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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě
uvádí v říjnu
Úterý
11. 10. 2011
v 19.00 hodin

„Z Petrohradu do Karelie“
Dia show Ondřeje Valáška
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 22. 9. 2011

Středa
12. 10. 2011
v 19.00 hodin

Literárně hudební večer
Náchoďanem z vlastního rozhodnutí
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 22. 9. 2011

Sobota
15. 10. 2011
v 17.00 hodin

150. výročí Pěveckého sboru Hron
Velký sál Městského divadla
Vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek v ICC v Náchodě

Úterý
18. 10. 2011
v 19.00 hodin

Zdeněk Jirotka, Martin Vačkář,
Ondřej Havelka: SATURNIN
Divadlo ABC
Spoluúčinkuje: Melody Makers
Omezený počet vstupenek v prodeji!
Vstupné: 390, 360, 330 Kč
Předprodej od 21. 9. 2011

Čtvrtek
20. 10. 2011
v 19.00 hodin
SLEVA

Filharmonie Hradec Králové
Ašot Chačaturjan – klavír
Luca Bizzozero – dirigent
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 180, 160, 140 Kč
Předprodej od 26. 9. 2011

Neděle
23. 10. 2011
v 15.00 hodin

J. Vodňanský, P. Polák:
Když jde kůzle otevřít
Hravé divadlo
Pohádka pro děti
Vstupné: 60, 50, 40 Kč
Předprodej od 3. 10. 2011

Čtvrtek
27. 10. 2011
v 19.00 hodin

Tomáš Klus
Divadelní túra 2011
k novému albu Racek
Vstupné: 350, 330, 310 Kč
Předprodej od 12. 9. 2011

Zdeněk Jirotka, Martin Vačkář, Ondřej Havelka: SATURNIN
Režie: Ondřej Havelka. Spoluúčinkuje: Melody Makers. Hrají: Jiří Hána, Vasil Fridrich, Jitka Smutná, Jan Meduna/Vojtěch Havelka, Lucie Pernetová/Zuzana Norisová, Jaroslav Vlach, Vladimír Čech.
Hudební féerie na motivy slavného humoristického románu Zdeňka Jirotky vypráví o sluhovi, který způsobí v poklidném životě
svého zaměstnavatele řadu překvapivých zvratů.
Saturnin je v Čechách pojmem již několik generací. Zdeněk Jirotka, napsal tento humoristický román za války, v roce 1942. Od
té doby se kniha dočkala více než deseti vydání a svým půvabem získává stále nové generace čtenářů. Mladý muž dobrého společenského postavení a vychování získá, tak trochu nedopatřením, sluhu Saturnina. Ten se de facto stane pánem svého zaměstnavatele a způsobí v jeho dosud poklidném životě řadu překvapivých zvratů a situací. Ty by se bez Saturnina daly těžko zvládnout.
Už proto ne, že by bez něj pravděpodobně nikdy nenastaly. Kniha okouzluje zejména svým nezaměnitelným suchým humorem,
parodií, nadsázkou a především absurditou situací, do kterých uvádí svérázný sluha Saturnin celé své okolí. Vzhledem k tomu, že
děj odkazuje do třicátých let minulého století, oslovilo Divadlo ABC „odborníka na tuto dobu“ Ondřeje Havelku, který se svým
dlouholetým spolupracovníkem Martinem Vačkářem připravil scénář a sám pak inscenaci režíroval. Na pomoc si Ondřej Havelka přizval i svůj nezaměnitelný orchestr Melody Makers.

Literárně hudební večer

Náchoďanem z vlastního rozhodnutí
Pravidelní čtenáři Náchodského zpravodaje se se jménem PhDr. Václava Fryčka letos již setkali. Jeho osobnost je však natolik zajímavá a jeho působení natolik rozmanité, že si zaslouží celovečerní pořad. Václav Fryček se skutečně stal Náchoďanem z vlastního rozhodnutí, když se roku 1928 přihlásil do konkursu na místo městského knihovníka. Vyhrál ho a v Náchodě už zůstal
natrvalo. V náchodském archivu i v pražské rodině, kterou na večeru bude reprezentovat jeho vnuk, pan Karel Rybka, po knihovníkovi, novináři a spisovateli Václavu Fryčkovi zůstala řada památek, z nichž některé budou vystaveny na příležitostné výstavce ve foyer divadla.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě,
otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–17.30 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420.
Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P.
Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.

Náchodský zpravodaj

K 150.
Náchodský
zpravodaj
říjen 2011

Obsah
150. výročí Hronu .........................................1
Zprávy z radnice .......................................2, 3
Kronika, MěSSS Marie ..................................4
Památka zesnulých ......................................4
ZUŠ v novém .................................................5
MUSICA VIVA ................................................6
Říjnová výročí ...............................................6
Kronikáři města Náchoda............................7
Informace MěÚ .............................................8
Koncert k výročí Hronu................................9
Inzerce ......................................................... 10
Pozvánky ..................................................... 11
„Kuronky“ – ohlédnutí ..............................12
Sokol, Mažoretky ........................................13
Sto let skautingu ........................................ 14
Florbal, Archa .............................................15
Sport ............................................................ 16
Školské zařízení .......................................... 17
Zámek, Muzeum ......................................... 17
Zubní pohotovost........................................ 18
Déčko, Pozvánka ........................................ 18
Senior klub, SZP .......................................... 19
Galerie, Církve ............................................ 19
Knihovna .....................................................20
Příloha: Komenského nákupní zóna

výročí založení
pěveckého sboru HRON
v Náchodě

Zpěvácký spolek v Náchodě zahájil svou
činnost v květnu 1861 jako sbor mužský.
Dne 14. května 1861 zařídili zde někteří
zpěvumilovní páni spolek zpěvácký. Téhož dne zvolili ředitele kůru Karla Kejklíčka jednohlasně za ředitele téhož spolku. Od toho dne učil každý týden dvakráte
a později každý den asi dvacet pánů teoreticky i prakticky zpěvu, kteří značný pokrok učinili. Tak zapsal do Pamětní knihy města Náchoda Karel Kejklíček. První
stanovy byly schváleny 29. srpna 1861,
s ustavující valnou hromadou se čekalo
na svátek sv. Cecilie, patronky hudebníků
a zpěváků, na 22. listopad. V zasedací síni
tehdejší radnice byl zvolen výbor, za ředitele (tj. sbormistra) a spolujednatele zvolili Františka Kříže, c.k. okresního ouřadu kancelářního. Vokální mše od Tobiáše
Haslingra do C dur na zahájení činnosti
byla přednesena bez varhan, pan učitel
a regenschori Kejklíček je nechal zamknuté. Zpěvácký spolek v Náchodě pak pod
heslem Ve zpěvu blaho rozesílal Pozvání
k besedě, která k oslavení zaraženého (tj.
založeného) zpěváckého spolku dne 24.
listopadu 1861 v sále v hostinci U zlatého
beránka v Náchodě odbývati se bude. Začátek v 6,5 hodin večír. Vstupné pán 1 zl.,
dáma 40 kr. r. č. Pěvecká činnost se tedy
utěšeně rozbíhala.
V roce 1869 byl založen v Náchodě sbor
ženský. Ten si dal jméno Libuše. To inspirovalo muže k pojmenování spolku jménem zakladatele hradu a města Náchoda
rytíře Hrona. Sbor ženský a mužský v roce
1889 splynuly ve sbor jeden, jemuž ponechali jméno Hron. Zpívali obvykle ve složce mužské, ženské i smíšené. Za svou
dlouhou historii zaznamenal spolek vzestupy i krize.
Devadesátá léta 19. století byla obdobím intenzivní činnosti. Významnou událostí byl koncert Antonína Dvořáka spolu s Ferdinandem Lachnerem a Hanušem
Wihanem v Náchodě 25. března 1892, jejímž byl Hron spoluorganizátorem. Při
slavném koncertě (ve starém Beránku)
zazpíval Hron dvě Dvořákovy skladby,
o jejichž dirigování byl mistr požádán.
V následujícím roce byla založena pěvecká župa severovýchodních Čech se sídlem
v Náchodě. Jejím významným činem bylo
župní provedení Dvořákova oratoria Stabat Mater v Náchodě 22. října 1893. Nejčastěji zpívaným skladatelem byl tehdy
Karel Bendl, z jehož díla byl sestaven první výhradně pěvecký koncert 15. března

1903. V témž roce provedl Hron i Blodkovu operu V studni.
Hron se zúčastnil i slavnostního otevření nového Beránku v neděli 26. dubna
1914 a o dva týdny později zde uspořádal
svůj samostatný koncert. Do života spolku pak zasáhla negativně první světová
válka, činnost ovšem zcela přerušena nebyla. V období první republiky se Hron
často účastnil slavnostních akcí při nejrůznějších příležitostech a samozřejmě
stále zpíval. Pořádal koncerty i na podporu českých menšin v pohraničních městech.
Největší počet členstva měl Hron v období protektorátním, kdy zpěv představoval jednu z mála možností uplatnění
a seberealizace. Mnohé aktivity byly zakázány, možnost sborového zpěvu zůstala. Zkoušky i koncerty byly hojně navštěvovány, česká hudba znamenala tehdy
významnou posilu národního vědomí.
Po prvním období poválečné euforie nastal záhy útlum, zejména pak v letech padesátých. Zákonem byly zrušeny spolky
a působila i jiná omezení činnosti. „Zřizovatelem“ musela být instituce, pro Hron
to byla zpočátku odborová organizace Rubeny, pak Dům osvěty. Od počátku let šedesátých zaznamenává Hron, tehdy působící při Náchodském kulturním středisku,
opět rozkvět, zpíval pravidelně v běloveských lázních tamním hostům, úspěšně se
účastnil tehdejších soutěží, v roce 1966
nacvičil a provedl se sbory s Hradce Králové a Pardubic a s pardubickým orchestrem Dvořákovo Stabat Mater. Činnost pod
vedením Augustina Ptáčka zaznamenávala velké úspěchy. V roce 1974 Hron pod
jeho vedením zpíval i v pořadu Čs. televize. Sbormistr Ptáček byl nejdéle působícím sbormistrem v historii Hronu. Teď
ho v tom dostihuje současný sbormistr
ing. Vlastimil Čejp, jeho žák, který navázal na jeho dobrou tradici. Vede úspěšně
sbor od roku 1976. Už v tomto období zajel
Hron několikrát koncertovat do sousedního Polska, od let devadesátých mohl vyjet
zpívat i do dalších zemí. Koncertoval v Německu, v Rakousku a samozřejmě i v Polsku. Jeho nepřetržité stopadesátileté působení je vskutku unikátní úspěch. Za něj
Hron vděčí svému obětavému členstvu,
sbormistrovi a v řadě neposlední i zájmu
občanů a vedení města Náchoda.
Aleš Fetters, čestný člen Hronu
a jeho dlouholetý kronikář
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Zastupitelstvo města 5. 9.
Jednání zastupitelstva města
se zúčastnilo nejprve 20
zastupitelů, později 22,
pět bylo omluveno. Číselný popis
u každé zprávy představuje poměr hlasů
při hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE
Majetkoprávní úkony obce
ZM schválilo provedení směny části pozemku č. 1971/1 za část pozemku č. 1971/5
na Plhově s tím, že náklady spojené uhradí město včetně daně z převodu nemovitostí. Jedná se o směnu pozemků o výměře 4 m² v ulicích Příkopy a Za Továrnou,
z čehož jeden z nich byl dotčen stavbou
komunikace Příkopy, která zasáhla pozemek soukromých vlastníků.
22-0-0
ZM schválila darování části pozemku
č. 1190/3 v obci a k. ú. Náchod zastavěného stavbou junácké klubovny Na Hamrech
ve prospěch organizace Junák, svaz skautů a skautek, středisko Náchod. 22-0-0
ZM schválila prodej pozemku 160/11
v k. ú. Malé Poříčí tak, že bude rozdělen mezi dva zájemce a prodány v poměru 1/3 soukromé osobě a 2/3 společnosti
Verset, s. r. o. Prodejní cena je stanovena
na 400 Kč/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Jedná
se o pozemek za bývalou školou v čp. 50
v Broumovské ulici v Malém Poříčí.
20-0-0
ZM schválilo prodej pozemku č. 763
o výměře 97 m² v Bělovsi za cenu 29.613 Kč
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Současně bude
sjednáno věcné břemeno pro ošetření
zde vedoucího vodovodního řádu, který
je ve vlastnictví a správě Vodovodů a kanalizací Náchod, a. s. Jedná se o pozemek
v prostoru naproti MŠ Běloves na konci ulice Vítkova, orientovaný souběžně
s chodníkem podél ulice Polská, který žadatel v současné době již užívá. 21-0-1
ZM schválilo prodej pozemku č. 406/1
o výměře 1470 m² na Pavlišově za cenu
736.940 Kč vlastníkům sousedního pozemku pro jeho rozšíření. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem.
22-0-0
ZM zamítlo prodej části pozemku
č. 83/14 k. ú. Náchod s ohledem na záměr
rekonstrukce ulice Tepenské. Tento pozemek se nachází na konci prostoru místní
komunikace ulice Tepenské a žadatel, který je zároveň vlastníkem budovy čp. 104
Kamenice, má zájem o tu část, která tvoří
parkoviště před ubytovnou č. p. 88 Karlovo náměstí.
22-0-0
Řešení prostoru za radnicí
a rekonstrukce ulice Krámské 15-1-6
ZM schválilo variantu D studie využitelnosti území, tj. řešení parkoviště v Krám-

Náchodský zpravodaj
ské ulici a současně souhlasilo s rekonstrukcí této ulice.
ZM pověřilo radu města realizací tohoto projektu.
Rozbor hospodaření za I. pol. 201122-0-0
ZM schválilo rozbor hospodaření města
Náchoda za I. pololetí 2011.
Podrobné informace o dosažených úsporách a dluhové službě budou v samostatné tiskové zprávě.
NONA – žádost o navýšení dotace 16-1-5
ZM zamítlo z důvodu nedostatku ﬁnančních prostředků žádost občanského
sdružení NONA – společnost zdr. postižených na zvýšení dotace na rok 2011.

TELEGRAFICKY:
ZM zvolilo paní MVDr. Blaženu Schmidtovou přísedící Okresního soudu v Náchodě.
22-0-0
ZM schválilo rozpočtová opatření uskutečněná od 18. 7. 2011.
22-0-0
ZM schválilo na návrh škodní a likvidační komise ze dne 26. 5. 2011 vyřazení
a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč.
22-0-0
V závěru jednání zastupitelstva města
informoval starosta Jan Birke všechny
přítomné o několika tématech. Prvním
z nich je zamýšlená investice Českých
drah ve spolupráci s městem v příštím
roce – rekonstrukce nádraží. Další informace se týkala dopravy a průběhu realizace dopravních opatření v centru města v nejbližších týdnech. Vášnivou diskuzi
zastupitelů vyvolalo další téma, kterým
byla tzv. Natura 2000.

