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červenec

PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR – KONCERTY a HUDEBNÍ DOKUMENT
Čtvrtek 12. července ve 20 hodin
Koncertní film ze světového turné kapely v roce 2016
MUSE: DRONES WORLD TOUR
Koncertní snímek Muse: Drones World Tour zachycuje nejlepší
momenty extatického světového turné (v rámci 130 světových
koncertů) kapely v roce 2016, v rámci nehož Matt Bellamy, Chris
Wolstenholme a Dominic Howard zavítali i do Prahy a dočkali se
100% recenzí. Britští alternativní rockeři Muse, kteří se pyšní titulem nejlepší koncertní kapely současnosti, natočili ke svému
poslednímu albu unikátní koncertní film. V pořadí 7. studiové album, pojaté jako protiválečný protest, drtilo přední příčky hitparád a v roce 2016 ho doprovázelo ambiciózní turné s oválným
podiem uprostřed koncertních hal. Fanouškům se tak naskytl dokonalý 360stupňový audiovizuální zážitek plný laserových efektů, doslova pastva pro lidské smysly. Během show zazní epické
hitovky jako „Uprising,” „Hysteria”, „Plug in Baby,” nebo „Supermassive Black Hole”. Vstupné 200 Kč.
Sobota 28. července ve 20 hodin
– POZOR, NOVÝ TERMÍN UVEDENÍ!
Satelitní přenos koncertu z holandského Maastrichtu
ANDRÉ RIEU – MAASTRICHTSKÝ KONCERT 2018
AMORE – HOLD LÁSCE
Tradiční koncert pro diváky po celém světě! Kulisou koncertu
je opět překrásné středověké náměstí v Andrého rodném městě
Maastrichtu. Právě tam i letos vystoupil šedesátičlenný Johann

Strauss Orchestra, sbor těch nejlepších hudebníků světa, který
dnes plní stadiony a svou hudbou šíří radost po celém světě, spolu s jeho věhlasnými tenory, sopranistkami i speciálními hosty.
Tématem letošního koncertu je oslava lásky! Koncert je plný humoru, zábavy a emocí pro všechny věkové kategorie. Předprodej
vstupenek od 1. 6. 2018 v pokladně kina Vesmír!
Vstupné v předprodeji do 10. 7. 2018 180 Kč, poté za 200 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
Pondělí 6. srpna ve 20 hodin
Hudební dokument
WHITNEY
Nejprodávanější, nejúspěšnější či nejoceňovanější – každý přívlastek k famózní Whitney Houston stoprocentně sedí. Každý velký
úspěch je však vykoupen a najít pravdu není vždy jednoduché
– dokument od oscarového režiséra Kevina Macdonalda se ale
do tohoto boje přesto pouští a nezapomenutelnou formou přibližuje božskou Whitney tak, jak ji ještě neznáte. Jedná se o oficiální
dokument požehnaný matkou Whitney a její nejbližší rodinou. Ta
poskytla exkluzivní rozhovory a záběry ze zákulisí jejího života,
které dosud nebyly zveřejněny. Film měl světovou premiéru na filmovém festivalu v Cannes, kde o něm režisér řekl: „Ve smyslu pátrání po pravdě jsem natočil určitě svůj nejtěžší film. Mluvil jsem
s více než 70 lidmi, ale jen 40 z nich se objevilo ve filmu. Mnozí
z nich podváděli Whitney přes 30 let a ve své přetvářce pokračovali i před kamerou.“ České titulky. Vstupné 110 Kč.

PROGRAM KINA červenec
1. neděle pouze v 15 hodin
4. středa pouze v 16 hodin

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

1. neděle pouze v 17 hodin

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

Jima Knoflíka, strojvůdce Lukáše a lokomotivu Emu čeká více než podivuhodné dobrodružství - stopy hledané ztracené princezny vedou přes moře a hory až do bájného dračího města Žalmánie. Vzrušující putování plné fantazie, je natočeno podle stejnojmenného knižního bestselleru spisovatele Michaela Endeho (mj. „Nekonečný příběh“)., Dobrodružné rodinné fantasy, uváděné v českém znění.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Život si najde cestu… Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob. Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení… Dobrodružný akční film, uváděný v českém znění.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

1. neděle pouze v 19.30 hodin

LÁSKA BEZ BARIÉR

Je to sukničkář a nenapravitelný lhář. Snaží se svést mladou a krásnou Julii předstíráním, že je tělesně postižený. Ale ta mu představí svou sestru Florence, která je na invalidním vozíku. A už se to vše komplikuje a pořádně zamotává… Komedie uváděná s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
2. pondělí pouze v 17.30 hodin

FAKJŮ PANE UČITELI 3

2. pondělí pouze ve 20 hodin

SICARIO 2: SOLDADO

3. úterý pouze v 16 hodin

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

Poslední Fakjů! Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Tentokrát žádná pravidla… a v drogové válce obzvláště… Akční dramatický krimi thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
„A je to opět tady“. Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci, ve zbrusu novém filmu. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

3. úterý pouze v 17.30 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR

3. úterý pouze ve 20.15 hodin

PŮLNOČNÍ LÁSKA

4. středa pouze v 18.15 hodin

BACKSTAGE

Neuvěřitelná desetiletá cesta filmovým světem studia Marvel! Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle,
Tom Holland a další v akčním dobrodružném filmu, uváděném v českém znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
V noci se sny stávají skutečností… Výpravné romantické drama o dívce plné životního optimismu, která se od dětství musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu… Film je uváděn
v českém znění.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Žiju svůj život… Dynamická lovestory plná tance a hudby, uvolněného stylu streetdance, dynamického rytmu a čistých emocí a vášní těch, kteří nevěří nikomu nad třicet let. České znění.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
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Rok se s rokem sešel a na nás všechny čeká uvolněnější období – období letních prázdnin. U dětí jsou tyto dva měsíce
v rytmu táborů, dovolených s rodiči nebo
pobytů u babiček a dědečků. Vždy je ale
pro ně červenec a srpen spojen s volnem
od školních povinností. O to více se my,
dospělí, snažíme, aby právě dětské letní
zážitky naplnily očekávání našich ratolestí. A čím tyto volné dny naplnit? Kam
zajet na výlet? Jakou akci určitě nevynechat? Čtěte dále a hned budete mít jasnější představu o programu prázdnin…
Pokud ve svém prázdninovém programu preferujete návštěvy památek a historických sídel, jistě byste měli zavítat
na náchodský zámek. Celé léto zde probíhají zkrácené dětské prohlídky, a to
od úterý do neděle v 10, 12 a 14 hodin.
Na konci prohlídky se děti mohou vyfotografovat v princeznovském nebo královském hávu. I na dospělé návštěvníky na zámku nezapomínají – v předem
stanovené dny můžete navštívit speciální prohlídky půd nebo večerní prohlídky.
Lákadel je samozřejmě více, takže neváhejte a vyšlápněte na kopec!
Letošní prázdniny startuje i v Náchodě
Festival zážitků, který si pro Náchoďáky
a návštěvníky města připravila destinační
společnost Branka, o. p. s. Každou neděli
v červenci a srpnu se budete mít možnost
projít městem s „živým“ Josefem Škvoreckým alias Dannym Smiřickým, který se
jako světově známý spisovatel ve svých
dílech rád do svého rodiště vracel. Během procházky městem s průvodcem se
přenesete do období 2. světové války, kdy
se mladý Danny Smiřický „pere“ nejen se
životem, ale i s nelehkou nastávající dobou. Při prohlídce města se seznámíte jak
s díly Škvoreckého, jejichž děj byl zasazen
právě do Náchoda, tak se skutečnými příběhy osob, které se v jeho knihách objevují. Procházka s Dannym bude začínat
každou neděli ve 14 hodin u Městského informačního centra na Masarykově náměstí. Zájemci o tuto prohlídku se mohou hlásit na tel. čísle +420 777 642 009 (počet
účastníků je omezen). Po prohlídce se můžete zastavit na výstavě „Hrdý Náchoďák
Josef Škvorecký“, která je umístěna ve výstavní síni Muzea Náchodska (roh Zámecké a Tyršovy ul.) do 2. září 2018. K vidění jsou knihy, obrazy, ocenění, fotografie
i samotná díla Josefa Škvoreckého.
Pevnost Dobrošov bude fungovat v červenci a srpnu v omezeném režimu. Vzhle-

dem k plánované rekonstrukci bude
možné návštěvu této dělostřelecké tvrze
absolvovat od úterý do neděle, a to vždy
v 9.45, 11.10, 12.30, 14.00, 15.15, 16.30 hod.
Upozorňujeme však zájemce o prohlídku,
že provozní doba se může změnit v závislosti na přípravných pracích k rekonstrukci! Pokud se budete na pevnost chystat, je lepší si na tel. +420 724 120 498
ověřit, zda v ten den se prohlídky konají. Pokud bude zavřeno, nabízí se alternativní plán, co na Pevnosti Dobrošov podniknout. Okolím pevnosti prochází hned
dvě stezky. Jedna se nazývá „Po opevnění Běloves“ a provede vás po jedinečném
komplexu zpřístupněných pevnostních
staveb z období 2. světové války. Začátek
této stezky je sice na pěchotním srubu
Voda v Bělovsi, ale proč ji neprojít obráceně z Dobrošova dolů, že? Druhá stezka
byla otevřena v loňském roce a je sestavena z dřevěných soch řezbářů s motorovou pilou, kteří svá díla tvořili na minulých ročnících Dobrošovských dřevobraní.
Necelých 5 km se sedmi zastaveními, vedoucích z Bělovse přes Dobrošov do České Čermné, vás seznámí s pověstmi, které
se k těmto místům váží. Mapu této stezky si můžete vyzvednout v Městském informačním centru.
A jaké že větší akce nás v Náchodě přes
léto čekají? Nenechte si ujít:
7. 7. Festival Na Ostrovech
21. 7. Pivobraní
26. 7. – 30. 8. Letní filmové čtvrtky
		 v Kavárně Láry Fáry
11. – 12. 8. Vavřinecká pouť a Plážový
		 víkend nejen pro rodiny
		 s dětmi
18. 8. Večerní prohlídky
		 zámeckých komnat
		 v dobách Smiřických
		 na Státním zámku Náchod
24. 8. Muž roku 2018
25. 8. Den dobrých skutků
8. 9. Náchodské Kuronské slavnosti na Státním zámku Náchod
Přejeme všem malým i velkým nádherné prázdniny plné pohody, sluníčka
a spousty zážitků, ať už je budete trávit
jakkoliv a kdekoliv. Pokud přeci jen budete váhat, kam vyrazit, zastavte se u nás
v infocentru. Rády vám s úsměvem poradíme. Krásné prázdniny a těšíme se
s vámi na viděnou!
za informační centrum Lucie Dostálová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rady města Náchoda
28. 5. 2018

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva
byli omluveni. Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy za rok 2017 – Sportovní zařízení města Náchoda, Náchodská
Prima Sezóna
7-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2017 příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda
(https://sportnachod.cz) a výroční zprávu za rok 2017 Náchodské Prima sezóny
o.p.s. (http://www.primasezona.cz).
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce,
a.s. Kabelové vedení nízkého napětí bude
umístěno pod povrchem pozemkových
parcel č. 2046/1, č. 2046/4 a č. 2046/26
v katastrálním území Náchod v předpokládané délce cca 9 bm.
7-0-0
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o. Plynárenské zařízení
bude umístěno pod povrchem pozemkové
parcely č. 1143/10, č. 1143/11 a č. 2058/40
v v ulici Raisova. Celková délka trasy plynárenského zařízení uloženého v pozemkových parcelách města má být cca
70 m.
7-0-0
Městské informační centrum
v Náchodě
7-0-0
RM souhlasila s přijetím dotace ve výši
39.000 Kč na akci „Podpora provozu sezónního Městského informačního centra
v Náchodě na zámku“ předložené do programu Podpora činnosti turistických informačních center, vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schválila uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis.
RM souhlasila s přijetím dotace ve výši
40.000 Kč na akci „Zkvalitnění služeb
Městského informačního centra v Náchodě“ předložené do programu Podpora činnosti turistických informačních center,
vyhlášeného Královéhradeckým krajem
a schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis.
Partnerství města na sérii fotbalových
turnajů FK Náchod
7-0-0
RM schválila partnerství města Náchoda na sérii fotbalových turnajů mládeže pořádaných sportovním klubem
FK Náchod a poskytnutí dotace ve výši
10.800 Kč na úhradu nájmu za využití stadionu Na Hamrech. Turnaje se uskuteční ve dnech 10. 6. 2018, 16. 6. 2018, 23. 6.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
2018 a 24. 6. 2018 na stadionech v Náchodě – Bělovsi a na stadionu na Hamrech.
Ohňostroj dne 28. 10. 2018
pod Státním zámkem Náchod
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o konání ohňostroje dne 28. 10. 2018 ve 19 hodin
pod Státním zámkem Náchod s firmou Fireworks service s. r. o., Praha 3 – Žižkov,
za celkovou částku 200.000 Kč vč. DPH.
Uvedené firmě bude poskytnuta záloha
ve výši 100.000 Kč do 15. 6. 2018.
RM schválila uzavření nájemní smlouvy
na pronájem pozemků pod Státním zámkem Náchod (pro konání ohňostroje, dne
28. 10. 2018 v 19.00 hodin) s Národním památkovým ústavem, územní památková
správa na Sychrově, za nájemné 20.000 Kč
včetně DPH.
Rozvoj informačních a komunikačních
systémů města Náchoda
6-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchoda“
a pověřila odbor investic a rozvoje města
administrovat veřejnou zakázku.
Smlouva o výpůjčce nemovité věci6-0-0
RM schválila smlouvu o výpůjčce se
Správou přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace.
RM souhlasila s podáním žádosti o využívání zdrojů minerální vody na Ministerstvu zdravotnictví ČR příspěvkovou organizací Správou přírodních zdrojů a lázně
Běloves.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila se zvýšením příspěvku
pro SDH Pavlišov o 4000 Kč.
7-0-0
RM souhlasila s poskytnutím dotace
ve výši 5000 Kč SDH Jizbice na sraz Jizbic
v rámci České republiky.
5-1-1
RM souhlasila s přijetím dotace na akci
„Řidičské průkazy skupiny „C“ pro členy
JPO Náchod“ ve výši 20.000 Kč z programu vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schválila uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje.
7-0-0
RM schválila Smlouvu o plnění závazku
veřejné služby obecného hospodářského
zájmu ve výši 10.000 Kč na zabezpečení
poskytování služby Raná péče Střediskem rané péče Sluníčko.
7-0-0
RM souhlasila s řešením rozšíření veřejného osvětlení do ulice Trčků Technickými službami Náchod s.r.o. za nabídkovou
cenu 62.162,54 Kč včetně DPH. Jde o instalaci dvou sloupů veřejného osvětlení
na schody v této ulici.
7-0-0
RM souhlasila s řešením odvodnění ulice Rybářská a realizací Technickými službami Náchod s.r.o. za nabídkovou cenu
139.854,22 Kč vč. DPH.
7-0-0
RM schválila dotaci pro Fotoklub Náchod ve výši 5.000 Kč na uspořádání výstavy fotografií a dobových materiálů ze
srpnových událostí roku 1968 v Náchodě.
7-0-0

RM neschválila dotaci pro organizaci
Family z. s. ve výši 16.000 Kč na úhradu
části nákladů spojených s účastí dětského
tanečního souboru Family na světovém
festivalu Khamoro v Praze dne 1. 6. 2018
a doporučila obrátit se s žádostí na Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda.
7-0-0
RM schválila partnerství města Náchoda na akci Nej sestřička pořádané panem
Davidem Novotným dne 7. 10. 2017. 7-0-0
RM schválila navýšení dotace pro organizaci Tělocvičná jednota Sokol Náchod z původních 20.000 Kč zahrnutých v rozpočtu města na rok 2018 na částku 25.000 Kč
na zajištění průběhu jubilejního 5. ročníku
akce Strongman Náchod.
7-0-0
RM schválila dotaci pro organizaci Spolek šlapacích Moskvičů Náchod, ve výši
5.000 Kč na úhradu části nákladů spojených s organizací 7. mezinárodního srazu šlapacích vozítek v Náchodě, který se
uskuteční
RM souhlasila s dočasným přemístěním památníku padlých vojáků Sovětské
armády včetně jejího podstavce od budovy Kladská čp. 272 do úschovy. Přemístění a úschovu zajistí Technické služby Náchod s.r.o. tak, aby nedošlo k poškození
během rekonstrukce budovy „staré“ celnice.
7-0-0
RM schválila poskytnutí finanční podpory na realizaci programů na prevenci
sociálně-patologických jevů na základních školách ve spolupráci s Policií ČR
ve výši 60 tis. Kč.
7-0-0
RM schválila návrh na ocenění Náchodský pedagog roku 2018. Více na str. 9.		
5-0-2
RM souhlasila se zakoupením mycího
stroje s příslušenstvím na měkké podlahy a s čerpáním fondu investic ve výši
52.124 Kč pro ZŠ Komenského.
7-0-0
RM vzala na vědomí stanovení výše
úplaty v ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 pro
školní rok 2018/2019.
7-0-0
RM schválila přijetí daru pro příspěvkovou organizaci ZŠ Komenského od České
spořitelny a.s, se sídlem Praha 4, ve výši
60.000 Kč na zakoupení interaktivní techniky a přijetí daru do Česko – německého
fondu budoucnosti, nadační fond, ve výši
29.000 Kč na realizaci projektu Hry dříve
a dnes.
7-0-0
RM souhlasila se zakoupením parních
kotlů včetně připojení k páře a s čerpáním
fondu investic v celkové výši 352.334,11 Kč
pro ZŠ Komenského.
7-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci do programu „Neproduktivní investice v lesích“ vyhlášeného MAS Stolové
hory, z.s., v rámci kterého bude zbudován
nový krmelec v oboře Lesů města Náchoda.
7-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 1
smlouvy o dílo se společností Technické
služby Náchod s.r.o., na realizaci akce Veřejné osvětlení města Náchoda – IX. etapa.
6-0-0

ČERVENEC–SRPEN
RM souhlasila s odstraněním a likvidací 12 ks v majetku města neevidovaných
a nadále nepotřebných sloupů veřejného
osvětlení a demontovaného zábradlí nyní
umístěných na Hamrech hasiči města Náchoda.
6-0-0

Rada města Náchoda
dne 11. 6. 2018

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Nákup pozemků v areálu bývalé Tepny
Jednání rady města se zúčastnili také
zastupitelé, aby se seznámili s podrobnostmi celé transakce před schvalováním
na jednání Zastupitelstva města Náchoda
dne 18. 6. 2018.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené se společností Královéhradecká lékárna a.s., kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2029 a dává
se nájemci souhlas s úpravou stávajících
prostor (zabudování klimatizace) v budově polikliniky.
8-0-0
RM schválila pachtovní smlouvu, kterou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 711/1, díl č. 12 o výměře
306 m2 v katastrálním území Náchod
pro zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 7.
2018.
Žádosti o čerpání fondů
8-0-0
RM schválila čerpání fondu investic
ve výši 50.000 Kč pro Základní uměleckou školu, Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup koncertního
akordeonu Delicia – Dinete s melodickým
basem.
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 61.090 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace
MŠ Myslbekova. Finanční prostředky budou použity na dovybavení třídy mateřské školy pro předškolní děti stoly a židličkami.
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 130.000 Kč a převod
této částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Alšova. Finanční prostředky budou použity na vybavení bílé třídy
mateřské školy novým nábytkem ve výši
115.000 Kč a položení stěrky ve výši
15 000 Kč pod novou podlahovou krytinu.
Pila
7-1-0
RM souhlasila s vystavením objednávky
pro firmu Jiří Kratěna, Kramolna, na dokončení opravy plochy na pile Náchod
do 108.900 Kč vč. DPH.
Výsledky konkursního řízení
na pracovní místo ředitele/ky
MŠ Vančurova
8-0-0
RM jmenovala do funkce ředitelky Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345
od 1. 8. 2018 Bc. Sylvii Perháčovou.
Rozšíření linky MHD
8-0-0
RM schválila udělení souhlasu města
Náchoda jako vlastníka místních komunikací s rozšířením licence dopravce CDS

ZPRÁVY Z RADNICE
Náchod, s.r.o., pro linku č. 645 121 o zastávky dle předloženého jízdního řádu.
Radní současně schválili výstavbu nových zálivů autobusových zastávek tak,
aby bylo možné předmětnou změnu licence co nejdříve realizovat a pověřili starostu města jednáním s Královéhradeckým
krajem o finanční spoluúčasti Královéhradeckého kraje na navýšených nákladech
města Náchoda na městskou hromadnou
dopravu, které vzniknou zajištěním dopravní obslužnosti dolního areálu Oblastní nemocnice Náchod při modernizaci
a dostavbě tohoto zdravotnického zařízení, jak tyto navýšené náklady vyplynou
z porovnání původního finančního modelu dle uzavřené smlouvy s finální verzí finančního modelu dle dodatku č. 1.
Umístění jména pana Antonína Taichmana na tabuli s významnými osobnostmi
na Staroměstském hřbitově v Náchodě		
8-0-0
RM schválila umístění jména pana Antonína Taichmana na tabuli s významnými osobnostmi na Staroměstském
hřbitově v Náchodě s textem: Antonín
Taichman, 1899–1969, spoluzakladatel
náchodského elektrotechnického průmyslu a pověřila odbor kultury, sportu a cestovního ruchu zajištěním jeho realizace.
Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka – Závěrečná vystoupení žáků ZUŠ Náchod
8-0-0
Schválení ceníku zimního stadionu pro
zimní sezónu 2018/2019
8-0-0
RM schválila ceník Zimního stadionu
Náchod pro využití ledové plochy na sezonu 2018/2019 a ceník Zimního stadionu Náchod pro využití tělocvičny na sezonu 2018/2019.
ZUŠ – stavební úpravy
vstupní haly
8-0-0
RM souhlasila s provedením navržených stavebních úprav ve vstupní hale
ZUŠ Náchod ve výši do 150.000 Kč.
Parkoviště na pozemku u Bílé růže 8-0-0
RM schválila systém výběru parkovného na pozemku parc.č.122/4 u Bílé růže
od 1. 7. 2018.
Smlouva o výpůjčce archiválií k výstavě
Hrdý Náchoďák Josef Škvorecký 8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií se Státním oblastním
archivem v Zámrsku, za účelem zapůjčení archiválií pro výstavu „Hrdý Náchoďák
Josef Škvorecký“, která bude probíhat
ve dnech 25. 6. – 2. 9. 2018 ve výstavní
síni Muzea Náchodska v Náchodě.

