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Masarykovo náměstí
17. listopadu 2014
v 17.00 hodin

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v listopadu
Úterý
4. 11. 2014
v 19.00 hodin
SLEVA

Brněnští komorní sólisté
Komorní orchestr k Roku české hudby
Tři století českých skladeb pro
smyčcový orchestr
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 130, 120, 110 Kč
Předprodej od 13. 10. 2014

Čtvrtek
6. 11. 2014
v 19.00 hodin
SLEVA
Neděle
9. 11. 2014
v 15.00 hodin

Laďa Kerndl a Swing Sextet
Vstupné: 230 Kč
Předprodej od 7. 10. 2014

Pondělí
10. 11. 2014
v 19.00 hodin

Bengt Ahlfors: Popel a pálenka
Náchodská divadelní scéna
Vstupné: 80, 70, 60 Kč
Předprodej od 20. 10. 2014

Úterý
11. 11. 2014
v 19.00 hodin

Bengt Ahlfors: Popel a pálenka
Náchodská divadelní scéna
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 80, 70, 60 Kč
Předprodej od 20. 10. 2014

Pondělí
17. 11. 2014
v 19.00 hodin

Lordi
V hlavních rolích: Martin Hofmann,
Filip Rajmont a Peter Serge Butko
Vstupné: 250 Kč
Předprodej od 8. 9. 2014

Čtvrtek
20. 11. 2014
v 19.00 hodin

ROUTE 66 REVISITED!
Nový český film Zdeňka Juráska
Vstupné: 70 Kč
Předprodej od 13. 10. 2014

Neděle
23. 11. 20414
v 19.00 hodin

Joseph Stein, Jerry Bock, Sheldon
Harnick: Šumař na střeše
Divadlo Na Fidlovačce
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 480, 450, 430 Kč
Předprodej od 20. 10. 2014

Středa
26. 11. 2014
v 8.30 hodin
a v 10.30 hod.

Poslední trik Georgese Méliése
Divadlo Drak Hradec Králové
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením v pokladně
divadla a ve všech předprodejích

Čtvrtek
27. 11. 2014
v 19.00 hodin

Balage Band
Ota Balage feat. Tereza
Vstupné: 250 Kč v předprodeji,
300 Kč na místě
Předprodej od 8. 10. 2014

Rákosníček a jeho rybník
Divadlo Scéna
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 13. 10. 2014

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

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

7. 11. 2014
od 16 hod. a
od 19.45 hod.

Taneční kurzy – prodloužená
Pořádá Taneční studio TAKT
manželů Štěpových

Taneční kurzy
16. 11. 2014
Pořádá Taneční studio TAKT
od 13.30 hod. a
manželů Štěpových
od 16.15 hod.
21. a 28. 11. 2014
od 17 hod. a
19.45 hod.
8. 11. 2014
ve 19.30 hodin

Ples Obchodní akademie Náchod
Pořádá Sdružení rodičů a přátel OA Náchod

29. 11. 2014
ve 20.00 hodin

Ples Jiráskova gymnázia v Náchodě
Pořádá Nadace Jiráskova Gymnázia

Poslední trik Georgese Méliése
Nová inscenace Divadla Drak je inspirována pozoruhodným životním příběhem a dílem průkopníka kinematografie George Méliése. Zavede diváky do
lákavého prostředí kouzelníků, triků a magie. Kouzelnické triky, které Meliés dokázal jako první neuvěřitelně nápaditým způsobem využít ve filmovém
médiu, si dodnes zachovávají svou výtvarnou poezii. A především mají mnoho pokračovatelů. Na Meliésův svět plný bezbřehé imaginace je dokonce i smrt
krátká, neboť celuloid, iluze a fantazie jsou zbraně, které snad mohou i Zubatou porazit.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491 426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,
v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646. www.beraneknachod.cz
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.: 737 261 645 vstup zdarma.
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Informace ke konání
místního referenda
Vážení občané,
Zastupitelstvo města Náchod projednalo na svém zasedání dne 22. 9. 2014 konání místního referenda o areálu bývalé
Tepny na základě předložení bezvadného
návrhu přípravného výboru a rozhodlo
o vyhlášení „Místního referenda o areálu
bývalé Tepny ve dnech 10. a 11. října 2014“
o otázce č. 1, která zní. „Souhlasíte s tím,
aby Město Náchod v areálu bývalé Tepny
(st. p. č. 2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187
a 403/4 v katastrálním území Náchod)
odkoupilo všechny pozemky, a to maximálně za cenu v místě a čase obvyklou
s tím, že tuto cenu stanoví nezávislý certifikovaný odhadce, na kterém se shodne
prodávající i kupující strana.“ a o otázce
č. 2, která zní: „Souhlasíte s tím, aby město Náchod v areálu bývalé Tepny (st. p. č.
2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4
v katastrálním území Náchod) trvalo
v územním řízení na dodržení stávajícího územního plánu a jeho Souhrnné průvodní zprávy, zejména na smíšeném rázu
území a blokové zástavbě s tradičním systémem ulic“.
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Referendum proběhne v jeden den
a to v sobotu 22. listopadu od 8.00 hodin
do 20.00 hodin.
Přinášíme vám několik informací k průběhu referenda a ke způsobu hlasování.
Oprávněnou osobou, která může hlasovat v místním referendu je každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce. Jedná se tedy o voliče, který
má trvalý pobyt na území města Náchod,
dosáhl alespoň v den voleb osmnácti let
a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva.
Hlasovací lístky obdržíte v den konání referenda přímo ve volební místnosti.

Volební místnosti zůstávají nezměněny,
tedy hlasujete ve stejné volební místnosti
jako při ostatních volbách. Volič může požádat o vydání hlasovacího průkazu, který jej opravňuje volit v kterékoliv volební
místnosti na území města Náchod. Žádost
musí být podána osobně do 20. 11. 2014
do 16.00 hod. nebo písemně s ověřeným
podpisem nejpozději 14. 11. 2014. Vzor žádosti je umístěn na webových stránkách
města Náchod v odkazu místní referendum.
Způsob hlasování:
Hlasovací lístek obsahuje dvě otázky,
o kterých se bude rozhodovat. Otázky
jsou označeny arabskou číslicí a pod každou otázkou je v levé polovině hlasovacího lístku uvedeno slovo „ANO “ a v pravé polovině hlasovacího lístku je uvedeno
slovo „NE“. Vedle každého z těchto slov je
rámeček. Volič hlasuje tak, že označí křížkem v příslušném rámečku odpověď, pro
kterou hlasuje. K jiným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.
Volič může označit i pouze jednu odpověď a hlasovat tedy pouze o jedné otázce
ze dvou položených. I v tomto případě se
jedná o platný hlas.
A nezapomeňte. Je nutné mít s sebou
k volbám nezbytné doklady prokazující Vaši totožnost, ať už občanský průkaz
nebo cestovní pas nebo průkaz o povolení
k pobytu, jinak Vám komise nebude moci
umožnit hlasování.

Bc. Hana Horáková
Vedoucí správního odboru
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Náchodský zpravodaj

ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 30. 9.

Jednání rady města se
zúčastnilo osm, později
všech devět radních.
Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila zadání vypracování nového znaleckého posudku na zjištění aktuální ceny v místě a čase obvyklé pro pokračování v prodeji domu čp. 163 v ulici
Riegrova.
7-0-1
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Kabelovým vedením nízkého napětí je zasažena pozemková parcela města č. 152/2 nad
sídlištěm u nemocnice směrem na Lipí
v délce 63,36 m.
7-0-1
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o výpůjčce s Národním památkovým ústavem (NPÚ) na bezplatné užívání pozemkové parcely č. 382, č. 378/1,
č. 379, č. 373, č. 209, č. 210, č. 211, č. 2107,
č. 218, č. 219, č. 220 a stavební parcely
č. 156/2 vše v katastrálním území Náchod.
Pozemky budou využity pro stavbu chodníků, stezek, schodů, zábradlí a provedení
úpravy zeleně zámeckého kopce. Výpůjčka
uvedených pozemků umožní realizaci revitalizace zámeckého kopce, kterou město připravuje ve spolupráci s NPÚ. 8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Novým vedením kabelů nízkého napětí
bude zasažena pozemková parcela města
č. 412 a č. 413 na Jizbici v délce cca 65 m.		
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Novým vedením kabelů nízkého napětí
bude zasažena pozemková parcela města č. 462/1 v Bražci v délce cca 11 m. 8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Novým vedením kabelů nízkého napětí
bude zasažena pozemková parcela města
č. 488 v k. ú. Dobrošov, v části zvané Nová
Amerika, v délce cca 28 m.
8-0-0
RM vzala na vědomí nájemní smlouvy na umístění reklamy na lávce pro pěší
u Itálie uzavřené se společností NAVIS NÁCHOD, s. r. o. Nájemní smlouva bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. k 31. 12. 2014.
7-0-1
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o umístění reklamy firem na vánočních převěsech na dobu tří let do roku 2017. 8-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání na pro-

nájem nebytového prostoru v domě čp.
147 v Hurdálkově ulici (budova kina Vesmír) s firmou Jakuba Šimka, DiS., Náchod
s platností od 1. 10. 2014. Firma se zabývá mimoškolní výchovou a vzděláním.		
8-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 656
v ulici Němcové – výrobna a opravna hudebních nástrojů – s firmou Pavla Maliny,
Písek s platností od 1. 10. 2014.
8-0-0
RM schválila provozní řád veřejného
sportoviště na Brance a v Třešinkách.
8-0-0
Oprava mostu přes řeku Metuji
u pivovaru
8-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo se zhotovitelem EUROVIA CS a.s. v rámci opravy mostu přes řeku
Metuji u pivovaru, která je realizována
v rámci projektu Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí
– III. etapa, číslo PL.3.22/1.1.00/14.04219,
který je spolufinancovaný v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007–2014. Dodatek řeší nutnou kompletní výměnu plynovodního potrubí, které
ve stávajícím stavu již není možné znovu
sestavit a bezpečně provozovat. Proto je
nutné zhotovit potrubí nové.
Projekt „Konsolidace IT a nové služby
technologického centra města Náchod“
9-0-0
RM souhlasila s výběrem dodavatele
na organizátora výběrového řízení na dodavatele zařízení projektu „Konsolidace
IT a nové služby TC obcí“ a s uzavřením
příkazní smlouvy s firmou DABONA Rychnov Nad Kněžnou, s.r.o.
Komunikace Vodárenská – Babí 9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
ke smlouvě o dílo se společností STAVIBET, s. r. o., České Meziříčí na stavbu „Komunikace Vodárenská – Babí“ s termínem
dokončení do 15. 10. 2014.
Pavlišov – oprava chodníků 2014 9-0-0
RM schválila cenovou nabídku firem
VŠE PRO STAVBY, s. r. o. a TS Náchod s.r.o
na opravy chodníků na Pavlišově v roce
2014 za celkovou cenu 324 478 Kč včetně
21 % DPH.
Rekonstrukce chodníků ul. Polská 9-0-0
RM souhlasila se změnou realizace
v rámci akce „Rekonstrukce chodníků ul.
Polská, k.ú. Náchod a k. ú. Běloves“. Bude
provedena oprava chodníku na p.p.č.
734/3, 734/4, 734/5, 734/6, 734/7 – od výjezdu KAUFLAND po křižovatku ALBERT,
jako záměna za původně plánovanou
opravu chodníku v úseku od autoservisu
Cejnar – AMETEK.
Víceúčelový park u SVČ Déčko
v Zámecké ulici v Náchodě
– 1. etapa
9-0-0
RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči B plus P, s. r. o., Červený Kos-

telec a souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na realizaci stavby „Víceúčelový
park u SVČ Déčko v Zámecké ulici v Náchodě, 1. etapa“ s touto firmou.
Zateplení MŠ U Kočovny
v Náchodě
9-0-0
RM projednala Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu
Životní prostředí a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně příloh.
RM schválila uzavření smlouvy a přijetí dotace z Fondu soudržnosti ve výši
484 551,00 Kč a dotace ze Státního fondu
životního prostředí ve výši 28 503,00 Kč
na projekt CZ.1.02/3.2.00/14.24923 Zateplení MŠ U Kočovny v Náchodě (EIS reg.
č. IS SFZP 14209793) poskytnuté v rámci
OPŽP, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.
Zateplení MŠ Vančurova
v Náchodě
9-0-0
RM projednala Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí v rámci Operačního programu
Životní prostředí a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně příloh.
RM schválila uzavření smlouvy a přijetí dotace z Fondu soudržnosti ve výši
1 055 517,80 Kč a dotace ze Státního fondu
životního prostředí ve výši 62 083,40 Kč
na projekt CZ.1.02/3.2.00/14.24922 Zateplení MŠ Vančurova v Náchodě (EIS reg.
č. IS SFZP 14209253) poskytnuté v rámci
OPŽP, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.
Výstavba rodinných domů
nad nemocnicí
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením Dohody o vzájemném započtení pohledávek
a závazků mezi Městem Náchod a dodavatelem SOVIS CZ, a. s., Hradec Králové,
v rámci akce „Výstavba RD Nad nemocnicí – Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí Náchod“.

TELEGRAFICKY:

RM schválila cenovou nabídku na doplnění umělého trávníku v prostoru ZŠ
Komenského v Sokolské ulici za cenu
58 861,70 Kč bez DPH.
8-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 30.000 Kč a převod této
částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Březinova. Finanční prostředky budou použity na úhradu energií.
8-0-0
RM schválila výjimku z počtu žáků
na školní rok 2014/2015 v ZŠ Náchod-Plhov z 30 na 32 žáků ve třídě.
9-0-0
RM schválila cenový návrh Technických
služeb Náchod, s. r. o. na přeložku vrchního vedení do závěsného kabelu na Babí.		
9-0-0
RM vzala na vědomí změnu kronikáře
města Náchoda. Tuto funkci bude od 1. 1.
2015 vykonávat paní Mgr. Alena Čtvrtečková z Náchoda.
9-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 12.320 Kč a převod této
částky do rozpočtu příspěvkové organi-
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zace ZŠ Pavlišovská (Babí). Finanční prostředky budou použity na nákup konvektomatu do školní jídelny. Rozdíl ve výši
24.531 Kč bude dofinancován z vlastního
rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku.
9-0-0

Rada města 14. 10.

Jednání rady města se zúčastnilo šest radních, tři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
RM vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na umístění reklamy na lávce
pro pěší u Itálie. Nájemní smlouva bude
ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. k 31. 1. 2015.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. Kabelovým vedením nízkého napětí je zasažena pozemková parcela č. 152/2 v Nyklíčkově ulici
v délce 63,36 m. Smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce s Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje. Smlouva se
týká bezplatného užívání dvou parkovacích míst o celkové výměře 25 m2 na pozemkové parcele č. 38/1 v ulici Českých
Bratří. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s účinností od 1. 11. 2014.6-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy se společností Česká pošta, s. p.,
Praha. Smlouva se týká pronájmu části
pozemkové parcely č. 272/6 o výměře 1 m²
v katastrálním území Bražec za účelem
umístění doručovací (poštovní) schránky. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 11. 2014. 6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene, které spočívá v právu chůze a jízdy po pozemkové
parcele č. 201/3 v k. ú. Náchod a umístění
kanalizačního potrubí pod povrchem stavební parcely č. 62 a pozemkové parcely
č. 1919/35 v v Tyršově a Zámecké ulici.		
6-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene
se společností ČEZ Distribuce, a. s. Novým vedením kabelů nízkého napětí
bude zasažena pozemková parcela města
č. 669/18 na Kašparáku v délce 56,29 m.		
6-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít s Povodím Labe s. p., smlouvu o nájmu pozemků pro vybudování lávky pro pěší přes
Metuji v Bělovsi. Nájem se týká pozemkové parcely č. 16/2, 681/1, a 87/3. Současně
radní schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
které bude na těchto pozemcích zřízeno
po dokončení stavby lávky.
6-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce,
a. s. na stavbu lávky pro pěší přes řeku
Metuji v Náchodě Bělovsi.
6-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE
Plán zimní údržby
na období 2014/2015
6-0-0
RM schválila plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní období 2014–2015.
Sadové úpravy parku u nádraží
– přijetí dotace
6-0-0
RM projednala Smlouvu č. 13148316
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace včetně příloh.
RM schválila uzavření této smlouvy a přijetí dotace z ERDF ve výši 185 009,30 Kč
a dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 13 214,95 Kč na uvedený projekt.
Medvědi – zhotovení přístřešku
nad žlab s krmením
6-0-0
RM schválila zhotovení přístřešku nad
žlab s krmením pro medvědy umístěné
na státním zámku v Náchodě a přidělila
tuto veřejnou zakázku uchazeči Tesařské
a výškové práce Petr Špaček, Jizbice.
Propojení městského kamerového
dohlížecího systému s obvodním
oddělením Policie ČR
6-0-0
RM schválila uzavření smlouvy na propojení městského kamerového dohlížecího systému s obvodním oddělením Policie ČR ve výši 432.000 Kč s firmou JJ Trend,
s. r. o., Náchod. Spoluúčast města na realizaci této akce je 82.000 Kč, zbývající část
je hrazena v rámci dotace z prostředků
Ministerstva vnitra ČR.
Smlouva o reklamě – ples města 6-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o reklamě s firmou Primátor, a. s., Náchod
na zajištění reklamy Primátoru, a. s.
na Reprezentačním plese Města Náchoda, PRIMÁTORU, a. s., Beránku Náchod, a. s., který se bude konat v sobotu
21. února 2015 v prostorách Městského divadla dr. Josefa Čížka – Beránek v Náchodě. Za zajištění reklamy firmě Primátor a.
s. obdrží Město Náchod finanční příspěvek na realizaci plesu 50.000 Kč + DPH
v platné zákonné sazbě.
Dešťová kanalizace pro výstavbu
rodinných domů V Kalhotách
6-0-0
RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky na výstavbu dešťové kanalizace pro
výstavbu rodinných domů V Kalhotách
uchazeči REFERAL, s. r. o., Praha a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci této stavby.
Veřejná prostranství Náchod
– most a navazující komunikace
v ul. Na Skalce
6-0-0
RM schválila projekt „Veřejná prostranství Náchod – most a navazující komunikace v ul. Na Skalce“ předložený Městem
Náchod podaný do 1. časově neomezené
výzvy vyhlášené Městem Náchod pro aktivitu 5.2 a Revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice“ a souhlasila s vydáním Potvrzení o výběru

projektu pro schválený projekt. Potvrzení o výběru projektu je dokladem o tom,
že projekt je zařazen do „Integrovaného
plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice“.
Zabezpečení zahrady „Déčka“
kamerovým systémem
6-0-0
RM schválila záměr zabezpečení prostoru zahrady „Déčka“ bezpečnostními kamerami s napojením na Městskou policii.

TELEGRAFICKY:

RM schválila čerpání prostředků fondu
rezerv a rozvoje v celkové výši 99.200 Kč
pro příspěvkovou organizaci ZŠ T. G. Masaryka, Náchod. Částka 11.000 Kč bude
převedena do investičního fondu organizace a finanční prostředky budou použity na pořízení interaktivní tabule. Částka
ve výši 88.200 Kč bude převedena do rozpočtu organizace a použita na pokrytí běžných provozních nákladů. Zároveň
RM schválila čerpání investičního fondu
v celkové výši 49.973 Kč na nákup interaktivní tabule.
6-0-0
RM zamítla členství ve Svazu měst
a obcí České republiky.
6-0-0
RM schválila rozdělení dotace z rozpočtu města sportovním klubům na rok 2014
dle návrhu tělovýchovné komise města
ze dne 6. 10. 2014. Celkem byla rozdělena
částka 160.000 Kč.
6-0-0
RM schválila druh samolepek ve tvaru
siluety ptáků černé barvy a průhledných
siluet s UV efektem, které budou umístěny na autobusové zastávky a výtah u radnice.
6-0-0
RM schválila objednání u základních
škol a mateřských školek provedení výzdoby květníků na náměstí ve výši 500 Kč
na květník.
6-0-0
RM souhlasila s poskytnutím účelové
neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci
projektu s názvem Etická výchova pro ZŠ
Plhov, Náchod a uzavřením smlouvy o poskytnutí této dotace s Královéhradeckým
krajem.
6-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
na činnost Jednotky sboru dobrovolných
hasičů ve výši 200.000 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup čerpadel, technického vybavení a ochranných
prostředků.
6-0-0
RM schválila rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku o 300.000 Kč
na úhradu dopočítané výše spotřeby elektrické energie ve školní jídelně za období
19. 12. 2011 až 9. 4. 2014 pro příspěvkovou
organizaci ZŠ T. G. Masaryka, Náchod. 		
6-0-0
RM schválila cenovou nabídku na oplocení sportovního hřiště na Dobrošově firmy SILVAGRO, s. r. o. Zábrodí za celkovou
cenu 238.293,33 Kč včetně 21 % DPH.		
6-0-0
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Náchodský zpravodaj

KRONIKA, LIGA, OS CESTA
					

KRONIKA

narození a sňatky v září

Byli oddáni v září 2014

Narodili se září 2014

20. 9. Zdeněk Kuna, Velké Svatoňovice
		 Lenka Baierová, Trutnov
		 Marek Chvalovský, Nehvizdy
		 Andrea Šedivá, Nehvizdy

2. 9. Tadeáš Balog
4. 9. Martin Kříž
7. 9. Diana Reichrtová
16. 9. Silvie Zítková
17. 9. Zdeněk Mata
20. 9. Viktorie Slováková
		 Samuel Bednář
24. 9. Tsovoo Gantuya
28. 9. Kateřina Tencarová

27. 9. Tomáš Šulc, Červený Kostelec
		 Eva Kačalová, Náchod
		 Ladislav Kubec, Dobruška
		 Andrea Matyášová, Náchod

7. ročník putovní výstavy
Ligy proti rakovině Praha
KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM V NÁCHODĚ
Liga proti rakovině Praha při letošním
podzimním turné putovní výstavy navštívila Masarykovo náměstí v Náchodě.
Akce se uskutečnila pod záštitou starosty
města Jana Birke a u příležitosti 20. výročí sdružení onkologických pacientů Ligy
proti rakovině Náchod. Během dvou dnů

se akce aktivně zúčastnilo 1327 dospělých a 460 dětí do 12 let. K vyšetření základních zdravotních ukazatelů pracovníky Státního zdravotního ústavu přišlo
332 návštěvníků, služeb kožních lékařek
využilo 212 osob.