Rada města 6. 9.
Jednání rady města se zúčastnilo sedm,
později osm radních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout společnosti KA Contracting ČR, s. r. o., další dvě výměníkové stanice umístěné v penzionu Marie čp. 1998
a v objektu čp. 897, který je pronajat Občanskému sdružení CESTA (stacionář).
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením dohody o ukončení platnosti nájemní smlouvy uzavřené MUDr. Hanou Mullerovou
na pronájem nebytových prostorů v budově polikliniky čp. 738 k 30. 11. 2011
a současně souhlasila s uzavřením nové
nájemní smlouvy na uvedené prostory se
společností Interní a diabetologická ordinace, s. r. o. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s účinností od 1. 12. 2011 a řeší
pouze změnu právní subjektivity nájemce.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností Statek Tilia, s. r. o.,
na pronájem části pozemku p. č. 139 a pozemku č. 165/4 a 165/6 v k.ú. Běloves o výměře 2,5754 ha pro zemědělské využití.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021.
7-0-0

RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností B&B International,
s. r. o, na pronájem části o výměře 144 m²
z pozemkové parcely č. 139 v k. ú. Běloves. Nájemné je stanoveno ve výši 720 Kč
+ DPH. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s účinností od 1. 9. 2011. Na uvedeném pozemku vzniklo tzv. naučné
místo Běloves pojmenované „Mlynářův
dvůr“ s mlýnským kolem, krmelcem pro
lesní zvěř a malou ohradou s domácími
zvířaty.
7-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru
pronajmout nebytové prostory kanceláří č. 8, 9 a WC ve 4. nadzemním podlaží
budovy čp. 147 v Hurdálkově ulici (kino
Vesmír) o celkové ploše 57,2 m² panu
Bc. Tomáši Magnuskovi za roční nájemné
37.200 Kč.
6-0-1
Stavební úpravy a přístavba čp. 247,
Tyršova ulice – ZUŠ
7-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci a výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na ocenění dodatečně
požadovaných prací na stavbě „ZUŠ Náchod – Stavební úpravy a přístavba č. p.
247, Tyršova ulice“ – dokončovací práce
se zhotovitelem stavby společností Průmstav Náchod, s. r. o. Dodatečné práce
zahrnují úpravu stávajícího terénu dvora u č. p. 63 z důvodu výškového napojení, provedení úprav ve vazbě na komunikaci v ul. Zámecká včetně kanalizace
pro vstupní přístřešek, výškové nastavení anglických dvorků v chodníku, nahrazení nevyhovujících podlah, doplnění
sádrokartonových požárních konstrukcí,
doplnění a úpravy zámečnických a truhlářských konstrukcí a rozšíření vzduchotechniky na základě požadavků Krajské
hygienické stanice a požární bezpečnosti.
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo na tuto stavbu se zhotovitelem stavby společností Průmstav
Náchod, s. r. o. Tento dodatek naopak řeší
snížení ceny díla o 1.628.965,20 Kč včetně DPH vlivem méněprací. Celková cena
díla není v konečném důsledku nijak navýšena.
Parkovací místa v ulici Cvrčkova 8-0-0
RM souhlasila s vydáním souhlasu pro
vybudování parkovacích míst v ul. Cvrčkova před domem čp. 340 v Bělovsi s tím,
že si obyvatelé parkovací místa provedou
na své náklady.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
města Náchod – VI. etapa
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Náchod – VI.
etapa“, jež bude realizována v rámci stejnojmenného projektu spoluﬁnancovaného Státním programem na podporu úspor
energie a využití obnovitelných zdrojů
energie pro rok 2011 a uzavření smlouvy o dílo s ﬁrmou na 1. místě – Technické
služby Náchod, s. r. o., Náchod za nabídkovou cenu 848.185,85 Kč včetně DPH.

říjen 2011
Projekt vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ
8-0-0
RM souhlasila s podáním žádosti a realizací projektu „Podporujeme vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských
škol v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1.3 – Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení.
V rámci projektu bude pro cílovou skupinu připraven soubor školení a odborných
seminářů na témata, která byla s jejich
zástupci projednána na úvodní schůzce
v květnu 2011. V rámci projektu lze zakoupit i drobné vybavení související s dalším
vzděláváním (PC, dataprojektor apod.).
Záměr – čipování psů
na území Města Náchoda
8-0-0
RM schválila záměr o provedení očipování psů chovaných majiteli na území
města Náchod.
Povinnost majitele opatřit psa čipem by
vedlo k zefektivnění kontroly uhrazených
poplatků za držení psa Městskou Policií
Náchod. Podrobnosti budou včas zvěřejněny.
Vybudování výtahu
v budově radnice
8-0-0
RM uložila odboru investic a rozvoje
města vypsat výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
Na základě řady podnětů z řad imobilních
občanů se zvažuje možnost zpřístupnění
budovy radnice na Masarykově náměstí
prostřednictvím výtahu. Jako nejvhodnější se jeví venkovní umístění výtahu
ve dvorní části radnice, v rohu u zadního vchodu. Toto je z památkového hlediska přijatelné realizovat při přizpůsobení
jeho podoby architektuře budovy radnice.
Veřejná zakázka „Veřejná prostranství
Náchod – II. etapa – MARIE“
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele stavby „Veřejná prostranství Náchod
– II. etapa – MARIE“ realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
Náchoda – problémová zóna u nemocnice a schválila uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem na 1. místě – ﬁrmou SOVIS
CZ, a. s., Hradec Králové za nabídkovou
cenu 1.982.696 Kč bez DPH.

TELEGRAFICKY:
RM schválila, že vybraný výtěžek z dobrovolného vstupného na slavnostní
koncert slova a hudby k výročí republiky „Zpěv srdce“ – Jakub Jan Ryba v kostele sv. Vavřince v Náchodě, dne 26. 10.
2011 od 19.00 hodin bude věnován Římskokatolické farnosti – děkanství Náchod
a bude použit na probíhající opravy kostela sv. Vavřince v Náchodě.
8-0-0

Rada města 20. 9.
Jednání rady města se zúčastnilo sedm,
později osm radních, jeden byl omluven.

ZPRÁVY Z RADNICE
Majetkoprávní úkony obce
RM vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pronájem pozemků v ulici Za Továrnou a na Plhově pro parkování
vozidel z důvodu jejich prodeje nájemci. Smlouva bude ukončena uplynutím
tříměsíční výpovědní lhůty, tj. k 31. 12.
2011, nebo prodejem pronajatých pozemků panu Drapačovi.
7-0-0
RM vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
č. 2067/19 o výměře 8,4 m² pro umístění
novinového stánku na autobusovém nádraží. Smlouva bude opět ukončena uplynutím výpovědní lhůty tj. 30. 11. 2011.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Náchoda, spol. s r. o.,
na pronájem lesních pozemků v okolí Stárkova. Dodatek se uzavírá pro rok
2011 a 2012. Roční nájemné je stanoveno
ve výši 800.000 Kč včetně DPH.
7-0-0
RM souhlasila s koncepcí obsazování bytů v Broumovská ulici čp. 31 až 41.
V uvedených obytných domech je z celkem 28 bytů obsazeno pouze 13. Nájemníci jsou nerovnoměrně rozmístěni v jednotlivých číslech popisných. Z důvodu
údržby a efektivního využití bytového
fondu je vhodné zajistit plné obsazení
jednotlivých vchodů formou sestěhování současných nájemníků. U neobsazených bytů hrozí v zimním období zamrznutí vody i odpadů. Také technický stav
některých nemovitostí v tomto prostoru na základě již provedených revizí vyžaduje nemalé náklady na rekonstrukce
a opravy. Tím dojde k nemalým úsporám,
které by jinak Správa budov musela vynakládat na údržbu celých domů v této lokalitě, i když jsou poloprázdné.
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce na nebytový prostor krytu CO
v Náchodě, Na Hamrech čp. 1498 s vypůjčitelem Českým červeným křížem, oblastním spolkem ČČK Náchod s platností od
1. 9. 2011.
8-0-0
RM schválila nový Ubytovací řád pro
městskou ubytovnu v Běloveské ulici
čp. 2013 v Náchodě s platností od 1. 10.
2011.
8-0-0
Hřiště Plhov – oprava běžecké dráhy
– výběr zhotovitele
7-0-1
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na opravu běžecké dráhy na hřišti
na Plhově se společností COLAS CZ, a. s.,
Praha za nabídkovou cenu 532.848,24 Kč
včetně DPH
Stavební úpravy prostoru
u radnice v ul. Krámská
8-0-0
RM schválila výzvu na vyhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy
prostoru u radnice v ulici Krámské v Náchodě. Podrobnosti výzvy budou zveřejněny na www.mestonachod.cz.
MŠ Havlíčkova – informace o získání
prostředků v grantovém řízen
8-0-0
RM vzala na vědomí informaci ředitelky

MŠ Havlíčkova o získání ﬁnanční podpory ve výši 70.000 Kč z dotačního programu Enviromentální výchova, vzdělávání
a osvěta na grantový projekt „Pracujeme
spolu u jednoho stolu“.
V mateřské škole bude vybudována tvořivá dílna propojená se školní zahradou a výstavním prostorem v hale školy. Na projektu se podílí partneři školy
– AGRO CS, LT nářadí Červený Kostelec,
truhlářství Jan Koutský, Město Náchod,
rodiče a zaměstnanci školy. Tvořivá dílna bude slavnostně otevřena 20. 12. 2011.
Zvýšení příspěvku pro ZŠ Komenského
na rok 2011
8-0-0
RM schválila zvýšení příspěvku ZŠ
Komenského na rok 2011 o 350.000 Kč
na krytí očekávaných výdajů konce roku
2011.
Nasvětlení Masarykova náměstí 8-0-0
RM schválila úhradu podílu města
na krytí nasvětlení Masarykova náměstí
a přilehlých budov ve výši 204.420 Kč vč.
DPH ﬁrmě Elektro Drapač. Jedná se o společnou akci Města Náchoda a akciové společnosti Beránek Náchod, a. s.
Zateplení MŠ Havlíčkova,
MŠ Myslbekova a ZŠ 1. Máje
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o dílo na zpracování žádostí o podporu
z Operačního programu životní prostředí pro projekty zateplení MŠ Havlíčkova, MŠ Myslbekova a ZŠ 1. Máje v Náchodě se společností IPIefekt, s. r. o., Praha 5,
za 234.000 Kč včetně DPH.
Provedení průzkumného hydrogeologického vrtu na Hamrech
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy s panem
Miroslavem Krynkem, Náchod na provedení průzkumného hydrogeologického
vrtu na Hamrech pro získání zdrojové
vody sportovišť v Náchodě za nabídkovou cenu 152.400 Kč s DPH.
Půdní vestavba
v MŠ Vítkova v Bělovsi
8-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci
na „Vestavbu do půdního prostoru MŠ Vítkova ul. 304, Náchod-Běloves“.
Půdní vestavbou vzniknou prostory pro
hernu, kancelář, šatnu a sociální zázemí
pro děti a zaměstnance v prostorách původní půdy mateřské školy.
Parkovací místa u tenisu v Bělovsi 6-1-1
RM revokovalo své usnesení z 12. 7.
2011 a schválila nově provedení chodníku
v asfaltu bez položení stávajících obrub.

TELEGRAFICKY:
RM schválila nákup nového varného
kotle do MŠ Havlíčkova ul. v Náchodě.
8-0-0
RM nesouhlasila s vydáním výjimky pro
vjezd vodidla na cyklostezku Peklo-Lipí.
8-0-0
RM nesouhlasila s realizací monitorovacího kamerového systému školního hřiště ZŠ Plhov z důvodu vysokých nákladů.
8-0-0
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KRONIKA

Náchodský zpravodaj

Památka zesnulých

Kronika
V září se narodili:
2. 9.
3. 9.
6. 9.
8. 9.
9. 9.
1. 9.
14. 9.
16. 9.
17. 9.
19. 9.
22. 9.
24. 9.
26. 9.
27. 9.

Sebastián Jano
Eduard Práza
Jan Šimůnek
Kateřina Lokvencová
Adam Saidl
Gabriela Martinková
Luboš Maršík
Filip Fenz
Ondřej Jiří Švorc
Matouš Kubec
Rozárie Mědílková
Karolína Lokvencová
Kateřina Šimková
Oskar Soumar

V září byli oddáni:
3. 9.
Milan Marek, Náchod
Helena Kašparová, Náchod
4. 9.
Radim Macek, Náchod
Věra Lamačová, Mutěnice

Lukáš Seidel, Náchod
Kateřina Bruhová, Náchod
10. 9.
Milan Vencbauer, Kramolna
Monika Pultarová, Kramolna
11. 9.
Jiří Kosinka, Náchod
Gabriela Matoušková, Praha
Petr Dyntar, Náchod
Andrea Černohlávková, Náchod
Roman Muras, Praha
Monika Vacková, Praha
16. 9.
Otomar Černý, Náchod
Renata Faltová, Náchod
18. 9.
Jiří Havrda, Náchod
Lenka Prouzová, Studnice
25. 9.
David Trojan, Náchod
Iva Kitlerová, Náchod
Christopher Devereux,
Velká Británie
Kateřina Samková, Náchod

Sportovní odpoledne
v Domově pro seniory Marie v Náchodě
V úterý 30. srpna 2011 klienti Domova pro seniory Marie v Náchodě zakončili letní sezónu sportovním odpolednem,
které se koná již tradičně poslední týden v srpnu. Soutěží se zúčastnili všichni obávaní favorité z let minulých včetně
absolutního vítěze 2010 pan Přibyla, který ve svých 96 letech bojoval opravdu příkladně. Již od počátku bylo poznat, kdo
podcenil přípravu zejména dostatek spánku, pitný režim a málo televizních seriálů. Povoleným dopingem bylo povzbuzování přítomných divaček – seniorek, které
aplaudovaly o dvacet let starším sportovcům. Sportovní odpoledne mělo celkem
osm disciplín: hod kroužky, šipky, hod
na klauna, hod kostkou, hod na plechovky, rybičky, hod oštěpem a kuželky. Starty jednotlivých disciplín byly rozmístěny

v kvetoucím a vonícím parku po okolí budovy domova. Při sportovních hrách nás
doprovázelo sluníčko a bleděmodrá obloha. Na závěr sportovního odpoledne byly
vyhodnoceny všechny disciplíny a předány diplomy a sladké medaile. Celé sportovní odpoledne bylo zakončeno společným posazením v altánu a diskutovalo se
o jeho průběhu. Vše proběhlo v duchu fair
play. Letošní absolutní vítěz paní Klementová vyhrála ve třech disciplínách. Průměrný věk závodníků letos činil 83 roků.
K tomu jen na závěr uvádím, že část personálu se nechala strhnout výkony sportovců a mimo soutěž podali slušné výkony, kterým vévodila hlavní účetní a tak
připravila ředitele o možnou obhajobu.
Mgr. Jaromír Vejrych,
ředitel MěSSS Marie

Komise pro obřady a slavnosti (dříve SPOZ)
Městského úřadu v Náchodě a Místní odbor Společnosti přátel žehu v Náchodě pořádají v úterý 2. listopadu 2011 od 15 hodin v nové obřadní síni ve Starém Městě
nad hřbitovem v Náchodě
V programu zahraje hudba, vystoupí
pěvecký sbor Hron a promluví zástupce
Městského úřadu v Náchodě.
Přijďte zavzpomínat na své blízké
a přátele, kteří odpočívají na hřbitově.
Přejeme si, aby místo odpočinku našich
drahých bylo místem míru a pokoje nejen pro ně, ale pro všechny, kteří tam budou přicházet s vděčností za jejich lásku.
Proto přijďte i vy zavzpomínat a vzdát
úctu svým drahým zesnulým.

Kladské pomezí
– krajina příběhů
BRANKA, obecně prospěšná společnost
vydala a vyrobila v rámci projketu „Kladské pomezí – krajina příběhů“ nové reklamní předměty.
Mezi nejzdařilejší produkt patří dětské
omalovánky na motivy regionálních pověstí od pana Petra Čuhaniče z Hronova
(pověsti Rozkoš, Čarodějnice, Havlovický
vodník, Dobrošovská zlatá skála, Zbečnické chleby, Krakonošy kameny, O pokladu
a tkadleně a Kovářova rokle).
Mezi další reklamní předměty patří
propisovací tužky, vůně do interiérů automobilů, samopely, kapesní kalendáře
a ekologické papírové tašky.
Předměty budou určeny k marketingovým aktivitám BRANKY, o. p. s., a budou
k dispozici na prezentačních akcích a informačních centrech.
V současné době jsou ve výrobě propagační roll-upy pro všechna města,
které budou umístěny na příslušných
městských úřadech nebo informačních
centrech.
Daniel Denygr,
ředitel BRANKA, o. p. s.

