se zúčastnilo přibližně 220 studentů
z 25 škol. Jednalo se především o sekci literární, výtvarnou, filmovou, fotografickou a divadelní, jejíž nejlépe hodnocené představení bylo následně uvedeno v rámci doprovodného programu divadelního festivalu Jiráskův Hronov.
V rámci divadelní sekce se zároveň představil hned dvakrát
pražský divadelní spolek Geisslers Hofcomoedianten s představením „Dvě komedie v komedii“. Představení navštívilo přibližně 400 diváků.
V rámci hudebního večera v Bazzen Music klubu vystoupilo
pět mladých nadějných hudebních skupin z celé České republiky – ReGen (Lanškroun), Stand Back 20 Feet (Praha), The Entropies (Brno), Snap Call (Turnov), Whatrock (Jaroměř).
Tradiční jazzový večer proběhl ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka, kde mimo jiné vystoupil Pavel Hrubý
se svým projektem Between The Lines, Petr Kroutil Orchestra
a Jazz Generation. V prostorách Dannyho kavárny zněly po celý
večer tóny místních matadorů jazzové scény Swing Sextet.
V průběhu celého festivalu NPS probíhaly ve stanovených odpoledních hodinách koncerty žánrově rozdílných studentských
hudebních skupin, které svým vystoupením významně obohatily a zpříjemnily festivalovou atmosféru.
Během celého týdne měli možnost studenti i veřejnost zúčastnit se dílen, workshopů a seminářů, jako např. bubenických dílen, výtvarných dílen, graffiti, fotografického, tanečního a divadelního workshopu.
V rámci literární sekce jsme se stali součástí projektu „Noc literatury“ – veřejná čtení literatury na atraktivních, běžně nedostupných místech. Jedním z předčítajících byl i starosta města
Náchoda pan Jan Birke. Četlo se ve věži radnice, ve staré radnici
a ve sklepení Státního zámku Náchod. Tato čtení navštívilo přibližně 60 diváků.
Po delší odmlce byla obnovena i část festivalu věnovaná nejmenším dětem, tentokrát pod názvem „Dětská Prima sezóna“
(DPS), která proběhla na venkovním pódiu na Masarykově náměstí. V divadelní části DPS se představilo celkem 11 souborů ze
škol a školek náchodského regionu včetně vystoupení SŠ, ZŠ a MŠ
pro sluchově postižené a děti s vadami řeči z Hradce Králové.
Novinkou letošní NPS byl tzv. „Prímový den“. Jednalo se o VII.
ročník hudebně – divadelního festivalu pro žáky speciálních škol
regionu ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Josefa Zemana, který se uskutečnil ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka. Téměř zcela zaplněný sál městského divadla shlédl
představení na téma „Amerika“. Toto představení poctil svou návštěvou i velvyslanec USA v České republice Andrew H. Schapiro.

Náchodský zpravodaj
Festival svým účastníkům nabídl i další doprovodný program,
jako bylo připomenutí odkazu Josefa Škvoreckého v rámci tradiční procházky městem po místech s ním spojených, pod odborným
vedením Štěpána Macury. Neméně zajímavý byl i projekt realizovaný ve spolupráci s Fotoklubem Náchod – foto výstava ZEĎ 2016.
Ukončení festivalu proběhlo v malém sále Městského divadla
Dr. Josefa Čížka, kde byly zároveň vyhlášeny výsledky soutěžních
částí NPS  společně s výsledky DPS. Ceny předával patron festivalu pan Ondřej Kepka společně se starostou města Náchoda Janem Birke a místostarostkou Ing. Pavlou Maršíkovou. O hudební
zpestření programu se opět postaral „Sboreček“ Jiráskova gymnázia Náchod.
Fotografie z festivalu najdete na http://www.rajce.net/u1019456.
Těšíme se na další, jubilejní 20. ročník NPS, který proběhne
8.–12. května 2017.                            Za Náchodskou Prima sezónu, o.p.s.
Jiří Hejzlar, ředitel

Camerata Nova Náchod 2016
46. ročník festivalu neprofesionálních komorních sdružení
Camerata Nova Náchod 2016 (dále jen CNN) probíhal ve dnech
16.–26. května 2016.
Festival se uskutečnil za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje a Města Náchoda, pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France, ve spolupráci s Městem
Náchod, za odborné spolupráce s NIPOS-ARTAMA, ve spolupráci
s kulturními zařízeními a farními úřady v Náchodě, Dobrušce,
Opočně, České Skalici, Broumově a Klodzku. Záštitu nad festivalem převzal starosta města Náchoda pan Jan Birke.
Letošní ročník festivalu byl věnován in memoriam panu Jindřichu Roubíčkovi, významnému muzikantovi, dirigentovi, výtvarníkovi, sochaři a především duchovnímu otci tohoto festivalu.
Roli nástupce pana Roubíčka převzal jeho blízký spolupracovník, koncertní mistr Komorního orchestru Slávy Vorlové a ředitel
Základní umělecké školy v Hronově pan Josef Vlach.
Vyhlašovatelem i pořadatelem byla obecně prospěšná společnost Náchodská Prima sezóna, jejímž samostatným projektem je
i festival neprofesionálních komorních sdružení CNN.
Vzhledem k smutným událostem spojených s úmrtím pana
Jindřicha Roubíčka bylo osloveno 18 komorních souborů a sborů, kteří se již v minulosti festivalu účastnili.
V rámci festivalu bylo zrealizováno celkem sedm koncertů
(Náchod, Opočno, Klodzko, Broumov, Česká Skalice), na kterých
vystoupilo celkem deset komorních orchestrů a uskupení a dva
pěvecké sbory z celé České republiky.
Zahajovací koncert CNN proběhl ve velkém sále Městského
divadla Dr. Josefa Čížka, na kterém vystoupil Komorní orchestr
Slávy Vorlové pod taktovkou Josefa Vlacha.
Závěr festivalu CNN proběhl tradičně v kostele sv. Vavřince
v Náchodě. Program závěrečného koncertu obohatilo svými vystoupeními několik komorních uskupení ZUŠ Náchod, dětský pěvecký sbor Canto pod vedením ředitele ZUŠ Náchod pana Zbyňka
Mokrejše a Komorní orchestr Slávy Vorlové s dirigentem panem
Josefem Vlachem.
Mohu konstatovat, že všechny koncerty letošního ročníku festivalu CNN se podařilo dobře organizačně připravit a zajistit, jak
ze strany řídícího výboru CNN, tak i u spolupořadatelů v místech
konání jednotlivých koncertů. Je zde nutné vyzdvihnout pomoc
a porozumění zástupců města Náchoda – pana starosty Jana Birke a paní místostarostky Ing. Pavly Maršíkové.
Stejně je i třeba vyzdvihnout aktivní pomoc a spolupráci
s představiteli měst, farních úřadů a kulturních zařízení v místech, kde byly koncerty pořádány.
Koncerty uskutečněné v rámci 46. ročníku CNN měly velmi
dobrou uměleckou úroveň, byly přítomnými posluchači přijaty velmi příznivě.
Za řídící výbor CNN, Jiří Hejzlar, ředitel
Náchodská Prima sezóna, o.p.s.
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Sezóna cyklobusů Kladského
pomezí se pomalu blíží do finále

KLADSKÉ POMEZÍ
Obě linky cyklobusů jezdí až do konce září, avšak už pouze
o víkendech a ve svátcích. Proto je nezapomeňte ještě řádně využít. Pro zájemce jsou v informačních centrech připraveny letáky
s jízdními řády a také praktické mapy s cyklotrasami. Jízdní řády
cyklobusů a tipy na výlety naleznete na www.kladskepomezi.cz.

Již třináctá sezona oblíbených cyklobusů se neodvratně blíží ke konci. Od letošního června mohli návštěvníci regionu využít dvou linek cyklobusů, které pro ně každoročně organizuje a propaguje společnost pro Kladské pomezí Branka, o.p.s.
A kam se mohou návštěvníci nechat dovézt? První červenou
linkou lze projet celé Kladské pomezí. Cyklobus vyjíždí z Hradce Králové chvíli po sedmé a dále pokračuje do Jaroměře, Náchoda a Adršpachu až na Pomezní boudy. Díky této lince mohou
návštěvníci na kole a navíc bez auta poznat například malebné
Babiččino údolí, náchodský zámek, rodný dům Aloise Jiráska,
polický klášter nebo i jedinečné Adršpašsko-teplické skály. Letos byla tato linka prodloužena a nově zastavuje i v Janovicích,
Jívce a Radvanicích. Tak se cestující snadněji dostanou do měděného dolu Bohumír a Jestřebích hor, kde je kromě úžasných
výhledů a krásné přírody čekají dvě rozhledny, Lotrandova sluj
nebo celá řada vojenských opevnění. Z Pomezních bud se cyklobus vrací po stejné trase, avšak pouze do Náchoda, vždy pět minut po půl čtvrté.
Modrou linkou se můžete nechat svézt až za hranice s Polskem. Z Náchoda vyjíždí v 8.15 a 12.15 a pokračuje přes Kudowu
Zdrój do Karłówa. O víkendu a ve svátek se však tímto cyklobusem dostanete až do Broumova a také do poutního místa
Wambierzyce, kde se nachází unikát v podobě baziliky sv. Panny Marie, největší a nejkrásnější křížová cesta v Evropě nebo
také největší pohyblivý betlém v Kladsku.

