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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,

v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Informačním centru Hronov, tel. 491 483 646. www.beraneknachod.cz

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

 uvádí v září
G. Verdi: La Traviata
Severočeské divadlo opery 
a baletu Ústí n. L.
Slavnostní zahájení ab. cyklu 
– skupina „K“
Vstupné: 380, 350, 330 Kč 
Omezený počet vstupenek ve volném prodeji. 
Předprodej od 24. 8. 2015

V jiném světě 
Talk show se záhadologem 
Milanem Doležalem
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 80 Kč
Předprodej 25. 6. 2015

Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
„Jarmile je už 35 let“
Vstupné: 180 Kč    
Předprodej od 25. 6. 2015

Bratislava Hot Serenaders
Koncert uspořádán ve spolupráci 
s Městem Náchod 
a Klubem přátel italské opery Náchod
Velký sál – stolové upořádání, omezený 
počet vstupenek k prodeji 
Vstupné: velký sál 400 Kč, balkón 320 Kč 
Předprodej od 25. 3. 2015 

Středa
16. 9. 2015
v 19.00 hodin

Středa
23. 9. 2015
v 19.00 hodin

Čtvrtek
24. 9. 2015
v 19.00 hodin

Neděle
27. 9. 2015
v 19.00 hodin

Pavel Landovský: Hodinový hoteliér
Divadlo Na Vinohradech
Vstupné: 380, 360, 340 Kč   
Předprodej od 25. 6. 2015

Středa
30. 9. 2015
v 19.00 hodin

Kurzy jógy 
pod vedením lektorky Jarmily Koudelkové
10 lekcí. první lekce 16. září 
Cena: 900 Kč
Prodej abonentek od 29. 6. v MIC v Náchodě 

Taneční kurzy 
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

Další pořady 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

Září – Listopad
středa
od 17.00 hodin
a od 18.30 hod.

 4. 9. 2015
 11. 9. 2015
 18. 9. 2015
 25. 9. 2015
od 17.00 hod.
a od 19.45 hod. 

Giuseppe Verdi: La Traviata
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
Režie: Martin Dubovic, Dirigent: Miloš Formáček

Slavnostní zahájení 90. koncertní sezóny Komorní hudby Náchod
Román Alexandra Dumase ml. „Dáma s kaméliemi“ inspiroval Giuseppe Verdiho k napsání opery o dívce s pochybnou pověstí, která dnes spolu 
s operami Il trovatore a Rigoletto patří k jeho nejslavnějším a zároveň i nejhranějším. Příběh dívky z pařížského „polosvěta“, její citové probuzení 
a zmařená touha po opravdové lásce, dojímá a uchvacuje spolu s Verdiho lyrickou hudbou své posluchače již 160 let.
Severočeské divadlo opery a baletu má za sebou více než 45 let své historie, během níž souborem prošla celá řada vynikajících umělců. Budova 
divadla byla postavena v roce 1909, je tedy o něco starší než „náš Beránek“. K významným osobnostem ústecké opery patří bezesporu její zakladatel 
a první šéf Josef Bartl. S dirigentem a dramaturgem Václavem Noskem vybudoval v krátké době soubor schopný interpretovat i nejnáročnější 
repertoár. V současné době má ústecká opera na programu špičková díla světové opery, často využívá hostování zahraničních umělců a sama také 
hojně vystupuje na mnoha pódiích jak v u nás, tak v zahraničí.

Pavel Landovský: Hodinový hoteliér
Divadlo Na Vinohradech

Režie: Ivan Rajmont
Hrají: Jaroslav Satoranský, Oldřich Vlach, Markéta Frösslová a Pavel Batěk. Šedesátá léta dvacátého století. Dva svérázní penzisti, kteří pamatují 
lepší časy první republiky a které budovatelská léta semlela, ale nezbavila chuti do života, pronajímají svůj kutloch, zchátralý, původně honosný 
měšťanský byt, mileneckému páru hledajícímu pro svůj vztah soukromí. On ženatý se závazky, ona studentka bez prostředků. Nikdo z těch 
čtyř nemá budoucnost, ani ten milenecký vztah ji, zdá se, nemá. Noc, kterou tato čtveřice společně stráví, však přinese do dívčina života nejen 
rozchod, ale také novou hodnotu: radost z plného a nic nezatajujícího a nic nepředstírajícího prožitku každé chvíle, kterou nám život dává.



1ÚVODNÍK

A bude to již letos po deváté, kdy se 
uskuteční v pozdním létě tato oblíbená 
náchodská akce.

 Začíná Slavnostním koncertem v pá-
tek 4. září 2015, který se koná v děkan-
ském chrámu sv. Vavřince v Náchodě 
na náměstí od 20.30 hodin. Letos bude 
věnován životnímu jubileu dirigenta Jin-
dřicha Roubíčka, zakladatele náchodské-
ho Komorního orchestru Slávy Vorlové. 
V jeho podání zazní i skladby objevené 
v náchodském zámeckém hudebním ar-
chivu, jejichž spartaci pro orchestr pro-
vedl J. Roubíček. Jako sólisté vystoupí 
violoncellista Lukáš Pospíšil a houslista 
Josef Vlach. Hudební program doplní ver-
še náchodského básníka Libora Volného 
v přednesu profesora Aleše Fetterse. 

V sobotu 5. září se na zámku opět ro-
zezní hudba, zpěv, tanec, bude i divadlo 
– představí se dětské soubory z náchod-
ských škol, náchodští loutkáři a hudební 
soubory. V 14.00 návštěvníky přivítá Petr 
vévoda Kuronský a Zaháňský s rodinou, 
přijme pozdravy náchodského purkmist-
ra, současného starosty a vzácných hostů. 
Jako majitel bývalého náchodského pan-
ství převezme dožínkový věnec s poděko-
váním za zdárné ukončení letošní úrody. 

Vévoda Petr koupil náchodské pan-
ství v roce 1792, a přestože sem zajížděl 
jen na několikatýdenní pobyty, byla jeho 
snaha o zámek i panství viditelná. Ocenil 
to i historik Josef Myslimír Ludvík, který 
v knize Památky hradu, města panství Ná-
chod a vlastníků jeho uvádí:

„Teprve 13. června 1793 vévoda s celou 
rodinou na Náchodě slavnostně uvítán byl. 
Několik neděl tu prodlev, odebral se do Kar-
lových Varů, odkud se opět přes Náchod 
do Zaháně vrátil. Po odjezdu vévody a roku 
potomního zámek opravován, dán nový krov 
s taškami, pavlače dřevěné na prostranství 
hlavním, kdež studna jest, strženy, vnitř pak 
všecko nádherně a skvostně obnoveno – nad 
branou prostřední dal zříditi divadlo, chova-

4. a 5. září 2015

je při něm dle potřeby herců domácích i ci-
zích. Ku provozování nápředně zpěvoher se-
zval vždy všecky učitele z celého panství, 
ba i odjinud na obsazení orchestru, všecky 
pak slušně vyčastoval i odměnil. Plesy a bály 
dával hlučné, v síni velké tančilo se, v men-
ší pilo a jedlo při tabuli prostřední z nádob 
zlatých, při postranních ze stříbrných. Slu-
žebnictvo míval hojné a dobře placené, oby-
čejně do sta osob na zámku přebývalo, mezi 
nimi mnoho synků a dcerek z města. Vesměs 
dvůr vedl skvostný, právě knížecí, – veselo 
a hlučno bylo na zámku…“

Těšíme se, že veselo i hlučno bude také 
na letošních Kuronských slavnostech, kdy 
o zábavu i poučení, dobré jídlo, sledování 
práce hbitých řemeslníků a kumštýřů ne-
bude nouze. Máme i malé výročí – právě 
před pěti lety byla v Bausce, městě v kraji 
kuronském, podepsána vzájemná přátel-
ská dohoda, podle které Náchod i Bauska 
rozvíjejí především kulturní vztahy. Ná-
chodský smyčcový orchestr z naší ZUŠ 
vystoupil letos na tamních studentských 
slavnostech, v Bausce již dříve koncerto-
val pěvecký soubor Canto. Z Bausky při-
jedou mladí tanečníci souboru Memelite 
již potřetí. S nimi vždy přijíždějí zástup-
ci města, kulturních a zájmových organi-
zací, letos přivítáme pana starostu Abel-
niekse s doprovodem.

Tradičně k nám zajíždí i lotyšský velvy-
slanec v Praze.

Program slavností je pestrý, zájemci jej 
mohou sledovat na plakátech, webových 
stránkách města, připojen je ve Zpravo-
daji.

Věřme, že i počasí bude letošním „Ku-
ronkám“ také přát a návštěvníci proži-
jí krásné chvíle na náchodském zámku, 
kde na večerním koncertě vystoupí jed-
na z našich nejvýznamnějších zpěvaček 
paní Eva Pilarová.

Přijďte se podívat, srdečně zvou pořa-
datelé!

Věra Vlčková

Obsah

Náchodský 
zpravodaj
září 2015

Kuronské slavnosti ................................. 1, 15
Informace z radnice .................................2–3
Kronika, Pevnost Dobrošov .........................4
TIS, Rozšíření Domova 
důchodců v Náchodě ....................................5
Zářijová výročí .............................................6
Z historie .......................................................7
Očkování psů, 
Upozornění pro držitele psů ........................8
Dopravní omezení, 
Co dělat při povodních? ...............................9
Inzerce ............................................. 10–11, 18
Školy.......................................................12–13
Pozvánky ............................................... 14–16
MC Hopsáček ............................................... 17
Česko-polská spolupráce ............................ 18
Kino Vesmír, Kladské pomezí .................... 19
Sport ............................................................20
Galerie, Regionální muzeum .....................21
Pohotovost, Déčko, 
Státní zámek Náchod .................................22
SZP, církve, Senior klub ..............................23
Knihovna .....................................................24

Náchodské 
Kuronské slavnosti 



2 Náchodský zpravodajZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 29. 6. 2015
Jednání rady města se zúčast-
nilo osm radních, jeden byl 
omluven.
Číselný popis u zprávy před-
stavuje poměr hlasů při hlasování PRO – 
PROTI – ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila, že přeúčtování nákladů 

za připojovací poplatek ČEZ za odběrné 
místo elektrické energie nebude prová-
děno pro ty vlastníky pozemků, kteří je 
nabyli od města Náchoda. 6-0-1

 RM schválila pokračování v prodeji 
domu čp. 163 v Riegrově ulici spolu se stav. 
parcelou č. 254 za cenu v místě a čase ob-
vyklou 1,7 mil. Kč inzerováním v nabídce 
nemovitostí na úřední desce. 7-0-0

 RM souhlasila se zřízením sídla Okres-
ního sdružení České unie sportu Náchod 
v budově čp. 1759 v Pražské ulici v Nácho-
dě. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce s Tělocvičnou jednotou Sokol 
Staré Město nad Metují. Smlouvou se TJ 
Sokol přenechává do bezplatného užívá-
ní pozemková parcela č. 375/2 a stavební 
parcela č. 536 v k. ú. Staré Město nad Me-
tují. Pozemky se přenechávají do výpůjč-
ky pro sportovní využití. Smlouva se uza-
vírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 
2015. 7-0-0
Oprava městských komunikací  8-0-0

 RM schválila seznam místních komu-
nikací, které je nutné opravit zástřikem 
a kalovým zákrytem v souvislosti s opra-
vou okružní křižovatky u Čedoku a vysta-
vení objednávky na Technické služby Ná-
chod s.r.o., na provedení těchto oprav.
Jedná se o komunikace v ulicích Pod Li-
pím, Mánesovo nábřeží, Družstevní, 
1. Máje, Kpt. Jaroše a Tylova.
Oprava komunikace 
v ul. Rybářská v Náchodě 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku Výběrové ří-
zení na dodavatele stavby v rámci pro-
jektu „Oprava komunikace v ul. Rybářská 
v Náchodě“ a schválila uzavření smlouvy 
o dílo s uchazečem na 1. místě – firmou 
SOVIS CZ, a. s., Hradec Králové.
Hopsáček – stavební úpravy 
a montáž oken a vstupních dveří 8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky spo-
lečnosti PROPLAST K, s r. o., Nové Měs-
to nad Metují – Krčín, na výměnu oken, 
vstupních dveří a drobné stavební úpra-
vy objektu ev. č. 157 (výměníková stani-
ce na sídlišti u nemocnice), který využívá  
mateřské centrum Hopsáček.
Výroční zpráva 
Lesů města Náchoda spol. s r. o. 8-0-0

  RM v působnosti valné hromady schvá-
lila Zprávu o činnosti společnosti za rok 

2014, Roční účetní závěrku za rok 2014 
bez výhrad, Návrh společnosti na rozdě-
lení zisku za rok 2014, Odměnu jednate-
li společnosti za rok 2014 dle návrhu do-
zorčí rady, Zprávu dozorčí rady, Zprávu 
o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou a o vztazích mezi ovládanou oso-
bou a ostatními osobami ovládanými stej-
nou osobou (propojené osoby) dle obchod-
ního zákoníku v roce 2014 a Plán činnosti 
společnosti na rok 2015.
Úhrada za vadný hasičský vůz 8-0-0

 RM schválila uzavření dohody se spo-
lečností KOBIT – THZ, s.  r.  o. (dříve Strojír-
na Potůček, s.  r.  o.), na základě které spo-
lečnost uhradí Městu Náchod kupní cenu 
za vrácený hasičský vůz – cisternu v cel-
kové výši 2.721.290 Kč včetně DPH ve dvou 
splátkách tak, že první splátku ve výši 
1.360.645 Kč uhradí do 15. 12. 2015, dru-
hou splátku ve výši 1.360.645 Kč uhradí 
do 15. 3. 2016. Součástí dohody musí být 
dostatečné zajištění úhrady splátek.
Revitalizace zámeckého kopce 
v Náchodě – projektová dokumentace  
 8-0-0

 RM souhlasila s návrhem a konceptem 
řešení projektové dokumentace „Revitali-
zace zámeckého kopce v Náchodě“, vypra-
covanou společností New Visit, s. r. o, Hra-
dec Králové a uložila vedoucím odborů 
kultury, sportu a cestovního ruchu a in-
vestic a rozvoje města projednat s Řím-
skokatolickou farností možnost provedení 
průzkumu možné existence podzemních 
štol pod kostelem sv. Vavřince.
Havarijní oprava opěrné zdi 
v ulici Francouzská 8-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
na opravu opěrné zdi v ulici Francouz-
ská pro společnost BEZEDOS, s. r. o., Vel-
ké Poříčí. 
 
TELEGRAFICKY:

 RM schválila smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu Královéhradeckého kra-
je ve výši 10.000 Kč na pořádání Náchod-
ských Kuronských slavností. 8-0-0

 RM schválila smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu Královéhradeckého kra-
je ve výši 25.000 Kč na navigační systém 
k sídlu Turistického informačního centra 
(TIC) a pořízení výpočetní techniky pro 
službu Internet pro veřejnost v TIC. 8-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
na vypracování studie na rekonstrukci 
plochy a vybavení strojovny na zimním 
stadionu v Náchodě se společností ENER-
GO Choceň, s. r. o.  8-0-0

 RM schválila výběr vstupného na večer-
ní koncert zpěvačky Evy Pilarové v rámci 
konání 9. Náchodských Kuronských slav-
ností 5. 9. 2014, ve výši 100 Kč/osoba a 50 
Kč/dítě do 15 let a zdravotně postižení.  
 8-0-0

 RM schválila darovací smlouvu 
na 8.000 Kč. Jedná se o dar Jana Hamáč-
ka na revitalizaci památníku J. Krapky 
na Pavlišově. 8-0-0

 RM schválila smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpo-
ra de minimis pro neziskovou organizaci 
ASPEKT, Náchod. 8-0-0

 RM souhlasila s realizací opravy scho-
diště u zimního stadionu společností Vše 
pro stavby, s. r. o., Praha 3. 8-0-0

 RM schválila přijetí věcného daru – kla-
vírního křídla pro Základní uměleckou 
školu, Náchod v hodnotě 39.000 Kč. 8-0-0

Rada města 13. 7. 2015
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením Dohody 
o ukončení nájemní smlouvy na proná-
jem parkovacího místa v areálu budovy 
čp. 1303 v Palachově ulici (budova sou-
du) se ČR, Ústřední kontrolní a zkušeb-
ní ústav zemědělský, Brno (dříve Státní 
rostlinolékařská správa, se sídlem v Pra-
ze). Nájemní smlouva bude ukončena do-
hodou k 31. 7. 2015. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společ-
ností ČEZ Distribuce, a. s. Vedení kabe-
lů nízkého napětí je uloženo pod povr-
chem pozemkových parcel města č. 790/2,  
č. 1995/2 a č. 2005/1 v Dobrošovské ulici 
v celkové délce 27,95 m.  7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s. Vedení nízkého na-
pětí je uloženo pod povrchem pozemkové 
parcely města č. 488 v Dobrošově v cel-
kové délce 29,32 m. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou.  7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ Distribuce, a. s. 
El. kabelové vedení bude umístěno pod 
povrchem pozemkové parcely č. 1838/5, 
č. 1894/2, č. 1897/2, č. 1916/10, č.1916/11, 
č. 1916/12, č. 2039 a č. 2044 v ulicích Ne-
mastova a Českoskalická. Dále pod povr-
chem pozemkové parcely č. 3 a č. 421/8 
v ulici Václavická. Předpokládaná délka 
vedení umístěného v pozemkových par-
celách města má být cca 340 m. Budoucí 
věcné břemeno bude zřízeno na dobu ne-
určitou. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy se společností Internet2, s. r. o. 
Smlouva se týká pronájmu bočních stěn 
autobusových zastávek v ulici 1. Máje 
u Montace, v ulici Kladská u Korunky, 
v ulici Bartoňova u školy TGM a v ulici 
Bartoňova u nemocnice, za účelem vyu-
žití pro reklamní kampaň. Nájemné je sta-
noveno dohodou ve výši 1.000 Kč/měsíc + 
DPH za jednu stěnu autobusové zastávky. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
s platností od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.  
 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene-služebnosti se společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s. El. kabelové vedení v délce 
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cca 53 m bude umístěno pod povrchem 
pozemkové parcely č. 1827/1, č. 2036/9,  
č. 2042/11 a č. 2043/1 v ulici Dobenínské.  
 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti se společností ČEZ 
Distribuce, a. s. El. kabelové vedení v dél-
ce cca 48 m bude umístěno pod povrchem 
pozemkové parcely č. 1300 na Pavlišově.  
 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společ-
ností ČEZ Distribuce, a. s. Přeložkou ve-
dení kabelů vysokého napětí jsou zasa-
ženy pozemkové parcely města č. 1995/2  
a č. 2005/1 v Dobrošovské ulici v délce 
19,6 m. Smlouva se uzavírá na dobu neur-
čitou.  7-0-0
Záměr založení Dobrovolného 
svazku obcí (DSO)  7-0-0

 RM schválila záměr založení Dobrovol-
ného svazku obcí Kladská stezka.