TELEGRAFICKY:

RM schválila Smlouvu o plnění závazku
veřejné služby obecného hospodářského
zájmu ve výši 25.000 Kč pro Oblastní charitu Hradec Králové na služby Noclehárna v Domě Matky Terezy v Hradci Králové.
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
na akci „Oprava komunikace na Pavlišově,
parc. číslo 1309“ a vystavením objednáv-

ky pro firmu STRABAG a.s., Hradec Králové.
8-0-0
RM schválila uzavření objednávky
pro společnost ENTAZE s.r.o., Náchod,
na opravu balkonů v MěSSS Marie. 8-0-0
RM souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru Základní umělecké škole, Náchod od Velvyslanectví Lotyšské republiky v České republice ve výši
150.000 Kč na podporu činnosti smyčcového oddělení ZUŠ Náchod.
8-0-0

Zastupitelstvo města dne 18. 6.
2018 projednalo:

1. Nákup pozemků v areálu bývalé Tepny
2. Majetkoprávní úkony obce
3. Závěrečný účet za rok 2017
4. Žádosti o změnu Územního plánu Náchod
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018,
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejných
prostranství
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva
města
7. Plán rozvoje sportu pro město Náchod
8. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda
9. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis
10. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2018
o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
11. Delegování zástupce města na valnou
hromadu Beránek Náchod a. s.
12. Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
13. Rozpočtová opatření
14. Vyřazení dlouhodobého hmotného
majetku
15. Česko-polský projekt - Dotkni se divadla – Centrum divadelních tradic Kladského pomezí
16.
Česko-polský projekt - S rodinou
Kladským pomezím
17. Smlouvy o úvěrech
18. Žádost o dotaci – jezdecká stáj Koně
Babí
19. Informace o povinnostech města dle
GDPR
20. Informaci – změnu názvu Regionálního muzea v Náchodě na Muzeum Náchodska
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 23 zastupitelů, čtyři byli omluveni.
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů včetně návrhu usnesení k jednotlivým
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
https://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo-27.asp

***
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INFORMACE Z NEMOCNICE

Dárci krve mají svátek.
Začněte s dárcovstvím i vy
Oblastní nemocnice Náchod za podpory Vojenské zdravotní pojišťovny a Českého rozhlasu zve všechny nové zájemce
o darování krve. Odběry se konají každé
pondělí a pátek na Transfuzní stanici nemocnice Náchod, Purkyňova 446.
Krev je právem nazývána nejcennější
tekutinou a nelze ji uměle vyrobit. Její role

je v moderní medicíně nezastupitelná. S její
pomocí lékaři dokáží zachraňovat, uzdravovat i prodlužovat životy pacientů. Nenahraditelná je při těžkých úrazech, operacích, poruchách krvetvorby a mnoha
dalších onemocněních. Někdo v životě darovanou krev nikdy potřebovat nebude,
život jiného člověka může být zachován
pouze pravidelnými transfuzemi. Dopředu to však neví nikdo.
Darovat krev v ČR může každý zdravý člověk ve věku 18−65 let, jako prvodárci se přijímají lidé do 60 let. Darování
krve je jedinečným darem člověka člověku, dárce „vstupuje“ do léčby nemocného
a umožňuje tak zachránit ohrožený život.
Vojenská zdravotní pojišťovna si plně uvědomuje obrovskou společenskou prospěš-

nost dárcovství, a proto oceňuje dárce krve
a krevních derivátů poukázkami v hodnotě od 300 do 2.000 Kč dle počtu odběrů (více
na www.vozp.cz/programzdravi).
Pokud můžete a chcete pomoci, přidejte se k obrovské celosvětové rodině dárců krve právě teď. Informace k dárcovství
jsou k dispozici na webových stránkách
transfuzní společnosti www.transfuznispolecnost.cz i na stránkách nemocnice www.nemocnicenachod.cz v sekci
Transfuzní stanice.

Bourání skončilo, nyní se začne stavět.

Modernizace náchodské nemocnice pokračuje podle plánu.
Koncem června uplynulo již čtvrt roku od podpisu smlouvy na první etapu modernizace Oblastní nemocnice Náchod
za 1,344 miliardy korun. Za tuto dobu dělníci v nemocničním
areálu provedli demoliční a přípravné práce. 14. června začala samotná stavba, kterou zahájili zástupci Královéhradeckého kraje, města Náchod a stavebních firem.
„Dostavba a modernizace Oblastní nemocnice Náchod už opravdu
není jen slibem nebo zprávou o podpisu smlouvy. Stavební práce začaly a budou intenzivně pokračovat, dokud nebude hotovo. Musíme
náchodskou nemocnici modernizovat, protože věřím, že pouze kvalitní a moderní zázemí nám zajistí příchod nových lékařů a sester.
Jsem velmi rád, že slib, že na jaře začneme stavět, jsme splnili a harmonogram, který jsme si předsevzali, plníme,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.
Od předání staveniště dělníci pracovali na přípravách pro samotný začátek stavby. Zbourána byla hospodářská budova včetně spojovacích koridorů, které ji propojovaly s pavilony A a D.
Před demolicí byla upravena trasa potrubní pošty, která hospodářskou budovu vedla. Jako další bylo nutné provést montáž základových patek a provizorních technických rozvodů podél stávajících objektů.
„Považuji tento projekt za nejtěžší v mé dosavadní kariéře. Děkuji celému svému týmu za tvrdou práci, kterou odvedl. Za kraj také
na vše dohlížíme, aby nás nic nezdržovalo v harmonogramu stavby. Jednou za týden také pravidelně jezdíme na kontrolní dny. Zároveň máme vždy za Královéhradecký kraj alespoň jednoho pracovníka na stavbě samotné,“
řekl radní Václav Řehoř
odpovědný za oblast investic a majetku.
Práce zahrnuly také
zřízení sjezdu pro sanitní vozy do ulice Purkyňova. Z ulice Nemocniční byl zajištěn nový
vstup do pavilonu rehabilitace. Kvůli zákazu
parkování je nutné neustále dohlížet na dopravní stav v okolí nemocnice.

„Dopravní situace v této lokalitě není a nebude jednoduchá. Návštěvníky a zaměstnance už nyní primárně trápí především parkování. Je zřejmé, že během stavby budeme muset všichni ubrat ze svého komfortu a nebudeme moci zaparkovat v bezprostřední blízkosti
nemocnice. Proto jsme jako město nabídli alespoň možnost rozšíření
dopravních spojů městské hromadné dopravy a připravujeme v nejbližších týdnech po nezbytných stavebních úpravách (vybudování
zálivu pro zastávku BUS ve směru do města) zavedení autobusového spojení pro personál i návštěvníky nemocnice v kratších časových
intervalech. A samozřejmě hledáme další možnosti pro parkování
po dobu rekonstrukce. Zvažujeme úpravu plochy mezi horním a dolním areálem nemocnice u ZŠ TGM, jistou alternativou pak bude i parkování v docházkové vzdálenosti hned za řekou Metuje, u sportovní
haly v ulici Na Hamrech,“ sdělil starosta města Náchod Jan Birke.
Základem modernizace je výstavba dvou nových nemocničních objektů J a K, které jsou na sebe napojeny jak v nadzemní
části, tak v podzemí. Dále vznikne objekt O, kde budou uloženy
zdroje medicinálních plynů, bude vystavěn nadzemní koridor
mezi budovami A a K. Zároveň se mimo jiné počítá s vybudováním chodníků a přístupových komunikací.
„Náchodská nemocnice byla dlouho investičně podfinancovaná, protože se stále nedařilo zahájit výstavbu. Naší představou je, že touto
enormní investicí se Oblastní nemocnice Náchod zmodernizuje na několik nadcházejících desetiletí. Jedná se o klíčovou investici do zdravotnické infrastruktury, kterou jistě ocení nejen každý občan ve spádu
této nemocnice, ale věřím, že i náš lékařský personál,“ uvedl náměstek
hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.
Na první etapu modernizace Oblastní nemocnice Náchod se v listopadu 2017 sešly celkem tři
nabídky. Nejnižší částku ve výši 1,344 miliardy korun nabídlo konsorcium společností Geosan
Group, a. s. a BAK stavební společnost, a. s., které nyní projekt realizuje.
zdroj:
Královéhradecký kraj

PRÁZDNINY 1968

ČERVENEC–SRPEN

Vyšlo nové (56.) číslo
vlastivědného sborníku
Rodným krajem
Koncem června vyšlo další, tentokrát
již 56. číslo vlastivědného regionálního sborníku Rodným krajem. Nové číslo
sborníku si můžete zakoupit (cena 40 Kč)
ve všech obvyklých předprodejích. V našem regionu (v Červeném Kostelci například v Informačním centru, trafice Dali,
papírnictví Ivín apod.). Nové číslo opět
přináší mnoho zajímavých článků o naší
historii a osobnostech našeho regionu.
Nově sborník také vychází v celobarevném provedení.

Úspěšný Festival
sociálních služeb 2018
3. ročník Festivalu sociálních služeb je
úspěšně za námi. Jeho hlavní vizí bylo seznámit širokou veřejnost s dostupnými
poskytovateli, kteří nabízejí sociální služby – tj. pomoc, podporu a péči na území
města i jeho okolí a pomáhají tím řešit
mnoho různých nepříznivých sociálních
situací, které se v životě každého z nás
mohou nečekaně objevit.
Vize byla naplněna. Poskytovatelé měli
připraveny pro účastníky krásné prezentace, které návštěvníky upoutaly.
Úvodní slovo a zahájení Festivalu patřilo panu starostovi Janu Birke, paní mís-

tostarostce Pavle Maršíkové a panu místostarostovi Miroslavovi Brátovi, kteří
mj. děkovali poskytovatelům i organizátorům celé akce.
My bychom rádi touto cestou také poděkovali iniciátorce a koordinátore předchozích ročníků, která nás inspirovala k uspořádání této prospěšné události
– paní Lucii Pacovské. Děkujeme vám
všem za účast, za spolupráci a těšíme se
na další ročník!
Kateřina Tylšová, koordinátor plánování sociálních služeb
Bc. Pavel Schuma, vedoucí OSVŠ

Prázdniny roku 1968
Po Pražském, ale já říkám raději Českém, jaru roku 1968, plném nadějí, přicházelo léto. Proběhly maturity a studenti
se hlásili na vysoké školy už bez jakýchkoliv omezení. Pokud prokázali schopnosti, uspěli. V sobotu 29. června byla rozdána vysvědčení (volná byla tehdy jen každá
druhá sobota). Celkové uvolnění znamenalo, že mnozí vyjížděli na dovolenou
i do zemí, kam se do té doby dostávali jen
režimní prominenti. Naděje střídaly obavy, zaregistrovávali jsme mraky, které se
kupily za našimi hranicemi, těmi severními a východními. Státní návštěvy a historická setkání, sledovaná tehdy tu s nadějemi, tu s obavami, nebudu připomínat.
Ve čtvrtek 27. června vyšlo 18. číslo
Literárních listů (vycházely místo rok
před tím zakázaných Literárních novin) a v něm na první stránce DVA TISÍCE SLOV a poznámka: „Toto číslo vychází v nákladu 300 000 výtisků.“ A jen se
po nich zaprášilo. „Dva tisíce slov, které
patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům,
vědcům, umělcům a všem“ začínaly větami: „Nejdřív ohrozila život našeho národa válka. Pak přišly další špatné časy
s událostmi, které ohrozily jeho duševní zdraví a charakter. …Komunistická
strana, která měla po válce velkou důvěru lidí, postupně ji vyměňovala za úřady,
až je dostala všechny a nic jiného už neměla.“ A ke konci jsme četli: „Letošního
jara vrátila se nám znovu jako po válce
velká příležitost. Máme znovu možnost
vzít do rukou naši společnou věc… a dát
jí tvar, který by lépe odpovídal naší kdysi
dobré pověsti i poměrně dobrému mínění, jež jsme o sobě původně měli.“ Snažili jsme se poctivě této příležitosti využít.
Text popudil jak některé zahraniční
„přátele“, tak i konzervativní část naší
společnosti. Komunističtí funkcionáři,
kteří se cítili novými myšlenkami ohroženi, začali kolem sebe „kopat“. I u nás v Náchodě. Týdeník Nový čas na to reagoval
7. srpna výzvou „Všem občanům náchodského okresu!“ Začíná slovy: „V poslední době se uvnitř KSČ opět ozývají hlasy, které skrytě volají po návratu ke staré
odsouzené politice. …Ještě není vyhráno.“ Výzva se snažila občanskou společ-

nost aktivovat. Pod výzvou je asi padesát
jmen osobností tehdejšího veřejného života. Podpisy přibývaly i v dalších číslech
Nového času, třeba i v tom, které vyšlo
ve středu 21. srpna. Mnohým z nich byl
podpis později „započítán“. V onom čísle byla otištěna i moje úvaha O důvěře
a funkcionářích. Tu jsem si ovšem mohl
přečíst až se zpožděním.
Někdy v červenci mě zavolal kolega
prof. Votýpka, že byl z národního výboru požádán o vytvoření diplomu čestného občanství pro nedávno zvoleného prezidenta gen. Ludvíka Svobodu, který byl
pozván k oficiální návštěvě města. Byl-li
už dojednán její termín, to nevím. Požádal mne o spolupráci na stylistické a jazykové úpravě textu. K plánované návštěvě
ani jmenování pak už nikdy nedošlo. Nevím, v jaké fázi Votýpkova práce na diplomu skončila.
V úterý 20. srpna jsme se studenty našeho gymnázia odjížděli na česání chmele
do Pnětluk na Žatecku. Byla to velmi početná brigáda, většina tehdejších studentů. První noc na chmelu byly slyšet motory letadel. Říkal jsem si, že „kluci v Žatci“
mají letovou noc. Ráno jsme zjistili, že „letovou noc“ měl kdosi jiný, že nešlo o nevinné cvičení. V těchto prvních chvílích
a dnech vládla naprostá nejistota, co bude
dál, jak se bude situace vyvíjet. A zodpovědnost na nás, řádce pedagogů, byla veliká. V Náchodě se rodiče začali bouřit, že
chtějí své děti mít doma. Zorganizovali
několik autobusů, které pro nás v neděli
25. přijely a odvezly nás domů, k zoufalství chmelařů, kteří potřebovali mít své
„zelené zlato“ sklizené.
První okupační dny v Náchodě jsem
tedy nezažil, ale transparenty s protiokupačními hesly a nápisy visely všude ještě
dlouho. Situace byla značně nepřehledná.
Okresní odborová rada vydala 28. srpna
Výzvu k pracujícím okresu. V ní je jako
první bod: „Trváme na bezpodmínečném
odchodu okupačních vojsk z území ČSSR,
neboť normalizace vztahů může nastat
jen po jejich odchodu.“ Někteří idealisté
doufali, že „odejdou“. K těm jsem nepatřil, život mě naučil skepsi. Bylo mi jasné,
že začne přituhovat.
Prázdniny skončily, začal nový školní
rok, plný otázek a zejména nejistot. Pamatuji se, že jsem ve sborovně jedné kolegyni naznačil své obavy. „Prosím Tě, to by
nás museli vyhodit všechny!“. Já jsem časem musel z gymnázia a později ze školství odejít, ona se stala ředitelkou. Tak šel
tehdy život. Nastávala tzv. „normalizace“;
jež s normálností neměla nic společného.
Houfně se vyhazovalo z míst, občas zavíralo, ale na rozdíl od padesátých let se
nepopravovalo. A trvalo to opět těch dvacet let; což bývá mimo jiné i jedna generační výměna.
Jak se vše dál vyvíjelo, to je obecně
známé. Na prázdniny před půl stoletím
nelze zapomenout.
Aleš Fetters
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OSMIČKY, VÝROČÍ

Pražské jaro a Náchod v srpnu 1968
„Vážení posluchači, zůstaňte u svých
přijímačů“, vyzval krátce po půl druhé
ráno hlasatel Československého rozhlasu Vladimír Fišer obyvatele Československa. O necelých dvacet minut později v 1.55
ráno všem posluchačům oznámil: „Vysíláme zvláštní provolání Ústředního výboru KSČ. Včera dne 20. srpna 1968, kolem
23. hodiny, překročila vojska Sovětského
svazu, Polské lidové republiky, Německé
demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy vlády a prvního
tajemníka Komunistické strany Československa...“ Po několika prvních větách bylo
vysílání vypnuto. Pod záminkou potlačení
kontrarevoluce v Československu se okupanti vydali různými směry na Prahu.
Náchodem projížděly motorizované jednotky ještě za tmy 21. srpna, před
čtvrtou hodinou ranní a pak po celý den.
Lidé byli otřeseni. Na příslušníky spojeneckých armád Varšavské smlouvy se pohlíželo jako na okupanty. V 10 hodin dopoledne se sešlo narychlo svolané plénum
okresního výboru strany a vydalo prohlášení, které bylo reprodukováno místním rozhlasem. Vyjadřovalo nesouhlas
s vojenským zákrokem spojeneckých armád, ale zároveň vyzývalo všechny občany k zachování klidu a varovalo je před
vytvářením konfliktních situací, jež by
mohly vést ke krveprolití. Přesto se situace ve městě nedala označit jako klidná. Už
od rána se seskupovaly stále větší a větší hloučky (zvláště mladých lidí) v prostoru u hotelu Itálie, na křižovatce, kterou
projížděly vojenské jednotky. Nebyla nouze o vykřikování protestních hesel a házení kamenů. Kolem 11. hodiny mládež
srocená v obrovském počtu svými těly zatarasila silnici u nádraží a donutila kolonu asi 40 aut, aby se vrátila zpět k celnici. Přes panující všeobecné rozhořčení se
přiznávalo, že příslušníci polských jednotek, které výhradně Náchodem projížděly, se chovali velmi zdrženlivě, ba možno
říci s určitými sympatiemi a pochopením.
V poledne se rozhoukaly všechny sirény ve městě a po dvě minuty houkaly
i tovární píšťaly a klaksony motorových
vozidel. Veškerý provoz ustal na protest

proti vojenské akci. V odpoledních hodinách byly na náměstí před radnicí vyloženy podpisové archy s rezolucí. Do večera
se podepsalo zhruba 2500 občanů města.
Stranické orgány zahájily kolem 20. hodiny večerní na běloveské celnici jednání se styčnými důstojníky armád. V Kladské ulici u podniku ČSAD zatím vyrostla
barikáda. Městský rozhlas vysílal výzvu
k jejímu odstranění, aby snad nedošlo
k nežádoucímu incidentu. Nato byl zátaras rozebrán a vojenské jednotky projely Náchodem bez potíží. Uvolnění silnice
bylo však jen dočasné a hned následujícího dne, ve čtvrtek 22. srpna, vyrostly
na příjezdových silnicích barikády nové.
Největší opět v prostoru průmyslové školy
strojnické, kde byly na vlečce dva prázdné
vagony zablokovány napříč silnicí, čímž
byl prakticky uzavřen příjezd do Náchoda. Další barikády vyrostly v Bělovsi nedaleko celnice a na Běloveské ulici proti mlékárně. Město bylo zaplaveno protestními
plakáty a letáky. Téhož dne byl narychlo svolán do Prahy mimořádný 14. sjezd
KSČ. Z Náchoda tam zvolení delegáti odjeli v časných ranních hodinách.
V pátek 23. srpna byla na podporu stanoviska ústředních orgánů na 12. hodinu zorganizována odborovými organizacemi generální stávka. Proběhla ve všech
náchodských podnicích. Barikády ve městě byly ráno proraženy tanky, obrněnými
transportéry a další vojenskou technikou
a k jejich obnovení již nedošlo. Městem
projížděly většinou zásobovací kolony, které zajišťovaly proviantem jednotky, které byly na našem území. Ve městě se pomalu nastoloval klid. Po dlouhém
a tísnivém čekání se Náchoďané dozvěděli v úterý 27. srpna výsledky moskevských
jednání. Nic z toho, co si lidé přáli, po čem
volali na prvním místě, tj. odchod armád,
nebylo splněno. Naopak byl stanoven požadavek uznat současný stav a urychleně
přejít ke konsolidaci poměrů.
V dalších letech nastalo období normalizace, které mělo všechny reformy vlády
Alexandra Dubčeka zlikvidovat a období
„Pražského jara“ zcela potlačit. Jediným
jeho pozůstatkem byla federalizace Československa a vydání Ústavního zákona
o československé federaci.
Richard Švanda

Prázdninová výročí
7. 7. 2003 zemřel pan Vladimír Bachtík, jeden ze zakladatelů náchodské
okresní pobočky Konfederace politických vězňů, politický vězeň 50. let.
9. 7. 1908 se narodil náchodský učitel, kterému komunistický režim učitelské působení zakázal, muzikant,
zpěvák a regenschori Josef Štok.
11. 7. 1838 se v Náchodě narodil pedagog a kulturní pracovník, regenschori Antonín Pinkava, první čestný člen Hronu.
11. 7. 1998 zemřel katolický kněz
P. František Lukeš. V letech 1947–1955
působil v Náchodě, bylo to jeho první
působiště, na něž nikdy nezapomněl.
Svědčí o tom nejen texty v jeho knížkách, ale i to, že se tu nechal pohřbít.
18. 7. 1928 se narodil profesor náchodského gymnázia, angličtinář
Zdeněk Horák.
21. 7. 1933 se narodil akademický malíř Jiří Škopek, jehož obrazy, kresby,
ale i pohlednice dovedou potěšit duši.
25. 7. 1948 se v Náchodě narodil
PhDr. Oldřich Čepelka ml., sociolog
a spisovatel.
6. 8. 1838 se v Josefově narodil Hynek
Němec, první dítě Boženy Němcové.
8. 8. 1948 se narodila Mgr. Lydia Baštecká, archivářka a historička, publikující i v našem zpravodaji.
10. 8. 1928 se narodil malíř a grafik
Vladimír Komárek, který v Náchodě
několikrát vystavoval.
11. 8. 1878 se narodil historik umění, akademik Zdeněk Wirth. Jeho Soupis památek historických a uměleckých
v politickém okresu náchodském z roku
1910 patří ke stále vyhledávaným odborným publikacím.
12. 8. 1928 zemřel Leoš Janáček, jehož
dílo patří k vrcholům naší hudby.
15. 8. 1888 byl odhalen na náměstí
v České Skalici pomník Boženy Němcové. Přítomna byla dcera B. Němcové
Dora, řečníkem byl J. V. Frič. Slavnosti
se zúčastnily i náchodské spolky.
15. 8. 1978 zemřel učitel Jan Krtička,
zakladatel muzea Boženy Němcové
v České Skalici, pronásledovaný a vězněný komunistickým režimem.
23. 8. 1868 se narodil významný architekt Dušan S. Jurkovič. který se
zapsal trvale i v našem kraji. Navrhl
Jiráskovu chatu na Dobrošově, přestavbu Pekla, úpravy na novoměstském zámku a několik dalších staveb.
24. 8. 1858 se narodil v Náchodě Karel Pleskač, učitel a regionální spisovatel, autor knížky Ratibořická idyla
a dalších prací o ratibořickém období života Němcové. Jeho maminka Barunku znala. 24. 8. 1973 zemřela hudební skladatelka, náchodská rodačka
Sláva Vorlová.
(AF)