VÝSTAVA HUB
Mykologický klub Náchod vás zve na výstavu hub s odbornou poradnou ve dnech
15. a 16. září 2016 vždy od 8.00 do 16.00
hodin v hale Městské knihovny v Náchodě na Kamenici.
Na tuto výstavu jedlých, nejedlých i jedovatých hub, spojenou s poradenskou službou, zveme srdečně širokou veřejnost, včetně žáků a studentů náchodských
škol i jejich učitelů. Pro návštěvníky výstavy bude zajištěna
odborná poradenská služba. Vstupné dobrovolné.
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KINO VESMÍR

SVĚTOVÉ KONCERTY, VÝSTAVA, DIVADLO I DOKUMENTY

to vše v kině Vesmír v Náchodě v září 2016
Čtvrtek 1. září v 19.30 hodin
Strhující hudební dokument
BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE
Unikátní portrét legendárního zpěváka, mapující jeho nejtemnější období a cestu zpět na vrchol. Autoři tohoto filmu strávili více jak dva roky na cestách s Ozzy Osbournem. Skoro všichni
přežili… Dokument líčí zpěvákovu rychlou cestu k popularitě se
skupinou Black Sabbath na začátku 70. let i několik desítek let závislosti na alkoholu a drogách. Přibližuje ale i Osbournovo zklidnění v posledních letech, kdy nyní Ozzy slovy jeho druhé manželky Sharon dospěl… České titulky. Vstupné 110 Kč.
Čtvrtek 8. září ve 20.30 hodin
Předpremiérové představení nového hudebního alba
NICK CAVE: ONE MORE TIME WITH FEELING
Kapela Nick Cave & the Bad Seeds charizmatického australského zpěváka vydá 9. září 2016 netrpělivě očekávané album Skeleton Tree. Fanouškům se ho chystá poprvé představit netradičním
způsobem ještě v předvečer oficiálního vydání – jednorázovou
celosvětovou projekcí filmu Nick Cave: One More Time With Feeling. Zářijová premiéra filmu je o to exkluzivnější, že jí nebude
předcházet vydání žádného singlu z alba! Vstupné 250 Kč.
Středa 14. září v 19.15 hodin
Záznam výstavy z londýnské Royal Academy of Arts
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ NA PLÁTNECH KIN:
MANET – PORTRAYING LIFE
Jde o historicky první výstavu ve Velké Británii zaměřující se
na portréty Edouarda Maneta a zahrnující celou jeho uměleckou kariéru. Na výstavu se podařilo shromáždit Manetovy obrazy ze sbírek z několika evropských zemí, Asie i Ameriky. Uváděno v anglickém originále s doprovodnými českými titulky.
Vstupné v předprodeji do 9. září 2016 – 180 Kč, poté 200 Kč.
Čtvrtek 15. září v 19.30 hodin
Hudební dokument se spoustou muziky
THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK – THE TOURING YEARS
… neznámý příběh známé kapely. Oscarový režisér Ron Howard
(Apollo 13, Šifra Mistra Leonarda, Rivalové) přinese na filmová
plátna příběh kapely, která změnila svět – The Beatles. Tento jedinečný filmový projekt autenticky zachycuje období jejich koncertních let 1962-1966 z perspektivy samotných členů The Beatles. Film přináší exkluzivní rozhovory s členy skupiny a také
doposud nezveřejněné záběry. Vstupné 110 Kč.
Čtvrtek 22. září v 19.45 hodin
Satelitní přímý přenos z londýnského Národního divadla
TŘÍGROŠOVÁ OPERA
Autor Bertolt Brecht, adaptace Simon Stephens,
režie: Rufus Norris
Mackie Messer se vrací v přímém přenosu z londýnského National Theatre. Nová, hořce komediální inscenace Brechtova
a Weillova muzikálu z drsného prostředí polosvěta. Londýn se
hodil do gala a očekává královskou korunovaci. Do ulic vyrazili
i kapsáři a prostitutky, kteří po „domluvě“ s muži zákona smějí provádět svou činnost tak, aby nebyla na očích. Pan a paní Peachumovi očekávají závratné výnosy z žebráckého řemesla, ale
jsou nervózní, že se jejich dcera včera večer nevrátila domů. Každou chvilku to má celé vypuknout…
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s doprovodnými anglickými a českými titulky. Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
Pátek 23. září v 19.00 hodin
Záznam koncertu z holandského Maastrichtu
KONCERT ANDRÉ RIEU Z MAASTRICHTU 2016

Náchodský zpravodaj
Pro mimořádný zájem diváků opět uvádíme.
Vstupné 230 Kč, studenti a senioři 200 Kč.
Pondělí 26. září v 19.30 hodin
Strhující hudební dokument
ALICE COOPER
Vítejte v jeho děsivém snu… Předtím, než na pódia přišel Marilyn Manson a předtím, než přišel Freddie Kruger, svět hrůzy
ovládal Alice Cooper. Unikátní filmařsky zpracovaný portrét Vincenta Furniera, syna faráře, který se změnil v noční můru všech
rodičů – Alice Coopera. Portrét mistra hororových show – příběh
rockové ikony, který vypráví Alice Cooper osobně. České titulky.
Vstupné 110 Kč.
Čtvrtek 29. září v 19.15 hodin
Strhující dokument od tvůrců Florencie a Galerie Uffizzi
SVATÝ PETR A PAPEŽSKÉ BAZILIKY ŘÍMA
Jedinečný umělecký dokument, který spojuje historii, duchovno, architekturu a umění… Vypravte se s námi do historického
Říma a prohlédněte si fascinující místa, na kterých se utvářely
dějiny… Načerpejte energii sakrálních památek a vychutnejte
si jedinečnou atmosféru a genia loci těchto nenapodobitelných
míst pohodlně v našem kině. Tento strhující dokument je uváděn v českém znění.
Vstupné v předprodeji do 18. září 2016 – 210 Kč, poté 240 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
Předprodej vstupenek od 1. 9. 2016 v pokladně kina Vesmír!
Sobota 19. listopadu v 18.00 hodin
Satelitní přenos koncertu z holandského Maastrichtu
ANDRÉ RIEU – VÁNOCE S ANDRÉM 2016
Satelitní přenos vánočního koncertu André Rieu, ve kterém Vás
pozve do svého rodného města na prohlídku Maastrichtských
kouzelných vánočních míst. Koncert plný oblíbených vánočních
koled jako Hallelujah, Jingle Bells, White Christmas, Amazing
Grace a mnoho dalších! Vstupné 200 Kč.

Poděkování
Poděkování
Kolektiv Solné jeskyňky Náchod
děkuje všem sponzorům,
kteří se spolupodíleli na akci

Pohádkový ráj pro děti
na Dětském dopravním hřišti v Náchodě.
Velké díky patří našemu generálnímu partnerovi:
Pracovní a personální agentuře

Dále děkujeme:
VERPET s.r.o.

VZP ČR

Synergie

SHD Lipí

DM drogerie market s.r.o.

NUTRICIA DEVA a.s.

Pivovar Náchod

Lipový list, z.s.