 RM jmenovala za město Náchod do pří-
pravné skupiny Ing. Tomáše Šuberta 
a zmocnila ho dojednáním všech nále-
žitostí pro založení DSO Kladská stezka 
a přípravu nutných dokumentů pro 
schválení v zastupitelstvech měst budou-
cího DSO Kladská stezka.
Cílem projektu Kladská stezka je vybu-
dování systému cyklotras, které spojí na-
vzájem území kraje ve směru jih-sever 
a nabídnout tak cyklistům poznání pa-
mětihodností a přírodních krás Králové-
hradeckého kraje.
Náchodské Kuronské slavnosti 7-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o spolu-
práci pro konání kulturní akce Náchodské 
Kuronské slavnosti 2015 s Národním pa-
mátkovým ústavem, za který jedná územ-
ní památková správa na Sychrově.

 RM schválila uzavření nájemní smlouvy 
pro konání této kulturní akce za nájemné 
ve výši 20.000 Kč vč. DPH.
Déčko - Bartoňova vila, Zámecká 243 
– obnova terénního jihovýchodního 
schodiště – 2. etapa 7-0-0

 RM schválila vystavení objednávky spo-
lečnosti Teraco lité, s. r. o., Praha, na pro-
vedení povrchové teracové vrstvy scho-
dišťových stupňů a zábradelních zídek 
v rámci obnovy terénního jihovýchodní-
ho schodiště v budově Déčka.

 RM schválila vystavení objednávky spo-
lečnosti ENTAZE, s. r. o., Náchod na pro-
vedení souvisejících stavebních prací 
na tuto akci.
Dodávka cisternové automobilové 
stříkačky – nová zadávací 
dokumentace, komise 7-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením nového za-
dávacího řízení na dodávku cisternové au-
tomobilové stříkačky a schválila zadávací 
dokumentaci této veřejné zakázky.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila přijetí finančního daru 

ve výši 15.000 Kč od Královéhradeckého 

kraje pro příspěvkovou organizaci Kino 
Vesmír Náchod. Finanční dar je účelově 
určen na úhradu nákladů spojených s po-
řádáním satelitních přenosů v Kině Ves-
mír. 7-0-0

 RM schválila poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 6.000 Kč na koncertní zá-
jezd pěveckého sboru Jiráskova gymnázia 
ve dnech 12.–20. 9. 2015 do Velké Britá-
nie. 7-0-0

 RM schválila poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 20.000 Kč na akci Strong-
man Náchod 2015, která se uskuteční 
v rámci akce „Za sportem na Hamra“ 12. 
9. 2015. 7-0-0 

 RM schválila postup řešení petice v MŠ 
Vítkova podané dne 29. 6. 2015, který pro-
jednala školská komise na svém jednání 
dne 9. 7. 2015 a doporučila radě města 
ke schválení. 7-0-0

 RM projednala současnou situaci 
ve Středisku volného času Déčko, Náchod 
a schválila navrhovaný postup řešení, 
který rovněž projednala školská komise 
na svém jednání dne 9. 7. 2015. 7-0-0

 RM schválila čerpání investičního fondu 
ve výši 145.200 Kč pro příspěvkovou orga-
nizaci Kino Vesmír Náchod. Finanční pro-
středky budou použity na nákup nového 
promítacího plátna. 7-0-0

 RM schválila uvolnění finančních pro-
středků na provedení vrtního průzkumu 
podzemních štol v kostele sv. Vavřince fir-
mou GEO-CZ, s. r. o. v max. 25 000 Kč vč. 
DPH. 7-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o při-
pojení na PCO (zabezpečení Zimního sta-
dionu v Náchodě) s firmou JJ Trend, s. r. o., 
Náchod. 6-0-1

Rada města 23. 7. 2015
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, tři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce 6-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru obce 
pronajmout nebytové prostory v domě 
čp. 738 v ulici Němcové (budova polikli-
niky) a zřízení sídla praktické lékařky 
MUDr. Barbory Tesařové Reichertové.
Záměr provedení nového prameníku 
a nových vrtů minerální vody 
v Náchodě Bělovsi 6-0-0

 RM souhlasila se záměrem vybudování 
nového stáčecího místa, pítka pro veřej-
nost, včetně jeho propojení ze stávajících 
vrtů a se záměrem provedení tří nových 
vrtů pro jímání minerální vody.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila darovací smlouvu uzavře-

nou s panem Miroslavem Poche na část-
ku 6.000 Kč na revitalizaci památníku  
J. Krapky na Pavlišově. 6-0-0

Rada města 30. 7. 2015
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Revitalizace zámeckého kopce v Nácho-
dě – projektová dokumentace 8-0-0

 RM schválila uzavření dodatku 
ke smlouvě o dílo na revitalizaci zámec-
kého kopce v Náchodě. Dodatek řeší změ-
nu termínu předání díla – 30. 11. 2015.
Záměr zpracování projektových doku-
mentací na cyklostezky a cyklotrasy 
v Náchodě. 8-0-0

 RM schválila záměr zpracování pro-
jektových dokumentací na cyklostezky 
a cyklotrasy v Náchodě a podání žádosti 
o dotaci do programu Královéhradecké-
ho kraje – Rozvoj a budování dálkových 
a na ně navazujících cyklotras v Králové-
hradeckém kraji. 
Modernizace veřejného stadionu 
Hamra v Náchodě 
– zrušení výběrového řízení 8-0-0

 RM zrušila dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, 
výběrové řízení na dodavatele stavby pro 
projekt: „Modernizace veřejného stadio-
nu Hamra v Náchodě“, a to z důvodu ne-
přidělení dotace v roce 2015.
IPRM – Revitalizace veřejných 
prostranství – ukončení výzvy 8-0-0

 RM schválila ukončení 1. časově neome-
zené výzvy pro oblast 5.2a Revitalizace 
veřej. prostranství vyhlášené v rámci rea-
lizace Integrovaného plánu rozvoje města 
Náchoda – problémová zóna u nemocnice. 

TELEGRAFICKY:
 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-

tace z rozpočtu města Náchoda ve výši 
6.000 Kč jako příspěvek na zahraniční ces-
tu Sborečku JG do Velké Británie Jirásko-
vu na gymnáziu. 8-0-0

Rada města 6. 8. 2015
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, tři byli omluveni.
Nájemní smlouva 
s VaK Náchod, a. s. 6-0-0

 RM schválila nájemní smlouvu s VAK 
Náchod, a. s. na pronájem užívání plochy 
reklamního panelu umístěného na po-
zemkové parcele č. 524/12 na fotbalovém 
hřišti v Bělovsi za účelem umístění re-
klamy při pořádání mistrovských fotba-
lových zápasů podzimní částí okresního 
přeboru SK Babí.
Veřejné osvětlení 
okružní křižovatka „ČEDOK“ 6-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
na provedení veřejného osvětlení v pro-
storu okružní křižovatky u „Čedoku“ se 
společností Technické služby Náchod,  
s. r. o. na částku 292.303 Kč včetně DPH 
21 %.
Koncepce obnovy využívání zdrojů 
minerální vody v Náchodě-Bělovsi 6-0-0

 RM schválila vybudování nových zdrojů 
minerální vody v Náchodě-Bělovsi

 RM pověřila místostarostu ing. Tomáše 
Šuberta dojednáním konkrétních kroků 
pro realizaci hydrogeologického průzku-
mu na rozvojové ploše severovýchodně 
od někdejších lázní s firmou AQUIA EN-
VIRO, s. r. o., Brno.
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Srdečně zveme příznivce klasické hud-
by do sboru Církve bratrské v Náchodě 
na benefiční koncert , který se uskuteční 
v neděli  13. září 2015 v 16.00 hodin v bu-
dově sboru Církve bratrské, ul. Purkyňo-
va  584 (vedle hotelu Hron).

Se skladbami známých skladatelů jako 
je Antonín  Dvořák, Johan Sebastian Bach, 
Josef Suk  se představí  smyčcový kvar-
tet studentů Konzervatoře Pardubice a só-
listé.

Vstupné je dobrovolné a výtěžek akce 
bude věnován na podporu činnosti Domá-
cího hospicu Setkání o. p. s., Rychnov nad 
Kněžnou.  

Benefiční koncert 
pro Domácí hospic Setkání o. p. s.

        
KRONIKA narození a svatby v červnu a červenci

V červnu a v červenci se narodili:
 2. 6. Nikol Hrudíková
 4. 6. Michael Srba
 5. 6.  Julie Třeštíková
 8. 6. Tobias Martinec
 9. 6. Daniel Jano
 10. 6. Nikola Havlíčková
 14. 6. Šárka Nováková
 17. 6. Tereza Šípková
 26. 6. Ema Poláková
 28. 6. František Žák
 29. 6. Václav Kristian Stawowy
  Josef Lejsek
  Kristián Horvát
 30. 6. Martina Posnarová
 
 1. 7. Jan Kos
 4. 7. Michal Kobera
 5. 7. Martin Železo
 5. 7. Ema Drahorádová
 8. 7. Nikola Bilá
 9. 7. Sofie Sokolová
 9. 7. Adéla Kopecká
 12. 7. Adéla Špačková
 14. 7. Nina Prouzová
 14. 7. Adéla Havlíčková
 15. 7. Daniel Čapek
 18. 7. Jan Maršík
 19. 7. Matěj Borůvka
 20. 7. Adam Říha
 26. 7. Lucie Mikolášková
 28. 7. Laura Hanušová
 31. 7. Denisa Mokřičková

Byli oddáni: 
 2. 6. Roman Petřák, České Meziříčí
  Jana Cinková, Hronov

 6. 6. Martin Kábrt, Náchod
  Pavlína Lukačevičová, Náchod
   Vojtěch Kulovaný, Náchod
  Tereza Köhlerová, Náchod
  Roman Sedláček, Náchod
  Lenka Pokludová, Náchod
   11. 6. Michal Nývlt, Náchod
  Petra Machová, Náchod
   12. 6. Jan Marel, Vítězná
  Kateřina Černá, Ohnišov
  Lukáš Sochor, Mezilečí
  Lucie Pavlátová, Velká Jesenice
 27. 6. Jaroslav Tuček, Trutnov
  Jana Kopitzová, Trutnov
  Petr Koller, Jaroměř
  Žaneta Mokrá, Jaroměř

 3. 7. Michal Zoubek, Náchod
  Erika Zelmanová, Náchod
  Radek Frinta, Náchod
  Jana Žemličková, Náchod
 4. 7. Jan Novák, Náchod
  Markéta Grufíková, Náchod
  Ondřej Lukáček, Studnice
  Veronika Srkalová, Studnice
  17. 7. Zdeněk Jansa, Jaroměř
  Simona Holínská, Rasošky
  Petr Resl, Náchod
  Michaela Brandejsová, Náchod
  Jan Švorc, Náchod
  Jiřina Gočalová, Náchod
  Miloslav Stodůlka, Librantice
  Milada Beláková, Náchod
  18. 7. Petr Gois, Přibyslav
  Hana Kvirencová, Přibyslav
  25. 7. Patrik Mach, Provodov-Šonov
  Lydie Zelenáková, Náchod
  31. 7. Martin Pácalt, Provodov-Šonov
  Taťána Pecková, Náchod

12.–13. 9. 2015
Výstava ŠOA – Osudy náchodských 
židů během holokaustu

Ve dnech 12. a 13. září 2015 (sobota 
a neděle) bude v areálu Pevnosti Dobrošov 
umístěna výstava s názvem ŠOA – Osu-
dy náchodských Židů během holocaustu. 
Tato výstava je smutnou připomínkou 
80. výročí vydání Norimberských raso-
vých zákonů, které vedly k prvním trans-
portům židů do koncentračních táborů. 
Výstava představí osudy náchodských 
židovských rodin a připomene i jednu 
z poboček koncentračního tábora Gross-
-Rosen, ležící nedaleko Náchoda u polské-
ho města Kudowa Zdrój. K vidění budou 
dosud nepublikované fotografie, doku-
menty i předměty s židovskou tématikou. 
Vstup na výstavu zdarma.

Neobvyklé prohlídky pevností, 
přijďte se podívat!

28. září 2015 proběhnou na pevnos-
ti Dobrošov noční prohlídky za svitu 
svíček, které jsou nevšedním zážitkem 
a ukáží Vám pevnost jinak, než jak jste 
byli zvyklí. Začátek v 18 hodin, poté kaž-
dou půlhodinu. Pevnost se uzavře v 21.30 
hod. Tento den dojde navíc k úplnému mě-
síčnímu zatmění, během něhož budete 
moci pozorovat skoro celý průběh toho-
to vzácného úkazu. Na Václava proběhne 
současně superúplněk, při němž je Měsíc 
v úplňku nejblíže Zemi. 

Problematiku nálezů upravuje ust. 
§1045 – §1065 zákona č. 89/2012 Sb., Ob-
čanský zákoník. Na základě těchto usta-
novení je ten, kdo najde ztracenou věc, 
povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlast-
ník znám, je nálezce povinen ji oznámit 
obci (zpravidla do tří dnů od nálezu), 
na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlá-
sí-li se vlastník do tří let od jejího vyhlá-
šení, připadá věc do vlastnictví nálezce 
či obce.

Přihlásí-li se obci vlastník věci před 
uplynutím lhůty tří let od jejího vyhláše-
ní úřadu, je vyzván odpovědným zaměst-
nancem k prokázání totožnosti a identi-
fikaci ztracené věci tak, aby prokázal,  
 že mu věc náleží. Vlastník věci je rov-
něž dle Občanského zákoníku povinen na-
hradit městu náklady, které mu vznikly 
v souvislosti s jejím opatrováním.

Nalezené doklady (občanské průkazy, 
cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se 
předávají tomu odboru městského úřadu, 
který zajišťuje příslušnou agendu. 

Nalezené věci je možné odevzdat 
a vyzvednout na adrese:
Městský úřad Náchod, 
Odbor správní
Masarykovo nám. 40
547 01 Náchod
budova radnice – přízemí č. 1
odpovědný zaměstnanec: 
Martina Bohadlová, tel. 491 405 222, 
m.bohadlova@mestonachod.cz

Ztráty a nálezy



září 2015 5INFOCENTRUM, DOMOV DŮCHODCŮ 

* * *

V hezkém prostředí Harmonie 1. a 2. 
pro seniory v Rybářské ulici v Náchodě 
lze stále něco zlepšovat!

I když chůze a pohyb některým obyva-
telům činí potíže, je přesto velice nutný 
a vlastně nezbytný. Proto v blízkém okolí 
u rybníčka TS zabudovaly několik laviček 
na překrásných místech jak pro příjem-
ný pohled, tak zahřátí na letním a pozdě-
ji podzimním sluníčku, ale také pro přá-
telské pobesedování se svými vrstevníky.

Děkujeme TS a pí. Horníkové za vře-
lý přístup, za pochopení zdánlivě jedno-
duchého zlepšení pro seniory. Díky, díky 
i malé věci na správném místě potěší. 

Za seniory Harmonie 1. a 2. u rybníč-
ka v Rybářské ulici v Náchodě Mgr. Ma-
ruše Smrčková.

Poděkování TS Náchod

Děkujeme všem, kteří nás podpoři-
li v soutěži o nejoblíbenější informační 
centrum 2015 v Královehradeckém kra-
ji a hlasovali pro náchodské informační 
centrum na webových stránkách www.
denik.cz. Z celkového počtu 43 zúčastně-
ných informačních center jsme se umísti-
li na skvělém čtvrtém místě. Za vaše hla-
sy ještě jednou děkujeme!

 Pokud ještě doma nemáte mapu města 
s kompletním seznamem všech ulic, stav-
te se u nás v informačním centru, je stá-
le k dispozici zdarma.

Pro návštěvníky města jsme jako suve-
nýr připravili stolní kalendář na rok 2016 
s fotkami z měst Náchod a Kudowa Zdrój, 
u nás v prodeji za 73 Kč.

Z aktuálních předprodejů vstupenek 
si Vás dovolujeme upozornit na dva kon-
certy v náchodském divadle. Koncert Pav-
la Dobeše ve čtvrtek 24. 9. od 19 hodin 
a koncert Věry Špinarové se skupinou 
Adam Pavlík Band, ve čtvrtek 8. října 2015 
v 19.00 hodin. Vstupenky na oba koncerty 
jsou stále v prodeji.

Děkujeme všem, kteří nás 
podpořili v soutěži!

Na základě podnětu zřizovatele Králo-
véhradeckého kraje bude v Domově dů-
chodců Náchod od 1. 1. 2016 rozdělena 
stávající lůžková kapacita na dvě služby, 
na Domov pro seniory (DPS) s kapacitou 
90 lůžek a Domov se zvláštním režimem 
(DZR) s kapacitou 60 lůžek.

Kapacita DZR bude určena hlavně pro 
seniory se stařeckou demencí a Alzhei-
merovou chorobou, jejichž zdravotní a du-
ševní stav vyžaduje zvláštní péči a reži-
mová opatření na ochranu jejich zdraví 
a bezpečí.

Vyčlenění části kapacity stávajícího Do-
mova důchodců Náchod pro tuto specia-
lizovanou pobytovou sociální službu by 
mělo částečně řešit umístění osob se sta-
řeckou demencí a Alzheimerovou choro-
bou, které v současné době nemají mož-
nost v náchodském regionu takovouto 
službu využívat.

 Stávající obyvatelé Domova důchod-
ců Náchod – uživatelé služby DPS – nebu-
dou touto změnou nijak ohroženi, jelikož 
část jich zůstane v DPS a další část vzhle-
dem k jejich zdravotním stavu a diagnóze 
bude umístěna po 1. 1. 2016 do nové služ-
by, do DZR. Zřízením nové služby v žád-
ném případě nevznikne volná kapacita pro 
60 zájemců o službu DZR, ale pouze mož-
nost umístění do této služby v regionu.

V rámci nové služby budou od 1. 11. 
2015 evidovány odděleně žádosti o umís-

Otevření Domova se zvláštním režimem 
v rámci Domova důchodců Náchod

tění do DZR a do DPS /formulář nové žá-
dosti bude k dispozici ke stažení na webo-
vých stránkách Domova důchodců Náchod 
– www.ddnachod.cz. – nebo k vyzvednu-
tí přímo v domově/ a zájemci o službu bu-
dou umisťováni dle uvolněné kapacity po-
žadované služby. 

V současné době v Domově důchodců 
Náchod postupně probíhají v nové i ve sta-
ré budově stavební práce, úpravy dispo-
zičního řešení stávajících pokojů k rozdě-
lení kapacity na dvě služby. Na provoz DZR 
bude dále nezbytně nutné upravit stávají-
cí prostory o režimové bezpečnostní prv-
ky, jako je například nová signalizace, mo-
nitorovací zařízení a dveřní systémy. Tato 
stavebně technická příprava je rozdělena 
na více etap z důvodu profinancování ná-
ročných investičních akcí a zajištění provo-
zu domova souběžně s prováděním prací. 
Veškeré stavební úpravy a materiálně tech-
nická příprava na provoz DZR by tak měly 
být ukončena v dubnu roku 2016. Po dobu 
4 měsíců budou tedy ještě práce pokračo-
vat souběžně s provozem DZR.

Pevně věříme, že se nám podaří novou 
službu – Domov se zvláštním režimem – 
v našem regionu dobře zabezpečit, aby 
sloužila ke spokojenosti žadatelů i jejich 
rodinných příslušníků, kteří již dále ne-
mohou velmi náročnou péči o své blízké 
zvládat sami v jejich přirozeném prostředí.