Cesta ve víru diskohrátek
Diskohrátky v Jičíně, to je každoroční akce pro hendikepované, na kterou se
těší nejen klienti OS CESTA, ale i všichni ti, kteří o ně ve stacionáři pečují. Jsme
rádi, že naši přátelé ze sdružení KAMARÁD nás nikdy nezapomenou pozvat. Pokaždé, když přijedeme do Jičína, přivítá

nás toto město vlídným podzimním počasím, jako by tady snad ani nepršelo. Je ale
pravda, že i kdyby lilo jako z konve a venku byla třeba sněhová vánice, bylo by to
účastníkům Diskohrátek srdečně jedno.
Na parketě je totiž horká taneční atmosféra a je vidět, že si to sem všichni přijeli opravdu užít.
V této době, kdy lidé už nežijí, ale spíše přežívají, obtěžkáni každodenními starostmi a povinnostmi, je velmi osvěžující vidět čistou a bezprostřední radost ze
života. I postižení lidé mají své velké starosti, ale jejich žebříček hodnot bývá posunutý za hranice našeho chápání. Těmto lidem často udělají radost i maličkosti,
které pro nás nemají téměř žádnou cenu.
Hendikepovaní si přejí jen to, aby měli své
místo v naší společnosti, abychom s nimi
počítali, neodmítali je, neizolovali, touží
po lásce a přátelství. Chtějí tak moc? Někdy se zdá, že vzhledem k prioritám naší
společnosti, chtějí možná až příliš.
Denisa Voborníková, Ředitelka OS Cesta

Péče o duševní zdraví
nová pobočka v Náchodě
www.pdz.cz

Občanské sdružení Péče o duševní
zdraví je nestátní, nezisková a politicky
nezávislá organizace, která se specializuje na pomoc duševně nemocným lidem.
Sdružení bylo založeno v roce 1995
v Pardubicích. V současnosti působí v sedmi okresech Královéhradeckého a Pardubického kraje. Na toto sdružení se může
obrátit každý člověk, který se léčí pro duševní potíže. Podmínkou je věk nad 18 let
a bydliště v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
Posláním sdružení je pomáhat dlouhodobě duševně nemocným lidem v zapojení do běžného života, zvláště po hospitalizacích v psychiatrických zařízeních,
pomáhat duševně nemocným lidem v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučení ze společnosti.
A v neposlední řadě pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti
a vztahy s okolím, aby mohli žít spokojeně
a samostatně ve svém prostředí.
Sociální služby jsou poskytovány zdarma, k využívání služeb není zapotřebí
doporučení lékaře. Cílovou skupinou jsou
především lidé s vážnými duševními nemocemi, jako jsou diagnózy z okruhu psychóz (např. schizofrenie) či z okruhu afektivních poruch (např. opakované deprese,
bipolární porucha). Služby se řídí těmito
zásadami: dobrovolnost, individuální přístup, partnerství a respekt, práce v přirozeném prostředí (pracovníci přijedou
za klientem tam, kde pomoc a podporu
potřebuje).
Sdružení může svým klientům pomoci
např. s vyřizováním úředních záležitostí,
řešením konfliktních situací (mezilidské
vztahy, rodinné spory, ztráta práce, bydlení), s finančním hospodařením, s pochopením příznaků nemoci, s tréninkem
praktických dovedností pro samostatný
život, atd.
Kontakty na nově vzniklou pobočku
Péče o duševní zdraví v Náchodě: Tyršova ulice č. p. 59 (náměstí, budova ministerstva zemědělství, 1. patro) Kontaktní osoby: Bc. Lucie Pacovská, tel.
778 526 210, Martina Chocholáčová, DiS.,
tel. 778 526 211, e-mail: pdz-na@pdz.cz.
Kontaktní den je úterý 9–16 hodin (v tuto
dobu může klient přijít bez ohlášení a má
jistotu, že na pobočce bude pracovník,
který se mu bude věnovat).

Stolní kalendář
NÁCHOD 2015

si můžete zakoupit
v KNIHKUPECTVÍ
Horová-Maur na Kamenici

listopad 2014

POZVÁNKY, ARCHA

Lidová oslava pěveckých souborů
v den patronky hudby sv. Cecílie

MONOGRAM

ŠPIČKA ČESKÉHO
BLUEGRASSU VYSTOUPÍ
V NÁCHODĚ
Pražská skupina Monogram se vrací
na českou hudební scénu v novém složení.
Původní členy, Jaromíra Jahodu (banjo,
zpěv), Zdeňka Jahodu (mandolína, zpěv)
a Pavla Lžičaře (kontrabas) doplňuje nově
příchozí kytarista, zpěvák a skladatel Jindřich Vinkler (ex. Bluegate) a houslista
Pepa Malina (Druhá Tráva, ex. Cop).
Monogram čerpá nejen z původního repertoáru skupiny, ale představuje i několik nových instrumentálních skladeb a autorských písní v anglickém i českém jazyce.
Za 20 let hudební činnosti Monogram nasbíral řadu významných ocenění na poli
akustické hudby. V rámci hlasování ČBA
byl několikrát vyhlášen jako Nejlepší instrumentální skupina.
V roce 2008 získal ocenění asociace EBMA
jako Evropská skupina roku.
Monogram pravidelně vystupuje na předních festivalech v České republice: (Porta, Prázdniny v Telči, Zahrada aj.), a v řadě
dalších zemí, Dánsku, Švédsku, Španělsku, Velké Británii, Francii, a dvakrát také
na prestižním festivalu IBMA v Nashville
USA.
Členové skupiny mají na svém kontě spolupráci s mnoha domácími i zahraničními umělci (Druhou Trávou, Pavlem Bobkem, Bratry Nedvědovými, Jiřím Suchým,
Chris Jonesem, Peterem Rowanem, Charlie McCoyem aj).
Skupina Monogram natočila celkem čtyři
alba. Tři z nich byla oceněna v rámci hlasování ČBA jako Album Roku. V současné době se skupina připravuje na natáčení
nové autorské desky.
MURPHYS BAR Náchod
Pátek 21. listopadu v 19:30
Plhovské náměstí 1101, Náchod
rezervace na tel.: 604672252
www.monogram.cz

začíná ve 14.30 v sobotu 22. listopadu
2014 ve velkém sále náchodské sokolovny. Přijďte se podívat a podpořit zpěváky od předškoláčků až po dospělé, kteří
se pokusí rozveselit tento hudbě určený
den a také přijďte ochutnat popřípadě zakoupit nebo i objednat produkty sponzorů této akce, kteří se svými sýry, uzeninami, čokoládami, čaji a vínem a dalšími
pochutinami potěší při akci i Vaše chuťové pohárky.
Na setkání se těší:
Soubor mateřské školy PLHOVÁČEK pod
vedením Dany Roušarové a Jarmily Štěpánové
Pěvecký sbor NOTIČKY ze ZŠ Komenského
ul. pod vedením Heleny Bohadlové
Pěvecký sbor CANTO ze ZUŠ v Náchodě,
pod vedením Zbyňka Mokrejše v zastoupení Lukáše Janka
Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia v Náchodě (řečený SBOREČEK) pod vedením
Vlastimila Čejpa
Pěvecký sbor STA ALLEGRO z partner-

ské Kudowy Zdróje pod vedením Roberta Wajlera
HRON – pěvecký spolek z Náchoda pod
vedením Vlastimila Čejpa, jehož členové
po vzoru starých tradic tuto akci pořádají
Ze sponzorů a přispěvatelů na akci, jimž velmi děkujeme, se na Vás těší:
Manželé Škodovi – Synergie s čokoládou,
čaji a kávou z nové prodejny v atriu Komerční banky
Akkelien Nijdam z Dolního Lánova se
skvělými holandskými sýry
Luděk Vacek – Řeznictví u Vacků ze Studnice s nabídkou uzenářských výrobků
Pavel Dusbaba – Vinotéka u gymnázia
s degustací vín
Přimlouváme se, oplaťte sponzorům jejich
nevšední štědrost Vaší přízní, objednávkami a nákupem jejich produktů při této oslavě hudby.
Pořadatel – spolek Hron z Náchoda Vás srdečně na zve!
Vstupné na celou akci od 14.30 do 20.00
hodin bude 40 Kč děti do 15 let zdarma.

Fotbalový turnaj na novém hřišti Kašparák
Ve středu 8. října proběhl fotbalový turnaj KAŠPR CUP na nově zbudovaném hřišti Kašparák v Americké ulici. Zúčastnily se ho organizace z Náchoda, Broumova
a Hradce Králové. Celkem bylo na turnaji
60 hráčů v desíti družstvech a jako diváci se přišli podívat rodiče. Někteří z rodičů byli ovšem také i aktivními účastníky.
Starší kategorie byla totiž věkově vymezena od 15 do 100 let. Název turnaje vymyslel klient Archy Adrian Čisár. Ten také
spolu s dalšími klienty, Markem Bundou
a Petrem Dzurkem pomáhal s přípravami
turnaje. Adrian spolu s pracovníkem Archy Janem Vajsarem vymysleli pravidla
fotbalu uzpůsobená pro potřeby hřiště
na Kašparáku. „Fotbal, který zde hrajeme
je podobný jako v počítačové hře FIFA STREET. Je to takový pouliční fotbal s volnějšími
pravidly,“ říká Adrian.
Na turnaji sice platila volnější pravidla
fotbalu, ale o to přísnější pravidla chování. Byl zde například zákaz kouření nejen pro hráče, ale i pro diváky a to včetně
dospělých. „Velmi důležitý je pro nás také
zákaz používání vulgárních výrazů. Týmu,
který by pravidla porušil, hrozila diskvalifikace,“ uvedl pracovník Archy Honza Vajsar. Naštěstí se tak nestalo a po skončení turnaje mohli jeho účastníci odcházet
s dobrým pocitem, že se nikdo nezranil a že atmosféra byla přátelská. Cenu
pro nejlepšího hráče starší kategorie získal Lukáš Feko z Hradce Králové. Vítězné týmy mladší i starší kategorie byly ale
z Náchoda. Měly výhodu domácího prostředí. „Po turnaji jsme se mohli, jak s hráči z Broumova, tak s hráči z Hradce Králové

rozloučit přátelským podáním ruky a kluci
z Hradce vyslovili svůj obdiv, že jsme si vlastními silami dokázali vybudovat takové hřiště. Hradečtí se s námi loučili s tím, že příště
zase uspořádají turnaj oni a určitě nás pozvou. Těšíme se společně na další shledání
s nimi,“ dodal Vajsar.
Tento turnaj nebyl zdaleka prvním,
kterého se Archa účastnila. Je součástí
víceletého projektu, během kterého pořádají sociální služby pro děti a mládež
různá sportovní utkání v řadě východočeských měst. Mládež se tak může několikrát do roka sejít a soupeřit nejen ve fotbale, ale také v přehazované nebo stolním
tenise.
CO CHYSTÁME NA LISTOPAD
Naskytla se nám příležitost zapojit se
do celorepublikové soutěže ve hře Superfarmář. Že jste ještě o Superfarmáři nikdy
neslyšeli? Jedná se o stolní hru pro děti
od 7 let, ale určitě se u ní zabaví i rodiče,
sourozenci, či prarodiče. Tato hra učí počítat, předvídat, plánovat a kalkulovat s riziky. Děti se tak hravou formou učí strategickému myšlení.
V Arše uspořádáme turnaj v týdnu
od 10. do 14. listopadu, kterého se můžou zúčastnit děti od 1. do 5. třídy. Výrobce této hry zašle prvním třem výhercům hodnotné dárky.
Byť je tato hra určená spíše našim
mladším klientům, nejednou jsme si ji
s chutí zahráli i my, pracovníci a starší
děti. Těšíme se na soutěžní kolo a jsme
moc zvědaví, jak dopadne.
Michaela Pišlová, vedoucí SASRD Archa,
Dokořán, o.s.
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VÝROČÍ, HŘBITOV

Vyšly dva záslužné sborníky „od sousedů“
Rád upozorňuji na dva sborníky, které se svým obsahem dotýkají i nás a vyšly teď na podzim. S vročením 2013 vyšlo
21. číslo vlastivědného sborníku Krkonoše Podkrkonoší (vydává Muzeum Podkrkonoší v Trutnově ve spolupráci se Státním
okresním archivem v Trutnově, Krkonošským muzeem ve Vrchlabí a Vlastivědným kroužkem Krkonoš a Podkrkonoší).
Několika články věnuje pozornost osobnosti Václava Jiráska, náchodského rodáka (a pak ovšem Hronováka), kterého
známe jako zasvěceného badatele v dávné i nedávné hornické minulosti regionu.
Zaujmout mohou i další texty, i když se týkají spíše Trutnovska.
Jubilejní desátý Kladský sborník (vydal
Radimír Vyčítal – LUPUS, Trutnov 2014)
přináší v redakci Vlastimila Málka a Vladimíra Wolfa tradičně sérii dvou desítek
polských i českých příspěvků s kladskou
tématikou a připojuje i zprávy o literatuře
vydané v posledním období. Svazek vyšel
i k 20. výročí založení české Kladské komise historiků, na jejímž nedávném zasedání byl prezentován. Naše čtenáře asi prvořadě zaujmou dost otřesné Úřední zprávy
o situaci na kladsko-českém pomezí z těsně poválečného období (připravili Růžena
Hlušičková a Jaroslav Šůla). První dokument zachycující situaci je datován v Náchodě 14. července 1945, následují další
zprávy a svědectví, poslední dvě jsou ze

6. února 1946. Dokumentují konkretní situace konkretních lidí – kladských Čechů
v té době i úsilí pomoci jim ze strany českých úřadů. Zaujme i článek Výzkum a těžba uranové rudy v česko-polském pohraničí
v polovině 50. let 20. století (Růžena Hlušičková), ale i stať Českokladské příhraničí
v pohádkách Václava Erbena (Aleš Fetters)
nebo zasvěcený článek Vlastimila Havlíka o profesoru náchodského gymnázia,
výtvarníku Karlu Benešovi. Ve zprávách
o literatuře najdeme i dvě recenze Jiřího
Uhlíře – o knize Náchod za protektorátu
a o knize o osobnostech kultury v Náchodě Zanechali stopu…
Nakonec můžeme ještě připomenout stať Alexandra Skalického st. Regulace řeky Metuje v Náchodě, uveřejněnou ve Sborníku Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště
v Pardubicích za rok 2012 (vydal NPÚ Pardubice 2013). Autor se zabývá často se rozvodňující řekou Metují od prvních snah
o její regulaci z konce 19. století. Rozebírá technickou zprávu k projektu regulace i průběh prací, který byl pozdržen první světovou válkou, po níž byl dokončen
(kolaudace v r. 1923). Sleduje také mosty,
jezy, mlýny i koupaliště na řece a připomíná i pozdější úpravy toku Radechovky
a Plhovského potoka. Pro zájemce o nedávnou historii města jsou tu informace
velmi cenné.
		
(AF)

Staroměstský hřbitov je na Dušičky připraven
Při posledním focení na náchodském
staroměstském hřbitově pro zbývající části seriálu NZ mne čekalo příjemné
překvapení. Celý hřbitov vyčištěn, tráva posečena, cesty a cestičky upraveny,
u hrobů obnoveny či nově instalovány orientační tabulky s čísly, místy lavičky pro
možnost tichého rozjímání. Ale co jsem
kvitovala jako hlavní: konečně byly uvedeny do původního stavu čestné hroby.
Alespoň některé, samozřejmě jsem všechny nekontrolovala. Jen nešlo přehlédnout
hrob nejvýznamnějšího historika Nácho-

da Jana Karla Hraše se zcela vyčištěným
náhrobkem a úhledně upraveným prostorem vlastního hrobu a především hrob
Otty Bergera, prvního violoncellisty slavného Českého kvarteta, který je i dnes občas navštěvován významnými soudobými
umělci. Po odstranění náletu a invazního
břečťanu se nejen ukázalo, kdo všechno
z rodiny je v hrobě pohřben, ale objevila
se i nečekaná podoba velké dvojhrobky.
Poděkování patří Hřbitovní správě a jejím
pracovníkům, v době mé návštěvy jím byl
s křovinořezem v rukou pan Kopecký. Nejen v čas Dušiček,
ale po celý rok si
zaslouží čestné
hroby naši péči,
aby tak mohly návštěvníkům ukázat, že Náchod si
svých osobností
váží a prokazuje jim patřičnou
úctu.		
Lydia Baštecká

Listopadová výročí
Na začátku listopadu vzpomínáme zesnulých, blízkých i těch vzdálenějších.
Vzpomeňme tedy i na ty, které zde nepřipomínáme jen proto, že neznáme jejich přesná data.
4. listopadu 1909 se narodil přední český typograf, tvůrce řady krásných knih
Oldřich Hlavsa x).
4. listopadu 1964 se narodil Mgr. Jan Čížek x), archivář, přední člen skupiny vojenské historie.
6. listopadu 1884 se konal v Hronově
sňatek rodičů sourozenců Čapkových,
MUDr. Antonína Čapka s Boženou Novotnou.
10. listopadu 1914 se v Náchodě narodil odborný publicista v oboru elektrotechniky Ing. Milan Český, CSc.
11. 11. v 11 hodin si každoročně připomínáme na Dobrošově konec první světové války.
16. listopadu 1919 se narodil JUDr. Miloslav Zachovalx), zakladatel a dirigent
někdejšího náchodského jazzového orchestru, o němž čteme v dílech Josefa
Škvoreckého.
17. listopadu 1949 se narodil umělecký
fotograf Oldřich Nermuť.
19. listopadu 2004 zemřel doc. RNDr.
Václav Ducháč, významný biolog, absolvent a pak profesor zdejšího gymnázia.
22. listopadu 1949 se narodila Mgr. Alena Čtvrtečkováx), badatelka, zabývající
se zejména historií náchodských Židů.
23. listopadu 1989 zemřel tajný biskup
P. Josef Blahník, kněz pronásledovaný
komunistickým režimem.
24. listopadu 2004 zemřel spisovatel
a novinář, náchodský rodák Pavel Grym x).
25. listopadu 1919 se narodil na Dobrošově režisér, tvůrce filmů pro děti Josef Pinkava x).
25. listopadu 1919 se narodil prof. Zbyněk Mrkos, dirigent a sbormistr, který se zasloužil i o náchodský hudební život, zejména v počátcích festivalu
Camerata nova Náchod a při zakládání Komorního orchestru Slávy Vorlové.
28. listopadu 1954 zemřel prof. Viktor
Jahn x), dlouholetý profesor zdejšího
gymnázia, hudební organizátor, zakladatel Komorní hudby, který se i publicisticky zabýval hudebním děním v Náchodě.
29. listopadu 1839 zemřela „naše paní
kněžna“ Kateřina Vilemína vévodkyně Zaháňská.
30. listopadu 1949 se v Náchodě narodil profesor stavební průmyslovky, tělocvikář, ale i výtvarník Antonín Kříž.
Pozn.: Křížkem jsou označeny osobnosti,
o nichž bližší údaje najdete v knize Zanechali stopu… Osobnosti kultury v Náchodě.
(AF)

listopad 2014

Z HISTORIE

Procházka staroměstským hřbitovem náchodským

10. Hroby měšťanů, živnostníků a řemeslníků
Mít na náhrobku napsáno „měšťan [nebo] soused náchodský“
a často i s dodatkem „dlouholetý člen městské rady a obecního
zastupitelstva“ bývalo kdysi prestižní záležitostí. Škoda všech
těch rozkošatělých nápisů včetně (dnes už bohužel často zmizelých) fotografií na náhrobcích. Ty nejstarší v poslední době
mizí do nenávratna. Pravděpodobně hroby nikdo nevyplácel a já
musím sama sebe vehementně přesvědčovat, že v 21. století jde
život rychle dál a staré musí být nutně vyměněno novým. Donedávna býval hřbitov čítankou všedního dne obyvatel města
a dlouho nedoceněným zdrojem informací pro historika. V následujícím textu si představíme tři náchodské rody, v nichž se
profese či řemeslo dědilo z generace na generaci, ale bývalo
jich ve městě víc.
Ústřední fotografií tohoto dílu seriálu je hrob rodiny Kudelkovy, který naleznete u zdi přesně v pravém horním rohu hřbitova.
Byla to tak mimořádná rodina, že se díky své dlouhodobě děděné
profesi zapsala do tisku i do městské kroniky. Přečtěte si, co o nich
3. září 1946 napsala Lidová demokracie. „Zlatnická živnost Kudelků
byla založena v třicátých letech minulého století Janem Kudelkou, rodákem z Hronova. Ten zemřel v požehnaném věku 80 let r. 1881. Zlatnickou
živnost po něm převzal syn Otto
J. Kudelka, narozený v Náchodě r.
1842. Dva jeho sourozenci František a Josef, rovněž zlatníci, zařídili
si zlatnickou živnost ve Vídni. – Otto
J. Kudelka zemřel v požehnaném věku
83 let r. 1924 a měl dva syny – zlatníky: staršího Ottu, nar. r. 1871, a mladšího Rudolfa. Starší syn Otto J. Kudelka zařídil si vlastní zlatnický
závod v Náchodě. Tak nastoupilo třetí zlatnické pokolení. Do zlatnického závodu Otto J. Kudelky na Kamenici vstoupil už představitel
čtvrtého pokolení Kudelků, syn Otto Jan [v inzerátech uváděný jako
Otto J. Kudelka ml.], narozený r. 1898 – a ten zas už má synka Ottu,
narozeného r. 1928 – takže už je tu představitel pátého pokolení. –
Také zlatník Rudolf Kudelka má syna Rudolfa, rovněž zlatníka. Je to
opravdu vzácný případ věrnosti k povolání.“ Všechna výše uvedená jména, i některá další z rodiny, naleznete na náhrobku. Pouze dodám, že Únor 1948 znamenal konec živnostenského podnikání a posledně zmíněného synka Ottu jsme mohli poznat díky
jeho působení ve sportu a v posledních letech života i jako sportovního redaktora a korektora v Novinách Náchodska (dnes Ná-

chodský deník). Stále lituji, že se přes všechnu vynaloženou snahu nepodařilo zachovat jeho bohatou dokumentační pozůstalost.
Soustružnický mistr Jan Grym byl rodákem z Dobrušky a v Náchodě se usadil jako samostatný živnostník, soustružník dřeva, v roce 1876. Otevřel si krámek ve Školní (dnes Hrašeho) ulici
v čp. 14 a jeho potomek Václav Grym žije v domku, podivuhodně zachovaném v téměř původní podobě, dosud. Kromě svého
řemesla, z nějž Jan Grym nabízel v častých dobových inzerátech
výrobky všemožného druhu, jako například: dýmky a hole, deštníky pro pány a dámy, koule na kulečník ze slonoviny i z imitace, křídy, kůže, tága a příslušenství ve velkém výběru a jiné, se
stal v Náchodě horlivým účastníkem místního spolkového života. Byl sokolem, hasičem a zejména aktivním zakladatelem a členem živnostenské besedy, vlastně několika jejích podob, v nichž
byl vždy za své zásluhy jmenován čestným členem. Ze skromných
začátků se vypracoval do tak solidního postavení, že jeho syn Albert Grym se také díky své vlastní
neúmorné píli stal nakonec velkoobchodníkem a majitelem proslulého obchodního domu U města Paříže. Jeho syn Pavel je veřejnosti jistě
znám jako spisovatel a autor řady
knih s náchodskou tématikou.
Někteří z Náchoďanů ještě možná pamatují plhovské Mojžíšovo
zahradnictví. Prvního zahradníka
Davida Mojžíše si s sebou do Čech
přivezl Petr vévoda Kuronský. David sňatkem získal starou kovárnu s kouskem zahrady v podzámčí
na Plhově a zde založil rodinné zahradnictví. K největšímu rozkvětu
ho přivedl Arnošt Mojžíš (1874–1922). Jeho manželka Marie byla
milovanou babičkou známého teatrologa profesora Františka Černého a stála u zrodu dodnes fungujícího zahradnictví Černých
v Jaroměři, dlouhodobě se specializujícího na šlechtění petunií.
Alespoň obrázky náhrobků si představíme ještě další náchodské živnostníky, převážně obchodníky: pekař Karel Šťastný, rodina Klugarova, či původně Glugarova, textilní velkoobchodník
Stanislav Holubec, majitelka kloboučnictví a galanterie Amálie Vorlová (tchyně hudební skladatelky Slávy Vorlové). Je jich
na hřbitově pochováno mnohem víc a jistě je najdete snadno
sami. Všichni si zaslouží naši vzpomínku, protože právě díky
těmto často nenápadným, ale velmi pilným a houževnatým lidem město Náchod vzkvétalo.
Mgr. Lydia Baštecká
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Výstavba mostu