Vše o životě v Náchodě

Kino Vesmír

BN International, s.r.o.
Losenický polygrafický závod s.r.o.
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INZERCE

S námi se 3. emisní
třídy bát nemusíte

Uvažujete o výměně
starého kotle na uhlí?
Dakon Vám nabízí léty
osvědčený kotel DOR F
∎

velká násypná šachta pro pohodlné
ruční přikládání shora

∎

stále stejné připojovací rozměry

∎

nezávislý na elektrické energii

∎

kotel 3. emisní třídy, který bude možné
používat i po roce 2022

Kromě kotlů DOR F nabízí Dakon
širokou nabídku automatických
a pyrolytických kotlů.
Máte zájem o nový kotel Dakon?
Obraťte se na topenáře ve Vašem okolí:

Tradiční ocelový kotel
na hnědé uhlí DOR F

PROTO.CZ s.r.o.
Hostovského 313, Hronov
Tel.: 774 699 702
E-mail: proto.cz@seznam.cz

PRODEJNA
STROJŮ A NÁŘADÍ
ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ

DÍLNA - STAVBA - ZAHRADA
Po dobu rekonstrukce ul. Běloveská je provoz nepřerušen.

www.ceky.cz

tel.: 491 423 669

Paliva Vojtěch spol. s.r.o.
Prodej uhlí nepřerušen!
I přes opravu cesty v Běloveské ulici jsou
Paliva Vojtěch nadále v provozu, ledvické uhlí
dovezeme vozy Avia, Multicar. Nepřerušen je
i drobný prodej, zájemci si mohou přijet sami
svými auty. Tel.: 775 720 820, 491 428 594.
Prodejní doba 7.15 – 15.00 hodin.
Paliva Vojtěch spol. s.r.o., Běloveská 237, Náchod
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LÁRY FÁRY, ARCHA

Náchodský zpravodaj

Tréninková kavárna Láry fáry 2
má chráněná pracovní místa
Tréninková kavárna Láry Fáry 2 v Náchodě již v únoru oslavila svých prvních
pět let. A protože po pěti letech je více
důvodů ke změnám, k jedné zásadní přistoupila i kavárna. Do této doby probíhala v kavárně jen služba sociální rehabilitace, to znamená, že klienti s mentálním
postižením a s psychickým onemocněním
docházeli do kavárny jen na nějaký čas,
aby se naučili pracovním dovednostem,
zapracovali na svých pracovních návycích, a zkusili si režim zaměstnaného člověka. Od května letošního roku ale k těmto klientům přibyli i první dva pracovníci
na dvou chráněných pracovních místech.
I tito pracovníci vzešli z klientů služby,
ale už se toho naučili tolik, že mohou zastat práci běžného pracovníka za barem.
Jaký je v tom rozdíl, nám vysvětlila koordinátorka projektu Mgr. Kateřina Dostálová: „Pracovníci na chráněných pracovních
místech jsou víceméně samostatní, pouze
nepracují s penězi, ale jsou rovnocenný-

mi kolegy. Zatímco klienti v sociální službě mají sepsaný plán, na základě kterého
se učí novým věcem a spoléhají se stále
na asistenta, kterého vedle sebe mají.
Kavárna se snažila letos na jaře oživit
dětský koutek na venkovní zahradě, přibyly nové prvky a dláždění, i když některé starší musely zmizet. „U dětské houpačky a klouzačky hrozily dětské úrazy,
proto jsme se rozhodli, že je vyměníme,
zakoupili jsme nový domeček na hraní,
děti mají vyobrazeného skákacího panáka a mohou si malovat křídami na velkou
plochu. I tak si myslíme, že se jim u nás
bude líbit“, vysvětluje Kateřina Dostálová. Kavárna Láry Fáry se tedy těší na svoje návštěvníky i nadále.
Služba sociální rehabilitace Tréninková kavárna Láry Fáry 2 je od 1. 1. 2016
do 30. 6. 2016 podpořena z Individuálního
projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV.

S Archou za prázdninovým dobrodružstvím
Letní prázdniny jsou už sice za námi,
nicméně provoz v SASRD Archa jel i tak
na plné obrátky. Jelikož ani o prázdninách
se nemá zahálet, zavedli jsme pro naše
klienty odlehčenou verzi přípravy do školy, kterou jsme pojali v duchu „učení se
hrou“. Klienti měli k dispozici širokou škálu výukových programů na PC ze všech
možných odvětví učiva – od matematiky,
přes češtinu, vlastivědu a přírodovědu, až
třeba po angličtinu. Kromě těchto programů častěji využívali počítače i k tomu, aby
se s nimi naši klienti naučili manipulovat,
uměli ho ovládat a pracovat s ním. Dále
jsme v rámci těchto aktivit pořádali vzdělávací kvízy a vědomostní hry, jako např.
Město, jméno, … a pro zpestření si také
promítali na zeď pomocí projektoru různé naučné filmy a seriály.
Pro naše klienty jsme na čas prázdnin
přichystali několik výletů a výprav, a to
nejen po náchodském okolí. První výprava byla naplánovaná na 20.–21. července.
Pracovníci se společně se staršími dětmi

vydali vstříc dobrodružství do lesů k Bělému u Machova, kde stanovali, hráli různé hry a objevovali krásy tamní přírody.
Další výlet byl dlouhodobějšího rázu, a to
od pondělí 15. srpna do pátku 19. srpna,
kdy jsme vyrazili spolu s šestnácti vybranými klienty Archy na tábor do Orlických
hor na chatu Číhalku. Téma letošního táboru „Zápas o Velké Vontství aneb Chyťte Široka“ bylo inspirováno motivy dvou
knih Jaroslava Foglara – Záhada hlavolamu a Stínadla se bouří. Tato akce je v Arše
již tradicí a každý rok se na ni děti i pracovníci moc těší. Mimo tyto dvě stěžejní události jsme měli častěji na programu výpravy do místního skateparku, či
do Déčka, kde se s dětmi věnujeme převážně sportovním aktivitám.
Samozřejmě i přes prázdniny klienti sbírali body do celoroční soutěže, které získávají v různých sportovních turnajích, zapojováním se do tvoření a dalších
aktivit, které pro ně v Arše připravujeme.
SASRD Archa – Pavla Schreiberová

CENTRUM pro integraci osob se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o. p. s., regionální pracoviště NÁCHOD
Palachova 1303, (budova Okresního soudu), 547 01 NÁCHOD
DIČ: CZ26594145, tel.: 491 426 027, e-mail: nachod@czphk.cz
nabízíme: – služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
– půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
– nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují rychlou dostupnost veřejných sociálních
a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC apod.)   
Kompenzační a rehabilitační pomůcky: 		 	
mechanický vozík, sedačka do vany, chodítka, klozetový vozík, nájezdové rampy, antidekubitní matrace s kompresorem, trojkolo, elektrickou polohovací postel s matrací,
rotoped, biolampu, zvedák do vany, měřič pro diabetiky a jiné

Zveme vás
do nové sezóny
Až budete číst tyto řádky, tak Polický symfonický orchestr bude mít čerstvě za sebou už třetí benefiční koncert pro
Nadační fond Hospital Broumov. Pokud
jste se 30. 8. přišli podívat, věříme, že vás
zaujala nejen hudba, ale i umění zpěvu,
akrobacie a divadla, které celý večer doprovodilo.
Byli jste zrovna na dovolené? Zveme vás na lehce podzimní koncert, který vás zcela jistě zahřeje na duši, a třeba
i na těle, bude-li hlediště zaplněno. Reflektory se rozsvítí, až na podium divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě vstoupí
1. října v 18.00 Polický symfonický orchestr. Taktovkou bude rytmu velet dvorní dáma Věra Vlčková, kterou na část
večera vystřídá pan Martin Kumžák – leader známého Moondance Orchestra doprovázejícího pořad ČT1 StarDance…když
hvězdy tančí. Přiveze s sebou i sólistku,
která vám svým šarmem a okouzlujícím
projevem dodá chuť i do podzimu. Dasha
svým neuvěřitelným hlasem zkrášlila tóny orchestru už několikrát. Přijďte,
a nenechte si to kouzlo časného podzimu ujít! Předprodej zahájen. Vstupenky:
180 Kč, 200 Kč, 220 Kč.
Orchestr rád uslyší, zda se jeho divákům koncerty libí. Máme web, Facebook,
YouTube i email – takže nám určitě napište na policesymphonyorchestra@gmail.
com a řekněte, jakou hudbu máte rádi, co
se vám na nás líbí, anebo co už raději hrát
nemáme. Přízeň a podporu nám také od
1. října můžete vyjádřit finančním příspěvkem na webu www.hithit.com. Zjistíte, že i my máme 365 starostí a potřebujeme vás k našemu štěstí. Pálí nás
nedostatek funkčních stojánků, chybí
nám notové řádky a chtěli bychom nové
smyčce, žíně a kalafuny. Podpořte svůj orchestr a pošleme vám sladkou odměnu!
Děkujeme za vaši přízeň!
za hráče PSO Petra Šotolová
foto: Lin Šerková
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Sokolové

a silové sporty
Náchodští Sokolové zahájili závodní sezónu silových sportů župním přeborem
v benchpressu, kde místní získali první
cenné kovy sezóny. Náčelník TJ Sokol Náchod Martin Horák získal v kategorii muži
do 100 kg zlato. Jelikož jablko nepadá daleko od stromu, tak se přeboru zúčastnil také syn náčelníka, David (13 let), pro
kterého to byly první závody v katergorii
teens. Davidovi se také dařilo a hned napoprvé získal bronz. David Horák se poté
stal nejmladším reprezentantem na Mistrovství České a Slovenské republiky v benchpressu, kde v kategorii teens vybojoval
zlatou medaili. Martin Horák se pak zúčastnil Světového poháru v silovém trojboji v Praze, kde obsadil stříbrnou pozici
a následně ještě Mistrovství Evropy v silovém trojboji v maďarské Gyule. Zde také
vybojoval stříbro.                                (MH)