V harmonogramu svozu pro druhé pololetí r. 2015 byly provedeny následující změny:
1.  Stanoviště v ulici Zahradní bylo zrušeno a nahrazeno stanovištěm 
 v ulici Železniční kolonie
2.  Bylo přidáno stanoviště v ulici V Zátiší (svoz 1 x měsíčně)

Stanoviště Čas Datum
Běloves – k Brodu 15.00 7. 9. 21. 9. 5. 10. 19.10. 2. 11. 16. 11.
Zahradní 16.00
Železniční kolonie 16.00 7. 9. 21. 9. 5. 10. 19. 10. 2. 11. 16. 11.
Branka – Veterinární st. 15.00 8. 9. 22. 9. 6. 10. 20. 10. 3. 11. 23. 11.
Drtinovo náměstí 16.00 8. 9. 22. 9. 6. 10. 20. 10. 3. 11. 23. 11.
Dobrošovská x Šafaříkova 15.00 9. 9. 23.9. 7. 10. 21. 10. 4. 11. 18. 11.
Vojanova (u trafa) 16.00 9. 9. 23. 9. 7. 10. 21. 10. 4. 11. 18.11.
V Zátiší 17.00 23. 9. 21. 10. 18. 11.
Klínek – prodejna 15.00 10. 9. 24. 9. 8. 10. 22. 10. 5. 11. 19. 11.
Sokolská (u Vatikánu) 16.00 10. 9. 24. 9. 8. 10. 22. 10. 5. 11. 19. 11.
Koupaliště 15.00 11. 9. 25. 9. 9. 10. 23. 10. 6. 11. 20. 11.
Za Kapličkou (u rybníka) 16.00 11. 9. 25. 9. 9. 10. 23. 10. 6. 11. 20. 11.

Upozornění na změnu v harmonogramu svozu objemného rost-
linného odpadu ze zahrad (větve, listí, tráva atd.) v roce 2015:

NOVINKY 
Z INFOCENTRA 
září 2015 
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Zářijová výročí
V září 1895 byla v Náchodě otevřena okres-
ní nemocnice a datuje se i vznik obchodní-
ho školství v našem městě, od roku 1920 to 
byla veřejná obchodní škola. V září 1945 
zahájila činnost obchodní akademie (čtyř-
leté studium s maturitou).
V září 1905 začaly probíhat mohutné de-
monstrace za všeobecné hlasovací právo. 
Lidé se dožadovali toho, aby hlas každé-
ho občana měl ve volbách stejnou váhu.
1. září 1845 byl zahájen provoz na želez-
niční trati Praha – Olomouc.
2. září 1945 skončila kapitulací Japonska 
definitivně druhá světová válka.
6. září 2005 zemřel Libor Volný, přední 
osobnost náchodské kultury, básník, he-
rec i významný recitátor. V kulturním ži-
votě našeho města zůstává po něm citelná 
mezera, mnozí na něj stále vzpomínáme.
8. září 1885 vznikl v Náchodě odloučením 
hasičské složky Sokola samostatný Sbor 
dobrovolných hasičů.
8. září 1995 zemřel spisovatel František 
Nepil, který se mj. pochvalně vyjádřil 
o působení náchodského pěveckého sbo-
ru Hron. Zmínil se o něm i v knížce Pět bá-
ječných strýčků.
13. září 1990 byly uloženy ostatky Vra-
tislava Blažka na náchodský hřbitov. 
Účastna byla paní Hana Blažková, režisér 
Elmar Klos ad., prof. František Černý pro-
mluvil nad hrobem.
15. září v roce 1935 byly přijaty v hitle-
rovském Německu tzv. norimberské záko-
ny, na jejichž základě bylo pak soustavně 
vyvražďováno židovské obyvatelstvo ne-
jen v Německu.
17. září 1905 se narodila herečka Jiřina 
Šejbalová. Jako dvacetiletá posluchačka 
konzervatoře u nás zpívala na koncertu 
5. září 1925 písně Jaroslava Křičky za jeho 
klavírního doprovodu. 
17. září 1960 zemřel jazykovědec, lito-
-myšlský rodák Quido Hodura. Na začát-
ku minulého století učil na zdejší reálce.
26. září 1995 zemřel spisovatel Miroslav 
Hanuš, s nímž jsme tu v roce 1970 bese-
dovali o Komenském.
Den sv. Václava, 28. září, je v kalendáři 
označen jako Den české státnosti. Na sv. 
Václava v roce 995 došlo k vyvraždění Slav-
níkovců na jejich hradišti v Libici. Slavní-
kovcům patřilo i území našeho regionu 
včetně Kladska. Tento krvavý akt posí-
lil postavení Přemyslovců a tím přispěl 
k sjednocení země. 
28. září 1930 bylo slavnostně otevřeno Ji-
ráskovo divadlo v Hronově. 
30. září 1920 se narodila Jarmila Nemas-
tová, vynikající klavíristka a učitelka hud-
by v Náchodě, pak i profesorka pražské 
konzervatoře.
30. září 1945 byla odhalena pamětní des-
ka obětem fašismu ve Starém Městě ne-
daleko mostu u školy.                            (AF)

Nejen lidé a knihy, ale i klavíry mo-
hou mít své zajímavé osudy. Znám jeden 
z nich a ráda se s vámi o něj podělím.

Tento klavír, křídlo značky Föerster, si 
v roce 1990 koupil hudební skladatel, ná-
chodský rodák Jaroslav Celba do svého 
pražského bytu. Používal ho zejména pro 
prezentaci své hudby pro režiséry a diri-
genty, křídlo bylo neodmyslitelnou sou-
částí jeho profese. Také si však na něm 
v klidu přehrával nejen skladby, které na-
psal, ale vracel se rád a s pokorou k Ba-
chovi, Mozartovi a nenechal si ujít jedi-
nou příležitost při rodinných oslavách, 
aby se neblýskl v jazzových skladbách, 
které kdysi hrával s kamarády v Nácho-
dě. Když v roce 2002 manželé Celbovi 
pražský byt opustili, přestěhovali klavír 
do své vily na Myšlín. Zde však již jeden 
klavír byl, a protože v té době Vlastimil 
Peřina s manželkou Pirijo otevřel na My-
šlíně hotel a společně s Celbovými založi-
li občanské sdružení „Myšlín, tedy jsem“, 
klavír, který byl do hotelu zapůjčen, začal 
svoji druhou životní etapu. Hráli na něm 
nejdřív „Jaryk s Vlastíkem“, pak Emil Vik-
lický, Martin Kratochvíl, spousta dalších 

Osud jednoho klavíru
interpretů vážných i lehčích žánrů, ode-
hrávaly se zde také přehrávky žáků hu-
debních škol. Klavír byl významným ak-
térem při koncertech, vernisážích výstav 
i při oslavách životních výročí. V polovi-
ně letošního roku však éra hotelu Myš-
lín skončila a dočasně končí i občanské 
sdružení. Paní doktorka Anna Celbová 
se velkoryse rozhodla klavír věnovat Zá-
kladní umělecké škole v Náchodě. V úterý  
23. června se v Myšlíně kolem něj sešlo 
dvanáct přátel a sousedů a při symbolic-
kém rozloučení si zazpívali několik Cel-
bových oblíbených písní Jaroslava Ježka. 
Druhý den nastoupil klavír cestu do Ná-
choda a začala třetí etapa jeho života. Ře-
ditel školy Zbyněk Mokrejš k tomu říká: 
„To, že nyní v učebně ZUŠ stojí křídlo pana 
Celby, je pro nás velkou ctí. Nástroj má sa-
mozřejmě svoji účetní hodnotu, ale ta morál-
ní ji rozhodně převyšuje. Bylo mi potěšením 
přijmout nabídku paní Anny Celbové, proto-
že ona sama tento dar nechápe jako gesto, 
ale jako smysluplné pokračování života hu-
debního nástroje Jaroslava Celby v jeho ro-
dišti.“

Lydia Baštecká  



září 2015 7Z HISTORIE

Historické domy na náměstí
8. Dům čp. 59 – Všeobecná živnostenská záložna

Nárožní novorenesanční dům čp. 59 (původně čp. 65, poté čp. 
66) tvořící dnes dominantu západní části náměstí, stojí na jed-
né z nejprestižnějších parcel města na nároží, kde do náměstí 
ústí hlavní komunikace z českého vnitrozemí, dnešní Tyršova 
ulice. Patrně tu již při založení města byla na tomto místě vy-
měřena rychta – místo policejní správy vrchnosti. Po zavedení 
městské rady se náchodští měšťané zřejmě nejpozději počátkem  
15. století po vzoru královských měst snažili získat úřad rychtáře 
do svých rukou. Když se jim to podařilo, přední dům rychty od-
dělili a prodali do soukromých rukou. Rychtu přesunuli na sou-
sední parcelu, kde se též nacházela městská šatlava (zbořena v r. 
1899, dnes čp. 60, vpravo od hostince).

Zatím nejstarší záznam k domu se datuje ke konci prosince 
roku 1594. Tehdy paní Kateřina Škvorecká, vdova po zemřelém 
Martinu Stárkovi, někdy úředníku na Škvorci, prodala tento dům 
panu Jiříku Oupickému za trhovou cenu 300 kop grošů míšeň-
ských. O dvacet let později koupil dům vážený měšťan, pekař Jiří 
Rýdl. Ve vlastnictví jeho rodu zůstal tři čtvrtě století. Dne 11. 8. 
1692 zapsala dům s polnostmi a loukami za tržní cenu 80 zla-
tých Marianna ovdovělá Rýdlová, nyní manželka Tobiáše Dostá-
la. A dne 9. 6. 1745 koupil dům od sirotků po Tobiáši Dostálovi 
měšťan a řezník Josef Ludvík. V roce 1788, když se řešila jeho po-
zůstalost, nacházely se v podloubí domů kromě řeznického krá-
mu ještě tři pekařské krámy v pronájmu a v horním patře bylo 
evidováno sedm komor co skladiště obilí.

O rok později, 29. 7. 1789, byl nárožní dům označen jako hos-
tinský. Jak se přesně nazýval, není však v pozemkové knize uve-
deno, ale později se hostinec jmenoval „U černého koníčka“, když 
příslušné znamení zdobilo fasádu do náměstí. Za řezníka Kristiá-
na Dobeše a jeho syna Františka Dobeše v r. 1828 byla část domu 
do náměstí přestavěna v klasicistním slohu podle návrhu míst-
ního zednického mistra Ignáce Littlocha (viz obrázek). Dům zřej-
mě sloužil co zájezdní hostinec, z náměstí byl původní přístup 
do stájí ve dvoře. Do lokálu se naopak vcházelo dlouhou chodbou. 
Po zazdění podloubí se vcházelo do domu z ulice. Jak se traduje, 
hostinec rádi navštěvovali venkované z okolí, často se zde odbý-
valy svatební hostiny a posvícenské nebo pouťové taneční zába-
vy. Mezitím se tu vystřídali další majitelé, dům mj. vlastnila ro-
dina Ferdinanda Strouhala, nájemce pivovaru ve Chvalkovicích.

Na nemovitosti však vázly četné pohledávky, proto k datu  
18. 11. 1882 převzala správu domu Hypotéční banka království 
Českého se sídlem v Praze. Ta ho záhy prodala O. Wisgrillovi z Ja-
roměře. Dům byl tehdy ve špatném stavu, zadní dřevěná část byla 
již značně sešlá, a proto nový vlastník požádal 24. ledna 1886 
městský úřad o povolení k přestavbě objektu. Práce provedl té-
hož roku stavitel místní Jan Svoboda. Při kolaudaci bylo shledá-
no, že v přízemí jsou tři krámy a hostinec, v prvním patře čtyři 
byty a dva hostinské pokoje. (viz foto) 

V roce 1899 hledala vhodný pozemek pro své nové sídlo ná-
chodská Všeobecná živnostenská záložna, založená v r. 1878. Na-
konec byl vybrán právě hostinec U černého koníčka, který zálož-
na koupila od pí Wisgrillové za 47 000 K. Výbor záložny schválil 
11. 2. 1900 jak nákup, tak i výstavbu nové dvoupatrové budo-
vy se stavebním nákladem 60 000 K. Záhy byl vypsán konkurs 
na stavební plány. Sešlo se celkem 38 návrhů, z nichž porota udě-
lila první cenu architektu Vratislavu Pasovskému z Prahy a dru-
hou cenu architektu Janu Heindlovi ze Žižkova. Nakonec se výbor 
záložny shodl, aby stavba byla realizována podle návrhu a pod 
dozorem J. Heindla, pozdějšího známého autora řady českých 
radnic, spořitelen a nádraží. Stavbu ve vlastní režii získal zdejší 
stavitel Jaroslav Hakauf, místní firmy byly pověřeny provedením 
většiny řemeslných prací. Malířská výzdoba průčelí byla svěřena 
známému českému malíři, kreslíři a ilustrátorovi Láďovi Nováko-
vi (1865–1944) z Prahy. Dne 21. 2. 1901 bylo zažádáno o stavební 
povolení, následně byl dům zbořen a 17. 5. byla zahájena stavba 
nového objektu. Dokončena byla v říjnu následujícího roku. Slav-
nostně byla otevřena 11. 10. 1902. Celkový náklad i s pozemkem 
se vyšplhal na 150 000 korun, mj. byla oceněna činnost iniciáto-
rů stavby, zejména pokladníka Adolfa Maizla.

Dvoupatrový dům ovlivněný pražskou architekturou Antoní-
na Wiehla ve stylu české novorenesance je bohatě členěn balkony 
a arkýřem a nad korunní lunetovou římsou vrcholí atikou a ob-
loučkovými štíty. Střecha z prejzové krytiny byla završena čle-
nitou věžičkou s lucernou. První patro je vyzdobeno freskami – 
do náměstí to jsou dvě figurální fresky s alegoriemi „Průmyslu“ 
a „Rolnictví“, do ulice pak dekorativní fresky s rostlinnými ná-
měty. (viz foto) Ve druhém patře výzdobu doplňují zemské znaky 
a cechovní erby. Uvnitř se v přízemí do náměstí nacházely úřa-
dovny záložny a do ulice restaurace, v prvním a druhém patře 
vznikly byty, ve druhém patře ještě zasedací místnost záložny. 

Protože noční hluk obtěžoval nájemníky, byla restaurace za-
nedlouho zrušena a místnosti byly pronajaty nově zřízené dru-
hé lékárně ve městě. Lékárník PhMr. Josef Nypl z Královských 
Vinohrad ji otevřel 25. 10. 1906. Zároveň podle tradice ponechal 
původní název U černého koníčka. Od května 1915 až do červ-
na 1929 provozoval lékárnu PhMr. Rudolf Boes, známý divadel-
ní ochotník a organizátor kulturních akcí ve městě. I jeho záslu-
hou se v Náchodě mohutně oslavoval 28. říjen 1918. Poté vlastnil 
lékárnu PhMr. a RNDr. Václav Bayerle. Za druhé světové války 
však byla lékárna arizována, po válce sice vrácena zpět majiteli, 
ale 1. 6. 1952 zrušena.

Nová stavba mezitím zažila několikeré opravy fasády a stře-
chy, restaurování fresek a též snesení věžičky. V r. 1950 tu bylo 
sídlo Okresní spořitelny a záložny v Náchodě, vzápětí se sem na-
stěhoval sekretariát OV KSČ, poté tu krátce byla banka. Nyní bu-
dovu vlastní ministerstvo zemědělství, sídlí tu okresní hospodář-
ská komora, notář a další.           PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek 
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Rekonstrukce komunikace k Domovu pro seniory MARIE  

 
V květnu 2014 byla zahájena rekonstrukce přístupové komunikace k Domovu pro seniory 
MARIE. V rámci prací dojde také k vybudování chodníku a k výstavbě inženýrských sítí u 
této komunikace (dešťová a splašková kanalizace včetně přípojek, vodovodní řad včetně 
přípojek, přeložka rozvodů telekomunikací, veřejné osvětlení). Práce na chodníku, veřejném 
osvětlení a rozvodech telekomunikací budou zasahovat do ul. Bartoňova. 
 
Stavební práce, které provádí firma SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové, by měly být dokončeny 
v srpnu 2014. 
 
Náklady na stavební práce včetně přeložky rozvodů telekomunikací jsou ve výši cca 8 mil. 
Kč.  
 
Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a inženýrských sítí je realizována 
v rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí – Náchod, Podmiňující výstavba komunikací 
a inženýrských sítí“, číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09290. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního 
programu.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Oznámení o očkování psů proti vzteklině
Hromadné očkování psů proti vzteklině dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární 
péči (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná za spolupráce Měst-
ského úřadu v Náchodě
s paní MVDr. Ludmilou BRANDEJSOVOU
lokalita místo očkování den  datum hodina
Bražec u rybníčku pátek 4. 9. 2015  17.30–18.00
Náchod Masarykovo náměstí sobota  5. 9. 2015 8.00–9.00
Staré Město u Havlů  5. 9. 2015  9.30–9.45
Lipí u hospody  5. 9. 2015  10.00–10.30
Jizbice u Jednoty  5. 9. 2015  10.45–11.00
Dobrošov u autobusové zastávky  5. 9. 2015  11.15–11.30
Běloves u Karlů  5. 9. 2015  13.30–13.45
Babí   5. 9. 2015  13.50–14.05
Pavlišov u prodejny   5. 9. 2015  14.10–14.25
Malé Poříčí  u zastávky ČD   5. 9. 2015  14.30–14.45
Očkování je pro psy od 3 měsíců věku. Pes musí být na vodítku a opatřen ná-
hubkem. Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Za očkování se vybírá poplatek  
100 Kč. Možnost kombinované vakcíny za 330 Kč.
Není povinností držitele psa využít této nabídky. Hromadné očkování psů bylo takto or-
ganizováno již v minulosti a je pouze na každém držiteli psa, zda této nabídky využije.

V Náchodě se stává, že se psi sami po-
tulují po městě, běhají bez dozoru daleko 
od svého pána a obtěžují a mnohdy i ohro-
žují návštěvníky a obyvatele města i jejich 
majetek (hrozí úlek, pokousání, újma ji-
ných domácích zvířat apod.). V neposled-
ní řadě psi znečišťují veřejná prostran-
ství, a některým pejskařům to nevadí…

Připomínáme některé předpisy, které 
se této problematiky týkají:
1. Listina základních práv a svobod 
v článku 11 odst. 3 uvádí: 
„Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito 
na újmu práv druhých anebo v rozporu se 
zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho 
výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, pří-
rodu a životní prostředí nad míru stanove-
nou zákonem.“
2. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, v § 1013 odst. 1 uvádí:
„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že od-
pad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, 
stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imi-
se) vnikají na pozemek jiného vlastníka (sou-
seda) v míře nepřiměřené místním poměrům 
a podstatně omezují obvyklé užívání pozem-
ku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se 
přímo přivádět imise na pozemek jiného 
vlastníka bez ohledu na míru takových vli-
vů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se 
to opírá o zvláštní právní důvod“. Dodržení 
tohoto příkazu se lze domáhat u soudu. 
3. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zví-
řat proti týrání, v § 13 ukládá:
„Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zá-
jmovém chovu přiměřené podmínky pro 
zachování jeho fyziologických funkcí a za-
jištění jeho biologických potřeb tak, aby ne-
docházelo k bolesti, utrpení nebo poškození 
zdraví zvířete, a učinit opatření proti úni-

Upozornění držitelům psů
ku zvířat. Zvíře nesmí být chováno jako zví-
ře v zájmovém chovu, jestliže nejsou zabez-
pečeny přiměřené podmínky pro zachování 
jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho 
biologických potřeb nebo jestliže se zvíře ne-
může adaptovat, přestože tyto podmínky za-
bezpečeny jsou.“
Nedodržení této povinnosti může být po-
stiženo pokutou až do výše 50 tisíc Kč.
4. Nově schválená obecně závazná vy-
hláška města Náchoda č. 3/2015 o pravi-
dlech pro pohyb psů na veřejných pro-
stranstvích, kromě jiného stanoví:
– na veřejných prostranstvích v zastavěném 
území města (v intravilánu) je možný pohyb 
psů pouze na vodítku. Splnění této povin-
nosti zajišťuje fyzická osoba, která má psa 
na veřejném prostranství pod kontrolou či 
dohledem, 
– do areálů sportovišť a dětských hřišť, kte-
ré jsou označeny piktogramy, zakázán vstup 
se psy,
– pokud pes znečistí veřejné prostranství, 
je fyzická osoba, která má psa na veřejném 
prostranství pod kontrolou či dohledem, 
povinna neprodleně zabezpečit odstraně-
ní tohoto znečištění. Sáčky k tomuto účelu 
je možno si opatřit na Městském úřadu Ná-
chod.
Nedodržení těchto povinností může být 
postiženo pokutou až do výše 50 tisíc Kč.