Most u pivovaru
V průběhu letních měsíců probíhaly
stavební práce na mostě u pivovaru v Náchodě. Hlavním požadavkem na prováděnou rekonstrukci byla oprava stávajícího mostu a zajištění bezpečnosti chodců.
Byla provedena izolace nosné konstrukce, drenáž za ruby opěr, obnovena byla
funkčnost odvodnění. Most získal i nové
normové zábradlí s kvalitním osazením
a kotvením na most. Šířky chodníků zůstaly zachovány, silnice na mostě byla
rozšířena o 0,5 m na celkových 5,5 m.
Na mostě také byla z důvodu minimalizace zatížení snížena niveleta.
Stavba byla součástí projektu Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – III. etapa, číslo
projektu: PL.3.22/1.1.00/14.04219. Vedoucím partnerem v projektu je partnerské
město Kudowa-Zdrój. Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění dopravní dostupnosti atraktivních turistických cílů čes-

a rekonstrukce navazující
komunikace v ul. Na Skalce

ko-polského regionu v blízkosti třech
hraničních přechodů (Náchod – Kudowa-Zdrój, Čermná – Malá Čermná, Strážné
– Žďárky). Polský partner realizuje úsek,
Stavební
práce na mostě v ul. Na SkalRekonstrukce komunikace k Domovu pro seniory MARIE
který na polské straně navazuje na mo- ce a na přilehlé komunikaci začaly v čerV květnu 2014 byla zahájena rekonstrukce přístupové komunikace k Domovu pro seniory
dernizaci ul. Kościuszki v Kudowě-Zdró2014.
MARIE. venci
V rámci prací
dojde také k vybudování chodníku a k výstavbě inženýrských sítí u
této komunikace (dešťová a splašková kanalizace včetně přípojek, vodovodní řad včetně
ji, která propojuje turistické zajímavosti
Během
realizace
k de-veřejném
přípojek, přeložka
rozvodů samotné
telekomunikací, veřejné
osvětlení). došlo
Práce na chodníku,
osvětlení molici
a rozvodech telekomunikací
budou zasahovat
do ul. Bartoňova. mostv okolí dvou hraničních přechodů (Čerma k následné
novostavbě
práce,konstrukce
které provádí firma SOVIS
a.s., HradecaKrálové,
by měly být dokončeny
ná – Malá Čermná a Strážné – Žďárky). Stavební ní
přesCZ,Metuji
rekonstrukv srpnu 2014.
Projekt je spolufinancován v rámci Ope- ci přilehlého uličního prostoru v ulici na
Náklady na stavební práce včetně přeložky rozvodů telekomunikací jsou ve výši cca 8 mil.
račního programu přeshraniční spolupráSkalce. Během rekonstrukce dojde ke sjedKč.
ce Česká republika – Polská republika pro
nocení šířkového uspořádání komunikaRekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a inženýrských sítí je realizována
v rámci projektu
RD Nad
nemocnicí –odvodnění,
Náchod, Podmiňující
komunikací
období 2007–2013 z Evropského fondu
ce, k„Výstavba
realizaci
nového
k výstavba
rekona inženýrských sítí“, číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09290. Projekt je spolufinancován
pro regionální rozvoj (85 %) a ze státního
strukci
zábradlí
a kregionální
přeložce
Evropskou
unií - Evropským
fondem pro
rozvoj vinženýrských
rámci Integrovaného operačního
programu.
rozpočtu České republiky (5 %). Veřejnou
sítí. Akce je realizována v rámci IPRM
soutěží byly náklady sníženy na částku – problémová zóna u nemocnice.
6 829 484 Kč včetně DPH. Stavbu v termíNa akci je předložena žádost o dotaci
nu provedla firma EUROVIA CS, a. s.
z Integrovaného operačního programu –
V sobotu 1. 11. 2014 v 10.00 hodin bude Evropského fondu pro regionální rozvoj.
opravený most u pivovaru slavnostně ote- Dotace je žádána ve výši (85 %) z celkovřen pro širokou veřejnost. Všichni jste sr- vých způsobilých výdajů. Veřejnou soudečně zváni!
těží byly stavební náklady sníženy na
částku Kč 17.710.291 včetně DPH. Stavbu
provádí firma SMP CZ, a.s., Praha. Nový
most a přilehlý uliční prostor v ulici Na
Skalce by měl být dokončen k 19. 12. 2014.

Rekonstrukce veřejného osvětlení města
Náchod – VIII. etapa

Město Náchod v průběhu měsíce září
2014 obdrželo dotaci ve výši 533.000 Kč ze
státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok
2014 na výměnu 259 ks svítidel na území
města Náchod za účelem snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy. Dodávku a montáž veřejného osvětlení řeší
Technické služby Náchod, s. r. o. Jmenovi-

tě dojde k výměně nevyhovujících svítidel za nová na stávající podpěrné body
např. v lokalitách Babí, Skalka, Nad Starým Městem a v centru města. Nová svítidla by měla zajistit více než 45 % úsporu elektrické energie. Výměna svítidel by
měla být ukončena dle smlouvy o dílo
komunikace
k Domovu
pro senioryvýstavba
MARIE
s Technickými službami Náchod, s. r. o.
VRekonstrukce
srpnu 2014
byla
zahájena
k 28. 11. 2014.
V květnudětského
2014 byla zahájena
rekonstrukce přístupovéhřiště
komunikace
pro seniory
a sportovního
nak Domovu
sídlišMARIE. V rámci prací dojde také k vybudování chodníku a k výstavbě inženýrských sítí u
ti u nemocnice.
této komunikace
(dešťová a splašková kanalizace včetně přípojek, vodovodní řad včetně
přípojek, přeložka rozvodů telekomunikací, veřejné osvětlení). Práce na chodníku, veřejném
U Hopsáčku se buduje dětské hřiště
osvětlení a rozvodech telekomunikací budou zasahovat do ul. Bartoňova.
s herními prvky a mobiliářem včetně příStavební práce, které provádí firma SOVIS CZ, a.s., Hradec Králové, by měly být dokončeny
v srpnu 2014.
stupového chodníku ze zámkové dlažby
schodiště
s veřejným
osvětleNáklady a
na ocelového
stavební práce včetně
přeložky rozvodů
telekomunikací jsou
ve výši cca 8 mil.
Kč.
ním. Probíhají zemní práce, byly vykáceny
V rámci realizace projektu Prožitková
Rekonstrukce
komunikace
včetně výstavby
chodníkůříjna
a inženýrských
sítí je realizována
náletové
dřeviny,
během
byly osazezahrada MŠ Vančurova v Náchodě (č. prov rámci projektu „Výstavba RD Nad nemocnicí – Náchod, Podmiňující výstavba komunikací
a inženýrských
sítí“, číslo na
projektu
CZ.1.06/5.2.00/07.09290.
Projekt je spolufinancován
ny obruby
přístupovém
chodníku,
bejektu CZ.1.02/7.1.00/13.17775, akceptačEvropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního
ní číslo 13154747) byly využity i stávající
programu.tonovaly se patky na schodišti a zhotoviherní prvky, k nim byly nenásilně začle- telem byly objednány herní prvky. Vedle
něny nové hrací prvky a soustavy. Větši- parku zřízeného v prostoru bývalé skládna prací byla provedena během letních ky vzniká sportovní hřiště, v říjnu proprázdnin, na konci října bylo ještě osaze- běhly stavební práce na podkladních konno proutěné teepee. Nyní je již prožitková strukcích nového hřiště a stavba opěrné
zahrada kompletní a v plné síle připrave- zdi.
Stavební práce, které provádí firma
na pro všechny své uživatele. Pro úplnost
dodejme, že zhotovitelkou díla i autorkou ELEKTROIN, spol. s r. o., by měly být doprojektové dokumentace byla paní Mgr. končeny ještě v letošním roce.
Náklady na stavební práce jsou ve výši
A. Lenka Klodová, Ph.D.
Projekt Prožitková zahrada MŠ Vanču- cca 5,7 mil. Kč.
Výstavba hřišť je realizována v rámci
rova v Náchodě je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regi- projektu „Veřejná prostranství Náchod
onální rozvoj (85 %) a Státním fondem – Sportoviště a dětské hřiště včetně příživotního prostředí ČR (5 %) prostřednic- stupového chodníku a VO“, číslo projektu
tvím Operačního programu Životní pro- CZ.1.06/5.2.00/07.09667. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským
středí.
fondem pro regionální rozvoj (dotace je
ve výši 85 % ze způsobilých výdajů) v rámci Integrovaného operačního programu.

Výstavba hřišť

na sídlišti u nemocnice

Nová prožitková zahrada
Od listopadu bude již kompletní prožitková zahrada u mateřské školky v ulici
Vančurova v Náchodě zpříjemňovat dny
všední i nevšední všem dětem, rodičům
i zaměstnancům mateřské školy ve Vančurově ulici.
Koncept celé zahrady je tématicky rozčleněn na tři edukativní části:
– část LES bude přírodovědně motivační částí; didaktické a herní prvky budou
sloužit k rozvoji hrubé i jemné motoriky, rozumovému poznávání v oblasti environmentální, pro rozvoj komunikace a tvořivosti; dojde zde i ke zpevnění
svahu se vzrostlými jehličnany; tato část
bude využívána k setkávání dětí celé MŠ,
– část ZAHRADA bude vytvořena k výuce pěstitelských a zahradnických prací,
nalezneme zde i vodní prvek k názorné
ukázce koloběhu vody,
– část MĚSTO bude sloužit pro nejmenší děti, budou zde instalovány dva nové
prvky pro rozvoj hrubé motoriky.

***
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REFERENDUM, POZVÁNKY

TEPNA – petice
za referendum, poděkování

Vážení občané města Náchoda,
místní referendum je nejúčinnějším nástrojem, jak mohou lidé
ve svých městech rozhodnout o konkrétních problémech, které je trápí.
Díky podpoře více než 1 700 náchodských občanů se nám povedlo iniciovat referendum k areálu bývalé Tepny. Pozemky jsou
bohužel soukromým majetkem a ani toto referendum nedokáže
výstavbě hypermarketu se stoprocentní jistotou zabránit. Otázky jsme se ale snažili formulovat tak, aby představitelé města
byly zavázáni k tomu, udělat maximum pro zvýšení šance, že obrovská plocha prakticky v centru města bude využita důstojněji.
Aby byl výsledek hlasování závazný, je nutná účast alespoň
35 % voličů. Proto jsme se snažili, aby bylo referendum vyhlášeno spolu s komunálními volbami. To se nám bohužel nepovedlo a zastupitelstvo rozhodlo, že referendum proběhne v sobotu 22. listopadu od 8.00 do 20.00.
O to důležitější je proto účast každého z Vás nyní. Prosíme,
přijďte hlasovat a podílejte se tak na budoucí podobě svého
města!
Hlasovací lístky obdržíte přímo ve volebních místnostech, které jsou pro Vás stejné, jako u komunálních voleb.
Za petiční výbor Michal Kudrnáč a Mgr. Jan Ježek, zastupitelé

Přeshraniční spolupráce
muzejníků a archivářů pokračuje
Ve středu 15. října se v Náchodě konalo již 16. Setkání muzejníků a archivářů Česko-polského příhraničí Euroregionu Glacensis. Před 16 lety tuto tradici založily ředitelka Muzeum Zemie
Klodzkiej v Klodzku paní Krystyna Toczinska Rudysz a ředitelka
Státního okresního archivu v Náchodě Mgr. Lydia Baštecká. Od té
doby se každoročně scházejí muzejníci a archiváři z přeshraničního regionu, střídavě na české a polské straně, aby se vzájemně
informovali o dění ve svém oboru a vyměnili si své cenné zkušenosti. Od roku 2014 přechází organizace setkání na české straně
na Regionální muzeum v Náchodě. Jeho nový ředitel Mgr. Petr
Landr se letos svého úkolu zhostil výborně. Ve spolupráci s Městským úřadem nabídl a zajistil všem 22 účastníkům kvalitní program, který se uskutečnil na radnici, ve výstavní síni muzea
a na pevnosti Dobrošov. Svou účastí zaštítili setkání PhDr. Pavel Mertlík z Krajského úřadu Hradec Králové a Prof. Vladimír
Volf z Trutnova. Pro všechny zúčastněné bylo setkání cenným
zdrojem informací a novou inspirací pro vlastní tvůrčí práci. (lb)

Absolutní vítěz 57. ročníku Běhu Hronov-Náchod, který se uskutečnil v sobotu 25. října 2014, závodník z Keni Tanui John se starostou města Náchoda Janem Birke v obřadní síni náchodské radnice. Výsledky běhu najdete na www.hronovnachod.cz.
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Náchodský zpravodaj

TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
Rodinný dům 4+1 – Hronov. Prostorný, blízko
centra, po vnitřní rekonstrukci, vytápění
na TP, pozemek 325 m2. LEVA
Při rychlém S
jednání
možnost další
slevy.
CENA:
990.000 Kč

Rodinný dům 6+2 situovaný na rovinatém
pozemku o výměře 930 m2 v Náchodě blízko
centra. Dům je ze 2/3 podsklepen a nabízí
dva byty 2+1
s komorou, WC
a koupelnou a další
dvě místnostmi
v podkroví.
Výborná lokalita.
CENA: 2.100.000 Kč

Rodinný dům 2+1 s rozsáhlými pozemky
6060 m2 v obci Volovka u Velké Jesenice .
Vlastní studna,
klidné místo,
příjezd po obecní komunikaci.
CENA:
520.000 Kč

Bezbariérový rodinný dům Olešnice
u Červeného Kostelce. Dispozice nabízí
2 bytové jednotky
3+1 o ploše cca 90 m2
(do 1. patra bezbariérový přístup – výtah),
2x garáž, pozemky
533 m2 . Příjezd po
obecní komunikaci.
CENA: 1.499.000 Kč

Nadstandardní rodinný dům 6+1 s garáží
a bazénem vzdálený 5 minut od centra České
Skalice. U domu je slunný pozemek o celkové
výměře 1161 m2 ,
zpevněné parkovací
stání pro 4 vozy
a garáž s vraty na
dálkové ovládání.

Rodinný dům s číslem popisným o dispozici
2+kk v malebné obci Bohdašín nedaleko
Orlických hor. Dům po vydařené rekonstrukci
v roce 2003 (rozvody, podlahy, sádrokartonové stropy). Částečně podsklepeno.
Pozemek o celkové
výměře cca 436 m2.

CENA: 5.500.000 Kč

CENA: 995.000 Kč

Rodinný dům 6+2 v obci Malé Svatoňovice.
Pozemek 1688 m2, stodola, garáž, terasa. Dvě
oddělené bytové
jednotky. Pl.okna,
ústřední vytápění,
ihned k bydlení.
Cena k jednání.

Cihlový řadový dům
v Novém Městě nad Metují.
Dům s pozemkem 292 m2,
zastřešenou pergolou
a krbem se nachází v klidné
a žádané lokalitě
Na Františku.

CENA:
3.299.000 Kč

CENA: 2.850.000 Kč

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910

... okna patří k životu

kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod

Hradec Králové

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131

www.proplast-k.cz

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ

Trutnov

Nové Město n.M.

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ

℡ 491 485 048
e-mail: skola@spshronov.cz
www.spshronov.cz
http://www.facebook.com/SPSHRONOV

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
• Elektrotechnika - počítačové řídicí systémy
• Strojírenství CNC technika a robotika ve výrobních procesech
nové zaměření
délka studia 4 roky

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
• Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
• Elektrikář (elektromechanik)
• Nástrojař
• Výrobce textilií - nový obor
délka studia 3 roky denní forma vzdělávání.
Možnost získání stipendia v oborech Nástrojař a Elektrikář
Možnost dalšího sponzorství smlouvou s budoucím zaměstnavatelem
KROMĚ STŘEDNÍHO VZDĚLANÍ MOHOU ŽÁCI ZÍSKAT
CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ:
ECDL s mezinárodní platností, celosvětově platný certifikát AUTODESK
CERTIFIKATE OF COMPLETION, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Na ploše 400 m2 2uvidíte vše,
ploše 400Vaše
m uvidíte
vše,
coNa
potřebuje
koupelna.
co potřebuje Vaše koupelna.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všedních dnech : 6. 11. 2014, 20. 11. 2014
od 14.30 do 16.30 hodin
v sobotu 6. 12. 2014 od 9.00 do 12.00 hodin.

listopad 2014
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STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SPOLEČNÉHO
STRAVOVÁNÍ, TEPLICE NAD METUJÍ
VÝUČNÍ LIST
ČÍŠNÍK, BARMAN; KUCHAŘ; KUCHAŘ, ČÍŠNÍK
MATURITNÍ ZKOUŠKA
HOTELNICTVÍ
GASTRONOMIE – nástavbové studium
PŘIJĎTE NA NÁVŠTĚVU! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

www.zajimavaskola.cz

GASTRODEN 21. 11. 2014 OD 8 DO 17 HODIN
V PRACOVNÍCH DNECH OD 8 DO 14 HODIN, PO DOHODĚ I MIMO TUTO DOBU

ÁNÍ
V
Z
O
P

JIRÁSKOVA CHATA
DOBROŠOV

1. a 2. 11. Pochoutky z dýně a jiné dobroty
8. 11. Sobotní večer s hudeb. doprovodem
15. a 16. 11. Svatomartinská husa
22. a 23. 11. Domácí vepřové hody
Restaurace otevřena – Pátek až Neděle

REZERVACE NA Tel. 775 086 305
www.jiraskovachata.cz

Připravujeme:
6. 12. Mikulášská nadílka pro děti s hudbou!
SILVESTR 2014 – hudba DUHA MUSIC – poslední volná místa!