Z HISTORIE

ČERVENEC–SRPEN

Historické církevní stavby
7. Kaple Panny Marie na zámku a na Plhově
Náš seriál se zatím věnoval kostelům, větším církevním stav- ra Janem Tomášem Průšou z Ritteršperku dřevěným mariánbám křesťanského kultu, které se od kaplí odlišují především ským sloupem. Hřbitov se sloupem se stal cílem náboženských
tím, že se v nich trvale přechovává Eucharistie, tedy chléb poutí, takže zde v roce 1717 zámecký komorník a kapelník Mia víno, proměněné při mši v tělo a krev Krista. Kaple obvykle kuláš Josefů z České Skalice nechal na vlastní náklad postavit
bývají výrazně menší než kostel, na obou stranách však existu- kamennou kapli. Dokončena a vyzdobena byla na podzim 1718
je řada výjimek.
a 8. listopadu náchodským děkanem Karlem Danielem Matysem
Jen zmínka o hradním kaplanovi Václavovi z roku 1403 na- vysvěcena. Od té doby se tam konaly pravidelné poutě čtvrtou
značuje, že nejpozději od počátku 15. století se na náchodském neděli po Velikonocích (r. 1861 pouť přeložena na první neděhradě nacházela kaple. Ta už ve 14. století pali po Božím těle) a pobožnost na památku velkétřila k obvyklému vybavení šlechtických hradů
ho požáru města 7. května 1663 v sobotu před
a obvykle byla architektonicky nejnáročněji pojašestou nedělí velikonoční. V roce 1722 byla před
tou místností s nástěnnými malbami. Náchodská
kaplí zřízena pro poutníky terasa z kamene ze
hradní kaple nepochybně zanikla za renesančstaré zámecké kovárny. Roku 1728 byl na ní vztyních přestaveb za Smiřických ze Smiřic a pravčen dřevěný kříž. V srpnu 1758 byl ve svahu pod
děpodobně ji nahradila jiná na dnes neznámém
kaplí pohřben chorvatský nadporučík Ragiožij
místě zámecké palácové stavby.
Pavel Nedělkovič a hrob označen jeho synem doZa přestavby zámku Ottaviem Piccolominim
dnes dochovaným náhrobním kamenem. Za jovznikla na jižním konci přízemí Piccolominskésefinských reforem byla kaple nařízením Česho křídla, postaveného v letech 1651–1652 pokého zemského gubernia 29. září 1786 zrušena
dle projektu pražského architekta Carla Luraga,
a 5. listopadu 1787 prodána náchodskému purkkaple Nanebevzetí Panny Marie. Vyzdobena a domistru Matěji Dydákovi. Vybavení získal náchodkončena byla v letech 1653–1655 v raně barokský děkanský úřad. V roce 1815 byl sem přemísním slohu. Bohatou štukovou výzdobu provedtěn z kostela sv. Michaela po požáru okolních
li italští umělci Andrea Cyrus a Domenico Rossi,
stodol vojenský sklad střelného prachu. Kaple
malbami ji vyzdobil pražský malíř Fabián Harovpostupně chátrala, až ji tehdejší majitelé, rodiník a Ital Giovanni Vanetti. Kaple byla určena pro
na Böhmových, darovali v r. 1832 náchodským
Zámecká kaple
panstvo i pro zámecký personál, proto je do ní
měšťanům, kteří se již od r. 1823 snažili o její
možné vejít jak ze zámeckých prostor, tak i ze
obnovení. Po dalším dvouletém jednání a opra3. nádvoří kvalitním raně barokním portálem
vě bylo konečně 18. března 1834 guberniem poz r. 1654 s uchy a se sochou Panny Marie a dvou
voleno její otevření a vrácení svému účelu. Náandělíčků na segmentové římse kladí. Jeho autosledovalo pak opětné vysvěcení kaple děkanem
rem je italský sochař Carlo Serena. Polohu kaple,
Kašparem Lukavským 17. srpna 1834. Město Názasahující až do úrovně 1. patra, v průčelí prochod kapli věnovalo bývalý popravní zvonek
zrazuje sdružené pravoúhlé okno původně s půlz r. 1569 (dnes uložen v Muzeu Náchodska), ktekruhem zakončenými okenními křídly. Kaple má
rý byl v r. 1897 nahrazen novým, později přibyl
půdorys obdélníka s okosenými rohy, mělký výještě druhý, umíráček. Oba zvonky byly v r. 1942
klenek pro oltář se nachází v krátké severní stěrekvírovány pro válečné účely. Původní dřevěný
ně, zatímco na jihu se do kaple otvírá prostor
kříž před kaplí byl v r. 1862 nahrazen železným
pro muzikanty a nad ním v pozadí panská orana vysokém pískovcovém soklu, který daroval létoř. Povrch zavřené výsečové klenby zcela pokrýkárník František Seidl.
vá bohatá štuková výzdoba, obklopující pět větKaple je mírně obdélná orientovaná stavba se
ších a čtyři menší obrazová pole s výjevy z bible
štítem nad západním průčelím a valbovou střea z Mariánské legendy. Štuková výzdoba sestuchou, vrcholící vížkou s lucernou a cibulí. Kopuje i na stěny. Ve výklencích v koutových okorouhvička na hrotnici vížky nese datum 1718.
seních jsou osazeny sochy čtyř evangelistů – LuDíky svým rozměrům a nízké poloze je kaple jen
Kaple Zvěstování
káše, Matouše, Marka a Jana. V posledních letech
skromným kontrapunktem hlavní náchodské doPanny Marie na Plhově,
byla obnovena freska na západní stěně zobrazuminantě – zámku. Konkávní (vyhloubená) nárokresba 1862
jící smrt Panny Marie, poškozená osazením paží zdůrazňují pilastry, nad pravoúhlým portálem
mětní desky obětem prusko-rakouské války z roku 1866, pře- s klasicistními dvoukřídlými dveřmi v hlavním průčelí se nachámístěné nyní pod panskou tribunu. Také hlavní oltář s menzou zí koncha (výklenek) se sochou sv. Josefa. Ještě před sto lety tam
a tabernáklem z 1. pol. 19. století a s barokním obrazem Koruno- stála socha Panny Marie. Tabulový štít s postranními pilastry
vání P. Marie od Vanettiho byl vytvořen jako výrazně převýšená nesl původně obraz korunování P. Marie, malovaný na plechu.
štuková architektura, zcela vyplňující poměrně úzkou severní Boční křídla štítu jsou segmentem vykrojená, na bocích jsou
stěnu. Z doby výstavby kaple pochází také klasicizující vstup- koule na pilířích, nahoře pak trojúhelníkový tympanon původní dveře a další vybavení kaple, lavice jsou z 1. pol. 19. století. ně s Božím okem a novým železným křížkem. Také interiér kapVe 2. pol. 19. století byly do oken kaple osazeny skleněné malo- le je pravoúhlý, osvětlený dvěma půlkruhovými okny, sklenutý
vané terče z let 1595–1729, nahrazené při rekonstrukci zámku kopulí, kouty jsou zkosené s výklenky se sochami čtyř evannovějším zasklením. Ke kapli patřily zvonky na zámeckých vě- gelistů, nejspíše podle vzoru zámecké kaple. Oltářík s obrazem
žích, z nichž jeden z počátku 18. stol. byl rekvírován za 2. světo- P. Marie s Ježíškem a sošky jsou z r. 1834. Původní plechový obraz
vé války. Kaple je v letní sezóně otevřena k nahlédnutí, její po- P. Marie je v kapli na pravé straně. Větší celkové opravy proběhly
drobnější prohlídku nabízí správa zámku.
v r. 1952, kdy byla opravena věžička a plechový obraz ve štítě naKaple Zvěstování Panny Marie na Plhově vznikla na skal- hradilo písmeno M s hvězdami a v polovině 80. let 20. stol, kdy
natém hřebínku zvaném Hrobek na místě morového hřbitova, byla bohužel značně zjednodušena fasáda a odstraněna výzdooznačeného v roce 1680 majitelem plhovského poplužního dvo- ba štítu.
Ing. Jiří Slavík – Mgr. Jan Čížek
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ZPRÁVY Z RADNICE

Mgr. Lydia Baštecká slaví 70 let

Významné životní jubileum si v létě
připomene Mgr. Lydia Baštecká, t. č. emeritní ředitelka Státního okresního archivu
Náchod a dlouholetá členka redakční rady
Náchodského zpravodaje. Rodačka z Prahy přišla na svět ve znamení tří osmiček
– 8. 8. 1948. Své mládí prožila ve východočeském městečku Brandýs nad Orlicí
v intelektuálské rodině evangelického faráře. Po vysokoškolském studiu na filozofické fakultě pražské univerzity, obor archivnictví a pomocných věd historických,
dlouhodobě vykonávala funkci oborové
archivářky v pardubickém Unichemu.
Letos v květnu si oslavenkyně připomenula ještě jedno výročí – je tomu již
čtvrtstoletí, kdy se přistěhovala do města
Náchoda a stala se ředitelkou okresního
archivu. Zároveň se ihned a s velkou vervou zapojila do místního společenského
a kulturního dění. Mimo jiné vhodně po-

pularizovala své pracoviště a regionální
historii. Spolu se svými spolupracovníky
připravila k vydání druhý díl Hrašeových
Dějin Náchoda (1994), jejím přičiněním
vznikl archivní sborník Stopami dějin
Náchodska (1995). Významným počinem
se také stala její redaktorská činnost při
kolektivním zpracování odborné publikace o Náchodu, která vyšla v edičním projektu pražského nakladatelství Lidové
noviny (2004). Následně (2009) zpracovala v edici Zmizelé Čechy knížku o starém
Náchodě, v níž publikovala zaniklou tvář
města podle archivních fotografií. Místní
historii přiblížila také v oblíbeném cyklu
literárně hudebních večerů, pořádaných
v náchodském Beránku, nebo i vystupováním v rozhlasovém a televizním vysílání. Je stálou dopisovatelkou Náchodského
zpravodaje, mj. v jeho pravidelné rubrice
uváděla téměř dvacet let (1996–2014) celoroční seriály z místních dějin a reálií.
Naposledy (2015) autorsky připravila spolu s kolegou PhDr. Václavem Sádlem, emeritním ředitelem náchodského regionálního muzea, a za finanční spolupráce města
Náchoda výpravnou a obsáhlou Encyklopedii náchodských osobností.
Tuto její činnost ocenilo město Náchod
předáním kulturní ceny (2001). Za svou
dlouholetou činnost archivářky obdržela kolegyně Mgr. Lydia Baštecká medaili Za zásluhy o české archivnictví (2008).
Její pracovní aktivity a životní optimismus neochabují ani teď, kdy se jako šťastná babička stará o své vnučky. K realizaci svých dalších plánů a představ přejeme
jubilantce za bývalé spolupracovníky –
archiváře pevné zdraví a životní pohodu.
Jaroslav Čáp

Stavební úpravy

komunikace v ulici Bratří Čapků
Od pondělí 25. 6. do 10. 8. 2018 bude
Město Náchod provádět úpravu vozovky
včetně chodníků a parkovacích stání v ulici Bratří Čapků.
V souvislosti s prováděním stavebních
prací dojde k úplné uzavírce v úseku od
křižovatky s ulicí Pražskou po konec slepé ulice v délce cca 160 m.
V 1. etapě (25. 6. 2018 – 5. 8. 2018) bude

umožněn vjezd osobních a nákladních vozidel pouze do objektu společnosti ATAS
a. s., pro pěší bude ulice zcela uzavřena
a pro přechod do ulice Na Strži bude nutné využít lávku na druhé straně hřiště
v ul. Na Hamrech.
V 2. etapě (6. 8. 2018 – 10. 8. 2018) bude
vyloučen veškerý provoz včetně pěších.
Děkujeme za pochopení.

ZPRÁVY

z Městského
informačního
centra

Město Náchod bylo úspěšné při podání žádostí do dotačního programu „Podpora činnosti turistických informačních
center“, který každoročně vypisuje Královéhradecký kraj.
V případě Městského informačního
centra na Masarykově náměstí bude zakoupen automatický sčítač návštěvnosti,
který bude monitorovat počet průchozích,
čímž ulehčí práci obsluze TIC, a to zejména ve frekventovaných obdobích. Dále budou vytvořeny nové informační a propagační materiály – letáky o turistických
atraktivitách Náchoda a okolí v českém
a polském jazyce a letáky o zdejším zámku. K již probíhajícím zápůjčkám audioprůvodců MP3 v českém a polském jazyce
po městě bude vytvořena verze pro anglicky hovořící návštěvníky, kteří do města
přicházejí stále ve větším množství a zajímají se o zdejší historické a stavební památky. Zároveň projde pracovnice TIC
školením zaměřeným na sociální sítě.
Z dotace bude také financován každoroční členský poplatek Asociaci turistických
informačních center. Projekt s názvem
„Zatraktivnění Náchoda a okolí a zvýšení úrovně kvality poskytovaných služeb
v Městském informačním centru v Náchodě“, evidovaný pod číslem 18CRG04-0010,
byl podpořen částkou 40 000 Kč.
Městské informační centrum na zámku
bude v rámci projektu „Podpora provozu
sezónního Městského informačního centra v Náchodě na zámku“, evidovaného
pod číslem 18CRG04-0011, financovat ze
získané částky 39.000 Kč činnost brigádníků, výrobu skříně pro umístění informačních a propagačních materiálů a také
členský poplatek Asociaci TIC.

ZPRÁVY Z RADNICE

ČERVENEC–SRPEN

Náchodský pedagog roku 2018
Vedení města ocenilo náchodské pedagogy
Ve středu 20. června 2018 předali v obřadní síni náchodské
radnice představitelé města již tradičně v závěru školního roku
ocenění „Náchodský pedagog roku 2018“.
Slavnostní setkání za účasti starosty města Jana Birke a místostarostů Pavly Maršíkové a Miroslava Bráta, vedoucího Odboru sociálních věcí a školství Pavla Schumy, hostů z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Svatavy Odlové a Ivety Lukešové
a zástupkyně České školní inspekce Radomíry Bartošové, zahájily
pěveckým vystoupením děti ze ZŠ Drtinovo náměstí v Náchodě.
Město Náchod uděluje titul Náchodský pedagog roku 2018:
paní Mgr. Ivaně Maršíkové, učitelce Základní školy T. G. Masaryka

Město Náchod
koupilo areál bývalé Tepny
Náchodští zastupitelé schválili v pondělí 18. června 2018 nákup areálu bývalé Tepny od společnosti JTH Holding, a.s. Pro nákup hlasovalo 22 z 23 přítomných zastupitelů. Za pozemek o rozloze 25.706 m2 město Náchod zaplatí necelých 56 mil. Kč včetně
DPH, které si následně bude nárokovat zpět, tj. 1800 Kč za m2.
Nákup bude financován prostřednictvím úvěru ve výši 58 mil.
Kč se splatností do dvou let. Dva miliony korun budou využity
na nákup přilehlých pozemků pro vybudování nové komunikace, která propojí ul. Plhovskou s Karlovým náměstím.
V úterý 19. 6. byl celý proces převodu areálu bývalé Tepny
do vlastnictví města Náchoda dokončen podepsáním kupní
smlouvy, vložením do katastru nemovitostí a zaplacením kupní
ceny. Několik týdnů náročných jednání je tím tedy u konce. Poděkování patří všem, kteří se na celé transakci podíleli, a hlavně zastupitelům!

panu Mgr. Zdeňku Bornovi, učiteli Základní školy Komenského
paní Mgr. Aleně Mackové-Rosové, učitelce Základní školy Plhov
paní Monice Vikové, vychovatelce Základní školy Drtinovo náměstí
panu Stanislavu Vítovi, DiS. učiteli ZUŠ Náchod
panu Ing. Ivo Feistaurovi, řediteli Praktické školy,
Základní školy a Mateřské školy Josefa Zemana Náchod
Město Náchod uděluje ocenění za dlouholetou práci
ve školství:
paní Bc. Lence Klempárové, ředitelce MŠ Vančurova
paní Šárce Rojšlové, ředitelce Mateřské školy Myslbekova
paní Ing. Ludmile Pohankové, ředitelce Střediska volného času
Déčko, Náchod.
Všem oceněným blahopřejeme!

Nyní už nás čeká tolik očekávaný úklid pozemku. Hned v pondělí 18. 6. radní schválili zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na tyto stavební práce. Následovat bude příprava podkladů pro vypsání architektonické soutěže. Přivítáme i vaše
náměty, abychom mohli odborné veřejnosti předložit k diskuzi vše, co si Náchoďáci v centru města přejí mít. Náměty můžete zasílat na adresu tepna@mestonachod.cz.

Dopravní omezení
Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o dopravních
omezeních, která budou souviset s akcemi v Náchodě na Masarykově náměstí.
PIVOBRANÍ 21. 7. 2018 od 12.00 hodin
do max. 2.00 hodin (22. 7. 2018).
Omezené parkování od 20. 7. 2018
od 18 hodin do 22. 7. 2018 do 12 hodin.
Vjezd na Masarykovo náměstí bude uzavřen od 20. 7. 2018
od 18.00 hodin do 22. 7. 2018 do 12 hodin.
Dopravní obsluze bude vjezd povolen
od 21. 7. 2018 od 12 hodin do 22. 7. 2018 do 12 hodin.
VAVŘINECKÁ POUŤ 11. a 12. 8. 2018
částečná uzavírka od 8. 8. od 12.00 hodin do 10. 8. 22.00 hodin
(omezené parkování)
12. 8. od 22.00 hodin do 13. 8. 22.00 hodin
(omezené parkování)
úplná uzavírka od 10. 8. od 22.00 hodin do 12. 8. 22.00 hodin
Předem děkujeme za pochopení.
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Rodičům, kteří se vydání
publikace nedožili...
...je věnována nová kniha Jana
Raila „Přes překážky ke hvězdám“, která vyšla letos v červnu. K zakoupení je v knihkupectví Horová v Náchodě za 550 Kč.
Po více jak třiceti letech byly
dokončeny příběhy letců z Náchodska, Jaroměřska, Úpicka
–krajanů z Kladského pomezí, které nyní překládám k posouzení čtenářům tohoto regionu. Publikace vznikla postupně
na základě desetiletého studia
kvalifikačních listin, kmenových listů a osobních karet letců ve VHÚ-VÚA v Praze – Invalidovně a z osobního a písemného
styku s tehdy žijícími pamětníky. Nepochybně k tomuto účelu
přispělo i polistopadové období roku 1989, kdy se o západním
odboji a letcích začalo více mluvit v souvislosti s úplnou rehabilitací. V knize jsou autentické údaje i dobové fotografie, které autor získal díky laskavému přístupu válečných letců, se kterými se intenzivně stýkal a byl v častém písemném kontaktu.
Osudy jednotlivých letců se navzájem mnohdy opakují nebo
jsou shodné, ať už se jedná o službu za I. republiky, odchody,
lodní transporty, ubytování, výcvik, službu u perutí, přemístění, dislokace jednotek apod. Každý příběh by vydal na samostatnou knihu, což v tomto omezeném vydání není možné. Každopádně kniha stojí za přečtení a jistě není poslední z pera
zmíněného autora.

26.3.2018 12:42:51

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

Náchodské

Kuronské slavnosti
NÁCHODSKÝ ZÁMEK OŽÍVÁ
v SOBOTU 8. ZÁŘÍ 2018
stánky s řemesly a občerstvením
prohlídky zámku 9.00–19.00 hodin
noční prohlídky s oživlými postavami 21.00–23.00 hodin
otevřená vyhlídka na terase

DASHA s kapelou Pajky Pajk Quintet
19.30–20.50 hodin
VSTUP DO AREÁLU ZÁMKU NA III. NÁDVOŘÍ
BUDE OD 18.45 HODIN ZPOPLATNĚN
vstupné 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP

www.mestonachod.cz
Změna programu vyhrazena!

ŠKOLY

ČERVENEC–SRPEN

MŠ Vančurova
Dne 22. 5. 2018 děti z celé naší školky
(vč. odloučeného pracoviště Lipí) navštívily Loutkovou scénu Dětem pro radost.
Ochotníci nám zdarma zahráli loutkovou
pohádku „O kouzelné perle“. Touto cestou
jim chceme poděkovat za krásné pohádkové dopoledne.

ka a paní vedoucí jídelny nám připravily
úžasný piknik. Všem moc chutnalo a počasí nám opravdu přálo. Po klidném posezení jsme nepodlehli poobědové únavě a zakončili společné chvíle výstupem
na pavlišovskou rozhlednu. Většina dětí
statečně vystoupala až nahoru a užila si
krásný výhled po kraji.

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

ZŠ BABÍ
Jako každý rok, tak i letos proběhl na
konci školního roku turnaj malotřídních
škol ve vybíjené – tentokrát na krásném
obecním hřišti ve Žďáru nad Metují.
Každý rok se hraje o putovní pohár, který již několik let naši školu nenavštívil.
Tentokrát nám ovšem osud přál a děti
ze ZŠ Babí se díky výborné hře vyšplhaly
až na 1. příčku!!! Letos je pohár náš!
Děkujeme!			
Kolektiv ZŠ Babí

„ Přátelství na dlani“,
č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467
Projekt je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
11. 6. 2018 se uskutečnilo další společné setkání českých a polských dětí v rámci udržitelnosti projektu „Přátelství na
dlani“, č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467.
Děti ze základní školy Babí začaly den
projektem na téma „Venkov“. Povídaly si
o životě na venkově v dobách jejich prababiček a pracovaly s interaktivní tabulí. Dnes už je vše jinak, a tak jsme polské
přátele vzali na prohlídku moderní rodinné farmy u Šimků.
Polské děti čekala celá naše škola na
Pavlišově. Zázemí nám zajistili pavlišovští na jejich hezkém hřišti, kde jsme kamarády přivítali. Společně jsme si mohli
prohlédnout kravín s automatickým dojením a dozvědět se spoustu zajímavých informací o chovu krav. Velký úspěch u dětí
mělo den staré telátko.
Dalším bodem našeho setkání byl společný oběd v trávě! Naše paní kuchař-

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA V NÁCHODĚ
Můžeme se pochlubit?
Máme čím. Proto slyšte, co se nám
v uplynulých týdnech podařilo.
Jsme „barák“ plný dětí, a protože děti
celého světa slavily svůj svátek, nebylo
ani u nás o radosti nouze. První dárek věnoval našim žákům náš dlouhodobý příznivce – loutkové divadlo „Dětem pro
radost“. Již poněkolikáté jsme obdrželi pozvání, tentokrát na představení „Ostrov
splněných přání“, a jako pokaždé, mohli jsme se na loutky nejen dívat, ale směli
jsme je i pohladit a podívat se, kde přebývají, když zrovna nehrají. Děkujeme všem
členům loutkohereckého sdružení, že tyto
krásné zážitky umožňují svou dobročinností i žákům ze sociálně slabších rodin.
O řádné oslavy MDD se však postarali také naši učitelé a asistentky. Některé třídy si pochutnaly na sladkostech náchodské cukrárny Láry Fáry, mladší děti
si užily výlet do pohádkového lesa, který
pro ně uspořádali naši kolegové se svými
žáky z josefovské pobočky naší školy. Soutěžilo se, rozdávali se bonbonky, opékali
se buřtíky. Poprvé se při jedné společné
akci sešli pracovníci a žáci obou součástí
naší školy, které dělí vzdálenost bezmála dvaceti kilometrů. Všichni věříme, že
se nám podařilo položit jakýsi základní
kámen vzájemných přátelství a kamarádství. Velkou radost náchodským žákům
přichystal k jejich svátku také jeden z tatínků pan Poláček, který je v jejich velký den obdaroval nafukovacími balonky. Škoda, že si ta rozzářená kukadla pro
svou pracovní zaneprázdněnost nemohl
vychutnat s námi.
S oslavami jsme však mysleli i na druhé. Třetí třída pod vedením paní učitelky Marušky Hrachovcové má již v penzionu Filoména v Horní Radechové své dobré
známé. A to by bylo, aby jim svými drobnostmi nepřišla popřát k jejich významným výročím. Osmdesáté narozeniny jsou
nádhernou příležitostí, jak projevit úctu

ke stáří a při společném prozpěvování se
naučit rozumět světu generace, která nám
i ve svém úctyhodném věku má co sdělit.
Nebyly to však jen oslavy, čím jsme
na sklonku školního roku žili. Po úspěšném Hudebně-divadelním festivalu pro
žáky speciálních škol, jehož jsme byli již
podeváté pořadateli, jsme ve skromných
prostorách naší školy uspořádali okresní
kolo soutěže Mladý zdravotník. Soutěžního klání se zúčastnilo sedm družstev,
které k nám dorazily z Dobrušky, Nového
Města nad Metují a České Skalice. Věcné
ceny pro vítěze byly zajištěny prostřednictvím finanční podpory Královéhradeckého kraje a sponzorským darem pro
závěrečné pohoštění přispělo náchodské řeznictví pana Mareše. Vážíme si jejich podpory a děkujeme. Vyhlášením vítěze, jimž se zaslouženě stalo dobrušské
družstvo, však vzdělávání malých „lékařů
a sestřiček“ neskončilo. Vždyť už za dva
týdny se mělo konat krajské kolo Mladého
zdravotníka Červeného Kříže v Úpici a nikdo se nechtěl nechat zahanbit.
S koncem školního roku, který byl
pro naši školu a v naší škole bez pochyb
úspěšný, cítíme potřebu poděkovat všem,
kdo nám jakýmkoliv způsobem projevil
přízeň a pomohl tak pedagogům, asistentům, výchovným pracovníkům, vedení školy a všem zaměstnancům naplňovat
jejich nesnadné poslání, totiž připravovat
děti s handicapy pro existenci ve společnosti, jež na nás všechny klade stále vyšší
nároky. Zvláštní dík pak patří panu řediteli Domova důchodců v Bartoňově ulici Bc. Václavu Voltrovi. Jeho rozhodnutím
bylo žákům naší praktické školy umožněno vykonávat praxi a získávat tak cenné
zkušenosti pro svůj další pracovní i soukromý život. Těšíme se, že svým drobným
dílem budeme smět být užiteční i v příštím školním roce.
Přejeme všem lidem dobré vůle krásné léto!
za kolektiv zaměstnanců školy
Mgr. Jana Maternová