Piktogram se zákazem vstupu se psy 
má tuto podobu: 

 

Město ze své podstaty má a musí 
na svém území zajišťovat ochranu veřej-

ného pořádku, především ochranu bez-
pečnosti, zdraví a majetku svých oby-
vatel. Ukládání sankcí je až krajním 
nástrojem tehdy, když to nejde „po dob-
rém“. Věříme, že výše uvedené zákonné 
normy se nemusejí většině držitelů psů 
připomínat, neboť je znají a podle nich 
se chovají…

Nicméně apelujeme na ty ostatní, aby 
své psí miláčky zejména dobře zabezpeči-
li proti úniku z oplocených pozemků, aby 
respektovali povinnost vést psa na vodít-
ku a zákaz vstupu na místa, kde pes sku-
tečně není vítán. V neposlední řadě aby 
na veřejnosti po svých psech uklízeli tak, 
jako jistě uklízejí doma. 

Krátce řečeno, aby v každé situaci 
a vůči každému platilo, že pes je příte-
lem člověka.

Předmětem projektu „Veřejná prostran-
ství Náchod – parkoviště a zpevněné plo-
chy u hřiště“ je výstavba nového parko-
viště se 34 parkovacími místy na sídlišti 
u nemocnice v prostoru bývalé skládky 
odpadů, dokončení parkoviště v ulici Du-
hová, propojení komunikace Růžová s při-
lehlým parkovištěm rampovým schodiš-
těm a prodloužení chodníku v prostoru 
dětského hřiště v centrální části sídliště.

Dále je součástí projektu úprava stá-
vající komunikace od Domova důchodců 
k novému sportovnímu hřišti pod objek-
tem Domova pro seniory MARIE, výstavba 
parkoviště s 19 parkovacími místy, zpev-
nění přístupové cesty k hřišti, výstavba 
chodníků a zpevněných ploch v areálu 
hřiště.

Stavební práce, které provádí firma 
STAVIBET, s. r. o., České Meziříčí, byly 
zahájeny na začátku letních prázdnin 
a měly by být dokončeny v říjnu letošní-
ho roku. Náklady na stavební práce jsou 
ve výši cca 3,25 mil. Kč. 

Projekt „Veřejná prostranství Náchod 
– parkoviště a zpevněné plochy u hřiště“, 
číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09811, je 
spolufinancován Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj v rám-
ci Integrovaného operačního programu. 

Výstavba 
parkovišť a zpevněných 
ploch na sídlišti u nemocnice 
a u hřiště pod MARIÍ
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Povodeň

Štěstí přeje připraveným

Povodně jsou přírodní fenomén, kterému nelze zabránit. 
Rychlost vody při povodních je značná, ohrožuje naše životy, 
zdraví, životní prostředí a majetek. 
Typy povodní 
  přirozená povodeň – způsobená přírodními jevy(tání, deš-

ťové srážky, chod ledů),
  zvláštní povodeň – způsobená civilizačními vlivy (poru-

cha vodního díla, která může vést až k havárii, např. protrže-
ní hráze). 
Aktuální informace o vývoji povodňové situace můžete zís-
kat prostřednictvím sdělovacích prostředků (ČT, ČRo) nebo 
si je sami vyhledat na internetových stránkách Povodí Labe 
(http://www.pla.cz/) a Českého hydrometeorologického ústa-
vu (http://www.chmi.cz). 
Jak se na povodně připravit 
Bydlíte-li v záplavové oblasti, připravte se na povodeň pře-
dem. 
Dlouhodobá příprava
  pro stavbu obydlí si vytipujte místo, které nebude zaplave-
no. Jste-li odhodláni stavět v místě, kde hrozí povodeň (pa-
sivní zóna, v aktivní zóně je to zakázáno), počítejte s doda-
tečnými náklady na protipovodňové úpravy obydlí. 

  zjistěte si na Vašem obecním (městském) úřadě, do jaké výš-
ky může být zaplaveno Vaše obydlí při přirozené povod-
ni a za jak dlouho do Vaší obce dorazí povodňová vlna při 
zvláštní povodni (pokud v místě Vašeho bydliště hrozí).

  pokud již Váš dům stojí, zvažte možné dodatečné staveb-
ní úpravy, které ochrání Váš majetek (např. izolace, zpětné 
klapky v potrubí...). 

  v aktivní zóně je zakázáno skladovat odplavitelný materi-
ál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné po-
dobné překážky.

Krátkodobá příprava (zásady opuštění obydlí) 
 pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho 

včas odvezte na bezpečné místo,
 odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
  připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pís-
kem...),

 uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie, 
 uhaste otevřený oheň v topidlech,
 přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena 
povodní (vyšší podlaží),

 utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
 odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné před-
měty v okolí budovy,

 v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody ne-
bezpečné látky (chemikálie, apod.), 

 připravte evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
 sledujte zprávy sdělovacích prostředků,

 informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evaku-
ace přemístíte, 

 řiďte se pokyny orgánů obce a záchranářů (zvláště při eva-
kuaci), 

  při odchodu z domu zabezpečte vchod a okna.

Evakuace obyvatelstva
O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání České-
ho rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného roz-
hlasu, popřípadě z radiovozů policie/hasičů. V případě naří-
zené evakuace je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, 
vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určené-
ho evakuačního střediska.
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu 
v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené eva-
kuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží lehké cestovní za-
vazadlo např. batoh, kufr nebo cestovní taška s věcmi, kte-
ré jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze 
v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. 

Obsah evakuačního zavazadla 
 Jídlo a pití, nádobí 

trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2–3 
dny pro každého člena domácnosti), hrnek nebo miska, pří-
bor a otvírák na konzervy. V případě, že máte individuální di-
etetický režim počítejte s tím, že v místech náhradního uby-
tování s hromadným zajištěním stravování bude možné Vám 
vyjít vstříc jen v omezené míře. Mějte tedy své speciální po-
traviny s sebou v dostatečném množství. 
 Cennosti a dokumenty

rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, 
kartu zdravotní pojišťovny, jiné důležité dokumenty (pojist-
né smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie, 
platební karty, peníze v hotovosti)
 Léky a hygiena

pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, prostředky 
osobní hygieny a hygienické potřeby v přiměřeném množství 
 Oblečení a vybavení pro přespání

oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prá-
dlo a obuv, spací pytel nebo přikrývka, karimatka, pláštěn-
ka nebo deštník
 Přístroje, nástroje a zábava

mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio (stačí ve formě MP3 
přehrávače) s nabíječkou nebo bateriemi, svítilna, zavírací 
nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volné-
ho času (knihy, hračky pro děti, společenské hry)
Každé zavazadlo opatřete cedulkou se jménem, adresou 
a číslem mobilního telefonu majitele. Cedulku se jménem 
a adresou dejte do kapsy i malým dětem. 

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat, že dne 5. 9. 2015 
bude z důvodu konání akce Náchodské Kuronské slavnosti uza-
vřen vjezd na náchodský zámek. Parkování bude možné pouze 
na sídlišti Plhov nebo na náměstí. Parkoviště  na náchodském 
zámku budou vyhrazena pro účinkující a prodejce. Toto omeze-
ní neplatí pro obyvatele a dopravní obsluhu. 
Děkujeme za pochopení.

Dopravní omezení 5. 9. na zámku

1.–4. října 2015 
ve výstavním areálu v Častolovicích

Výstava bude otevřena každý den od 9.00 hod do 17.00 
hod, v neděli do 16.00 hod. Parkoviště zdarma. Vstupné do-
spělí 80 Kč, důchodci, studenti, ZTP 50 Kč, děti do 6 let zdar-
ma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1–4 děti) 170 Kč. Bližší in-
formace na tel. 721 311 719.

Zahrada východních Čech
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NOVĚ OTEVŘENÝ OBCHOD
naproti kinu Vesmír

EVA MODA
otevřeno po-pá od 9 do 17 hodin

www.kocarkov.cz 
Na ploše 100 m2 nabízíme za internetové 
ceny: Dětské kočárky, autosedačky, kojenecké 
a dětské oblečení, obuv, hračky, ná bytek a do-
plňky.
Těšíme se na Vaši návštěvu, rádi poradíme 
a pomůžeme s výběrem toho nejlepšího pro 
Vaše nejmenší. 
Náchod, Hurdálkova 357 (vedle kina Vesmír)

Hurdálkova 379, Náchod (vedle Městské policie)
tel. 606 832 672, pedikura.nachod@seznam.cz, 

bartunkova@mkprofi nails.cz, www.martinabartunkova.cz

Prodejna materiálu pro nehtařky (stavební a barevné gely, nail 
art, štětce, akryl, gellak 4in1, IBX ...)

Skladem celý sortiment MK profi nails, poradenství, zaškolení s materiálem. 
www.mkprofi nails.cz

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
Ošetření nohou bez namáčení pomocí podologického přístroje. Vhodné 
zejména pro diabetiky, hemofi liky, pro osoby s neuropatií nebo kožními

problémy.

ORTONYXIE
Ošetření zarůstajících nehtů pomocí nehtových špon = rovnátek. Vynikající al-

ternativa chirurgického zákroku, rychle zbavují od bolesti a nabízejí
dlouhodobé zlepšení.www.syrovyobchudek.cz

Základní varinata použití loga - ve stupních šedi

4.

TAPETY  ŠOLÍN
nabídka – samolepící folie
stropní kazety + lišty, lepidla, barvy + tmely, 
dekorace na stěnu, obrazové tapety
tapety interiér - vlies, vinyl, papír
Prodejna naproti kinu VESMÍR.
Otevřeno PO-PÁ 9-17 hod.
tel. 491 421 071

DÁMSKÉ A PÁNSKÉ 
SPODNÍ PRÁDLO

v prodeji značky ÚPAVAN, SASSA, DIM, BARLAY

zmenšovací podprsenky až do velikosti 85F

push op podprsenky od velikosti 70A

STAHOVACÍ ITALSKÉ PRÁDLO

Otevřeno po–pá 9–17 hod.

Kde nás najdete? Naproti Kinu VESMÍR.
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        Zprávičky 
    z Masaryčky

Malujeme pro LDN Jaroměř
Dne 18. 6. 2015 proběhlo na naší škole 

ZŠ TGM Náchod druhé výtvarné odpole-
dne s podtitulem „Malujeme pro LDN Ja-
roměř“. Jedním z cílů tohoto výtvarného 
workshopu bylo vytvořit malované ob-
razy, které budou umístěny na oddělení 
LDN v Jaroměři. Obrazy mají přinést ra-
dost a dobrou náladu dlouhodobě ležícím 
pacientům a zvelebit prostředí jak pro ně, 
tak pro všechny pracovníky a návštěvní-
ky. Druhým cílem bylo podpořit vzájem-
né mezigenerační vztahy. Akce se účastni-
li žáci naší školy, učitelé, vedení školy, ale 
i zástupci OSPOD Náchod. Výsledkem bylo 
padesát krásných, malovaných obrazů. 
Každý si podle své fantazie vytvořil jeden 
až dva obrazy inspirované abstraktním 
uměním. Někteří si poprvé vyzkoušeli 
malbu na malířské plátno. Radost z tvor-
by a výsledku byla zřejmá na první po-
hled. Budeme se opět těšit na příští škol-
ní rok a na další podobné akce.

 za ZŠ TGM Náchod , Mgr. Tereza Poláková

Vyběhej školu v Africe
Charitativní akce „Vyběhej školu v Af-

rice“ se na naší škole konala dne 26. 6. 
2015. Běh proběhl úspěšně, všichni jsme 
se zapojovali a užili jsme si to. Zúčastni-
lo se mnoho dětí od 1. tříd až po ty star-
ší a všichni se moc snažili. Chtěli bychom 
poděkovat všem zúčastněným za jejich 
skvělé výkony a příspěvky. Celkem jsme 
vybrali 19 720 Kč, moc děkujeme. Výsled-
ky Běhu společně s fotografiemi a vide-
em můžete najít na webových stránkách 
http://www.skolavafrice.cz/vysledky/2015-
-nachod. Příští rok se opět těšíme.

za pořádající 7. B, Pavlína Stárková

Vzpruha na konci školního roku 
aneb „Jak dobít baterky“

 Pokud vám titulek článku přijde jako 
protimluv, vězte, že na ZŠ T. G. M v Nácho-
dě dokázali pravý opak. 

 V pátek 26. června totiž na hřišti nad 
Základní školou T. G. M. v Náchodě pro-
běhla akce, v jejímž záhlaví stálo motto: 
„Po celoroční píli pobavme se chvíli“. Akce 
vypukla těsně před čtvrtou hodinou pod-
večerní přivítáním rodičů, dětí, učitelů 
i hostů, po kterém se rozproudil opravdu 
pestrý program. Plující mraky nad našimi 
hlavami hrozily, že bude zábava ohrože-
na, ale nakonec nám počasí přálo a svatý 
Petr seslal z nebe jen několik kapek. Děti 
i dospělí, kteří se během podvečera podí-
leli na programu, si tuto odměnu plně za-
sloužili. Děti z MŠ, pěvecký sbor Hlásek 
ze ZŠ T. G. M. a tanečnice ze ZUŠ Náchod 
předvedly krásné ukázky ze svého umění 
a potěšily zrak i sluch nás diváků. Oprav-
du velkou odezvu mělo i kouzelnické vy-
stoupení pana Malého, při kterém se děti 
dívaly přímo pod ruce mistra kouzelní-
ka a žasly nad kouzly v přímém přeno-
su. S nadšením se u dospěláků a dětí se-
tkala i ukázka výcviku psů. Uznale jsme 
sledovali, čemu lze naše čtyřnohé kama-
rády naučit. Závěr večera patřil hudební-
mu seskupení Ganes Groupe, které potěši-
lo všechny posluchače a roztančilo nejen 
děti, ale i některé rodiče a paní učitelky. 
Během podvečera jsme mohli sledovat 
také ukázky oddílu Judo Náchod v pro-
storách školní tělocvičny a práci a záze-
mí záchranného sboru. 

 Toto pestré sportovně-kulturní menu 
doplnilo i bohaté občerstvení, kde v roli 
hostitelů skvěle obstáli učitelé i pan ře-
ditel, který rozdával nejen úsměvy, ale 
i párky a nápoje. 

 A co říci na závěr? Díky tomuto ne-
tradičnímu setkání mnozí z nás po ná-
ročném školním roce opravdu pookřáli. 
Po celou dobu akci provázela skvělá ná-
lada zúčastněných, radost účinkujících, 
pohoda a v neposlední řadě i slunečné 
počasí, které bylo tou správnou tečkou 
za prozářeným podvečerem. 

 Děkujeme pořadatelům za skvělý ná-
pad i jeho realizaci a doufáme, že si za rok 
tuto akci ještě v hojnějším počtu zopaku-
jeme.                       Za rodiče Hana Misarová

Co nás čeká na „Masaryčce“
v novém školním roce?

Ve školním roce 2015/16 budeme dále 
rozvíjet vizi „Úspěch pro každého žáka“, 
ke které jsme se jako škola připojili. Spo-
lečně usilujeme o to, aby každý náš žák 
denně ve škole zažíval osobní i společný 
úspěch, plně rozvíjel svůj potenciál a zod-
povědně si nacházel své místo na svě-
tě (podrobněji na www.uspechzaka.cz). 
V loňském roce se nám podařilo zahájit 
činnost Spolku rodičů, díky kterému se 
nám povedlo zrealizovat několik vydaře-
ných akcí, získat sponzorské dary a pod-

pořit reprezentativní aktivity školy. Čeká 
nás také několik novinek, které bychom 
Vám rádi představili. 
Co čeká „prvňáčky“

Zahajujeme první rok výuky v „Nové 
třídě“, jejíž vzdělávací program vychá-
zí z programu „Začít spolu“ a uplatňuje 
principy Montessori pedagogiky. Žáci této 
třídy budou mít příležitost učit se v cen-
trech aktivit a výsledky jejich vzdělává-
ní bude paní učitelka hodnotit slovně. 
Ve dvou ze tří prvních tříd budeme vy-
učovat matematiku profesora Hejného, 
rodiče tedy mají možnost vybrat si meto-
du výuky matematiky. Do učebního plánu 
všech prvních tříd jsme po loňském pilot-
ním ověření zařadili povinnou výuku an-
glického jazyka, která je zaměřena na po-
stupné osvojování cizího jazyka. Zapojili 
jsme se také do realizace pokusného ově-
řování účinnosti programu „Hodina pohy-
bu navíc“, které pro tento školní rok vy-
hlásilo MŠMT. 
Co se dále chystá pod pokličkou „Masaryč-
ky“?

Na druhém stupni všechny žáky čeká 
nová nabídka volitelných předmětů – 
Konverzace v AJ, Etická výchova, Envi-
ronmentální seminář a Čtenářské díl-
ny. Rozšiřujeme také nabídku zájmových 
kroužků, jejich seznam naleznete v prů-
běhu měsíce září na webových stránkách 
školy. Pedagogický tým posílí noví kolego-
vé, vše je připraveno, můžeme začít. 

Do nového školního roku přejeme 
všem našim žákům i jejich rodičům mno-
ho úspěchů, radosti z učení, spokojenost.

Mgr. et Bc. Jana Žaludová
zástupkyně ředitele školy
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

* * *

Bourá se, staví, opravuje se, renovuje, 
leští, brousí, prostě vše se připravuje 
k tomu, aby se na Komendě, tedy u nás, 
na Základní škole Komenského v Nácho-
dě, 1. září znovu po dvou měsících v pl-
ném lesku otevřely hlavní dveře všech 
našich školních budov.

 Na rozdíl od rozmarů „Matky přírody“, 
která se letos rozhodla, že po sv. Anně 
rozhodně nepřijdou chladná rána, mini-
sterstvo školství žádnou zásadní změ-
nu nepřichystalo a školní rok 2015–2016 
startuje podle plánů. Co všechno s sebou 
přinese, s napětím očekáváme a budeme 
rádi, když budete dění u nás sledovat po-
mocí našeho sloupku, který pro vás při-
pravujeme již třetím rokem.