JAK SE VYHNOUT CIVILIZAČNÍM CHOROBÁM
MUDr. Karel Erben v Náchodě
častý host televize, rozhlasu a lékařských přednášek
„Nejčastější příčinou civilizačních chorob je špatný životní styl, silně překyselený organizmus, nedostatek vitamínů
a nadměrně vysoká hladina homocysteinu…“

Středa 19.11.2014 v 18:00 hodin v divadle Dr.Čížka v Náchodě
OBSAH PŘEDNÁŠKY:
- příčiny zhoršení zdravotního stavu osob v ČR
- co je homocystein a co o nás prozradí
- více než 80% úbytek vitamínů v zelenině
- co ovlivňuje biochemické procesy v buňkách
- původ vzniku civilizačních chorob
- možnosti obnovení biochemického zdraví
- zkušenosti s obnovou biochemického zdraví
- snížení rizik vzniků civilizačních chorob
- odstranění příčin nadváhy a obezity
- odstranění poruch plodnosti
- diskuze

MÍSTO KONÁNÍ:
divadlo Dr.J.Čížka (Beránek),
Masarykovo náměstí v Náchodě
VSTUPNÉ:
80,-Kč v info-centrech, na místě,
on-line: www.kupvstupenku.cz
ČAS:
90 minut + prostor pro diskuzi

ZA PODPORY: STAROSTY JANA BIRKE,
BC. PAVLA SCHUMY A LÉKAŘE MUDR. LADISLAVA TICHÉHO

V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat. E-mail: zdravi@rogallo.cz tel.: 773 502 502, www.c-ch.cz
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Bramboriáda
Ve čtvrtek 9. října se na zahradě MŠ
v Bělovsi konalo veselé bramborové závodění. Děti ze tříd Berušek a Medvídků zde plnily zábavné podzimní úkoly
– házely bramborou na cíl, třídily zeleninu a přírodniny, skákaly v pytli, převážely brambory na kolečku, nosily brambory v kyblíčcích. Ani rodiče dětí nezůstali
v soutěžení pozadu. Maminky se zapojily
do soutěže ve škrábání a strouhání brambor, tatínci předvedli své umění v převážení brambor na trakárku. Díky počasí se
nám celá akce vydařila a pro všechny zúčastněné byl chutnou odměnou buřtík
opečený na ohni.
Učitelky MŠ Vítkova

Ovocné pokušení
Měsíce září a říjen jsou ve znamení
sklizně a zpracovávání ovoce a dalších
plodů, které nám vyrostly na zahrádkách.
Nejinak tomu je i u dětí v MŠ v Bělovsi.
V minulých dnech si děti se svými učitelkami povídaly o ovoci a samy si vyzkoušely, jak se připravuje ovocný salát, jablečný štrůdl, jablíčka v županu i jablkový
koláč. Všem ovocné dobroty moc chutnaly
a děti se už těší na další kuchařské dobrodružství.
kolektiv MŠ Vítkova

Náchodský zpravodaj

„Přátelství na dlani“
stále pokračuje…
„Přátelství na dlani“,
č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

S novým školním rokem pokračuje i spolupráce školy na Babí se školou v Kudowě Zdrój. Tentokrát pro naše
děti připravili program polští kamarádi. Dne 10. 10. se žáci ZŠ Pavlišovská Náchod vydali změřit síly se svými kamarády v běhu. Byl pro nás připraven krásný
závod ve třech kategoriích dle věku dětí.
V žádné kategorii jsme nezklamali. Naopak, přivezli jsme spoustu medailí
a krásných odměn. Užili jsme si celé dopoledne a sportovní výlet jsme zakončili
opékáním v místním srubu.
Protože jsme do Polska nemohli jet
všichni, část dětí zůstala ve škole, ale
svými činnostmi, prací a díky informačním technologiím byly s námi v Polsku
také. Děti se věnovaly česko-polskému
pohraničí v mapách, určovaly délku cesty do Kudówy, díky fotografiím poznávaly známá i méně známá místa v Polsku.
Do projektového dne zapojily slovníky,
počítače, interaktivní tabuli, pracovaly ve skupinkách a celý den byly všichni
společně - i když jen jako – v Polsku. Cíl
našeho projektu, navázání vztahů se stejně starými dětmi v Polsku, poznání jejich
života, porovnávání zkušeností a dovedností se stále naplňuje. Už teď se těšíme
na další setkání. Kolektiv ZŠ Pavlišovská

O děti je u nás postaráno
Školní družina při ZŠ T. G. Masaryka
v Náchodě zaznamenala v letošním roce
nebývalý zájem. Do družiny docházejí
děti od 1. až do 5. třídy a všechna čtyři oddělení jsou naplněna na maximum. Stejně tak je i neobvyklý nápor do zájmových
kroužků ŠD. Sportovní kroužek má zapsáno 34 dětí, šikulky 25, kroužek bruslení
34, počítačové kroužky 57, florbal 15 a pěvecký sbor „Hlásek“ 36 dětí. Správná děvčata a dovedné ruce 62 dětí a sem dokonce přicházejí i zájemci o tvoření z jiných
škol. Na škole máme ještě přírodovědný
kroužek pro druhý stupeň a tam pracu-

je 20 žáků. Všechna oddělení i zájmové
kroužky vedou kvalifikované vychovatelky, vychovatelé a učitelé, pro které je tato
práce zároveň koníčkem. V ŠD a klubu se
však staráme v době polední přestávky
o děti z prvního, ale i druhého stupně,
které nechodí do družiny a umožňujeme
jim, za mírný poplatek, pobyt v prostorách družiny, tělocvičen nebo počítačové
učebny a to také pod pedagogickým dozorem. Myslím, že tato čísla svědčí o tom,
že k nám děti chodí rády a věřím, že tomu
tak bude i nadále.
Michaela Šimonová,
vedoucí vychovatelka

NOC S HVĚZDAMI
Letošní podzim nabízí mnoho pohledů
na krásy hvězdné oblohy. Učitelé naší školy se rozhodli dětem přiblížit velmi zajímavou formou půvaby astronomie.
V noci z 9. na 10. října žáci pátých a šestých tříd strávili večer pozorováním nočního nebe, které zakončili přespáním
ve škole. Děti měly možnost vyzkoušet si
hvězdářský dalekohled či práci s otočnou
mapkou hvězdné oblohy. Kromě známých
souhvězdí děti zaujal především Měsíc
a planeta Jupiter, která je v tomto období
velmi dobře viditelná.
Tato nová školní akce sklidila úspěch
nejenom u dětí, ale také u pedagogického sboru a tak je jen otázkou času, kdy se
podobná noc uskuteční znovu.
Kolektiv pedagogů ZŠ TGM

Umění a design

v pražských ulicích
aneb Designblok 2014
Nastal druhý říjnový týden a Praha
opět ožila ve znamení umění a designu.
Designblok je tradiční přehlídka hravosti, kreativity a nových trendů v designu.
V centru Prahy se na šesti různých místech vystavovaly nejrůznější objekty, novinky z módy, nábytku, designu, umění
nebo šperku. Mezi vystavovateli byli nejlepší návrháři a designeři z Česka, Slovenska, Rakouska nebo Polska.
ZŠ T. G. M. v Náchodě uspořádala pro
své žáky z 9. ročníků exkurzi do Prahy
na tuto úžasnou akci. 9. 10. jsme se vydali
do Superstudia Hra, které bylo věnované
základnímu tématu letošního Designbloku a tím bylo Dětství. Žáci zde mohli vidět interaktivní a velkorysé instalace celé
řady vystavovatelů, kteří na nich spolupracovali se špičkovými designéry: tělocvična Nike, stromová kavárna Vitra, lezecká stěna Rijada, tapety Lavmí, hřiště
a koloběžky Yedoo nebo kola značky Specialized. Žáci si prošli jednotlivé výstavní
prostory a vyzkoušeli si různé doprovodné aktivity, které pro návštěvníky organizátoři připravili. Jezdili na kole proti větru, házeli textilní váčky na cíl, zapojili
se do stavby dřevěné konstrukce nebo se
projeli na koloběžkách značky Yedoo. Žáci
i pedagogický doprovod byli velmi nadšení a plní dojmů a inspirace. Po výstavě jsme se zastavili ještě na Václavském
náměstí, kde byly k vidění další exponáty jako dřevěná rozhledna a tribuna s barevnými židlemi, která sloužila k relaxaci
a odpočinku. Úkolem žáků bylo pozorovat, dokumentovat a fotografovat jednotlivé exponáty, vystavené objekty a z nich
poté vytvořit prezentaci pro své spolužáky a učitele. Naši žáci získali nový pohled
na umění a jeho podoby. Byli bychom rádi,
aby se tato akce stala součástí výuky a každoročně se opakovala. Mgr. T. Poláková
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CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Vážení čtenáři Náchodského zpravodaje,
také máte čím dál tím častěji pocit, že
to všechno nějak moc rychle utíká? U nás
na ZŠ Komenského čas přímo „letí“. Pod
heslem „Vzduch je naše moře“ (motto letecké amatérské asociace) patřil říjen
ve školní družině projektu zaměřenému
na letadla, balóny, rogala a vůbec na vše,
co s pomocí člověka létá vzduchem.
P. Koutský, člen aeroklubu Vysokov, zasvětil děti i do tajů zákulisí letectví či stavby
leteckých modelů. Čtvrťáci zase cestovali
v čase. A to rovnou do středověké vesnice.
V centru experimentální archeologie Villa
Nova v Uhřínově mleli obilí, stříleli z luku
a dokonce i pekli placky (a prý v nich nakonec nebylo ani moc popela). Prvňáčci
to pro změnu „rozjeli“ pod vedením paní
inženýrky Kabrhelové při své první hodině v počítačových učebnách. (Všem čtenářům v tomto místě vřele doporučujeme
autentickou reportáž paní inženýrky, která skutečně stojí za přečtení a kterou v plném znění najdete v našem sloupku „CO
DALŠÍHO NA KOMENDĚ“ na stránkách
města Náchod, kam budeme umísťovat
příspěvky, které se nám vzhledem k jejich

Sportovní kurz 5. tříd
ZŠ Náchod-Plhov
Ve dnech 28. 9. – 3. 10. 2014 proběhlo
tréninkové soustředění pátých tříd plhovské základní školy.
V neděli na svatého Václava jsme
za slunečného počasí sedli na kola
a po cyklostezce přes Ostrovy a Peklo
vyrazili směr Orlické hory. Největší prověrkou fyzické zdatnosti bylo pro sportovce z 5. A a 5. B třídy stoupání na Polom. Vše jsme ale zvládli a přes Sedloňov
jsme dorazili do Deštné.
V průběhu týdne si všichni vyzkoušeli své sportovní dovednosti a prověřili fyzickou kondici v míčovém víceboji,
v turnaji v přehazované a ve streetballlu. Využili jsme i rakety na badminton a líný tenis i softballovou rukavici.
Na kolech jsme v úterý vyrazili na celodenní etapu. Vyjeli jsme přes Louisino údolí na Velkou Deštnou a na Šerlich.
Ve středu jsme na kolech absolvovali horskou časovku na Šerlišský mlýn.
Všichni podali opravdu kvalitní sportovní výkon. V závěru týdne jsme se už
spíše bavili u minigolfu, vytáhli jsme
talíře frisbee, navštívili jsme lanové
centrum, svezli jsme se na horských koloběžkách. Vše zakončil společenský večer s diskotékou.
V pátek jsme pohodovým tempem dojeli zpět do Náchoda. Do Deštné se vrátí-

ŠKOLY
rozsahu nepodaří zařadit do NZ). Osmáci,
ti vyrazili do Prahy, a dopřáli si dokonce
i cestu nejrychlejším vlakem u nás, pendolinem. Po návštěvě Národního technického muzea a Národního divadla, kde je
čekala prohlídka zákulisí a základních kamenů, pobloudili v zrcadlovém labyrintu,
užili si kaleidoskopické kino a po nezbytném občerstvení na Václavském náměstí spěchali rychle zpátky domů, ale jen
na chvilku, neboť právě v těchto dnech,
kdy Vy držíte v rukou ještě čerstvý výtisk NZ, míří do ZOO ve Dvoře Králové.
Ale aby to nevypadalo, že osmá třída žije
více výletováním, než vzděláváním, musíme poděkovat právě restaurátorům z řad
osmáků, díky kterým obří periodická tabulka prvků v hale naší školy opět září
v celé své kráse.
Na prvním stupni to letos „rozjeli“
opravdu naplno a „šlápli do pedálů“.
O tom, že do nich šlápli opravdu zdatně,
svědčí i třetí místo v soutěži „Pohár starostů“, které na dopravním hřišti v Bělovsi
obhájila třída 5.B pod vedením svého kouče paní učitelky Jelínkové. Některé děti
s dopravními předpisy, a někdy i svými
koly, prý sice trochu bojovaly, ale do jara
bude jistě vše v nejlepším pořádku. A ač to
zní neuvěřitelně, došlo dokonce i na MARATON (tedy přesněji maraton čtení, pořádaný v rámci „Týdne knihoven“), kam
spolu s dětmi z 5.B vyrazila i třída 2.B. Pu-

tovalo se i pěšky, a to obhlédnout kamerový systém náchodské městské policie.
A také školním autem do Červeného Kostelce, kde paní učitelka Schneiderová předala několik krabic výrobků, které vznikly na naší škole při hodinách pracovních
činností, v keramické dílně i v obývacím
pokoji jedné z babiček, na prodejní výstavu v Hospicu Anežky České.
A s vlastnoručně ozdobeným prostíráním dorazili domů z výletu do České Skalice i naši druháčci, které zajímalo „JAK
KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL“. Pokud
to zajímá i Vás, nezapomeňte příští měsíc
nakouknout do našeho sloupku, kde Vám
o jejich výletě napíšeme více, protože teď
už náš článek musí frčet do redakce!
(A ještě foto ze školní družiny, které
ukazuje, že pohyb je sice super, ale pořádně se poválet po novém povrchu zahrady
v Sokolské ulici není vůbec k zahození…).
Hezké podzimní dny přeje kolektiv
ZŠ Komenského.

me v březnu, absolvujeme zde lyžařské
soustředění. Kurz se nám vydařil, přispělo k tomu i výborné zázemí a dobré
jídlo na chatě Deštná v Deštném v Orlických horách.
Jaroslav Smrček

Plhovská škola
– činnost rady žáků

Úspěch plhovských běžců
Po vítězství v okresním kole v přespolním běhu si družstva mladších žáků a žákyň ZŠ Náchod – Plhov výborně vedla také
ve finále krajském.
Chlapci ve složení D. Kubrt, L. Škalda,
D. Donát, O. Netolický, O Kobos a L. Suchánek obsadili konečné druhé místo
za bežci – lyžaři ze ZŠ z Trutnova. Děvčata
V. Maršíková, A. Venclová, A. Banková,
K. Gocová, L. Šrůtová a S. Nývltová prohrály nejtěsnějším možným rozdílem jedné vteřiny souboj o bronzové medaile.
Dva žáci naší školy se mohou z tohoto
závodu pochlubit tituly nejlepších vytrvalců královehradeckého kraje ve své kategorii. Vendula Maršíková si po výborně
takticky vedeném boji ve finiši poradila
se všemi 52 soupeřkami. Ještě o jednoho
soupeře více musel zdolat Daniel Kubrt.
Jeho strojové tempo již po 500 metrech
odstavilo na druhou kolej všechny účastníky závodu na 2 km. Pochvalu za předvedený výkon si však zaslouží všichni členové našich družstev.
David Horák

Rada žáků plhovské školy je tvořena zástupci 3. – 9. tříd, schází se každou první
středu v měsíci. Letošní školní rok ale zahájili členové rady dvoudenním pracovním setkáním. Na konci září společně plánovali úkoly a role, které budou společně
plnit. Vytvářeli pravidla svého fungování, pod vedením zástupkyně ředitele školy Martiny Olejákové diskutovali o tom,
co práce v parlamentu obnáší a co by měl
člen školního parlamentu zvládnout. Výsledkem dvoudenní práce je smlouva mezi
členy parlamentu a školou a plán akcí
na školní rok 2014–2015.
Další setkání proběhlo v již zavedeném
čase ve středu 1. října. Zaobírali jsme se
tématem měsíce října, „naslouchání a komunikace“. Dostali jsme za úkol spolužákům ve třídách toto téma přiblížit
a na hodinách osobnostní a etické výchovy se mu věnovat. Dále jsme projednávali říjnový program. Zejména jsme se věnovali sběru papíru. Členové rady žáků
spolužáky informovali, za třídu evidovali množství sesbíraného starého papíru.
Marek Kuzinski, Tomáš Lamka,
Martina Olejáková

***
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Co je nového
na ACADEMIA MERCURII
V měsíci říjnu se uskutečnil výměnný pobyt studentů holandského gymnázia C.s.g. Willem van Oranje z Oud-Beijerlandu (Holandsko) se studenty ACADEMIA
MERCURII v Náchodě. Holandskou delegaci přivítala paní místostarostka Mgr. Drahomíra Benešová na náchodské radnici
a v angličtině je seznámila s historií i sou-

Střední odborná škola sociální-Evangelická akademie v pondělí 13. 10. obdržela prestižní titul FAIRTRADOVÁ
ŠKOLA. Tím se dostala mezi stovky

Náchodský zpravodaj
časností našeho regionu. Studenti během
svého pobytu navštívili pevnost Dobrošov, Adršpašské skály, náchodský zámek,
ale i další místa našeho okolí. Po památkách je provedli studenti cestovního ruchu ACADEMIA MERCURII: A. Bubeníčková, M. Grulichová, P. Ťažký, K. Henclová,
A. Světlíková, A. Borsová. Náchodští studenti se již teď těší na prosinec, kdy se
uskuteční jejich studijní týden v holandské škole. Moc děkujeme všem, kteří se
na programu výměnného pobytu podíleli!

VŠEZNÁLEK
pro předškoláčky
Srdečně zveme děti i rodiče
na setkávání do školy ZŠ Náchod,
Drtinovo nám. 121 (ve Starém Městě).
Děti poznají prostředí školy, prohlédnou
si třídy, školní družinu, tělocvičnu, jídelnu, vyzkouší si práci v lavicích, poznají
nové kamarády, procvičí si cviky na hrubou i jemnou motoriku a nezůstane stranou ani smyslové vnímání, paměť, matematická představivost.
Kdy? První schůzka 6. listopadu 2014,
15–16 hodin.
Další setkání vždy 1. čtvrtek v měsíci
(4. 12., 8. 1. 2015, v únoru se těšíme na setkání u zápisu a poslední setkání 5. 3.).
S sebou: přezůvky a pastelky, pravidelná
účast není podmínkou. Těšíme se na vás!!!

PŘEDŠKOLÁČEK PODZIM 2014

škol po celém světě a stala se součástí
celosvětového hnutí za spravedlivější
ekonomické vztahy mezi rozvinutými
a rozvojovými zeměmi.

Začátek vždy v 15:15 hodin

Pro děti:
6.11. Brousek pro tvůj jazýček
13.11. Hrajeme si s angličtinou
20.11. Hrátky s čísly
4.12. Mikulášké tvoření

Dne 3. 10. 2014 byla ve Šternberku na Moravě zahájena „Národní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ – OČI DOKOŘÁN“.
Výtvarný obor ZUŠ Náchod se zde představil s kolekcí „MASKA NAPŘÍČ KONTINENTY“.
Tato kolekce byla velice dobře hodnocena v krajském kole soutěže, kde získala nejen postup do národního kola, ale
i ocenění za mimořádně didakticky kvalitní projekt.
V národním kole získal tento projekt
„CENU POROTY“, což je nejvyšší možné
ocenění.

Projekt byl rozdělen do šesti výtvarných řad: Evropa – tradiční karnevalové
a masopustní masky; Asie – pekingská
maska; Oceánie – masky na ostrovech
Papua-Nová Guinea; Afrika – masky kmene Luba; Střední Amerika – masky mexických Huicholů a Severní Amerika – masky Inuitů.
Projekt měl za úkol seznámit žáky
s maskami různých kultur, využít formální bohatosti masek, vědomě pracovat
s principem postupné redukce skutečnosti a taktéž poukázat na podobnosti mezi
maskami a díly výtvarných umělců.
Stejné ocenění získal obor již na minulé přehlídce a tím potvrdil vysokou úroveň VO ZUŠ Náchod.
Děkujeme žákům a jejich pedagogům
za skvělou reprezentaci školy, ale i města Náchoda.
Mgr. J. Matoušová

Pro rodiče:
Prohlídka školy s vedením školy
Beseda s psychologem o školní zralosti
Zájmová činnost ve školní družině
Tvoření s dětmi

Vážení rodiče předškoláčků,
naše škola ZŠ TGM i letos připravila pro
Vaše děti, které nastoupí do školy v září
2015 projekt nazvaný „PŘEDŠKOLÁČEK“.
Chceme předškoláčky i Vás pozvat k nám
do školy. Sejdeme se spolu čtyřikrát na
podzim a následně čtyřikrát na jaře.
Cílem této naší akce je usnadnit Vašim
dětem příchod do nového školního prostředí. Děti se pod vedením pedagogů seznámí s prostory školy a tříd, poznají nové
kamarády, vyzkouší si aktivity zaměřené
na řečové dovednosti, jemnou motoriku,
početní představy, prostorovou orientaci
a další dovednosti, které jim mohou pomoci v přípravě na vstup do první třídy.
Vyučujícím tato setkání umožní poznání svých budoucích žáků a navázání
kontaktů s rodiči, které považujeme pro
úspěšný start dětí ve škole za velice potřebné.
Podmínkou účasti v projektu „Předškoláček“ není absolvování zápisu na naší
škole. Těšíme se na Vás.
učitelé ZŠ T. G. M. Náchod

listopad 2014

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Dětská hřiště dostala novou podobu.
Celkem za více než 3,1 milionu korun.

Nejen nové autobusové nádraží, zastávky anebo prostory
na kontejnery tříděného odpadu, ale i dětská hřiště se v Náchodě dočkala obnovy. Celkem devět dětských hřišť bylo městskou
radou doporučeno k modernizaci a dočkalo se nových učebních
a zároveň bezpečných hracích prvků. Hřiště Branka prošlo největší změnou za více než 900 tisíc korun, 577 tis. korun stála
modernizace dětského hřiště na Lipí, v Třešinkách v ulici V Zátiší získalo hřiště přes 500 tisíc korun. Dětské hřiště v Běloveské ulici bylo rozšířeno za 350 tis. korun, v základní škole 1. Máje
v Bělovsi mají nové sportovní hřiště s herními a lanovými prvky
za více než 240 tisíc. Jizbické děti si mohou hrát na dětském hřišti díky příspěvku vyšším než 200 tis. korun, na hřiště v městské části Plhov sídliště byly doplněny herní prvky za téměř 150
tisíc korun, 126 tis. korun bylo investováno do rozšíření hřiště
v Bílkově ulici a necelých 90 tisíc korun stálo rozšíření dětského hřiště za supermarketem Albert ve Starém Městě. Věříme, že
všechna hřiště budou sloužit nejen dětem, ale i jejich rodičům
k zábavě a k příjemnému trávení volného času.

Branka

Jizbice

Karlův kopec

Plhov

DRAKIÁDA S OSLAVOU
V sobotu 5. října 2014 se na Jizbici uskutečnil již 3. ročník „Jizbické drakiády“. A nebyl to ročník ledajaký. Součástí programu
bylo i slavnostní otevření nového dětského hřiště za více než
200.000 Kč. Otevření se zúčastnili i nejvyšší představitelé města – starosta města Jan Birke i místostarosta ing. Tomáš Šubert.
Ještě před tím však proběhl jeden velmi milý akt – předání vybraných prostředků na Jizbici při „Tříkrálové sbírce“ Sebastianu
Horákovi jako příspěvek na nový invalidní vozík. Slavnostní otevření hřiště zahájil Jiří Matějů – předseda občanského sdružení Jizbice 2012, které stálo za celým projektem dětského hřiště.
Jan Birke pak ve svém krátkém proslovu nejen pochválil kvalitu,
ale především ocenil to, že dopravu i veškeré práce na instalaci
si jizbičtí zajistili sami svépomocí, čímž ušetřili značné množství finančních prostředků, za které mohla být dokoupena další atrakce – třicet metrů dlouhá lanovka. Nestříhala se páska,
ale všechny děti si slavnostně přiťukly se starostou města dětským šampaňským. A pak se šlo létat. Dokonce se umoudřil i vítr
a okolo druhé hodiny začalo foukat. A tak si mohlo 61 zúčastněných dětí užít nádherné odpoledne. Na závěr obdržel každý
účastník sladkou odměnu, oceněn byl i drak, který vylétl nejvýše i pětice draků, které si účastníci vyrobili sami. Všichni si pak
pochutnali i na dortu, který věnovalo občanské sdružení Chobotnice, které sdružuje handicapované děti a jejich rodiče. Ve-

čer pak patřil dospělým, kteří si připomenuli posvícení přátelským posezením v naší hospůdce při harmonice. Prostě sobota
se na Jizbici jednoznačně vydařila. Pořadatelské občanské sdružení Jizbice 2012 ještě jednou děkuje všem rodičům, kteří se podíleli na výstavbě dětského hřiště a v neposlední řadě i Sportovnímu klubu Jizbice, který dal k dispozici svoje pozemky a aktivně
se podílel na realizaci celého projektu.
B. Majerová
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11. 11. 2014
Den válečných veteránů

pá 14/11 20:00

Znovu se připojujeme k demokraciím, které uctívají padlé
všech válek. V Náchodě proběhne Den válečných veteránů.