Zprávičky
z Masaryčky
V úterý 29. 5. 2018 bylo pro žáky 9. tříd
připraveno (v rámci výuky dějepisu) velmi neobvyklé setkání, a sice s novodobým
válečným veteránem. Navštívil naši školu již podruhé. Žáci sami besedu hodnotili
jako „jednu z nejlepších akcí“, které v průběhu docházky na 2. stupeň zažili. Voják
je oslovil nejen svojí upřímností, bezprostředností, ale především svým životním
příběhem. Při jeho slovech chvílemi tuhla
krev v žilách, pálily nás slzy v očích, nechápali jsme, možná i nevěřili realitě popsané zcela bez obalu. Náš host se účastnil bojů v Afghánistánu, v rámci misí byl
na Balkáně, v Kosovu…
Na jeho výslovné přání neuvádíme jméno, ale přesto naše poděkování je velmi
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osobní. A není to jen poděkování za besedu.
Monika Patzáková
Školní družina v Legolandu
V letošním roce, stejně jako předchozích třech letech, jsme s dětmi z naší školy vyrazili v květnu na celodenní výlet
do Legolandu v Německu.
Počasí nám přálo, a tak jsme po osmi
hodinách jízdy dorazili v 9 hodin do sluncem zalitého Legolandu. Starší děti, ze
4.–9. tříd, se ve skupinkách rozběhly
po atrakcích a my dospěláci spolu s dětmi z 2. a 3. tříd samozřejmě také. Každé
dvě hodiny jsme se všichni sešli ke kontrole, že jsme v pořádku. A potom jsme
opět pokračovali v úžasné zábavě. Absolvovali jsme množství prima atrakcí, některé i několikrát.
Od 17. hodiny jsme se vrhli do obchodu nakoupit nějaké stavebnice Lega, abychom měli památku. Děti byly spokojené,
nadšené a hlavně unavené, a tak se krátce po odjezdu v autobuse rozhostil klid.
Všichni spali.
Celou tuto akci nám zajistila CA
do Tramtarie, jejíž majitelka nás i doprovázela. Vše bylo vzorně zajištěno a my byli
celým výletem nadšeni. Děti si ještě dlouhou dobu vyprávěly úžasné zážitky z tohoto krásného výletu.
ved. vych. ŠD ZŠ T.G.M.
ZOO ve školní družině
Na 1. červen, Mezinárodní den dětí,
jsme pro naše děti připravili překvapení. Pozvali jsme si do družiny MINI TERA
ZOO ze Studnice. Na stolech se nám objevili leguáni, gekoni, hadi a také ochočení papoušci.
Děti se nejprve dozvěděly pár zajímavostí o těchto zvířatech a pak přišlo to
hlavní – mohly na ně sahat. Odvážlivci,
a že jich bylo hodně, si brali hady kolem
krku. Jiným škrtič omotal ruku jako tlustý
náramek. Radost dětí nebrala konce. Celé
akce se zúčastnilo 62 dětí a odpoledne
s neobvyklými zvířátky si opravdu užily.
Touto cestou děkujeme MINI TERA ZOO
Studnice za krásné zážitky.
ved. vych. ŠD ZŠ T.G.M.
V pátek 8. června 2018 proběhla na školním hřišti již počtvrté akce pod názvem
„Po celoroční píli, pobavme se chvíli.“
Celé odpoledne probíhalo pod taktovkou
Spolku rodičů ZŠ T.G.M. Náchod, průvod-
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covského slova se ujal předseda zmiňovaného sdružení p. Petr Jirásek. Považujeme
za samozřejmé poděkovat všem pořádajícím, účinkujícím, sponzorům a hostům,
mezi nimiž nechyběli představitelé města Náchoda, zástupce firmy Atas, se kterou škola spolupracuje, záchranáři a dlouhá řada dalších. Největší dík patří ovšem
dětem a jejich rodičům, kteří našli cestu
do školy i tak v parném odpoledni.
A protože je tato akce prioritně určena
dětem, zajímaly nás jejich postřehy (uvádíme doslovně):
„Mně se nejvíce líbil kouzelník, na některá kouzla jsem vůbec neuměl přijít.“
„Úplně úžasní byli pejsci, taky bych
chtěla, aby můj pejsek takové věci uměl.“
„Mě bavily ukázky street dance a taky
byla super točená limonáda.“
„Hustý bylo policejní auto.“
Mnoho dětí ocenilo skákací hrad, možnost prohlédnout si zblízka záchranářský
člun, starší žáky vedle tanečních vystoupení zaujaly nádherné mažoretky, rodiče
věnovali veliký potlesk dětem z mateřské
školky.
Program byl opravdu pestrý, různorodý, každý si našel to své „nej“. A o to vlastně šlo, odpočinout si, pobavit se, mít čas
prohodit několik slov se známými či kamarády.
S poděkováním
učitelé ZŠ T.G. Masaryka Náchod

Diplomy pro ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě
Ke konci měsíce května byl v Červeném
Kostelci vyhodnocen 11. ročník regionální soutěže DĚTI RODNÉMU KRAJI v kraji
A. Jiráska, B. Němcové a bratří Čapků pro
školní rok 2017–2018 na téma 180. výročí
pobytu Boženy Němcové v Červeném Kostelci, ale i v celém našem kraji. Tuto tradiční soutěž pořádá Vlastivědný spolek
při Městském kulturním středisku v Červeném Kostelci, město Červený Kostelec
a redakce sborníku Rodným krajem.
Vyhlášení vítězů proběhlo dne 24. května 2018 v 16 hodin ve výstavní síni Městského úřadu v Červeném Kostelci při příležitosti slavnostního otevření výstavy
prací z této soutěže. Za přítomnosti zástupců zúčastněných škol a dalších návštěvníků byly předány diplomy a drobné dárky. Soutěže se zúčastnily MŠ, ZŠ
i jedna SŠ.
Vzhledem k počtu a nápaditosti zaslaných prací porota udělila každé zúčastněné škole Zvláštní uznání a ocenila její
nejzdařilejší práce. Za ZŠ T. G. Masaryka

ocenění převzala Mgr. Alena Křivská. Kromě Zvláštního uznání pro školu přivezla diplomy a dárky pro 9 žáků letošních
tříd 4. A a 4. B. Do soutěže byly totiž zařazeny jejich obrázky postaviček z pohádek
Boženy Němcové vystavené ke konci roku
2017 v Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci.
tř. uč. 4. A a 4. B

ZŠ PLHOV
Závěrečné práce třídy 9.A
Jak již je tradičně zvykem v plhovské
škole, žáci devátého ročníku zakončují své
studium vypracováním a obhajobou závěrečné práce. V listopadu se tedy plhovští
deváťáci vrhli na výběr tématu. Tradičně
se jedná o práce z oblasti historie, sportu, literatury, zeměpisu, letos si jednotliví
žáci vybrali i práci z oblasti psychologie,
fungování sociálních sítí, chemie, hudby.
Pak už jsme se dali do přípravy práce.
A aby taková práce mohla vůbec spatřit
světlo světla, začali jsme psaním na počítači. Naučili jsme se, jak psát nadpisy
ve stylech, generovat obsah, číslovat dokument od určité strany, zarovnat text,
volit velikost a písmo, vkládat do práce citace a obrázky a mnoho dalšího.
Na konci března již mnoho z žáků mělo
práci téměř hotovou a „ladili“ jsme poslední technické detaily. V půlce dubna
jsme práci odevzdali a zároveň se začali chystat na prezentaci . Prezentaci v Power pointu jsme se věnovali v rámci našeho projektového dne. A pak už chybělo jen
připravit řeč na obhajobu. Připravili jsme
si krátké povídání, abychom mohli svou
práci představit a seznámit s ní spolužáky. Součástí práce a obhajoby byla i krátká
anglická část. Závěrečkou jsme v květnových týdnech opravdu žili, třeba v hodinách výtvarné výchovy jsme si s paní učitelkou Novákovou ke své práci vytvořili
i obrázek.
Obhajoba závěrečných prací se konala
22. května a trochu jsme se jí báli. Ráno
jsme přišli nastrojení, byli jsme trochu
nervózní, ale těšili jsme se, až to bude
za námi. Postupně jsme předstoupili před
naše spolužáky a učitele a odprezentovali
své práce. Pro mnoho z nás to byla úžasná zkušenost, poprvé jsme stáli před tolika lidmi a museli mluvit. Panovala ale
dobrá nálada, učitelé nás podpořili a spolužáci vytvořili perfektní atmosféru. Jsme
moc rádi, že jsme si to mohli vyzkoušet.
Samotné psaní nás posunulo v práci s do-
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kumenty a obhajoba nám dodala sebevědomí ve vystupování.
A jaké byly dojmy dětí z obhajoby?
Nina: Mám dobrý pocit ze své práce,
akorát jsem se zadrhávala, jelikož jsem
byla nervózní.
Anna: Mohlo to být lepší, kdybych se tak
nestresovala. Byla to dobrá zkušenost.
Šimon: Skvělý.
Tereza: Myslím, že jsem řekla vše, co jsem
chtěla a nezapomněla a nespletla definice a cizí názvy.
Marek: Myslím, že jsem se zlepšil v projevu.
Ondřej: Mluvil jsem z hlavy, věděl jsem
dost o svém tématu.
Aneta: Bavilo mě to.
Adéla: Myslím si, že jsem to zvládla skvěle.
Petra: Bylo to výborné.
Nikola: Myslím si, že se mi to povedlo,
i když jsem byla nervózní.
Martin: Povedlo se mi to a jsem za to
na sebe pyšný. Alena Macková – Rosová,
třídní učitelka 9.A

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Vážení čtenáři,
jak už jsme v červnovém čísle zmínili, konec školního roku je plný mimoškolních aktivit a soutěží. Šesté ročníky se
vypravily do Prahy po stopách židovských pověstí. Žáci navštívili židovskou
čtvrť Josefov, synagogy a židovský hřbitov, seznámili se s hebrejskou abecedou.
V druhé části exkurze se prošli vontskou
čtvrtí Stínadla a tajemnou uličkou Řásnovka.
Sedmé ročníky zavítaly též do Prahy,
tentokrát do pražské ZOO.
Třídy IX. B a D si zase užily zábavné
učení v liberecké IQLANDII.
B. Majerová

Také žáci V.C se vydali za svým snem
do Liberce. Zapojili se do projektu Abeceda peněz a celé jaro pilně vyráběli
a připravovali zboží na Velikonoční jarmark v České spořitelně. Za utržené peníze chtěli navštívit nějaký zábavní park.
Volba nakonec padla na IQlandii v Liberci.
Na Liberecku strávili celkem tři dny a navštívili další zajímavá místa např. ZOO,
Dinopark, Kořenov, sklárny v Harrachově, muzeum Šindelka, Mumlavské vodopády. Celý výlet ukončili jízdou lanovkou
na Ještěd, kde si mohli prohlédnout neobvyklou stavbu hotelu a shlédnout do údolí.
P. Hoffmanová

Žáci V.C a IV.B měli to štěstí, že za nimi
do školy přišli dva účastníci pouti do Santiaga de Compostela s názvem Camino
na kolečkách. Pánové Petr Hirsh a Honza
Dušek jim svým zajímavým vyprávěním
doplněným fotografiemi a videi, přiblížili
přípravu celé expedice i její průběh plný
setkání s poutníky z celého světa. Cesta
byla velmi náročná, protože pan Dušek je
odkázán na invalidní vozík. Během 26 dní
urazili 640 km. Jejich pouť mohli lidé sledovat on-line a celou cestu s nimi prožívat.
Z. Kůrková a P. Hoffmannová
Žáci čtvrtých tříd se vydali na Dobrošov. Zažili adrenalinovou prohlídku pevnosti. Po upozornění, že celý den na Dobrošově a v okolí nepůjde elektrický proud,
dorazili k pevnosti vybaveni baterkami. Díky perfektnímu přístupu průvodce pana Bc. R. Švandy je čekala nevšední
prohlídka, při které zahlédli i přezimující obyvatele pevnosti- netopýry. Ve druhé
části vycházky vystoupali na dobrošovskou rozhlednu, a protože jim počasí přálo, naskytl se jim úžasný pohled na Náchod a okolí.
Z. Kůrková

Žáci prvních ročníků přivítali na školním pozemku zajímavou návštěvu. Setkali se s příslušníky Policie ČR. A bylo to
setkání zajímavé i poučné. Děti se seznámily s náročnou prací policistů. Prohlédly si výstroj i výzbroj, mohly si vyzkoušet
ochranné vesty, nechaly si nasadit pouta,
prozkoumaly okolí policejním dalekohledem. Viděly opravdové zbraně a prohlédly
si policejní vůz se špičkovým vybavením.
Na závěr se rozvinula bohatá diskuze. Velký dík patří panu Danihelkovi, který celou
tuto akci zorganizoval.
D. Hemelíková
Po vítězství v okresním kole ve volejbalu si dívky z 8. a 9. ročníku A. Vodehnalová, T. Štrofová, N. Tylšová, T. Ťokanová, A. Havlová, D. Nývltová, E. Kratěnová
a D. Hlavatá zahrály i v kole krajském. To
se konalo 10. 5. v Jičíně. Holky tvrdě bojovaly o každý míč a v konkurenci kvalitních týmů obsadily konečné páté místo.
Již popáté jsme měli zastoupení v krajském kole soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Patrony akce jsou
olympionici R. Změlík a R. Šebrle. Děvčata trénují všestrannost v náchodském Sokole pod vedením paní Vejrkové. Ve svých
věkových kategoriích se K. Davidová
(V. A) umístila na skvělém třetím místě,
stříbrnou medaili si z Hradce Králové odvezla T. Doležalová (IV. A) a zlato vybojovala L. Růčková (IV. C). Ta si tak zajistila
přímý postup na republikové finále, které se uskuteční v září v Brně.
Všem sportovkyním děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Jitka Štěpová
V pátek 18. května se v klubovně ČSZ
v České Skalici konalo okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář. Naši školu reprezentoval v kategorii nejmladších žáků
1.–3. tříd D. Kocián, který získal třetí místo a pomyslnou bronzovou medaili. V kategorii starších žáků 7.–9. tříd se nejlépe umístila děvčata T. Donajová z IX. D
(3. místo), N. Pražáková ze VII. D (2. místo) a soutěž vyhrála B. Reslová z VIII. D,
která bude okres Náchod reprezentovat
v národním kole. Děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a blahopřejeme!
I. Šimurdová
Kolektiv ZŠ Komenského přeje všem příjemné prožití prázdnin.

Jiráskovo gymnázium
Gympl na cestách
Začátkem června jsme se vydali na poznávací zájezd po Nizozemí a Velké Británii. Výletu se zúčastnilo 51 studentů
z kvint, sext a prvních a druhých ročníků
Jiráskova gymnázia. Naše cesta započala celodenní procházkou po multikulturním Amsterdamu, kde jsme viděli světově
proslulé květinové trhy, dům Anny Fran-
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školní projekt, o kterém je možné zjistit více na http://holocaust-nachod.unas.cz.
„Němé svědky“, které graficky zpracoval
a vytiskl Integraf, s.r.o. Náchod, si bude
možné v brzké době vypůjčit v náchodské
Městské knihovně nebo zakoupit v knihkupectví paní Horové, případně v náchodském Infocentru. Mgr. Marie Vintrová
kové, ale i pověstnou čtvrť červených luceren či tradiční coffee shopy. Abychom
se aspoň na chvíli vyhnuli všudypřítomným cyklistům, svezli jsme se na lodí
po malebných kanálech řeky Amstel.
Další den už nás ale přes kanál La Manche přepravila loď mnohem větší – trajekt, moře bylo klidné a stejně tak i naše
žaludky. Dále jsme už pokračovali autobusem směr hrabství Kent, do hlavního
sídla anglikánské církve a dějiště světoznámých povídek, městečka Canterbury.
Večer na nás čekaly tradiční i netradiční
anglické rodiny, u kterých jsme byli ubytovaní. Měli jsme tak příležitost zdokonalit angličtinu, ale i poznat různé slangy a přízvuky a také v neposlední řadě
ochutnat typickou anglickou kuchyni.
Třetí den jsme se vypravili severovýchodně od Londýna do univerzitního města
Cambridge, kde psali dějiny fyziky vědci
jako Isaac Newton či Stephen Hawking,
a kde studoval třeba i princ Charles. Odpoledne jsme se vrátili do hlavního města a naše cesta po dějinách fyziky pokračovala procházkou na Greenwich a jeho
nultý poledník. Poslední den jsme nasávali atmosféru Londýna. Tentokrát jsme
se díky naší paní průvodkyni Janě Hudkové vyhnuli poměrně drahému London Eye
a místo toho měli překvapení ve formě botanické zahrady Sky Garden v úplně posledním patře mrakodrapu známém jako
Walkie Talkie, kde výhledy byly doslova
dech beroucí. Na naší procházce Londýnem jsme stihli opravdu hodně, pevnost
Tower, Buckinghamský palác, jízdu přeplněným metrem, obligátní fish and chips
a také pár drobných nákupů. A stihli jsme
se i všichni vyfotit u Tower Bridge. Pak už
se nám začalo stýskat, a tak jsme se nalodili na trajekt a pokračovali směrem naším nejoblíbenějším směrem domů.
Zuzana Felklová, Lenka Hronková
Foto: Viktor Tomek

STAVEBKA
„Němí svědkové holocaustu v Náchodě“
v knižní podobě
Úspěšná stejnojmenná výstava, která
proběhla ve dnech 27. března až 20. dubna 2018 ve vstupní hale náchodské Městské knihovny, se stala podnětem ke vzniku brožury připomínající některé stavby
v Náchodě, se kterými jsou spojeny životy bývalých náchodských židovských
spoluobčanů, z nichž většina se nevrátila
z osudného transportu 14. prosince 1942.
Drobnou publikací se zároveň uzavírá

Sommerkemp
Sommerkemp oslavil
dvacet let od své existence
Poslední květnový týden trávilo deset
žáků ze Základní školy Komenského Náchod společně se svými vrstevníky z německého partnerského města Halberstadt a s deseti kamarády z holandského
Woldendorpu na mezinárodní akci, která se konala již po dvacáté. Toto výročí si
všech 30 žáků se svým doprovodem užilo na Dobrošově v malebném prostředí
Jiráskovy chaty. Téma letošního setkání
bylo Hry dříve a dnes. Žáky spojovaly nejen herní aktivity, dobrá nálada, ale především jazykové dovednosti, které mohli
žáci zúročit v praxi. Komunikačním jazykem byly angličtina, němčina, ale samozřejmě i čeština a holandština. Zajímavým zjištěním bylo, že dnešní populární
hry, jako jsou aktivity, monopoly, postřehové i sportovní hry, si mohou zahrát společně děti ze tří různých zemí. Účastníky však také velmi zabavily hry, kterými
se bavili už jejich prarodiče, jako skákání
přes švihadlo a gumu, skákání panáka či
hra chodí pešek okolo. V zápalu těchto aktivit ani nikomu nechyběly hry na mobilu.
Celé mezinárodní skupině přálo doslova parné letní počasí. I doprovodný program byl velmi pestrý. V úterý byli žáci
mile a přátelsky přijati na náchodské radnici panem starostou Janem Birke. Zde
mohli obdivovat krásný výhled z okna
radnice na náměstí a především na náchodský zámek, na který se poté vyda-

li. Nechyběla ani návštěva ZŠ Komenského, kde čeští žáci provedli své kamarády.
Vše bylo zakončeno plněním úkolů v ulicích Náchoda. Ve středu mohli mladí cizinci společně s Čechy obdivovat skalní
útvary Adršpašských skal. Ve čtvrtek nechyběla prohlídka dobrošovské pevnosti.
Poté všichni navštívili školní pozemek ZŠ
Komenského, kde nejen obdivovali živočichy, ale procvičili si i jejich cizojazyčné názvy.
Dvacátý ročník Sommerkempu je již
minulostí. Setkání by se nemohlo uskutečnit bez finanční podpory Česko – německého fondu budoucnosti, bez velké vstřícnosti personálu Jiráskovy chaty
a především společného zájmu všech zúčastněných. Vedoucí všech tří partnerských zemí se jednohlasně shodli na tom,
že by chtěli ve vzájemné spolupráci pokračovat i nadále a věří, že se příští školní rok společně setkají v okolí německého
Halberstadtu v pohoří Harz. Mladí účastníci odjížděli spokojeni, obohaceni o nové
zážitky a přátelství.
B. Majerová, Z. Hornychová
– organizátorky projektu

Jan Pazdera,
Město Náchod
a David Novotný

vás zvou na tradiční

VAAVVŘINECKKOOU POUŤ
v NÁCHODĚ na Masarykově náměstí

11. sr
srppna 2018

13.30

Písečné hrátky – soutěže pro děti

15.00

slavnostní zahájení

15.05

Heidi Janků

16.00

Petra Černocká

16.45

Josef Vágner

19.30

Pavel Callta

9.00

12. 8. 2018

poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince,
svěcení vavřineckého chleba
(SVČ Déčko Náchod, Děkanství Náchod)
Od čtvrtka budou pro vás v provozu pout´ové atrakce!

Sponzoři akce: PROVOZOVATELÉ ZÁBAVNÝCH ATRAKCÍ
Změna programu vyhrazena

INFORMACE, POZVÁNKY

ČERVENEC–SRPEN

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
- u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22)

 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského
průkazu s čipem),

(nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti

 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele
a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná
výměna dokladů),
 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány
pouze z důvodu voleb,
 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo
vnitra,
 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského
povstání“).

za správní poplatek 100 Kč
(nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“),
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Občané starší 15 let

MV

Vydání do 24 hodin
v pracovních dnech

ORP
500

Občané mladší 15 let

Vydání do 5 pracovních dnů

MV = 1.000 Kč

MV

MV = 500 Kč

MV = 500 + 500 Kč

ORP

MV = 250 + 250 Kč

ORP

ORP = 500 Kč

500

= 1.000 Kč

250

250

= 500 Kč

MV

MV = 500 Kč

MV

MV = 300 Kč

ORP

MV = 250 + 250 Kč

ORP

MV = 200 + 100 Kč

ORP

ORP = 300 Kč

250

250

= 500 Kč

200

100

= 300 Kč

OSČ MV 30. 4. 2018

93. koncertní
ABONENTNÍ CYKLUS

Vydávání cestovních pasů ve
zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
 u Ministerstva vnitra.

Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho
vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu,
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Občané starší 15 let

Občané mladší 15 let

MV = 6.000 Kč

MV

MV = 3.000 Kč

ORP

MV = 4.000 + 2.000 Kč

ORP

MV = 2.000 + 1.000 Kč

ORP

ORP = 3.000 Kč

2.000 = 6.000 Kč

2.000

1.000 = 3.000 Kč

MV

MV = 2.000 Kč

MV

MV = 1.000 Kč

ORP

MV = 1.500 + 500 Kč

ORP

MV = 500 + 500 Kč

ORP

ORP = 1.000 Kč

1.500

OSČ MV 30. 4. 2018

Vydání do 5 pracovních dnů

MV

4.000

500

= 2.000 Kč

500

500

23. září 2018

VARHANNÍ KONCERT

= 1.000 Kč

30. ledna 2019 v 19.00 hodin

FLÉTNA A PAŘÍŽ

Petra Kujalová + varhany

Jan Ostrý - flétna, Silvie Ježková - klavír

4. října 2018 v 19.00 hodin

27. února 2019 v 19.00 hodin

EBEN TRIO

Tereza Fialová - klavír, Roman Patočka - housle,
Jiří Bárta - violoncello

20. listopadu 2018 v 19.00 hodin

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Vydání do 24 hodin v pracovních
dnech

Komorní hudby
2018 /2019

ČESKÉ FILHARMONICKÉ
KVARTETO

ROMANTICKÝ KLAVÍR
Matyáš Novák - klavír

20. března 2019 v 19.00 hodin

FILHARMONIE
HRADEC KRÁLOVÉ

Štěpán Pražák, Viktor Mazáček, Jiří Poslední a Jakub Dvořák

Dirigent - A. S. Weiser
Roman Janál - baryton

1. prosince 2018 v 19.00 hodin

Duben 2019

VÁNOČNÍ KONCERT
Komorního orchestru
Slávy Vorlové
Dirigent: Josef Vlach

9. ledna 2019 v 19.00 hodin

FILHARMONIE
HRADEC KRÁLOVÉ

Dramaturg - Marek Hrubecký, dirigent - Pantelis Kogiamis
Renata Ardaševová - klavír

NOVOMĚSTSKÁ
FILHARMONIE
Dirigent - Jaroslav Rybáček
HOST: Lukáš Vondráček - klavír

28. května 2019 v 19.00 hodin

CAMERATA NOVA
NÁCHOD
Zahajovací koncert

Komorní orchestr Slávy Vorlové
Dirigent - Josef Vlach

Předplatné platí pro jednu sezonu a zahrnuje jedno předplacené místo na 10 koncertů včetně Varhanního koncertu v Kostele svatého Vavřince.
Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 12. 6. a potrvá do 14. 7. 2018 (prosíme o předložení letošní průkazky).
Od 12. 6. bude zároveň probíhat prodej pro veřejnost, a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena.
Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen 17. 7. a potrvá do 15. 9. 2018.
Prodej bude probíhat v Městském informačním centru v Náchodě:
otevírací doba: po - pá od 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin, so - ne 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hod.

Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 426 060) nebo písemně na adrese Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod,
popřípadě na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz.

BERÁNEK NÁCHOD a.s.

Rezervované permanentky vyzvedněte do 7 dnů od rezervace. Platbu je možné provést hotově nebo platební kartou.

Cena pernamentek:

Další informace na webových stránkách www.beraneknachod.cz nebo v MIC v Náchodě.

950 Kč, 800 Kč, 600 Kč

Slevy poskytujeme studentům 150 Kč, dále studentům hromadné 200 Kč (platí při zakoupení min. 5 ks), pro děti do 14 let v doprovodu rodičů sleva na místo 50 %.
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MĚSTSKÉ DIVADLO

BERÁNEK NÁCHOD a.s.

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v N
Středa 19. září 2018 v 19.00 hodin

4 000 DNŮ

Divadlo Ungelt Praha

Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let.

V hlavní roli: Hana Maciuchová

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Čtvrtek 25. října 2018 v 19.00 hodin

RAPER

Divadelní spolek Frída Brno

Příběh, který Vás rozesměje, dojme a zahřeje u srdce.

V hlavní roli: Martin Trnavský

Vstupné: 240 Kč, 220 Kč, 200 Kč

Středa 7. listopadu 2018 v 19.00 hodin
Pantheon production

ELLING A KJELL BJARNE aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

Příběh dvou duševně nemocných přátel

V hlavních rolích: Martin Hofmann a Filip Blažek

Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

Prosinec 2018

JEPTIŠKY

Divadlo Na Fidlovačce Praha

Nejhranější muzikál v historii

V hlavních rolích: Zora Jandová a Sandra Pogodová

Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Leden 2019

VARIETÉ FREDA A. aneb CHYTÁNÍ VĚTRU

Studio Ypsilon Praha

Jevištní parafráze neboli rozprava i tanečně hudební divadlo

Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

Středa 20. února 2019 v 19.00 hodin

PRODANÁ NEVĚSTA

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Úpice

Komická zpěvohra Bedřicha Smetany na slova Karla Sabiny
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

Březen 2019
Divadlo Pod Palmovkou Praha

Romantická komedie o lásce a divadle

V hlavních rolích: Tomáš Dianiška a Jan Teplý

Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

Duben 2019

Divadlo Palace Praha

Komediální divadelní aktovka

V hlavních rolích: Patrik Děrgel a Marie Doležalová

CRY BABY CRY kolektiv

Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

Květen 2019
Švandovo divadlo na Smíchově

Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí

V hlavních rolích: Michal Dlouhý, Klára Cibulková, Petra Hřebíčková a Kristýna Frejová

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Červen 2019

Náchodská divadelní scéna

Titul inscenace je zatím utajen.

Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO

ČERVENEC–SRPEN

žka v Náchodě

Divadelní předplatné v sezoně 2018/2019

Ůterý 18. září 2018 v 19.00 hodin

„MODRÉ“ a „ZELENÉ“

4 000 DNŮ

Divadlo Ungelt Praha

Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let.

V hlavní roli: Hana Maciuchová

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Středa 24. října 2018 v 19.00 hodin
Divadelní spolek Frída Brno

KOLEGA MELA GIBSONA
Komorní příběh jednoho herce

V hlavní roli: Martin Trnavský

Vstupné: 240 Kč, 220 Kč, 200 Kč

Čtvrtek 8. listopadu 2018 v 19.00 hodin

KISS ME, KATE

Východočeské divadlo Pardubice

Slavný americký komediální muzikál jako divadlo na divadle
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Čtvrtek13. prosince 2018 v 19.00 hodin

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU

Nordproduction

Zcela srozumitelná divadelní komedie, která potěší oko i duši.

V hlavních rolích: Ernesto Čekan, Antonín Duchoslav a Veronika Arichteva

Vstupné: 260 Kč, 240 Kč, 220 Kč

Leden 2019
Studio Ypsilon Praha

VARIETÉ FREDA A. aneb CHYTÁNÍ VĚTRU
Jevištní parafráze neboli rozprava i tanečně hudební divadlo

Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

Úterý 19. února 2019 v 19.00 hodin
Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Úpice

PRODANÁ NEVĚSTA

Komická zpěvohra Bedřicha Smetany na slova Karla Sabiny
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

Březen 2019
Švandovo divadlo na Smíchově

KDO JE TADY ŘEDITEL?

Komedie o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl.

V hlavních rolích: Michal Dlouhý, Kamil Halbich a Klára Cibulková

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Duben 2019

Divadlo Palace Praha

PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Komediální divadelní aktovka

Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

V hlavních rolích: Patrik Děrgel a Marie Doležalová

Květen 2019
Agentura Harlekýn

VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE

Slavná americká komedie Neila Simona

Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

V hlavní roli: Simona Stašová

Celkem za vstupné všech inscenací 2 740 Kč, 2 540 Kč, 2 340 Kč Předplatné nabízíme za sníženou cenu 1 800 Kč, 1 650 Kč, 1 400 Kč
Prodej pro stávající předplatitele bude zahájen od 18. 6. 2018 a potrvá pouze do 12. 7. 2018 v Městském informačním centru v Náchodě. V tuto dobu budete mít možnost zakoupení svého místa
v hledišti a v abonmá, které jste navštěvovali i v tomto roce. Noví zájemci o divadelní abonentní cyklus budou mít možnost si od 16. 7. do 18. 8. 2018 zakoupit neobsazená místa dle svého zájmu a výběru.
Poté už se permanentky prodávat nebudou! Proto, prosím, dodržte termíny.
Prodej probíhá pouze v Městském informačním centru v Náchodě
Otevírací doba: po - pá 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin
so - ne 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hodin
Rezervace permanentek probíhá telefonicky na 491 426 060 nebo písemně na adrese: Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod nebo na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz.
Rezervované permanentky vyzvedněte do 7 dnů od rezervace. Platbu je možno provést hotově nebo platební kartou. Další informace na našich stránkách www.beraneknachod.cz.
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90. VÝROČÍ ATASU

90. výročí založení společnosti ATAS

dlouholetá tradice výroby elektromotorů v Náchodě
Díky celosvětovému rozvoji elektrifikace na začátku 20. století nastala příležitost pro podnikání v tomto oboru, té se chopil
pan Josef Dítě, když založil v roce 1912 v Náchodě vlastní elektrorozvodný závod. 1. světová válka ho však připravila o život
a činnost firmy se na mnoho měsíců zastavila. Na konci roku
1918 oslovil vdovu po zakladateli, paní Marii Dítětovou, devatenáctiletý vyučený elektrikář Antonín Taichman s návrhem, aby
obnovila živnost v oblasti elektroinstalací a jeho přibrala jako
technického poradce. Společně začínali v krámku s malou dílnou na náchodském náměstí, v rohovém domě č.p. 56, ústícím
do Strnadovy ulice. Postupně se kromě elektroinstalací začali
zabývat také opravami elektrospotřebičů a prodejem radiových
přijímačů. Se společnicí Marií Dítětovou založili firmu s ochrannou známkou ATAS - jako zkratkou názvu Ant. Taichman a spol.,
elektroinstalační závod v Náchodě. Firma byla zapsána do rejstříku u obchodní komory dne 9.8.1928, což je považováno za oficiální datum založení společnosti.
Rostoucí prosperita firmy přinesla potřebu zvětšit podnikatelské prostory, proto najali místnosti v domě Emila Fuchse Na Parkánech, kde už pracovalo 20 zaměstnanců. V roce 1930 byl vyvinut první jednofázový motorek OM30 a tím odvážně zahájili
vlastní výrobu elektrozařízení, následně se rozběhla výroba nástěnných a stolních ventilátorů. To se projevilo jako mimořádně
prozřetelný krok, neboť přišla velká objednávka od firmy Baťa
na ventilátory a otočné držáky reklam do výloh s obuvnickým
zbožím. Také motorky do šicích strojů a vysoušečů vlasů začaly
být velmi žádaným artiklem.
V roce 1936 se již vyráběly nejen jednofázové komutátorové
motory, trojfázové motory s kotvou nakrátko, ale především pomalu otáčivé stropní ventilátory, o které byl mimořádný zájem
v zahraničí, především v jižních státech. Tehdy se také objevila
zajímavá objednávka z Avie Letňany na speciální motory do aerodynamického tunelu pro zkoušení dílů letadel. Rovněž jedinečná
byla zakázka na model soustrojí pro vlak „Slovenská strela“, který pomohl ověřit základní funkce před samotnou stavbou vlaku.
Široké spektrum výrobků zvládalo 60 zaměstnanců, ale situace
v malých prostorech domu Na Parkánech už byla neudržitelná.
Na základě velkorysé nabídky od Městské spořitelny v Náchodě
firma v roce 1937 zakoupila bývalou textilku továrníka Josefa
Barvínka Na Hamrech a provedla její rychlou přestavbu. Na jaře
1938 za přispění spediční firmy Šebestiána Welzela se celý podnik za jediný týden stihl přestěhovat do nových prostorů.
Při příležitosti 20. výročí samostatné republiky během letních
měsíců roku 1938 se místní podnikatelé prezentovali na výsta-

višti Na Hamrech na výstavě Náchod 38. Účast na této výstavě
byla pro ATAS příležitostí ukázat celý svůj výrobní program v samostatném stánku.
Poptávku po elektromotorech nezastavila ani 2. světová válka,
takže dne 15. 8. 1942 mohl podnik oslavit svůj 100 000. výrobek.
Postupně se rozšiřovaly výrobní i skladovací prostory a vzniklo vlastní učňovské středisko. Společnost v prvních letech války
zaměstnávala 210–260 mužů i žen z okolí a tím, že dodávala pro
německou armádu speciální motorky pro svinování antén pro letadla, nemuseli její zaměstnanci být totálně nasazeni na území
Německa. Rok 1944 však přinesl zvrat nejen na frontě. Zhoršily
se podmínky každodenního života, pracovní morálka byla špatná, výroba klesala, obchody byly nejisté. Dne 30. 6. 1944 odstoupila paní Marie Dítětová ze spoluvlastnictví ve firmě a odprodala svůj podíl Antonínu Taichmanovi, který se tak stal jediným
vlastníkem a současně vedoucím podniku. Během celé války se
snažil podporovat rodiny svých zaměstnanců a to i těch, kteří
v té době z různých důvodů zemřeli, a jejichž ženy a děti zůstaly bez prostředků. Osvobození v květnu 1945 přineslo politickou
stabilizaci státu, ale situace otřeseného průmyslu v regionu se
zkomplikovala. Dosavadní pracovníci, kteří před válkou utekli ze
sudetského pohraničí, se tam vrátili, ženy našly znovu své místo v domácnostech. A tak měl ATAS na podzim 1945 jen 140 zaměstnanců. Ale o několik měsíců později se výroba elektromotorů začala opět rozvíjet a podnik také.
Po únorovém převratu byl podnik k 1. 4. 1948 dán do národní správy. Antonín Taichman v něm mohl zůstat a byl jmenován
zmocněncem pro jeho řízení. Na konci června 1948, byl podnik
se zpětnou platností zestátněn k 1. 1. 1948 a organizačně začleněn do Moravských elektrotechnických závodů n.p. Olomouc,
a od té doby nesl zkrácený název MEZ Náchod n. p. I s ohledem
ke zdravotnímu stavu krátce po svých 50. narozeninách Antonín Taichman odešel z funkce vedoucího závodu a tím definitivně skončil osobní vliv úspěšného podnikatele na chod jeho
dřívější firmy. K náchodskému závodu byla v následujících měsících přičleněna zestátněná slévárna rodiny Porkertů v Bělovsi
a také přiděleny nebo zakoupeny další znárodněné tovární objekty jako např. bývalá textilka Tramer a Köhner v nedaleké ulici Českých bratří, textilka Kodet a Nolč Na Skalce ve Starém Městě nebo objekty firmy Šram ve Velkém Poříčí. To všechno mělo
zaručit plnění úkolů ve státem stanovených pětiletých plánech
výroby elektromotorů. Firma v průběhu padesátých let také investovala do výstavby domů a bytů pro své zaměstnance a zaměřila se na postupné stavební úpravy v objektech všech svých

Antonín Taichman
– vizionář, uznávaný
odborník v oboru
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provozů. Docházelo k přeskupování výrobních dílen a kancelářských ploch podle aktuální potřeby. V roce 1955 podnik oslavil
svůj miliontý vyrobený kus a pracovníci vývojového oddělení
přivedli na trh nový domácí spotřebič, jímž byl oblíbený kávomlýnek s typovým označením K2A, který zaujal svou spolehlivostí a nadčasovým designem, takže vydržel na trhu celých deset let a vyrobilo se ho 62 tisíc kusů.
Struktura výrobního sortimentu se na přelomu 50. a 60. let
začala měnit, prosazují se tachodynama, servomotory a miniaturní selsyny, motory pro domácí spotřebiče. Tehdejší počet zaměstnanců překročil magickou tisícovku. V roce 1961 se dostala
do podnikového majetku bývalá textilka bratří Škodů ve Velkém
Poříčí a ve stejném roce v Náchodě započala výstavba moderní
čtyřpodlažní výrobní budovy, která v roce 1963 prošla kolaudačním řízením a byla uvedena do provozu. Současně byla postavena a zprovozněna trafostanice, neboť spotřeba elektrické energie s výstavbou nové výrobní budovy významně narostla. V roce
1965 se závod v Náchodě rozšířil o odkoupené stavební pozemky
„na ostrově“, tedy na druhém břehu mlýnského náhonu, a tím
byla umožněna výstavba dalších budov. V následujícím roce se
podařilo vhodně upravit objekt Na Skalce na učňovské středisko
pro výchovu cca 100 učňů v oboru elektromechanik, soustružník, frézař, nástrojař, zámečník nebo obráběč kovů, tím si podnik
zajistil novou generaci zručných a odborně zdatných dělníků.
Přelomový rok 1968, který přinesl politické a společenské
změny, byl významný i v rámci podniku. Politický chaos, který přinesla okupace vojsk Varšavské smlouvy v srpnu, kdy tanky projely také Náchodem, se vyznačoval tím, že se podniková organizace KSČ soustředila na stabilizaci své pozice. Snažila
se ovládnout především ty zaměstnance, kteří projevovali odpor a nespokojenost s politickou situací ve státě. Jisté uklidnění
přineslo rozhodnutí o zavedení pětidenního pracovního týdne
k 1. 10. 1968, neboť až do té doby se pracovalo také v sobotu dopoledne. Bohužel bez jakékoliv pozornosti ze strany vedení podniku se obešlo úmrtí zakladatele firmy, pana Antonína Taichmana dne 6. 7. 1969, v jeho nedožitých 70 letech. V té době však
připomenutí kapitalistického, i když sociálně citlivého podnikatele nebylo už politicky přijatelné.
V 70. letech se výrobní program opíral především o indukční
motory, selsyny, servomotory, motorky pro zubolékařskou techniku, ale nově také o krokové motory pro rozvíjející se výpočetní
techniku. Výrobní program v těchto letech byl atraktivní i pro
zahraniční trhy. Velký objem motorů odcházel do Sovětského
svazu, NDR a dalších zemí RVHP, některé motory se prosadily
i v zemích západní Evropy. V polovině 70. let měl podnik již téměř 1500 zaměstnanců, pro jejich děti byla vystavěna sdruženými prostředky mateřská škola v Myslbekově ulici. Chod firmy
zasáhly nejen politické, ale také přírodní vlivy. V červnu 1979
postihla oblast Broumovska blesková povodeň, která se s řekou
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90. VÝROČÍ ATASU
Metují přihnala i do Náchoda a zatopila přilehlé pozemky, tedy
i areál podniku, jeho nádvoří a komunikace včetně přízemních
výrobních a skladovacích ploch do výše cca 50 cm. Likvidace následků trvala několik dní a způsobila zdržení ve výrobě, které se
muselo následně dohánět mimořádnými směnami.
Na začátku 80. let se začalo významně investovat do strojního vybavení, a to i vlastním vývojem a stavbou jednoúčelových strojů, které zajišťovaly sériovou výrobu komponentů především v závodě ve Velkém Poříčí. Mechanizační středisko se
stalo prestižním pracovištěm, které dokázalo svými pokrokovými numericky řízenými jednoúčelovými stroji ušetřit pracovní
síly a zvýšit produktivitu. Požadavky trhu na nové technologie
přinesly vývojové novinky. Úspěšně se podařilo vyrobit prototypy bezkontaktních selsynů a nového typu krokového motoru
pro numericky řízené obráběcí stroje, které se postupně dostaly
do sériové výroby. Počet zaměstnanců podniku se zastavil v té
době těsně pod hranicí 1600 osob. Když po 60 letech skončila
k 31. 12. 1988 výroba šedé litiny ve slévárně, připravila firma
pro následující roky komplexní rekonstrukci běloveského areálu. Toto rozhodnutí mělo příznivý vliv pro životní prostředí v Náchodě, především pro čistotu ovzduší.
Stejně jako v celém Československu také organizační strukturou MEZ Náchod otřásly události 17. listopadu 1989, které přinesly společenské a politické změny ve všech orgánech státu. Iniciativu po zrušení článku o vedoucí úloze KSČ převzala podniková
organizace ROH v čele s mladými technickými pracovníky. Soustředěným tlakem postupně docílila výměny osob ve vedoucích
funkcích podniku, aby se definitivně zamezilo vlivu KSČ na pracovní i mimopracovní záležitosti zaměstnanců.
V době přípravy na privatizaci státního podniku MEZ Náchod
v roce 1990 v něm bylo zaměstnáno 1520 pracovníků a vyrobeno 1,25 mil. ks motorů. Zásadním mezníkem v životě firmy se
po vypracování a schválení privatizačního projektu firmy stal
den 1. 5. 1992, k němuž se vztahuje právní vznik akciové společnosti MEZ Náchod a.s.. Byla ustanovena dozorčí rada a představenstvo, nově vybráno vedení společnosti a stanovena nová
organizační struktura. V nadcházejících měsících bylo třeba nastavit trend úsporných opatření, což znamenalo především vyhodnocení účelného využití majetku. V roce 1991 byla dokončena rekonstrukce areálu bývalé slévárny v Bělovsi na provoz
centrální lisovny včetně tehdy moderního technologického vybavení. V druhé polovině roku 1992 došlo k prodejům některých
nemovitostí (dům v Hurdálkově ulici s kinem Vesmír, krkonošská chata Na Lučinách). V roce 1993 byl prodán bývalý objekt
textilky Tramer, jehož pozdější demolice umožnila vybudování
supermarketů a parkovišť na dohled od sídla firmy. Na základě
rozhodnutí valné hromady akcionářů s odkazem na svého zakladatele se od 1. 1. 1994 vrátila firma k původnímu označení
ATAS včetně originálního loga a od 28. 12. 1998 má společnost

Dům v ulici Na Parkánech – bývalá textilka Emila Fuchse
(výroba ATAS v l. 1930–1938)
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90. VÝROČÍ ATASU
až do současnosti název ATAS elektromotory Náchod a.s. Celkový rozvoj města Náchod po roce 1989 včetně nárůstu dopravy
a s tím související nekomfortní převážení produktů z běloveské lisovny do obou provozů přispělo k rozhodnutí o výstavbě
zcela nových dílen lisovny v hlavním závodě a odprodání areálu v Bělovsi zahraničnímu zájemci. V průběhu 90. let postupně
docházelo k odprodávání dalších nemovitostí, především bytových domů a samostatných bytů, přičemž tento proces byl dokončen v roce 2003.
Vnitřní krizi společnosti spojenou se změnou odbytišť i díky
rozpadu RVHP a pomalým získáváním zakázek v konkurenčním
prostředí západní Evropy zažila společnost ATAS na přelomu milénia. Bylo zřejmé, že je třeba firmu zeštíhlit a zproduktivnit.
V roce 2001 byl jmenován krizový management, který prosadil
významné snížení počtu zaměstnanců.
Od roku 2002 s nástupem nynějšího ředitele se situace stabilizovala. Byla nastolena cesta postupného rozvoje výrobního
programu v návaznosti na získávání nových zákazníků především v zahraničí, nejvíce v SRN, na Slovensku a v ostatních evropských zemích, i když nejsou výjimkou dodávky do zemí Asie,
Afriky a Ameriky. Celosvětová rostoucí poptávka po komutátorových a indukčních elektromotorech, které tvoří významnou
část nynějšího výrobního programu, po motorech s elektronickou komutací, případně po čidlech polohy (resolvery) je poten-

ciál, který firma má k dispozici. Bohužel současný počet cca 820
zaměstnanců nestačí následovat trend nárůstu poptávky, což
znamená limit pro další rozvoj firmy, neboť nedostatek zručných
a profesně zdatných uchazečů o práci brzdí možnost většího výkonu společnosti.
Z uvedeného stručného přehledu historie společnosti ATAS je
patrné, že byl a po celou dobu 90 let svého trvání je významným
zaměstnavatelem v rámci města Náchod a jeho okolí. Dokonce
lze říci, že můžeme nalézt spojitost mezi 100. výročím založení
Československa, činností této firmy a jejím zakladatelem, panem
Antonínem Taichmanem, vizionářem v oblasti elektrotechniky,
který v roce 1918 našel odvahu začít podnikat v oboru, kterému
celý svůj život věřil. Je škoda, že jeho památce dosud nebyla věnována větší pozornost, což se snaží tento vzpomínkový text alespoň částečně napravit. Společnost ATAS elektromotory Náchod
a.s. si chce letos, v 90. roce své existence, připomenout den narození svého zakladatele položením květin u jeho hrobu na náchodském hřbitově. Rovněž bychom při příležitosti našeho jubilea rádi uvítali návštěvníky v obou našich provozech v sobotu
15. 9. 2018, kdy se uskuteční Den otevřených dveří.
Z archivních dokumentů SOkA Náchod, MEZ Náchod n.p.,
ATAS elektromotory Náchod a.s.
zpracovala Ing. Miroslava Černikovská

