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Dětské dopravní hřiště
v Náchodě
PROGRAM
15.30–17.00

17.00–17.50
18.15–21.45
19.15
21.00

Soutěže pro děti, žonglérské workshopy,
omyvatelné tetování na tělo,
malování na obličej, čarodějnické účesy,
jízda na modelech traktorů
Kouzelný zámek
aneb naučte se čarovat s Karlem Kašparem
Hudební skupina Elka
Pálení velké vatry a čarodějnice
Ohnivá show

Informace z radnice
Malé lázně
Oblastní nemocnice
Vzpomínky
Výročí
Historie
Svoz odpadů
Poplatky ze psů
Humanitární sbírka
Policie ČR
Inzerce
Pozvánky
Zápisy do ZŠ, MŠ
Školy
Kultura
Oblastní charita
Muzeum
Galerie
Sport
Volný čas
Církve
SZdP
Senior klub
Knihovna

Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

BERÁNEK NÁCHOD a.s.

duben 2022

Agentura Harlekýn Praha
Pardon me, Prime Minister

Sobota

2. dubna 2022
v 19.00 hodin

představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 2021/2022

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI...

Edward Taylor:
Režie: Vladimír Strnisko

Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba.
Hrají: Petr Nárožný, Máša Málková/Kateřina Sedláková, Jaromír Nosek/Jakub Štěpán/Martin Zahálka jr., Zuzana Slavíková/Ilona Svobodová, Jan Čenský/Martin Zahálka,

Andrea Daňková/Jiřina Daňhelová/Karolína Vágnerová

Vláda Jejího Veličenstva se chystá rázně zatočit se zábavním průmyslem a hazardem. Jenže má to jednu vadu – na šéfa vládního kabinetu se valí skandál. Ze skříní úřadu premiéra nevypadávají jen političtí
kostlivci, ale i polonahé slečny. Sousto pro novináře, munice pro opozici, příležitost pro stranické odpůrce a k tomu všemu zvědavá manželka. Situace jako stvořená pro pověstný anglický humor.
Předprodej již probíhá

Neděle

Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 360 Kč

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - BYLO NEBYLO

3. dubna 2022

A vida! Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukážeme, jak dělají zvířátka. Taky se naučíme, že bychom si raději měli čistit
zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs a mnoho dalších písniček. Tak vzhůru do fantastického světa pohádek, písniček a tanců se Štístkem a Poupěnkou v úplně novém představení Bylo, nebylo!

v 10.00 hodin

Délka představení cca 60 minut.
Představení doporučujeme pro děti od 2 let.
Vstupné: 250,-Kč/ každá osoba - bez omezení věku
Předprodej již probíhá na: https://bit.ly/bylonebyloSP ZTP/P: po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu, bude na místě, v den vystoupení, proplacena sleva 50% z ceny vstupenky.

Úterý
Středa
5. dubna 2022

12. ledna 2022

19.00 hodin
hodin
vv 19.00

- náhradní termín místo
12. ledna 2021

Čtvrtek
Vstupenky
zůstávají
v
platnosti.
7. dubna 2022
v 19.00
hodin
Středa
-ZELENÉ

26. ledna 2022

v 19.00 hodin
Neděle
Čtvrtek - MODRÉ

10.
2022
27. dubna
ledna 2022
vv 19.00
15.00 hodin
hodin

Vzpomínkový večer

2022

… DÍKY ZA VŠE, LYDIE!

Vystoupí: KomorníZAGOROVÁ
soubor Škroup, Swing Sextet, Pěvecký
sbor Hron, Olena
Ivaněnko – klavír, večerem Vás provede Lucie Peterková a Štěpán Macura
HANA
a PETR
REZEK
Představení nové publikace Toulky náchodskou minulostí s Lydií Bašteckou, prodej na místě za zvýhodněnou cenu.
Stolováskupinou
úprava, rezervace míst v MIC
Náchod od 21. března 2022
se
BOOM!BAND
Jiřího Dvořáka

Vstup zdarma!

Jedna z největších hvězd české populární hudby, držitelka Diamantové desky Supraphonu a devítinásobná Zlatá slavice Hana Zagorová vystoupí se svým dlouholetým
VOJTA
TOMÁŠKO
kolegou
Petrem„KIĎÁK“
Rezkem, s nímž natočila
řadu duetů jako např. Duhová víla, Ta pusa je tvá, Dotazník či Vánoční tajemství. Na koncertu je bude doprovázet skupina
Písničkář a folková
legenda ze západních Čech vás zve na koncert spojený s oslavou jeho 75 let
Boom!Band
Jiřího Dvořáka.

Nabízíme Vám koncert
plný veselých i vážných písniček. O lásce, přátelství, o všem okolo nás, písniček o víře a naději v lepší svět. Za těch skoro 50 let, co se V. K.Vstupné:
Tomáško toulá
s kytarou,
napsal
než 250
Předprodej
již probíhá.
690
Kč, 590
Kč,více
490
Kč
písní. Některé zůstaly v krabici zapomnění, jiné si lidé oblíbili a chtějí je slyšet vícekrát. Jen tak namátkou: Toulavej, Nebe plné koní, Česačů bavlny bál, Morava, Tetička z Číny, Středa, Zelená košile, Zubařské
tango,
Všechno
je
tak,
jak
má
být
a
desítky
dalších.
Některé
jeho
skladby
si
vybrali
do
svého
repertoáru
i
jiní
interpreti,
jako
Věra
Martinová,
vizovický
Fleret,
Roháči
z
Lokte
a
spousta
dalších.
Za
dobu
jeho
Představení
v
rámci
„ZELENÉHO
i
MODRÉHO
“
abonmá
2021/2022
Green Production a Bohumír Starý
koncertování získal několik ocenění, například dvě autorské Porty z let osmdesátých a Porta zlatá, která se uděluje významným osobnostem v oblasti folkové hudby.