 Školní rok zahájíme na Komendě ce-
kem s 31 kmenovými třídami, což je 
oproti uplynulému školnímu roku o jed-
nu třídu více. Tři deváté třídy, které se 
nám „rozletěly“ na střední školy, totiž 
nahradí čtveřice tříd šestých, ve kterých 
se kromě dětí z našeho prvního stupně 
budeme potkávat i se zcela novými tvá-
řemi. Ať už k nám žáci přišli z okolních 
základních škol, které mohli navštěvovat 
pouze do pátého ročníku, nebo nastupu-
jí do třídy s rozšířenou výukou matema-
tiky, přejeme jim, ať jsou u nás spokojení 
a ať se jim vše daří.

 Když už jsme u nováčků, musíme sa-
mozřejmě zmínit především naše nej-
menší, tedy prvňáčky, pro které nastá-
vá 1. září 2015 zlomový okamžik. Tašku 
na záda, pusu od rodičů, kteří tuto chvíli 
prožívají možná ještě intenzivněji, a hurá 
do budovy v Sokolské ulici, kde je v ide-
álním prostředí s vlastní školní jídelnou, 
školní družinou a nově upravenou zahra-
dou čeká slavnostní zahájení jejich ško-
lácké kariéry.

 Školní družina bude v tomto školním 
roce disponovat 170 místy, čímž se zvyšu-
je možnost přijetí nejenom dětí ze všech 
tří prvních tříd, které otevíráme, ale 
i žáků z vyšších ročníků prvního stupně. 

 Díky spolupráci s Městským úřadem 
v Náchodě budou děti se svými rodiči při-
cházet v tento slavnostní den do Sokolské 
po nově upraveném přístupovém chod-
níku a nám nezbývá, než držet všechny 
palce, aby jim jejich školní život přinášel 
více radostí, nežli starostí.

 Další úpravy, které se ve spolupráci 
s MÚ podařilo zrealizovat, ocení nejví-
ce děti na hlavní budově už při vstupu 
do částečně zrekonstruovaného vestibulu 
(druhá etapa je naplánována na červenec 
2016), ve kterém se od 1. 9. 2015 ujme své 
funkce vrátný, jehož starostí bude v sou-
činnosti s kamerovým systémem zajis-
tit bezpečnost žáků i pracovníků školy. 
Poté vystoupají po opraveném hlavním 

schodišti do druhého patra, kde je v deví-
ti čerstvě vymalovaných učebnách čeka-
jí zrenovované parketové podlahy. Kera-
mická dílna se pyšní zrekonstruovaným 
sociálním zařízením a zcela „nový kabát“ 
dostala i výměníková stanice.

 Novinky nás však nečekají jen v oblas-
ti úprav, ale samozřejmě i v oblasti vzdě-
lávací.

 Během posledního prázdninového 
týdne, který je pro učitele tzv. týdnem 
přípravným, zasednou do školních lavic 
právě sami učitelé. Po kladných zkuše-
nostech s aplikací metody FIE, tedy me-
todou světově proslulého pedagoga Re-
uvena Feuersteina, na prvním i druhém 
stupni školy projdou „ochutnávkou“ této 
metody i další členové našeho pedagogic-
kého sboru.

 Změnami projde i výuka matematiky 
v prvních třídách, kam budou postup-
ně zařazovány prvky matematiky podle 
profesora Hejného, jehož metoda vychází 
z praktických zkušeností žáků, které vy-
užívá a rozvíjí.

 A aby všeho nebylo málo, MŠMT schvá-
lilo náš projekt k výzvě 56, týkající se ja-
zykového vzdělávání, jehož realizace se 
uskuteční v podzimních měsících 2015.

 Milí čtenáři Náchodského zpravoda-
je, budeme rádi, pokud našemu sloupku 
zachováte přízeň, popřípadě pokud na-
hlédnete i do webových aktualit města, 
kde se budou objevovat naše příspěvky 
s logem CO DALŠÍHO NA KOMENDĚ. Sem 
budeme umísťovat zajímavosti, pro kte-
ré v tištěném zpravodaji nebude místo, 
a přiblížíme Vám například i výše zmi-
ňované metody.

 Tak nám prosím držte palce, ať vše jde 
tak, jak má, a mějte krásné zářijové dny.

  Kolektiv ZŠ Komenského

Přijďte 11. září 2015 na Masarykovo 
náměstí v Náchodě přiložit ruku k recy-
klaci elektroodpadu

Přinést nepotřebný elektrospotřebič, 
přiložit ruku k dílu, pomoci zbavit Čes-
ko elektroodpadu, přispět recyklací život-
nímu prostředí, ušetřit primární surovi-
ny, zanechat svůj otisk na stěně recyklace 
a získat odměnu bude moci během září 
každý, kdo se zúčastní některé ze zastá-
vek tradičního Železného týdne, pořáda-
ného městem Náchod a kolektivním systé-
mem ELEKTROWIN, který slaví 10. výročí.

„Náš kolektivní systém existuje už de-
sátým rokem, za tu dobu jsme pomohli vy-
sbírat a zrecyklovat miliony spotřebičů,“ 
říká Táňa Modlová, ředitelka zákaznické-
ho oddělení ELEKTROWIN, a. s.

„Nedokázali bychom to ale bez aktiv-
ního přístupu všech, kterým záleží na na-
šem společném životním prostředí a kdo 
proto odevzdávají staré elektro na urče-
ných sběrných místech,“ dodává.

Během září se význam recyklace při-
pomene postupně obyvatelům a ná-
vštěvníkům deseti českých, moravských 
a slezských měst. Na náměstích a dalších 
místech se uskuteční program, během 
kterého každý, kdo sem přinese vysloužilý 
spotřebič, bude moci otisknout své dlaně 
na stěnu recyklace. Ta se stane symbolem 
odhodlání zbavit Česko elektroodpadu. 

Už v pátek 11. září zavítá ELEKTROWIN 
do Náchoda. Na Masarykovo náměstí mů-
žete od 9 do 17 hodin přinést spotřebič, 
za který vás odměníme, zanechat otisk 
na stěně recyklace, užít si spoustu zába-
vy a soutěžit o ceny. Zažijte recyklační 
show s bublinami, mozek můžete procvi-
čit s hlavolamy nebo se můžete stát lov-
cem světla.

Více informací najdete na www.elek-
trowin.cz nebo www.facebook.com/Recyk-
laceJeLegrace

RECYKLUJTE
VŠEMA DESETI

Zábavný program pro školáky a předškoláky

Kouzelná show s bublinami všech velikostí.

Zábava a soutěže pro veřejnost

Staňte se lovcem světla, procvičte mozek zábavnými hlavolamy
nebo soutěžte o ceny.

Za každý přinesený starý elektrospotřebič vás odměníme.

Přiložte ruku
k recyklaci elektroodpadu

ROADSHOW ŽELEZNÝ TÝDEN 2015

www.facebook.com/RecyklaceJeLegrace
www.elektrowin.cz

Náchod, Masarykovo náměstí
11. září 2015 / od 9 do 17 hodin

Kdo má 
všech pět pohromadě, 
recykluje všemi deseti
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  sobota 5. 9. 2015 
 od 14.00 a od 17.00 hodin

  neděle 6. 9. 2015 
 od 14.00 hodin

  sobota 12. 9. 2015 
 od 14.00 a od 17.00 hodin

  neděle 13. 9. 2015 
 od 14.00 hodin

 sobota 19. 9. 2015 
 od 14.00 a od 17.00 hodin

  neděle 20. 9. 2015 
 od 14.00 hodin

  sobota 26. 9. 2015 
 od 14.00 hodin

  neděle 27. 9. 2015 
 od 14.00 hodin

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
na zimním stadionu 

v Náchodě – září 2015

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

grafické studio a tiskárna
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I. nádvoří – Zámecký sklep
 15.00–15.40 Princka Vincka – Loutková scéna Dětem pro radost 

I. nádvoří – Velký sál
 16.00–16.50 Koncert pro vévodu
  Smyčcový orchestr ZUŠ Náchod
  Polyfonní sdružení Nové Město nad Metují

II. nádvoří 
 17.00–17.20 Pěvecký sbor Hron 

III. nádvoří
Řemeslné tvoření
Ukázka tradiční řemeslné výroby, vlastní výroba předmětů, stánkový prodej
Mr. Carlo  – kouzlení s balonky s panem Karlem Kašparem mezi diváky

Zámecká kaple
 15.45–16.30 MUSICA PER GAUDIUM 
  soubor staré hudby SVČ Bájo Česká Skalice 

Pódium
 8.30 – 8.45 Hudební vystoupení školní družiny a školního klubu 
    ZŠ Náchod-Plhov
 8.55 – 9.15 Královské hádání – Pěvecký sbor Poříčský Beránek
 9.25 – 9.45 O třech prasátkách – ZŠ Velké Poříčí
 9.55 –10.05 Rarášek – MŠ Březinova Náchod
 10.10–10.15 Tanec s obručemi – školní družina ZŠ Pavlišovská Náchod
 10.20–10.30 Škola budoucnosti – školní družina ZŠ Pavlišovská Náchod
 10.35–10.50 PARWANA – skupina orientálního tance – SVČ Déčko
 10.55–11.10 Pěvecký sbor Hlásek  – ZŠ TGM Náchod
 11.30–12.15 Jazz Generation – kapela 
 12.45–13.30 Efest Náchod – country beatová kapela 
 14.00–14.30 Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského
 14.30–14.40   Diamant – MONA Náchod 

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

Náchodské 
Kuronské slavnosti 

SLAVNOSTNÍ KONCERT v PÁTEK 4. ZÁŘÍ 2015 ve 20.30 hodin
děkanský kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Náchodě

Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Jindřich Roubíček

Housle: Josef Vlach
Violoncello: Lukáš Pospíšil

NÁCHODSKÝ ZÁMEK OŽÍVÁ v SOBOTU 5. ZÁŘÍ 2015 
 stánky s řemesly a občerstvením od 9.00 hodin

prohlídky zámku 9.00–19.00 hodin
noční prohlídky s oživlými postavami 21.00–23.00 hodin

otevřená vyhlídka na terase
výstava dravých ptáků v zámecké aleji

vystoupení scénického šermu Mercenarius před Galerií výtvarného umění Náchod
hra na fl ašinet

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

www.mestonachod.cz
Akce se koná za fi nančního přispění Královéhradeckého kraje.

 14.40–15.10 Lidová muzika Šmikuranda – Česká Skalice 
 15.20–15.50   Taneční soubor Memelite 
  hosté z partnerského města Bauska v Lotyšsku 
 16.00–16.20 Kouzla staré Prahy – Mr. Carlo – Karel Kašpar 
 16.25–16.45 Módní přehlídka 
  SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec
 16.50–17.00 Spolek panstva na tvrzi Žíželeves – tanec čtverylka
 17.40–18.25   Michael Foret – hudební vystoupení

 20.00–20.40 Eva Pilarová v triu s pianistou a kontrabasistou
  vstupné 100 Kč/osoba, 50 Kč/dítě do 15 let, ZP 
  vstupné vybíráno od 18.45 hodin
21.10  Závěrečná večerní fanfára – večerka 
  ZUŠ Police nad Metují
   
IV. nádvoří
Stánkový prodej, občerstvení

IV. nádvoří – Piccolominská zahrada
16.00  Druhá vlna + (skupina country & blues)

V. nádvoří
Skákací hrad pro děti, dětské pouťové houpačky, občerstvení

Galerie výtvarného umění Náchod 
Před galerií vystoupení scénického šermu Mercenarius 
(prezentace zbrojí, zbraní s možností vyzkoušení, lukostřelba)

Zámecká alej
Soutěže pro děti – SVČ Déčko
Prohlídka obory na zámeckém kopci, daňci a mufl oni ve volné přírodě
Výstava dravých ptáků

Zahrada SVČ Déčko
Taneční program

Změna  programu vyhrazena!studio CREOPRESS Náchod
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www.hopsacek.cz
MC Hopsáček

Prázdniny utekly jako voda a začíná další školní rok. S tím se 
vrací i doučování, které v Arše využívá spousta klientů. Někteří 
ale nechtěli přípravu do školy vypustit ani o prázdninách, proto 
se formou různých aktivit chystali i v letních měsících. 

K létu v Arše neodmyslitelně patří i tábor, na který děti jez-
dí za odměnu za celoroční práci a snahu. Letos jsme si vybrali  
areál Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Opět jsme vybra-
li 15 dětí, které doprovázeli čtyři pracovníci Archy a jeden dob-
rovolník. Téma tábora Archy 2015 bylo Banditi a osadníci, na je-
hož vymyšlení a zrealizování se podíleli někteří z klientů. Při 
příjezdu na Horalku nám byly ukradeny veškeré zásoby bandity, 
naším úkolem byl dostat je zpět. Celý týden nám pomáhal bý-
valý šerif Johna Starkyho, který nám dával potřebné informace 

Již sedmým rokem se v Červeném Kostelci scházejí nemocní 
Parkinsonovou nemocí na pravidelném společném cvičení. Do-
jíždějí k nám z Náchoda, Trutnova, Dvora Králové nad Labem, 
Třebešova, Broumova.

Cvičíme každé pondělí (mimo svátky a školní prázdniny)  
od 9 do 10.30 hodin v domě s pečovatelskou službou U Jakuba  
v Červeném Kostelci. Mimo cvičení pořádáme i různé zábavné 
a společenské akce.

Přijďte se podívat. Cvičení vedou dvě vyškolené cvičitelky.
Více o nás najdete na www.parkinson-ck.cz.

Kontakt: 737 109 815 Helena Kukrálová, 
předsedkyně Klubu parkinson Červený Kostelec.

Jako každý školní rok, tak i v tomto roce, se můžete těšit na pra-
videlné a jednorázové aktivity.
 Dopolední hernička, zatím bez doprovodného programu, bude 

otevřena již od 7. září 2015. Upozorňujeme, že v tomto čase bude 
ještě probíhat částečně rekonstrukce vstupních prostor. Herna 
bude uklizena a připravena k návštěvě.
 Den otevřených dveří proběhne v pondělí 21. září 2015. Před-

stavíme Vám upravené prostory (došlo k výměně oken a k rekon-
strukci vstupních dveří a nájezdu pro kočárky, dále pro Vás byl 
vytvořen nový jídelní koutek). Dále Vám představíme nabídku 
jednotlivých aktivit. Připravena pro Vás bude tvořivá dílnička, 
něco dobrého ke kávě. Určitě stojí za to, se přijít podívat a pro-
zkoumat, co je u nás nového.
 Pravidelné kroužky pro děti se rozběhnou v týdnu od 28. září 

2015. Na jednotlivé aktivity je možné se hlásit již nyní. V přípa-
dě zájmu o jakýkoliv kroužek volejte nebo pište – rádi Vám sdě-
líme bližší informace. Přehled kroužků bude průběžně aktuali-
zován na webových stránkách, nejaktuálnější informace najdete 
na našem facebooku, nebo je v případě zájmu zašleme na Váš e-
-mail. Již nyní se můžete hlásit na kroužky jako je „Sebeobrana“ 
pod vedením p. Měřínského v pondělí a ve středu, kroužek „Va-
ření“ s Ilonou v úterý, kroužek „Šikovných ručiček“ ve čtvrtek, 
doučování anglického a německého jazyka v malých max. čtyř-
členných skupinách podle ročníku apod.

 Večerní aktivity se rozběhnou postupně během měsíce září, 
nejdříve však od 14. září 2015.
Těšit se můžete na pravidelné cvičení s Evou Vojtíškovou kaž-
dé úterý a čtvrtek. Na pravidelné středeční cvičení Jógy s Ilonou 
Krunčíkovou. Aerobik s Míšou Ticháčkovou. Fit cvičení. Středeč-
ní Kalanetiku s Martinou Jansovou a další.
 První jednorázová akce, na kterou se můžete těšit je „DRAKIÁ-

DA“, která proběhne 2. října 2015 v prostorách lesoparku a nové-
ho hřiště na sídlišti SUN. Těšit se můžete na bohatý doprovodný 
program, koně, káry, soutěže, a samozřejmě na pouštění draků.

Něco Vám v nabídce chybí? – děkujeme za další tipy, co chce-
te v centru zažít, naučit se apod. Nezapomeňte, že stále platí, že 
u nás se může realizovat každý, kdo má chuť a velké plány něco 
tvořit, zkoušet, vymýšlet. Stačí se jen ozvat a domluvit se. Záro-
veň rádi přivítáme nové nadšené maminky, které pomohou např. 
s vedením dopoledních programů apod. Předem upozorňujeme, 
že nejde o nic zavazujícího ani časově náročného. Čistě jen např. 
o dvě hodiny jedno dopoledne v týdnu.
Těšíme se na Vaše podněty a na viděnou v září. 
Kolektiv Klubu SUN Náchod.
Tel.: 608 970 406 nebo 604 610 581, e-mail: hopsacek@hopsacek.cz, 
www.hopsacek.cz, Facebook: Klub SUN Náchod.

a dobré rady. Společnými silami jsme se nakonec ubránili úto-
kům banditů a získali zpět vše, co nám patřilo. 

Po načerpání energie z hezkého počasí, o které během prázd-
nin nebyla nouze, se všichni vrhneme do dalšího školního roku, 
který máme před sebou. 

Natálie Kotopulu, sociální pracovnice Archy, Dokořán, o. s.

Léto s ARCHOU

KLUB PARKINSON Červený Kostelec

Projekt „Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vy-
loučením“ je na Náchodsku realizován od června 2015. Jeho smy-
slem je podpořit osoby ohrožené sociálním vyloučením a pomoci 
jim začlenit se zpět do přirozeného prostředí běžné společnosti.

Konkrétní příběh – spolupráce s klientkou B.
Jako terénní pracovnice projektu „Terénní programy“ jsem 

byla oslovena pracovnicí sociální péče na městě, která nabídla 
naše služby své klientce, paní B. V té době žila paní B. se svým 
přítelem v bytě 1+1. Byly jí odebrány děti do dočasné péče dět-
ského domova. Paní B. pracovala a velice se snažila zlepšit pod-
mínky svého života natolik, aby byly děti vráceny zpět do její 
péče. Její příjem ze zaměstnání a bytové podmínky ovšem ne-
byly dostačující. Na společných schůzkách jsme spolu s klient-
kou a sociální pracovnicí města diskutovaly různé možnosti, 
jak situaci řešit. Po krátké době se naskytla příležitost spoluprá-
ce s nadací, která poskytla klientce peníze na kauci bytu, který 
je prostornější. To mj. znamenalo, že paní B. mohla získat děti 
zpět do své péče. I nadále chce klientka pokračovat ve spoluprá-
ci a najít si lépe placené zaměstnání, které zvýší životní úroveň 
její i jejích dětí. 