SOKOL

Za sestrou Vítězslavou Zelenou
Sestry a bratři, vážení přítomní,
sešli jsme se dnes,
abychom se rozloučili s naší sestrou, sokolkou Vítězkou Zelenou.
Vítězka, rozená
Pesíčková, se narodila 26. července 1923
v Jaroměři.
Rodiče Pesíčkovi, zapálení sokolové,
cvičitelé i činovníci, vychovávali k úctě
k sokolským ideálům Vítězku i její mladší sestru Květu.
Tatínek však Vítězce zemřel, když jí
bylo deset let, a tak musela mamince hodně pomáhat, aby tuto ztrátu překonaly.
Vítězka pilně cvičila v Sokole, účastnila
se sokolských táborů, na které ráda vzpomínala. Po válce se na sokolském táboře
už jako vedoucí poznala se svým budoucím mužem, bratrem Františkem Zeleným.
Brzy byla svatba a narodily se dvě dcery.
Radost a štěstí v rodinném životě kalily poúnorové události v naší zemi. Zrušení Sokola bylo velkou ránou pro jejich
rodinu. Vítězčina maminka žila pod dohledem Stb.
Manželé Zelení přivítali společenské
změny po roce 1989 a ihned se zapojili
do obnovy Sokola. Zúčastnili se sjezdu

Borovská
kulečníková čtyřka…
Ema Jirásková

v Novém Městě na Moravě
Na začátku letních prázdnin v rámci
největšího svátku horské cyklistiky v ČR
– Mistrovství světa horských kol 2016
v Novém Městě na Moravě se uskutečnily i závody dětí Grand Prix ČT Déčko Junior Trophy. Ema si nominaci do Vysočina Arény vyjela v Dobřichovicích u Prahy,
kde z rukou našeho nejlepšího bikera Jardy Kulhavého převzala své startovní číslo na závody. Ve Vysočina Aréně vybojovala druhé místo a mohla si tak zároveň
okusit neopakovatelnou atmosféru velkého závodu. Tak jen tak dál. K. J.
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V sobotu 9. 7. 2016 se v restauraci
na Borové odehrál první turnaj v kulečníku a to na novém kulečníkovém stole, který si koupili místní fandové tohoto
krásného sportu. Dříve tradiční součást
restauračních zařízení časem totiž skoro
téměř vymizela a tím i možnost zájemců
o kulečník kvalitně využít svůj volný čas
tímto způsobem. Historicky první turnaj
se hrál v osmi hráčích – každý s každým
na sedm náběhů nebo do sta karambolů.
Akce proběhla v přátelském duchu
a v některých partiích byly zaznamenány i velmi solidní výkony hráčů.
Vítězem byl sice účastník z Hronova,
ale místní vyvinuli veškeré úsilí na to,
aby mu vítězství co nejvíce ztížili. Jeden
z místních udělal například nejvyšší sérii
70 karambolů a jako jediný měl tak šanci
případně hronovského borce porazit.
Napětí, nadšení a příjemnou atmosféru
jistila sympatická fanynka a paní hospod-

v roce 1990 a zasloužili se o obnovení Sokola v Náchodě i celé župy Podkrkonošské
– Jiráskovy. Bratr Zelený se stal župním
starostou a Vítězka župní vzdělavatelkou.
Vítězka pracovala jako cvičitelka předškolních dětí, zúčastnila se sokolského tábora jako kuchařka a zacvičila si
ve skladbách Věrné gardy na sletech.
V roce 1995 postihla Vítězku velká ztráta, když zemřel její milovaný muž František. Tuto ztrátu pomohla Vítězce překonat práce v Sokole. Organizovala sokolská
setkání, oslavy 28. října, pietní vzpomínky, pomáhala při přípravách akademií,
dětských karnevalů, vedla sokolskou kroniku. Na každou akci měla připraven pěkný proslov.
Vítězka se zasloužila také o obnovu župního zpravodaje, články publikovala v regionálním tisku a také v časopise Sokol.
Vítězka měla velký smysl pro humor,
o čemž mě přesvědčila při společně prožitých 14 dnech na sokolském táboře. Nikdy
nezapomenu na scénky, které nacvičila
s dětmi, ale ani na báseň, kterou přednesla u závěrečného táboráku.
Sestro Vítězko, děkujeme Ti za Tvoji záslužnou práci, která nebude nikdy zapomenuta.                                   Sestro Vítězko,
dávám Ti poslední sokolské Nazdar!

ská v jedné osobě výtečným gulášem, který roznášela s úsměvem sobě vlastním.
Velký dík patří i všem sponzorům, kteří
akci podpořili pěknými cenami.
Všem zúčastněným patří velké poděkování za zdařilý průběh celého sportovního dne a oživení kulečníkové tradice, která bude jistě pokračovat i v dalších letech!
Jiří Bláha

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
ZÁŘÍ 2016
 Sobota 3.9.2016

od 14.00 hod. do 16.00 hod
 Neděle 4.9.2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod
 Sobota 10.9.2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod
 Neděle 11.9.2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod
 Sobota 17.9.2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod
 Neděle 18.9.2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod
 Sobota 24.9.2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod
 Neděle 25.9.2016
od 14.00 hod. do 16.00 hod
www.zimni-stadion-nachod.cz

Tel: 491 426 021

zimni.stadion@mestonachod.cz
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – září 2016

1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
17. 9. 2016 15.00
TJ Červený Kostelec – Slovan Rosice
1. 10. 2016 15.00
TJ Červený Kostelec – Moravská Slávie Brno    
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
17. 9. 2016 11.00
SKK Primátor Náchod – Slovan Rosice
1. 10. 2016 11.00
SKK Primátor Náchod – KK Rokycany
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
10. 9. 2016 15.00
SKK Primátor Náchod A – Sokol Přemyslovice
24. 9. 2016 15.00
SKK Primátor Náchod A – START Rychnov n.Kn.
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
18. 9.2016 10.00
SKK Primátor Náchod B – SKK Primátor Náchod A
25. 9.2016 10.00
SKK Primátor Náchod C – Lokomotiva Trutnov
2. 10.2016 10.00
SKK Primátor Náchod A – SKK Hořice
2. 10.2016 10.00
SKK Primátor Náchod B – KK Vysoké Mýto
Východočeský přebor: (hrací den – pátek)
30. 9. 2016 17.00
SKK Primátor Náchod B – START Rychnov n.Kn. C
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
23. 9.2016 17.00
SKK Primátor Náchod CvSKK Jičín D
44. ročník Turnaje neregistrovaných „O pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR Náchod“
SKK PRIMÁTOR Náchod připravuje již 44. ročník turnaje neregistrovaných. Bližší informace naleznete v příštím vydání Náchodského zpravodaje. Těšíme se na vás.

SK Plhov – Náchod, oddíl korfbalu
S výraznou finanční podporou Královehradeckého kraje se v termínu
10–16. 7. 2016 mohlo uskutečnit soustředění korfbalových týmů: kategorie minižáci, mladší žáci, starší žáci a dorostenci. Do Olomouce tak odcestovalo 23 dětí
a dvě trenérky.
V Olomouci v té době probíhalo Mistrovství světa hráčů do 23 let v korfbale. Mezi šestnáctkou nejlepších českých
hráčů byli čtyři hráči z našeho klubu: Jan
Šimek, Denisa Kolářová, Tereza Hurdálková a Denisa Hurdálková. Vidět nejlepší hráče v akcích, sledovat jejich dovednosti, fandit a tak mít motivaci k další
činnosti, to bylo výborné motto našich
tréninků. Naši nejmladší adepti korfbalového sportu měli tedy program velice
nabitý: po ranním běhu následoval tříhodinový tréninkový blok. Odpoledne jsme
pak sledovali zápasy MS. Naši reprezentanti porazili Jihoafrickou republiku, Tu-

recko, prohráli s Holandskem, v napínavém duelu během posledních 10 vteřin
vyrovnali zápas s Maďary a během neuvěřitelných 5 vteřin dostali koš… Divácká kulisa pak hnala naše hráče k vítězství
nad Čínou, které znamenalo postup mezi
čtyři poslední celky. Tento souboj byl nesmírně dramatický, neboť k postupu bylo
třeba zdolat svého soupeře o tři koše.
To se podařilo, a tak jsme bojovali o bronz
s urputnými hráči Německa. Ti byli výborní hlavně ve střelbě z dálky. Utkání
bylo napínavé a dramatické, nakonec se
šťastným koncem pro nás. V posledních
10 vteřinách za spolupráce Terezy a Denisy Hurdálkových se Sašou Vyroubalem
vstřelil Saša vítězný koš. A tak čtyři bronzové medaile doputovaly i do Náchoda…
Celých dlouhých 15 let čekal český korfbal
na tento úspěch. Jsme rádi, že jsme byli
u toho, jsme rádi, že k úspěchu přispěli
výraznou měrou hráči z Náchoda.