BLÁZINEC

Předprodej od
17. března 2022
Vstupné: 90 Kč
Jaroslav
Gillar:
Hlavní roli (jako i všechny další) ztělesňuje jediný herec Miroslav Táborský
MICHAL
NA
HRANÍ
Režie:
Gillar
Michal Jaroslav
Nesvadba opět
v Náchodě!
Hra
BLÁZINEC
napínavou
groteskou
o světě,
kterém
se vlády
zmocní
blázniKouzelný
z jednoho
psychiatrického
společnosti
šílencem
je stáletoaktuální.
O tom,
jak si hrátje
s Michalem
podle
návodu. Michal
umíve
běhat,
umí stát,
umí mluvit
i tancovat.
Michal
je první hračkou ústavu.
na světě, Téma
která siovládnutí
může vybrat,
kdo si s ní bude
hrát! Nebudeš
právě ty?
Nečekané
a konﬂ
jsou
doprovázeny
situacemi
jako
z němého
lmu. Výstupy
často připomínají
ku absurdního
divadla.
Hrapásky.
je inspirována mimo jiné
Michal naučízvraty
děti pořádku
veikty
svých
hračkách.
Bez dětí tocrazy
ale nejde
a tak jsou
od začátku
až doﬁkonce
aktivně zapojeny
do magické hrydramati
s rekvizitami
vyrobenými ze
samolepicí
moti
vy E. A. Poea,
sugestisvní
scény
a hrůzy. jsou protkány typickým Poeovským humorem a vytvářejí tak pro diváka velký jevištní zážitek.
Po vystoupení
se Michal
dětmi
fotístrachu
a podepisuje

Děti, které nedosáhly
věku dvou let zdarma bez vstupenky a nároku na vlastní sedadlo, každý jiný návštěvník musí mít platnou vstupenku. Sleva 50% pro držitele
průkazu
ZTP/P
MLADŠÍHO
LET. Kč
Předprodej
již probíhá.
Vstupné:
280
Kč,
260 Kč,15240
Předprodej již probíhá

Pondělí

11. dubna Středa
2022
2. února 2022
19.00 hodin
hodin
vv 19.00

Úterý

12. dubna 2022
Středa
v 19.00 hodin

9. února 2022

v 19.00Neděle
hodin

24. dubna 2022
v 19.00 hodin
Čtvrtek
Pondělí

10. února 2022
25. dubna
v 19.00 2022
hodin
v 19.00 hodin

Úterý -ZELENÉ

26. dubna 2022
v 19.00Pondělí
hodin

21. února 2022
v 19.00
hodin
- MODRÉ
Středa
27. dubna 2022
v 19.00 hodin
Čtvrtek

24. února Čtvrtek
2022
v 19.00 hodin

28. dubna 2022
v 19.00 hodin
Neděle

27. února 2022
v 15.00 hodin

Vstupné: 250 Kč

FILHARMONIE
HRADEC
KRÁLOVÉ
PRAGUE PHILHARMONIA
WIND
QUINTET

Vojtěch
Spurný
- dirigent
a cembalo,
Semerádová
- ﬂétnaVáclav Fürbach - fagot, Mikuláš Koska - lesní roh
Jan Brabec
- klarinet,
Jiří Ševčík
- flétna,Jana
Vladislav
Borovka - hoboj,
Program:

Program:

W. A. Mozart: Divertimento F-Dur K 213

Václav Trojan: Divertimento pro dechové kvinteto

Johann Christian Bach (1735–1782): Sinfonia g moll op. 6 č. 6 C12 (1770)
Předprodej již probíhá.
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788): Sinfonia D dur Wq 183/1 (1775–6)
František Benda (1709–1786): Koncert pro ﬂétnu, smyčce a basso continuo e moll

7. koncert ab. cyklu - skupina „K“
9 . koncert ab. cyklu - skupina „K“

Antonín Dvořák: Kvartet č. 12 F-Dur op. 96 „Americký“
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Antonio Rosetti (1750–1792): Symfonie g moll A42/I:27 (1787)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Symfonie č. 31 D dur K 297 – „Pařížská“ (1778)

LADISLAV ZIBURA – PRÁZDNINY V ČESKU

Předprodej od 18. ledna 2022
Vstupné: 180 Kč, 160 Kč 140 Kč
Cestovatelská projekce / stand-up
Dejvické
vás zve
benefi
ční představení
organizaci
PFERDA
z. ú. jízdu po českých luzích a hájích. Podíváte se do oblastí známých i neznámých –
Po světě už sedivadlo
Ladislav narajzoval
dost, ana
tak zatoužil
důvěrně
poznat svou vlast. pro
Vydejte
se s ním na dvouměsíční
prázdninovou
od jihočeských rybníků přes uhelné pánve až po opuštěné pohraničí. Zasmějete se nad příběhy svérázných lidí, dozvíte se, v čem jsme nejlepší na světě, a vyslechnete si zapomenuté zajímavosti z naší historie.

BRIAN

Předprodej již
probíhá
Miroslav
Krobot:
Režie: Miroslav Krobot

Vstupné: 240 Kč, 210 Kč, 180 Kč

6 NACHODNÍKU – NA SVATÉHO JIŘÍ… 15 LET NA SCÉNĚ

Předprodej již probíhá
Vstupné: 620 Kč, 580 Kč, 550 Kč
Autorské šansonové seskupení z Náchoda
VIP
ARTprvní
COMPANY
vás zve
na divadelní
Historicky
koncert „Náchodníků“
se odehrál
24. 4. 2007 a komedii
měla jím vyústit a být završena původně plánovaná jednorázová spolupráce. A právě tehdy to všechno začalo… Na den přesně po 15 letech
jste zváni na koncert, který nabídne průřez jejich hudebně příběhového působení na scéně.