Věříme, že i druhá polovina realizace projektu zaměřeného 
na terénní práci přinese celou řadu nových příběhů dobré praxe!
Autorka textu: Nikola Machová
Více informací o projektu: www.aufori.cz
Kontakt:  Terénní pracovnice – lokalita Náchodsko
Nikola Machová, machovan.aufori@gmail.com, tel.: 773 128 720

Terénní programy na Náchodsku

1/1 

ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ
Město Náchod realizuje od února 2013 do června 2015 projekt s názvem Zvýšení kvality veřejných služeb 
v Náchodě, č. projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00007. Cílem projektu je zvýšit efektivnost vykonávaných činností 
územní veřejné správy a veřejných služeb a zlepšit kvalitu řízení a managementu úřadu a zvýšení 
transparentnosti a otevřenosti úřadu vůči občanům. 
V rámci projektu dojde k nastavení systému finančního řízení města v období krize, vytvoření strategie úřadu 
a zavádění zákaznické orientace do praxe městského úřadu, vytvoření strategického plánu rozvoje města 
s výhledem na 15 až 20 let, implementaci procesního a projektového řízení do úřadu města.
Projekt Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě je realizován za finanční podpory Evropské unie – 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Traktor, auto, 
cyklista, krev, vo-
lání o pomoc, sa-
nita, hasiči. Doko-
nale simulovaná 
nehoda překvapi-
la mladé záchra-
náře v Adršpachu, 
kam se začátkem července vydali na společný výlet. Nečekaná 
situace se stala v době, kdy do skal přijíždělo mnoho našich i za-
hraničních turistů. Cílem bylo prověřit nejen schopnost poskyt-
nout první pomoc, ale také připravenost zvládnout vlastní stres 
a emoce. Prvotní bezradnost vystřídala odvaha a chuť zachrá-
nit lidské životy. Své síly, zkušenosti a dovednosti tu předved-
li i účastníci česko-polského projektu První pomoc-Pierwsza po-
moc, kteří se k tomuto praktickému cvičení připojili. Celý projekt 
byl realizován před pěti lety a byl začátkem česko-polské spolu-
práce při výchově mladých záchranářů zejména v polském pří-
hraničí, kde tyto aktivity zcela chybí. Zavést výuku první pomoci 
za české hranice pomohl právě projekt První pomoc – Pierwsza 
pomoc, který v roce 2010 zrealizoval Oblastní spolek ČČK v Ná-
chodě a Fundacja im. ksiežnej Daisy z Kowalowa. Projekt byl 
spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregi-
onu Glacensis. 

První pomoc – Pierwsza pomoc 
již pátým 
rokem

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Saar Gummi Czech, 
evropský leader ve výrobě vytlačovaných 

pryžových těsnění pro automobily, 
přijme konstruktéra  nástrojů.

Náplní práce je konstrukce nástrojů a pomocných zaří-
zení, práce se systémem Ca�a, účast v mezinárodních 
řešitelských týmech.

Požadujeme SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru,     
znalost systému Ca�a nebo obdobného 3D systému, 
komunika�vní znalost anglič�ny, ochotu cestovat.

Třetí gumárenská mísicí linka doplní stávající dvojici li-
nek již po dvou letech od zahájení provozu mísírny smě-
sí v červenokosteleckém závodě Saar Gummi Czech (SGC). 
K investici okolo 80 miliónů korun získala firma stavební 
povolení a následně souhlas koncernové centrály se zahá-
jením nákupního procesu.

Rychlé rozšíření mísírny potvrzuje úspěšné naplňování 
záměru snížení závislosti na externích dodavatelích vstup-
ních materiálů a vytvoření dalšího pilíře pro zvýšení stabi-
lity firmy. Linka zaměstná jen malý počet nových pracovní-
ků, ale je důležitá pro stávajících zhruba 800 zaměstnanců. 
Prodej pryžových směsí externím odběratelům totiž rozší-
ří dodávaný sortiment a firma bude méně závislá na do-
minantním výrobním programu vytlačovaných pryžových 
těsnění dveří a dalších pohyblivých částí automobilových 
karosérií. Třetím stabilizujícím pilířem, do kterého nyní 
společnost také významně investuje, je výroba lisovaných 
dílů z pryže nebo z plastu. I tady získala SGC stavební povo-
lení a bude nakupovat několik špičkových robotizovaných 
lisů na plasty a termoplasty. Cena jednoho lisu a roboti-
zovaného pracoviště se pohybuje okolo 25 miliónů korun.

Vedle užitečného rozložení rizika znamenají investice 
i posílení přední pozice Saar Gummi Czech v rámci kon-
cernu. Ta je podpořena nejen velikostí a obratem, ale i stá-
le větším podílem vlastního vývoje technologií a výrobků. 
Své technologie přitom společnost dodává koncernovým 
závodům po celém světě.

(pl)

Saar Gummi ve znamení investic

Ce lé  l é to 
mohli lidé díky 
projektu Bi-
rell jízda pomá-
hat handicapo-
vaným, jejichž 
snem je vrátit 
se zpět na kolo. 
Stačilo projet 
na kole pod spe-
ciální bránou, 
která putovala-
po českých cyk-

lostezkách. Za každého cyklistu, který branou projel, se přičetlo 
na konto 5 Kč. Celkovou sumu Birell věnuje na nákup kol a hand-
biků pro handicapované. 

Handicapovaní, které zákeřná nemoc či úraz zatím nepus-
tí zpátky na kolo, jsou ke splnění svého snu zase o kus blíže. 
V pátek 31. července v Náchodě pro ně 1 648 lidí vyjelo částku 
8 240 Kč. Do pomoci handicapovaným se zapojil i místostarosta 
Náchoda Ing. Tomáš Šubert.

Že se získá dostatek peněz, věřila i Kateřina Janíková ze Zdětí-
na na Mladoboleslavsku, která na kole toužila zase zažít pocit 
volnosti. Toho si s protézou celé nohy po boji s rakovinou příliš 
neužije. Na vytouženém kole projela české hory a byla připrave-
na vybojovat každičký kilometr. Svým pohybem mohli lidé Kat-
ce a dalším handicapovaným pomáhat na cyklostezkách až do  
31. srpna a pomoci  tak mohl opravdu každý. Čím více lidí proje-
lo, tím vyšší částka šla na kola a handbiky. Seznam zastávek na-
jdete na www.birelljizda.cz.

Cyklisté v Náchodě pomáhali 
svým pohybem handicapovaným
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Hlavní turistická sezona se pomalu blíží ke konci, a jak se v le-
tošním létě dařilo Kladskému pomezí? Letos se Branka, o. p. s., 
zastupující turistický region Kladské pomezí, účastnila ještě více 
významných akcí regionu, než v loňském roce. 

Náš pomyslný maraton začal již v květnu ve Velkém Poříčí 
na 11. ročníku Poříčských toulek, které se pro letošek konaly 
ve znamení rozhleden. V polovině června jsme se prezentovali 
na LeaderFESTU aneb „Návrat ke kořenům“ pořádaného Místní-
mi akčními skupinami v náchodském Beránku a také na náměs-
tí. Jen o týden později se Kladské pomezí zúčastnilo jedinečného 
rodinného minifestivalu „U nás na zámku“ pořádaného náchod-
ských časopisem Swing v Novém Městě nad Metují. V červenci 
jsme se pak doslova ohřáli v Náchodě na akci s názvem „Pivo-
braní“, kde jsme měli možnost představit i dva ze šesti nových 
propagačních bannerů. Dále jsme se vrátili zpět do Nového Měs-
ta nad Metují na Velkou cenu, kde byl náš region propagován 
prostřednictvím městského informačního centra. Na jubilejním 
85. ročníku Jiráskova Hronova se poprvé Kladské pomezí mohlo 
pochlubit novými propagačními stany, díky kterým si nás na ak-
cích snadněji naleznete, a my Vás odměníme ještě větší nabíd-
kou propagačních materiálů. Srpen jsme odstartovali v Malých 
Svatoňovicích na Dni obce a zakončili na Mezinárodním folklór-
ním festivalu v Červeném Kostelci. Své turné zakončíme v září. 
Těšíme se opět do Náchoda na Kuronské slavnosti a úplnou teč-
kou bude poté Svatováclavská pouť v Broumově. 

To však ještě není všechno. Kdo zná náš Toulavý baťoh, ví, 
že ani ten nezůstal přes léto zavřený ve skříni. Branka, o. p. s. 
ve spolupráci se subjekty cestovního ruchu Kladského pomezí 
pořádala nejen pro děti Dny s Toulavým baťohem. Jako první si 
zábavu děti užily v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metu-
jí, kde je kromě kvízů a her čekal mimo jiné také kouzelník Mr. 
Carlo s jeho balónkovou show. V srpnu se Toulavý baťoh vydal 
do pevnostního města Josefov, kde s dětmi podnikl dobrodruž-
nou cestu do podzemí a vyzkoušel si s nimi vyrobit věci k tomu 
potřebné. Nyní má před sebou ještě cestu do Stárkova, kde si 
budou moci návštěvníci vyzkoušet například slack-line, nebo se 
projet na poníkovi.

Více informací a spoustu tipů na výlety najdete na www.toulavy-
batoh.cz , www.kladskepomezi.cz nebo na našem Facebooku. 

Kladské pomezí 
má za sebou 
úspěšnou sezonu

SVĚTOVÉ KONCERTY, DIVADLO, VÝSTAVA
 Čtvrtek 10. září v 19.45 hodin

Záznam divadelního přenosu z Národního divadla v Londýně
EVERYMAN
Carol Ann Duffy podle hry neznámého autora, režie: Rufus 
Norris. Hrají: Chiwetel Ejiofor, Joshua Lacey, Amy Griffi ths, Phi-
lip Martin Brown a další. Alegorická moralita o spáse se ptá, jest-
li svému životu dokážeme porozumět pouze v okamžiku smrti. 
Hra od neznámého autora z konce 15. století patří k základním 
kamenům anglického dramatu. Nyní vtrhne na jeviště v podo-
bě pozoruhodné inscenace se slovy Carol Ann Duffy, současné 
ofi ciální dvorní básnířky (Poet Laureate), a s pohyby choreogra-
fa Javiera De Fruta. Nastudováno v anglickém originále a uvádě-
no s doprovodnými anglickými a českými titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.

 Pátek 18. září v 19.00 hodin
Záznam satelitního přenosu koncertu z holandského Maastrichtu
ANDRÉ RIEU – LIVE IN MAASTRICHT 2015 
Pro mimořádný zájem opakujeme záznam 11. koncertu André 
Rieu z letošního července! André Rieu – nizozemský houslista, 
dirigent a skvělý bavič publika s obrovským smyslem pro humor, 
to vše ve světovém formátu. André Rieu známý širokému publi-
ku jako Král valčíků se specializuje na takzvanou lehkou klasiku 
a každoročně vystupuje před tisícovkami fanoušků v krásných 
kulisách svého domovského města Maastrichtu. I letos ho jako 
již tradičně doprovodí známý Johann Strauss Orchestra spolu se 
soprány a tenory a dojde i na speciální hosty. Maastrichtské kon-
certy jsou Andrého nejpopulárnější a nejokázalejší. A vy můžete 
být u toho… Vstupné 250 Kč, studenti a senioři 200 Kč.

 Úterý 22. září v 19.15 hodin
Záznam výstavy z Tate Modern Galerie v Londýně 
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ – MATISSE
Světové malířství na plátnech kin přináší ty nejzajímavější vý-
stavy sezóny z nejprestižnějších světových galerií očima ceněné-
ho režiséra Phila Grabského. Neobvyklou výstavu francouzské-
ho malíře Henriho Matisse přichystala londýnská galerie Tate 
Modern – výstava Matisse je považována za nejúspěšnější vý-
stavu v Tate Modern v celé její historii. Fimová výstava je dopl-
něna navíc o exkluzivní záběry i z výstavy v newyorské galerii 
MoMa. Místo klasického průřezu jeho dílem se soustředí pou-
ze na vystřihovánky, které umělec vytvářel v posledních letech 
svého života. Kvůli operaci už totiž nemohl malovat. Přestože už 
mu bylo přes osmdesát a trápilo jej křehké zdraví, francouzský 
malíř, sochař a ke konci života také autor malovaných vystřiho-
vánek Henri Matisse stále neztratil cit pro řemeslo. Právě to se 
snaží dokázat výstava Matissových pozdních děl, z nichž někte-
rá jsou tak velká, že zabírají celé zdi. Uváděno v anglickém ori-
ginále s doprovodnými českými titulky.
Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den konání 200 Kč.

 Úterý 29. září ve 20.00 hodin
Digitální záznam koncertu
ROGER WATERS THE WALL
Unikátní fi lmový počin člena legendární kapely Pink Floyd Ro-
gerse Waterse a fi lmaře Seana Evanse v kinech pouze jediný ve-
čer po celém světě – z největšího koncertního sólo-turné všech 
dob, které po celém světě vidělo přes 4 milióny diváků, doplněné-
ho o exkluzivní rozhovor s žijící legendou Rogersem Watersem.
Roger Waters The Wall je hudebně-zážitková road movie, která 
zachycuje světové koncertní turné zakládajícího člena legendár-
ní britské skupiny Pink Floyd v letech 2010 až 2013. Záběry, po-
řízené ve třech městech na dvou kontinentech, putují mezi 150 
metrů dlouhým jevištěm a zákulisím, ze kterého vše exkluziv-
ně komentuje sám Waters. Vstupné v předprodeji do 31. 8. 2015 je 
200 Kč, od 1. 9. 2015 250 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 Sobota 3. října v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
TRUBADÚR
Hudba: Giuseppe Verdi
Zahajovací představení sezóny 2015/16 v kinech.

Všechny děti předškolního i školního věku jsou srdečně zváni na školičku bruslení pod vedením zkušených 
profesionálních trenérů společně HC a TJ kraso Náchod.

Tréninky budou probíhat na zimním 
stadionu Náchod každé úterý odpoledne a sobotu dopoledne.

Výuka je pořádaná za účelem hledání
talentu hokej krasobruslení rychlobruslení. 

Školička je vedena profesionálními trenéry všech bruslařských sportů.

        
     šk

olné 

ZDARMA

Od Září do Března úterý: 16:00-17:00 sobota: 08:00-09:00Od Září do Března úterý: 16:00-17:00 Od Září do Března úterý: 16:00-17:00 sobota: 08:00-09:00Od Září do Března úterý: 16:00-17:00 sobota: 08:00-09:00sobota: 08:00-09:00Od Září do Března úterý: 16:00-17:00 sobota: 08:00-09:00Od Září do Března úterý: 16:00-17:00 sobota: 08:00-09:00sobota: 08:00-09:00Od Září do Března úterý: 16:00-17:00 sobota: 08:00-09:00Od Září do Března úterý: 16:00-17:00 sobota: 08:00-09:00sobota: 08:00-09:00Od Září do Března úterý: 16:00-17:00 sobota: 08:00-09:00

Kontakty: 
Hokej: info@hcnachod.cz 602 300 457 

Krasobruslení: klarapavlovicova@seznam.cz 739 419 789

HC Náchod a TJ Kraso Náchod
pořádjí školičku bruslení 

 

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ
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Národní házená 
2. liga žen

 neděle 6. 9. od 10.00 hod. 
SPORT KLUB Náchod – TJ Sokol Opatovice

 sobota 26. 9. od 17.00 hod. 
SPORT KLUB Náchod – TJ Chropyně

 neděle 27. 9. od 10.00 hod. 
SPORT KLUB Náchod – TJ Stará Ves n. O.

 neděle 4. 10. od 10.00 hod. 
SPORT KLUB Náchod – TJ Sokol Vracov

Plavec Delfínu Náchod veze 
z Podolí dvě zlaté, stříbro a bronz

Bezprostředně po světové univerziádě 
v Koreji se sešli na otevřeném podolském 
bazéně v Praze nejlepší plavci na svém let-
ním seniorském mistrovství ČR s meziná-
rodní účastí.

V třídenních závodech se také před-
stavili všichni reprezentanti. Královnou 
šampionátu se stala Barbora Závadová 
s pěti tituly a mezi muži vládl Jan Šefl se 
čtyřmi zlatými.

Dvě zlaté si přiváží do Náchoda odcho-
vanec trenérů plaveckého oddílu Delfín 
Náchod, 21-letý člen A-týmu české repre-
zentace Pavel Janeček.

Svoje letošní vedoucí postavení v prů-
běžných tabulkách mužů na 400 m polo-
hově potvrdil mistrovským titulem a ča-
sem 4:22,94 v závěrečný den šampionátu. 
Na poloviční trati má jeho vítězný čas 
hodnotu 2:04,28.

Ve své doplňkové disciplíně na 200 m 
volný způsob se musel sklonit ve fini-
ši před juniorským mistrem Evropy Ja-
nem Mickou a dohmátl jako druhý v čase 
1:52,23.

Bronz si zajistil na trati 200 m motýl 
za duem českých reprezentantů Šeflem 
a Havránkem.                                        (pj)

Janeček dvojnásobným 
mistrem republiky 
na obou polohovkách

Intercamp Nysa 2015 v Polsku
Mezinárodní setkání skautů a skautek

jmy. Děkujeme i maminkám a babičkám 
za napečené cukroví a bábovky.

Děti byly velmi spokojené a opět se těší 
na další Intercamp 2016, tentokráte v Čes-
ké republice.

Tímto bychom chtěli jmenovitě podě-
kovat za podporu všem našim sponzo-
rům: ATAS elektromotory Náchod, a. s., 
PÉCÉ Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., 
CDS Náchod, Nutricia DEVA, a. s. Nové 
Město nad Metují, Pivovar Náchod Primá-
tor, a. s., Koření u Kaštanu Náchod a Jind-
řich Uhlíř Řeznictví a Uzenářství.

 Za Junák Náchod Jana Čížková, 
koordinátorka výpravy do Polska

Skauti a skautky z Náchoda , Hrono-
va, Police nad Metují, Trutnova, Hostin-
ného a Kostelce nad Orlicí, by rádi podě-
kovali sponzorům za podporu v květnu  
22.–25. 5. 2015 na Intercamp 2015.

Velmi nám pomohla Vaše pomoc jak fi-
nanční tak i hmotná v podobě různých 
hodnotných dobrot a darů na třídenní 
mezinárodní setkání. 

Díky této pomoci se mohlo účastnit 
více dětí, byla zajištěna strava a prezen-
tace na „Food festivalu“. Kde se ochutná-
valo mezi národnostmi, u našeho stolu 
bylo živo a vše mizelo s pochvalnými do-

Těmito akcemi, 
na které zve náchodskou veřejnost.

 1. „KOLEČKIÁDA“ ve středu 23. září 
od 16 h. na hřišti za sokolovnou (v pří-
padě deště v sále sokolovny – závody dětí 
a mládeže na vlastních vozidlech od od-
rážedel u dětí do 3 a do 5 let, přes tříkol-
ky od 3 do 5 let, koloběžek od 3 let po kola 
od 5 do 15 let. Celkem bude vyhlášeno 13 
kategorií dle věku a použitého vozidla. Tři 
nejlepší v každé kategorii obdrží věcnou 
cenu, všichni účastníci dostanou sladkou 
odměnu za účast.

 2. „TESTY ZDATNOSTI“ ve čtvrtek 
24. září v době od 16 do 18.30 h.
v sále sokolovny – pro všechny od mláde-

Náchodský SOKOL se připojuje 
k celoevropské akci MOVE WEEK

že po seniory. Každý při vstupu do sálu 
obdrží kartičku, na kterou si může pozna-
menat svůj tlak krve, kapacitu plic, oheb-
nost v předklonu v sedu, dynamickou sílu no-
hou skokem z místa, sílu paží počtem kliků 
za min a rychlost časem uběhnutí připrave-
né dráhy.
Absolvování jednotlivých disciplín je dob-
rovolné, takže např. senior, který má pro-
blémy s koleny, nemusí skákat a běhat. 
Cílem je umožnit každému, aby si na za-
čátku cvič. roku 2015–16 zjistil stav zá-
kladních ukazatelů zdraví a svou zdat-
nost, a pokud bude sportovat, pak tytéž 
testy za rok prozradí, jak efektivní to bylo.