Dušičková tancovačka v Maštali
krčma maštal
Vstupné: 150,-

Mladé klarinetové kvarteto provází
poezii/e v podání exDREJG interpretek.
městská knihovna náchod
Vstupné: 40,-

báSník ShakeSpeare
a “černá Dáma
ShakeSpearových
Sonetů”
(martin hilSký)

Jonáš a Jonáš
(zbořil háJek)

Autorské čtení (a hraní a promítání)
Jonášů Hájka a Zbořila.
alternativní čajový klub poklop
Vstupné: 40,-

Ne 30/11 19:00

Vzpomínka na Magory (s Audiencí)
Večer s blahopamětníky Havlem,
Magorem a Topolem.
krčma maštal
Vstupné: 60,-

four StickS meloDram
clarinet Quartet
concert

Největší český shakespearolog
o největším alžbětinci a jeho poezii,
patrně nejen v Sonetech.
JG náchod
Vstupné: 70,-

pá 21/11 19:00

v havel:
v.
a
avel:
auDience
(triariuS čeSká
třebová)
normalizační
DiSiDentSká poema.

petr nikl

Výtvarník, tanečník, básník, vokalista,
ozvučovatel, rozhýbávatel, hravec,
prapodivitel, v každém ohledu originál
v každopádně originálním večeru.
městská knihovna náchod
Vstupné: 50,-

so 29/11 20:00

Abé Prévost podle Vítězslava Nezvala
a velmi mladého Divadla Anfas. Na jejich
Oněgina jste nezapomněli, jejich Manon
nezapomenete.
Divadlo pod zámkem - zuš náchod
Vstupné: 60,-

čt 20/11 17:00

manon laScaut
(DivaDlo anfaS)

Šansonové uskupení v podzimní náladě
spolu s přítelem Miloněm Čepelkou také
v náladě. To ladí.
JG náchod
Vstupné: 80,-

st 26/11 19:00

Dušičkový elektrický
bál Se Skupinou ta
t nGo
a mírou imrichem

6nachoDníku a miloň
čepelka, nebo miloň
čepelka a 6nachoDníku

po 24/11 19:00

Poetické zahájení v ozvučeném
bludišti poezie.
JG náchod
Vstupné: aby to cinklo

st 19/11 19:00

Mgr. Milan Andres
předseda OV ČSBS Náchod

Jan Birke
starosta města Náchoda

so 08/11 20:00

Předpokládaný návrat mezi 12.30–13.00 hodin.

pá 07/11 19:00

Odjezd autobusu na Dobrošov:
Nové Město nad Metují (před budovou hasičské zbrojnice)
v 9.45 hodin
Náchod Raisova ulice (před budovou školní jídelny)
v 10.20 hodin

so 01/11 20:00

za účasti Města Náchoda, zástupců ČSBS a dalších organizací

Světlušky
aneb „
„večerní
chvilka poezie“
(hana voříšková)

Út 18/11 19:00

u památníku na Dobrošově

so 01/11 18:00

v úterý 11. listopadu 2014 v 11.00 hodin

Náchodské
dNy poezie
listopad
2014

POZVÁNKA

www.facebook.com/divadlo.drejg
www.deNpoezie.cz
www.gymNachod.cz
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všichni teiGeho muži
(StorytellinG)

V hlavních rolích Karel Teige, Jaroslav
Seifert, Konstantin Biebl, Vítězslav
Nezval, Vladimír Holan a Toyen.
JG náchod
Vstupné: 50,-

petr vá
v ša

Těžko zařaditelný večer s těžko
zařaditelným performerem a těžko
zapomenutelným zážitkem.
krčma maštal
Vstupné: 70,-

tři SeStry
(turnovští kocouři
poDle a.p.
p čechova)
p.

Kdyby byly tři sestry bratry. Kdyby
byly tři sestry bratři.
krčma maštal
Vstupné: 60,-

o.faifr – G. – b. marino
(GeiSSlerS
hofcomoeDianten):
polibky

Partnerská drama/át(k)a znějící
barokní poezií v podání nejbaroknějšího
současného českého divadla.
JG náchod
Vstupné: 70,-

listopad 2014

POZVÁNKY

Město Náchod
vás zve
na adventní koncert
Daniely Šinkorové
a Jana Kříže

Kostel sv. Vavřince v Náchodě
Neděle 30. listopadu 2014 v 17.30 hod.
Vstupné dobrovolné
(výtěžek bude věnován na probíhající opravu kostela sv. Vavřince)

Udělejte něco pro své zdraví v pátek 14. 11. 2014 od 10 do 16 hodin
ve foyer Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Bude pro vás připraveno
měření glykémie
měření tělesného tuku
měření tlaku a BMI
nutriční poradenství
pomůcky pro diabetiky
Akce je určena pro širokou veřejnost a koná se
v rámci 9. ročníku odborné
konference Náchodské mezioborové dny.
Všechna měření jsou pro Vás zdarma.
Motto:
Poznejte příznaky cukrovky. Včasná diagnóza zachraňuje životy.
pořadatel:

akci podpořili:

ROZŠÍŘENÍ OTEVÍRACÍCH
HODIN NA
HOROLEZECKÉ
STĚNĚ V NÁCHODĚ
Město Náchod, ZŠ T. G. Masaryka a Horolezecký oddíl Náchod
vám oznamují, že od 1. listopadu 2014 dojde k rozšíření otevíracích hodin na
horolezecké stěně v tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka.
Nová otevírací doba:
Po

17.00–20.00

St

17.00–19.00

Pá

18.00–20.00

Ne

18.00–20.00

vstupné: 50 Kč

(za jednu návštěvu)
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TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ

Náchodský zpravodaj

dny otevřených dveří

Čtvrtek 13. 11. 2014

Čas
Akce
10:00 - 11:00 Pracovní smlouva - základní
náležitosti, započetí a rozvázání
pracovního vztahu

Pořadatel
Úřad práce ČR,
pracoviště Náchod,
Mgr. Alice
Tancerová
10:00 - 11:30 Jazyková ochutnávka angličtiny,
SVČ Déčko
němčiny, francouzštiny, španělštiny Náchod
a ruštiny, představení programu
Erasmus +
11:00 - 12:00 Africké bubnování - workshop
Drum Relax
12:00 - 15:00 Názorné ukázky patchworku
a různých technik, zpracování
patchworkových výrobků
13:00 - 14:00 Nové technologie v oblasti sváření,
evropské normy, seznámení
s podmínkami kurzů v oblasti
sváření
14:00 - 15:00 Vzdělávání v oblasti gastronomie

15:00 - 17:00 CANISTERAPIE aneb co váš pes
dokáže

Orlickokrkonošský
patchworkový klub
Trutnov
SPŠ, SOŠ a SOU
Nové Město nad
Metují, Mgr.
Lubomír Černý
Jaroslav Runštuk,
SETPUS, Hradec
Králové
CANISTERAPIE o.s.

Místo konání
1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)
2. patro, místnost
č. 203

Čas
AKCE - Pátek 14. 11. 2014
9:00 - 11:00 Den otevřených dveří

Pořadatel, místo konání
Školské zařízení pro další
vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého
kraje, Základní škola TGM,
3. poschodí, Bartoňova 1005,
547 01 Náchod

přízemí, kancelář
č. 015
přízemí, kancelář
č. 015

Týden VZděláVáNí

d O S P ě l ý c h®

10. - 14. listopadu 2014

váním
Vzdělá ímu životu
řejš
k pest

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)
2. patro, místnost
č. 203
1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)

Program pro NáchOd
Všechny akce se konají v prostorách úřadu práce v Náchodě.

Všechny akce se konají v prostorách Úřadu práce
Čr, krajské pobočky hradec Králové, kontaktního
pracoviště v Náchodě (Kladská 1092).
Kontaktní osoby:

Účast na všech akcích ZDARMA!
Více na Úřadech Práce nebo na

Bc. Zuzana robová
Zuzana.robova@na.mpsv.cz
tel.: 950 138 322
Bc. Markéta rýdlová
Marketa.rydlova@na.mpsv.cz
tel.: 950 138 453

www.kr-kralovehradecky.cz
www.tydnyvzdelavani.cz

Asociace
institucí
vzdělávání
dospělých ČR, o. s.

Změna programu vyhrazena, aktuálně vždy na
www.kr-kralovehradecky.cz

Pondělí 10. 11. 2014

Čas
Akce
09:00 - 12:00 Ukázka zdobení muffin spojená
s ochutnávkou - zdobení muffin
různými technikami, např.
ozdobami z modelovací hmoty,
různé druhy polev
10:00 - 11:00 Jak si najít dobré zaměstnání seznámení s možnostmi hledání
zaměstnání pro úspěšné uplatnění
na trhu práce
10:00 - 11:00 Orientace na pracovním trhu - umět
prodat své znalosti a dovednosti,
možnosti osobnostního růstu
11:00 - 12:30 Novinky v pravidlech silničního
provozu

13:00 - 15:00

14:00 - 16:00

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

Pořadatel
Střední škola
a Základní škola,
Nové Město nad
Metují

Úterý 11. 11. 2014

Místo konání
přízemí, kancelář
č. 015

ŠANGRI-LLA o.s.,
Vamberk

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)
Jiroutová Zdeňka, 2. patro, místnost
DiS.
č. 203

Autoškola Fiedler, 1. patro,
s.r.o.
Informační
a poradenské
středisko (IPS)
Rekrutační středisko - informace
nprap. Martin
přízemí, kancelář
o uplatnění v ozbrojených silách ČR, Ješina, Rekrutační č. 015
studium na vojenských školách
středisko
nebo zařazení do jednotky aktivní Pardubice
zálohy
2. patro, místnost
Nový koncept ECDL - představení
AgroKonzulta
nových modulů, zkušební testy
Žamberk, spol.
č. 203
s r.o.
Výuka životzachraňujících úkonů - Oblastní spolek
1. patro,
výuka teorie s ukázkou postupů na Českého
Informační
DVD a následný praktický nácvik na červeného kříže
a poradenské
moderním resuscitačním modelu
Náchod
středisko (IPS)
Ambumann
Potřeby zrakově postižených,
Kateřina
přízemí, kancelář
komunikace, ruční práce
Dvořáková
č. 015

Čas
Akce
9:00 - 10:00 Dobrovolnictví - principy
dobrovolnictví, proč a jak se stát
dobrovolníkem, praktické fungování
dobrovolnické spolupráce
s Domovem důchodců v Náchodě
10:00 - 12:00 Možnosti studia, stáží a práce
v zahraničí! - seznámení
s možnostmi studia na vysokých
školách, stáží, pracovního uplatnění
a dobrovolnických aktivit ve státech
EU, nalezení potřebných informací,
co vše obnáší rozhodnutí získat
zkušenosti v zahraničí? Jak
zahraniční zkušenosti mohou
ovlivnit následný návrat na trh práce
v ČR? Situace na trhu práce v jiných
zemích EU?
10:00 - 12:00 Seznámení s rekval. kurzy Agentury
START Hradec Králové - kadeřnice,
kosmetička, masér, pedikérka,
manikérka a nehtová designérka
a vizážistka.
Podmínky přijetí, obsah výuky,
uplatnění na trhu práce.
Z kurzu vizážistiky:
a) promyšlený šatník
b) vhodné střihy pro vaši postavu
s ohledem na tvar těla
c) délkové proporce
d) výběr materiálu
13:00 - 14:00 Prezentace společnosti NONA 92,
o.p.s. - denní stacionář, sociální
rehabilitace - prezentace sociálních
služeb: denní stacionář a sociální
rehabilitace, zodpovězení
případných dotazů,nabídka letáků
13:00 - 15:00 Zdravý životní styl - výživové
poradenství. Body forming formování problémových partií,
ukázková hodina s fitness trenérem

Středa 12. 11. 2014

Pořadatel
Občanské
poradenské
středisko, o.p.s.

Místo konání
1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)

Eurocentrum
Hradec Králové,
EURES

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)

Čas
Akce
9:00 - 10:00 Víte co si představit pod pojmem
rekvalifikace? (nahlédnutí do světa
rekvalifikací a poradenských
činností)
10:00 - 12:00 Výživou ke zdravému životu

11:00 - 12:00 Seminář o činnosti zahrádkářů
v okrese Náchod - projekce
s doprovodným slovem o činnosti
zahrádkářů v okrese Náchod
určeno široké veřejnosti
13:00 - 14:00

Ivana
2. patro, místnost
Nouzecká
č. 203
- AGENTURA START
Hradec Králové

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

NONA 92, o.p.s.,
Nové Město nad
Metují

2. patro, místnost
č. 203

ARIES, Velký
Třebešov

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)

16:00 - 18:00

Pořadatel
Úřad práce ČR,
pracoviště Náchod,
poradenství
NATURHOUSE
Náchod

Luděk
Groh - Územní
sdružení Českého
zahrádkářského
svazu okresu
Náchod
Nenechte se okrádat nepoctivým
Sdružení obrany
prodejcem - nákup a reklamace
spotřebitelů
v obchodě, přes internet, předváděcí - Asociace
akce, podomní prodejci, řešení
spotřebitelské problematiky podle
nového občanského zákoníku
"Městská knihovna" - základní
Městská knihovna
informace o fungování Městské
Nové Město nad
knihovny
Metují
možnosti vzdělávání a využití
volného času
Přijímací pohovor u zaměstnavatele Úřad práce ČR,
- význam pohovoru, příprava na
pracoviště Náchod,
otázky zaměstnavatele, význam
poradenství
neverbální komunikace a „prvního
dojmu”
Makra v programu MS Excel PCstorm s.r.o.
zásady bezpečnosti, způsoby
Trutnov
vytváření maker, úprava maker
v prostředí VBA, ukázka použití
maker v praxi

Místo konání
1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)
1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)
2. patro, místnost
č. 203

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)

2. patro, místnost
č. 203

1. patro,
Informační
a poradenské
středisko (IPS)
2. patro, místnost
č. 203
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Letní turistická sezona
v Kladském pomezí

S končícím létem pozvolna ubývá slunečního svitu a hlavní
turistická sezona je již v těchto dnech minulostí. Jaká vlastně
byla a co nezisková společnost Branka udělala pro to, aby se
zde návštěvníci cítili co nejlépe a přijeli znovu?
První týden v květnu vyšly letní turistické noviny, které přinášejí každoročně novinky, tipy na výlety a akce. K dispozici
jsou v informačních centrech, turisticky navštěvovaných místech i na veletrzích cestovního ruchu. Místní podnikatelé stále ve větší míře využívají možnost inzerce v těchto novinách.
Největší novinkou letošní sezony je „Toulavý baťoh“. Je to maskot, který provází návštěvníky stejnojmenným projektem zacíleným pro rodiny s dětmi. Součástí projektu je také cestovatelská hra a ilustrovaný průvodce regionem se spoustou hádanek,
úkolů a kvízů. Na nově vytvořených stránkách www.kladskepomezidetem.cz zjistíte rychle, jednoduše a přehledně, kam vyrazit na výlety s dětmi.
Pravidelnou činností je provoz cyklobusů, které potkáváte v Kladském pomezí již jedenáctou sezonu vždy od května
do září. Poptávka po této službě každoročně stoupá. Již nyní
můžeme s jistotou říci, že letos bude počet přepravených osob
větší než deset tisíc.
Největším investičním projektem za dobu své existence je pro
Branku, o. p. s., stavba tří rozhleden. V září byla jako první veřejnosti zpřístupněna rozhledna v Teplicích nad Metují na vrchu
Čáp. Do konce roku bude otevřena rozhledna Na Signálu na Slavíkově a rozhledna v obci Žernov.
Na zimní sezonu připravujeme, mimo vydání turistických
novin, také podporu údržby lyžařských běžeckých tratí a provoz skibusů.

Kladské pomezí přebralo
ocenění v Grandhotelu Pupp
Branka, o. p. s. získala 1. místo v kategorii multimedia pro
rok 2014 za nové webové stránky www.kladskepomezidetem.cz.
Stránky jsou součástí projektu Toulavý baťoh a jejich cílem je
jednoduše a rychle vyhledat tipy na nejlepší výlety s dětmi.
„Tento úspěch nás všechny velmi těší a je pro nás velkou motivací pro další práci“, sdělil předseda Správní rady Branky, o. p. s.
pan Zdeněk Špringr, který společně s ředitelkou Branky, o. p. s.
Markétou Venclovou, převzal cenu na galavečeru v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.
Festival, který se koná od 9. do 11. října, je součástí Mezinárodního festivalu turistických filmů TOUR FILM. Pořádá ho společně s několika dalšími partnery česká centrála cestovního ruchu CzechTourism. Posláním celého festivalu je především uvést
a ocenit filmy a multimedia, které svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji cestovního ruchu v České republice.

Hrob Jaroslava Samka a Libuše Samkové – Lepařové
Až půjdete o svátku Památky zesnulých na staroměstský hřbitov v Náchodě, abyste vzpomněli svých předků, můžete se zastavit u hrobu, ve kterém odpočívají manželé Samkovi. Obdivuhodní lidé, jejichž život nebyl jednoduchý, kteří osudově spojili
techniku a umění.
Jaroslav Samek se narodil 27. dubna 1893 v Náchodě. Jeho velkou láskou se stalo letectví, byl jedním ze zakladatelů Českého
aviatického klubu.
V 1. světové válce byl povolán k činné službě a od roku 1914
ji vykonával u balonové letky. Později byl odvelen k tehdejšímu
leteckému sboru ve Vídni. Po prodělání leteckého výcviku a válečné letecké školy obdržel 5. 2. 1916 diplom pilota č. 319. V letech 1915–1917 byl jako letec nasazen na ruské frontě ve Volyni,
obdržel zde diplom polního pilota. Po italském ústupu na Piavu
byl přeložen do Jižních Tyrol a před další ofenzívou na ill Montelo pak zpět na Piavu k večerní letecké eskadře, kde jako letec působil až do konce války v r. 1918.
Po vytvoření nové ČSR byl pověřen ilegálním přeletem strojů
z válečné kořisti bývalého Rakousko-Uherska do nové republiky
a převezením první diplomatické pošty z Lublaně do Prahy. Tohoto letu, provedeného za dramatických okolností (havárie v Alpách, internace, ilegální odlet) se zúčastnila i Libuše Lepařová,
absolventka výcviku v Szegedu, od roku 1920 manželka J. Samka.
Od r. 1918 působil rotmistr Jaroslav Samek jako letec v čs. vojsku na Slovensku a v Praze. Na své rodné město nezapomněl,

a za velkého nadšení Náchoďanů přistál 17. listopadu 1918 se
svým letadlem v Náchodě na pivovarské louce. Od roku 192l, kdy
byl demobilizován, pořádal s manželkou Libuší Samkovou–Lepařovou letecké dny. Jednalo se o leteckou akrobacii, kdy u speciálně upraveného stroje vystoupila paní Libuše za letu na křídlo,
a jako první žena u nás prováděla padákové seskoky. J. Samek je
rovněž autorem mnoha konstrukčních patentů, např. synchronního systému leteckého kulometu, systému turbinového leteckého motoru aj.
Za 2. světové války se J. Samek účastnil protifašistického odboje, po prozrazení skupiny, aby unikl zatčení a pronásledování
rodiny, ukončil 23. 7. 1914 svůj život. Pohřben byl za velké účasti lidu na náchodském staroměstském hřbitově, kam byly v roce
1980 uloženy i ostatky jeho manželky Libuše Samkové-Lepařové
(2. 9. 1896 – 3. 5. 1980), akademické malířky, sochařky, restaurátorky historických památek.
Letos na podzim byl dost zanedbaný hrob manželů Samkových, jejichž rodinní příslušníci již také nežijí, opraven péčí
městského úřadu v Náchodě. Výzdoba zachovává původní návrh jakéhosi vojenského hrobu, symbolicky jsou jména vepsána
na plaketu ve tvaru letecké vrtule.
Jejich jména jsou uvedena rovněž na památníku na hřbitově.
Město Náchod tak vzdává poctu těm, kteří patří k významným
osobnostem města i celého národa a na které při letošním stém
výročí 1. světové války nemůžeme zapomenout. Věra Vlčková
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SVĚTOVÁ OPERA, DIVADLO, BALET, VÝTAVA I CIRKUS…

to vše v kině Vesmír v Náchodě v LISTOPADU 2014
Sobota 1. listopadu v 17.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
CARMEN
Hudba: Georges Bizet. The New York Times popsaly inscenaci
Carmen z dílny režiséra Richarda Eyera jako „uhrančivou“. Nastudováno ve francouzském originále a uváděno s anglickými
a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
Čtvrtek 13. listopadu v 19.45 hodin
Záznam přenosu z Národního divadla v Londýně
FRANKENSTEIN
Autor: Nick Dear, podle slavného románu Mary Shelleyové, hudba: Underworld, režie: Danny Boyle. Na četná přání opakujeme
vůbec nejúspěšnější představení National Theatre v Londýně. Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
Sobota 15. listopadu ve 13 hodin
Satelitní přímý přenos cirkusového představení z Lincoln Centra
v New Yorku
BIG APPLE CIRCUS: METAMORPHOSIS
Jedinečné cirkusové představení Big Apple Circus – cirkusu s třicetisedmiletou tradicí, které slibuje divákům velkou show plnou úžasných výkonů nejrůznějších akrobatů, žonglérů, klaunů
a jezdců z USA, Ruska, Francie a Mongolska…
Vstupné 250 Kč, děti do 15 let 200 Kč, rodinné vstupné (1 dospělý +
1 dítě 300 Kč)
Středa 19. listopadu v 19 hodin
Záznam výstavy z British Museum v Londýně
VATIKÁNSKÁ MUZEA
Unikátní, velkolepé a fascinující filmové představení, odkrývající staletí skryté krásy Vatikánského muzea. Uváděno v anglickém originále s českými titulky.
Vstupné v předprodeji 185 Kč, v den konání 220 Kč.
Sobota 22. listopadu v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
Hudba: Gioacchino Rossini. Metropolitní opera uvádí bujarou inscenaci Rossiniho klasické komedie. Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.
Neděle 23. listopadu v 15.45 hodin
Záznam baletního představení z Baletu Velkého divadla v Moskvě
FARAÓNOVA DCERA
Hudba: Cesare Pugni, choreografie Pierre Lacotte podle Mária
Petipy. Úchvatný výpravný balet, který stojí za vidění!
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní
abonentní 230 Kč.
Neděle 30. listopadu v 16 hodin
Záznam koncertu z Royal Albert Hall v Londýně
RECITÁL LANG LANGA
Lang Langova brilantní technika, jeho schopnost vybrousit i ten
nejmenší detail interpretovaného díla k dokonalosti i jeho neuvěřitelná hráčská bezprostřednost, upřímnost a otevřenost jsou
vždy zárukou nezapomenutelného hudebního zážitku.věřitelná
hráčská bezprostřednost, upřímnost a otevřenost jsou vždy zárukou nezapomenutelného hudebního zážitku.
Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den konání 250 Kč.