LÁSKA A PÁREČKY

Předprodej odLemoine:
24. března 2022
Vstupné: 250 Kč
Jean-Luc
Překlad a režie: Jaromír Janeček
Hrají: Jan Révai, Karel Zima, Jarmil Škvrna, Ernesto
Čekan, ab.
Kateřina
10 . koncert
cyklu -Janečková
skupina „K“
OZVĚNY – PROMĚNY DUCHA A LÁSKY
Návrat úspěšné komedie v původním hereckém obsazení
Gentlemen Singers - mužský vokální soubor z Hradce Králové
Margot,
vnísouboru
žena nemající
zkušenosti
seProgram
svými bývalými
vztahy,
si pozve nasvětových
chalupuskladatelů
na grilování
své třisložené
ex-partnery,
kteří
o sobě
vzájemněSingers.
nikdy
Jedinečný mladá
profilovýatrakti
repertoár
oblíbený vpříliš
Českédobré
republice
i v zahraničí.
obsahuje skladby
renomovaných
a kompozice
či upravené
přímo
pro Gentlemen
nevěděli
a neznají
se. Margot
zamilovaná,
byla svým
novým
exotipopulárních
ckým přítelem
požádána o ruku. Od této riskantní grilovačky si slibuje, že jí vrátí důvěru v mužské
Zahrnuje duchovní
i světskou
hudbuopět
20. a 21.
století, díla českých
skladatelů
a úpravy
melodií.
pohlaví
a dodá
odvahu k tak závažnému životnímu kroku. Pohyb po podobném „minovém poli“ však není bez rizika, což se bohatou měrou
potvrdí,
se na
Předprodej
již probíhá.
Vstupné:
150když
Kč, 130
Kč, večírku
110 Kč
objeví i její nový přítel…

Městské divadlo Brno
Předprodej již probíhá

Jule Styne Bob Merrill Peter Stone:
Režie: Stanislav Moša

SUGAR! (Někdo to rád horké)

OZVĚNY
- PROMĚNY DUCHA A LÁSKY
Muzikálová komedie

Představení
v rámci
„ZELENÉHO
Vstupné: 390
Kč, 360
Kč, 330 Kč
i MODRÉHO “ abonmá 2019/2020
8. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Gentlemen
Singers - mužský
vokální soubor z Hradce
Králové
Hrají: Barbora Remišová/Ivana
Odehnalová/Mária
Lalková,
Roman Vojtek j.h./Petr Štěpán, Aleš Slanina/Milan Němec j. h., Pavla Vitázková/Lenka Janíková, Michal Isteník a další
Muzikál vznikl
na základě
legendárního
filmu Někdo
to rád vhorké
s Marilyn
Monroe.
to neuvěřitelné,
ale zmíněný
film skladby
se poprvérenomovaných
promítal před bezmála
šedesátiskladatelů
lety v roce 1959.
Dva chudí muzikanti
Jedinečný
proﬁ
lový repertoár
souboru
oblíbený
České
republice
i v Jezahraničí.
Program
obsahuje
světových
a kompozice
složené se
či
náhodou připletou
mafiánských
gangů. Jsou
pronásledováni
a nezbývá
jim nichudbu
jiného než
bezpečně
ukrýt.
do ženskýchašatů
a nechávají
se zaměstnat
v kapele odjíždějící na turné na
upravené
přímo do
proválky
Gentlemen
Singers.
Zahrnuje
duchovní
i světskou
20. se
a 21.
století
, dílaPřevlékají
českýchseskladatelů
úpravy
populárních
melodií.

Miami Beach. Florida
se pro
bezprizorní
přestrojení
bezpočet
Předprodej
od 18.
ledna
2022muzikanty stává jedinečnou příležitostí, jak zmizet mafii z očí... Jejich bláznivé dobrodružství však zdaleka nekončí! Díky svému
Vstupné:
150zažívají
Kč, 130
Kč, komických
110 Kč
situací, a aby toho nebylo málo, oba naši hrdinové se zamilují do kouzelné zpěvačky a hráčky na ukulele jménem Sugar. Jako by tohle všechno nestačilo, jednoho z našich okouzlujících hudebníků v dámské
róbě požádá u
postarší
milionář
o ruku...
Divadlo
Valšů
Praha
představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 2021/2022
Předprodej již probíhá

Délka: cca 175 minut s přestávkou

DRAHÁ MATHILDA

Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Israel
Horovitz:
Domov
sv. Josefa – jediné zařízení pro lidi s diagnózou RS s domácí atmosférou pořádá benefiční koncert
Režie: Otakar Kosek
Hrají: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová a Luboš Veselý
ANNA
K – TOUR
Nevšední
herecký
se šokující
zápletkou
Domov sv. Josefa,
střediskokoncert
Oblastní charity
Červený Kostelec,
se stará o nevyléčitelně nemocné roztroušenou sklerózou v pokročilé fázi nemoci, tedy na vozíku. Ve staronových prostorách bývalé jezuitské
Předprodej
od 18.
ledna
2022 parkem, kostelem sv. Anny, bylinkovou zahradou se jim dostává komplexní péče v jejich nemoci s přidanou hodnotou individuálního
Vstupné: 320
Kč,a300
Kč, 280
Kč
rezidence s bohatou
historií
se zámeckým
přístupu
rodinného
prostředí.
www.domovsvatehojosefa.cz

Divadlo
Scéna
uvádí nedělní pohádku
Předprodej již
probíhá.