říjen 2011

Nejlepší česká škola?
Může být v Náchodě?
Nejlepší česká škola je název nového
projektu České televize, který odstartoval 1. dílem dne 8. 9. 2011 na programu
ČT2. Cílem projektu je zviditelnit a ukázat práci českých základních škol formou
soutěže.
Do projektu se mohly přihlásit všechny školy v naší republice. Po prvním kole,
které proběhlo na půdě Pedagogické fakulty v Praze, bylo vybráno 120 škol. Mezi
nimi i škola naše – ZŠ Pavlišovská Náchod.
Natáčení pořadu začalo již na konci
minulého školního roku. Jednoho krásného červnového dne k nám do školy přijel
celý natáčecí štáb ČT. Strávil s námi celý
den a pozoroval, natáčel, ptal se a sledoval. Díl o naší škole bude vysílán dne
6. 10. na programu ČT 2 v 15.45 hodin
nebo na Českém rozhlase 2 v pořadu Domino v 19.10 hod.
A co je pro nás důležité? Abyste se
všichni dívali a pokud se vám bude díl
o naší škole líbit, posílejte nám hlasy. Vítězové této soutěže vzejdou z nejvyššího
počtu hlasů.
Více na:www.nejlepsiceskaskola.cz, odkaz HLASUJ.
Všem, kteří nám drží palce a fandí nám,
moc děkujeme. Případnou výhru v podobě ﬁ nanční hotovosti bychom věnovali
na stavební úpravy naší školy, zmodernizování učeben, školního hřiště, popřípadě přestavbu půdních prostor na učebny
a školní družinu, kterou nutně potřebujeme.
Uvědomujeme si, že jsme malá škola, s malým počtem možných hlasujících
a bude obtížné obstát v boji s velkými
školami, které mají i několik stovek žáků.
Předem ale nic nevzdáváme a naším cílem
je ukázat, že práce na malé škole může
být stejně kvalitní, možná v něčem náročnější, než práce na škole velké.
Všem hlasujícím DĚKUJEME!
cejnai

ŠKOLY

Základní umělecká škola v novém…

V pondělí 19. září 2011 byla za účasti
představitelů města a mnoha hostů slavnostně otevřena základní umělecká škola v nově zrekonstruovaných prostorech
budovy čp. 247 v Tyršově ulici v Náchodě.
Za více než 100 let měla tato budova poměrně složitou historii. Původně byla postavena jako Občanská záložna a tomuto
účelu sloužila přes půl století. Ve druhé
polovině minulého století zde byla Okresní vojenská správa, a to až do devadesátých let. Potom byla delší dobu uzavřena.
Město Náchod získalo objekt v roce 2006
se záměrem přestavby na Základní uměleckou školu. V tomtéž roce se stala budova kulturní památkou, která se nachází v městské památkové zóně, ochranném
pásmu státního zámku a je součástí souboru památek historického jádra města.
Původní Občanská záložna byla postavena v novorenesančním stylu v letech
1901–1902. Projektovali ji architekti Václav Vejrych a Vojtěch Pikl z Prahy. Fresková výzdoba na fasádě je od Karla Špilara. Původní návrhy byly vypracovány již
v r. 1998, náchodský malíř Antoním Brunner vytvořit akvarely a podle předloh provedl malbu fresek na zdech stavby při renovaci budovy v letech 1931–1932. V roce
1977 byla provedena generální oprava a restaurování fasády tehdejším Okresním
stavebním

podnikem Náchod. Výzdobu budovy v té
době restaurovali akademický malíř Jiří
Kodym a akademický malíř Josef Duchoň.
Vlastní rekonstrukci a dostavbu Základní umělecké školy prováděla ﬁ rma
Průmstav Náchod, s. r. o., od ledna 2010
do července 2011. Počátek stavby byl podstatně ovlivněn probíhajícím archeologickým průzkumem, který skončil až v červnu 2010.
Celkové náklady představují částku
85,4 mil. Kč a to především z rozpočtu
města.. Na vybavení učebny počítačové
graﬁ ky se městu podařilo získat dotaci
z nadace ČEZ ve výši 250 tis. Kč. Učebna hudební nauky bude vybavena interaktivní tabulí z dotace Královéhradeckého kraje.
Celá stavba se skládá ze dvou částí – rekonstrukce historické budovy a nové přístavby. Většinu budovy bude užívat Základní umělecká škola Náchod. Přízemní
prostory v nároží budovy jsou pronajaty Regionálnímu muzeu Náchod a budou
sloužit opět jako výstavní síň.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se
na přestavbě a dostavbě budovy podíleli, a popřát panu řediteli, všem učitelům
a hlavně všem žákům, aby se jim v nové
škole líbilo a dobře pracovalo.
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MUSICA VIVA

– nový název, nová cesta
Jsou tělesa, která počítají čas jinak.
Třeba na školní roky. Ten očíslovaný
2010/2011 je úspěšně za námi a smíme-li
se zamyslet nad tím, čím byl jiný, musíme
konstatovat, že byl ve znamení proměn
vokálně instrumentálního souboru Skřivánci Jiráskova gymnázia. Soubor nezměnil své složení a ani nedošlo k velkým výměnám hudebníků a sboristek, ale změny
se týkaly repertoáru souboru a také jeho
dalšího nasměrování.
Tradičně totiž náš soubor připravil
dva základní koncertní repertoáry, které se pouze mírně obměňují. Koncert vánoční a koncert jarní. Právě proto, že se
nám nechtělo stále opakovat koledy a vánoční písně, které má v repertoáru každé obdobné těleso, a ani jsme nechtěli sahat po amerických spirituálech, protože
jsme chtěli slavit Vánoce v Čechách, mít
svého Ježíška a zpívat česky, sáhli jsme
k méně známým koledám, které mají svůj
lidový kořen v Krkonoších. Použili jsme
písně ze sbírky Josefa Horáka Krkonošské
koledy, která vyšla v roce 1938. Koledy,
známé jen okruhu folkloristů, jsou místy
jazykově jadrné, ale to právě dokresluje lidovou atmosféru těchto písní. Také nám
přišlo podivné, abychom tyto písně zpívali a hráli v našich koncertních ,,uniformách“. Sáhli jsme proto po napodobeninách lidových krojů. Slečny vydrancovaly
skříně svých babiček a s pomocí fundusu hronovského divadla jsme se proměnili v nejchudší koledníky v celém okolí.
A poznali jsme, že naše volba byla správná. Všechny vánoční koncerty, které proběhly pod názvem ,,Bodejť se zbrunčila
baba“, měly velký ohlas.
Ani jarní repertoár, deﬁlující koncerty
vždy na rozhraní května a června, jsme

nechtěli nechat beze změn. Po skutečně
velikém dohadování jsme se rozhodli pro
koncert monotematický, a to pro hudbu
sakrální. Koncertu jsme dali název „Musica religion“. Koncert proběhl v Machově ve Sboru církve husitské a krátce nato
v kostele sv. Michaela v Náchodě. Oba koncerty měly u posluchačů veliký úspěch.
To byl pro nás důkaz, že jsme se rozhodli správně.
Třetí změna, trojka je krásné pohádkové číslo, byla v tom, že se před soubor jako
dirigentka postavila naše současná sbormistra Mgr. Věra Vlčková. Dosavadní dirigent se rád chopil kontrabasu, který by
v chrámové hudbě zcela určitě chyběl.
Každý soubor má své plány. I my je
máme. Nejprve jsme se rozhodli, že soubor přejmenujme, protože název Skřivánci v posluchačích vytváří představu, že se
jedná o soubor mateřské školy, popřípadě zaměřený na ryze dětskou hudbu. Navíc, při výjezdech do ciziny jsme se setkávali s problematickou výslovností názvu.
A tak dáváme světu na vědomí, že vokálně instrumentální soubor JG bude vystupovat nyní pod názvem MUSICA VIVA.
A ještě jedním plánem bychom se rádi
pochlubili. Už teď, v říjnu, pracujeme
na vánočním programu, protože soubor
dostal nabídku ze Slovinska, aby úspěšný pořad krkonošských vánočních koled
provedl i v jejich krásné zemi pod Alpami. A až se vrátíme, zakončíme první část
nového a zcela inovačního školního roku
v náchodské Galerii výtvarných umění.
Doufáme, že spolu s Vámi!
Milan Poutník
Lucie Peterková
Soubor MUSICA VIVA

Náchodský archiv zve
do broumovského muzea
Muzeum Broumovska a Státní okresní
archiv Náchod připravily pro návštěvníky broumovského muzea výstavu o historii hodinářské výroby na Broumovsku.
Podle dochovaných dokumentů sahají její
kořeny až do roku 1850, kdy Gustav Becker založil svoji první továrnu na výrobu hodin ve slezském Freiburgu (dnešních polských Świebodzicích). O čtyřicet
let později vznikla pobočka této ﬁrmy přímo v Broumově, který se stal významným
hodinářským centrem jak tehdejšího Rakouska-Uherska, tak i později vzniklého
Československa. Na výstavě se návštěvníci seznámí nejen s historií této broumovské továrny a jejích poválečných ﬁ remních nástupců Chronotechny, Meopty či
Kovopolu, ale především budou moci obdivovat historické hodiny od budíků, přes

nástěnné až po hodinové stroje zabudované do reprezentativních kusů nábytku.
Možná i u vás doma dodnes tikají hodiny vyrobené v Broumově. Expozice instalovaná ve výstavní síni Muzea Broumovska v 1. patře opatského křídla kláštera
v Broumově je otevřena denně kromě
pondělí, od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin až
do 30. října 2011.
(lb)

Říjnová výročí
V říjnu 1781 (13/10) byl císařem Josefem
II. vyhlášen toleranční patent, jímž byla
dána možnost vyznávat i jiné než římskokatolické náboženství. Na podzim 1821
byla dostavěna císařská silnice (tvrdá komunikace) „z kraje“ až k nám do Náchoda; zajišťovala spojení Náchoda „se světem“ směrem na jihozápad. V témž roce
se v posledním říjnovém dni narodil Karel
Havlíček Borovský. Náměstí před školou
ve Starém Městě je pojmenováno po významném pedagogovi prof. Františku Drtinovi. Narodil se 3. října 1861, na začátku
minulého století přednášel při tzv. univerzitních extenzích (podobně jako prof.
Masaryk a další) i u nás v Náchodě. Státní svátek – 28. říjen – den vzniku Československé republiky si plným právem připomínáme každoročně. Před 125 lety byla
shodou okolností 28. října (1886) odhalena Socha svobody, symbol Spojených států, ale i obecně symbol demokracie a práva. Večer 15. října 1926 se konal v Beránku
koncert naší nejslavnější sopranistky
Emmy Destinové (připomíná nám ji portrét na dvoutisícové bankovce). Na klavír
ji doprovázel hudební skladatel Jindřich
Jindřich. Ve svátek 28. října 1931 byl otevřen a předán do užívání náchodský Bartoňův okresní chorobinec, dnešní domov
důchodců. Náchodská odbočka Družstevní práce, vydavatelství klubového typu,
které vydávalo hodnotné knihy zejména
současných autorů, zorganizovala 24. října 1936 literárně debatní večer, kterého
se zúčastnili spisovatelé z tehdy nejslavnějších – Vladislav Vančura, Karel Nový,
Jaromír John a František Halas. (Ten se
narodil 3. října 1901.) Náchoďané je tedy
měli možnost osobně poznat. Před 65 lety,
1. října 1946 byl v Norimberku vynesen
rozsudek nad německými válečnými zločinci. Deset nejvýznačnějších bylo pak 16.
října popraveno. Demokratický svět tehdy ukázal, že zločiny mají být potrestány
a ne přehlíženy.
Dne 7. října 1906 se na Kramolně narodil známý malíř, ale i významný sbormistr Emil Tylš. Sto let by bylo 8. října jazzovému dirigentu Karlu Vlachovi. Se svým
orchestrem hrál i v Beránku. Dne 18. října před 40 lety náhle zemřel dirigent
a významný hudebník Pavel Bayerle, Benno, jedna z hlavních postav Škvoreckého
Zbabělců. Před pěti lety (19/10 2006) zemřela učitelka ZUŠ, významná klavíristka Hilda Prislingerová.
Osmdesáté narozeniny oslaví 1. října
1931 herec a zpěvák Jiří Suchý. Na čtvrtek 5. října připadají 75. narozeniny posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Jen o dva
dny je starší režisér a herec Jan Kačer.
U nás na Náchodsku kandidoval neúspěšně v prvních senátních volbách. Přejeme
jim ještě hodně sil a dobré zdraví.
(AF)

říjen 2011

Z HISTORIE

Kronikáři města Náchoda
9. Luděk Kocián
Městskou kroniku jsme naposledy opustili 31. 12. 1950, kdy
pro stáří a nemoc rezignoval na její vedení Alois Tašner. Jeho
nástupcem se na základě jednomyslného usnesení rady MNV
z února 1951 stal Jan Babka. O něm z dostupných zdrojů víme
jen to, že byl profesí snad stavitel a pracoval jako úředník ONV.
Je to vůči němu trochu nespravedlivé, protože i přes své velké
vytížení, kvůli němuž po dvou letech s kronikářstvím skončil,
se snažil a celkem se mu dařilo zachytit alespoň stručnou formou události ve městě. Jen jednou nestíhal. Dodnes zůstala nepopsaná půlstrana, evidentně rezervovaná pro popis prvomájových oslav v roce 1952 – ty přece bylo nutno vylíčit v té době
co nejpodrobněji.
Začátkem roku 1953 bylo nutno opět hledat nového kronikáře. A velmi překvapivě ho vedení města našlo v osobě faráře
Československé církve husitské Luďka Kociána.
Stále mne udivuje, jak je možné, že na začátku
padesátých let, kdy byly na všech frontách tvrdě uplatňovány zásady marxistického ateismu
a náboženství bylo vytlačeno nejen ze škol ale
i z veřejného života, v Náchodě se stal na sedm
let kronikářem farář. Československá církev byla
sice vždy pokládána tak trochu za státní, ale ani
ona to neměla tehdy lehké. S největší pravděpodobností tu hrály roli osobní vztahy, na něž se
ostatně nový kronikář v úvodu svého prvního
zápisu odvolává. „Dnem 1. ledna 1953 ujal jsem se
psaní kroniky města Náchoda na přání předsedy
MNV Ed. Dušánka a referenta školského a kulturního referátu Karla Paděry… Dne 6. ledna byl mi
předán veškerý materiál i nepatrná troška zkušeností. Nevím, stačím-li na tento úkol. Nemám zkušenosti, jen dobrou vůli a snahu. Věřím, že s pomocí druhých se mi to podaří… Než přistoupím
k vlastním zápisům do kroniky, jsem povinen napsati i svá osobní data. Jsem rodákem z Červeného
Kostelce, kde jsem spatřil světa dne 22. dubna 1922.
Po povinné návštěvě obecné školy (5třídní) jsem studoval na reálném gymnáziu v Trutnově, po záboru pohraničí (1938)
v Úpici a po zrušení ústavu tamže jsem maturoval v Jaroměři (1941).
Po absolvování Husovy čsl. bohoslovecké fakulty jsem byl ustanoven
jako duchovní československé církve v Kroměříži, Semilech, Hradci
Králové, Jablonci a od 1. 10. 1952 jako farář v Náchodě. Již jako stu-

Ukázky Kociánovy výzdoby kroniky

dent jsem měl zájem o historii, myslím, že i tento zájem může mi
pomoci v této práci. Přistupuji k této práci sám. Jediným pomocníkem – a dík za to – je mi Karel Zítko, úředník MNV. Jsou mi přislíbeni i další, ale o tom raději až na konci zápisu za rok 1953. Kéž se
i tato práce zdaří ku pomoci těch budoucích.“ Ve své naději na pomoc při získávání údajů pro kroniku byl Kocián snad až přílišným idealistou a byl velmi zklamán. Toto své zklamání vyjádřil
v posledním zápisu roku 1953, který nazval „Zpověď kronikáře“.
Nepokrytě zde kritizuje zejména členy letopisecké komise a jmenovitě například i Sidu Volfovou. Dlužno však dodat, že chtěl po
komisi víc, než jí podle předpisů náleželo. Osobně se domnívám,
že komisi, která posuzovala koncept zápisu před přepsáním do
kroniky, je třeba přičíst k dobru, že kronikáři (jsme v roce 1953)
tolerovala poměrně časté zmínky o dění v jeho farním sboru a
střízlivé líčení veřejného života ve městě bez násilného zdůrazňování komunistické ideologie,
jak je nacházíme v některých jiných kronikách.
V době Kociánova kronikářství došlo k výrazné formální změně v pořizování zápisů, které bylo pravděpodobně důsledkem toho, že se
účastnil několika školení kronikářů, o nichž se
sám v kronice zmiňuje. Od začátku v roce 1904
až do roku 1954 se náchodská kronika psala výhradně v chronologickém sledu, kronikář zapisoval události bez ohledu na jejich charakter
den po dni. Až v roce 1955 je hned v úvodu obsah, který člení roční zápis do jednotlivých tematických kapitol. Samozřejmě že tento způsob
psaní kroniky je náročnější, ale s rostoucí šíří
záběru ani nelze postupovat jinak a Kocián ho
zvládl. Dokonce právě v tomto roce začal kroniku vyzdobovat drobnými kresbami. Mohl zde
uplatnit svůj výtvarný talent, odjinud známe
jeho linoryty a graﬁky. Podle oﬁciálního záznamu Oldřicha Šafáře v kronice požádal Luděk Kocián radu MNV, aby ho k 30. září 1959 zprostila
funkce městského kronikáře. Tentýž Šafář však
o 40 let později napsal, že Kocián byl z funkce odvolán.
Farář Luděk Kocián zemřel 26. září 1977 a nad jeho rakví zazněla slova „Lidem bylo u tebe a s tebou dobře“, která podle pamětníků dobře vystihovala jeho působení.
Mgr. Lydia Baštecká