***

Vstupné:

15:00 hodin - skupina II.
-

POHÁDKA – „O

divoké labuti“
hraje loutkové divadlo SPOJÁEK Liberec

-

program i nadílka spolen

nadílka probíhá po rodinách v oddlené místnosti, spolené vyrábní,
nezapomete si pipravit pknou básniku i písniku, každý bude mít chvilku
na popovídání s Mikulášem, ertem i andlem

POZOR – besídka pro nejmenší 5. 12. Od 9:30 hodin – skupina I.
-

doprovod 15,-- K

DRŽITELÉ RODINNÝCH PASÚ
– sleva II. Skupina 20,-- K/ dít

17:30 hodin – skupina III.
-

II. Sk. Dti 80,-- , III. Sk. Dti 50,--

(v cen program (pohádka nebo tvoení a jednotný balíek),

Akce je uspoádána pro širokou veejnost.
Není dležité být aktivním lenem klubu.

Možnost zápisu pímo v MC Hopsáek nebo

volejte i zašlete e-mail nejpozdji do 3.12.2014

program i nadílka spolen
pizpsobeno dtem ve vku 1-3 roky

Poet dtí ve skupin omezen. Dkujeme za pochopení.

Klub SUN Náchod, obanské sdružení,

Bílá 1969, 547 01 Náchod

IO:26659280

Komerní banka Náchod -

www.hopsacek.cz

e - mail: hopsacek@seznam.cz

78-8963820227/0100

mobil: +420608970406, +420604610581

Vanocni trhy

Kdy: Sobota 29. 11. 2014 od 9 do 17 hodin
Neděle 30. 11. 2014 od 9 do 17 hodin

Kde: V jídelně Rubeny v Náchodě

(ul. Českých Bří v Náchodě, vedle Billiard Clubu)

Po celý víkend
Těšit se můžete na:
dětské dílničky:
stánky s různými řemesly zdobení perníčků, výroba
a výrobky: formičky
náramků z gumiček,
na cukroví, košíky, vánoční
malování na trička,
dekorace, sklo, svíčky...
hrátky s vláčky...

A mo ž ná p ř i j de i ko uz el ník . .

Výroba adventních věnců a svícnů pro děti i dospělé.
V odpoledních hodinách doprovodný program po oba dny.
Vstupné: 20,- (děti do 10ti let zdarma)

listopad 2014

FOTOKLUB

Fotoklub Náchod

oslavil devadesátiny vydáním knihy
Klub fotografů amatérů v Náchodě byl založen na schůzce
v hotelu Rokoš 27. 9. 1924, měl dvanáct členů, předsedou byl
zvolen p. Geitner a jednatelem p. Hlavnička. Zpráva o této ustavující schůzi se objevila v Rozhledech fotografa amatéra č. 10
ročník 4. i s poznámkou na konci článku „přítomní se zdrželi
v přátelské rozmluvě až do pozdních hodin nočních“. Význam
události podtrhuje i to, že ji zaznamenal i náchodský kronikář,
který mimo jiné připsal „umělecká práce fotografická zušlechťuje duši, pěstuje lásku ke krásám přírody a zanechává vzácné
památky budoucímu pokolení“.
Podoba dnešního fotoklubu se ustálila v roce 2004, kdy se vytvořilo občanské sdružení, které jednohlasně přijalo název Fotoklub Náchod a svobodně si zvolilo předsedu Petra Šulce a místopředsedy Romana Ungera a Martina Macka, na jehož místo
po čtyřech letech nastoupil Tomáš Šimek.
Klub se vrhl do práce a k dnešnímu dni má na svém kontě něco
přes stovku uspořádaných výstav, kromě výstav v našem regionu
i mimo něj naše město reprezentoval několikrát na Fotofestivalu v Moravské Třebové, v Polských městech Kudowa Zdrój, Klodzko, Lodž, Slubice. A dokonce návštěvníci výstavy Vidět sebe si
ve Španělsku, Mexiku, Maroku, Německu, Rumunsku a Japonsku
mohli přečíst, že jeden z vystavujících patří k Fotoklubu Náchod.
Fotoklub spolupořádal charitativní výstavy, mladé generaci pomáhá pravidelně na Náchodské Prima sezoně a pořádal i soutěž
pro mladé fotografy a svým lektorem přispíval i festivalu Setkání s múzami v Chudeřicích a Chlumci nad Cidlinou.
Především jsme ale Náchoďáci, a proto jsme se většinu výstav
snažili připravit pro kultury chtivé lidičky našeho města, což se
ve společnosti upřednostňující ekonomiku před kulturou rovná
téměř prohrané bitvě, ale to je na jiné vyprávění.
Mezi výstavy s největším ohlasem se zařadil projekt Náchod
včera a dnes, pravidelně se mu věnujeme od roku 2006 a svého dosavadního vrcholu dosáhl právě letos, kdy k výročí klubu
byla ve spolupráci s městem Náchod vydána publikace Náchod
včera a dnes, která byla na vernisáži 5. září v Regionálním muzeu pokřtěna pravnukem nejznámějšího Náchodského fotografa Petra Pavla Kolínského Pavlem Kolínským a místostarostkou
Drahomírou Benešovou. Doufáme, že jsme tímto počinem potěšili domácí, ale i přespolní. Kniha je výběrem toho nejlepšího,
co máme v archivu, který se i díky mnoha příznivcům stále rozrůstá. Kromě klasických a notoricky známých pohledů na Náchod jsme zařadili i rarity a fotografie, které z důvodů změn už
nikdy nikdo nevyfotí. Práce na projektu je náročná a téměř nekonečná, a proto hlavní poděkování patří všem, kdo bez nároku

na honorář obcházejí naše město a dokumentují všechny změny
a že jich není v posledních letech právě málo. Nejčastější dotazy
ke knize jsou, proč není víc fotografických dvojic a proč nejsou
datované. Odpověď je jednoduchá. Počet stran knihy je ovlivněn financemi a protože jsme fotografové a ne historici ,kniha
je především o fotografiích a spory o datování fotografií přenecháme povolanějším.
Kniha je i jakýmsi poděkováním fotografům, kteří pro nás,
budoucí generace, naše město zachovali na fotografiích tak, jak
ho znala jejich generace, já jsem přesvědčený, že by z toho, že
někdo navazuje na jejich práci, měli radost, a my máme naději, že jednou snad i naši následovníci ocení naše snažení. Jsem
rád, že podobně to cítili i členové městské rady a vedení města,
když rozhodli o finanční podpoře publikace, kterou také zařadili k předmětům propagujícím naše město u nás i v zahraničí.
Kniha by samozřejmě nebyla nic bez čtenářů, v našem případě spíše prohlížečů. Jim přeji příjemné vzpomínky na jejich zlaté
časy a doufám, že se stane vhodným doplňkem jejich knihovny,
nebo příjemným dárkem trvalé hodnoty. Jen na vás záleží, jestli
bude mít kniha dotisk a ke „stovce“ klubu třeba i pokračování.
A pokud máte dojem, že fotografie u vás doma by si zasloužila současnou podobu a zařazení do výstavní kolekce a třeba
i do budoucí knihy, prosím spojte se s námi, a poskytněte nám
její kopii. Těšíme se na ni.
A jak slaví Fotoklub letošní devadesátiny? Kromě již zmíněné
výstavy a knihy právě výstavami, letos nás Náchoďáky reprezentujeme v Dobrušce, Pardubicích, Novém Městě nad Metují, Hradci Králové, Moravské Třebové a Jihlavě. Spoustu informací o náchodském Fotoklubu můžete získat na internetových stránkách
WWW.fotoklubnachod.estranky.cz.
Roman Unger, místopředseda Fotoklubu Náchod
roman.unger@tiscali.cz
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25. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

Náchodský zpravodaj

Překvapili jsme sami sebe
„Dnes se hodně lidí ptá, jak je možné, že do poslední chvíle tak
zdeptaný, pasivní a ustrašený národ pozvedl najednou svůj hlas
k mohutnému, spontánnímu nesouhlasu s tupou, arogantní mocí.
Nejsou překvapeni pouze donedávna sebejistí demagogové a straničtí byrokrati. Myslím, že jsme překvapeni my všichni. Prostě jsme překvapili sami sebe. Ještě před několika týdny bychom od sebe něco podobného nečekali. Ani ve snu. Dnes jsme překročili vlastní stín. Jak si
vysvětlit to náhlé zmrtvýchvstání našeho národa? V noci se všechno
zdá být temné. Ale když vyjde slunce, věci se rozzáří svým vlastním
světlem. Tak je to i s lidmi...“.
(Z projevu na manifestaci občanů Náchoda
při generální stávce 27. 11. 1989)
Na začátku listopadu 1989 se Náchod, jako každoročně, připravoval na největší svátek v roce – výročí bolševické revoluce
v Rusku (VŘSR). Listopad byl také již po desítky let v kalendářích
označen jako Měsíc československo-sovětského přátelství. Město
doslova tonulo v rudé záplavě. Místní aranžéři soutěžili o „nejkrásnější“ výlohu s vidinou poměrně slušné finanční odměny.
Lidé, stojící ve frontě na vzácné banány u stánku se zeleninou
na nádraží, mohli se pokochat srpem a kladivem, umělecky vytvořenými z citrónů na rudém katafalku z jablek. Ze všech nároží
se pozornosti chodců marně domáhala stupidní hesla, která již
dávno nikdo nevnímal a která stejně sloužila jen k posílení falešné sebedůvěry stále nejistějším komunistickým bossům. Nejčastějším heslem těchto dnů bylo „Se Sovětským svazem na věčné časy,“ které si lidová tvořivost překládala jako „Se Sovětským
svazem na věčnost.“ Ale toto, kdysi československým soudruhům tak drahé heslo, mělo pro ně poslední dobou poněkud trpkou příchuť. V Sovětském svazu („Náš přítel a vzor“) probíhala
pod Gorbačovovou taktovkou Perestrojka, která jim nepříjemně
připomínala Pražské jaro 1968. Nejraději by sovětským soudruhům oplatili bratrskou pomoc ze srpna téhož roku. Což naštěstí nemohli. Naši funkcionáři byli nejen k smrti vyděšení, oni se
přímo zmítali v jakémsi schizoidním rozpoložení. Navenek předstírali sympatie s obrodným úsilím v Rusku, ale ve skrytu duše
si horoucně přáli Gorbačovův pád. Pro tuto možnost sestavovala tajná policie seznamy lidí, které by bylo nutné internovat, případně, pokud by se situace natolik vyhrotila, třeba i likvidovat.
Komunistický režim v Československu jako by nevnímal změny,
které se děly všude kolem nás. Pořádkové síly od ledna brutálně zasahovaly proti stále početnějším demonstrantům a totalitní moc nechávala zatýkat odpůrce režimu, především chartisty a disidenty.
16. ledna 1989 byl při Palachově týdnu zatčen Václav Havel.
To vyvolalo protesty mnoha osobností kultury. Na konci jara
vznikla petice Několik vět, mimo jiné na podporu propuštění
všech politických vězňů, svobody shromažďovací a zákazu cenzury. Petici podepsaly tisíce lidí. K velkým protestům došlo i při
výročí srpnové invaze, ale komunističtí vládci stále sbírali odvahu k rozhodujícímu střetu. Nakonec si vybrali datum nejméně
vhodné – 50. výročí krvavého zásahu německých okupantů proti pražským vysokoškolákům. Nad tím, že pohotovostní oddíly
Veřejné bezpečnosti a elitní jednotky Vojska Ministerstva vnitra, 17. listopadu 1989 vlastně symbolicky, věrně napodobily počínání útvarů SS před padesáti lety, zůstává dodnes rozum stát.
Zprávy o masakru na Národní třídě se rychle šířily do všech
koutů země, ať už prostřednictvím Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy, či svědectvím přímých účastníků - studentů, přijíždějících
na víkend do svých domovů. V Náchodě se hned druhý den, v sobotu 18. listopadu, objevily protistátní nápisy a letáky, informující občany o posledním dění v Praze. V tento den vyzvali studenti pražské DAMU občany k celostátní týdenní protestní stávce,
ke které se téhož dne připojili čeští divadelní umělci. 19. listopadu bylo v pražském Činoherním klubu ustanoveno Občanské

fórum. V pondělí 20. listopadu vstoupili do stávky také studenti náchodského gymnázia. Události se pak daly do pohybu samospádem, šokující rychlostí. Spisovatel Bohumil Hrabal kdysi
konstatoval, že Češi nikdy nebyli národem hrdinů. Historie by
mu mohla v mnoha případech dát za pravdu. Ale jistě by se našly také argumenty proti. Možná, že jsme národem spících hrdinů. Podobenství o Blanických rytířích může vystihovat důležitý
rys naší národní povahy. Nebyli snad Blaničtí rytíři mezi nadšenými, k boji odhodlanými rekruty při mobilizaci v roce 1938?
Nebyli náhodou mezi statečnými mladými lidmi, kteří se snažili v srpnu 1968 holýma rukama zastavit ruské tanky? A nebyli mezi námi při mohutných demonstracích v listopadu 1989?
První protestní shromáždění bylo v Náchodě svoláno na středu 23. listopadu, tedy v den, kdy byl v pražské ČKD dělníky ostudně vypískán vysoký komunistický funkcionář Miroslav Štěpán.
Za přítomnosti mnoha kamer STB (komunistické tajné policie) se
u morového sloupu na náměstí VŘSR (nyní Masarykovo) sešly tisíce nadšených lidí. Sjednocujícím motivem tohoto setkání byla
touha po svobodě – touha nežít v kleci z ostnatých drátů, touha
po svobodě shromažďování, touha po pluralitě politických stran,
touha po svobodě zastávat svůj názor, touha po svobodě náboženského vyznání, touha po svobodných volbách, touha po necenzurovaných informacích a svobodné tvorbě uměleckých děl.
Na závěr bylo přečteno Provolání svobodného shromáždění Náchoda, požadující v zásadních bodech demokratizaci společnosti a podporující vyhlášení generální stávky na 27. listopad. Veřejná shromáždění se potom konala v průběhu listopadu každý
den. K jejich účastníkům promluvili i známí herci (Galatíková,
Maciuchová, Čepek, Nárožný) a další respektované osobnosti.
K demonstrantům se obrátil i chartista Stanislav Pitaš, který byl
právě propuštěn z vězení. Organizátoři demonstrací se scházeli v bytě MUDr. Víti Dvořákové na Kamenici 136, čirou náhodou
(ale nevěřte v životě na náhody!) v bytě, ve kterém vyrůstal slavný rodák, spisovatel Josef Škvorecký. Ten krátce před listopadovou revolucí oslavil v kanadském exilu 65. narozeniny. Zde tedy
připravovali svá vystoupení, prohlášení a proklamace, dopisy,
ve kterých se obraceli na totalitní úřady a organizace se svými
výzvami a revolučními požadavky. Často byli vzhůru až do rána,
i když všichni vykonávali svá občanská povolání.
24. listopadu rezignoval na svou funkci generální tajemník
Milouš Jakeš. Komunisté se snažili očividně zachránit, co se dalo.
Toho dne bylo ustanoveno Občanské fórum i v Náchodě. 26. listopadu pak byla zřízena prozatímní kancelář OF v dílně houslaře JOO. Lidé tam nosili „revolucionářům“ kafe, jídlo, cukroví, koláče, finanční příspěvky na provoz a nabízeli svou pomoc.
Ke střetu se stávající mocí téměř nedocházelo, s výjimkou několikahodinového zadržení dvou členů výboru OF na VB (komunistická policie) a divoké automobilové honičky v bondovském sty-
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lu při pronásledování dvou aktivistů OF příslušníky STB ulicemi
nočního Náchoda. Telefony kanceláře OF byly ovšem nepřetržitě odposlouchávány, dům na Kamenici nepřetržitě střežen dvěma škodovkami, přecpanými tajnými a ke dni generální stávky
byl na všechny členy výboru OF připraven zatykač. Skomírající
netvor se však již k násilí nakonec neodhodlal.
Vyvrcholením prvních revolučních dnů v Náchodě byl řetěz
z tisíců spojených paží, který obešel 26. listopadu celé město, aby
pak na parkovišti před komunistickým sekretariátem (dnešní Poliklinika) shromážděný dav provolával protikomunistická hesla
(„Nechceme zrádce za svoje vládce!“). V ztemnělých oknech bylo
vidět jen rychle kmitající siluety vyděšených partajníků. Následující den se shromáždil ohromný počet (udává se 12 tisíc) lidí
na manifestační podporu generální stávky. V dalších dnech již
televize, zbavena cenzury, přenášela přímé přenosy z Prahy, ze
statisícových shromáždění na Letné a na Václavském náměstí.
Mimo disidentů a chartistů včetně Václava Havla při nich vystoupili i legendární Karel Kryl, Marta Kubišová a Jaroslav Hutka. Při jednom takovém shromáždění skandoval půlmiliónový
dav slova, kterými se obrátil katolický duchovní Václav Malý
na presidenta Husáka, pohlédnuv z tribuny na Letné k pražskému Hradu: „Podívej se, Gusto, jak je tady husto!“
Po dnech všeobecné euforie, úžasného opojení ze svobody,
pocitu vzácné sounáležitosti, ba přímo bratrství, nastalo rychle
vystřízlivění. Pro další vývoj zcela zásadním problémem bylo,
že díky náhlosti a razantnosti změny, která překvapila i vlastní iniciátory, nebyl čas připravit předem program budování nového státu, tak jako tomu bylo při převratu v roce 1918. President Masaryk, velmi vzácný příklad myslitele mezi politiky, měl
v té době za sebou vydání mnoha teoretických děl, ať už to byla
Česká otázka (1895), Otázka sociální (1898), či Ideály humanitní (1901). Mohl stavět i na své práci poslance ve vídeňském parlamentu a především na své činnosti, zkušenostech a kontaktech získaných v exilu. Ze světlonošů roku 1989, jakkoliv mezi
nimi byli lidé většinou výjimečně vzdělaní, filosofové, spisovatelé, umělci, historikové a vědci, neměl nikdo průpravu v praktické politice. Byli to lidé s vysokými ideály, bez základních zkušeností nebo dokonce konkrétních představ, jak tyto ideály uvést
v každodenní život. Ve vrcholné politice převládala improvizace, byly nekriticky přebírány zkušenosti vyspělých západních demokracií, často i s jejich dávno překonanými chybami. Brzy proti
sobě stály dva protichůdné názory (nemůžeme v tomto případě
hovořit o koncepcích). Názor idealistický, požadující osvícenou
demokracii, duchovní obnovu státu, rozvoj humanistické vzdě-
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lanosti a kultury, proti němuž stála ultraliberální utilitární teorie, která pak nečekaně snadno zvítězila. Na počátku devadesátých let tak u nás vzniklo prostředí, které poskytovalo těm,
kdo se v něm dokázali pohybovat (často to byli exponenti bývalého režimu), možnost nebývalých zisků, na úkor celé společnosti. S mravními důsledky tohoto „klondajku“ se musíme více či
méně úspěšně potýkat dodnes. Negovat kvůli těmto chybám celých 25 let, nebo dokonce zlehčovat posvátné nadšení listopadu
1989, bylo by zpronevěrou všech ušlechtilých ideálů. V této souvislosti si dovolím citovat z úvahy, kterou jsem napsal k listopadovému výročí před pěti lety: Záleželo na každém z nás, jak
s nečekaným darem svobody naložíme. Jestliže jsme od revoluce čekali více, bude poctivé si položit otázku, zda jsme nečekali mnohem více i sami od sebe.
Petr Havel, mluvčí OF v listopadu 1989
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – listopad 2014
1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
8. 11. 2014
15.00
Primátor Náchod – Slavoj Praha
29. 11. 2014
15.00
Primátor Náchod – Sokol Luhačovice
6. 12. 2014
15.00
Primátor Náchod – HKK Olomouc
1. kuželkářská liga žen : (hrací den – sobota)
8. 11. 2014
11.00
Primátor Náchod – Slávie Praha
29. 11. 2014
11.00
Primátor Náchod – Spartak Přerov
6. 12. 2014
11.00
Primátor Náchod – KC Zlín
2. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
1. 11. 2014
15.00
TJ Červený Kostelec – KK Hvězda Trnovany
15. 11. 2014
15.00
TJ Červený Kostelec – Sokol Benešov
22. 11. 2014
15.00
TJ Červený Kostelec – SKK Hořice
3. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
1. 11. 2014
10.00
Primátor Náchod B – SK Žižkov Praha
15. 11. 2014
10.00
Primátor Náchod B – TJ Glaverbel Czech Teplice
22. 11. 2014
10.00
Primátor Náchod B – Spartak Rokytnice n. J.
1. kuželkářská liga dorostu (hrací den – neděle)
2. 11. 2014
10.00
Primátor Náchod B – KK Šumperk
9. 11. 2014
10.00
Primátor Náchod A – TJ Červený Kostelec
16. 11. 2014
10.00
Primátor Náchod A – Lokomotiva Trutnov
23. 11. 2014
10.00
Primátor Náchod B – Primátor Náchod A
30. 11. 2014
10.00
Primátor Náchod A – KK Šumperk
7. 12. 2014
10.00
Primátor Náchod B – Lokomotiva Trutnov

Podzimní cena Kolína
Dne 4. října 2014 se 23 náchodských
plavců, hájících barvy Delfínu Náchod,
utkalo s mnoha závodníky z celkem 22
oddílů z celé České republiky na plaveckém závodu Podzimní cena Kolína 2014.
Závod byl určen pro nejmladší plavce v kategoriích ročníku 2004 a ročníků
2005 a mladších.
V ročníku 2004 patřil mezi nejlepší
plavce Michal Jerman. Nejrychleji dohmátl a na 1. místě se umístil v disciplínách
50 VZ a 100 VZ, na 2. místě pak na 100
PZ a 50 m. Ve stejné kategorii pak zakusili stupně vítězů i jeho oddílový kolegové Vojtěch Říha, jenž skončil na 2. místě v disciplíně 50 Z a Jan Skalský, který
3. místem doprovodil na stupně vítězů Michala Jermana v disciplíně 50 VZ. Velkého
úspěchu pak dosáhly též štafety chlapců.
Štafeta na 4 x 50 PZ ve složení Říha, Lelek
(2005), Jerman a Skalský dohmátla na
2. místě a na nejvyšším stupínku dokon-

ce skončila štafeta na 4 x 50 VZ ve složení Skalský, Říha, Jirman (2005) a Jerman.
Ani děvčata se v kategorii 2004 rozhodně
neztratila. Na krásném 4. místě se umístila v disciplíně 50 VZ Karolína Slavíková,
která navíc skončila na 4.–5. místě spolu
s oddílovou kolegyní Kristýnou Voborníkovou na distanci 100 VZ. Kristýna Voborníková pak svoji formu potvrdila 5. místem na 50 m.
V početnější kategorii ročníků 2005 pak
výborný výkon předvedla Barbora Švecová, která dohmátla na 5. místě na 50 m.
Z těch úplně nejmladších pak vzorně reprezentoval Šimon Pitaš. Snad největším
překvapením však byly výkony Michaely
Morávkové, která ačkoliv se narodila až
v roce 2007, přeplavala polovinu startovního pole a porazila i o 2 roky starší plavce. Tato plavkyně, spolu s dalšími plavci,
trénujícími pod trenérem panem Jaroslavem Dlohoškou, svými umístěními udělali radost nejenom svému trenérovi, ale
jsou i velkým příslibem do budoucna, že
plavání plavců Delfínu Náchod bude stále tak úspěšné, jako doposud.
Všem plavcům pak z úst trenérů i vedení oddílu zazněla nejen pochvala za předvedené výkony, kdy si jednotliví plavci překonali svá zaplavaná maxima, ale
též za vzornou reprezentaci i chování při
sportovní akci.
Nezbývá proto než popřát, aby se i nadále dařilo našim plavcům při dalších závodech, které nás v brzké budoucnosti čekají.