DÁŠENKA čili ŽIVOTDalší
ŠTĚNĚTE
akce:

Vstupné: 430 Kč, 390 Kč, 350 Kč

Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anižto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko a protože jsme si
přáli psí holčičku, dali jsme jí jméno Dášenka. Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka nyní na jevišti.

Pátek 1., 8., 15. a 29.
dubna a sobota 9. a 30. dubna 2022
Předprodej od 18. ledna 2022

LEKCE TANEČNÍCH

Vstupné: 70 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC Hronov, tel.: 491 483 646, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 a RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz

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

ÚVODNÍK

Jaro se probudilo v plné síle
a s ním i kulturní život
v našem městě
Náchodský zpravodaj
duben 2022
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Již během března jsme mohli prožít
první slunečné jarní dny, které většinu z
nás vylákaly k trávení volného času nejen
v teple svých domovů. Jaro přivítaly už 17.
března děti z mateřských školek pod taktovkou Střediska volného času Déčko na
Masarykově náměstí. Rozloučily se tam
tak se zimou.
Návštěvníkům se otevřelo od 19. března po zimní přestávce dětské dopravní
hřiště, které o víkendech zaplnily desítky dětí se svými rodiči a prarodiči. Zrekonstruovaný areál, pumptracková dráha
a skvělé zázemí je k dispozici pro veřejnost Po–Pá 14.00–19.00 a So–Ne 9.00
–19.00. Od měsíce dubna se můžete těšit
i na nový bufet a o víkendech půjčovnu
kol. Nezapomeňte – cyklistická helma je
při aktivním pohybu na dopravním hřišti nutností!
Ve znamení jara se nesl i den otevřených dveří náchodské radnice a Městského divadla Dr. J. Čížka, který se uskutečnil
v sobotu 27. 3. 2022. Po vynucené pauze v roce 2020 z důvodu pandemie jsme
konečně mohli opět přivítat návštěvníky a zájemce o komentované prohlídky
v prostorách těchto dvou architektonických skvostů v centru města. Prostory divadelního sálu včetně technického zázemí orchestřiště a přilehlých sálů a také
prostory Hotel U Beránka (prezidentské
apartmá, běžné pokoje pro veřejnost) si
s komentovaným výkladem prohlédlo
více než 150 návštěvníků. Nejpoutavějším
prvkem byl tradičně svěšený originál opony. Radnici si prohlédlo více než 80 zájemců, kteří s průvodci mohli nahlédnout až
k hodinovému stroji ve věži. Zájem o prohlídky nás opravdu potěšil.

Na měsíc duben jsme pro vás připravili celou řadu dalších akcí, jejichž výčet
najdete níže a na dalších stránkách zpravodaje. Po dlouhých měsících restrikcí
a útlumu v oblasti kultury i sportu je při
každé akci pro organizátory a účinkující
velkým potěšením a doslova pohlazením
po duši zájem a vysoká návštěvnost. Proto věříme, že využijete každé příležitosti a v dubnu vyrazíte na některou z nich.
1.–30. 4.
Výstava fotografií – p. Holča (téma Náchodsko), Malé lázně Běloves
5. 4., 19.00
Díky za vše, Lydie!
(vzpomínkový večer),
Městské divadlo Dr. J. Čížka
9. 4., 14.00
Velikonoční dílničky,
Malé lázně Běloves
21. 4., 18.00
Přednáška R. Švandy (téma Běloves v literatuře a umění), Malé lázně Běloves
23. 4., 14.00
Procházka s R. Švandou (téma Běloves
historická i současná), Malé lázně Běloves
30. 4., 15.30
Čarodějnice,
Dětské dopravní hřiště Náchod
2. 5.
Náchodské Májování,
Masarykovo náměstí
Přejeme vám příjemné jarní dny, bohatou a veselou velikonoční pomlázku a těšíme se na setkání při některé z plánovaných akcí.
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Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
21. 2. 2022

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních. Jeden byl
omluven. Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila pachtovní smlouvu s žadateli na pozemkové parcele č. 711/1 v k.ú.
Náchod o výměře 178 m2 (zahrádka). 8-0-0
RM schválila odpuštění nájemného za
1. čtvrtletí za nápojový automat umístěný v nebytovém prostoru ul. Němcové čp.
2020.
8-0-0
RM schválila Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce pozemkové parcely č. 276/4
o výměře 707 m2 v k.ú. Babí u Náchoda.		
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vodovodní přípojky
vedoucí přes pozemkovou parcelu v majetku města Náchoda č. 269/2 v k.ú. Běloves.
8-0-0
RM schválila návrh na úpravu ceny nájemného v nájemných bytech v majetku
města dle předloženého návrhu. 8-0-0
RM schválila Smlouvu o ubytování
a Dodatek Smlouvy o ubytování v předloženém rozsahu jako vzory dokumentů
pro účely ubytování v městské ubytovně
s platností od 1. 3. 2022.
8-0-0
RM schválila uzavření Dodatku č. 1
smlouvy o výpůjčce mezi městem Náchod
a Správou přírodních zdrojů a lázní Běloves.
7-0-0
Správní rada Kulturní a sportovní
nadace města Náchoda
8-0-0
RM doporučila ZM odvolat p. R. Touška z funkce člena správní rady Kulturní
a sportovní nadace a doporučila ZM jmenovat Mgr. H. Mílovou členkou správní
rady Kulturní a sportovní nadace.
Přírodovědná a technická učebna
a chovatelská stanice – NÁBYTEK 8-0-0
RM schválila nabídku na zakázku malého rozsahu na dodávky „Přírodovědná
a technická učebna a chovatelská stanice
– NÁBYTEK“ a schválila uzavření smlouvy o dílo s p. Robertem Janovským, Kramolna.
Jmenování člena dozorčí rady
Náchodské Prima sezóny, o.p.s. 8-0-0
RM odvolala p. R. Touška z funkce člena dozorčí rady Náchodské Prima sezóny,
o.p.s. a jmenovala p. Mgr. H. Mílovou členkou dozorčí rady Náchodské Prima sezóny, o.p.s.
Vybavení přírodovědné a jazykové učebny Déčka Náchod – objednávka nábytku
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro
p. P. Nývlta, Náchod, na výrobu a montáž
nábytku v rámci projektu vybavení pří-
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rodovědné a jazykové učebny SVČ Déčko,
Náchod.