Kocián Věčný čas (linoryt)
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Jednorázový svoz odpadů
Město Náchod prostřednictvím Technických služeb, s. r. o., provede v říjnu letošního
roku pravidelný jednorázový svoz nebezpečných a objemných odpadů.
Jedná se o následující odpady:
a) akumulátory, nádoby od barev, znečištěné štětce, zářivky, výbojky, televize, elektrické spotřebiče, chladničky a mrazničky (spotřebiče nerozebírejte a předávejte
kompletní), barvy, motorové oleje a ﬁltry, Pneumatiky budou odebírány pouze výjimečně, je nutné, aby občané využívali tzv. „zpětného odběru“ starých pneumatik
u jejich prodejců a nezatěžovali zbytečně rozpočet města!
b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.
c) větve, listí, tráva. Stavební odpad se nesváží (tento odpad je možno za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!
Harmonogram svozu: pátek 14. října 2011
Klínek prodejna
16.30 – 16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu)
16.55 – 17.10 hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa)
17.25 – 17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště)
17.45 – 18.00 hod.
Ruská ul.
18.15 – 18.30 hod.
sobota 15. října 2011
Dobrošov – náves
8.00 – 8.15 hod.
Jizbice – u prodejny
8.20 – 8.35 hod.
Lipí – náves
8.40 – 8.55 hod.
Sídliště U nemocnice u prodejny
9.00 – 9.15 hod.
Kladská (parkoviště u pekáren)
9.45 – 10.00 hod.
Pavlišov u prodejny
10.15 – 10.30 hod.
Horní Babí u školy
10.35 – 10.50 hod.
Ryšavého/Lesní
10.55 – 11.10 hod.
Malé Poříčí naproti zastávce ČD
11.15 – 11.30 hod.
Běloves 1. máje (k Brodu)
11.45 – 12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka)
12.15 – 12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner)
12.35 – 12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka)
13.05 – 13.20 hod.
Bražec (Drtinovo nám.)
13.25 – 13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště)
13.50 – 14.05 hod.

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
oznamují občanům v ulicích K tábořišti a Čermákova v Náchodě-Bělovsi, že
v průběhu druhé poloviny října a v listopadu 2012 bude v této lokalitě budována
nová splašková kanalizace. Stávající kanalizační přípojky od nemovitostí budou
při stavbě přepojeny na novou kanalizaci.
Odpadní vody, které byly dosud vypouštěny do stávající kanalizace s vyústěním
do řeky, budou novou kanalizací přes čerpací stanici odvedeny do čistírny odpadních vod v Náchodě. Stávající kanalizace
zůstane jako dešťová. Stavba kanalizace
je součástí investičního plánu společnosti VAK Náchod, a. s., směřujícího ke zlepšení životního prostředí v našem regionu.
Náklady stavby jsou 2,2 milionu Kč, z toho
přibližně 1 milion Kč hradí VAK Náchod,
a. s., a 1,2 mil. Kč přispívá EU.
Objekty, které vypouštěly splaškové
vody přímo anebo prostřednictvím kanalizační stoky do vodoteče, měly ve většině případů vybudovány septiky nebo jiná
předčisticí zařízení. Zákon č. 274/2001 Sb.
(o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) uvádí, že vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace
ukončené čistírnou odpadních vod není
dovoleno. Napojením nové kanalizace

na ČOV pozbudou tato domovní čisticí
zařízení smysl a postupně je bude třeba
odpojit a zlikvidovat. Majitelům objektů odpadnou starosti s jejich provozem
a údržbou. Zároveň je však nutno říci,
že se zvýší cena stočného ze stávajících
8,50 Kč na 30 Kč za metr krychlový. Zvýšení ceny je dáno vyššími náklady na čištění odpadních vod.
Před ukončením stavby kanalizace budou odběratelům rozeslány formuláře dodatku ke stávající smlouvě na odběr vody
a odvádění odpadních vod.
Zákon č. 274/2001 Sb. též uvádí, že
„obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých
vznikají nebo mohou vznikat odpadní
vody, povinnost připojit se na kanalizaci
v případech, kdy je to technicky možné.“
Vlastníci domů, které dosud nejsou napojeny na kanalizaci, budou následně příslušným odborem městského úřadu vyzváni, aby se na kanalizaci připojili.
Před zahájením prací budou občané pozváni na schůzku, kde jim budou sděleny
bližší informace o stavbě a zodpovězeny
případné dotazy.
Ing. Karel Vaněk, VAK Náchod, a. s.

Den architektury
2. října 2011

Architekti v ulicích
představí svá rodná města
Obyvatelé řady českých a moravských
měst budou mít v neděli 2. října příležitost nově objevit své město. Řada předních českých architektů a teoretiků architektury vyrazí v tento den do ulic nejen
svých rodných měst, kde provedou místní
obyvatele po zajímavých stavbách současné architektury a upozorní na krajinné
a urbanistické souvislosti či zvláštnosti. Organizátoři akce – občanské sdružení KRUH – oslaví tímto festivalem Mezinárodní den architektury a své desetileté
výročí.
Oslavy Dne architektury proběhnou
ve více než dvaceti českých a moravských
městech, mimo jiné i v Náchodě. Organizátoři připravili pro širokou veřejnost
sérii osobitých lokálních prohlídek s architekty střední a mladší generace a provedou místní obyvatele po zajímavých
stavbách převážně současné architektury a upozorní na krajinné a urbanistické
souvislosti či zvláštnosti.
Procházky jsou zdarma, určeny široké
veřejnosti se zájmem o současnou architekturu.

NÁCHOD – čeho si ještě
vážíme a čeho už ne…
V jakých domech bydleli a vyráběli náchodští textilní podnikatelé? Prohlídka
obytného Bartoňova domu na Kamenici
od architekta Otakara Novotného z roku
1929 (dnes knihovna) včetně běžně nepřístupných místností s následnou procházkou kolem mizejícího průmyslového areálu bývalých Mautnerových textilních
závodů (dnes Tepna, v demolici bez městotvorné vize).
Provází architekt Viktor Vlach.
SRAZ: 2. 10., 14.00, Karlovo náměstí

Policie na hřišti
Strážníci Městské policie Náchod se
2. září zúčastnili již 6. ročníku fotbalového turnaje „O cenu Kohouta“, který pořádala Městská policie Česká Třebová.
Městská policie Náchod se tohoto turnaje účastní pravidelně a obhajovala prvenství z loňského ročníku. V letošním
roce však náchodští strážníci na stupně
vítězů nedosáhli a obsadili celkové páté
místo. Putovní pohár tak museli předat letošním vítězům, strážníkům Městské policie Olomouc.

KONCERT A SPOLEČENSKÝ VEČER

říjen 2011

INFORMACE

U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV
150 LET PĚVECKÉHO SBORU

XHRONW
DNE 15. ŘÍJNA 2011

V MĚSTSKÉM DIVADLE DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ (BERÁNEK)

KONCERTNÍ ČÁST 17.00 – 18.45
PĚVECKÝ SBOR HRON
PĚVECKÝ SBOR STUDENTŮ JIRÁSKOVA GYMNÁZIA
PĚVECKÝ SBOR DALIBOR (HRONOV)
PĚVECKÝ SBOR KÁCOV (NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ)
PĚVECKÝ SBOR STA ALLEGRO (KUDOWA ZDRÓJ – POLSKO)

SPOLEČENSKÝ VEČER 19.30 – 24.00
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM SE BUDE KONAT
VE VELKÉM SÁLE
MĚSTSKÉHO DIVADLA
HRAJE SKUPINA RELAX BAND – KAPELNÍK JAN DREJSL
Y CELKOVÉ VSTUPNÉ NA OBĚ AKCE 120 Kč Z
KONÁ SE POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA NÁCHODA
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TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:

INFORMACE
pro rodiče žáků 9. tříd ZŠ
Ve dnech 6. a 7. října 2011 se v prostorách Haly Hamra
v Náchodě uskuteční prezentační akce středních škol pod
názvem PRO FUTURO – VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ.

– dr. byt 1+1 v Jaroměři (50 m2) nová výstavba, zděný, 3. p., výtah, pěkné
– dr. byt 1+1 Jaroměř (34 m2), 3. p., výtah, nová k. linka vč. koupelny
– dr. byt 1+1 Jaroměř Zavadilka (45m2), lodžie, zděné jádro, výtah
– dr. byt 2+kk v Jaroměři (40 m2), kompl. rek. budovy i bytu, zeleň
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (65 m2), možnost OV, lodžie, budova po revital.
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (50 m2), Zavadilka, výtah, komora, udržovaný
– dr. byt 3+1 v Náchodě (79 m2), zděný, prostorný, lodžie, plast.okna
– dr. byt 3+1 v Náchodě (70 m2), nové jádro, okna, zateplení, lodžie
– dr. byt 3+1 Nové Město n. M. (60 m2), balkon, plast. okna, po rekonstr.
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec (65 m2), zděný, balkón, Koubovka
– dr. byt 3+1 Česká Skalice (70 m2), zděný, slunný, velká ložie, klid
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (72 m2) s lodžii a výhledem, zd. jádro, Zavadilka
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (88 m2) lodžie, komora, 3. p., vše nové, Nábřeží
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (77 m2) lodžie, nová koupelna, okna, Zavadilka
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (74 m2), Zavadilka, zd. jádro, vše nové, nadstav.
– dr. byt 3+1 v Dobrušce (70 m2), dům po revital., lodžie, u centra
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (94 m2), komplet. rekon. včetně revitalizace
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90 m2), bude komplet. revitalizace, panel
– byt 1+1 v OV Jaroměř (36 m2), zděný, u centra, přízemí, super cena
– byt 1+1 v OV Jaroměř (50 m2), lokalita Růžovka, zděný, 2. p., klidné
– byt 1+1 v OV v Náchodě (27 m2), u centra, zděný, dobře řešený
– byt 2+1 v OV v Jaroměři (58 m2), prostorný a klidný, lodžie, u centra
– byt 2+1 v OV v Jaroměři (57 m2), nová plast. okna, lodžie, Zavadilka
– byt 3+1 v OV v Náchodě (67m2), u centra, lodžie, plast. okna, panel
– byt 3+1 v OV Jaroměř (83 m2), Nábřeží, nová koupelna, zděné jádro
– ½ rod. dvojdomku Jaroměř 4+1, 992 m2, garáž, lukrativní lokalita
– rodinný dům Jaroměř 2+1, 1237 m2, po rekonstr., krásné klidné místo
– rodinný dům – novostavba 3+1 v Zaloňově u JA, 1784 m2, krásné místo!
– rodinný dům – novostavba 6+kk České Meziříčí, 885 m2, na klíč, lokalita
– r. d.– restaurace v Litíči u Jaroměře, 7370 m2, podnikání s bydlením
– rodinný dům Velichovky Hustířany 4+kk+GA, 532 m2, rekonst.
– rodinný dům – chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné místo
– rodinný dům Nové Město n. M. 5+1, 1+1, GA, 250 m2, dobrá lokalita
– rodinný dům Nové Město n. M., 2950 m2, ke komplet.r ekonstrukci
– rodinný dům Malé Svatoňovice 5+1, 2128 m2, nová střecha, klidné
– rodinný dům Zlatá Olešnice 4+1, 1217 m2, po celkové rekonstrukci
– zahrada s luxus. zděnou chatkou v Úpici 1454 m2, 2+1, terasa
– zahrada v Jaroměři 400 m2, krásné místo, zahrád. kolonie, chata
– st. pozemky 1414 m2 a 1359 m2 Kramolna-Lhotky, el., plyn na hranici
– st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M. – Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce
– st. pozemky 14505 m2 + les 7437 m2 Červený Kostelec, u centra, klidné
– st. pozemek 1201 m2, Slatina n. Ú., klidné místo, asfalt. cesta, slunné
– st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě
– st. pozemek 1058 m2 Jaroměř, voda + el., oploceno, klidné místo
– st. pozemek 2122 m2 Lejšovka, u HK, sítě na hranici, klidné krásné místo
– stavební pozemek 3278 m2 v Hustiřanech-Velichovkách, sítě zavedeny
– pozemky 4982 m2 Náchod, Na Brance, výstavbě rekrea. objektů

Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům
informace o nabídce oborové struktury všech typů středních škol.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti ve čtvrtek 6. října od 13 do 17 hodin, v pátek 7. října 2010 od 8 do 17 hodin.
Vstup na přehlídku je bezplatný!

NABÍZÍME K PRONÁJMU
nebytové prostory
v budově Tyršova 59, Náchod
I. patro – celek pod vlastním uzamčením, včetně sociálního
zařízení, kuchyňka – 4 kanceláře, 103,11 m2
II. patro – celek pod vlastním uzamčením, včetně sociálního
zařízení, kuchyňka – 4 kanceláře, 86,55 m2
Spolu s nebytovými prostory je možný
pronájem garáže v ulici Raisova 22 m2
Informace o pronájmu lze žádat na
Agentuře pro zemědělství a venkov Náchod II. patro
Ing. Ficková tel. 724 079 514, Ing. Pohl tel. 728 104 620
e-mail: nachod.azv@mze.cz

29,-

25,-

Ponožky SPACÍ
hřejivé, vel. 25 - 27,
různé barvy

Košile noční
Povleční KREP
přikrývka 140x200 cm a polštář 70x90 cm,
různé vzory

470,-

449,-

359,-

gumová čistící rohož, výška 22 mm

50 x 80 cm .............. 269,80 x 120 cm ........... 699,100 x 150 cm ......1099,-

pánská, dlouhý nebo krátký rukáv,
různé druhy, vel. M-3XL

449,-

Rohožka DOMINO
40 x 60 cm .............. 129,-

770.000 Kč
799.000 Kč
720.000 Kč
899.000 Kč
870.000 Kč
790.000 Kč
1,249.000 Kč
1,049.000 Kč
1,295.000 Kč
1,049.000 Kč
1,190.000 Kč
950.000 Kč
950.000 Kč
950.000 Kč
1,240,000 Kč
1,049.000 Kč
1,090.000 Kč
890.000 Kč
490.000 Kč
720.000 Kč
550.000 Kč
899.000 Kč
950.000 Kč
1,049.000 Kč
1,290.000 Kč
1,799.000 Kč
2,222.000 Kč
2,440.000 Kč
3,200.000 Kč
Dohodou
1,800.000 Kč
1,300.000 Kč
2,799.000 Kč
1,420.000 Kč
2,400.000 Kč
2,350.000 Kč
625.000 Kč
29.000 Kč
590 Kč/m2
990 Kč/m2
270 Kč/m2
249.000 Kč
720.000 Kč
749.000 Kč
590 Kč/m2
640.000 Kč
112 Kč/m2

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

.9$/,7$=$'2%528&(18

Nabídka platí do 31. 10. 2011 nebo vyprodání zásob
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79,169,449,699,-

Náchod, Kamenice 91, tel.: 491 426 219
pondělí - pátek 8,30 - 17 hod., sobota 8,30 - 11,30 hod.

 
 

 
    
Loc: 50°24'47''N, 16°9'32''E

Náchod, Komenského, po–pá 10–17 hod.
Tel.: +420 603 511 861

Polské potraviny

říjen 2011

POZVÁNKY

















MSTO NÁCHOD
VÁS SRDEN ZVE NA




 



   

SLAVNOSTNÍ KONCERT SLOVA A HUDBY
K VÝROÍ REPUBLIKY

   

JAKUB JAN RYBA
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ˇ
od 17. do 21.10.2011
ve sboru Církve bratrské,
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)
Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte
na charitativní účely.
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu.
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO
Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980,
E-mail: bazarnachod@googlegroups.com

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK,
KNÍŽEK, ČASOPISŮ,
NEVHODNÝCH DÁRKŮ,
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ ČI
NĚKOMU POSLOUŽÍ.
Příjem zboží
Po 17.10. 11.00 - 17.00 hod.
Prodej:
Út 18.10.
St 19.10.
Čt 20.10.
Pá 21.10.