1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
19. 9. 2015  15.00 TJ Červený Kostelec – KK Moravská Slávia Brno
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
19. 9. 2015  11.00 SKK Primátor Náchod A – Sokol Duchcov
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
12. 9. 2015  11.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Sparta Kutná Hora
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
12. 9. 2015  15.00 SKK Primátor Náchod – TJ Sparta Kutná Hora
10. 10. 2015 15.00 SKK Primátor Náchod – TJ Narex Česká Lípa

43. ročník turnaje neregistrovaných
SKK Primátor Náchod upozorňuje, že se blíží termín, kdy bude možné podávat přihláš-
ky do již 43. ročníku turnaje neregistrovaných „O pohár ředitele pivovaru Primátor Ná-
chod“. Bližší informace naleznete v příštím vydání Náchodského zpravodaje nebo na 
klubových stránkách www.kuzelky.nachod.net.

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – září 2015
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v září 2015 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcíGALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy

 Jaromír Uždil (1915–2006) / výběr z díla
Náchodský rodák, profesor PhDr. Jaromír Uždil, Dr.Sc., vy-
studoval kreslení na ČVUT v Praze, souběžně studoval dě-
jiny umění na FF UK v Praze a soukromě malířství. Po vál-
ce získal stipendium na Škole dekorativních umění v Paříži. 
Byl spoluzakladatelem Pedagogické fakulty UK v Praze (ka-
tedry výtvarného umění), prezidentem Světového kongresu 
výtvarných pedagogů INSEA a mnoho let viceprezidentem 
této světové organizace pro výchovu uměním. Přednášel vý-
tvarnou výchovu na VŠUP a AVU v Praze. Psal knihy a člán-
ky o výtvarné výchově a dětské kresbě.
Vernisáž v pátek 11. září v 17 hodin (12. 9. – 8. 11.).

 Eduard Tomek (1912–2001) / Hudba, kterou jsem viděl
Od 60. let 20. století zpracovával Tomek volný cyklus kre-
seb, převážně akvarelů, inspirovaný opusy artificiální hudby, 
ve kterých ztvárňoval své vizuální dojmy z poslechu. Ve vy-
stavených akvarelech je zachycena řada skladeb, které si oblí-
bil – od Bacha, Smetany, Janáčka, Vivaldiho a mnoha dalších. 
Vystavena jsou i sochařská díla z fondu náchodské galerie, 
související s hudební tematikou.
vernisáž v pátek 11. září v 17 hodin (12. 9. – 8. 11.)

 Ve znamení Merkura / Jaroslav Horejc v Náchodě
Letos uplyne 85 let od postavení domu U Havlíčků v Nácho-
dě podle projektu Ladislava Machoně. Na plastické výzdo-
bě se podílel významný sochař a všestranný výtvarník Ja-
roslav Horejc (1886–1983). Výstava představuje jeho reliéfní 
a sochařskou výzdobu stavby v konfrontaci se související-
mi přípravnými sochařovými náčrty a s modelem centrální 
plastiky ze sbírky GVUN. Kovové reliéfy budou reproduková-
ny na velkoformátových fotografiích a doplněny podrobným 
popisem a výkladem. Představeny budou i další Horejcovy 
realizace. Vernisáž ve středu 16. září v 17 hodin (17. 9. – 8. 11.).
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 

 Tradiční výstava Ruské malířství 19. století, pořádaná 
v GVUN v každém lichém roce, je letos zapůjčena do Alšovy 
Jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou a potrvá do 27. září.

 Dny evropského kulturního dědictví 17. a 18. září
Návštěvníkům v rámci dvoudenního programu s interdisci-
plinárním (hudebně-výtvarným) přesahem nabídneme vzdě-
lávací aktivity pro školy. 
Po oba dva dny je vstup do expozice i na doprovodné akce 
zdarma. Informace a přihlášky: Mgr. P. Killarová a MgA. T. 
Burdová, vysatova@gvun.cz, tel. 491 427 321.
Vyhlašujeme 10. ročník výtvarné soutěže pro občany Ná-
chodska – NAŠE Galerie – letošní téma SVĚTLO.
Tak, jako lze neviditelné světlo rozložit do spektra barev, je 
možné jedno slovo – světlo – vnímat v různých významech 
a souvislostech. Pokusme se polapit světelné paprsky za roz-
břesku, zaměřit dalekohled na vesmírná tělesa, odhalit svět-
lo prostřednictvím stínů, nalézt jiskru v očích druhého a ne-
popálit se při foukání do žhavých uhlíků.
Soutěžní obory: kresba, malba, grafika (klasická i počítačová), 
fotografie (klasická i digitální), plastika a objekt.
Věkové kategorie: děti (do 6 let), děti (7–15 let), 
mládež (16–18 let), dospělí.
Odevzdání prací: 1.–13. 12. 2015 osobně do náchodské gale-
rie (pondělí – neděle, 9–17 hodin), nebo poštou na adresu: 
Galerie výtvarného umění, Smiřických 272, 547 01 Náchod.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže včetně předání cen pro-
běhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací 
dne 15. 1. 2016 v 17 hodin.
Podrobné informace o soutěži naleznete na www.gvun.cz.

 Umění a každodennost antického Říma
Do 28. 2. 2016 je možné ve výstavní síni regionálního muzea (roh 
Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu věnovanou životu 
v antickém Římě. Starověkou kulturu ilustrují sádrové odlitky 
antických soch uložených v různých evropských muzeích a dě-
jiny všedního dne jsou zastoupeny drobnými předměty, které 
sloužily ke každodennímu užívání. Otevřeno denně mimo pon-
dělí 9–12, 13–17 hod.

 Ať žije, kdo kávu pije!
Do 1. 11. 2015 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově 
nám., čp. 18 výstava věnovaná kávě, dějinám jejího pití i setká-
vání se nad šálky kávy v kavárnách a soukromí. K vidění jsou 
historické přístroje na její pražení, mletí a vaření, samozřejmě 
včetně nádob a obalů, ve kterých byla káva uchovávána, nechy-
bí ani kávové servisy z doby od konce 18. století. Otevřeno den-
ně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod. 

 Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat 
na tel. čísle 491 433 722.

 Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
V září je otevřeno denně 10.00–18.00 hod. Návštěvu pevnosti lze 
objednat na tel. čísle 724 120 498, 491 426 047, 491 423 248 nebo 
na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Ná-
chod, popř. elektronicky pevnost.dobrosov@seznam.cz.

 Noční prohlídka na Dobrošově
Srdečně zveme návštěvníky na noční prohlídku dobrošovské 
pevnosti, která se uskuteční dne 28. 9. 2015 od 19 do 21.30 hod. 
Více informací na www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz, nebo 
na tel.: +420 724 120 498.

Police nad Metují
 Tajemství hradu Vlčinec

Do 30. 9. 2015 pořádá Regionální muzeum v Náchodě v prvním 
patře benediktinského kláštera zajímavou výstavu věnovanou 
hradu Vlčinci. Jejím cílem je představit návštěvníkům tento ta-
jemný hrad, který máme spojený především s pověstí o Janu Žiž-
kovi a zázračném houslistovi. Zájemce seznámí s vývojem his-
torického výzkumu dějin hradu i nejnovějšími archeologickými 
poznatky. Navštívit ji lze v rámci prohlídky stálé expozice Mu-
zea města Police nad Metují. Otevřeno je denně mimo pondělí 
9–12, 13–16.30 hodin.

 Podmalby na skle
Do 30. 9. 2015 je rovněž možné v prvním patře benediktinského 
kláštera v Polici nad Metují zhlédnout výstavu věnovanou Pod-
malbám na skle, která prezentuje výběr z rozsáhlé sbírky lido-
vých podmaleb, jež shromáždilo Regionální muzeum v Náchodě. 
Celkem je na výstavě k vidění přes sedmdesát podmaleb, které 
reprezentují historický vývoj podmalby, různé techniky jejich 
výroby, jednotlivá výrobní střediska i podmalby spojené s míst-
ními poutními místy. Navštívit ji lze v rámci prohlídky stálé ex-
pozice Muzea města Police nad Metují. Otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–16.30 hodin.
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

červen
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

 5. a 6. 9. MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548
  Velké Poříčí  491 852 850
 12. a 13. 9. MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665
  Náchod  491 423 748
 29. a 20. 9. MUDr. Lucie Třísková Denisovo nábřeží 665  
  Náchod  491 421 920
 26. a 27. 9. MUDr. Jana Vaňková Sokolská 215
  Červený Kostelec 491 463 421
 28. 9. MUDr. Tomáš Žďárský Náchodská 240
  Dolní Radechová 491 424 322

AKCE PRO VEŘEJNOST 
V rámci Kuronských slavností 5. září 
2015 pro Vás Déčko připravilo tradiční 
prezentaci svých aktivit:

 Zámecká alej – od 9 do 18 hodin AHOJ 
PO PRÁZDNINÁCH
zábavný program, hry, hrátky a soutěže, 
drobné vyrábění, sportovní a taneční ak-
tivity, střelnice, prezentace činností jed-
notlivých oddělení, Tlapíkárny a Mateř-
ského centra 
AKCE MC MACÍČEK

 16.–19. září 2015 
Podzimní bazar dětského oblečení, 
hraček, knih a sportovních potřeb 
Příjem bude probíhat 16. a 17. září 
od 9 do 11 hodin a od 16 do 18 hodin. Pro-
dej se uskuteční v pátek 18. září od 9 do 18 
hodin a v sobotu 19. září od 10 do 15 ho-
din, výdej neprodaných věcí bude v sobo-
tu 19. září od 16 do 18 hodin. Poplatek 1 Kč 
za každou vloženou věc se platí při pří-
jmu. Formulář k vyhotovení seznamu věcí 
a pravidla prodeje najdete na www.dec-
konachod.cz. Informace – Ing. Alena Prá-
zová,tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz.

 pátek 18. a sobota 19. září 2015 
od 10 hodin Den otevřených dveří 
a zápis do mateřského centra MaCíček 
Zveme všechny maminky, tatínky a děti 
k prohlídce mateřského centra MaCíček, 
kde pravidelně připravujeme program 
pro maminky s dětmi do 4 let. Do MC se 
lze hlásit i on-line během celého školního 
roku. Informace – Ing. Alena Prázová, 
tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz.

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 
2015/2016
Do kroužků Déčka se účastníci přihlašují 
elektronicky prostřednictvím webových 
stránek. Při přihlášení do více kroužků 
je nárok na slevu ze zápisného. 
Opět jsme pro vás připravili širokou na-
bídku nových a již tradičních kroužků 
– celou nabídku najdete na www.decko-
nachod.cz, navštivte také naši prezenta-
ci na Kuronských slavnostech 5. září 2015 
a poznejte osobně naše vedoucí a nabíze-
né aktivity.

Září 2015 
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, mobil 
722 569 515, pracoviště: ZŠ TGM, Bartoňo-
va 1005, Náchod

Vzdělávací programy
připravované Školským 
zařízením pro další vzdělávání
pedagogů na Náchodsku

Státní zámek Náchod
V měsíci září nabídne náchodský zámek 
návštěvníkům prohlídky Piccolominské 
expozice, Salonů II. patra a Malého okru-
hu (věž, terasa a středověké sklepení) a to 
od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 hodin. 
O víkendech v 10.00 a 14.00 hod. bude pro 
zájemce o faleristiku otevřena Expozice 
řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamená-
ní, která je spojena s prohlídkou I. okru-
hu (v ostatních dnech je prohlídka mož-
ná pro objednané skupiny deseti a více 
osob). 
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE

 5. 9. – Kuronské slavnosti 
Celodenní bohatý kulturní program v ce-
lém zámeckém areálu konaný na počest 
Kuronského a Zaháňského vévody Petra 
Birona, divadlo, hudba, řemeslné trhy…

 5. 9. – Večerní prohlídky 
s „Černou paní“ 
Přijďte si i Vy s námi vychutnat tu jedi-
nečnou atmosféru zámeckých komnat 
po setmění. Svým honosným sídlem vás 
provede sám kníže Ottavio Piccolomi-
ni, který vás seznámí i se svojí manžel-
kou Marií Benignou, známou jako „Černá 
paní“. Na závěr zazní ukázka z renesanč-
ní a barokní hudby v podání žáků ZUŠ Po-
lice nad Metují. Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/
snížené, 360 Kč/rodinné.
Začátek prohlídek ve 21.00, 22.00 a v přípa-
dě zájmu i ve 23.00 hodin. Nutná rezervace 
na tel. 491 426 201, 608 181 921, nebo e-mai-
lu: prokopova.lucie@npu.cz.

 12. 9. – Mše svatá v zámecké kapli Na-
nebevzetí Panny Marie v 16.00 hodin.

 12.–13. 9. – Dny evropského dědictví – 
prohlídky Expozice řádů, medailí, vyzna-
menání, mincí a šperků v 10.00 a v 14.00 
hodin. Vstup zdarma.
Těšíme se na Vaši návštěvu! Správa zámku

PSO a město Police nad Metují 
ve spolupráci se Vzdělávacím a kul-
turním centrem Kláštera Broumov 
vás zve na koncert. V neděli 13. 9. 
2015 v 19.00 se klášterní zahrada 
rozezní populární i vážnou hudbou 
v podání Police Symphony Orchestra. 
Třešničkou na dortu celého večera bu-
dou zpěvačka Dasha a dirigent Mar-
tin Kumžák.

Vstupné je dobrovolné a část výtěž-
ku z koncertu poputuje na konto Na-
dace Hospital Broumov.  V případě, že 
počasí nebude koncertu pod hvězda-
mi přát, bude nám v zahradě k dis-
pozici zastřešená koncertní místnost 
„Dřevník“. Koncertem vás provede Lu-
cie Peterková.                   Těšíme se na vás.

Zahrada
broumovského kláštera 
v zajetí hudby 
Police Symphony Orchestra

(Programy jsou koncipovány pro pedagogy, 
mohou se jich po uhrazení vložného účastnit 
i soukromé osoby. Po absolvování programu 
obdrží osvědčení bez akreditace MŠMT.)

 Tradiční podzimní geologická 
exkurze (Broumovské stěny)
16. září 2015, 10.00–16.00 hodin
lektor doc. RNDr. Jan Vítek

 Kouzlo jménem houby 
aneb Mykologie pro nejmenší
21. září 2015, 13.00–16.00 hodin
lektor Mgr. Petr Pokorný

 Populární hudba aktivně a prakticky
23. září 2015, 9.00–13.00 hodin
lektor PaedDr. Jan Prchal

 Komunikace při problémech 
vzniklých ve školním prostředí
24. září 2015, 8.30–15.00 hodin
lektor Mgr. Bc. Miroslav Jiřička

 Právní vědomí vychovatele ŠD
24. září 2015, 8.00–12.00 hodin
lektor Mgr. Bc. Radislava Jiřičková

 Výtvarná dílna. 
Šperky a vizitky ze smaltu
29. září 2015, 9.00–12.00 hodin
lektor Alena Thérová (v DDM Stonožka 
v Novém Městě n. Met.)

 Práce s loutkou na 1. stupni ZŠ
30. září 2015, 12.00–16.00 hodin
lektor Mgr. Zdeněk Petržela
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Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“

Rekondice v Deštné v Orlických horách 
na chatě Prim dne 29. 6. – 1. 7. 2015
1. den: Z autobusového nádraží nás objednaným autobusem pan 
Kaněra vyvezl v 9 hodin. Přes Nové Město nad Metují jsme se 
opět zastavili v poutním místě Rokoli, kde nás čekalo občerst-
vení, a mnozí zavzpomínali. Dále Olešnice v Orlických horách, 
kde čekal paní předsedkyní předem objednaný Utzův mechanic-
ký betlém, který je zpřístupněn v budově obecního úřadu. Na 
chatu Prim, kde nás čekal pan Štěpán a dobrý oběd, jsme dojeli 
bez dalších zastávek. Po večeři k nám zajela paní Iva Potočková  
– rehabilitační pracovnice a zacvičila s námi rehabilitační cvi-
ky na uvolnění krční a hrudní páteře. 
2. den jsme po snídani nastoupili do objednaného autobusu ze 
Skuhrova nad Bělou. První cíl byl v malebném Kostelci nad Orli-
cí. Projeli jsme městem, náměstím se Starou radnicí, Děkanským 
kostelem sv. Jiří, Kostelem J. A. Komenského, který sloužil jako 
modlitebna sboru Českých bratří. Zastávka byla také v Nerato-
vě v poutním místu z 60 let 17. století, kdy rokytnický farář ne-
chal vyřezat sošku Panny Marie, jež byla přenesena do Nerato-
va. Roku 1992 byl kostel zapsán do Státního seznamu památek. 
Třetí překvapení byl výjezd až k Masarykově chatě na Šerlichu, 
účastníci se pokochali výhledy do Čech i Polska, posvačili koláče 
a poté návrat dolů do Deštné. Po večeři jsme se seznámili s dal-
ším programem, po krátkém odpočinku jsme si zacvičili na žid-
lích rehabilitační cviky, ve dvojicích ťapkavou uvolňovací jógu. 
Příprava a večer v duchu školních let byl úžasný. 
3. den –  po ranním rehabilitačním cvičení a dobré snídani jsme 
vyšli na kopec ke sv. Matouši, prohlédli si polorozpadlý kostel, 
který obnovuje mládež z chatové osady Vesmír – s mottem, Eku-
menické smíření. Část výboru zajistila a připravila jmenné upo-
mínkové pohlednice chaty Prim, pro všechny účastníky tříden-
ní rekondice. Navečer jsme je předali, s přáním všeho dobrého, 
poděkovali za důvěru v nás vloženou i dobrou náladu. Poděko-
vali jsme panu Štěpánovi a personálu za vzornou obsluhu a při-
pravené dobroty a za připravenou přednášku s prodejem von-
ných i léčivých svíček. 

Vzhledem k tomu, že velká část z 31 účastníků je narozena ko-
lem r. 1930–46 máme za to, že tato rekondice opět splnila svůj 
účel jak vzdělávací, sociální, zdravotní a hlavně v duchu „Ve-
selý senior“.

Všichni se shodli, že poděkování patří všem účastníkům, kteří 
přispěli k dobré náladě a přípravnému výboru: Ottu Volhejnovi, 
Boženě Řehákové, Aleně Balážové a Olze Frühaufové.

Olga Frühaufová, předsedkyně 

 čtvrtek 3. 9. od 14 hod. „Život savců – příběh o přežití – spole-
čenský žebříček“ dokumentární film promítne p. Anna Poláková

 čtvrtek 10. 9. od 14 hod. „Pracovní mise v Jihoafrické repub-
lice“ – o práci s dětmi bude vyprávět p. Magdaléna Švábová;

 čtvrtek 17. 9. od 14 hod. „Bali – ráj bohů“, o své zážitky z ces-
ty se s námi podělí (s filmem i vyprávěním) p. Libuše Lukášová; 

  středa 23. 9. ZÁJEZD s programem: Český Šternberk – hrad, 
Sázava – klášter, Kutná hora mincovna a jiné památky, exkur-
ze Philips Morrice. Odjezd v 6 hod. z ul. Za Teplárnou, návrat asi 
ve 20 hod. (pozn.: zájezd je již plně obsazen). 

 čtvrtek 24. 9. od 14 hod. „Na ptačích křídlech Evropou“  
– dokumentární film pro nás připravil a promítne p. Otto Mach. 
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když ne-
jsou členy Svazu důchodců.