TELEGRAFICKY:

RM schválila posudek pracovní skupiny
komise životního prostředí a čistoty města a souhlasila, aby město Náchod podalo
žádosti o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny.
8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávu
MěSSS Marie za rok 2021.
8-0-0
RM vzala na vědomí zprávu o činnosti
Městského informačního centra za období červenec–prosinec 2021.
8-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností
Kladské pomezí a pověřila starostu města Jana Birke jejím podpisem.
8-0-0
RM schválila uzavření licenční smlouvy k poskytnutí práv k užití fotografie pro
účely nového turistického suvenýru č. A1/
KCR/2022 a pověřila starostu města Jana
Birke jejím podpisem.
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro firmou SILVAGRO s.r.o., Č. Kostelec, na realizaci parkoviště ul. Na Přadýnku. 8-0-0
RM schválila dotaci pro organizaci SK
Star Babí z. s., ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů spojených s údržbou a provozem budovy sportovně kulturního centra
č. p. 275 v Náchodě–Babí na rok 2022 a zároveň pověřila odbor kultury a sportu zahrnutím této položky do návrhu rozpočtu
města pro rok 2023.
8-0-0
RM souhlasila se změnou objednávky
pro firmu S-atelier s.r.o., Náchod, na zhotovení projektové dokumentace zateplení
bytového domu čp. 391 v Bělovsi. 8-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky pro p. M. Habra, Náchod, na opravu střešního pláště
obřadní síně na hřbitově v Náchodě.8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro fy
SILVAGRO s.r.o., Č. Kostelec, na opravu
chodníku v ul. Němcové.
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro fy
SILVAGRO s.r.o., Č. Kostelec, na opravu
komunikace a chodníku v ul. Čermákova,
Běloves.
8-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavření objednávky pro p. J. Pařízka, Hronov, na zhotovení přístřešku pro
jízdní kola u MěÚ v ul. Němcové. 8-0-0
RM souhlasila se zvýšením ceny schválené cenové nabídky, z důvodu změny
materiálu dle požadavku NPÚ, a schválila vystavení objednávky pro p. J. Soukupa, Meziměstí, na opravdu střešního pláště Kina Vesmír.
8-0-0
RM schválila Plán dopravní obslužnosti
území města Náchoda pro období 2022–
2026 v předloženém znění.
8-0-0
RM schválila záměr projektových žádostí SVČ Déčko, Náchod, pro rok 2022
v předložené výši bez dofinancování zřizovatelem.
8-0-0

RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky pro fy DOMIVO s.r.o., Náchod, na akci oprava kanalizace, oprava a zhotovení plotu u MŠ
Vítkova.
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro fy
BEZEDOS s.r.o., V. Poříčí, na opravu chodníku v ul Sokolská, Náchod.
8-0-0
RM schválila příspěvek Záchranné stanici Jaroměř ve výši 20.000 Kč.
8-0-0
RM schválila cenovou nabídkou a schválila vystavení objednávky pro fy B plus P
s r.o., Č. Kostelec, na dodávku a montáž
skluzavky v parku U Města Prahy. 8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro p. T.
Peroutku, Náchod, na akci modernizace
páteřních rozvodů vodovodu v MŠ Myslbekova, Náchod.
8-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky pro p. Ing. J.
Litoše, Náchod, na výkon autorského/
technického dozoru na akci modernizace páteřních rozvodů vodovodu v objektu MŠ Myslbekova, Náchod.
8-0-0
RM souhlasila s nákupem antuky
na úpravu tenisových kurtů v Bělovsi, pro TK Náchod. Souhlasila s uzavřením objednávky s fy CIVAS s.r.o., Kostelec
n. O. na nákup tohoto materiálu. 8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro M-SILNICE a.s., Pardubice, na realizaci přípojek na splaškovou kanalizaci v ul.
U Zbrojnice, Náchod.
8-0-0

Zastupitelstvo města Náchoda
28. února 2022

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
24 zastupitelů, tři byli omluveni
Zastupitelstvo města projednalo:
1. Aktivní pomoc města Náchoda Ukrajině
2. Majetkoprávní úkony obce
3. Obecně závazné vyhlášky, kterými se
stanoví školské obvody základních škol
a mateřských škol zřízených městem Náchod
4. Změnu č. 4 Územního plánu Náchod
5. Akční plán zlepšování kvality ovzduší
na území ORP Náchod
6. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
7. Smlouvy o úvěru – VAK Náchod, Innogy Energetika
8. Volbu přísedícího Okresního soudu Náchod
9. Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
10. Zánik spolku Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje
11. Česko-polský mikroprojekt - Deklarace
partnerství Skanzen bez bariér
12. Plán kontrol KV
13. Rozpočtová opatření
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů včetně návrhu usnesení k jednotlivým
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/podklady/