11.00 - 17.00 hod.
11.00 - 18.00 hod.
11.00 - 17.00 hod.
11.00 - 18.00 hod.

Výtěžek bude prostřednictvím Sboru CB v Náchodě darován:
občanskému sdružení HANNAH (www.org-hannah.org)
Sdružení pomáhá rodinám i jednotlivcům s dětmi v náhradní rodinné péči nebo těm, kdo se touto problematikou zabývají či o přijetí dítěte do NRP uvažují.

a Základní škole speciální, Jaroměř (www.zsspecaddjaromer.cz)
Zařízení je určeno pro žáky, kteří vzhledem k hloubce mentálního postižení nejsou schopni zvládnout učivo vzdělavacího programu „Zvláštní škola“.
Jedná se o děti, jejichž rozumové schopnosti jsou na hranici středně těžké až těžké mentální retardace.

Výbor z vlastního životopisu J. J. Ryby
zpracoval a pednese

Varhanní skladby J. J. Ryby
hraje

VLADIMÍR MATJEK VLADIMÍR ROUBAL

NÁCHOD
KOSTEL SV. VAVINCE
STEDA 26. 10. 2011 V 19.00 HODIN
VSTUPNÉ – DOBROVOLNÉ
(výtžek ze vstupného bude použit na probíhající opravu kostela sv. Vavince)
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Obrazové ohlédnutí za

5. Náchodskými Kuronskými slavnostmi
Příjemný den plný zajímavých vystoupení,
atrakcí a řemeslnických dovedností prožilo v areálu zámku opět mnoho Náchoďanů. Přivítal je sám Petr vévoda Kuronský s rodinou, návštěvníky pozdravil starosta města
Jan Birke, v zajímavém projevu je oslovil lotyšský velvyslanec
Kaspars Ozolinš a místostarosta přátelského města Bauska Janis Feldmanis. Ten ve svém projevu připomněl mnoho společného v historii obou měst:

„Bauska a Náchod sdílejí minulost a dnešek. Navzdory faktu,
že různé režimy v nedávných letech ničily naše národy a města,
dnes slavíme krásný svátek, a my, delegace z Bausky, máme velikou čest reprezentovat na těchto slavnostech bývalé vévodství
Kuronské.“ Diváky velmi zaujalo vystoupení bauských tanečníků ze souboru historických tanců, kteří v krásných kostýmech
oživili kurtoazii zámeckých dvorů.
Letošní slavnosti skončily, budeme se těšit na ty příští!

říjen 2011

Z historie
sokolských sletů
Roku 1895, jako součást Národopisné
výstavy českoslovanské, uspořádali sokolové III. sokolský slet. Mezi 5 000 cvičenci
byl i dorost a jízda. Slet se konal poprvé
na letenské pláni. Program sledovalo na
30 000 diváků. Účast náchodských sokolu se zapsala zlatým písmem do dějin náchodské jednoty. Družstvo náchodských
cvičenců, které vedl náčelník bratr dr. Josef Čížek, získalo čestné uznání.
IV. sokolský slet se konal roku 1901
– poprvé cvičily na sletu ženy. Cvičily
skladbu s kužely a to v počtu 876 žen.
Vedle cvičení společné skladby se muži
účastnili mnoha soutěží – gymnastiky,
atletiky, šplhu, zápasu. Součástí sletu byl
i bohatý kulturní program. Průvod 11000
sokolů Prahou končil na Staroměstském
náměstí, kde sokolové vzdali hold městu
Praze. Z Náchoda se účastnili pouze muži
pod vedením starosty náchodského sokola br. Bureše.
Poslední rok příprav na XV. všesokolský slet, oslavující 150 let sokolské činnosti, zahájila „Sletová štafeta“. Štafeta je nesena z jednotlivých tělocvičných
jednot, přes sídla žup do Prahy. Členové náchodského sokola uvítali „Sletovou
štafetu“ v sobotu 24. 9. 2011 u náchodské
sokolovny.
V. Zelená

ICC informuje
Informační centrum Náchod má za
sebou další z letních turistických sezon.
Nově byla letos pro turisty rozšířena plocha pro propagační materiály, v dostatečném množství byly připraveny žádané suvenýry a v neposlední řadě aktualizovaná
venkovní plocha s otevírací dobou turistických cílů, tipů na ubytování i kulturu.
Během července a srpna nás navštívilo
okolo 7 500 návštěvníků, kteří mimo znalosti informací o městě oceňovali znalost
a přehled o celém regionu Kladské pomezí. Během srpna se oproti červenci zvýšil
počet návštěvníků ze zahraničí, z nichž
největší procento tvoří turisté z Polska,
následováni Holanďany a Němci. V červenci cizinci tvořili 21 %, zatímco v srpnu
to bylo 41 % z celkového počtu návštěvníků. V současné době se naše IC podílí na
tvorbě Zimních turistických novin Kladského pomezí, které budou u nás k dispozici na přelomu října a listopadu.
Předprodej:
Karel Gott
– 1. 10., Nová Paka
Travesti show Sreamers
– 24. 10., Náchod
Diashow Leoše Šimánka „Nový Zéland“
– 30. 11., Náchod

SOKOL, MAŽORETKY

Hudbajinak.info a sportklub UFO Racing Team
pro Vás po kratší odmlce (a menším přešlapu) připravili další porci netuctových
hudebních uskupení a špičkových muzikantů:

Pá 4. 11. 2011 ve 20.00 – Cop
Pá 2. 12. 2011 ve 20.00 – Shahab Tolouie duo
Pá 20. 1. 2012 ve 20.00 – Iván Gutierrez & Madera
Cop
Folk / Country / Bluegrass
COP vznikl v roce 1978 a hned od počátku své existence slavil četné úspěchy.
V roce 1980 vyhrál v té době nejprestižnější cenu PORTA a v roce 1981 si úspěch
zopakoval. V letech 1982–1983 většina
členů kapely emigrovala do USA a Kanady. Z celé sestavy zůstal pouze Míša
Leicht, který má hlavní zásluhu na vzkříšení souboru. Do zlomového roku 1989
objíždí skupina bluegrassové přehlídky
a koncerty. V roce 1991 přichází na svět
první copácké album a do dnešního dne
jich má na svém kontě již osm. Skupina
COP se díky svojí poularitě stala pravidelným hostem všech významných hudebních přehlídek v naší republice. Dnes si
již prakticky nikdo nedokáže představit
Zahradu, Portu, Jamboree, Struny na uli-

ci a další bez přítomnosti COPu. Skupina
je velmi populární i v zahraničí, o čemž
svědčí pravidelné návštěvy Velké Británie,
Slovenska i dalších zemí zbytku světa.
V roce 2002 COP získal „Anděla“ – trofej
České hudební akademie za oblast Folk &
Country. Skupinou COP prošlo za dobu
její existence řada skvělých hudebníků
a výjimečných osobností. V současnosti se sestava ustálila na tomto složení:
Míša Leicht – kytara, zpěv / Jirka Vopava-mandolína, zpěv / Petr Sláma – dobro / Zdeněk Fík – baskytara, zpěv / Martin Fridrich – banjo, zpěv / Pepa Malina
– housle, zpěv
Vstupenky budou ke koupi začátkem
října, sledujte www.hudbajinak.info,
kde najdete už teď informace o tomto
i dalších koncertech.

Mažoretková skupina MONA
– fungující letos již osmnáctých rokem,
má za svoji dlouhou existenci na kontě
úctyhodnou řadu úspěchů. Děvčata z této
skupiny se totiž každoročně účastní série
Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, a to ve všech možných kategoriích a odvětvích. I přes stále stoupající konkurenci všem neustále dokazují, že
právě ony patří mezi špičku svého oboru a každým rokem podávají stále lepší
a profesionálnější výkony.
Nejinak tomu bylo i v letošním roce,
kdy se během celého mistrovství před porotou stihly představit s neuvěřitelnými
33 sestavami. Přes kvaliﬁkace i semiﬁnálová kola skupin se do celorepublikového
ﬁnálového kola dostaly všechny hromadné sestavy náchodských děvčat a i zde
jméno „Náchod“ rozhodně nezůstalo
v pozadí. V sestavách s hůlkami na ﬁnále MČR nejvíce zazářila skupiny seniorek,
které si za svůj prvotřídní výkon odvezly titul II. Vicemistryň ČR a zároveň postup na Mistrovství Evropy v chorvatské
Poreči. V prostředí pom pomů se MONě
zadařilo ještě více. Seniorkám se zde opět podařilo vybojovat titul II. Vicemistryň
ČR a stát se tak třetí nejlepší skupinou i v této oblasti.
Avšak krásným překvapením
se pro všechny stalo i umístění nejmenší skupiny kadetek,
které si spolu s bramborovým
oceněním také vysloužily postup na ME v Poreči. Řada zá-

stupců reprezentace Náchoda a zároveň
České republiky však ze strany mažoretek MONA zdaleka nekončila. Svoje horká
želízka totiž měly i v sóloformacích. Čtyřem nejlepším z nich se na začátku léta
opět podařilo postoupit na ME s bilancí
jedné zlaté, dvou stříbrných a jedné bronzové medaile.
Na vrchol celé taneční mažoretkové
sezony, Mistrovství Evropy, se děvčata
z MONy pečlivě připravovala celý letošní
srpen. Na všech jejich výkonech v chorvatské Poreči to bylo bezesporu znát
a i přes značnou konkurenci těch nejlepších zahraničních souborů nikdy nezůstaly pozadu. Skupině seniorek se dokonce
podařilo získat bronzové medaile a titul II. VICEMISTRYŇ EVROPY v náčiní baton, a stát se tak třetím nejlepším týmem
v Evropě. Všechny ostatní předvedené náchodské sestavy se za své prvotřídní výkony získaly umístění v první desítce nejlepších, což je jistě obrovským úspěchem
nejen pro mažoretky MONA, ale především i pro naše město Náchod.
(MB)
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SKAUTI

Sto let skautingu

Otevíráme výstavu ke stoletému výročí vzniku a trvání skautingu a Junáka a připomínáme si jména zakladatelů světového,
českého i náchodského skautingu, skautského hnutí, skautských
myšlenek a ideí, jejichž smyslem a cílem bylo oslovit mladého
člověka, chlapce ale i děvčata jazykem mládí blízkým – smyslem
pro přátelství, dobrodružství, pobyt v přírodě, tvořivou činnost
a pěstovat a rozvíjet v nich a dát jim do života základní humanitní hodnoty jako smysl pro spravedlnost, pravdu a přátelství,
věrnost a čest, lásku k bližnímu, obětavost, sociální cítění a statečnost, ochotu pomáhat slabším, lásku k vlasti, přírodě a hodnotám předchozích generací.
Prostředky, kterými skauting vychovává, hry, táboření a pobyt v přírodě, práce a praktická činnost není sama o sobě cílem,
ale jen prostředkem k dosažení všelidských hodnot, na kterých
stojí lidská pospolitost a civilizace.
Za svou stoletou historii prodělal český a také i náš náchodský
skauting období zrodu, vzestupu, útlumu, ale i zákazu v letech
1939, 1948, 1969 a po roce 1990 jeho nové oživení. To co prožívá
společnost, prožívá spolu s ní i mladá generace. Dítě a mladý člověk snadněji podléhá vnějším vlivům. To, čím je ohrožena společnost, intenzivněji ohrožuje dítě a dozrávajícího člověka, který
se učí příkladem a snadněji podléhá svodům. Místo autentického života v nesrovnatelné míře žije dnes ve virtuálním světě televize, reklamy, internetu, mobilních sítí, pokleslých tiskovin,
nebezpečí zneužití, drog, slibujících nevšední prožitky a vzrušení, aniž by všemu tomu musela předcházet práce, studium a poznání jako zdroj skutečného hmotného a duchovního bohatství.
Lidská populace je dnes ohrožena nejen svým početním růstem, následnou mobilitou, nedostatkem přírodních zdrojů,

půdy, vody, ale i neschopností dlouhodobě předvídat a usměrňovat svou budoucnost. Přetvářka, nepoctivost, populismus, povrchnost a sobectví, neschopnost naslouchat názorům druhých
a prosazování osobních zájmů na úkor zájmů společenských,
ničení přírody, prezentované jako daň z pokroku, ohrožuje děti
a budoucí generace víc než nás starší a dospělé. Jestliže skauting
ve svém úsilí a cílech, které mu vytkli jeho zakladatelé, nebude
tyto skutečnosti reﬂektovat a ve svém úsilí o výchovu mladého
člověka na tyto skutečnosti a vlivy reagovat, zpronevěří se hodnotám, ze kterých skauting vznikl, zpronevěří se skautskému zákonu a slibu. Každý skautský vedoucí si musí svou odpovědnost
za výchovu mladých lidí uvědomovat a na stav a tato nebezpečí
v práci s dětmi reagovat. Většina dětí dnes žije ve městech, vyrůstá v neúplných rodinách a v sociálním ohrožení, bez přímého styku s přírodou a není schopno negativní společenské vlivy proto eliminovat.
Skauting musí být domyšleným výchovným systémem. Nikoliv jen náplní volného času dětí a mladých lidí. Ať k tomu
ve skromné míře i tato výstava přispěje.
Ing. Jindřich Bradna
11. září 2011 v rámci ukončení této výstavy uspořádali náchodští skauti společnou výpravu na Junáckou vyhlídku do skal
nad Machovem. Počasí skvěle dotvářelo nádhernou krajinu pro
více než 80 účastníků z Náchoda, České Skalice, Hronova a Jaroměře, chlapců i děvčat ve věkovém složení od tří do osmdesáti
tří let. Jásavé tóny skautského signálu všechny přítomné symbolicky přenesly do začátku druhého století trvání skautingu.
Foto K. K.

ZŠ T. G. Masaryka
Bartoňova 1005, 547 01 Náchod
Rodiče vítáni
Značku „Rodiče vítáni“ získala Základní škola T. G. Masaryka Náchod za splnění kritérií za
vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Certiﬁkát uděluje společnost EDUin, o. p. s., na základě splnění základních a volitelných kritérií.

říjen 2011

FTS Florbal Náchod
pořádal oslavy 10 let

18. 9. 2011 – 15.00 hodin. Tento den
a čas zahajuje starosta města pan Birke
oslavy 10 let ﬂorbalu v Náchodě. Akce,
která se nesla v duchu beneﬁce a podpory nadace PFERDA (sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením),
náboru nových ﬂorbalových nadějí, zápasů VIP hostů, až po první domácí zápas
1. ligy mužů proti Plzni.
Při beneﬁci, která by se nemohla konat
bez velké ﬁ nanční a mediální podpory
sponzorů (Město Náchod, Primátor, Mobilní telefony Laštovic, Noviny ECHO, Hitrádio Magic a další), se vybralo 15.000 Kč
pro nadaci PFERDA – všem, kteří přispěli, ať už ﬁnančně, materiálně nebo jen zakoupením vstupenky, děkujeme!!!
Při oslavách byly sehrány exhibiční zápasy mladých náchodských nadějí – zápas hraný 2x6 minut nakonec po velkém
vypětí všech malých účastníků a účastnic
skončil spravedlivou remízou 4 : 4, a tak
si každý zúčastněný odnesl sladkou odměnu. Utkání VIP hostů a bývalých členů FTS (za které nastoupili např. starosta Jan Birke, předseda oddílu P. Korec,
trenér A mužů M. Havel a další sponzoři
a osobnosti) skončilo nakonec spravedlivou remízou 4 : 4, která se zrodila až v poslední minutě utkání. Současně na vedlejším hřišti probíhaly soutěže dovedností
o drobné ceny pro každého účastníka.
Pro diváky byla připravena ročenka oddílu, v klubovně bylo možné zhlédnout fotograﬁe z historie oddílu a v salonku restaurace „plechárna“ byly potom vystaveny
vítězné poháry a trofeje. Všem, kteří pomohli s přípravami oslav, a všech organizátorům, kteří tomu věnovali svůj volný
čas, děkujeme!!!
Rádi bychom vás pozvali na příští utkání proti nováčkovi soutěže FBŠ Hattrick
Brno, které sehrají náchodští hráči 1. 10.
2011 od 17 hodin opět v hale TJ Náchod.