1938 ATAS – sídlo firmy Na Hamrech po r. 1937

Současný vzhled sídla firmy v ulici Bratří Čapků

Kávomlýnků se za 10 let vyrobilo
62 tis. kusů

Historický ventilátor z produkce ATAS
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Úspěšní angličtináři dostali
ocenění z rukou starosty
Ve čtvrtek 7. 6. 2018 bylo na náchodské radnici oceněno 21 výborných angličtinářů ze školy Helen Doron English Náchodsko
ve věku 9 až 12 let. Mezi oceněnými byly i děti z Náchoda a okolí: Matyáš Vávra (9 let), Marie Hůlková (10 let), Valerie Adlof (11
let), Eliška Radová (11 let), Martin Volný (10 let), Julie Pácaltová
(11 let) a Michal Flaška (11let). Děti v dubnu 2018 úspěšně složily
mezinárodní zkoušku z angličtiny Cambridge. První čtyři jmenovaní skládali zkoušku 1. stupně – YLE Starters. Poslední tři si
na své konto úspěchů připsali již 2. stupeň – YLE Movers. Certifikát spolu s dárkem od města Náchoda obdrželi studenti z rukou starosty, pana Jana Birke.
Srdečně jim gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do dalšího studia.
Martina Pohanková,
manažerka centra Helen Doron Náchodsko

tují, ve spolupráci s obcí Bezděkov nad Metují, dosáhla úspěchu
ve výzvě MAS zaměřené na kulturní dědictví a areál kostela se
dočká oprav ve výši přesahující 5,4 milionu korun.
Revitalizace areálu kostela bude spočívat v obnově vnějšího
pláště – celkové vyspravení a oživení pláště kostela, lokální doplnění degradovaných omítek, přeštukování a zpevnění současných omítek a v provedení celkového nátěru kostela. Dále budou
obnoveny hřbitovní kamenné zdi (S a V strana), které jsou z velké části provaleny, čímž dochází k ohrožení kolemjdoucích lidí,
především dětí, které navštěvují MŠ a ZŠ (budova vedle kostela).
Oprava bezděkovského kostela samozřejmě není jediným
úspěšným projektem – podpořili jsme vznik nových pracovních
míst, příměstské tábory nebo družinu. Aktuálně jsme uzavřeli
výzvu v rámci Programu rozvoje venkova, ve které jsme přijali celkem 20 žádostí. Projekty jsou zaměřeny na podporu zemědělských podniků, výstavbu naučných stezek nebo lesní cesty.
Nyní probíhá hodnocení projektů a výsledný seznam podpořených projektů bude znám v průběhu měsíce srpna.
A kde nás můžete potkat na neformální půdě? Budeme mít
připravený program pro děti v sobotu 21. července v rámci akce
Farmářské filmové léto na Eko farmě Bílý dvůr. Budeme se těšit
na setkání s vámi před projekcí filmu Hurvínek a kouzelné muzeum.
Pavel Rejchrt

Náchodští aktivní senioři
mají svoji olympiádu

MAS Stolové hory
Projekt zaměřený na vzdělávání pokračuje
Místní akční skupina Stolové, z. s. hory již 6. rokem sídlí
v městysu Velké Poříčí a společně s Místní akční skupinou Mezi
Úpou a Metují, z. s. úzce spolupracuje se vzdělavateli a starosty
obcí na Náchodsku (Náchod, Policko, Hronovsko, Červenokostelecko a Skalicko). V předchozích dvou letech společně vypracovali „Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP 1)“ a nyní navázali pokračujícím projektem „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku
– MAP 2“. Cílem tohoto projektu je po 4 následující roky zajišťovat podporu především vzdělávacím organizacím, ale i všem,
kterých se vzdělávání dětí a mládeže do 15 let týká, v nelehké
situaci systémových změn. Pedagogové, pracovníci škol a další
zaměstnanci vzdělávacích zařízení se mohou opět těšit na konference v Broumovském klášteře a Náchodě, workshopy, semináře,
které se budou zabývat tématy jako jsou čtenářská gramotnost,
matematická gramotnost, úspěch každého žáka, předškolní
vzdělávání, globální rozvojové vzdělávání, místně zakotvené
učení, kariérové poradenství, pohyb a zdravé stravování. V neposlední řadě bude probíhat podpora výměny zkušeností, spolupráce a komunikace mezi vzdělavateli a rodiči, neboť cílem projektu „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2“ je spokojené
a vzdělané dítě, které je připravené na život. Aktuální dění sledujte na webu MAS (www.mas-stolovehory.cz).
Anna Hubáčková
Oprava bezděkovského kostela a další aktivity MAS
MAS Stolové hory podpořila další projekt! Tentokrát uspěl projekt zaměřený na obnovu areálu kostela sv. Prokopa v Bezděkově
nad Metují. Římskokatolická farnost – děkanství Police nad Me-

Město Náchod si hýčká své občany, a to bez rozdílu věku. Dětem a mládeži je věnována maximální pozornost a podpora, město v čele s jeho vedením si je ale vědomo narůstajícího počtu
seniorů a rádo by přispělo ke kvalitě života právě této věkové
skupiny. Důkazem toho je Senioráda, která proběhla na atletickém stadionu Hamra 15. 6. 2018. Prvním ročníkem této akce by
město Náchod rádo založilo tradici tohoto sportovně-kulturního
klání. Desítky seniorů poměřilo síly v oblíbených známých, ale
i zcela netradičních disciplínách. Díky sponzorství Primátoru Náchod mohli účastníci zcela zdarma svlažit rty limonádou či pivkem a díky Pekárnám a cukrárnám Náchod doplnit energii, vybitou sportovním kláním, koblížkem a to také zdarma. Díky patří
také firmě Proma Reha a městu Náchod, kteří poskytli ceny pro
vítěze. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a zde jsou ti nejlepší:
ŽENY 60–70let
1. Miluše ČTVRTEČKOVÁ
2. Ivana HORÁKOVÁ
3. Miloslava MATYSKOVÁ
MUŽI 60–70let
1. Jiří ANDĚL
2. Jiří BAŠEK
3. Karel PRŮCHA

ŽENY 70 a více
1. Věra VAŠINOVÁ
2. Naďa HRUŠKOVÁ
3. Irena FORMANOVÁ
MUŽI 70 a více
1. Tomáš VAŠINA
2. Antonín HEJDA
3. Josef KHUN
za organizátory Sabina Matoulková
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KVĚTINOVÝ DEN

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Květinový den 2018
v náchodském regionu
Ve středu 16. května bylo příjemné počasí, jako stvořené pro
22. ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový den. Jako každoročně se v tento den mohli občané setkat na mnoha místech
náchodského regionu se žáky základních a středních škol společně se skauty a dalšími dobrovolníky, kteří v typických žlutých
tričkách nabízeli kolemjdoucím symboly boje proti rakovině
– kvítky měsíčku lékařského s vínovou stužkou. Tématem letošní sbírky a letáků byla prevence nádorů tlustého střeva. Z evropského i celosvětového pohledu se tento druh karcinomu v České
republice vyznačuje nadprůměrným výskytem i úmrtností. Je
druhou nejčastější onkologickou diagnózou po nádorovém onemocnění prostaty u mužů a prsu u žen. V zájmu snížení rizika
nádorů by se měl každý snažit již od mládí osvojit si způsob života, kterým by co nejvíce zvyšoval svou výkonnost a odolnost
proti chorobám vůbec, a to pravidelnou fyzickou aktivitou, duševní pohodou a zdravou výživou. Vždyť dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu lze až polovině všech onkologických onemocnění předejít!
Členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině, která již více
než 20 let působí na poli protinádorové prevence, připravili celou sbírku ve spolupráci se čtrnácti středními školami a skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska. A jaká je konečná
bilance letošní charitativní sbírky v našem regionu? Celkem
bylo prodáno 12.279 kytiček a na celorepublikový účet sbírky
bylo posláno 278.174 Kč. Největší pochvalu ze škol si právem zaslouží trojice, které se každoročně umisťují v prodeji květinek
na prvních pozicích: Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, která díky svým žákům a pedagogům přispěla do sbírky částkou 44.906 Kč, druhá byla Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov s výtěžkem
37.245 Kč a na třetím místě se umístila Obchodní akademie Náchod s 34.218 Kč. Upřímné poděkování patří všem prodejcům –
žákům, studentům i jejich pedagogům, skautům a dalším dob-

Kroužek Heřmánek

pro děti procházející rozvodem rodičů
Podle dlouhodobých statistik zažije rozvod rodičů v České republice ročně přes 20 tisíc nezletilých dětí. Situace rozvodu či
rozchodu a souvisejících změn v rodině přináší dětem nejistoty,
emocionální rány, pocity viny a pro děti je náročné takovou situaci zvládnout. V rámci České republiky byl od roku 2012 rozvíjen
a testován ojedinělý projekt Dětský průvodce světem rozvodu.
Inspirovala ho zahraniční praxe, akreditovalo jej Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v návaznosti na něj začaly postupně vznikat v některých českých městech kroužky určené dětem mladšího školního věku. V současnosti je takový
program nabízen v Olomouci, Přerově, Karviné, Novém Jičíně
– a také nově v Náchodě. Kroužky v daném městě pořádá prostřednictvím proškolených lektorů místní nezisková organizace, která dlouhodoběji pracuje s dětmi nebo s celými rodinami.
V Náchodě ho s vedením tří lektorek zastřešila a pořádá místní
Církev bratrská (kroužek neobsahuje vedení dětí ke křesťanské
víře). Jak kroužek probíhá a co je jeho cílem?
Kroužek Heřmánek je určen pro děti od 6 do 12 let s podobnou rodinnou zkušeností, rozpadem rodiny vlivem rozvodu či
rozchodu rodičů. Má podobu 12ti pravidelných schůzek menší
skupiny (6 – 10 dětí). Každé setkání nese své téma, podporuje komunikaci a přijetí změn v rodině i sebehodnocení dětí. Dětem je
poskytnuta příležitost hravého času a bezpečného prostoru pro
vztahy, sdílení i odpočinutí v rámci podpůrné skupiny s kvalifikovanými lektorkami (dospělými průvodci). Děti mladšího školního věku mohou vyjádřit, co je trápí - své myšlenky, přání, po-

rovolníkům, zejména však členům LPR Náchod za jejich obětavý
přístup ke sbírce. Zásadní podíl na úspěšnosti celé náchodské
sbírky mají každoročně dvě obětavé organizátorky, které se již
mnoho let věnují práci pro Ligu proti rakovině, paní Helena Vomáčková a paní Eva Hrnčířová. Veliký dík také patří pracovníkům a pracovnicím České pošty Náchod a jejího depa.
Za pomoc při sbírce nabízejí členové Ligy proti rakovině Náchod pro studenty středních škol preventivní přednášky. Součástí přednášek je vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci
rakoviny prsu na fantomových modelech. Další významnou součástí činnosti náchodské LPR jsou školami velmi žádané odborné
přednášky MUDr. Vladimíra Müllera o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem Rakovina je choroba genů. Náchodský region
je již tradičně oblastí, kde má Květinový den každoroční vstřícné
přijetí a podporu veřejnosti, mnoha ochotných dárců z řad občanů. Zároveň je také důležité, že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, v první řadě pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod
city a zkušenosti za pomoci kresby, pohybu a slova, pracovních
listů a dalších pomůcek. Aktivita je označována jako kroužek,
protože se jedná o dočasná pravidelná setkání 1x týdně a děti
takovému pojetí rozumějí. Všechny programové prvky spojuje
skřítek Heřmánek, přívětivý a zklidňující kamarád, který rozmlouvá s dětmi o věcech, o kterých se někdy těžko mluví s dospělými, a pomáhá dětem vyjádřit jejich potřeby tak, aby tomu
druzí rozuměli.
Kroužek Heřmánek běží dvakrát během roku: na podzim
a na jaře. Letošní podzimní skupina začíná svá setkání ve čtvrtek 20. 9. 2018 a místo setkání je v podkrovní klubovně CB
Náchod (Purkyňova 584). Podrobnější informace můžete získat
na webu www.cb.cz/nachod/web/hermanek.html nebo na níže
uvedených kontaktech, na nichž je možné děti přihlásit do
15. 9. 2018.
JUDr. Dana Jirmanová
e-mail: bezesporu@email.cz, tel. 721 190 291

ČERVENEC–SRPEN

Hron a Den hudby
Středisko volného času Déčko ve spolupráci s Kulturní a sportovní nadací města Náchoda uspořádalo v neděli 17. června 2018
na zámku Den hudby. Za krásného letního počasí a při značné
účasti posluchačů vystoupilo na II. nádvoří se svým programem
několik pěveckých sborů. Nejprve sklidily zasloužený potlesk
děti – Plhováček z MŠ Havlíčkova a Sedmikrásky z MŠ Kramolna. Zážitkem jak pro oči, tak pro uši bylo vystoupení sboru Concerto glacensis z polského Klodzka. Jejich oblečení ve folklórním
stylu plně korespondovalo s dynamickým a téměř profesionálním provedením nejen polských lidových písní ve zdařilých
úpravách. Na závěr zazpíval místní pěvecký spolek Hron pestrou směs sborů od církevních přes lidové až po populární V+W
a Ježkovo Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní. A právě tato
píseň předznamenala následující pokračování programu Hronu v Ratibořickém sále zámku, jímž byl letošní Den hudby zcela výjimečný.
V mimořádném prostředí bylo totiž předáno mimořádné ocenění několika mimořádným osobnostem. Nejvyšší možné ocenění pro sborové zpěváky „Zlatý odznak s granáty“, které se uděluje pouze výjimečným sborovým zpěvákům, zde obdrželi hned tři
zpěváci, respektive zpěvačky Hronu. Jen velmi stručně si je představíme v abecedním pořadí. Marie Dittrichová (pro členy sboru Marlenka) zpívala v různých českých sborech více než 70 let
a stále jí to i v jejích 94 letech ve Hronu zpívá. Alexandra Dopitová (hýčkaná Lexa), poslední žijící rodačka z Ratibořic a členka
bývalého slavného Náchodského pěveckého tria, zpívá ve sboru
již více než 70 let. A konečně Pavel Hepnar (milovaný Pavlík), živoucí básnická a pěvecká legenda Hronu po dobu 55 let. Všichni
tři si vyznamenání více než zaslouží a pro všechny jednoznačně platí, že zpěv je drží při životě.
V závěru programu měl sbormistr Ing. Vlastimil Čejp převzít
Cenu Bedřicha Smetany, která mu byla již na jaře udělena Unií
českých pěveckých sborů za celoživotní záslužnou činnost v oblasti sborového zpěvu. Leč ani na druhý pokus, a už to začíná
být humorné, k předání křehké skleněné ceny nedošlo. Tentokrát vinou České pošty. Takže se musel prozatím spokojit s gratulacemi zástupce Unie Jana Jiráčka a starosty města Jana Birke a s kyticí od svého sboru. Tak snad napotřetí to vyjde. Všem
oceněným ještě jednou upřímně gratulujeme!
Lydia Baštecká

Druhý koncert Akademie 60+
V úterý 29. května 2018 pořádala Základní umělecká škola
v Náchodě v Divadélku pod zámkem již druhý koncert studentů
hudebního programu Akademie 60+. Po loňském prvním a poněkud nesmělém pokusu byl letošní koncert bohatší na jednotlivá
čísla i na žánry. Nepochybně se zúročil další rok studia a koneckonců i uzavření celého prvního tříletého cyklu. Zahrály zobcové flétny, zazněl i sólový zpěv, nejvíce však bylo klavíru. Není
divu, o tento obor je nepřekvapivě nejvíc zájemců.
Koncert zahájily „zobcovky“. Lydia Baštecká jedním z barevných ragtimů Jaromíra Novotného a Irena Ungerová Klip šou
Miroslava Hoška. Obě za sympaticky rytmického a podnětného
doprovodu Františka Fraňka. Tyto dvě flétnistky pak v duetu zahrály jednu větu z triosonáty Joachima Quantze. Bylo to jedno
z mála čísel klasické vážné hudby a zdá se, že naturelu či schop-

DEN HUDBY, AKADEMIE 60+
nostem účinkujících více vyhovuje „lehčí“ a snad i líbivější styl,
čímž ho ani v nejmenším nechci zlehčovat. Sama ho hraji velmi
ráda. Klavíry byly tentokrát výlučně čtyřruční. Mít vedle sebe
lektorku je určitá jistota a navíc „Čtyři ruce zmohou více“. Výsledek byl velice pěkný. Vystoupily studentky Milena Arnoštová, Danuše Bicková, Iva Kitlerová, Hana Dvořáková a Lydia Baštecká. Ze skladatelů byla většinově zastoupena Cathrine Rollin,
jedenkrát Anton Diabelli a P. I. Čajkovskij. Sólově zazpívala Ester Blažková, nejprve za doprovodu zvukové nahrávky, ale poté
i s živým souborem. Ten si od loňska jednak zvolil vlastní sympatické jméno „Seniors Club Band“ a našel si v Haně Kubínové zkušenou a evidentně ostřílenou zpěvačku. Danuše Bicková
(klavír a klávesy), Jan Plichta (baskytara) a Jaroslav Müller (bicí)
za spolupráce a vedení Františka Fraňka (kapelník a klávesista)
a Pavla Čermáka (elektrická kytara) vyplnili druhou polovinu
koncertu. Na závěr opět společná fotografie a radostné sdílení
prožitků z muzicírování. A mně znovu nezbývá než poděkovat
za tuto možnost seberealizace v seniorském věku panu řediteli
ZUŠ Zbyňku Mokrejšovi a všem obětavým lektorům.
Lydia Baštecká

Den otevřených dveří
v náchodském archivu
Státní okresní archiv Náchod pomyslně znovu otevřel své
dveře a představil v rámci Mezinárodního dne archivů v pátek
8. června 2018 výstavu Rok 1918 a další osmičková výročí
v okrese Náchod. Mohlo by se zdát, že je letos už přeosmičkováno. Alespoň já mám ten pocit a mám k němu i své osobní důvody. Ale v případě archivu je zmíněná akce zcela namístě. Vždyť
kdo jiný než významná místní paměťová instituce by měla osmičky a zejména vznik republiky reflektovat a představit svými dokumenty.
Již tradičně byla výstava instalována v badatelně archivu.
Hned na prvním stolku byla připomenuta první zmínka o náchodské Brance z Kosmovy kroniky z roku 1068. A pak skok
do roku 1848. I ten se v historii Náchoda významně zapsal, především činností Národní gardy. Ale pochopitelně těžiště výstavy spočívalo v dokumentech z roku 1918. Nejen těch z 28. října,
které mají mnozí ještě v paměti. Řada návštěvníků si s překvapením prohlížela málo známé autentické artefakty z celého průběhu roku 1918 nejen z Náchoda. Právě v budoucím okrese Náchod byla tenkrát situace velmi složitá, zejména na Broumovsku.
Skvělý byl nápad ukázat i „ohlasy“ tehdejších událostí v regionu. Promítly se zejména v městských a obecních kronikách. Samozřejmě zpětně, většina z nich byla založena až ve dvacátých
letech po vydání příslušného zákona. Ale téměř všichni tehdejší
kronikáři považovali za nejdůležitější zaznamenat průběh první
světové války a její dopad na život obce a oslavit vznik republiky. Bylo to sice zpětně ale s nevelkým časovým odstupem a proto pravdivě. Jsme za tato svědectví vděčni a nepochybně je ocenili i návštěvníci letošní výstavy.
Ve stručné retrospektivě byly na výstavě představeny i dokumenty z let 1938 (Výstava 38 Náchod a výstavba pohraničního
opevnění), 1948 (konec demokracie, jak jinak to nazvat). A konečně materiály z roku 1968 (tiskoviny, letáky, fotografie aj.). Tímto
rokem výstava končila a musím zde napsat, že mne překvapilo,
jak někteří návštěvníci těžko chápali, že okupanty na Náchodsku byli tenkrát Poláci. Já sama jejich reakci velmi chápu. Zažila jsem totiž okupaci Rusáky v Pardubicích.
Nicméně vraťme se k roku 1918. Ačkoli republika v tehdejší podobě již dávno neexistuje, napřed bez Podkarpatské Rusi a celkem nedávno už i bez Slovenska, máme, domnívám se, světový
unikát. Spontánně, dobrovolně a téměř všichni velmi okázale
slavíme vznik své REPUBLIKY. Kéž by nám i ta naše dnes značně okleštěná vzkvétala ve stejném republikánském a demokratickém duchu, v němž v roce 1918 vznikla.
Lydia Baštecká
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FESTIVAL ZÁŽITKŮ

Hasičská fontána
Více než 1 000 hasičů ze všech krajů České republiky zamířilo 2. června 2018 do Prahy, aby zde vzdali poctu československému státu a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má
Vlast společně vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě. Za doprovodu světel a hudby byl vytvořen unikátní a dosud
nevídaný vizuální zážitek. Z Královéhradeckého kraje se této mimořádné akce zúčastnily dva hasičské sbory – z Pecky a Bělovse u Náchoda. V Praze pomohly ostatním jednotkám natáhnout
celkem 7 km hadic. Využito bylo celkem 140 proudů vody z náplavek, 35 proudů z Palackého mostu, 50 proudů vody z Jiráskova mostu a 14 vodních proudů ze středu toku Vltavy. Během celé
akce bylo vypuštěno nad hladinu Vltavy kolem 3 000 000 litrů
vody. Celou akci bedlivě sledoval komisař z České knihy rekordů
z agentury Dobrý den. Cílem akce Hasičská fontána Praha 2018
byla propagace práce hasičstva České republiky. Richard Švanda

S bratry Čapkovými
do světa fantazie
V dnešním tipu na výlet si představíme jeden z programů nového projektu s názvem Festival zážitků. Ten vám o letošních prázdninách
(a dále ještě v roce 2019 a 2020) přinese sérii aktivit zdarma na různých místech Kladského pomezí. Program festivalu je připravený tak, abyste každý kalendářní den měli možnost něco zažít a inspirovat se k výletům do lokalit, které byste
mohli při svých cestách nechtěně minout.
Na zážitkový program S bratry Čapkovými do světa fantazie
se vydáme do Malých Svatoňovic. Na náměstí vstoupíme do rodného domu Karla Čapka, kde dnes sídlí Muzeum bratří Čapkových. Uvnitř se interaktivní formou seznámíme s dílem obou
sourozenců. Starší návštěvníci si budou moci sestavit svého robota, a připomenout si tak vědeckofantastické drama R.U.R., jehož autorem je mladší z bratrů, Karel. Mladší účastníci si po vzoru pejska a kočičky - hlavních hrdinů knížky Josefa Čapka – zkusí
na interaktivní tabuli umístěné v přilehlém parku na náměstí
upéct dort nebo zašít pejskovi kalhoty.
Zatímco necháme své děti sestrojovat robota, či pomáhat zvířecím hrdinům s “domácími pracemi”, můžeme se porozhlédnout po expozici muzea. Nalezneme v ní přehlídku všech oblastí
Karlovy tvorby (literatura vč. dětských knih, žurnalistická činnost, fotografie, kresba ad.). Část věnovaná Josefu Čapkovi je zaměřená na malířskou tvorbu a doplněna dokumenty z jeho života. Pro přiblížení krás rodného kraje obou sourozenců je zde
soubor uměleckých fotografií z regionu od Zdenko Feyfara.
S bratry Čapkovými do světa fantazie se můžeme vydat každou prázdninovou sobotu od 14 do 17 hod. Vzhledem k omezené kapacitě je doporučeno se objednat na tel. 705 103 264. Více
o projektu Festival zážitků naleznete na www.festivalzazitku.cz
a v Katalogu zážitků (k dispozici zdarma v IC Kladského pomezí).
Jiří Švanda

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Pomoc pro oběti znásilnění,
dopravních nehod i okradené

Na poradnu Probační a mediační služby ČR pro oběti trestných činů se nejčastěji obrací oběti poměrně závažné trestné
činnosti. ,,Jednalo se o oběti znásilnění nebo sexuálního zneužívání a také oběti domácího násilí‘‘, říká poradkyně pro oběti v Náchodě Martina Ptáčková.
S velmi závažným případem se ale v minulosti setkala
i u zdánlivě banálního případu dopravní nehody. Paní, pohybující se na invalidním vozíku přes přechod, dalo auto přednost,
avšak auto jedoucí z druhého směru jí porazilo a z místa nehody ujelo. I přesto, že nehodě přihlíželi svědci, pachatele se nepodařilo dopadnout. Klientka se na poradnu obrátila s žádostí, jakým způsobem uplatňovat nárok na náhradu škody za závážná
poranění, která při nehodě utrpěla. Vzhledem k tomu, že pachatel byl neznámý, odškodňovali oběť zástupci z České kanceláře
pojistitelů, díky které dostala vyplacenou náhradu škody za poškozený invalidní vozík a bolestné. Klientka si ale ponese celý
život s sebou strach, kdykoli se bude pohybovat venku na vozíčku. ,,I s tím jí, alespoň částečně, mohu pomoci se vyrovnat‘‘, říká poradkyně pro oběti Martina Ptáčková.
,,V poradně poskytuji pomoc každému, kdo se cítí být obětí trestného činu a ve své situaci si neví rady. Můžu pomoci s poskytnutím
právních informací, provázet oběť celým trestním řízením a poskytnout jí rady v oblasti uplatňování nároku na náhradu škody, zprostředkovat odbornou psychoterapeutickou pomoc. To všechno zdarma a anonymně“, upřesňuje Martina Ptáčková.
Poradna sídlí na náměstí v Náchodě, na adrese Tyršova 59,
služby poradkyně poskytuje v poradenských hodinách, a to každé pondělí od 10.00 –16.00 hodin. Lidé se mohou na poradnu obrátit také telefonicky na čísle 727 940 163 nebo e-mailem ptackova.pms@gmail.com. Poradna je zřízena v rámci projektu ,,Proč
zrovna já? II‘‘, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.
Setkání odborníků z řad policie, soudu, Probační a mediační
služby, advokátů, OSPOD a neziskových organizací, kteří se snaží
o jednotný postup v přístupu k obětem trestných činů.
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ČERVENEC–SRPEN
MUZEUM NÁCHODSKA VÁS ZVE NA VZPOMÍNKOVOU AKCI K 80. VÝROČÍ
MNICHOVSKÝCH UDÁLOSTÍ A STAVBY PEVNOSTI DOBROŠOV

JAK TO
BYLO …

PEVNOST
DOBROŠOV
pátek 6. 7. 2018
v 9:45, 11:10, 12:30
a 14:00

Ukázky ze stavby
a to, jak by pevnost
mohla vypadat po

A BÝT
MOHLO?

dokončení.