DUBEN
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo18-22.asp

Rada města Náchoda 7. 3. 2022

Jednání rady města se zúčastnilo sedm, později šest radních. Tři byli omluveni. Číselný
popis u zprávy představuje poměr hlasů při
hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila dodatek ke smlouvě o výpůjčce části pozemkové parcely č. 1143/6
o výměře 20 m2 v k.ú. Náchod, pro Církev
československou husitskou v Náchodě. 		
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro fy
ČEZ Distribuce a.s. na pozemku v majetku města Náchod č. 1952/3 v délce 20 m,
k.ú. Náchod.
7-0-0
RM revokovala usnesení ze dne 28. 6.
2021 a schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro
fy ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku v majetku města.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s fy CETIN a. s.
na zřízení podzemního telekomunikačního vedení na pozemku v majetku města č. 786/27 k.ú. Náchod.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. 685/1 o výměře 77 m 2
s fy Správa železnic dle předloženého návrhu.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města č. 461/1 v k.ú. Náchod s tím,
že město Náchod uhradí náklady za geometrický plán a žadatel poplatek za věcné břemeno.
7-0-0
RM schválila výpůjčku části pozemku
v majetku města č. 170, k.ú. Babí u Náchoda žadateli a pověřila právníka MěÚ vyhotovením příslušného dokumentu. 7-0-0
RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nebytový prostor v ul. Českoskalická čp. 192 dle předloženého návrhu.
7-0-0
RM zamítla záměr prodeje pozemků
v majetku města č. 123/1 o výměře 4 689
m 2, č. 124/1 o výměře 311 m 2, č. 125/1
o výměře 3 991 m2 a č. 125/2 o výměře
1 012 m2, vše k.ú. Malá Čermná. 0-6-0
RM zamítla záměr prodeje pozemků
v majetku města č. 165/1 o výměře 8 402
m2, k.ú. Malá Čermná.
0-6-0
RM schválila Směrnici Rady města o způsobech určení cen věcných břemen zřizovaných na pozemcích v majetku města dle předloženého znění. 6-0-0
RM schválila Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu části pozemku č. 653/2, k.ú.
Nové Město n. M. (cvičná plocha pro vykonávání zkoušek o ŘP) k 31. 3. 2022. 7-0-0
Nadační fond pro podporu
nemocnice v Náchodě
8-0-0
RM jmenovala členy správní rady Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě: Jana Birke, MUDr. Editu
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Novákovou, MUDr. Jaroslava Vokůrku,
MUDr. Ladislava Tichého, Mgr. Renatu
Duškovou, MBA, Juditu Koubkovou a Sabinu Matoulkovou.
RM jmenovala členy dozorčí rady:
MUDr. Petra Štěpána, Mgr. Renatu Klimešovou a Mgr. Hanu Mílovou.
Oprava chodníků
v ul. Prokopa Velikého a Žižkova 7-0-0
RM schválila nabídku na veřejnou zakázku zadanou mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek v souladu se
směrnicí Rady města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
2. kategorie a schválila uzavření objednávky s fy BEZEDOS s.r.o., V. Poříčí dle
předložené nabídky.
Cenové nabídky na opravu místních
komunikací v ul. Za Sodovkárnou
a U Cihelny
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro fy
STRABAG a.s., H. Králové, na provedení
opravy komunikace v ul. Za Sodovkárnou
a U Cihelny.
Stavební úpravy MK ul. Řezníčkovy
v Náchodě
7-0-0
RM schválila vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy MK ulice Řezníčkovy
v Náchodě“ zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dále
schválila výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky s přílohami k předmětné
zakázce a pověřila městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění.
Novostavba skladovací
haly s garáží v Náchodě
7-0-0
RM schválila nabídku na veřejnou zakázku a schválila uzavření smlouvy o dílo
s fy DOMIVO s.r.o., Náchod.
Oprava a doplnění chodníku
v ulici Ryšavého
7-0-0
RM schválila nabídku na veřejnou zakázku na provedení opravy a doplnění
chodníku v ul. Ryšavého a schválila uzavření smlouvy o dílo s fy BEZEDOS s.r.o.,
V. Poříčí.
Veřejná zakázka „III/28526
Jizbice–Lipí, Náchod“ chodníky 7-0-0
RM schválila nabídku na zakázku
na stavební práce „III/28526 Jizbice–Lipí,
Náchod“ chodníky.
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
s účastníkem STRABAG a.s., Praha 5.
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na této stavbě pro společnost Dopravně inženýrská kancelář,
s.r.o., H. Králové.

TELEGRAFICKY:

RM schválila Směrnici o ceně nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města dle předloženého návrhu s účin-

ností od 1. 4. 2022. Dále schválila řešení
dalšího postupu dle předloženého návrhu.
6-0-0
RM vzala na vědomí zprávu o činnosti
Městské policie Náchod za rok 2021. 6-0-0
RM schválila vyhlášení Programu prevence kriminality na rok 2022.
6-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Sportovní zařízení
města Náchoda za rok 2021.
6-0-0
RM schválila nový ceník Plaveckého
bazénu a Jiráskova koupaliště v Náchodě
s účinností od 1. 5. 2022.
6-0-0
RM vzala na vědomí celoroční provoz
Zimního stadionu v Náchodě.
6-0-0
RM schválila ceník Zimního stadionu
v Náchodě pro využití ledové plochy pro
sezónu 2022/23 s účinností od 1. 4. 2022.
6-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro fy
VŠE PRO STAVBY s.r.o., Náchod na opravu
chodníku v ul. Zámecká, Náchod. 7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro p. Z.
Ševců, Machov, na provedení stavebních
úprav a nátěr dveří v MŠ Březinova, Náchod.
7-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavření objednávky pro fy TELKABELCR, s.r.o., Náchod, na provedení rozšíření veřejného osvětlení u skateparku.		
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro p. M.
Hejzlara, Náchod, na provedení opravy
obkladů na WC a opravu dlažby v ZŠ Plhov, Náchod.
7-0-0
RM schválila v souladu s platnou vyhláškou o sociálních službách úhradu
za poskytování sociálních služeb v MěSSS
Marie dle předloženého návrhu s účinností od 1. 4. 2022.
7-0-0
RM vzala na vědomí zápis kontrolního
výboru týkajícího se kontroly činností komisí města zřízených Radou města s tím,
že platný Jednací řád komisí Rady města
není třeba měnit.
7-0-0
RM schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města – podpora de minimis – pro
Sportovní klub Star Babí, z.s.
7-0-0
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města – podpora de minimis – pro akci Letní fiesta balónů v Náchodě.
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření smlouvy s fy Dopravní značení Náchod s.r.o., Náchod, na provedení stavby přechod pro chodce a navazující chodníky v ul. 1. Máje, Běloves. 		
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky s fy SILVAGRO s.r.o., Č. Kostelec, na provedení
opravy komunikace Na Vyšehradě, Náchod.
7-0-0