Pozvánka
na ligovou házenou
Hned šest domácích ligových zápasů
nabídnou podzimní části soutěží. Soutěže startují 17. září 2016, kdy domácí prvoligový Náchod v 18.00 přivítá Sokol Ostrava. Jak je z uvedeného patrné, začátky
všech zápasů „A“ se vrací na sobotní
18 hodinu. Předzápas bude vždy od 16 hodin sehrávat tým „B“, který letos opět hájí
barvy Náchoda ve 2. lize Čech a hned na
úvod přivítá ambiciózní celek  Loun.
Družstva dorostu sehrají svá domácí
utkání ve druhých ligách Čech též vždy
v sobotu, a to od 11 hodin mladší dorost
a od 13 hodin starší dorost. Na úvod se
představí dorostenecké celky Loun.
Rozpis domácích utkání:
1. liga muži
17. 9. – Sokol Ostrava
1. 10. – 1. HK Dvůr Králové n. L.
8. 10. – Talent Plzeň B
22. 10. – SK Velká Bystřice
19. 11. – HK Bystřice pod Hostýnem
3. 12. – Handball Liberec
2. liga muži SVČ
17. 9. 	– Loko Louny
1. 10. 	– Slavia Praha
8. 10. 	– AŠ Mladá Boleslav
22. 10. 	– 1. HC Pardubice
19. 11. 	– Kolín
3. 12. 	– Sokol Úvaly
2. liga – starší dorost
17. 9. 	– Loko Louny
1. 10. 	– Sokol Šťáhlavy
8. 10. 	– Bělá pod Bezdězem
22. 10. 	– 1. HC Pardubice
19. 11. 	– Ledeč nad Sázavou
3. 12. 	– Handball Liberec
2. liga – mladší dorost
17. 9. 	– Loko Louny
1. 10. 	– 1. HK Dvůr Králové n. L.
8. 10. 	– Bělá pod Bezdězem
22. 10. 	– 1. HC Pardubice
19. 11. 	– Kutná Hora
3. 12. 	– Sokol Úvaly

Fotbal
So 10. 9. v 17 hodin
FK Náchod „A“
– Sport. sdružení Ostrá divize
Ne 11. 9. v 17 hodin
FK Náchod „B“ – SK Třebechovice I. A tř.
Ne 11. 9. v 10 hodin
FK Náchod – Meteor Praha dorost. liga
So 24. 9. v 16.30 hodin
FK Náchod „A“ – TJ Chrastava divize
Ne 25. 9. v 16.30 hodin
FK Náchod „B“
– SK Týniště nad Orlicí I. A třída
Ne 25. 9. v 10 hodin
FK Náchod – Dukla Praha dorost. liga
Všechna utkání se hrají na stadionu
v Bělovsi.

***
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Státní zámek Náchod
CO NABÍZÍ NÁCHODSKÝ ZÁMEK V ZÁŘÍ 2016
V měsíci září nabídne náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra a Malého okruhu
(věž, terasa a středověké sklepení) a to od úterý do neděle od
9 do 17 hodin.
O víkendech v 10 a 14 hod. bude pro zájemce o faleristiku otevřena Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamenání, která
je spojena s prohlídkou I. okruhu (v ostatních dnech je prohlídka možná pro objednané skupiny deseti a více osob).

KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
3. 9. – Kuronské slavnosti
Celodenní bohatý kulturní program v celém zámeckém areálu,
konaný na počest Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona, divadlo, hudba, řemeslné trhy, atd.
3. 9. – Večerní prohlídky s „Černou paní“
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 ve 21, 22 a v případě zájmu i ve 23 hodin
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 608 181 921, nebo e-mailu: prokopova.lucie@npu.cz.
10. 9. Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie
v 16 hodin.
10.–11. 9. Dny evropského dědictví (EHD – zdarma komentované prohlídky kaple Nanebevzetí Panny Marie, ukázka sakristie a kruchty v 11, 13 a 15 hodin)
28. 9. – Večerní prohlídky s „Černou paní“
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 19.30, 20.30 a v případě zájmu i v 21.30 hodin
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 608 181 921, nebo e-mailu: prokopova.lucie@npu.cz.    Těšíme se na Vaši návštěvu! Správa zámku.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Václav Malina – Od imprese k abstrakci.
(do 4. 9.)  
Vendula Chalánková – Ilustrace. Z cyklu Umělci do 40 let.
(do 4. 9.)
Jiří Středa – Sochy
Výstava náchodského rodáka u příležitosti jeho 60. narozenin. Vernisáž v pátek 16. září v 17 hodin. (17. 9. – 13. 11.)
A. V. Hrska (1890–1954) – Zábavy velkoměsta – plakáty,
kresby, grafiky, malby z metropole
Vernisáž v pátek 16. září v 17 hodin. (17. 9. – 13. 11.)
Roman Sirotský (1905–1981) – Anděl, čarodějnice a démoni
vernisáž ve středu 21. září v 17 hodin. (22. 9. – 13. 11.)
Otevřeno v době konání výstav denně
kromě pondělí 9.00–17.00 hodin.
Den evropského kulturního dědictví v pátek 23. září
Program upřesňujeme.
Podrobné informace najdete na www.gvun.cz
a telefonu: 491 427 321.

ZÁMEK, MUZEUM

Přehled kulturních akcí
v září 2016 v Regionálním muzeu Náchod
POST BELLUM 1866 – válečné hroby,
archeologie bitevního pole, dozvuky války…
U příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války zveme návštěvníky na výstavu POST BELLUM 1866, která probíhá ve výstavní
síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) do 30. 10. 2016. Hlavním námětem je to, co následovalo po bitvách u Náchoda a České Skalice a obecně po ukončení války. Na výstavě je tak např.
prezentována problematika pohřbívání mrtvých a péče o válečné hroby. Významnou součást tvoří archeologické nálezy získané z výzkumů hromadných hrobů vojáků pohřbených po bitvě
u České Skalice, včetně rekonstrukce části nálezové situace hromadného hrobu prozkoumaného při stavbě silničního obchvatu
v roce 2003. Dále je prezentován modelový výzkum části bojiště u Václavic, kolekce dobových palných zbraní, která dokumentuje úroveň tehdejšího puškařství a především opožděnou
reakci na převahu pruských zadovek. K vidění jsou např. rakouské úpravy předovek Lorenz na zadovky soustavy Wänzl, pušky
soustavy Werndl-Holub či unikátní puška větrovka. Představeny
jsou rovněž suvenýry vyráběné po válce z nalezené munice, činnost spolků vojenských vysloužilců, ale i válečné ohlasy v literatuře a hudbě. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Bitva u Náchoda 27. 6. 1866
Dále u příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války do 30. 10.
2016 zveme návštěvníky do budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově náměstí čp. 18 na výstavu Bitva u Náchoda 27. 6. 1866, která přibližuje jedno z prvních
větších střetnutí prusko-rakouské války a obě zúčastněné armády. Prezentována je výstroj a výzbroj rakouské a pruské armády použitá při bitvě u Náchoda, ale například také sklenice,
ze které ve vinárně U Slovana údajně pil pruský korunní princ
Fridrich Vilém. Otevřeno denně mimo 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 nebo na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz.
Pevnost Dobrošov zve na prohlídku!
Program na pevnosti Dobrošov v září 2016
V měsíci září je pevnost pro veřejnost otevřena denně vždy
od 10 do 18 hod., v jiný termín pro předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle
724 120 498, popř. na 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, či
elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.
Na měsíc září jsme pro Vás připravili tyto zajímavé akce:
Den pro pevnost
Výročí 79 let od zahájení stavby pevnosti
V sobotu 10. a v neděli 11. září v době od 10 do 18 hodin Vás budou provázet pevností průvodci v dobových uniformách, kteří
Vás seznámí se všemi nejdůležitějšími okamžiky z její historie.
Mimořádně bude rovněž otevřen srub Jeřáb. V 11.30 a 13.30 hod.
se také uskuteční komentované prohlídky naučné stezky Pevnost Dobrošov (vycházet se bude od pokladny pevnosti). Vstupné do pevnosti je o tomto víkendu mimořádně jednotné a snížené na polovinu (40 Kč za dospělého i studenta), v případě sudého
počtu návštěvníků platí ještě sleva 1+1 zdarma!
Na svatého Václava do pevnosti skoro zadara!
Během státního svátku, ve středu 28. září, zaplatí všichni návštěvníci pevnosti pouze poloviční vstupné (40 Kč)! Připraven
je také doprovodný program pro děti a dospělé. Platí běžná otevírací doba od 10 do 18 hodin.
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POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
3. 9. a 4. 9
		
10. 9. a 11. 9.
		
17. 9. a 18. 9.
		
24. 9. a 25. 9.
		
28. 9.
		