***

Volejbal
v sobotu 8. listopadu 2014 od 9.00 hod.
Krajský přebor – turnaj kadetek
SK Náchod – VK Hronov, VK Dvůr Králové, VKM Réma Rychnov nad Kněžnou
v sobotu 15. listopadu 2014
KP I. ženy
SK Náchod – TJ Sokol Staré Město
od 10.00 a 13.00 hod.
v sobotu 22. listopadu 2014
KP I. ženy
SK Náchod – OREL Jednota Hr. Králové
od 10.00 a 13.00 hod.
v neděli 23. listopadu 2014
liga juniorek
SK Náchod – TJ Bižuterie Jablonec n. N.
od 10.00 a 13.00 hod.

Se sokolským
znakem na prsou
Je tomu již šest let, co jsem začal zvedat
činky v náchodské sokolovně. Zanedlouho
po té jsem v TJ Sokol Náchod založil Klub
silných mužů a žen. Postupně jsem se propracovával župními přebory v benchpressu. Na této úrovni jsem celkem úspěšně
reprezentoval svoji domovskou jednotu.
Mým snem a cílem bylo dopracovat se
k nominaci na MČR v benchpressu. Letos
jsem si svůj sen splnil. 19. 4. 2014 jsem
startoval na MČR v benchpressu FČST v Semilech, kde jsem obsadil 5. místo. Hned
10. 5. 2014 následovalo Mezinárodní mistrovství ČR v Benchpressu ČAST, zde jsem
vybojoval bronzovou medaili. Tato dvě
umístění mi otevřela cestu na ME, které
se konalo 7. 6. 2014 v Trutnově – obsadil jsem 6. místo. Sezóna dále pokračovala pohárovou soutěží v Benchpressu. 23. 8.
2014 jsem ve Vrchlabí pokořil svůj osobní
rekord. V kategorii Benchpress RAW Muži
do 100 kg jsem dosáhl výkonu 175 kg, což
stačilo na obsazení 4. místa.
Vrcholem sezony pro mě byla účast
na MS v Benchpressu WUAP, které se konalo 6.–11. 10. 2014 v rakouském Telfsu.
Startoval jsem v kategorii Muži do 100 kg,
submasters, Benchpress RAW. Podařilo se
mi zde vybojovat stříbrnou medaili. Svůj
start jsem pojal nejen jako reprezentaci
TJ Sokol Náchod, ale také města Náchoda.
Také jsem zkusil závodit se silnými
muži v závodech Strongman. Poprvé ve
Varnsdorfu 5. 7. 2014, kde jsem obsadil
9. místo. Následovala účast na soutěži
Strongman Náchod, která se konala 13. 9.
a byl jsem jejím spolupořadatelem a organizátorem. Zde jsem se umístil na 16.–17.
místě. Sokolská všestrannost, které jsem
trenérem, však není pouze o síle a fyzickém výkonu. Pravidelně se účastním
i šachových turnajů. Mým největším letošním úspěchem je 3. místo na župním
přeboru TJ Sokol Studnice. Děkuji TJ Sokol Náchod a Městu Náchod za podporu.
Martin Horák, náčelník TJ Sokol Náchod
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Státní zámek Náchod
•24.–26. 11. – Advent na zámku – prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů expozice "Na dvoře vévodském" pro
MŠ, ZŠ a jiné objednané skupiny od 8.00 do 13.00 hodin
Nutná rezervace na tel.: 491 426 201, 608 181 921
nebo na prokopova.lucie@npu.cz. Vstupné: 30 Kč/MŠ, 50 Kč/ZŠ.
•27.–30. 11. – Advent na zámku – prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů expozice „Na dvoře vévodském“ pro
veřejnost od 10.00 do 16.00 hodin, vstupné: 80 Kč/plné, 55 Kč/snížené. Prodej adventních věnců, svíček, perníčků a skla v pokladně.
POZOR ZMĚNA:
28. 11. – Předvánoční koncert ve Velkém sále na I. nádvoří u
věže, v 18.00 hodin, hraje: ZUŠ Police nad Metují, vstupné jednotné: 60 Kč.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Václav Macháň – obrazy, kresby, grafika
Retrospektivní výstava malíře, jehož hlavním námětovým
zdrojem tvorby je kraj, ve kterém vyrostl a do něhož se vrátil.
(přízemí a ochoz, do 9. 11.)
Alžběta Skálová – ilustrace a autorské knihy
Výtvarnice se věnuje především ilustracím pro děti, za které
získala již několik ocenění a nominací v soutěžích Nejkrásnější kniha, Zlatá stuha, Magnesia Litera.
(kabinet kresby, grafiky a fotografie, do 9. 11.)
Náchodský výtvarný podzim
– 31. ročník přehlídky umění regionu.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika).
Vernisáž se koná v pátek 21. listopadu v 17 hodin.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Přednáška – středa 26. listopadu v 16 hodin
Hodnoty a nové využití industriálního dědictví
Přednášející, Mgr. Adam Hubáček, pohovoří o rozličných
hodnotách technických památek a poukáže na široké spektrum možností nového využití industriálních budov. Různé přístupy zachování jejich památkové hodnoty budou demonstrovány na objektech z České republiky i ze zahraničí.
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
– sobota 29. listopadu od 14 do 16 hodin.
Čekání na advent
Přijďte strávit příjemné sobotní odpoledne společným tvořením se svými dětmi, které bude inspirováno přicházejícím
adventním časem. Děti si mohou nejen něco vyrobit, ale také
se něco zajímavého dovědět. Přihlášky posílejte nejpozději dva dny předem na email vysatova@gvun.cz, nebo na tel.
číslo 491 427 321. Prosíme zároveň o sdělení počtu dětí a jejich věku. Vstupné: 35 Kč/dítě. Na setkání se těší Mgr. M. Vyšatová a Mgr. V. Tokoš.

Mléko patří do skla…
Čerstvé, šetrně pasterované mléko, jogurty, tvaroh
a sýry s dovážkou až „do domu“ mají občané Náchoda
k dispozici každé úterý v odpoledních hodinách.
Rodinná farma Mejsnar – Farma roku 2010
Více informací o výrobkách či rozvozu:
pan Strnad, tel. 732 626 523, mlekoazdodomu@seznam.cz
www.mlekoazdodomu.cz
https://www.facebook.com/pages/Farma

ZÁMEK, MUZEUM, GALERIE

Přehled kulturních akcí
v listopadu 2014 v Regionálním muzeu Náchod
Chvála píli včel
Ve dnech 15. 11. 2014 až 31. 1. 2015 bude možné ve výstavní síni
Regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout
výstavu, která připomene dějiny včelařského spolku založeného v roce 1893. Výstava provoněná vůni medu představí historické i moderní nástroje, které včelaři při své práci používají
a bude doplněna historickými dokumenty především ze sbírek
náchodského archivu. Vedle dějin místních včelařských spolků
se návštěvníci poučí o práci včelařů, i o zajímavostech ze života
včelího společenstva. Pořádána je ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem v Kačině, muzei v Turnově, Trutnově, Vrchlabí a Jičíně, zajímavé předměty zapůjčili rovněž včelaři z regionu. Koncipována je pro všechny věkové kategorie, doplněna bude
řadou doprovodných akcí a návštěvníci si budou moci zakoupit
i některé včelí produkty. Vernisáž proběhne v pátek 14. 11. 2014
od 16 hodin. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–
17 hod., v sobotu 8–12 hod.
Náchod včera a dnes
Do 16. 11. 2014 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově
nám., čp. 18 výstava fotografií mapující podobu města Náchoda
v minulosti a současnosti. Jedná se o dlouhodobý fotografický projekt členů Fotoklubu Náchod, kteří k historickým fotografiím starého Náchoda pořizují aktuální fotografie ze stejných míst. Ve spolupráci s městem Náchodem vydali i stejnojmennou publikaci,
první tohoto druhu v Náchodě, která je spolu s výstavou věnována devadesátému výročí od založení náchodského Klubu fotografů amatérů. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Krása s vůní perníku
Ve dnech 25. 11. 2014 až 1. 2. 2015 bude probíhat v budově stálé
expozice na Masarykově nám., čp. 18 výstava, na níž bude moci
návštěvník zhlédnout jednoduché i složitě vyřezávané dřevěné
formy, do kterých se v minulých stoletích tlačilo perníkové těsto. Ty jednodušší bývaly často prací samotných perníkářů, složitější pak dílem profesionálních řezbářů. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo pondělí 9–12, 13–
17 hodin. Objednat na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky
na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Mimo sezonu lze návštěvu pevnosti objednat na tel. čísle
724 120 498, 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální
muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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Stomatologická pohotovost
1. 11. a 2. 11.
		
8. 11. a 9. 11.
		
15. 11. a 16. 11.
		
17. 11.
		
22. 11.
		
23. 11.
		
29. 11. a 30. 11.
		

MUDr. Svatava Olšarová
Nové Město nad Metují
MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují
MUDr. Radka Prouzová
Náchod
MUDr. Hana Jelenová
Náchod
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec
MUDr. Radmila Sedláčková MSc
Náchod

PROGRAM
listopad

www.decko–nachodincz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 7. listopadu – tradiční BĚH
DO ZÁMECKÝCH SCHODŮ. Tradiční běh
o putovní pohár starosty města Náchod.
Závod družstev ze základních a středních
škol v Královéhradeckém kraji. Krásná
trasa v okolí náchodského zámku s výběhem 305 schodů. Více informací: Bc. Gerd
Weinlich.
pátek 7. listopadu od 15.30 do 17.30 v keramické dílně – KERAMIKA NA ZKOUŠKU.
Pro zájemce z řad veřejnosti, dětí i dospělých, bude i letos vždy jeden pátek v měsíci otevřena keramická dílna, příště pak
5. 12., 9. 1. Přijďte si vyrobit ZVONEČEK
při VÁNOČNÍM TVOŘENÍ, vyzkoušet si
práci s keramickou hlínou nebo točení
na hrnčířském kruhu (děti do 6 let prosíme v doprovodu rodičů). S sebou: pracovní oděv, přezůvky. Vstupné: 30 Kč (platí se
na místě). Info: Tel. 774 223 296 – Bc. T.
Išová.
sobota 8. listopadu od 9.00 do 15.00 hodin – ČERVENÁ SOBOTA. Den s angličtinou pro děti ve věku od 6 do 12 let. Hrátky a soutěže, výuka angličtiny, svačinka,
oběd, pitný režim. S sebou přezůvky a penál, cena 130 Kč. Bližší informace podá
PhDr. J. Nývltová (tel.: 775 223 291).
neděle 9. listopadu – BABYLON A AQUAPARK. Tradiční výlet do jednoho z největších zábavných areálů v ČR. V Liberci navštívíme Lunapark, který nabízí spousty
her, závody aut, motorek, divokého bizona, lezeckou stěnu, stolní hry apod.,
4 různě zaměřená i strašidelná bludiště,
zábavný a vzdělávací IQ park se spoustou
hlavolamů, her, technických a vědeckých
dovedností. V průběhu dne se posilníme
na obědě formou švédských stolů, kde
můžeme sníst a vypít vše, co uvidíme
a v neposlední řadě si užijeme v aquaparku s mnoha bazény, 3 tobogány, trychtýřem, jeskyněmi apod. Více informací:
Bc. Gerd Weinlich.

Stomatologická pohotovost
Komenského 72
491 472 946
Komenského 72
491 472 923
Jugoslávská 33
491 421 725
Denisovo nábřeží 665
491 431 104
Větrník 720
491 462 331
Burdychových 325
491 463 237
Kostelecká 1204
491 426 926

úterý 11. listopadu od 8.00 do 18.00
hodin – MARTINSKÉ SLAVNOSTI. Tradiční trhy na Masarykově náměstí. V 11
hodin otevírání svatomartinského vína
na podiu před radnicí. V 17 hodin vychází lampiónový průvod v čele s MARTINEM
NA BÍLÉM KONI. Více informací na plakátech a u Ing. Ludmily Pohankové (tel.:
608 812 232)
víkend 15.–17. listopadu – TANEČNÍ
PODZIM V DÉČKU. Taneční víkend s profesionálními lektory, 7 lekcí za 800 Kč,
v ceně je ubytování a plná penze. Bližší informace podá Jaroslav Karásek (tel.
775 223 919).

TĚŠTE SE NA PROSINEC
pátek 5. prosince od 16.00 hodin – MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA v Déčku. Tradiční zábavné odpoledne s programem a mikulášskou nadílkou, vhodné pro děti ve věku
3–10 let, bližší informace najdete na www.
decko-nachod.cz.
sobota 6. prosince od 18.00 hodin – DD
DISKOTÉKA pro teenagery – LÍZÁTKOVÁ
PARTY. Vstup 30 Kč, bližší informace podá
Jaroslav Karásek (tel.: 775 223 919)
týden 8.–12. prosince – VÁNOČNÍ VÝSTAVA „Děti pro zvířátka“ – Městská
knihovna Náchod. Zveme Vás na tradiční vánoční výstavu SVČ Déčko plnou originálních rukodělných výrobků, které lze
zakoupit ve vstupní hale v otvírací dobu
knihovny (PO až PÁ 9–17 hod) bližší informace najdete na www.decko-nachod.cz.

AKCE MC MACÍČEK
čtvrtek 20. listopadu – VÁNOČNÍ FOCENÍ S MARTINEM HURDÁLKEM
pátek 28. listopadu od 9.30 hodin – ADVENTNÍ DÍLNA. Výroba adventních věnců
a vánočních dekorací. Cena: 100 Kč (veškerý materiál v ceně).
Bližší informace a přihlášky na akce MC
Macíček u Mgr. Denisy Pokorné, tel.:
774 635 232.

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO
A ICM PRO MLÁDEŽ
Od září můžete opět navštěvovat otevřený klub Hnízdo a ICM pro mládež v budově Déčka a to ve všední dny od 14.30

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

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

1. 11.
Kašpárek a Jaga Baba
8. 11.
15. 11.
Čertimlýn
22. 11.
29. 11.
Perníková chajda
6. 12.
do 19.30. Klub nabízí pro návštěvníky deskové a stolní hry, X-box, laserovou střelnici, fotbálek a kulečník a mnoho dalších her pro volný čas či při čekání
na kroužek. ICM nabízí počítače na vyhledávání informací a veškerý informační
servis z dění v regionu. V klubu probíhají průběžně workshopy, semináře a akce,
každý měsíc proběhne jeden tradiční turnaj, dále prostory nabízí wifi, různé časopisy a pro příjemné posezení i kávu a čaj.
středa 12. listopadu od 19.00 hodin
– PREZENTACE O POLSKU. Svoji rodnou
zem nám představí dobrovolnice Evropské dobrovolné služby Daria Sitko. Vstup
volný, bližší informace podá Ing. Kateřina Hiebschová (tel.: 775 223 294).

VÍKENDOVÉ AKCE
Víkend 28. listopadu – 30. listopadu
– PAPALUCHA NA HORÁCH. Víkend
na krásné horské chatě pro tatínky a jejich děti ve věku 2 až 18 let. Hry, výlety, deskovky, diskotéka, dovádění na sněhu, popř. v tobogánu. Pohodový víkend,
který si společně užijí děti a tátové. A co
čeká mamky? Relaxační poklidný víkend
doma maximálně u příjemného pečení vánočního cukroví Akci pořádá Déčko a Duha Bartoňka. Více informací podá
Bc. Gerd Weinlich.

NETRADIČNÍ KROUŽKY
Kroužek PALIČKOVÁNÍ – každý druhý PÁTEK od 15.30 do 18.30. Pro zájemkyně (případně zájemce) od 9 let nabízíme kroužek paličkování (jednou za 14 dní
v pátek od 15.30 do 18.30) s individuálním přístupem lektorky Lucie Smetanové, díky které se s touto technikou můžete prakticky seznámit. Pravidelné hodiny
kroužku budou následovat dle domluvy
od 7. 11. S sebou: brýle (kdo potřebuje),
přezůvky. Zápisné: 850 Kč dospělí, 650 Kč
děti. Info: Tel. 774 223 296 – Bc. T. Išová.

listopad 2014

Senior klub „Harmonie 2“
středa 5. 11. od 14 hod. „Italské Benátky – historie a současnost“, film připravil a promítne nám p. Vlastimil Čejp;
čtvrtek 13. 11. od 14 hod. „Turecko – vnitrozemí a Istanbul“,
2. část filmu ze své cesty promítne a doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 20. 11. ve 14.30 začíná „CECILSKÁ zábava“ v restauraci Reduta (Plhovská ul.), kde si budete moci zazpívat i zatančit
při hudbě „FRČÍ“ p. Františka Čížka;
čtvrtek 27. 11. od 14 hod. „Historie Židů v Náchodě“ – přednášku si pro nás připravila p. Alena Čtvrtečková.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz
Předvánoční těšení

Srdečně zveme své členy a příznivce na předvánoční odpoledne s dárky z půdy.
Kde: v náchodské restauraci Vatikán.
Kdy: ve středu 26. 11. 2014 od 14.00 hod.
Program: malý vánoční koncert, překvapení se zimní tématikou, dárky z půdy – radost z obdarování, hudba pro radost, společná večeře a společné zpívání vánočních koled.
Na občerstvení vybíráme: členové 80 Kč, nečlenové 90 Kč. Prosíme z organizačních důvodů, přihlaste se včas (nutná rezervace).
Zápis a výběr v naší klubovně každou středu 13.00–15.00 hod.
Těšíme se, že s Vámi prožijeme pohodové předvánoční setkání s dobrou náladou.
Za výbor SZdP O. Frühaufová a M. Čiháček

Podzimní zájezd do Polska
Zájezd s návštěvou a prohlídkou polských minerálních lázní se
Sdružením zdravotně postižených Náchod se uskutečnil dne
23. 9. Na počátků města Wambierzyce (1253) vznikla svatyně,
která souvisí s legendou z 12. století, kdy zde měl nevidomý Jan
z Ratna znovu nabýt zraku, přičemž se jeho očím zjevila postava
Panny Marie. Počátkem 18. století byla zbudována barokní svatyně Matky Boží. V 19. stol byly Wambierzyce častým cílem náboženských poutí i z českých zemí. V roce 1936 získal kostel titul
menší baziliky. Stavba se tyčí nad nevelkým náměstím, ze kterého k ní vede 57 schodů se symbolickým významem: č. 9 (počet andělských chorů) + 33 (věk Ježíše Krista v okamžiku ukřižování) + 15 (věk Panny Marie v okamžiku početí Ježíše Krista.
Z iniciativy tehdejšího majitele Wambierzyc Daniela Osterberga zde od konce 17. století do 19. století vznikala kalvárie s asi
100 kaplemi, kapličkami a bránami, nazývaná též slezským Jeruzalémem. Najdeme zde pohyblivý betlém z r. 1882 s více než
800 figurkami, regionální muzeum a mini zoo. Účastníkům se
tu líbilo a na památku návštěvy si zakoupili různé suvenýrky,
zavzpomínali na mládí, kdy se náboženských poutí účastnili.
Navštívili jsme i lázně Polanica Zdrój, kde jsme obdivovali
nádherné parky a lázeňskou kolonádu s kavárničkami, sanatorii a fontánou. Po občerstvení přejezd do lázní Duszniky Zdrój,
navštívit kostel sv. Petra a Pavla, kde jsme se obdivovali kostelní výzdobě a poklonili soše Chopina, památníku na prusko-rakouskou válku, soše sv. papeže Pavla II, J. Wojtyly, který odtud
pochází. Povídali jsme si o muzeu s ruční výrobou papíru, kolonádě s léčebným komplexem Uzdrawisko – sanatorium, barevné fontáně s hudbou, divadle, koncertním sále Dworek Chopina.
Přejíždíme do Kudowy Zdrój kterou známe, projeli jsme kolem parku až k Památníku národů. Zdatnější účastníci prošli lázeňskou kolonádou, kde opět obdivovali obchůdky, kavárničky,
lázeňské budovy, sanatoria. Ve všech lázních se léčí srdeční, cévní, dýchací, trávicí, žaludeční, střevní, ženské a pohybové choroby. Pro nás je také možnost léčby a za velmi solidní ceny. Poděkování patří členům výboru, kteří pomohli s organizací tohoto
zájezdu, i řidiči p. Kaněrovi.
Olga Frühaufová – předsedkyně