INFORMACE

„ Poklopácká“
kultura
Alternativní čajový klub Poklop je
po prázdninové pauze opět otevřen a kromě kvalitních čajů Vám v měsíci říjnu nabídne zajímavé kulturní občerstvení.
Občanské sdružení Dokořán srdečně
zve na koncert akordeonisty, písničkáře, herce, literáta, organizátora Václava
Koubka, který vystoupí poslední říjnový čtvrtek, 27. 10. od 19.00, v Alternativním čajovém klubu Poklop. Přijďte si
poslechnout smutné či směšné příběhy,
ve kterých se, jen tak mimochodem, můžete poznat i vy.
Kapacita Poklopu je omezená. Doporučujeme zajistit si vstupenky v předprodeji.
Předprodej vstupenek je od 10. 10.
do 26. 10., v dopoledních hodinách
v NZDM Archa a od 17.00 –21.00 v čajovně
Poklop (mimo sobot a úterků). Cena vstupenky je 150 Kč.
Info: www.vaclavkoubek.cz,
www.dokoran.eu,
tel.: 491 422 386, 777 992 258
Zajímavá výstava fotograﬁí s názvem
Plechovkograﬁe, autora Petra Šulce (předseda náchodského Fotoklubu), je ke zhlédnutí v prostorách Poklopu od 1. října
do 20. listopadu. Zde vystavené fotograﬁe
nejsou většinou zajímavé svým obsahem,
ale více způsobem jakým byly vytvořené.
„Expoziční doba jednotlivých snímků je vždy
mezi 4 a 6 týdny, bez přestávek, takže v každém z vystavených obrazů je zachycen víc

Pracovat zadarmo?
Dělat něco zadarmo? Kdo by něco takového v dnešní době dělal? Ale i dnes se najde spousta lidí, kteří bez ohledu na svůj
čas nebo zájmy obětují kus svého volna
pro ostatní. Dobrovolnictví je postupně se
uplatňující nový fenomén.
A proč se vlastně stát dobrovolníkem?
Člověk by si mohl říct, proč by se zadarmo snažil pro ostatní? Ale například pro
matky na mateřské dovolené, absolventy, dlouhodobě nezaměstnané a další
může být příjemné strávit čas prací pro
jiné. Každý dobrovolník postupem času
získává zejména nové zkušenosti, nové
známosti, ale také nový náhled na život,
který mu mohou ukázat lidé, se kterými
může pracovat – ať už se jedná o klienty
sociálních služeb nebo zaměstnance neziskových organizací.
Dobrovolníkem se může stát každý
– bez ohledu na věk nebo postavení. Na

než měsíc života toho kterého místa…“ „Věřím, že diváky moje fotograﬁe zaujmou…“
doplňuje autor.
Otevírací doba Poklopu
Po, St, Čt, Pá, Ne 17.00 –21.00
Út, So zavřeno
U vstupu do areálu parku je třeba zazvonit na zvonek Poklopu. Děkujeme
za pochopení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za Dokořán, o. s., Mgr. Aneta Žďárská,
vedoucí čajovny
Náchodsku pomáhá s organizací dobrovolnictví Občanské poradenské středisko,
o. p. s. Zabýváme se jak pomocí pro zájemce o dobrovolnictví, tak i neziskovým organizacím, které by služby dobrovolníků
upotřebily. Každý dobrovolník projde psychotesty, proškolením a při své činnosti
bude pojištěn na způsobené škody.
Dobrovolnictví může pomoct dlouhodobě nezaměstnaným nebo maminkám
na mateřské dovolené, které se mohou cítit odloučené od běžné společnosti. Stejně tak i absolventi škol, kteří nemohou
sehnat práci, mohou nabýt první cenné
zkušenosti právě při dobrovolnictví.
V případě, že byste měli zájem stát se
dobrovolníkem kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Bc. Šárku Sophii Brodskou
na telefonním čísle 734 734 823, emailu: dikna@ops.cz, nebo ji osobně navštivte v kanceláři DIK, ulice Hálkova 432 v Náchodě každý čtvrtek od 8.00 –18.30.
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54. ročník silničního běhu HRONOV–NÁCHOD
sobota 22. října 2011
START v 10.30 hodin na náměstí v Hronově, kam budou
závodníci dopraveni z Náchoda autobusy
Pořadatel: Okresní svaz rekreačních sportů a KVT v Náchodě pod záštitou Městských úřadů v Náchodě a Hronově a Obecního úřadu ve Velkém Poříčí
PREZENTACE: V sobotu 22. října 2011 od 7.00 do 9.30 hodin v závodní kanceláři na
MěÚ Náchod – radnice na Masarykově náměstí v Náchodě
Běh je veřejným závodem, současně přeborem okresu Náchod mužů a žen v silničním běhu pro rok 2011 a 7. ročníkem běžeckého seriálu „MIZUNO RUNNING CUP
2011“. Mládež do 15 let startuje pouze se souhlasem rodičů!
Startovné: 100 Kč (včetně upomínkového předmětu Hronov–Náchod), je splatné při
prezentaci. Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace. Startovné za pojištěnce VZP hradí v plné výši pojišťovna VZP ČR (u prezentace
nutno předložit průkaz VZP ke kontrole).
Výsledky budou vyvěšeny po závodě na vývěsce u vchodu do radnice. Dále budou
zveřejněny na internetových stránkách www.behej.com, www.beh.cz, www.hronovnachod.cz, www.mizuno-running-cup.cz.
Další informace na OS ČSTV Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod,
tel. 491 426 744, mob. 606 444 071, 775 945 866
a mail: rufer.nachod@tiscali.cz, www.hronovnachod.cz.
Generálním partnerem závodu je VZP ČR!
Závod je zařazen do 7. ročníku MIZUNO RUNNING CUP 2011!
Závod je zařazen do Velké ceny východních Čech v bězích!
Závod obdržel ﬁnanční podporu od Královéhradeckého kraje!

Pavel Janeček na MS juniorských plavců v Limě
třikrát mezi patnáctkou nejlepších
V peruánské Limě se uskutečnilo 3. mistrovství světa juniorů v plavání. Českou
republiku reprezentovala sestava pěti
plavců – tří juniorů a dvou juniorek. Celkem se představilo 528 plavců z 58 zemí
světa. Nejvíc medailí získaly výpravy
USA, Japonska a Kanady.
Mezi nejlepšími juniory na světě měl
zastoupení i náchodský oddíl Delfín Náchod prostřednictvím Pavla Janečka, 17letého svěřence trenéra Romana Hakla.
Pavel Janeček, vlajkonoš naší výpravy, hned v úvodu programu 2. dne zaplaval výborný čas na polohové dvoustovce
2:05,51. Byl to pro něj druhý nejlepší osobní výkon hned po jeho nedávném českém
rekordu juniorů na ME v Bělehradě a celkové 14. místo z 41 startujících. Mezičasy dokonce ukazovaly i na možný osobní
rekord, ale zaváhání na obrátce ze znaku
na prsa a ne úplně vydařený kraul byly
důvodem času 0,2 s za osobním rekordem.
Vzhledem k tomu, že na dvoustovky
a delší tratě se plavala jen ﬁnále, žádný
z plavců od 9. místa již neměl možnost
se pokusit o zlepšení v semiﬁ nále nebo
ﬁnále B.
Dalším závodem byla 400 m polohovka v 5. den šampionátu. Mezičasy ještě na polovině trati naznačovaly, že by
mohl atakovat své osobní maximum. Prsový a kraulový úsek byl už ale hodně
unavený a podle svých slov měl co dělat,
aby závod se ctí dokončil. S konečným časem 4:33,21 a 15. místem z 35. závodníků

spokojenost nebyla. Závěrečný 6. den se
chtěl Janeček na trati 200 m znak pokusit
o osobní rekord. Nakonec z toho byl čas
1,3 sekundy za jeho maximem – 2:06,23
a 13. místo ze 34 startujících. Pavel si stěžoval na únavu už v první polovině trati.
I přesto doplaval jako 5. z Evropanů.
Nejlepším výkonem českých plavců se
stala disciplína 50 m prsa, kde Jakub Ševčík i přes střevní potíže dohmátl v semiﬁnále v čase 29,13, což znamenalo 10. místo, pouze 4 setinky od velkého ﬁnále.
Reprezentační trenér Roman Havrlant
ocenil po skončení šampionátu zodpovědný přístup všech čs juniorů a vyjádřil naději, že zmiňovaná pětice plavců se brzy
stane posilou naší seniorské reprezentace a setkáme se s nimi na dalších akcích
evropského i světového významu. (rh, pj)

Volejbal
SK Rubena Náchod
oddíl volejbalu Na Hamrech
Pražská ulice v Náchodě
v sobotu 1. října 2011
II. liga ženy
SK Rubena Náchod – VK Hronov
od 9.00 a 13.00 hod.
liga juniorek
SK Rubena Náchod
– TJ Slavia Hradec Králové
od 11.00 a 15.00 hod.
v sobotu 8. října 2011 liga juniorek
SK Rubena Náchod – VK Mělník
od 10.00 a 13.00 hod.
v sobotu 15. října 2011 II. liga ženy
SK Rubena Náchod – Jiskra Jaroměř
od 10.00 a 13.00 hod.
v neděli 16. října 2011 KP kadetky
SK Rubena Náchod – TJ Nový Bydžov
od 10.00 a 13.00 hod.

Házená
Rozpis mistrovských utkání
házenkářského klubu,
TJ Náchod – podzim 2011
Házená ve sportovní hale TJ Náchod
– na Hamrech
So 1. 10. 9.00 hodin
I. HK Dvůr Králové n. Lab.
OP starší žáci
So 1. 10. 10.00 hodin
I. HK Dvůr Králové n. Lab.
OP mini žáci
So 1. 10. 11.00 hodin
I. HK Dvůr Králové n. Lab.
OP mladší žáci
So 8. 10. 12.00 hodin
Frýdek- Místek
I. liga ml. dorost
So 8. 10. 14.30 hodin
Frýdek- Místek
I. liga st. dorost
So 8. 10. 17.30 hodin
I. HK Dvůr Králové n. Lab.
I. liga muži
St 12. 10. 17.00 hodin
HBC Jičín
OP starší žáci
So 22. 10. 12.00 hodin
Strakonice
I. liga ml. dorost
So 22. 10. 14.30 hodin
Bohunice
I. liga st. dorost
So 22. 10. 17.30 hodin
Louny
I. liga muži
Zdeněk Dušek, HC TJ Náchod

Pozvánka na aerobik

Pavel Janeček –účastník MS juniorů
v Limě – uprostřed (foto Roman Havrlant)

v sobotu 22. října 2011
od 9.00 hodin
v hale na Hamrech
soutěž v aerobiku

říjen 2011

Školské zařízení
pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod, 491 428 345,
722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz
Každé pondělí od 17.00 hodin, Parlons Francois! Individualizovaný kurz francouzského jazyka pro mírně pokročilé (úroveň
A2/B1) zaměřený na praktickou francouzštinu a konverzační
dovednosti, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Ilona
Horáková
5. říjen 2011, 9.00–13.00 hodin, Setkání ředitelů základních
škol, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Svatava Odlová a Mgr. Dagmar Anschlagová
5. říjen 2011, 8.30–12.30 hodin, Hrajeme si v matematice
– 2. stupeň ZŠ a SŠ, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: doc.
RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
5. říjen 2011, 13.00–17.00 hodin, Hrajeme si v matematice
– 1. stupeň ZŠ, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: doc.
RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
6. říjen 2011, 9.00–15.00 hodin, Základy ﬁnanční matematiky, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: doc. RNDr. Jarmila
Novotná, CSc.
6. říjen 2011, 8.00–12.00 nebo 13.00–17.00 hodin, Výtvarná
a ﬂoristická dílna. Výtvarné nápady, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Jana Matoušová
11. říjen 2011, 9.00–15.00 hodin, Vliv alternativních výtvarných technik na žáky s mentálním postižením, ZŠ TGM Náchod,
Bartoňova 1005, lektor: PhDr. Vlasta Šedá
13. říjen 2011, 9.00–12.00 hodin, Výtvarné činnosti pro
nejmenší děti, SVČ Bájo Česká Skalice, Husovo nám. 3., lektor:
PaedDr. Hana Vavřínová
18. říjen 2011, 8.30–16.00 hodin, Angličtina pro nejmenší IIa,
ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor. Mgr. Sylvie Doláková
19. říjen 2011, 9.00 – 16.00 hodin, Základy ﬁnanční gramotnosti na 1. stupni ZŠ, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: RNDr.
Růžena Blažková, CSc.
19. říjen 2011, 12.00–16.00 hodin, Interaktivní tabule a její
využití – začátečníci, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor:
Mgr. Lenka Kuncová
20. říjen 2011, 13.30–17.30 hodin, Úvod do tvorby webových
stránek, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Eduard
Hlávka
20. říjen 2011, 9.00–15.00 hodin, Integrace žáků se speciálními potřebami v MŠ, ZŠ, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor:
Mgr. Pavel Zikl, Ph. D.
20. říjen 2011, 14.00–18.00 hodin, Papírový pedig – pleteme
z papíru, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Michaela Lantová

Státní zámek Náchod
Náchodský zámek nabídne návštěvníkům v měsíci říjnu prohlídky Piccolominské expozice (I. okruh), Salonů II. patra a Exteriérový okruh (věž, terasa a sklepení) a to pouze o víkendech
a svátcích od 10.00–16.00 hodin.
V ostatních dnech jsou prohlídky možné po předchozím objednání pro skupiny deseti a více osob.
KULTURNÍ AKCE:
POZOR ZMĚNA! Večerní prohlídky pouze v jediný den a to – 28. 10.
Večerní prohlídky s „Černou paní“
Zveme návštěvníky na poslední letošní prohlídky s „Černou
paní“ a dalšími strašidly, které se budou konat od 18.00 do 19.30
hodin. v Piccolominské expozici. Hudba: sestry Hargitaiovy. Je
nutné se na tyto prohlídky objednat předem.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Více informací na www.zamek-nachod.cz a nebo na tel. 491 426 201

KULTURA
24.–25. říjen 2011, 9.00–15.00 hodin, Pedagogická evaluace
jako východisko individuální práce se žákem, ZŠ TGM Náchod,
Bartoňova 1005, lektor: doc. PeadDr. Olga Zelinková, CSc.
25. říjen 2011, 9.00–16.00 hodin, Hodiny českého jazyka
hravě, ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005, lektor: Mgr. Květoslava Ječná
Je možné zajistit školám, dalším institucím jako jsou např. neziskové organizace vzdělávací programy na míru (dle jejich požadavků) za příznivé ceny dle dohody. Podrobné informace a přihlášky na:
491 428 345 l. 45, 722 569 515, www.cvkhk.cz, stepanova@cvkhk.cz

Přehled kulturních akcí
v říjnu 2011 v Regionálním muzeu Náchod
Pavel Šimek, Radka Šimková, Romana Šimková,
Veronika Šimková, Tomáš Brokl: Bez rozměru
(keramika, akvarel, sklo, mozaika, tempera,
tiffani, fotograﬁe, akryl)
Ve dnech 5. až 30. října 2011 mohou návštěvníci v budově stálé
expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě zhlédnout výstavu prací rodiny Šimkových, které jsou tvořeny nejrozmanitějšími výtvarnými technikami. Vernisáž proběhne v úterý 4. října 2011 v 16 hodin. Otevřeno bude denně mimo pondělí
9–12, 13–17 hod.
Variace. Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ.
Do 15. října 2011 je možno ve výstavní síni regionálního muzea
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu prací výtvarného oboru žáků Základní umělecké školy J. Falty v Náchodě, která je pořádána u příležitosti znovuotevření výstavní síně a výročí 60 let od založení této školy. Otevřeno je denně mimo neděle
a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.
Vybráno z muzejních depozitářů…
Místopisná, religiózní, portrétní vyobrazení a motivy
z českých oper na sbírkových předmětech
Ve dnech 25. 10. až 26. 11. 2011 bude probíhat ve výstavní síni
muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) výstava sbírkových předmětů se zajímavými místopisnými, náboženskými a portrétními vyobrazeními, která by rozhodně neměla ujít vaší pozornosti. Otevřeno je denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod.,
v sobotu 8–12 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, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L.
Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. V říjnu je otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30–16
hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047,
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo
nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@
seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
Hronov – Alois Jirásek a Hronov
Do 29. října 2011 je možno v předsálí Sálu Josefa Čapka v Hronově navštívit výstavu věnovanou spisovateli A. Jiráskovi, která je
pořádána u příležitosti výročí 160 let od jeho narození. Otevřeno bude pondělí až pátek 9–12, 12.30–16 hodin.
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POHOTOVOST | ZÁJMOVÁ ČINNOST

Stomatologická pohotovost
1. a 2. 10.