MUDr. Milan Hýbl
Náchod		
MUDr. Michal Jánský
Náchod		
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod		
MUDr. Vlasta Hýblová
Náchod		
MUDr. Jan Šnajdr
Velké Poříčí		

PROGRAM
září

www.decko–nachod.cz

Středisko volného času Déčko Náchod připravilo pro školní rok 2016/2017 širokou
nabídku tradičních i nových zájmových
útvarů. Kromě celé škály kroužků pro děti
a mládež nabízí také hraní pro nejmenší
v MC MaCíček i vzdělávací, rekreační a regenerační aktivity pro dospělé.
Přihlašování do všech zájmových útvarů
probíhá přes webové stránky www.decko-nachod.cz.
Na prezentaci tradičních i nových aktivit Déčka se můžete těšit v rámci Kuronských slavností (2.–3. 9. 2016) i na sportovním happeningu Za sportem na Hamra
(10. 9. 2016).

AKCE MC MACÍČEK
26.–27. září 2016
Podzimní bazar dětského oblečení, hraček, knih a sportovních potřeb
Příjem bude probíhat 20. a 21. září od
9 do 11 hodin a od 16 do 17.30 hodin. Prodej se uskuteční v pondělí 26. září a v úterý 27. září od 9 do 12.30 a od 14.30 do 18
hodin, výdej neprodaných věcí bude
ve čtvrtek a pátek 29. a 30. září od 9 do 12
hodin. Poplatek 1 Kč za každou vloženou
věc se platí při příjmu. Formulář k vyhotovení seznamu věcí a pravidla prodeje najdete na www.deckonachod.cz. Informace – Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232,
mc@deckonachod.cz.
pondělí 26. a úterý 27. září 2016
od 10 hodin
Den otevřených dveří
mateřského centra MaCíček
Zveme rodiče, prarodiče a děti k prohlídce mateřského centra MaCíček, kde pravidelně připravujeme program pro maminky s dětmi do 4 let. Připravujeme pásmo
přednášek s tématikou pro maminky
a nastávající maminky. Do MC se lze hlásit on-line během celého školního roku.
Informace – Ing. Alena Prázová,
tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz.

ICM – INFORMAČNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ NÁCHOD
V novém školním roce bude naše Íčko se
zázemím pro čekání na kroužky a smyslu-

Hálkova 367
tel.: 491 428 636
ZŠ TGM, Bartoňova
tel.: 491 421 604
ZŠ TGM, Bartoňova       
tel.: 491 421 604
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Náchodská 548
tel.: 491 852 850, 777 905 047

plné trávení volného času otevřeno každý
všední den od 14 do 19 hodin. Informační
centrum pro mládež slouží všem mladým
z Náchodska – členům i nečlenům Déčka.
Novinkou v nabídce informací je rozšíření
„životopisové“ služby Europass – nabídneme zdarma profesionální pomoc všem nováčkům na trhu práce i zájemcům o získání zkušeností v zahraničí. Více informací
získáte na e-mailu icm@decko-nachod.cz
nebo na dotaz při osobní návštěvě.

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

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

1. 10. 2016
Perleťové pantoflíčky
8. 10. 2016
Perleťové pantoflíčky

Dopravní hřiště

Nové dětské
hřiště v ulici Pražské

Začátkem letošních prázdnin se pracovníci dopravního hřiště pustili za pomoci Dopravního značení Náchod, s. r. o.,
do rozsáhlé výměny téměř 100 kusů dopravních značek. Ty původní sloužily více
než 35 let a bylo třeba je již vyměnit. Při
této příležitosti investovalo Město Náchod 120 tisíc korun do instalace fitness
prvků.
„Na výběru prvků do venkovní tělocvičny, která je umístěna v areálu dopravního hřiště, se podíleli zástupci příměstské
části Běloves. Jsem přesvědčen, že přispějí
k ještě většímu zatraktivnění tohoto prostoru“, upřesnil starosta Jan Birke.
Všechny práce se podařilo stihnout
za necelý měsíc a již 28. července 2016
mohl být za účasti starosty Jana Birke,
místostarosty Miroslava Bráta, Petra Matysky z firmy Dopravní značení Náchod,
s.r.o., do davatele fitness prvků Kamila Nováka z firmy B plus P spol., s. r. o,
Červený Kostelec, pracovníků odboru investic a rozvoje města Bohuslava Voborníka a Miroslava Petra a v neposlední řadě
pracovníků dopravního hřiště znovu zpřístupněn areál pro veřejnost.

Město Náchod i nadále pokračuje
v úpravách dětských hřišť. Koncem července bylo dokončeno další z nich a to za
obytnými domy v ulici Pražské.
Zhotovitelem je chráněná dílna Gerlich
Odry s. r. o. a celkem si zpříjemnění této
plochy vyžádalo z městského rozpočtu
částku 188 tisíc korun.
Věříme, že podle prvních ohlasů budou
rodiče i děti spokojeni.

v Bělovsi nabízí nové vyžití
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GALERIE, CÍRKVE, SZDP

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 1. 9. od 14 hod. „BABOUCI – jihočeská kapela“,
po prázdninách vás přivítáme českou muzikou – přijďte, kdo
máte rádi české písničky.
čtvrtek 8. 9. od 14 hod. „Tvorové mořských hlubin“ – oceánem až na dno, kde budeme moci nahlédnout na bohatou faunu, dokumentární film.
čtvrtek 15. 9. od 14 hod. „ Hello Dolly“ slavný muzikál – film
pro pamětníky.
středa 21. 9. Zájezd „OLOMOUCKO“, odj. v 6 hod. z ul. Za Teplárnou, směr N. Město n. M. Program: Náměšť na Hané-zámek,
Olomouc-památky, Sv.kopeček-basilika… Studená Loučka-možnost večeře, příjezd cca do 21 hodin.
čtvrtek 22. 9. od 14 hod. „Zázračné krajiny“ nezapomenutelná cesta Evropou a Afrikou, dokumentární film.
čtvrtek 29. 9. od 14 hod. „ Mořský orel – život na hnízdě“
dokumentární film pro nás připravil a promítne p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.
Účastníci týdenního wellness pobytu v hotelu MAS v Sezimově Ústí od 19. února 2017! Předejte přihlášky a zálohy do 12. září
v klubovně Harmonie 2 (pondělí a čtvrtky 13.30–16h.)
Informace u A. Polákové, tel. 775 242 562 (po 19 hod.).

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Srdečně zveme své členy a příznivce na TAJNÝ VÝLET zakončený zabíjačkovou degustací s hudbou.
V rámci programu Veselý senior
V pátek 23. září 2016. Náš region. Odjezd: 13.00 hodin z Raisovy
ulice. Návrat: Kolem 19.00 hod.
Cena zájezdu, členové SZdP 140 Kč, nečlenové 150 Kč.
Přihlaste se včas (je velký zájem a počet míst omezen)!!!
Platba opět v naší klubovně – Palachova 1303 (Okresní soud) každou středu od 13–15. hod. „Nemyslete na dietu, veselí je půl zdraví.“
Za výbor: Olga Frühaufová mob.: 724 908 861, Miroslav Čiháček

grafické studio a tisk

VÝROBA PLAKÁTŮ A3, A2, A1, A0...XL
tisk od 1 kusu

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

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 neděli 4. září v kostele
sv. Michaela bude zaměřena na nastávající nový školní rok. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Mše svaté
v řeckokatolickém ritu jsou slouženy v kostele sv. Vavřince každou třetí neděli v měsíci v 16.00. V rámci Kuronských slavností
se uskuteční koncert v kostele sv. Vavřince v pátek 2. září v 20.30
hod. Mše svatá v zámecké kapli bude sloužena v sobotu 10. září
v 16.00 hod. Od 14. září budou pravidelně každou středu v 17.00
hod. na děkanství probíhat Alfa kurzy.  P. Zdeněk Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny 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 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli 11. 9. od 10.15
hod. společné bohoslužby pro celý sbor mimořádně v Hronově
(Českých bratří 181, Hronov) k oslavě 140. výročí založení sborového domu. U nás ve sboru se v tuto neděli bohoslužby konat
nebudou. Ve čtvrtek 1. 9. zahajovací bohoslužby E. akademie ve
sborovém domě od 8.00 hod. Ve čtvrtek 22. 9. bohoslužby v Domově důchodců od 9.30 hod. V pátek 2. 9. sejití střední generace na faře v Šonově s programem besedování, zpívání, opékáni
na ohni, hraní her a promítání s možností přespání do druhého
dne. V sobotu 3. 9. od 13.00 hod. slavnostní otevření nově postaveného domu pro seniory na místě bývalé evangelické fary v Bohuslavicích nad Met. Schůzka dětí na faře v Šonově v pátek 16. 9.
od 17.30 hodin. Biblické hodiny se konají ve čtvrtky 15. 9., 22. 9.
a 29. 9. ve sborovém domě vždy od 18.00 hodin. Probírat se budou biblické příběhy z knihy autorů Prokopa Remeše a Aleny Halamové Nahá žena na střeše. 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 Nový Život
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), Tel. 605 450 384
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel 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.
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v září

2016

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v pondělí 5. září
v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala
  14.–16. 9. VÝSTAVA HUB – Mykologický klub Náchod
Dětské oddělení
  PALIČKOVANÁ KRÁSA – výstava kroužku paličkování Déčka Náchod 5.–29. 9.
Vernisáž výstavy 5. 9. v 17 hodin
Každý čtvrtek 15 – 17.00 dílnička, na které si můžete paličkování sami vyzkoušet pod vedením lektorky Lucie Smetanové,
vstupné se neplatí.
Studovna
  GRAFIKA – výstava náchodského spolku AMAG. 5. 9. – 8. 10.
2016. Vernisáž výstavy 5. 9. v 18 hodin. Srdečně zveme.

PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH 26. 9.– 1. 10.
Kurz dějin umění
Stále přijímáme přihlášky na 5. semestr Kurzu dějin umění, který začne 6. září ve studovně. Přednášky se budou konat dvakrát
do měsíce, vždy v úterý od 17 hodin. Lektorem bude Mgr. Vlastislav Tokoš z Galerie výtvarného umění v Náchodě. Kurzovné:
350 Kč.
Program na září:
  6. 9. – Historická malba I – Vysvětlení pojmu historická malba, představení témat a jeho funkcí ve světovém umění – příběhy antické a jiné, obrazy ctnosti, obrazy pro veřejnost, hrdinové současnosti, dějinné události. Tradice historické malby
ve Francii v bouřlivém 19. století – Jacques-Louis David (1748–
1825) a naproti tomu historický žánr v Rusku – Ilja Jefimovič Repin (1844–1930) a jeho předchůdci, současníci a umělci sdružení v Mir iskusstva.
  20. 9. – Historická malba II – Umění ve službách státu, církve
a národa. Malba historických námětů ve střední Evropě a českých zemích v době národního probuzení – Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Václav Brožík. Slovanská epopej (1910–1928) labutí píseň
historické malby. Historie Slovanstva, jak ji představil v cyklu
pláten Alfons Mucha.

Knihovna ve spolupráci s Jiráskovým gymnáziem doufá, že se
podaří dát vzniknout nové tradici.

Oddělení pro děti
  Léto se zvířaty
Závěr soutěže se blíží. Astronomické léto letos trvá do 22. 9. 2016
a Léto se zvířaty – čtenářská, literární a výtvarná soutěž pro
čtenáře do 15 let – rovněž. Společné slavnostní odpoledne pro
účastníky soutěže se bude konat 7. 10. 2016 ve 14.30 hod. Přijde
nás navštívit pracovník Stanice pro zraněné a handicapované
volně žijící živočichy v Jaroměři.
Chceme pomoci pomáhajícím. Knihovna vyhlašuje ve prospěch
záchranné stanice Jaroměř sbírku trvanlivých potravin (kvalitní psí a kočičí granule, neloupaná slunečnice, usušené pečivo).
Dárky pro zvířata můžete přinášet v týdnu od 3. 10. do 7. 10.

Připravujeme: 3. 10. 2016
  Jean Cocteau: Lidský hlas

Náchodská univerzita volného času – 13. semestr
12. 9. Ing. arch. Josef Pleskot – Spolupráce se čtyřmi investory (POZOR!!! Pouze v 16 hodin a v aule gymnázia)	 
26. 9. Mgr. Helena Kudelová – Chování dětí

ČTEME PRO JOSEFA ŠKVORECKÉHO 21. 9.
V září letošního roku si připomeneme dvaadevadesáté výročí
narození jednoho z mála světově známých náchodských rodáků Josefa Škvoreckého. Zveme všechny milovníky „Danny Smiřického a jeho Kostelce“ na čtení, které se bude konat ve středu
21. září. Naším vzácným hostem a předčitatelem bude milovník
jeho díla spisovatel Jaroslav Rudiš. Číst začneme ve 14 hodin
v knihovně, v 15 hodin budeme poslouchat v Dannyho kavárně
v hotelu Beránek, v 16 hodin bude čtení pokračovat na Jiráskově
gymnáziu. Poslední zastávkou bude nezapomenutelný hostinec
Port Artur, kde začneme číst přibližně v 17 hodin.
Máte-li i vy v oblibě tohoto autora, neváhejte, vyberte vám blízkou ukázku a přijďte se o ni s ostatními podělit.

Duodrama pro jednu herečku a jednu zpěvačku. Věnováno Jaroslavě Adamové, herečce, která toto monodrama nezapomenutelným způsobem ztvárnila v minulém století a všem opouštěným... Hrají, mluví a zpívají...lidským hlasem: Jitka Sedláčková,
Dáša Zázvůrková. Režie: Boris Hybner
Předprodej ve studovně knihovny od 5. 9., cena lístku 150 Kč.
Zvýšení sankčních poplatků
POZOR!!! Od října dojde ke zvýšení sankčních poplatků. Navíc
poté, co Česká pošta zdražila poštovné, bude knihovna vybírat
i vyšší poplatky za upozornění na rezervaci, kterou si čtenář nechává posílat poštou.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.
(Vo)
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1. čtvrtek pouze v 17.30 hod

BUCHTY A KLOBÁSY

První mládeži nepřístupný počítačem animovaný film výhradně pro dospělé diváky, vypráví o skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své existenci,
a o tom, co se doopravdy stane, když jsou vyvoleni a opustí supermarket… České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
2. pá, 3. so pouze v 17 hod – 2D
4. neděle pouze v 15 hod – 2D
7. středa pouze v 17 hod – 3D

OBR DOBR
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí. Adaptace knihy od britského spisovatele Roalda Dahla v režii slavného Stevena Speilberga. Rodinné fantasy v českém znění. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Mládeži přístupný.

2. pátek pouze v 19.30 hod
4. neděle pouze v 19.15 hod
5. pondělí pouze v 19.15 hod
3. sobota pouze v 15 hod

… ten dům vypadal jako snadný cíl. Dokud nezjistili, kdo je uvnitř! Napínavý, téměř hororový příběh o bezohledných zlodějích, kteří se vloupou do domu bohatého slepce s vidinou dokonalé loupeže a velkého zisku. Vše se děje ale jinak, protože v zemi temnoty je slepec králem. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SMRT VE TMĚ

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

Chcete vědět, co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Dokonalá rodinná komedie, uváděná v českém znění. Mládeži přístupný.
3. sobota pouze v 19.30 hod

BEN-HUR

Bratr proti bratrovi. Otrok proti císaři... Dobrodružný epický příběh. České titulky. Vstupné 150 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
4. neděle pouze v 17 hod

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

TEORIE TYGRA

… i ochočení muži mohou zdivočet! V hlavích rolích hořké komedie Jiří Bartoška a Eliška Balzerová, v dalších rolích Iva Janžurová, Táňa Vilhelmová, Pavla Beretová, Jiří Havelka a Jakub Kohák. Režie Radek Bajgar. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
5. pondělí pouze v 17 hod

6. úterý pouze v 17 hod

TAXI 121

Český thriller, inspirovaný skutečnými událostmi z roku 2014, kdy sériový vrah připravil o život tři pražské taxikáře. Tragédie se stala impulsem k natočení napínavého filmu, který rychle vtáhne
diváka do děje… V hlavních rolích Filip Tomsa a Lenka Zahradnická. Režie Dan Pánek. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

UČITELKA

Film osvědčené dvojice – scénáristy Petra Jarchovského a režiséra Jana Hřebejka. Drama z nedávné minulosti o zdánlivě empatické a laskavě vyhlížející učitelce, která manipuluje prostřednictvím
svých žáků jejich rodiči… V hlavní roli Zuzana Mauréry, která na MFF v Karlových Varech 2016 získala Cenu za ženský herecký výkon. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

6. úterý pouze v 19.15 hod

TOHLE JE NÁŠ SVĚT

7. středa pouze v 19.15 hod

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

8. čtvrtek pouze v 17.30 hod

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL

9. pátek pouze v 17 hod

SEZNAMKA

10. sobota pouze v 15 hod
11. neděle pouze ve 14 hod

LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL

10. sobota pouze v 17 hod

STRAŠIDLA

Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svérázný a charismatický otec (Viggo Mortensen) svých šest dětí podle vlastních představ. Jejich život připomíná letní tábor v ráji, plný neotřelých pravidel a her. Dokud nepřijde zpráva, která všechno změní… České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
Básníci scénáristy Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina pošesté! A s nimi nezaměnitelný humor, dialogy i písničky Jaroslava Uhlíře či kreslené pasáže Adolfa Borna – to vše je zárukou skvělé komedie! Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Nejhorší hrdinové všech dob aneb Je to dobrý pocit, být ten zlý… Dobrodružné akční fantasy, které uvádíme v českém znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Tohle léto ulovíte na seznamce toho pravého. Česká letní komedie, ve které hrají Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Zuzana Kajnarová, Marie Doležalová, Šárka Vaculíková a další.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Kdo se bojí, nesmí do lesa… Další bláznivá dobrodružství upovídaného jelena Elliota a rozmazleného medvěda Booga. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Co se stane, když si rodina strašidel musí najít práci, začít platit nájem a chodit do školy? Rodinná pohádková komedie režiséra Zdeňka Trošky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