 Klub vojenských důchodců dává na vědomí, že pořádá ve stře-
du 14. října 2015 výlet do Prahy na natáčení programu v TV Ba-
rrandov. Odjezd v 6 hod. od Teplárny. Cena dopravy 330 Kč.
Informace u p. Stryala na tel. 608 283 908.

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchodě Farář ThDr. S. Švarc 
ThD. Kontakt. 776 736 885, 491 426 22, e–mail: stanislav.svarc@
volny.cz, www. nachodinccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30 ho-
din. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevře-
no denně 9–17 hod. Biblické hodiny čtvrtek 16.00–18.00 hodin.
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-mail: 
nachod-sonov@evangnet.cz. Od září konzultační hodiny bratra faráře 
každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém domě v Pur-
kyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod. (není-li uvede-
no jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 hod. v kostele v Šono-
vě a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově 
Betanie (Špreňarova 1053). V neděli 13.9. v evangelickém kostele v Šo-
nově od 10.00 h. společné bohoslužby pro celý sbor se křtem a s vy-
sluhováním Svaté večeře Páně. V Náchodě se v tuto neděli bohosluž-
by nekonají! Každý čtvrtek od 17.30 hod. čtení dopisů apoštola Pavla 
na faře v Šonově. Schůzky dětí na faře v Šonově v pátky 11. 9. a 25. 9. 
od 17.00 hod. Ve čtvrtek 10. 9. biblická hodina v Harmonii od 9.30 hod. 
Ve čtvrtek 17. 9. od 9.45 h. bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě. 
V pátek 18. 9. beseda o starých disidentských časech s písněmi Karla 
Kryla zpívaných hostem Jaroslavem Čížkem a popíjení dobrého moš-
tu na faře v Šonově od 18.00 hod. (doporučený příspěvek 50 Kč). Pře-
hled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.
nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel P. Adame, mo bil. 605 874 765,  
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax. 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk,  
e–mail. rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic-
ký, CSc.; stránky sboru. www.cb.cz/nachodin Bo ho služ by v neděli 
v 9.30 hodin, studium Bible ve středu v 18.30 hodin.

Církev Nový Život 
K výročí úmrtí Jana Husa speciální shromáždění v neděli 5. 7. 
2015 od 9.30 hodin ve sborové budově. Přednáška a pásmo do-
bových písní v pondělí 6. 7. 2015 od 14.00 hodin. 

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.
nachod@tiscali.cz. 

FOTOKNIHY, FOTOKALENDÁŘE 
www.fotopress.cz
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Městská knihovna Náchod informuje v září 2015

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční ve čtvrtek 3. 9. 
2015 v dopoledních hodinách.

Prodej vyřazených knih
Ve dnech 21.–26. 9. proběhne prodej vyřazených knih a časopisů 
(použité a opotřebované exempláře či multiplikáty).
Chybí Vám doma některá z oblíbených knih? Toužíte po nějaké 
starší knize a nemůžete ji nikde sehnat? Nebo se chcete jen tak 
prohrabat staršími knihami a třeba Vás něco zaujme?
Knihy si můžete přijít prohlédnout a zakoupit do vestibulu Měst-
ské knihovny v Náchodě. Cena prodávaných knih je stanovena na 5, 
10, 20 Kč/ks, v závislosti na stavu opotřebení. 

Výstavy
Hala

  16.–18. 9. Výstava hub (porostou-li)
Studovna

  1.–30. 9. 2015 „Krásy přírody pod drobnohledem“ 
– fotografie Jakuba Uhlíře

Oddělení pro děti
  Výstava dětí z výtvarného kroužku

Už dva roky se scházejí děti z mateřských škol a z 1. a 2. tříd zá-
kladních škol v knihovně na výtvarném kroužku, který vede 
paní učitelka Petra Dočkalová. Na výstavě jste mohli celé prázd-
niny vidět, jaké techniky kresby a malby  si děti během roku 
osvojily. Pokud budete mít chuť, přijďte 2. září v 16 hodin na její 
slavnostní dernisáž.

Náchodská univerzita volného času – 4. ročník 
POZOR ZMĚNA!!! Semestr zahájí přednáška biskupa Václava Ma-
lého, a to již ve středu 9. září. Obě skupiny se tentokrát sejdou 
najednou v 15 hodin v aule gymnázia!
 9. 9. Václav Malý – Klady a zápory dnešní společnosti
 21. 9. Petr Tůma – Aktuální dění na Blízkém východě
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní 
dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
Vedle Náchodské univerzity volného času pokračuje v září také 
samostatný, jednooborový kurz zaměřený na dějiny umění. Po-
sluchači se budou ve studovně scházet osmkrát za půl roku, 
vždy v úterý v 17 hodin. Přednášky povede Petr Staněk z Brou-
mova. Přihlášky přijímáme ve studovně. Kurzovné je 350 korun.
Předběžný program podzimního semestru:
1)  Antika: Řecko a Řím
2)  Renesance v Čechách
3)  Malířství baroka
4)  Baroko v Čechách
5)  Malířské směry 19. století a impresionismus 
 (neoimpresionismus)
6)  Kubismus a futurismus 
7)  Dadaismus a surrealismus
8)  Architektura funkcionalismu

Angličtina pro maturanty
Budete od září 2015 v maturitním ročníku a obáváte se nadchá-
zející maturity? Přihlaste se na kurz angličtiny pro maturan-
ty. Výuka bude probíhat v příjemném prostředí knihovny jednou 
týdně 60 minut. S lektorkou Terezou Honzů budete společně pro-
bírat maturitní otázky, vysvětlíte si gramatiku, která vám dělá 
potíže, konverzovat a zkoušet modelové situace jako u maturity.
Podobný kurz bychom v případě zájmu otevřeli i pro žáky 9. tříd 
základních škol, kteří se chtějí připravit na angličtinu na střed-
ní škole. Těšíme se na vás!

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

Výtvarná témata:
– Ples na královském hradě (pro MŠ)
– Kostýmy na korunovační slavnost
– Gotické vitrážové okno nebo gobelín (návrh)
– Grafitti – Pocta Karlu IV. ( návrh)
Literární témata:
– Zlobil Karel, když byl ještě Václav?
– Domácí úkol pro princeznu
– Jsem šašek českého krále
– Trubadúrská balada
– Taky jsem byl u Kresčaku –vzpomínky žoldnéře
Uzávěrka pro literární i výtvarné práce je 20. 1. 2016.
Pro všechny zúčastněné chystáme zajímavé ceny.
Vítězové místního kola soutěže postoupí do celostátního finá-
le, kde se rozhodne o účastnících společného setkání Klubu dět-
ských knihoven, na kterém budou vyhlášeni „Rytíři krásného 
slova.“ Ti budou slavnostně pasováni do stavu rytířů v červnu 
2016 v Praze v Zrcadlovém sále Klementina za účasti herců a spi-
sovatelů.
O termínu a místě vyhlášení vítězů celostátního kola výtvarné 
části soutěže vás budeme informovat do konce roku 2015.
Těšíme se na vaše práce

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích 
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.
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TERMINATOR GENISYS
Teď platí jiná pravidla... Akční sci-fi thriller opět s Arnoldem Schwarzenegger, uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

RYTMUS – SÍDLISKOVÝ SEN
Pohled do soukromí nejznámějšího slovenského rapera, který vyrůstal na sídlišti a dnes je z něj fenomén: Rytmus. Film vznikal osm let a zblízka dokumentuje život jedné z nejznámějších osobnos-
tí česko – slovenské hudební scény 0 Patrika „Rytmuse“ Vrbovského. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DOMÁCÍ PÉČE
Komedie i drama, prokládaná zdravým moravským „rozumem“… V hlavních rolích Alena Mihulová (oceněná na letošním MFF v Karlových Varech Cenou za nejlepší ženský herecký výkon) a Bolek 
Polívka, v dalších rolích Tatiana Vilhelmová, Zuzana Krónerová a Sára Venclovská. Režie Slávek Horák. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

PIXELY
Tady se hraje o vyšší level… Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která je inspirova-
ná objekty ze zmíněných videoher. Adam Sandler v hlavní roli akční komedie, uváděné v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

NIKDY NENÍ POZDĚ
Připravte se na rock. Připravte se na lásku. Připravte se na Meryl Streep! Hudební komedie o zpěvačce, která se ve snaze splnit si své sny o rock‘n‘rollové slávě dopustila nepřeberného množství ži-
votních chyb. Během návratu domů dostává tváří v tvář své rodině šanci tyto chyby napravit a změnit se… Režie Jonathan Demme (mj. slavné filmy Mlčení jehňátek nebo Philadelphia). České titulky.
Vstupné 140 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Co by se stalo, kdyby jednoho rána slunce nevyšlo? Anebo kdyby měsíc najednou zmizel a zapomněl rozsvítit všechny hvězdy a noční oblohu? Tvůrci filmu Kung fu Panda vytvořili jednu z nejkou-
zelnějších digitálních animací současnosti a přinášejí kouzelný příběh sympatického strážce Měsíce jménem Mune. Animovaný rodinný film, uváděný v českém znění.
Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Mládeži přístupný.

KURÝR: RESTART
Luc Besson se vrací coby scénárista ke své mistrovské akční legendě Kurýr. Tentokráte se profesionální kurýr Frank Martin musí proti své vůli spojit s nájemnou vražedkyní Annou, aby dostali sku-
pinu bezcitných ruských překupníků s lidmi. Akční thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ŽIVOT JE ŽIVOT
Více humoru, fantazie a bláznivých situací! Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. 
Režie Milan Cieslar. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

AMY
Strhující film o vzestupech a pádech zpěvačky Amy Winehouse, která na začátku tisíciletí přepsala dějiny popové hudby. Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Wine-
house? České titulky. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

WE ARE YOUR FRIENDS – PÁRTY ZAČÍNÁ
Příběh o hledání vlastního stylu zasazený do světa elektronické hudby a hollywoodského nočního života, ve kterém ctižádostivý 23letý DJ Cole tráví dny tím, že kuje pikle se svými přáteli z dětství, 
a po nocích pracuje na skladbě, se kterou udělá díru do světa. Všechno se ale změní v okamžiku, kdy se seznámí s charizmatickým, ale poněkud pošramoceným postarším DJ Jamesem, který si ho 
vezme pod svá křídla. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

V HLAVĚ
Víš, kdo bydlí u tebe v hlavě? Rodinná animovaná komedie ze společnosti Disney Pixar od tvůrců filmu Příšerky s.r.o. Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. Emoce žijí na Hlavním velitelství, kte-
ré pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. Film uvádíme v českém znění, součástí filmu je i krátký film Láva. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

SINISTER 2
Pozor, děti si hrají! Vrací se zlo, vrací se Bagul, děsivý pohanský démon, požírající dětské duše. Hororový příběh, který vás opět vyděsí až k smrti. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

GANGSTER KA
Varování ministerstva vnitra: Peníze jsou silně návyková látka. Gangsteři umírají předčasně! Kriminální thriller natočený podle námětu Jaroslava Kmenty, autora knihy „Padrino Krejčíř“. V hlavní 
roli Hynek Čermák, dále hrají Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler, Alexej Pyško, Marian Roden a další. Režie Jan Pachl. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MIMONI PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Fíha!!! Jsou žluťoučcí a k sežrání roztomilí… Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

SEDMERO KRKAVCŮ
Příběh o odvaze, o síle slova, pravdě a opravdové lásce... Pohádkový příběh na motivy klasické pohádky Boženy Němcové o mladé Bohdance, která na sebe bere těžký úkol - musí se pokusit zachrá-
nit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka.. Režie Alice Nellis. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

VETŘELCI – REŽÍSÉRSKÝ SESTŘIH
Po velkém úspěchu obnovené premiéry Vetřelce v kinech, přichází na scénu opět Sigourney Weaver, aby při návratu na zemi svedla boj se zákeřnými vetřelci. Druhý díl kultovního filmu – v digitál-
ní remasterované verzi a ve speciálním režisérském sestřihu. Režie James Cameron. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

AMERICAN ULTRA
Každý se někdy zkouřil… aneb vyhulená akční komedie. Všichni mu jdou po krku a Mikovi nezbývá nic jiného, než v sobě najít kuráž a začít bojovat. Akční komedie s Kristen Stewart a Jessem Ei-
senbergem v hlavních rolích jistě pobaví každého! České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JURSKÝ SVĚT
Park se otevírá! Dobrodružný napínavý film plný prehistorických monster. České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ÚŽASNÝ BOCCACCIO
„V čase smrti je fantazie jediným útočištěm.“ Barvitá filmová adaptace Boccacciovy renesanční literární klasiky z dílny uznávaných mistrů italského filmu Paola a Vittorio Tavianiových. České titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupný.

LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Labyrint byl jen začátek… Když dokázali uniknout z vražedného labyrintu, doufali, že se dokážou vrátit ke svým starým životům. Nemohli se ale splést víc. Místo svobody je čekal pouhý postup 
do druhé fáze zkoušky připravené organizací Z.L.S.N. Jejich další útěk je zavede na Spáleniště, nejvíce sežehnutou část planety, krajinu plnou nepředstavitelných překážek. Akční sci-fi uváděné s čes-
kými titulky. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

V HLAVĚ
Víš, kdo bydlí u tebe v hlavě? Rodinná animovaná komedie ze společnosti Disney Pixar od tvůrců filmu Příšerky s.r.o. Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. Emoce žijí na Hlavním velitelství, kte-
ré pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. Film uvádíme v českém znění, součástí filmu je i krátký film Láva. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

MIMONI
Fíha!!! Jsou žluťoučcí a k sežrání roztomilí… Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

GANGSTER KA
Varování ministerstva vnitra: Peníze jsou silně návyková látka. Gangsteři umírají předčasně! Kriminální thriller natočený podle námětu Jaroslava Kmenty, autora knihy „Padrino Krejčíř“. V hlavní 
roli Hynek Čermák, dále hrají Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler, Alexej Pyško, Marian Roden a další. Režie Jan Pachl. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PIXELY
Tady se hraje o vyšší level… Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která je inspirova-
ná objekty ze zmíněných videoher. Adam Sandler v hlavní roli akční komedie, uváděné v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ŽIVOT JE ŽIVOT
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. Dcery Tereza Voříšková, Bára Poláková 
a Sára Sandeva doplňují složení rodiny, do jejichž životů zasáhnou i Marek Taclík, Miroslav Táborský, Petr Vančura a v roli „bond girl“ slovenská zpěvačka Kristýna Peláková. Režie Milan Cieslar. 
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BEZ KALHOT XXL
Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny Králové Tampy se chystají hodit ručník do ringu. Ale chtějí to udělat po svém: společně s legendární hlavní 
hvězdou Magickým Mikem chtějí vstoupit do světel reflektorů v posledním dech beroucím představení v Myrtle Beach a udělat tak tlustou čáru za minulostí… Komedie uváděná s českými titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

DOMÁCÍ PÉČE
Komedie i drama, prokládaná zdravým moravským „rozumem“… V hlavních rolích Alena Mihulová (oceněná na letošním MFF v Karlových Varech Cenou za nejlepší ženský herecký výkon) a Bolek 
Polívka, v dalších rolích Tatiana Vilhelmová, Zuzana Krónerová a Sára Venclovská. Režie Slávek Horák. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

LOVE
LÁSKA stojí mimo dobro a zlo. LÁSKA je genetická potřeba. LÁSKA je změněný stav vědomí. LÁSKA je tvrdá droga. LÁSKA je duševní choroba. LÁSKA je mocenská hra. LÁSKA přesahuje lidské já. LÁS-
KA je oslepující světlo. LÁSKA je sperma, tekutiny a slzy. LÁSKA je vzrušující sexuální melodrama o chlapci, dívce a DALŠÍ DÍVCE.Lásku ve všech jejích podobách ukazuje sexuálně explicitní kontro-
verzní snímek argentinského provokatéra Gaspara Noého. České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupný.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
… raději strašit, než hlídat dítě! Rodinka Draculů se ve zcela nové komedii vrací s novou dávkou dobrodružství. Hotelu Transylvánie se začíná dařit, protože Dracula konečně ustoupil ze svých strikt-
ních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům… Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 175 Kč, děti 145 Kč, v úterý 
„levný den“ – jednotné vstupné 150 Kč. Vstupné 2D verze 140 Kč, děti 110 Kč. Mládeži přístupný.

EVEREST  FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nejnebezpečnější místo na Zemi… Najdou lidé, kteří chtějí pokořit Everest, nejvyšší horu světa. Kašlou na nepohodlí, zimu, nástrahy počasí i na to, že se dolů už taky nikdy nemusí vrátit. Everest 
v režii Baltasara Kormákura rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, při které majestátní masív poslal svým vyzyvatelům mrazivé varování. Hrají Jason Clarke, Keira Knightley, Jake Gyllen-
haal, Josh Brolin, Sam Worthington, Robin Wrigt a Emily Watson. Dobrodružné drama, uváděné s českými titulky. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

1. úterý pouze v 17 hod.

1. úterý pouze v 19.30 hod.
2. středa pouze v 17 hod.

2. středa pouze v 19.30 hod.

3. čtvrtek pouze v 17 hod.

3. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
4. pátek pouze v 19.15 hod.
5. sobota pouze v 17 hod.
6. neděle pouze v 17 hod.

4. pátek pouze v 17 hod.
5. sobota pouze v 15 hod.
6. neděle pouze v 15 hod.

5. sobota pouze v 19.15 hod.
6. neděle pouze v 19.15 hod.
7. pondělí pouze v 17 hod.

7. pondělí pouze v 19.15 hod.

8. úterý pouze v 19.15 hod.

8. úterý pouze v 17 hod.
9. středa pouze v 19.15 hod.

9. středa pouze v 17 hod.

11. pátek pouze v 17 hod.
12. sobota pouze v 17 hod.

10. čtvrtek pouze v 17 hod.
11. pá, 12. so pouze v 19.15 hod.
13. ne, 16. stř. pouze v 19.30 hod.
14. pondělí pouze v 17 hod.
15. úterý pouze v 19.15 hod.

12. sobota pouze v 15 hod.

13. neděle pouze ve 14.30 hod.

13. neděle pouze v 16.30 hod.

14. pondělí pouze v 19.15 hod.
15. úterý pouze v 17 hod.

16. středa pouze v 17 hod.

17. čtvrtek pouze v 19.30 hod.

17. čtvrtekpouze v 17 hod. – 2D
18. pátek pouze v 16.30 hod. – 3D
19. sobota pouze v 19.15 hod. – 2D
20. neděle pouze v 19.15 hod. – 2D

19. sobota pouze v 15 hod.

20. neděle pouze v 15 hod.

19. sobota pouze v 17 hod.
20. neděle pouze v 17 hod.

21. pondělí pouze v 17 hod.

21. pondělí pouze v 19.30 hod.

22. úterý pouze v 17 hod.

23. středa pouze v 17 hod.

23. středa pouze v 19.15 hod.

24. čt, 25. pá pouze v 17 hod. – 3D
26. so, 28. po pouze v 15 hod. – 3D
26. so, 28. po pouze v 17 hod. – 2D
27. neděle pouze v 15 hod. – 2D 
27. neděle pouze v 17 hod. – 3D 
29. úterý, 30. st v 17 hod. – 3D

24. čtvrtek pouze v 19.15 hod. – 2D
25. pátek pouze v 19.15 hod. – 3D
26. so, 28. po v 19.15 hod. – 2D
27. neděle pouze v 19.15 hod. – 3D
30. středa pouze v 19.15 hod. – 3D
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