***
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NEMOCNICE, KRONIKA

Oblastní nemocnice
Zdravotníci Oblastní nemocnice Náchod
se vloni postarali o 19 000 hospitalizovaných lidí
Tisíce operací, hospitalizací, ambulantních ošetření, diagnostických výkonů, rekordní počet porodů a také covidové testování
a očkování. To vše v loňském roce naplno zaměstnávalo zdravotníky náchodské nemocnice, kde vloni našly pomoc desetitisíce
lidí s nejrůznějšími zdravotními potížemi. V prvním čtvrtletí
loňského roku byla nemocnice pod dosud největším náporem pacientů s komplikovaným průběhem onemocnění Covid-19. V nemocnici bylo postupně hospitalizováno 1 247 covidových pacientů, drtivá většina z nich v první polovině roku. V celkovém
součtu lidí, kteří z nějakého důvodu potřebovali v loňském roce
akutní lůžko v nemocnici, však tvoří pacienti s covidem pouze necelých 7 %. Největší krajská nemocnice totiž vloni přijala
k hospitalizaci celkem 17 957 lidí, na lůžka dlouhodobé a následné péče dalších 975 lidí. Rušno bylo také na operačních sálech.
Lékaři vykonali celkem 4 377 chirurgických, gynekologických,
ortopedických, urologických a ORL operací.
Nejveselejší čísla jsou však ta porodnická. V nové náchodské porodnici se vloni narodilo nejvíce dětí za posledních pět let, celkem 1 189 miminek. V pomyslné soutěži počtu kluků a holek byli
chlapci jednoznačnými vítězi. Na svět jich vloni v Náchodě přišlo 623, zatímco dívek 566. Šťastní rodiče si z porodnice odváželi nejčastěji Jakuba či Elišku. Mezi další oblíbená jména vloni patřil Jan, Filip a Vojtěch a z holčičích Anna a Viktorie.
Co se v náchodské nemocnici chystá v letošním roce
Zdraví patří k tomu nejcennějšímu, co v životě máme. Pokud
jsme v plné síle, bez bolestí a zdravotních omezení, můžeme si
užívat života a realizovat naše nápady a touhy. Právě proto se náchodská nemocnice dlouhodobě zaměřuje také na osvětu o prevenci nejrůznějších onemocnění. Preventivní programy v uplynulých dvou letech potlačila probíhající epidemie koronaviru,
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V měsíci únoru 2022 se narodilo 9 náchodských občánků.
V měsíci únoru 2022 byli oddáni:
4. 2. Kořínek Bohuslav, Náchod
Renata Černá, Náchod
19. 2. Pavol Chlebana, Rakousko
Anna Ester Petříková, Hronov
v letošním roce nemocnice však znovu plánuje různými formami upozorňovat na potřebu prevence a zodpovědnosti za vlastní zdraví. O připravovaných preventivních akcích bude nemocnice vždy aktuálně informovat na svých webových stránkách
a na Facebooku.
Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem intenzivně pracujeme
na přípravě projektu urgentního příjmu, který se bude nacházet v přízemí ambulantního pavilonu a který by se měl začít budovat v příštím roce, a také na studii, a projektové dokumentaci II. etapy výstavby náchodské nemocnice, která si klade za cíl
dokončit modernizaci nemocnice, konsolidovat všechna oddělení do jednoho areálu a zvýšit komfort pro pacienty i zdravotnický personál.

V Malých lázních
se opět besedovalo
Ve čtvrtek 24. března v podvečerních hodinách se v prostorech městského informačního centra v obnovené Vile Komenský
uskutečnila první letošní beseda s místním historikem Richardem Švandou, kterou se podařilo navázat na cyklus oblíbených
přednášek z předchozího roku.
Téměř čtyři desítky účastníků zaplnily celý přednáškový sál,
aby si vyslechly poutavé vyprávění o pověstech a mýtech, které
se pojí nejen s Bělovsí, ale také s blízkým okolím.
Děkujeme všem, kteří tuto akci navštívili, a již nyní vás zveme na další besedu s tématem „Běloves v literatuře a umění“,
která se uskuteční 21. dubna 2022, opět od 18 hodin. Těšíme se
na viděnou.
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6 NaChodníku
Autorské šansonové seskupení z Náchoda

Na svatého Jiří… 15 let na scéně
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Městské divadlo Dr. J. Čížka Náchod
neděle 24. dubna 2022 od 19.00 hodin
Vstupné: 250 Kč
w w w. 6 n a c h o d n i k u . c z
www. beraneknachod.cz
Předprodej: MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC Hronov, tel.: 491 483 646, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119,
IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 a RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