11. neděle pouze v 16 hod

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ

9. pátek pouze v 19.15 hod
11. neděle pouze v 18 hod
13. úterý pouze v 17 hod

SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON

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

NERVE: HRA O ŽIVOT

12. pondělí pouze v 17 hod
13. úterý pouze v 19.15 hod

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ

16. pátek pouze v 18.45 hodin

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD

Tohle bude třeskutý! Páté pokračování jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií, uváděné v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
Dosud nevyprávěný příběh o zázraku na řece Hudson v režii Clint Eastwooda. V lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku na řece Hudson“, když kapitán „Sully“ Sullenberger (v podání Toma
Hankse) nouzově přistál s poškozeným letadlem na ledových vodách řeky Hudson a zachránil tak život 155 pasažérů na palubě letadla. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Jsi hráč nebo divák? Akční mysteriózní thriller o dívce, která zcela propadla online hře vadí – nevadí, ve které anonymní společenství „pozorovatelů“ začíná manipulovat každý její tah a ona se tak
ocitá v hodně nebezpečných situacích… České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Nikdy nevíš, co vyhrabeš… Film na motivy stejnojmenného románu Jiřího Hájíčka. Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž se ilegální těžba těchto polodrahokamů stala nekontrolovatelnou
vášní, ale i způsobem obživy. V hlavních rolích Pavel Liška, Marek Adamczyk a Jenovéfa Boková. Režie Dan Wlodarczyk. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Autobiografický film legendárního režiséra Jana Němce volně vychází z autorovy publikace „Nepodávej ruku číšníkovi” a pozoruje jeho životní příběhy od šedesátých let do současnosti. V autobiografickém filmu legendárního představitele československé nové vlny ztvárnil hlavní roli mladého režiséra Jiří Mádl, alter ego vypravěče si zahrál Karel Roden. Film získal v hlavní soutěži 51. ročníku MFF Karlovy Vary 2016 Zvláštní uznání poroty. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

15. čt, 18. ne, 19. po pouze v 17 hod
16. pátek pouze ve 20 hod
17. sobota pouze v 19.15 hod
17. sobota pouze v 15 hod

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

Rodinný stav: Víc než komplikovaný… Další osudy celoživotní průšvihářky, která nepřestává doufat, že se k ní štěstí konečně postaví čelem. Renée Zellweger, Colin Firth a Patrick Dempsey v hlavních rolích romantické komedie, ve které hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. České znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

MŮJ KAMARÁD DRAK

Dlouhá léta udivoval starý řezbář (hraje ho Robert Redford) děti ze sousedství pohádkami o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích… Jednoho dne Pete, záhadný desetiletý chlapec, který nemá
ani rodinu ani domov, tvrdí, že žije v lesích s obřím zeleným drakem jménem Elliot… Nový rodinný film od tvůrců filmu „Kniha džunglí“. České znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

18. neděle pouze v 15 hod

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Chcete vědět, co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Dokonalá rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 140 Kč (děti 120 Kč). Mládeži přístupný.

16. pá, 17. so pouze v 17 hod
18. neděle pouze v 19.30 hod
19. pondělí pouze v 19.30 hod
20. úterý pouze v 17 hod
20. úterý pouze v 19.30 hod
21. středa pouze v 17 hod

PRÁZDNINY V PROVENCE

21. středa pouze v 19 hod

Kamarádi, letní lásky a Prázdniny v Provence aneb komedie, která vás hodí opět do léta. V hlavních rolích Vojtěch Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek, v dalších rolích Denisa Pfauserová, Jana
Krausová, Chantal Poullain, Jaromír Nosek a Igor Bareš. Režie Vladimír Michálek. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VE JMÉNU KRVE

Krvavá cesta může začít... Mel Gibson v hlavní roli akčního thrilleru. Jeho 16letá dcera Lydie má problém s drogovými dealery a na útěku před nimi neví rady, a tak se rozhodne pro zoufalé řešení
–zavolá otci, se kterým se řadu let neviděli a nerozešli se úplně v dobrém. Pod jeho ochranou však stále vidí nejlepší šanci na přežití. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KOMORNÁ

Dynamický thriller plný zvratů, intrik, krásy a podmanivé erotické atmosféry natočil jeden z nejvýraznějších jihokorejských režisérů současnosti Park Chan-wook. Příběh bestselleru Zlodějka Sarah
Watersové převedl do japonsko-korejských reálií 30.let 20.století a vytvořil dynamický thriller plný zvratů, prodchnutý podmanivou erotickou atmosférou… České titulky.
Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
22. čtvrtek pouze v 17 hod

TEORIE TYGRA

24. sobota pouze v 15 hod

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ

23. pátek pouze v 17 hod – 2D
24. sobota pouze v 17 hod – 3D
25. neděle pouze v 15 hod – 2D

ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Najdi své hejno… Čápi nosí děti, nebo alespoň nosívali. Nyní musí čáp Junior doručit své první dítě – na divoké a objevné cestě, která by mohla pomoci k úplnosti nejedné rodině a vrátit tak čápům
na celém světě jejich původní poslání. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Mládeži přístupný.

24. sobota pouze v 19.15 hod
26. pondělí pouze v 17 hod

MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ

25. neděle pouze v 17 hod
27. úterý pouze v 19.30 hod

… i ochočení muži mohou zdivočet! Hořká komedie pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím, a pro ženy, které mají zkušenosti s muži. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Tohle bude třeskutý! Páté pokračování jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií. Rodinná animovaná komedie úplně pro všechny, uváděná v českém znění.
Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

Čtyři kontinenty a tři vraždy... nebo láska jeho života zemře! Když už si Arthur Bishop (hraje ho Jason Statham) myslel, že nechal svou vražednou minulost daleko za sebou, unesl jeho nejobávanější nepřítel jeho životní lásku. Akční krimi thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

KRYCÍ JMÉNO HOLEC

Napínavý snímek na motivy povídky nedávno zesnulého režiséra Jana Němce Italská spojka, se odehrává mezi Prahou a Vídní v dramatickém roce 1968. Hrají Kryštof Hádek, Vica Kerekes, Johannes
Zeiler, Ondřej Brzobohatý, David Novotný, Vilma Cibulková a další. Režie Franz Novotny. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

25. neděle pouze v 19.15 hod
28. středa pouze v 17 hod

PRÁZDNINY V PROVENCE

27. úterý pouze v 17 hod
28. středa pouze v 19 hod

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ

28. středa pouze v 15 hod

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ Chcete vědět, co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Dokonalá rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

29. čtvrtek pouze v 16.45 hod – 2D
30. pátek pouze v 17 hod – 3D
30. pátek pouze v 19.30 hod – 2D

Kamarádi, letní lásky a Prázdniny v Provence aneb komedie, která vás hodí opět do léta. Dobrodružství tří kamarádů ve slunné Francii, kde se trochu se poflakují, hodně si užívají nečekanou volnost a vše dělají ve větším, než malém množství. Režie Vladimír Michálek. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Rodinný stav: Víc než komplikovaný… Další osudy celoživotní průšvihářky, která nepřestává doufat, že se k ní štěstí konečně postaví čelem. Renée Zellweger, Colin Firth a Patrick Dempsey v hlavních rolích romantické komedie, ve které hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. České znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

Další fantaskní výlet do světa kouzel a fantazie a nezapomenutelný filmový zážitek – to je nový film z dílny režiséra Tima Burtona. Těšte se na velmi neobvyklou, dobrodružnou výpravu na jednom téměř
opuštěném ostrově, do velice zvláštního domu, na chráněnce slečny Peregrinové, kteří mají zvláštní a neuvěřitelné schopnosti… Ćeské znění. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.

DEEPWATER HORIZONT: MOŘE V PLAMENECH
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Příběh inspirovaný skutečnými hrdiny – to je akční drama z plovoucí vrtné plošiny Deepwater Horizon, která se v dubnu 2010 potopila následkem exploze, a způsobila tak největší ropné zamoření
v americké historii… V hlavních rolích Dylan O’Brien, Mark Wahlberg a Kate Hudson. České titulky. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
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13. 9. 2016
Městské divadlo
Dr. J. Čížka v Náchodě

Divadelní lahůdka
o fiktivním setkání dvou
skutečných lidí - legendárního moderátora Johnnyho
Carsona a kontroverzní
Leni Riefenstahl, která se
stala „dvorní režisérkou“
Adolfa Hitlera. V titulní roli
uvidíte excelentní Vilmu
Cibulkovou, která za Leni
získala Cenu Thálie 2014
za mimořádný jevištní
výkon. Dále hrají Ondřej
Kavan, Dana Syslová
a Daniel Krejčík.