MUDr. Jana Šťovíčková
Náchod
8. a 9. 10. MUDr. Lucie Třísková
Náchod
15. a 16. 10. MUDr. Jana Vaňková
Červený Kostelec
22. a 23. 10. MUDr. Jana Šnajdrová
Velké Poříčí
28. 10. MUDr. Blanka Filipová
Nové Město nad Metují
29. a 30. 10. MUDr. Ivana Vejmolová
Velké Poříčí

PROGRAM
ŘÍJEN
www.decko-nachod.cz
NOVÉ KROUŽKY
na školní rok 2011/2012
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
– pro maminky (i tatínky) s dětmi do 7
let, hravé tvoření, při kterém si společně vyzkoušíte práci s keramickou hlínou, vytvoříte si originální dekorace
a drobné dárečky pro celou rodinu
– probíhá v keramické dílně SVČ Déčko,
s sebou pracovní oděv, přezůvky
– lekce 60 minut
– bližší informace: Bc. Tereza Išová
(tel.: 774 223 296)
PALIČKOVÁNÍ
– pro dospělé a děti od 9 let
– přijďte se naučit jednu z nejstarších rukodělných krajkářských technik
– vede zkušená krajkářka Lucie Smetanová, schůzky každou středu od 16 do 18
hodin
– začínáme ve středu 5. října
– bližší informace: Bc. Tereza Išová
(tel.: 774 223 296)

AKCE PRO VEŘEJNOST
Sobota 15. října od 9 do 15 hodin
– SOBOTA S TERKOU
– den s angličtinou pro děti ve věku od
6 do 10 let
– hrátky a soutěže, výuka angličtiny, svačinka, oběd, pitný režim
– s sebou přezůvky a penál, cena 70 Kč
– bližší informace: PhDr. Jaroslava Nývltová (tel.: 775 223 291)
Sobota 15. října od 17 hodin
– DD Diskotéka v Klubu Hnízdo
– diskotéka pro všechny teenagery, vstup
30 Kč
– bližší informace: Jaroslav Karásek
(tel.: 775 223 919)
Středa 19. října v 17 hodin – prezentace o Německu
– přijďte se seznámit s dobrovolnicí Evropské dobrovolné služby Hannou
Starz, která Vás blíže seznámí s naším západním sousedem – Německem,
v rámci prezentace proběhne promítá-

Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 423 748
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 421 920
Burdychových 325
tel.: 491 463 421
Náchodská 548
tel.: 491 482 850
Komenského 10
tel.: 491 472 721
Náchodská 548
tel.: 491 482 000

ní ﬁlmu, vstup volný
– bližší informace: Ing. Kateřina Hiebschová (tel.: 775 223 294)
Pátek 21. října a sobota 22. října – Seminář Jak komunikovat s veřejností
– účastníci semináře se dozví, jak se
správně prezentovat a další informace
z oblasti PR – image v organizaci, co je
to ﬁremní kultura, komunikační strategie, jak má vypadat správné logo, zlaté
věty, jak napsat tiskovou zprávu
– bližší informace: Mgr. Andrea Kulichová (tel.: 777 082 140)
Středa 26. a čtvrtek 27. října
– Podzimní prázdniny s lesními skřítky
– denní program od 8 do 16 hodin pro děti
od 6 do 10 let
– podzimní tvoření, výroba přírodních
dekorací, zábavné hry atd.
– cena 60 Kč za den (materiál na výrobu
a program, pitný režim)
– s sebou: jídlo na celý den (možno dát
oběd na ohřátí), přezůvky, pracovní
oděv, oblečení na ven, kaštany a suché
plody na vyrábění
– nutné se přihlásit nejpozději den předem
– bližší informace: Bc. Tereza Išová
(tel.: 774 223 296)
Neděle 30. října od 16 hodin
– Halloween
– zábavný a trochu strašidelný program
pro celou rodinu na zahradě Déčka, s sebou baterky a teplé oblečení
– start v 16 hodin u brány, vstup 20 Kč
za osobu

Mateřské centrum MACÍČEK
KUŘÁTKA – veselé hrátky s batolátky,
cvičení, pohybové hry, říkadla a písničky
pro maminky s dětmi ve věku od jednoho do dvou let
– schůzky každé úterý, první skupina
od 9 hodin a druhá skupina od 10 hodin
ZAJÍČCI – cvičení, pohybové hry, říkadla,
zpívánky a veselé tvoření pro rodiče s dětmi ve věku od dvou do čtyř let
– schůzky každou středu a čtvrtek
od 9.30 hodin
MIMI KLUB – podnětné aktivity pro zdravý rozvoj miminka, konzultace a povídání o výživě a dalších tématech, určeno pro

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

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kauﬂand
denně 7–20 hod.,
v neděli 8–20 hod.
maminky s dětmi ve věku od dvou měsíců do 1 roku (nechodící dětičky), schůzky
každý čtvrtek
KRTEČCI – hlídání dětí – první samostatné krůčky bez rodičů, cvičení, vyrábění, pobyt v přírodě, vhodné pro děti před
nástupem do mateřské školy, pravidelně
jedno dopoledne v týdnu od 9 hodin
JAZYKOVÁ HERNA – pro maminky a děti,
konverzace v anglickém, německém či
ruském jazyce s rodilou mluvčí a českým
lektorem, 1 hodina týdně
HERNIČKA – odpolední volné hraní mimo
rozvrh pravidelných kroužků v útulné herně, setkávání maminek a tatínků
s dětmi bez organizovaného programu
Bližší informace u Martiny Hladíkové
na tel.: 774 635 232 nebo
na www.decko-nachod.cz

AKCE V KLUBU HNÍZDO
Středa 12. října od 16 hodin
– Turnaj v Člověče, nezlob se
Čtvrtek 20. října od 16 hodin
–turnaj v osmisměrkách
Úterý 25. října od 16 hodin
– turnaj v piškvorkách

POZVÁNKA
V rámci Orlicko-kladského
varhanního festivalu
se v Husově sboru v Náchodě,
Raisova 806, uskuteční
ve čtvrtek 6. října od 18.00 hod.
KONCERT PRO VARHANY
A VIOLONCELLO
Varhany – Jiřina Marešová, Violoncello
– Martin Sedlák
Program koncertu: Johann Sebastian
Bach (1685–1750): Toccata a fuga d
moll, BWV 565; Suita G dur pro sólové violoncello, BWV 1007, (výběr); Preludium – Sarabande– Menuett I, II – Gigue; A. Dvořák (1841–1904): Preludio
re maggiore. Fuga sol minore (z juvenilií); Klid, op. 68; B. Martinů (1890–
1959): Vigilie Koncert pro violoncello No.1, Andante moderato; C. Franck
(1822–1890): Piece héroique; Camille
Saint-Säens (1835–1921): Modlitba,
op. 158

říjen 2011

Senior klub „Harmonie 2“
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové
čtvrtky v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme
v říjnu při následujících programech:
6. 10. ve 14 hod. – Rekondiční pobyty ČČK, oblastní pobočky v Hradci Králové – nabídkou na rok 2012 mezi nás přijede
p. J. Bělohoubková
13. 10. ve 14 hod. Historie Kladského pomezí – přednášku pro
nás připravila a vyprávět bude p. Mgr. Vlčková
20. 10. ve 14 hod. – Beseda: „Dobrovolnictví v rámci projektu: Rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II“ – pohovoří p. Bc. Vít Čejka
27. 10. ve 14 hod. „KAVKAZ“ – jeho krásy na snímcích a spolu
s vyprávěním nám přiblíží p. Zdeněk Nývlt
Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se opět
těší členové výboru MO SD v Náchodě.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

Připomínáme svým členům a příznivcům:
Tajný výlet: Ve čtvrtek 6. října 2011 za historií i současností v našem regionu. Odjezd v 11.00 hod. od bývalého Tepna klubu, návrat kolem 19.00 hod. Účastníci platí 75 Kč, nečlenové SZdP 90 Kč.
Na vaše přání : Dne 11. 10. 2011 (úterý) vás zveme na zdravotní přednášku primáře ortopedie, MUDr. Romana Umlaufa. Začátek v 14.30 hod. v Odasu na Karlově náměstí. Po 16 hod. pokračujeme hudebním odpolednem (občerstvení). Členové 60 Kč,
nečlenové 70 Kč.
Přihlášky každou středu v klubovně
(Palachova 1303 od 13 do 15 hod kde nabízíme i sociální poradenství. Očekáváme Vaší účast a těšíme se na další setkání s poznáváním.
Za výbor SZDP Náchod O. Frühaufová, M. Čiháček

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
upozorňuje na změnu otvírací doby (galerie bude otevřená i přes
poledne) – denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně:

VÝSTAVY
Ruské malířství 19. a počátku 20. století
Tradiční dlouhodobá expozice obrazů ze sbírkových fondů Galerie výtvarného umění v Náchodě, Národní galerie v Praze, Galerie moderního umění v Hradci Králové,
Moravské galerie v Brně a Magistrátu města Pardubice.
(do 6. 11.)
Miroslav Štolfa – Černobílé elegie
obrazy, kresby (do 6. 11.)
Veronika Resslová a Martin Blažíček
– Místnost se zásuvkami
(site-speciﬁc instalace pro objekty, světlo a zvuk)
Z cyklu Umělci do 40 let. (do 6. 11.)
Galerie výtvarného umění v Náchodě vyhlašuje
6. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska
– NAŠE Galerie.
Téma letošního ročníku zní: Známe se? – Zrcadlo lidských tváří.
Soutěžní obory: kresba, malba, graﬁka (klasická i počítačová), fotograﬁe (klasická i digitální), plastika a objekt.
Věkové kategorie: děti do 6 let, děti od 7 do 14 let, mládež
od 15 do 18 let, dospělí.
Odevzdání prací: v týdnu od 5. do 11. prosince 2011.
Oﬁciální vyhlášení výsledků soutěže včetně předání cen
proběhne při vernisáži výstavy vybraných soutěžních prací
v pátek 20. ledna 2012.
Podrobné informace o soutěži naleznete na www. gvun.cz.

KULTURA | CÍRKVE

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor Raisova 806, 547 01 Náchod, telefon 491 426 223, administrátor Mgr. Jiří Musil, mobil 606 658 686, e-mail: jiri.musil@ccsh.cz, www.nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: Neděle 8.30
hod. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno
denně od 9.00–17.00 hod. Vchod do kolumbária a sboru na rohu
ulice Pražské. Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii pouze v sobotu od 9.00–11.00 hod. V ostatní dny je odběrní místo uzavřeno.
Smuteční tryzna za zesnulé v Husově sboru se uskuteční v neděli dne 30. října od 15.00 hod.

Římskokatolická farnost
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod, Masarykovo nám.
75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, jáhen Václav Smola 775 936 317,
http://www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00, od 16.45
do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st
16.00,čt. 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00. Mše sv. pro děti
a mládež až do odvolání se konají v kostele sv. Jana Křtitele
v 10.15. Adorace Nejsvětější svátostí oltářní bude v kostele sv.
Vavřince v neděli 2. 10. začátek po mši sv. v 9.00. Zakončení
korunkou k Božímu milosrdenství v 15.00. Posvícenské bohoslužby v kaplích se konají podle rozvrhu: Jizbice 2. 10. v 15.00
a 3. 10. v 18.00; Pavlišov 9.10. v 15.00; Vysokov 9.10. v 15.00
a 10.10. v 18.00; Dobrošov a Kramolna 16. 10. v 15.00 a 17. 10.
v 18.00, sv.Jan Křtitel v Náchodě Starém Městě 23. 10. v 10.15
a 24. 10. v 17.30. Posvícenská mše sv. pro farníky z Bražce bude
v neděli 9.10. v 7.30 v kostele sv. Vavřince a v pondělí 10. 10.
v 17.30 v kostele sv. Jana Křtitele; pro farníky z Dolní Radechové
bude v neděli 16. 10. v 7.30 a z Náchoda v 9.00; pro farníky z Babí
v neděli 23. 10. v 9.00. Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší
děti „Andělka“ v každý pátek od 17.00 hod. na děkanství. Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná v pátek po večerní mši
sv. na děkanství. Koncert k výročí Republiky Jakuba Jana Ryby
„Zpěv srdce“ se uskuteční ve středu 26. 10. od 19.00 hod. v kostele sv. Vavřince. Účinkují Vladimír Matějíček a Vladimír Roubal.
Vstupné dobrovolné a všichni jste srdečně zváni.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel. 491 426 712, bohoslužby v neděli v 9.00 hod.
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špreňarova 1053).
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické hodiny se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při
shromážděních. Farář M. Bárta.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střední podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mobil: 605 874 765,
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby pravidelně každou
sobotu od 9.30 hodin.

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Staněk,
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javor nický, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bohoslužby v neděli
v 9.30 hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.

Křesťanská společnost Nový Život
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384,
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

* * *
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KNIHOVNA

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod
informuje na ŘÍJEN 2011
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 4. 10. v dopoledních hodinách.

Výstavy
Studovna
Jen si tak zatančit. Serigraﬁe, obrazy a fotograﬁe Jana Hanuše
22. 9. – 22. 11. 2011
Hala – viz: Týden knihoven
oddělení pro děti: Jak děti malovaly Náchod

Irena Dousková

Náchodská univerzita volného času – 3. semestr
10. října – Jakub Unger – Jakub Unger – Jaké je to být investigativním novinářem
24. října – Alena Naimanová – Jak trénovat paměť
Přednášky začínají vždy ve 13.00 nebo 15.30 hodin v čítárně Městské knihovny v Náchodě, nebude-li uvedeno jinak. Vstup pouze na průkazky NUVČ!
Změna programu vyhrazena.

Oddělení pro děti
Projekt Kde končí svět? 2011/2012 – ČESKÝ ROK
Děti z celých Čech a Moravy budou psát a malovat knihu o tom, jaký je život našich dětí.
Bude to veliká kniha pro děti v Malém Himaláji. S jejich životem jste se mohli seznámit prostřednictvím fotograﬁí v loňském roce i v naší knihovně. Teď chceme tyto děti
seznámit se životem v zemi, která jim pomohla postavit školu a vybavit první knihovnu v těchto odlehlých horách. Krajům byly rozlosovány měsíce, na náš kraj připadl říjen. Proto náchodská knihovna vyhlašuje soutěž
Barevný říjen
Takže malujte, pište. Literární příspěvky mohou mít formu hesla z encyklopedie, mohou být stránkou z osobního deníku, mohou mít podobu komiksu, příběhu nebo básně. Obrázky mohou být malované, kreslené i koláže. Vyprávějte slovem nebo obrazem
o vašem běžném životě, o svátcích a tradicích, které se u vás pojí s měsícem říjnem,
o podzimních hrách, říjnovém počasí, přírodě… Svoje práce odevzdejte do 30. listopadu 2011 v oddělení pro děti MK Náchod. Nejlepší práce budou odměněny a poslány
do krajského kola.