SENIOR KLUB, SZP, CÍRKVE

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

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,
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, www.nachod.farnost.
cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00 a 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; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne 10.15.
Na Slavnost Všech svatých 1. 11. mše sv. budou v 7.00 a v 18.00
v kostele sv. Vavřince, v 16.00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově, v 17.00 v kapli v České Čermné a v 18.00 v kostele ve Studnici. Na „dušičky“ 2. 11. (vzpomínka na všechny věrné zemřelé)
rozvrh jako každou neděli, jen místo mše sv. v kostele sv. Michaela bude mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově v 10.30.
Koncert duchovní hudby na začátku adventní doby se uskuteční v kostele sv. Vavřince v neděli 30. 11. od 18.00 hod. Zpívání a povídání o Bohu „Andělka“ pro předškoláky a menší školáky každý pátek od 17.00 hod. na děkanství. Modlitební setkání
v kostele sv. Michaela každý druhý čtvrtek v měsíci v 19.00. Společenství mladších manželů, setkání nad Písmem s modlitbou,
se koná v neděli od 20.00. Modlitební setkání „Modlitby matek“
vždy 2. neděli v měsíci od 19.30 a poslední pátek v měsíci po mši
sv. na děkanství. Příležitost ke svátostí smíření v kostele sv. Vavřince před ranní a večerní mší sv.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické
bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053).
Schůzky dětí v pátky 7. 11. a 21. 11. od 17.00 hod. v náchodském
sborovém domě. Koncert (varhany, zpěv, pěvecký sbor ZUŠ Teplice nad Metují) v evangelickém kostele v Šonově ve středu 5. 11.
od 18.00 hodin. Dobročinný bazárek oblečení ve dnech 6.–7. 11.
v 9–12 h. a 15–17 h. na faře v Šonově. Můžete věnovat zachovalé
oblečení či přijít nakoupit za symbolickou cenu 10 Kč/ks. Výtěžek je určen na podporu mateřského klubu Kopretina. Mikulášská besídka se zpíváním, tanečky a soutěžemi pro nejmenší 3. 12.
od 9.30 h. na faře v Šonově. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mobil. 605 874 765,
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby 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. Javornic
ký, CSc.; stránky sboru. www.cb.cz/nachodin Bohoslužby v neděli
v 9.30 hodin, studium Bible ve středu v 18.30 hodin

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

***
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Náchodský zpravodaj

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v listopadu 2014
SLAVÍME!!! A vy přijďte slavit s námi! Den D vypukne v úterý
25. listopadu 2014 a chtěli bychom vás mít při tom.
Proč slavíme? Letos je tomu 60 let, kdy knihovna získala nové
prostory na Kamenici čp. 105, v domě továrníka Cyrila Bartoně-Dobenína. Je to také 110 let, kdy byla v Náchodě otevřena Veřejná čítárna Národní jednoty severočeské. A připomínáme si i 10
let od rekonstrukce knihovny.
Kdy slavíme? V úterý 25. listopadu celý den, ale hlavně večer.
Co na vás čeká? Kdo v tento den přijde do knihovny, dostane
od nás sladkou pozornost. V 16 a v 19 hodin si můžete ve studovně poslechnout koncert saxofonisty Petra Kroutila s doprovodem. V 17.30 vás zveme na dražbu záložek do knih. Získejte
originální záložku, jejíž koupí přispějete na nákup audioknih.
Připravena bude i výstava fotografií a dalších historických či zajímavých knihovnických „pokladů“. A těšit se můžete i na bohaté občerstvení od profesionálních kuchařů i neméně vydařené
z dílny samotných knihovnic.
Bude se něco platit? Ne! A po celý listopad navíc budou všichni
čtenáři osvobozeni od poplatků za upomínky.

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 4. 11.
v dopoledních hodinách.

Výstavy
VERONIKA JELENOVÁ – OLDŘICH JELEN
Výstava grafiky, ilustrací a portrétů ve studovně potrvá do 27. 11.
Srdečně zveme.
Výstava SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Bytové dekorace můžete vidět i zakoupit v hale knihovny od 19.
do 21. 11.
Z historie náchodské knihovny
Od 25. 11. výstava fotografií a dalších knihovnických pokladů
v hale knihovny.
Setkání s původními lidovými pohádkami
Patnáct obrázkových tabulek se schématickým dějem pohádek,
které by měly znát všechny děti, bude vystaveno v oddělení pro
děti po celý listopad. Tabulky byly pořízeny díky grantu ČSOB,
výtvarnicí je Anna Karmazínová z Liberce.
Předvánoční výstava spolku SANA
Od 29. 11. do 6. 12. Keramika, šátky, šperky, výrobky ze dřeva,
vlny, drátků, proutí, vánoční dekorace. Začíná advent, přijďte se
inspirovat do studovny a udělat si radost.

Náchodská univerzita volného času – 9. semestr
10. 11. Jiří Kordulák (Hvězdárna Úpice) – Novinky ve sluneční soustavě
24. 11. Jan Ježek – Přírodou Kladského pomezí
Vstup pouze na průkazky NUVČ, pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.
Městská knihovna v Náchodě vyhlašuje dobročinnou výtvarnou akci Není záložka jako záložka. Prosíme a vyzýváme k účasti všechny malé i velké, amatérské i profesionální
výtvarníky. Záložky do knížek v libovolném zpracování budou veřejně vydraženy v úterý 25. listopadu (viz výše). Výtěžek z dražby bude použit na nákup audioknih, jejich nabídka rozšíří služby knihovny čtenářům. Na záložky čekáme
v knihovně do 7. listopadu.

3. 11. – Beseda
s Terezou Boučkovou
Odložené autorské čtení,
beseda a autogramiáda spisovatelky, scenáristky a publicistky Terezy Boučkové.
Setkání s ní se uskuteční
v pondělí 3. listopadu v 17
hodin ve studovně.
7. 11. – Setkání
s Medou Mládkovou
Zveme vás na setkání s paní
Medou Mládkovou, které
se uskuteční v pátek 7. listopadu ve studovně. Světově uznávanou mecenášku
českého umění do Náchoda doprovodí europoslanec
JUDr. Jiří Pospíšil. Přesný
čas bude upřesněn.
Dny poezie
v náchodské knihovně
18. 11. – Petr Nikl. Výtvarník, tanečník, básník, vokalista,
ozvučovatel, rozhýbávatel, hravec, prapodivitel, v každém ohledu originál v každopádně originálním večeru. Začátek v 19 hodin.
19. 11. – Koncert Four Sticks s melodramem a poezií. Klarinetové kvarteto Four Sticks se zaměřuje na vlastní tvorbu, přičemž ale nezapomíná na interpretaci klasiky, swingu, filmových
melodií apod. V rámci vlastní tvorby se často nechává unášet
na vlnách improvizace, takže každý koncert přinese něco jiného. Na Dnech poezie představí kvartet propojení hudby a mluveného slova. Začátek v 19 hodin.
25. listopadu oslavíme Den „D“ viz úvod.

Oddělení pro děti
Náchod – moje město.
Soutěžní hra k výročí 760 let od založení města končí.
Poslední otázky:
13) Kdo nechal postavit budovu, v níž je dnes Městská knihovna, a kdy to bylo?
14) Kolik objektů pohraničního opevnění bylo v okolí Náchoda dokončeno před mobilizací, vyhlášenou 23. září 1938?
15) Jak se jmenoval první náchodský starosta po 17. listopadu 1989?
Kompletní znění všech otázek najdete na stránkách knihovny
– oddělení pro děti. Stále platí naše nabídka pomoci při hledání
vhodné literatury. Na vaše odpovědi se těšíme do 15. listopadu.
Jako prémii pro vás, účastníky soutěže Náchod – moje město, jsme
připravili setkání se šermíři ze skupiny historického šermu Manové
Přemysla Otakara, a to v sobotu 29. listopadu dopoledne.
Uvidíte ukázky šermířských soubojů a navíc budete mít možnost se
šermíři pobesedovat a prohlédnout si zbraně zblízka.
Den pro dětskou knihu
29. 11. od 9 do 13 hodin oslavíme již po osmé Den pro dětskou
knihu. Můžete se těšit na výtvarnou dílnu, vystoupení šermířů v rámci vyhodnocení soutěže Náchod – moje město, literární
a jiné hrátky, prodej knih a vernisáž předvánoční výstavy spolku Sana.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na www.mknachod.cz. (Vo)
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1. sobota pouze v 15 hod.
2. neděle pouze v 15 hod.

WINX CLUB: V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH

2. neděle pouze v 17 hod.

FALEŠNÍ POLDOVÉ

2. neděle pouze v 19.15 hod.

MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY

Winx jsou zpět! Animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Když si velký kluci hrají na policajty a na zloděje… Jake Johnson a Damon Wayans Jr. v hlavních rolích komedie, uváděné s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Chce-li najít vraha, musí překročit vlastní stín... Sérioví vrazi se chystají opět zaútočit a pro soukromého detektiva v podání Liama Neesona, se tak rozehrává nelítostný boj s časem… Akční thriller
uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

3. pondělí pouze v 17 hod.

ANNABELLE
Naháněla divákům hrůzu již ve filmu „V zajetí démonů“, kde pro Annabelle všechno začalo. Hororový příběh uváděný s českými titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

3. pondělí pouze v 19 hod.
4. úterý pouze v 17 hod.

ZMIZELÁ

4. úterý pouze v 19.45 hod.
5. středa pouze v 19.15 hod.

MAPY KE HVĚZDÁM

5. středa pouze v 17 hod.

TŘI BRATŘI

6. čt. 12 . stř. pouze v 19 hod.
7. pátek pouze v 19.45 hod.
8. sobota pouze v 17 hod.
9. neděle pouze v 18 hod.
11. úterý pouze v 16.30 hod.

INTERSTELLAR

7. pátek pouze v 16 hod.
8. sobota pouze v 15 hod.
9. neděle pouze ve 14 hod.
10. pondělí pouze v 17 hod.
6. čtvrtek pouze v 17 hod.
7. pátek pouze v 17.45 hod.
8. sobota pouze ve 20 hod.
9. neděle pouze v 16 hod.
10. pondělí pouze v 19.15 hod.
11. úterý pouze v 19.30 hod.
12. středa pouze v 17 hod.

VČELKA MÁJA
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Připravte se na nebezpečnou cestu plnou dobrodružství, kouzel, zábavy a nových přátel. Mája, Vilík, Flip a všichni jejich kamarádi jsou zpátky! A s nimi nové příběhy v animované rodinné komedii, uváděné v českém znění. Vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.

15. sobota pouze v 17.30 hod.

TŘI BRATŘI

15. sobota pouze v 15.30 hod.
16. neděle pouze v 15 hod.
17. pondělí pouze ve 14 hod.

VČELKA MÁJA

14. pátek pouze v 17 hod.
15. sobota pouze v 19.30 hod.
16. neděle pouze v 19.30 hod.
17. pondělí pouze v 18 hod.
18. úterý pouze v 17 hod.

ŽELEZNÁ SRDCE

13. čt, 16. ne, 19 st pouze v 17 hod.
14. pátek pouze v 19.30 hod.
17. pondělí pouze v 16 hod.
18. úterý pouze v 19.30 hod.

POHÁDKÁŘ

21. pátek pouze v 16 hod.
22. sobota pouze ve 14 hod.
23. neděle pouze ve 14 hod.
20. čtvrtek pouze v 17 hod.
21. pátek pouze ve 20 hod.
22. sobota pouze v 15.45 hod.
24. pondělí pouze v 17 hod.
20. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
21. pátek pouze v 18 hod.
23. neděle pouze v 19 hod.

Nikdy nevíš, co máš, dokud… Film natočil podle knižního bestselleru Gillian Flynn režisér David Fincher (mj. filmy Sedm, Hra nebo thriller Muži, kteří nenávidí ženy). V hlavních rolích strhujícího
napínavého filmu Ben Affleck a Rosamund Pike. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Příběh o temné stránce ambicióznosti a slávy… Hrají Julianne Moore (ta získala za svůj výkon na letošním MFF v Cannes cenu pro nejlepší herečku), Mia Wasikowska, John Cusack, Evan Bird, Olivia
Williams, Robert Pattinson a další. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Česká filmová pohádka režiséra Jana Svěráka se spoustou dobrodružství, překvapivých situací, ale také spoustou laskavého humoru. Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.
Zánik Země nebude naším koncem… Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov. V hlavních rolích dobrodružného akčního sci-fi filmu režiséra Christophera Nolana (mj. trilogie „Temný rytíř“, nebo „Počátek“) Matthew
McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Ellen Burstyn a Michael Caine. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

POHÁDKÁŘ
Příběh muže mezi dvěma ženami, příběh o vášni, touze, podvodu a lži a věčném odpouštění, vznikl podle knihy spisovatelky Barbary Nesvadbové a scénáře Marka Epsteina. Má podobu takřka detektivního příběhu. Kapitán Rott pátrá po totožnosti těla nalezeného v řece a díky tomu se dostává doprostřed příběhu muže, který si prostřednictvím lži budoval vlastní svět a díky tomu dokázal
žít dva odlišné životy… V hlavních rolích moderní lovestory Eva Herzigová, Jiří Macháček a Aňa Geislerová, v dalších rolích Matěj Hádek, Anna Linhartová, Mariana Kroftová a Jiří Dvořák. Režie
Vladimír Michálek. Vstupné 140 Kč, v úterý tzv. levný den – vstupné 115 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

Česká filmová pohádka režiséra Jana Svěráka se spoustou dobrodružství, překvapivých situací, ale také spoustou laskavého humoru. Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.
Připravte se na nebezpečnou cestu plnou dobrodružství, kouzel, zábavy a nových přátel. Mája, Vilík, Flip a všichni jejich kamarádi jsou zpátky! A s nimi nové příběhy v animované rodinné komedii, uváděné v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Válka nikdy nekončí tiše… Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy velení tanku Sherman
a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář přesile početní i palebné a v doprovodu naprostého zelenáče, který se v jejich četě souhrou okolností ocitl, je
se svými muži nucen získat navzdory veškeré pravděpodobnosti štěstí na svou stranu a dovést do úspěšného konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné srdce nacistického Německa… V hlavní roli válečného akčního dramatu Brad Pitt. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Příběh muže mezi dvěma ženami, příběh o vášni, touze, podvodu a lži a věčném odpouštění, vznikl podle knihy spisovatelky Barbary Nesvadbové a scénáře Marka Epsteina. V hlavních rolích moderní lovestory Eva Herzigová, Jiří Macháček a Aňa Geislerová, v dalších rolích Matěj Hádek, Anna Linhartová, Mariana Kroftová a Jiří Dvořák. Režie Vladimír Michálek. Vstupné 130 Kč. Mládeži
do 15 let nepřístupný.

TŘI BRATŘI
Česká filmová pohádka režiséra Jana Svěráka se spoustou dobrodružství, překvapivých situací, ale také spoustou laskavého humoru. Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč.

MAGICKÉ STŘÍBRO – HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU
I skřítkové mohou zažít velká dobrodružství… Báječné dobrodružství o hledání magického modrého rohu, který dokáže změnit počasí, který před dávnými lety ukryli v útrobách Šedé hory. Pohádková rodinná fantasy, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU – 1. ČÁST
Oheň září jasněji v temnotě. Katniss Everdeenová prožívá nejtěžší období svého života. Ačkoli z Her čtvrtstoletí jakžtakž vyvázla se zdravou kůží a máma se sestrou jsou v bezpečí, její starosti ještě neskončily… Opět zjišťuje, že o svém osudu nerozhoduje sama, ale do jisté míry se stává nástrojem v mocenském souboji. A stále ještě nevyřešila dilema, kterému ze dvou nejbližších přátel patří její city… První část závěrečného dílu akční dobrodružné sci-fi trilogie Suzanne Collins. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MY 2
Nikdy nevíte, co vám noc přinese… Milostný příběh ze současného velkoměsta. Třicetiletá Emě na útěku od manžela, která zakotví uprostřed noci u svého kadeřníka Tonyho, kterého skoro nezná.
Postupně se sbližují a jejich přátelství se mění v hlubší vztah, přestože Tonyho nespoutaný život je pro Emu často těžko pochopitelný. V hlavních rolích Jana Plodková, Ondřej Nosálek, dále hrají Luděk Sobota, Milena Steinmasslová, Václav Havelka, Adam Mišík a Jiří Vyorálek. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

24. pondělí pouze v 19.30 hod.

CO JSME KOMU UDĚLALI?

25. úterý pouze v 17 hod.

ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ON

Čtyři svatby a dva na umření… Na životě je krásné, že se v něm nedá nic předem naplánovat. Například Verneuilovi si byli jistí tím, že se jejich čtyři nádherné inteligentní dcery provdají za výjimečné muže. A výsledek? Tím je kouzelná francouzská komedie, kterou tvůrci ze země galského kohouta dokázali vyvolat stejně nadšené reakce, jaké následovaly po fenomenálních Nedotknutelných. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou filmech. Jak je možné různě vnímat stejný příběh a krizi vztahu dvou lidí? Jak se liší jeho a její pohled na jednu a tutéž událost? Jak odlišné mohou vnímat společně prožitou tragédii? Odpověď hledá ojedinělý a ambiciózní koncept jednoho příběhu ve dvou filmech, jejichž název se liší jen jedním písmenkem. Tyto dva subjektivně popisované pohledy dvou
lidí vynikajícím způsobem ztvárnili James McAvoy a Jessica Chastain. České titulky. Vstupné 110 Kč, vstupné na oba filmy (ON + ONA) 80 + 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

25. úterý pouze v 19 hod.

ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ONA
Vstupné 110 Kč, vstupné na oba filmy (ON + ONA) 80 + 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

26. středa pouze v 17 hod.

JESSABELLE: V TVÁŘI DÉMONA
Horor od režiséra filmu „Saw“ Kevina Greuterta. Jessie se po tragické nehodě nastěhuje do starobylého domu v Louisianě, který kdysi patřil jejímu otci. Brzy se tam však začnou dít podivné věci a Jessie
najde záhadný vzkaz od své matky, která zemřela před mnoha lety. Brzy pochopí, že tento dům je už dávno obýván i nějakou jinou bytostí… České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

26. středa pouze v 19 hod.

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Znáte skutečný životní příběh dvojice Hanzelka a Zikmund? Všichni znají jejich expedice a knihy. Nikdo ale neví, jaký žili život… Osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže,
který poznal celý svět. Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh minulého století prostřednictvím muže, který jej zažil v dokumentu Petra Horkého. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

27. čtvrtek pouze v 19 hod.
28. pátek pouze v 18 hod.
29. sobota pouze v 17 hod.
30. neděle pouze v 19 hod.
28. pátek pouze ve 20 hod.
29. sobota pouze v 19.15 hod.

OUIJA
Pořád si opakujte, že je to jenom hra… Chcete zkusit mluvit se záhrobím a nemáte po ruce vhodné médium? Mohla by vám pomoci Ouija – spiritistická deska pokrytá písmeny a čísly, jejímž prostřednictvím lze s duchy komunikovat. Stačí v ně věřit a respektovat jejich pravidla hry. V opačném případě se můžete i vy natrvalo přemístit do říše mrtvých… Hororová teenagerovská vyvražďovačka pro diváky pevných nervů. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SEX V PAŘÍŽI
Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy: svobodné, nepředvídatelné, sofistikované a vášnivé. Rozhodly se svá tajemství odhalit a podělit se s nimi. Je to komedie o kariéře, dětech, lásce, sexu
a hlavně o tom, koho a co ženy chtějí… Hrají Vanessa Paradis, Laetitia Casta, Isabelle Adjani, Audrey Fleurot, Alice Taglioni a další. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

27. čtvrtek pouze v 17 hod. – 2D
28. pátek pouze v 16 hod. – 3D
29. sobota pouze v 15 hod. – 3D
30. neděle pouze ve 14 hod. – 2D
PROSINEC 2014
1. pondělí pouze v 17 hod. – 3D
2. úterý pouze v 17 hod. – 2D
3. středa pouze v 17 hod. – 3D

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Superšpióni se nerodí… oni se líhnou! Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou připravení kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším ohrožení světa. Rodinnou animovanou komedii uvádíme v českém znění ve 2D i 3D verzi.
Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč), 2D verze 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

1. pondělí pouze v 19,15 hodin
2. úterý pouze v 19,15 hodin

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
Už mají po krk toho, aby se věčně zodpovídali svým nadřízeným. Proto se rozhodnou začít podnikat na vlastní pěst a hlavně - být vlastními šéfy. Ale prohnaný investor jim záhy podrazí nohy a podvedení, zoufalí a bez šance na dosažení spravedlnosti právní cestou, všichni tři rádoby „podnikatelé“ zosnují pošetilý plán na únos investorova dospělého syna, za jehož výkupné chtějí znovu získat kontrolu nad svou společností… Chris Pine, Christoph Waltz a Jason Bateman v hlavních rolích komedie, uváděné s českými titulky.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Nevíte

Kam na oběd?
Mrkněte na
nachodskyswing.cz
V sekci „kam na oběd“ si přečtěte
menu na každý den
restaurací na Náchodsku.

Víme, kde se dobře vaří!