LETNÍ FILMOVÉ
ČTVRTKY
26/7

Prázdniny v Římě

komedie / drama / romantický // USA / Itálie // 1953 // 118 min.

Sirotčinec slečny Peregrinové
2/8 pro podivné děti
dobrodružný / fantasy // USA // 2016 // 128 min.

Vstupné
dospělí 80 Kč
děti, studenti
a senioři 40 Kč

9/8

Úkryt v ZOO

16/8

Tátova volha

23/8

Brooklyn

30/8

Máří Magdaléna

životopisný / historický / válečný // USA / ČR / VB // 2017 // 127 min.

komedie / drama // ČR // 2018 // 90 min.

drama / romantický // Irsko / VB / Kanada // 2015 // 111 min.

drama / historický // VB / USA / Austrálie // 2018 // 120 min.

Začátky vždy ve 20.30 hod!
Přijdte strávit příjemný letní
večer s kvalitním filmem!
Deky a občerstvení zajištěno!
Rezervace nutná: 734 505 394
Vstup volný

KAVÁRNA
LÁRY FÁRY
Hurdálkova 371 / Náchod

PŘEDNÁŠKY
KONCERTY
DIVADLO
VÝSTAVA

Vladimír Mišík a ČDG, Eduard Stehlík, Cyril Höschl,
Martin C. Putna, Tomáš Petráček, Spirituál kvintet,
Zbigniew Czendlik, Vladimír Smékal, Roman Joch,
Matyáš Zrno, Ladislav Heryán, Lenka Dusilová, Jiří
Padevět, Alexander Tomský, Dušan Majer, Jan Royt,
Zdenek Wasserbauer, Divadlo na tahu a další…

...bez vrásek na duši

Bydlení hotelového typu vhodné pro seniory,
jejichž zdravotní stav nevyžaduje nepřetržitou
kompletní sociální péči, ale potřebují vhodné bydlení
a dostupné, spolehlivé a kvalitní služby
k vedení samostatného života.

PŘIJÍMÁME REZERVACE
NASTĚHOVÁNÍ OD 15. 9. 2018
ALKALIS Senior Rezidence
Na Chocholouši 409, 549 31 Hronov
tel.: 730 578 292, e-mail: info@alkalisrezidence.cz

www.alkalisrezidence.cz

WWW.AKADEMICKETYDNY.CZ
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AMAG

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
70 let výtvarného spolku AMAG v Náchodě
Základy výtvarného spolku AMAG v Náchodě byly položeny
již v roce 1948. V tomto roce se rozhodlo několik náchodských
výtvarníků založit výtvarný kroužek pod názvem Kruh výtvarníků, který byl organizován pod tehdejšími Bavlnářskými závody v Náchodě. Smyslem založení spolku bylo rozšířit a prohloubit zájem širší veřejnosti o výtvarné umění a estetickou výchovu.
Uměleckým vedoucím v roce založení se stal prof. Jiří Votýpka
a školení o sochařství a modelování vedl sochař Jindřich Roubíček. Nejdéle, od roku 1951 až do roku 1972, vedl kolektiv prof. Bohumír Španiel. V roce 1975 byl získán jako lektor akademický
malíř Josef Ducháč a později akademický malíř Ivo Švorčík, který vedl kolektiv do roku 1990.
V roce 1990 Kruh výtvarníků zanikl a následujícího roku byl
ustanoven spolek výtvarníků AMAG v Náchodě. Zůstalo zdravé
jádro bývalého Kruhu. Ateliér byl přestěhován do soukromí. Zde
je třeba připomenout, že v tomto nelehkém období jsme si pomáhali sami a dále jsme se scházeli na pravidelných schůzkách
a věnovali se ateliérové tvorbě ve výtvarném umění. V průběhu
času jsme stále více získávali podporu v naší výstavní činnosti.
Obnovili jsme kontakty s Regionálním muzeem a Městskou knihovnou v Náchodě. Několikrát jsme byli pozváni k vystavování
do výstavní síně Galerie U Šafářů v Hronově. Pořádali jsme výtvarné salony v divadelním sále pohostinství U Nováků na Lipí
u Náchoda. Po dalším stěhování ze soukromých prostor koncem
90. let minulého století jsme byli vděčni za prostory patřící městu, které nám přenechalo. Mohli jsme se dále scházet a tvořit
na pravidelných schůzkách. Tehdejší představitelé města Náchod
spolu s věrnými členy spolku AMAG mají velký podíl na tom, že
spolek funguje až do současnosti.
Rok 2015 byl pro spolek rozhodující. Členové se rozhodli
na své ustavující schůzi založit výtvarný spolek AMAG jako zapsaný spolek v souladu s právními předpisy. Opět díky současným představitelům města se nám podařilo najít nové ateliérové prostory, které by, při naší skromnosti, mohly vyhovovat naší
společné tvorbě.
Ateliér je pravidelně navštěvován 1x týdně, vždy s tvůrčím
programem schůzky. Mimo pravidelných schůzek zde mohou
tvořit naši členové i individuálně. Vytvořili jsme zázemí k pořádání pravidelných výstav pod názvem Den otevřených dveří
ateliéru, vždy 1x za měsíc. Prostory ateliéru slouží i k přednáškám a setkáním se zajímavými lidmi, kteří mají vztah k výtvarnému umění, historii a naší kultuře. Připomínáme si různá výročí umělců, jejich výtvarná díla, medailony výtvarníků, kteří nás
zajímají ve své tvorbě a osobním životě. Pro své členy pořádáme

malířské plenéry nejen v blízkém okolí, ale i v místech, která svojí krajinnou architekturou nabízejí umělecké a kulturní prožitky.
Výstavní činnost spolku je v posledních letech velmi bohatá.
Každoročně pořádáme členské výstavy v Městské knihovně v Náchodě, kolektivní a individuální výstavy probíhají v různých galeriích a výstavních síních našeho kraje.
Více informací na našem webu www.amag.cz
Milan Jícha, květen 2018

Srpen 2018
Slavnostní vernisáž výstavy
Tvorba a vzpomínky. 70 let výtvarného spolku AMAG v Náchodě
proběhne v pátek 17. srpna 2018 v 18 hodin ve výstavní síni Muzea Boženy Němcové v České Skalici.
Srdečně vás zveme na výstavu, která se uskuteční od 18. srpna do 31. září 2018. Výstava bude otevřena v srpnu denně kromě pondělí od 9 do 17 hod. a v září od 9 do 16 hod.
Své výtvarné práce představí současní členové výtvarného
spolku. Spolu s nimi budou vystaveny obrazy již nežijících členů
zapůjčené ze soukromých sbírek, pozůstalostí i archivu spolku.
Výstavu doplní historická kronika a filmové ukázky z výtvarného života spolku.
Milan Jícha

AMAG, FOOD ART Festival N. M. n. Metují, foto Dana Vlčková

grafické studio a tiskárna

AMAG, FOOD ART FESTIVAL N. M. n. Metují, foto JIří Spíšek

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

ČERVENEC–SRPEN

POZVÁNKY

V rámci dotace MAS Stolové hory
z Evropského sociálního fondu

Středisko volného času Déčko, Náchod připravuje:
Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008130
pro roky 2018–2020
Déčko pro rodiny II. – Družina Déčka
Déčko nově otevírá družinu pro žáky ZŠ, zejména ze 3. a 4.tříd.
Déčko zajistí odvod dětí ze školy a následný program do 18 hodin, to vše pod dohledem kvalifikovaného pracovníka.
Děti z družiny se též mohou zapsat do kroužků Déčka za zvýhodněnou cenu.
Cena družiny činí 100 Kč/měsíčně (v poplatku je zahrnut pitný režim)
Cena kroužku činí 500 Kč na školní rok, v případě nižší ceny
kroužku platí nižší cena.
Projekt CZ.03.2.65/0.0./0.0/16_047/0008127
pro roky 2018–2020
Déčko pro rodiny – Příměstský tábor
Déčko nabízí letní příměstské tábory, které se konají v budově
Déčka Náchod po celé letní prázdniny.
Pro rok 2018 platí pro děti zaměstnaných či studujících rodičů
tato zvýhodněná cena: 950 Kč nečlen/ 750 Kč člen Déčka. Z vybraného poplatku se hradí náklady na stravné a výlety.
Více informací na tel. 775 592 241
Těšíme se na Vás!

Město Náchod, Muzeum Náchodska
a Státní okresní archiv Náchod

vás zvou na

výstavu
Hrdý
Náchoďák
Josef
Škvorecký
Výstavní síň Muzea Náchodska, Tyršova ulice 247, Náchod
úterý až neděle 9–12, 13–17 hodin
Výstava potrvá do 2. září 2018
Těšit se můžete na knihy, obrazy, ocenění, fotografie
a jiné předměty ze života a díla slavného náchodského rodáka.
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Okénko do života
SDH Náchod-Běloves

Další sezóna

V neděli 6. 5. 2018 se mladí hasiči z Náchoda-Bělovse zúčastnili soutěže „O pohár starosty SDH Nízká Srbská.“ Družstvo mladších se umístilo na 7. místě a družstvo starších i přes výborný
požární útok na 4. místě. V sobotu 19. 5. 2018 se zúčastnili další soutěže: Bohdašínského poháru. Družstvo mladších se opět
umístilo na 7. místě a družstvo starších i přes excelentní požární útok opět na 4. místě. Obě družstva tak automaticky postoupila do okresního kola hry Plamen.
V sobotu 26. května 2018 se mladí hasiči zúčastnili „Okresního
kola hry Plamen“ v Náchodě-Plhově. Družstvo mladších zde obsadilo 6. místo, družstvo starších 4. místo. Mezi jednotlivci v mladších dívkách v běhu na 60 m se nejlépe umístila Anna Skálová
na 3. místě a 3. místo za starší dívky obsadila Kristýna Fleková.
V neděli 27. května se rovněž na Plhově konal již IX. ročník Běloveskýho kila, který je součástí seriálu Východočeských stovek.
Zde jsme měli hned několik zástupců. Za muže na trati dlouhé
100 m nastoupil Patrik Kligl se startovním číslem 1. Při prvním
pokusu zdolal celou náročnou trať za 16,15 s a nechal za sebou
všechny ostatní závodníky. Při 2. pokusu čas ještě vylepšil, ale
dopustil se bohužel chyby, čímž byl jeho čas neuznán a započítal
se pouze první pokus. Právě při druhém pokusu porazil našeho
Patrika Lukáš Kroupa z SDH Kvasiny B, který si svůj čas z prvního pokusu výrazně vylepšil a nakonec obsadil první místo. Patrik Kligl tak obsadil krásnou stříbrnou pozici.
Za ženy na 100 m nastoupila za SDH Běloves Barbora Punarová, Ani té se nepodařilo dokončit druhý pokus, proto se jí počítal pouze ten první, s nímž obsadila 7. místo. Velkou radost nám
však udělal David Hoffman mezi dorostenci. Jeho forma je excelentní a během závodu se jen potvrdila. David nezaváhal a s časem 18,60 s obsadil první místo.
Richard Švanda, kronikář SDH Náchod-Běloves

pro závodníky TJ Sokol Náchod
v silových sportech je plném proudu
Silové sporty jsou v posledních letech již tradičně pro náchodský Sokol velmi úspěšnou oblastí. Sezóna 2018 je již v plném proudu. Medailově se zatím daří a to nejen v kategorii dospělých, ale také sokolský dorost stále ukazuje, že má svůj silový
potenciál.
Závodní sezóna 2018 začala nominačním závodem Visegrad
Cup, který se konal 20.–22. 4. 2018 v maďarském Gyoru. Martin
Horák zde získal stříbrnou medaili v silovém trojboji v kategorii
Muži M1 RAW a také stříbrnou medaili v dřepu v kategorii Muži
M1 RAW. David Horák ovládl kategorii Muži T2 RAW a v benchpressu vybojoval zlato.
V polovině května následovalo Mezinárodní mistrovství ČR
v silovém trojboji, benchpressu a mrtvém tahu, to se konalo
ve dnech 12.–13. 5. 2018 v Praze. Zde také startovali Martin Horák i David Horák. Odtud do náchodského Sokola putovaly hned
čtyři medaile. Martinu Horákovi se podařilo zvítězit v mrtvém
tahu. V silovém trojboji obsadil stříbrnou pozici a v benchpressu získal bronz. David Horák získal zlato v kategorii T1 RAW
v benchpressu.
Mistrovství Evropy GPC se konalo 28. 5. – 1. 6. 2018 ve francouzském Nancy. Také odtud si Martin Horák přivezl 2 medaile.
Obě zlaté, které získal v silovém trojboji v a mrtvém tahu v kategorii M1 RAW. David Horák získal také zlato v kategorii T1 RAW
v benchpressu.
Martin Horák se pak ještě zúčastnil ME WUAP v polské Pabianici, odkud také přivezl zlatou medaili, kterou vybojoval v silovém trojboji RAW, opět v kategorii Muži M1.
Oba závodníci tak stále skvěle reprezentují nejen TJ Sokol Náchod, ale také město Náchod. Pro Martina Horáka zatím sezóna 2018 přinesla osm startů na závodech a z nich osmi medailí
– čtyři zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou. David Horák letos
zatím startoval třikrát. Ze všech třech závodů má tři medaile,
všechny zlaté.

Mladí zdravotníci opět překvapili
Adéla Sádlová
Tereza Škodová
Medailistky mládežnických MČR
a české reprezentantky U15 a U17

Realizace mítinku za podpory dotačního
programu Královéhradeckého kraje

Generální partner Českého atletického svazu

Sobota

21. července
13.00 - 18.00

Stadion generála Klapálka ● Nové Město nad Metují ● Vstupné 80,- ● Děti do 15 let ZDARMA
Stánky partnerů ● Velkoplošná obrazovka ● Program pro rodiče s dětmi „Dětská atletika“

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

www.czechdoublemeeting.cz

MÍSTNÍ PARTNEŘI

www.sportklub.cz

HLAVNÍ PARTNEŘI
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Ve středu 9. května 2018 uspořádal Oblastní spolek Českého
červeného kříže v Náchodě Oblastní soutěž mladých zdravotníků. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie – první a druhý
stupeň základních škol. Hřiště na Hamrech ožilo. Osmnáct pětičlenných družstev se utkalo v souboji plnění praktických i teoretických disciplín z oblasti zdravotnictví. Součástí každého
stanoviště byli i věrohodně nalíčení figuranti, na nichž mladí
zdravotníci dokazovali praktické dovednosti jako např. ošetření zlomeniny, popáleniny, zastavení tepenného krvácení, bezvědomí, apod.
V kategorii I. stupně, kde soutěžilo jedenáct družstev, byly nejlepšími zdravotníky děti ze ZŠ ve Žďárkách.
V kategorii II. stupně se utkalo celkem sedm družstev. Zvítězily děti z Místní skupiny ČČK ve Velkém Poříčí. Stejně jako v loňském roce porazily soupeře i v krajském kole a postoupily do republikového kola.
Podobná postupová soutěž pro speciální školy proběhla dne
24. 5. na Základní škole Josefa Zemana v Náchodě. Již tradičně
se účastnily děti ze řtyř speciálních škol. Pro vítězství a putovní pohár si letos přijely děti až z Dobrušky.
Děkujeme za spolupráci při organizačním zajištění soutěže
panu řediteli Ing. Ivo Feistauerovi, všem učitelkám a dobrovolníkům, kteří se na chvíli stali rozhodčími a pomohli v průběhu soutěže.
L. Zelená – Oblastní spolek ČČK Náchod
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě má
od 1. 7. 2018 nové sídlo. Najdete nás na Základní škole TGM v Náchodě, ulice Bartoňova 1006, v pravé části budovy v 1. patře.

ČERVENEC–SRPEN

Státní zámek Náchod
Prázdniny na náchodském zámku
O letních prázdninách nabízí náchodský zámek návštěvníkům
od úterý do neděle (9–17 hodin) prohlídky Reprezentačních pokojů
Piccolominiů, Salonů II. zámeckého patra, Expozice Na dvoře vévodském a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení. O víkendech
v 10 a 14 hodin bude pro zájemce o faleristiku a numismatiku
otevřena i Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamenání,
která je spojena s prohlídkou Reprezentačních pokojů Piccolominů (v ostatních dnech je samostatná prohlídka tohoto speciálního okruhu možná pro objednané skupiny deseti a více osob).
V pondělí otevřen pouze I. okruh – Reprezentační pokoje Piccolominiů a věž, terasa a sklepení od 10 – 15 hodin.
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
Prázdninové pohádkové prohlídky pro děti
Prohlídky budou probíhat v expozici Na dvoře vévodském a průvodcem malých návštěvníků bude sám vévoda Petr Biron nebo
jeho dcera Kateřina Vilemína. Děti se od vévody nebo vévodkyně
dozvědí něco málo z historie a vyslechnou si pohádku o náchodském zámku. Během prohlídky budou mít možnost se vyfotografovat přímo v interiéru expozice v kostýmu krále či princezny.
Délka prohlídky 30 minut.
Vstupné: 80 Kč/plné, 50 Kč /snížené a 210 Kč/rodinné
Prohlídky od úterý do neděle v 10, 12 a 14 hodin.
Prohlídky půd
Při prohlídce půd a historických krovů nad hlavními zámeckými
budovami návštěvníci uvidí pozdně barokní střešní konstrukci
a seznámí se s historickými tesařskými pojmy jako hambalka,
zazubený rošt, rybinové plátové spoje, námětkový krov, apod.
Prohlídky se konají každou středu ve 14 hodin.
Vstupné jednotné: 30 Kč, děti do 6 let zdarma
1. 7. – Prohlídka zámecké kaple v 13 hodin – prohlídka zámecké barokní kaple včetně sakristie a kruchty.
Vstupné jednotné: 50 Kč
5. 7. – Ze života na zámku – Prohlídky expozice „Na dvoře vévodském“ s průvodci v kostýmech, vyprávění o životě na zámku
a v podzámčí. Prohlídky v 9.30, 11.30, 14.30, 15.30 hodin.
Vstupné se nemění.
7. 7. Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie
v 16 hodin.
14. 7. – Večerní prohlídky na téma:
Ottavio I. Piccolomini, válečník, diplomat i milovník umění
Vstupné: 150 Kč/plné, 100 Kč/snížené, 400 Kč/rodinné.
Začátek prohlídek ve 21, 22 a v případě zájmu i ve 23 hodin
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 773 771 818 nebo e-mailu:
nachod.objednavky@npu.cz.
21. 7. – Koncert v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie
Začátek v 16 hodin. Vstupné: 50 Kč.
4. 8. Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí P. Marie v 16 hod.
5. 8. – Prohlídka zámecké kaple v 13 hodin – prohlídka zámecké barokní kaple včetně sakristie a kruchty.
Vstupné jednotné: 50 Kč.
11.–12. 8. – Šermířská vystoupení Manů Přemysla Otakara
Krátká komentovaná šermířská vystoupení skupiny historického
šermu Manové Přemysla Otakara na I. zámeckém nádvoří u velké věže. Začátek jednotlivých vystoupení v 10, 11, 13, 14, 15 a 16
hodin. Vstupné jednotné: 30 Kč.
18. 8. – Večerní prohlídky komnat v době Smiřických
Pohnuté osudy posledních členů jednoho z nejbohatších českých
rodů Smiřických ze Smiřic za stavovského povstání i po něm vám
přiblíží tyto večerní prohlídky. Vstupné: 150 Kč/plné, 100 Kč/snížené, 400 Kč/rodinné. Začátek prohlídek ve 21, 22 a v případě zájmu
i ve 23 hodin. Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 773 771 818
nebo e-mailu: nachod.objednavky@npu.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Správa Státního zámku v Náchodě. www.zamek-nachod.cz

MUZEUM, ZÁMEK

Přehled kulturních akcí
v červenci a srpnu 2018 v Regionálním muzeu Náchod
Hrdý Náchoďák Josef Škvorecký
Na letní měsíce připravilo Muzeum Náchodska ve spolupráci
s městem Náchodem výstavu věnovanou osobnosti věhlasného
náchodského rodáka, populárního spisovatele Josefa Škvoreckého. Probíhá ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice)
do 7. září 2018. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí
až po současnost. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.cz.
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda
Do budovy stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě
na Masarykově náměstí čp. 18 srdečně zveme zájemce k návštěvě výstavy Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda. Výstava mapuje nejdůležitější milníky našich dějin zakončené osmičkou (1918, 1938, 1948 a 1968), mapuje události, k nimž v naší
vlasti a na Náchodsku došlo a díky desítkám trojrozměrných
předmětů, z nichž některé jsou prezentovány zcela poprvé, připomíná návštěvníkům pohnuté události 20. století. Výstava potrvá do 11. listopadu 2018. Součástí výstavy je rovněž ojedinělá
expozice figurek vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Pevnost Dobrošov v červenci a srpnu
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Vzhledem
k plánované rekonstrukci je provoz omezen. V červenci a srpnu
je v pondělí zavřeno, možnost prohlídky POUZE na objednání
nejméně 24 hodin předem při minimálním počtu 5 platících návštěvníků, úterý až neděle probíhají prohlídky vždy v 9.45, 11.10,
12.30, 14.00, 15.15 a poslední v 16.30 hod.. ZMĚNA VYHRAZENA!
Upozorňujeme návštěvníky, že provozní doba se může změnit
v závislosti na přípravných pracích k rekonstrukci! Po dobu prohlídek nebude v provozu pokladna pevnosti. Návštěvu pevnosti lze objednat a ověřit na tel. čísle 724 120 498, či elektronicky:
pevnost.dobrosov@seznam.cz.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245,
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin.
Claudie Resner
– Jemné mosty nad neviditelnými propastmi.
(30. 6. – 9. 9.)
Claudie Resner (1965) pochází z Hradce Králové. Na AVU
v Praze v ateliéru Aleše Veselého se zabývala převážně sochařskou činností. Pracuje s neobvyklými a velmi moderními materiály. Léta své kariéry zasvětila i pedagogické činnosti. Výstava představí cykly All inclusive, Esence a Love.
K výstavě je připraven samoobslužný program pro děti.

www.mestonachod.cz
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
5. 7.
		