Lucie Lomová

TÝDEN KNIHOVEN
3.–9. 10. 2011
Nejen v Týdnu knihoven, ale po celý říjen, můžete ve vestibulu knihovny a v půjčovně pro dospělé navštívit dvě výstavy:
„Co se v knihovně všechno děje“
a „Když slavní chodili do Náchodské knihovny“
Knihovna pro všechny
Beseda se spisovatelkou Irenou Douskovou 5. 10. 2011 v 18 hodin
Setkání s učiteli náchodských škol na téma „Co čtou dnešní děti aneb Aby povinná četba nebyla nuda“ v pondělí 3. 10. ve 14.30 hodin
Pro seniory
Rozvoz knih seniorům 4. 10. dopoledne.
Návštěva seniorů z Domova důchodců ve čtvrtek 6. 10. dopoledne.
Pro rodiče na rodičovské dovolené
Čtení v pohádkovém křesle 7. 10. 2011 v 10.00
Pro děti
Vyhlášení soutěže s patronem knihovny Milošem Kratochvílem – Dopiš pohádku.
Čtení v klubu maminek Hopsáček 4. 9. dopoledne
Záložková dílnička 5. 10. ve 14 hodin
Turnaj v pexesu 6. 10. od 13.00 do 15.00 hodin
Čtení v pohádkovém křesle 7. 10. od 13.00–15.00 hodin
Pro celou rodinu
Sobota 8. 10. – Den pro celou rodinu
DEN otevřených dveří, dílnička, …
Drátovací dílna s Kateřinou Smutnou pro pokročilé
17. 10. od 16.00 hodin. Nutné se předem přihlásit. Kurzovné 100 Kč.
Beseda s Lucií Lomovou – přední českou autorkou komiksu, kterou znáte například
ze Čtyřlístku, kde vycházel její komiks Anča a Pepík, v úterý 25. 10. v 15.00 hodin.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)

Měsíčník Náchodský zpravodaj.
Vydává Město Náchod, IČO: 00272868,
Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod.
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říjen

1. sobota pouze v 16 hod.
2. neděle pouze v 16 hod.

ŠMOULOVÉ (THE SMURFS – USA 2011)

1. sobota pouze v 18 hod.
2. neděle pouze ve 20 hod.

ALOIS NEBEL (ČR – 2011)

1. sobota pouze v 19.45 hod.

BEZ DECHU (ABDUCTION – USA 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

Nejšmoulovatější dobrodružství všech dob! Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí v dobách středověku, které se musí vypořádat samy se sebou a také s lidmi, zejména se zlým čarodějem, který je posedlý tím, aby se jich zmocnil pro své nekalé záměry. Animovaná rodinná komedie s oblíbenými postavičkami, uváděná v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.smurf happens.com
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Adaptace úspěšné stejnojmenné komiksové trilogie autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99. Temný příběh s atmosférou podobnou ﬁ lmům jako Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem,
k jehož realizaci použil režisér Tomáš Luňák poprvé v české kinematograﬁ i rotoscoping – unikátní technologii kombinující kreslený a hraný ﬁ lm. Příběh ﬁ lmu začíná na podzim roku 1989
na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel... Hrají Miroslav Krobot, Karel Roden, Ondřej Malý, Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík a další. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.aloisnebel.cz/?lang=cz
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D (BEZ DECHU (ABDUCTION – USA 2011))

Taylor Lautner (mj. Twilight Saga) v akčním napínavém thrilleru, který jednoho dne objeví svoji fotograﬁ i na webové stránce s pohřešovanými dětmi. Rychle zjišťuje, že jeho „dosavadní“ otec
a matka rozhodně nejsou jeho skutečnými rodiči. Nyní chce víc než cokoliv jiného odkrýt svoji pravou identitu... Do cesty se mu však připletou vládní agenti a začíná jej pronásledovat policie. Co stojí za tajemstvím jeho pravého jména a rodiny? Z pronásledování se stává divoká a nebezpečná hra o jeho život. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.abductiontheﬁlm.com/index.html
Doporučená přístupnost: od 12 let
2. neděle pouze v 18 hod.
3. pondělí 18 a 20 hod.
4. úterý pouze v 19.30 hod.
5. středa pouze v 19.30 hod.

MUŽI V NADĚJI (ČR – 2011)

5. středa pouze v 17 hod.

NEZVRATNÝ OSUD 5 (FINAL DESTINATION 5 – USA 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Po „Ženách v pokušení“ přicházejí „Muži v naději“! Nová komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. Ale hlavně: ženská se nesmí nudit!!! Komedie o nudném slušňákovi, ze kterého se pak díky románku s krásnou Šarlotou skutečně stává sebevědomý pán tvorstva, obletovaný milenkou a obdivovaný vlastní
manželkou. Situace je to sice krásná, ale dlouhodobě neudržitelná. Už proto, že skutečnými pány tvorstva jsou pochopitelně ženy... Hrají Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Vica Kerekésová a další. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.muzivnadeji.cz
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

„Smrti se nelíbí, když ji chce někdo napálit...“ O skupině nic netušících mladých lidí, kteří nikdy neměli přežít – začíná děsivý závod s časem, ve kterém se zoufale snaží objevit způsob,
jak uniknout děsivému plánu smrti... Páté pokračování slavné hororové série s příměsí černé komedie, ve které se ﬁ lmaři opravdu „vyřádili“ s 3D efekty! České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://ﬁnaldestinationmovie.warnerbros.com/index.html
Mládeži do 15 let nepřístupný
6. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
7. pátek pouze v 19.30 hod.

JEDEN DEN (ONE DAY – USA 2011)

6. čtvrtek pouze v 17 hod.
7. pátek pouze v 17 hod.
8. sobota pouze v 19.30 hod.
9. neděle pouze v 17.30 hod.
10. pondělí pouze v 17 hod.

ELITNÍ ZABIJÁCI (THE KILLER ELITE – USA 2011)

8. sobota pouze v 15.30 hod.
9. neděle pouze v 15.30 hodim

AUTA 2 (CARS 2 – USA 2011)

8. sobota pouze v 17.30 hod.
9. neděle pouze v 19.30 hod.
10. pondělí pouze v 19.30 hod.
11. úterý pouze v 17 hod.

KAMARÁD TAKY RÁD (FRIENDS WITH BENEFITS – USA 2011)

11. úterý pouze v 19.30 hod.

LIDICE (ČR – 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Skvělá jízda kolem světa! Hvězda závodních okruhů Blesk McQueen a nedostižný odtahový vůz Burák se coby nerozluční přátelé vydávají na zcela nová místa s cílem zúčastnit se prvního světového šampionátu, ve kterém bude rozhodnuto o tom, kdo je nejrychlejším autem světa... Rodinný animovaný svižný a zábavný ﬁ lm, představující zcela nové automobilové hrdiny, ale také
zákeřné padouchy a závodní auta světové úrovně, tajné agenty, hrozné darebáky i mezinárodní soupeře... Film je uváděn v českém znění.
Vstupné 70 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/cars/
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Košilatá a sexy pouť do neprobádaných území... Mohou dva kamarádi, kteří se teprve nedávno poznali, nejsou zadaní a pohrdají závazky, ze svého kamarádství vytěžit ještě o něco víc? Rozšíří-li své přátelství o příležitostný, zcela nezávazný sex „bez jakýchkoliv emocí“, dokáží se vyhnout všem úskalím, která se nutně objevují, pokud někdo začne být víc než pouhý kamarád?
Justin Timberlake a Mila Kunisová v hlavních rolích romantické komedie. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://www.fwb-movie.com/
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Více informací o ﬁlmu na www.ﬁlmlidice.cz

Mládeži přístupný

MUŽI V NADĚJI (ČR – 2011)
Vstupné 100 Kč

12. středa pouze v 19.30 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!

Ať přežije ten nejlepší... Thriller Garyho McKendryho slibuje výjimečný zážitek. Vznikl podle kontroverzního bestselleru Ranulpha Fiennese, který je podle slov autora autentickou reportáží z nebezpečného světa, o jehož existenci nemají normální smrtelníci ani tušení. A ti, kdo o něm tušení měli, už nejsou mezi živými. V hlavních rolích Jason Statham, Clive Owen a Robert
De Niro. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://www.killerelite.com/
Doporučená přístupnost: od 12 let

Vstupné 90 Kč
12. středa pouze v 17 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!

Neobyčejný příběh o neobyčejném vztahu, natočený podle celosvětového bestselleru Davida Nichollse, který nedávno vyšel i u nás. Odlehčenou náladu babího léta podtrhne sympatická romantická komedie s Anne Hathawayovou a Jimem Sturgessem v hlavních rolích o dvojici, která se vídá celých dvacet let, ale každý rok spolu stráví jen jeden den. Seznámili se na večírku po jejich společné promoci... České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na http://focusfeatures.com/one_day
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Více informací o ﬁlmu na www.muzivnadeji.cz

Mládeži přístupný

MORTEM (MORTEM – Francie 2010)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Mysteriózní thriller, v příběhu odehrávajícím se během jedné noci. Výjimečný snímek, který získal od svého uvedení v dubnu letošního roku 16 ﬁ lmových ocenění, je výpovědí toho, nakolik
podléháme své duši, jakou moc má nad námi a zda jí dokážeme vzdorovat v otázkách života a smrti... Režie Eric Atlan. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ﬁlmeurope.cz a na http://www.ericatlan.org/mortem.html
Doporučená přístupnost: od 12 let
13. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
14. pátek pouze v 17 hod.
15. sobota pouze v 17.30 hod.
16. neděle pouze v 19.30 hod.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU (ČR – 2011)

13. čtvrtek pouze v 17 hod.
14. pá. 15. so pouze v 19.30 hod.
16. neděle pouze v 17.30 hod.
17. po. 18. út pouze v 18 hod.
19. středa pouze v 17 hod.

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ (JOHNNY ENGLISH REBORN – USA 2011)

15. sobota pouze v 15.30 hod.
16. neděle pouze v 15.30 hod.

ŠMOULOVÉ (THE SMURFS – USA 2011)

17. po. 18. út pouze v 16.15 hod.
19. středa pouze v 19.30 hod.

DREAM HOUSE (DREAM HOUSE – USA 2011)

17. pondělí pouze ve 20 hod.
18. úterý pouze ve 20 hod.

MUŽI V NADĚJI (ČR – 2011)

20. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
21. pátek pouze v 16 hod.
22. sobota pouze v 16 hod.
23. neděle pouze ve 20 hod.

PARANORMAL ACTIVITY 3 (PARANORMAL ACTIVITY 3 – USA 2011)

20. čtvrtek pouze v 17 hod.
21. pátek pouze v 18 hod.
22. sobota pouze ve 20.15 hod.
23. neděle pouze v 16 hod.
24. pondělí pouze v 16.30 hod.
21. pátek pouze ve 20.15 hod.
22. sobota pouze v 18 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!

Někdy vám život dá ještě jednu šanci… Dramatická roadmovie o hledání míry viny a ospravedlnění sama sebe... Příběh inspirovaný skutečností na pozadí dravého kapitalismu. To je nový ﬁ lm
cenami ověnčeného scénáristy a režiséra Roberta Sedláčka. Herecký koncert v něm v hlavních rolích rozehrávají ﬁ lmoví i divadelní (a režisérovi téměř dvorní) herci Igor Chmela a Eva Vrbková. V dalších rolích Simona Babčáková, Jiří Vyorálek, Marek Taclík a Jan Budař. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.rodinajezakladstatu.cz
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!

Nebezpečí je třeba zesměšnit!!! Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu... Napětí a zábava v dalších eskapádách agenta Johnnyho Englishe. České titulky. Zvuk Dolby digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.johnnyenglishreborn.com
Mládeži přístupný
Vstupné 80 Kč
Vstupné 100 Kč
Vstupné 100 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na www.smurf happens.com

Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Více informací o ﬁlmu na http://www.eeap.cz/ a na http://www.dreamhousemovie.net/

Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Více informací o ﬁlmu na www.muzivnadeji.cz

Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR i v celém světě!

Odhalte tajemství paranormálních aktivit... Připravte se na intenzivní ﬁ lmový zážitek, který nenechá nikoho chladným. Snad kromě hrdinů ﬁ lmu, kteří se s paranormálními aktivitami setkají na vlastní kůži. Vy ostatní toto setkání možná přežijete. Třetí pokračování slavného hororu. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://www.paranormalmovie.com/
Mládeži do 15 let nepřístupný

TŘI MUŠKETÝŘI (THE THREE MUSKETEERS IN 3D 0 Francie/USA/VB/Německo 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!! Premiéra

Nové moderní zpracování nadčasového románu Alexandra Dumase natočené ve 3D, slibuje skvělou podívanou. Akčně pojatý velkoﬁ lm plný propracovaných scén je již nyní přirovnáván k nebývale úspěšným Pirátům z Karibiku. Roli D‘Artagnana ztvárnil mladičký Logan Lerman, v dalších rolích uvidíme hvězdy stříbrného plátna jako Millu Jovovich (Milady de Winter), Orlanda
Blooma (vévoda z Buckinghamu) a mnohé další. Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na http://www.threemusketeers-movie.com/
Mládeži přístupný

TŘI MUŠKETÝŘI (THE THREE MUSKETEERS IN 3D – Francie/USA/VB/Německo 2011)
Vstupné 90 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Premiéra v ČR!

POZOR – MIMOŘÁDNÁ PŘEDSTAVENÍ UVÁDĚNÁ VE FORMÁTU 2D za snížené vstupné!!!
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na http://www.threemusketeers-movie.com/
Mládeži přístupný

22. sobota pouze ve 14.15 hod.
23. neděle pouze ve 14.15 hod.
26. čtvrtek pouze ve 14.15 hod.

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL (ČR – 2011)

23. neděle pouze v 18 hod.

GISELLE

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ... Dobrodružství malé Saxánky, která se nenadálou souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek plné trpaslíků,
rarachů, draků, bazilišků, šotků a morkolabů. Na malou holčičku čekají neuvěřitelná dobrodružství neznámého světa, který se právě ocitl na pokraji zkázy. Rodinná komedie Václava Vorlíčka, která je volným pokračováním slavného ﬁ lmu „Dívka na koštěti“. Hrají Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, Ota Jirák a Markéta Hrubešová. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.saxana-ﬁlm.cz
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

Vstupné v předprodeji 300 Kč, v den konání 350 Kč
24. pondělí pouze v 19 hod.
25. úterý 17 a 19.30 hod.

BASTARDI 2 (ČR – 2011)

26. st. 27. čt 16 a 20 hod.
28. pá. 29. so pouze v 18 hod.
30. neděle pouze ve 20 hod.

BASTARDI 2 (ČR – 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D Republiková premiéra!!!

Volné pokračování českého dramatu, natáčeného v létě v Náchodě. Učitel Majer se stal ředitelem školy a musí i nadále řešit problémy s dětmi, které povyrostly a z některých z nich se stávají noví Bastardi... Nový policejní vyšetřovatel začíná pátrat po nových důkazech minulých nevyjasněných úmrtí, a smyčka okolo ředitele se začíná nebezpečně stahovat... Hrají: Tomáš Magnusek, Jan Šťastný, Martin Dejdar, Jiří Krampol, Radoslav Brzobohatý, Ladislav Županič, Kateřina Brožová, Jan Přeučil, Andrej Hryc, Eva Čížkovská, Jaroslava Obermaierová, Oldřich Vlach
a další. Režie Jan Lengyel. Zvuk Dolby Digital. V PONDĚLÍ 24. ŘÍJNA SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA FILMU ZA ÚČASTI TVŮRCŮ, HERCŮ, SPONZORŮ, NOVINÁŘŮ A DALŠÍCH – POZOR! – V PRODEJI POUZE OMEZENÝ POČET VSTUPENEK!!! V ÚTERÝ 25. ŘÍJNA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD PONDĚLÍ 10. ŘÍJNA V POKLADNĚ KINA VESMÍR.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://www.ﬁlmbastardi.cz/
Mládeži přístupný

Vstupné 90 Kč

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Mládeži přístupný

NÁKAZA (CONTAGION – USA 2011); TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ (ADVENTURES OF TINTIN: SECRET OF THE UNICORN – USA 2011);
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA (LARRY CROWNE – USA 2011); ČILE PO CHILE

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany
•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby
•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích,
protipožárních a kamerových systémů
JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com

Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow

`
NOVY` ZELAND
Zimní putování po ostrovech
přírodních superlativů

30.
11. 19
Srdečně
Váshodin
vítají
zvou
Městské divadlo
Dr. J. Čížka

Leoš a Lenka Šimánkovi
Jen málokdo zná nejkrásnější kout naší planety v zimě s azurově modrým mořem, stále zeleným pobřežím a k tomu s bílými, čersvě zasněženými vrcholky hor!
Nově zpracovaná live-diashow doplňuje vydání stejnojmenné fotografické knihy. Více informací: www.leossimanek.cz • E-mail: leossimanek@rtyne.net