6. 7.
		
7. 7. a 8. 7.
		
14. 7. a 15. 7.
		
21. 7. a 22. 7
		
28. 7. a 29. 7.
		
4. 8. a 5. 8.
		
11. 8.a 12. 8
		
18. 8. a 19. 8.
		
25. 8. a 26. 8.
		
1. 9. a 2. 9
		

MDDr. Tomáš Hýbl
Náchod		
MUDr. Milan Hýbl		
Náchod		
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec		
Zubní praxe s.r.o. – MUDr. Radka Prouzová
Náchod		
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
Nové Město nad Metují
MUDr. Jiří Sedláček
Náchod		
MUDr. Radmila Sedláčková MSc
Náchod		
MUDr. Semerák-MUDr. Štrasová s.r.o.
Náchod		
JuALDent s.r.o. – lékař stomatolog J. Shmal
Červený Kostelec		
MUDr. Tomáš Žďárský
Dolní Radechová		
Stomatologie RZ spol. s r.o. – MDDr. L. Šeda
Nové Město nad Metují

Slavnostní připomenutí
Výstavy 38 Náchod
a křest Katalogu 1918–1938–2018
Přesně na den 19. června, kdy byla Výstava před 80 lety v Náchodě zahájena, uspořádalo Město Náchod ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, jednatelství Náchod, shromáždění, na kterém byla připomenuta tato
významná událost v novodobých dějinách města a regionu. Přítomné pozdravil starosta města Jan Birke, poslanec PČR, a rovněž přivítal Radek Jakubský, předseda Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Oba řečníci ve svých projevech
velmi ocenili historický význam Výstavy 38 Náchod a vyzdvihli i současnou dobrou spolupráci Města Náchod s místními podnikatelskými subjekty.
Překvapením pro všechny přítomné bylo provedení slavnostního Výstavního pochodu nazvaného Zdar Náchodu, který v roce
1938 složil pro tuto událost hudební skladatel Stanislav Mach.
V podání talentovaného pianisty Marka Kočnara, žáka náchodské ZUŠ, opět po 80 letech tak zazněla skladba, objevená v archivních dokumentech, uložených v SOkA Náchod. Lze podle
nich vysledovat průběh příprav, bohatá je korespondence organizátorů s vystavovateli, návštěvníky. Veřejnost byla pravidelně
každý týden informována o přípravách ve Věstníku náchodské
výstavy, který vycházel od ledna 1938. Vyšlo 31 čísel, ve kterých byly uveřejněny informace o postupné výstavbě výstaviště. Na propagaci výstavy bylo všestranně pamatováno, svědčí
o tom i drobné pamětní suvenýry, vyrobené v zakázkové kvalitě. Bohatá je i fotografická dokumentace, alba, nákresy, plakáty, z nich pak nejhezčí je ten ústřední od akademického malíře
Antonína Brunnera.
Nelze popřít, že před osmdesáti lety se v Náchodě uskutečnila jedna z nejvýznamnějších událostí v novodobé historii města Výstava 38 Náchod. Byla koncipována jako slavnostní akce
k 20. výročí trvání Československé republiky s cílem reprezentovat region českého severovýchodu v jeho průmyslové a kulturní vyspělosti.
Vzhledem k politické situaci v roce 1938 byl na výstavě zdůrazněn národní a obranný charakter Náchodska, ležícího přímo
na hranici s Německem, kde se v lednu 1933 dostává k vládě militantní fašismus. Svůj význam mělo vládní rozhodnutí o koncep-

Stomatologická pohotovost
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Hálkova 367
tel.: 4491 428 636
Větrník 720
tel.: 4491 462 331
Jugoslávská 33
tel.: 4602 234 217
ZŠ Malecí
tel.: 4491 520 373
Kostelecká 1204
tel.: 4491 426 926
Kostelecká 1204
tel.: 4491 426 926
Denisovo nábřeží 665
tel.: 4491 424 921
Burdychových 325
tel.: 4491 463 237
Náchodská 240
tel.: 4491 424 322
Komenského 72
tel.: 4491 472 946

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.

PROGRAM

červenec–srpen
www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
Neděle 12. srpna – Vavřinecká mše
od 9 hodin v chrámu sv. Vavřince, mše
a svěcení chleba, celebruje děkan Zdeněk
Kubeš, akce je podpořena firmou Pekárny a cukrárny a. s., informace Ing. Ludmila Pohanková, 608 812 232. Přejeme všem
krásné léto a těšíme se na podzim s vámi!

ci strategické obrany státu ve stálých železobetonových opevněních – to byla spíše ta méně radostná pozadí výstavního nadšení.
Určitě však můžeme tvrdit, že se výstaviště stalo středem místního společenského života. A významné byly související akce
– uskutečnila se řada sjezdů politických stran, župní a zemské
sjezdy oborové, sjezdy zájmových spolků z regionu, na výstavu směřovaly tematické zájezdy, přijížděly návštěvy z domova
i ze zahraničí.
O významu a úspěchu Výstavy 38 Náchod nelze pochybovat.
Byla hojně navštívena, úspěšně prezentovala nejen Náchod, ale
i spolu se účastnící města ze severovýchodního regionu. Přinášela v době politicky vypjaté určitý optimismus, spokojenost
s dosaženým vývojem v průmyslu, obchodu, kulturní a společenské sféře.
V nově vydaném Katalogu 1918 1938 2018 je popsána organizační struktura Výstavy 38 Náchod dokumentovaná dobovými
fotografiemi, připomenut její kulturní, společenský a politický
význam a historické souvislosti hospodářských výstav v českých
zemích a našem regionu.
Vzpomínkovou akcí byla vzdána čest našim předkům, kteří se
podíleli na uspořádání tak velké výstavy. Vřele byl přivítán pan
Jiří Samek, který se jako 11letý žák českoskalické školy zúčastnil výstavy a vzpomenul na své zážitky z „velkého města a velké výstavy“. Připomenuta byla významná výročí průmyslových
podniků – 90 let firmy ATAS, 100 let firmy Wikow, 110 let firmy
Kudrnáč-Rubena-nyní Trelleborg.
V Katalogu se představují současné ekonomické subjekty Náchodska, zastupované Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, oblastní jednatelství Náchod, které je vydavatelem noblesně vypraveného Katalogu. Je zřejmé, že podnikavost
našich předků nachází pokračování i v současnosti.
Mgr. Věra Vlčková, František Molík

ČERVENEC–SRPEN

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc ThDr. Kontakt mobil 776 736 885, pevná linka (pouze
v úřední hodiny) 491 426 223, e-mail: stanislav.svarc@volny.cz.
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají ve Farského síni
CČSH, vchod Raisova ul. v neděli v 8.15 hod. Biblické hodiny
ve čtvrtek v 16 hod.

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 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.
Během prázdnin nebudou slouženy mše svaté pro děti a mládež v kostele sv. Michaela. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší
svatou. V sobotu 7. července a 4. srpna od 16.00 hod. v zámecké
kapli mše svaté. Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince spojená
s žehnáním chlebů připadá na neděli 12. srpna. Pokojné a požehnané prožití prázdnin a dovolených všem přeje
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, objednání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak)
ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově.
V neděli 8. 7. od 10.00 h. budou společné bohoslužby pro celý sbor
se slavením svaté večeře Páně v evangelickém kostele v Bohuslavicích. V neděli 12. 8. pak opět od 10.00 hodin společné bohoslužby s večeří Páně v kostele v Šonově. Biblické hodiny, setkání střední generace ani schůzky dětí se o letních prázdninách
nekonají. V týdnu od 15. 7. do 21. 7. tábor pro děti od 6 do 12 let
v Tisu. Letní varhanní koncert v šonovském evangelickém kostele ve čtvrtek 16. 8. od 19.00 hodin. Na pátek 31. 8. se plánuje farní den pro všechny generace na faře v Šonově se společnou večeří, s táborákem se zpíváním a hrami pro děti. 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 Tomáš Špác, mobil. 739 481 014,
Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hodin.

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, telefon 777 217 968,
e–mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, telefon
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., telefon 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory
nad Biblí ve středu od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

***

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZP

Senior klub „Harmonie 2“
ČERVENEC A SRPEN
jsou prázdninové měsíce také v klubovně seniorů, a proto vám
přejeme, aby jste si užili co nejvíce přírody a v září se opět sejdeme při našich programech.
Chceme vás upozornit na připravované nové letní pobyty v příštím
roce.
Ke konci června bude týdenní pobyt v Lučanech nad Jizerou
v penzionu Kitty s plnou penzí a opět s dopravou z Náchoda.
Na první týden v září je domluvený pobytový a poznávací zájezd
na Pálavu, s ubytováním mezi vinohrady v penzionu Pod Kraví horou, Bořetice. Doprava bude opět z Náchoda a v ceně budou i výlety do okolí: Lednicko-Valtický areál, Novomlýnská vodní nádrž, Dolní Věstonice, Mikulov-Sv. Kopeček, Kozí Hrádek...
Podrobnější informace budou v nabídce ve vývěskách o letních
měsících. Přihlásit se budete moci od září v klubovně Harmonie 2, vždy v pondělí a čtvrtek od 15.30 do 16 hod., nebo na tel.
775 242 562.
Za výbor SČR MO Náchod Anna Poláková

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

SZDP Náchod, z.s., přeje svým členům a příznivcům prožití
letních měsíců ve zdraví, šťastný návrat z putování po Čechách
i ze vzdálených destinací.
Služby poradenství v naší klubovně zůstávají každou středu
od 13.00 – do 15.00 hod. včetně opravy sluchadel – Jiří Vondrouš.
Služby v terénu – Mirek Čiháček a Olga Frühaufová.
Program našich dalších akcí, bude upřesněn v zářijovém Náchodském zpravodaji.
Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček.

Náchodský kostel sv. Vavřince

bude o prázdninách otevřen pro návštěvníky
Návštěvníci v době dovolených a prázdnin při procházce
po Masarykově náměstí narazí na jeho dominantu a to kostel
sv. Vavřince. Mnozí z nich projeví zájem si kostel prohlédnout,
někteří pak si chtějí v jeho prostorách odpočinout a zamyslet se
nad významem křesťanství a velikostí Boha. Dosud však byli takoví návštěvníci zklamáni, protože i když kostel byl otevřen, tak
se dále než do předsíně nedostali.
V letošním roce dochází ke změně a kostel bude zpřístupněn veřejnosti od pondělí do soboty od 9 do 16 hodin v období
od 9. 7. do 18. 8. Služba, která v uvedenou dobu bude v kostele, zajistí zájemcům nejen informace o historii kostela, jeho významných památkách a inventáři, ale také bude schopna předat
informace o křesťanství a činnosti farnosti. Návštěvník se například dozví, kde je nejstarší dochovaný znak města Náchoda,
který inventář kostela je nejstarší, nebo kdo to byl sv. Vavřinec.
To a mnoho dalších informací se může návštěvník dozvědět, pokud příjme naše srdečné pozvání a kostel navštíví.
Pro zahraniční
návštěvníky budou v kostele průvodcovské texty
v polském a anglickém jazyce,
aby si každý buď
sám, nebo v doprovodu průvodce mohl prohlédnout kostel a to
zdarma.
Karel Maršík
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v červenci a srpnu 2018
Změna otevírací doby o letních prázdninách
Upozorňujeme čtenáře na změnu otevírací doby knihovny v červenci a v srpnu. Všechna oddělení budou otevřena v pondělí, ve
středu a čtvrtek od 8 do 17 hodin. V úterý, pátek a sobotu bude
knihovna až do 3. září uzavřena. Na celé prázdniny zároveň navyšujeme limit výpůjček pro jednoho čtenáře z 15 na 30 půjčených knih na měsíc.

Rozvoz knih
V úterý 3. července a v úterý 7. srpna se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna
VÝSTAVA SPOLKU AMAG
5. června – 31. srpna. IV. členská výstava spolku AMAG.
Hala
NÁCHOD V SRPNU 1968
VE FOTOGRAFII
25. června – 12. září. Výstava Fotoklubu Náchod a
Městské knihovny Náchod
k srpnovým událostem roku
1968.

Dětské oddělení
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ
KOMENSKÉHO
1. června – 31. srpna. Výstava prací žáků třídy 2. C
a výtvarného kroužku ZŠ
Komenského.

Náchodské flerování
Na sobotu 25. srpna připravujeme již páté Náchodské flerování. Po celý den, od 9 do 16 hodin, si můžete v hale a na zahradě
knihovny prohlédnout a nakoupit různé výrobky nejen od prodejců z Fleru – textilní hračky a dekorace, šperky všeho druhu,
keramiku, drátované výrobky, tašky, kabelky, módu a mnoho
dalšího. Pro více informací o připravovaném programu sledujte
plakáty, web a Facebook knihovny.

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

Znovuotevření knihovny na Lipí
V pondělí 4. června byla slavnostně otevřena nově rekonstruovaná pobočka náchodské knihovny na Lipí. Pobočka se nachází
v budově bývalé školy (č. p. 93), která prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2017. Lipská knihovna je nyní vybavena novými
regály, pohodlnou pohovkou a křesílky, které přímo vybízí návštěvníky knihovny k usazení a začtení se. Čtenáři mají na výběr z více než 1200 nových titulů, které jsou rozčleněny na beletrii a naučnou literaturu pro dospělé, historické romány a knihy
pro děti a mládež. Novinkou na pobočce Lipí je i půjčování knih
přes počítač, čtenáři tak mohou využívat všech výhod čtenářského online konta a online katalogu knihovny. Pobočka Lipí je
otevřena každé pondělí od 18.00 do 20.00.

Poděkování
Děkujeme panu Bohušovi z červenokostelecké skupiny historického šermu Manové Přemysla Otakara za zapůjčení rytířské
zbroje, bez níž by naše každoroční pasování prvňáčků na čtenáře
nemělo ten správný slavnostní ráz. Poděkování samozřejmě patří i Pepovi Malinovi, který ve zbroji jako rytíř Hron vystupoval.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Grafická úprava studio CREOPRESS, tel.: 603 311 052. Číslo 7–8/2018 vychází 2. 7. 2018. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny v programech
zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa měsíčníku: Náchodský zpravodaj, Městský úřad v Náchodě,
Masarykovo náměstí 40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 18. 6. 2018. Uzávěrka zářijového čísla bude 17. 8. 2018!

tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
4. středa pouze ve 20 hodin

červenec

ANT-MAN A WASP

Mimořádná předpremiéra pro nedočkavé! Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o další film, který je novou kapitolou o superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Akční dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
5. čtvrtek pouze v 18 hodin
7. sobota pouze ve 20.15 hodin
11. středa pouze v 17.45 hodin

MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA

5. čtvrtek pouze v 16 hodin
10. úterý pouze ve 20 hodin

PRVNÍ OČISTA

Reklamní agent Toby cestuje v čase. Z Londýna 21. století se přenáší do La Mancha v 17. století. Dobrodružné komediální fantasy Terryho Gilliama, uváděné s českými titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Přežijte nejnebezpečnější noc v roce. Přežijte Očistu. Pokračování originální hororové série vás zavede na samotný začátek. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI O superhrdi5. čtvrtek ve 20.15 hodin – 2D + TIT. ANT-MAN A WASP
6. pátek v 17.45 hodin – 3D + DAB.
nech, kteří se umějí zmenšovat. Akční dobrodružný film studia Marvel, uváděný v českém znění i s českými titulky.
7. sobota v 18.30 hodin – 2D + DAB. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.
8. neděle v 16 hodin – 3D + DAB.
9. pondělí ve 20 hodin – 3D + TIT.
10. úterý v 18 hodin – 2D + DAB.
11. středa ve 20.15 hodin – 2D + DAB.
6. pátek pouze ve 20 hodin
8. neděle pouze ve 20 hodin
9. pondělí pouze v 18 hodin

NEŽ PŘIŠLA BOUŘE

7. sobota pouze v 16 hodin
13. pátek pouze v 17.45 hodin

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

8. neděle pouze v 18.15 hodin

HASTRMAN

9. pondělí pouze v 16 hodin

Neuvěřitelný a nezapomenutelný příběh podle skutečných událostí, v příběhu o lásce a boji o přežití… Dobrodružné akční drama jednom z nejkatastrofálnějších hurikánů, jaký byl kdy v historii
v Tichém oceánu zaznamenán… České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Život si najde cestu… Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob. Dobrodružný akční film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého a debutujícího herce v roli filmového režiséra Ondřeje Havelky. Romantický thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana, který vznikl na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KRÁLÍČEK PETR

I králík může mít zaječí úmysly… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
12. čtvrtek pouze v 18 hodin – 2D
13. pátek v 16 hodin – 3D
14. sobota v 18 hodin – 2D
15. neděle v 16 hodin – 3D
16. pondělí v 18 hodin – 2D
17. úterý v 16 hodin – 3D
18. středa v 18 hodin – 2D
20. pátek v 18 hodin – 2D
23. pondělí v 16 hodin – 2D
13. pátek pouze ve 20.15 hodin
15. neděle pouze v 18 hodin
18. středa pouze ve 20 hodin

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Vydejte se s naší oblíbenou rodinkou strašidel na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu... Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč, 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

MRAKODRAP

Akční thriller, po němž si začnete vážit slova „přízemí“. Dwayne Johnson, s přehledem největší akční hrdina současnosti, vyráží do smrtonosné pasti, aby v ní přežil skleněné peklo a zachránil svoji rodinu… České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

14. sobota pouze ve 20 hodin
17. úterý pouze v 18 hodin

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

15. neděle pouze ve 20 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR

16. pondělí pouze ve 20 hodin

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

17. úterý pouze ve 20 hodin

DEADPOOL 2

Opojně hořká komedie. Film podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka. Skvělé herecké výkony Davida Švehlíka, Jaroslava Duška, Ivana Fraňka, Ondřeje Malého, Mariky Šoposké,
Jaroslava Plesla, Simony Babčákové a dalších. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Akční dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Romantická komedie o tom, co se stane, když mladá úspěšná dívka přijíždí do své rodné vesničky za svými svéráznými rodiči a potkává zde svoji dávnou lásku, a během chvíle zjistí, že dávné city
nejsou minulostí… Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Všechno bude větší!!! Akční komedie s hodně černým smyslem pro humor a netradičním přístupem k superhrdinským pravidlům fair play. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

19. čtvrtek pouze v 16 hodin

FERDINAND

19. čtvrtek pouze ve 20.15 hodin
23. pondělí pouze ve 20.15 hodin

DĚSIVÉ DĚDICTVÍ

19. čtvrtek pouze v 18 hodin
20. pátek pouze ve 20 hodin
21. sobota pouze ve 20 hodin
22. neděle pouze ve 20.15 hodin
23. pondělí pouze v 18 hodin
24. úterý pouze ve 20 hodin
25. středa pouze ve 20 hodin

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

21. sobota pouze v 16 hodin

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

21. sobota pouze v 18 hodin

TÁTOVA VOLHA

Stvořen pro boj. Zrozen pro lásku… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč (děti 80 Kč). Mládeži přístupný.
Každá rodina má své tajemství… Mysteriózní dramatický horor, uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan.
České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

Invaze kosmické zábavy a legrace! Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Film režiséra Jiřího Vejdělka. Veteránem Volha GAZ 21 po stopách bývalých milenek a přátel… Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

22. neděle pouze v 16 hodin
25. středa pouze v 17.30 hodin

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

22. neděle pouze v 18.30 hodin

ANT-MAN A WASP

24. úterý pouze v 16 hodin

ČERTOVINY

24. úterý pouze v 18 hodin

JSEM BOŽSKÁ

Život si najde cestu… Dobrodružný akční film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
O superhrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Akční dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.
Po čertech hezká pohádka! Režie Zdeněk Troška. Vstupné 100 Kč (děti 80 Kč). Mládeži přístupný.
Být sexy je nejvíc a každá žena je tak krásná, jak se sama cítí… Komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

26. čtvrtek pouze v 16.45 hodin

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

„A je to opět tady“. Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci, ve zbrusu novém filmu. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
27. pátek pouze v 16 hodin

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! Velké dobrodružství se spoustou příšer, magie i kouzelných míst – ve fantasy pohádce, uváděné v českém znění, která se natáčela v ČR.
Vstupné 100 Kč (děti 80 Kč). Mládeži přístupný.
26. čtvrtek pouze v 18.15 hodin
27. pátek pouze ve 20 hodin
29. neděle pouze ve 20 hodin
30. pondělí pouze v 18.15 hodin
31. úterý pouze v 18 hodin
26. čtvrtek pouze ve 20 hodin
28. sobota pouze v 18 hodin

CHATA NA PRODEJ

27. pátek pouze v 18 hodin
30. pondělí pouze ve 20 hodin

HOTEL ARTEMIS

29. neděle pouze v17.45 hodin
31. úterý pouze ve 20 hodin

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

30. pondělí pouze v 16 hodin

COCO

Chatu prodáš, ale příbuzných se nezbavíš… Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce s chatou. Hrají Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Judit Bárdos, Jana Synková, Jan Kačer, Jan Strejcovský, Michael Pitthan, Václav Kopta a další. Režie Tomáš Pavlíček. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

PLÁN ÚTĚKU 2

Neudrží ho v žádném vězení… nezastaví ho žádný stroj… Ray Breslin (Sylvester Stallone) je neustále na útěku - živí se testováním nedostatků zabezpečovacích systémů ve věznicích. Akční film,
uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Pravidlo č. 1: Nezabiješ jiného hosta… Hotel Artemis je přísně tajné high-tech zdravotnické zařízení, určené výhradně pro bohatou klientelu podsvětí… Akční krimi sci-fi, uváděné s českými titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan.
Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
Pozvání do světa, kam se dosud žádný živý člověk nedostal… Film získal Zlatý glóbus a Oscara za nejlepší animovaný film za rok 2017. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

31. úterý pouze v 16 hodin

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

Dobrodružné rodinné fantasy, uváděné v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

soukromá bezpečnostní služba
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ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ
16.00 DRAŽBA PIKNIKOVÝCH KOŠŮ
18.00 BLACK BUŘIŇOS
20.00 VESNA
22.00 Letní kino

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!

:
Pohoda okolo zá mku

PŘEHLÍDKA AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNŮ (před zámkem)
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ (před zámkem)
PETANQUE a KUBB (zámecké zahrady)
SKAUTSKÝ TÁBOR S MOŽNOSTÍ PŘESPÁNÍ (zámecké zahrady)
BUBENICKÝ WORKSHOP (zámecké zahrady)
DEGUSTACE VÍNA (zámecké nádvoří )
ŘEMESLNICKÉ TRHY (zámecké zahrady)
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DĚTSKÉ PUTOVÁNÍ ZA

KRÁLOVSKÝMI ÚKOLY
Brány zámku se otevřou ve 13.00 hodin.
Zákaz vstupu se zvířaty.
Děkujeme za pochopení :-)

WWW.UNASNAZAMKU.CZ
Vstupné: 130,-Kč
V předprodeji: 100,-Kč
Děti od 100 do 130 cm:
50,-Kč

Bonus pro držitele Rodinných pasů
a Senior pasů: k zakoupené vstupence
druhá vstupenka ZDARMA.

MANOVÉ PŘEMYSLA OTAKARA
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předprodej vstupenek na:

WWW.KUPVSTUPENKU.CZ