Pozvánka na akce
nejen pro seniory 2022

6. 4. 2022, 6.00 hod. Městská knihovna v Náchodě
Canisterapie junioři + senioři – příhlášení v knihovně
12. 4. 2022 Jarní dekorace, věnečky a zápichy Městská knihovna v Náchodě junioři+senioři, přihlášení
v knihovně
12. 5. 2022, od 17.00 hod. Městská knihovna v Náchodě beseda junioři + senioři Bratři Malinovi přihlášení
v knihovně
14. 5. 2022, 10.00 hod. Malé lázně Běloves
Slavnostní otevření lázeňské sezóny
Kulturní program s možností dopravy ZDARMA přejet
do Hronova, kde akce pokračuje přihlášení u Sabiny
21. 5. 2022 Swidnice Senioriáda velká integrační akce
(senioři + junioři) 45 účastníků přihlášení u Sabiny
28. 5. 2022 – Náchod Foto workshop junioři + senioři
+ oběd přihlášení u Sabiny
4. 6. 2022 Kędzierzyn-Koźle velká integrační akce Fitness sport (senioři + junioři) 45 účastníků přihlášení
u Sabiny
11. 6. 2022 Dny pro rodinu Junior-Senioriáda Hamra
Sabina.Matoulková,.s.matoulkova@mestonachod.cz,.778.701.318
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VZPOMÍNKA, SDH BĚLOVES, VÝROČÍ

Vzpomínka na vzácného přítele
Ve čtvrtek 24. února zemřel náš milý
přítel a člen Mykologického klubu Náchod
Antonín Strick. Upadl při hygieně a později v nemocnici zemřel. Tonda poslední
léta trávil v domově důchodců Justýnka
v Hronově, kde byl moc spokojený. Tonda byl samorost a velký originál, vášnivý houbař. Než se přestěhoval do domova důchodců, věnoval našemu klubu svou
rozsáhlou sbírku mykologické literatury.
Tonda byl svobodný mládenec, na pořádek a domácí úklid moc nebyl, o to víc
času trávil v přírodě. Vzpomínám na něj,
jak rád nosil dárky mnoha lidem – co kde
všelijak sehnal (jablka, mrkev, knížky
pro děti, různé ozdoby), to zas rozdával
dál. Tonda sbíral a ve svém domě skladoval kde co (na náš vkus až moc), ale bylo
za tím shromažďováním vidět, že nerad
vidí plýtvání a že rád pomáhá druhým lidem. Byl otužilý a nenáročný, byl to přírodní člověk, v těsném sepětí s přírodou.
Po desítky let pomáhal s výstavami
hub, radil lidem a určoval jim jejich houbařské nálezy. Nikdy neměl auto, ale nelenil za lidmi chodit pěšky a provázet je
po lesích.
Když byl ještě při síle, nejenže znal mnoho druhů hub česky i latinsky, ale hlavně
věděl, kde je najít, měl svá místa na celou
řadu vzácnějších hub. Nezapomenu na to,
jak se ho pražský klub před celostátní výstavou ptal, jestli jim najde nějaké houby
(konkrétně vzpomínám na čirůvku límcovou), a jak Tonda s takovou jistotou a potěšením potvrdil, že ví, kde ty houby právě rostou a že je tedy přiveze.
Ve škole prý nebýval vzorný žák, ale
o to víc se sám vzdělával v mykologické literatuře. A uměl své znalosti využít v pra-

xi. S velkým smíchem vyprávěl historku,
jak přišel k lékařce s plísní na nohou a ta
mu řekla, že na to by zabralo první československé antibiotikum, ale to že se dává
jen horníkům. Tonda se ptal na jméno
toho léku a řekl: „Mucidermin? To mi připomíná Oudemansiella mucida, slizečku
porcelánovou!“ (tedy houbu. ze které byl
ten lék vyvinut). A tak Tonda šel a tuhle
relativně vzácnou houbu našel a s ní si plíseň na nohou sám vyléčil.
Nikdo z nás není dokonalý, že? Tonda taky nebyl, měl různé chyby a poslední roky prožil dost o samotě. V domově
důchodců měl sice skvělou péči, čistotu a zdravou stravu, ale chyběla mu volnost a chození po lesích. Hodně se zklidnil
a nějak změnil. Když jsem za ním v posledních letech chodil, čím dál míň se
ptal na houby, o to víc se ptal, jak se mají
jeho přátelé v klubu. Vím, že měl u sebe
Bibli, a jednou jsme měli krátký, ale hluboký rozhovor. Tak věřím, že Tonda odešel z tohoto světa smířený a připravený
na věčnost.
Po úmrtí se o lidech říkává: Čest jeho
památce! O Tondovi to platí plnou měrou.
Petr Pokorný
předseda Mykologického klubu Náchod

Okénko do života SDH Běloves
Od začátku letošního roku asistovala naše výjezdová jednotka hned u dvou
událostí. Dne 25. 1. 2022 vyjela poté, co
čidlo EPS v ul. Polská nahlásilo požár.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná
o planý poplach. Druhý výjezd ze 17. 2.
2022 se týkal technické pomoci, během
níž zasahovaly jednotky HZS Náchod,
JSDH Náchod (PD město a Běloves) v katastru města Náchoda u několika událostí spojených se silným větrem. Jednalo se
především o odklízení popadaných stromů a větví přes komunikace a uvolněné
plechy na střechách domů.
V loňském roce se dařilo také našemu
členovi Patriku Kliglovi. Patrik v sezóně
2021 zabodoval na takřka všech profesionálních soutěžích v hasičském sportu.
Stal se celkovým vítězem Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami, celkovým vítězem Českého poháru ve dvojboji 2021 (stovka + výstup do 4. podlaží
cvičné věže=dvojboj) a zároveň vytvořil nový osobní rekord v běhu na 100 m

s překážkami, které zdolal za neuvěřitelných 15,55s. Ve výstupu do 4. podlaží
cvičné věže dokonce v čase 13,75 s. Jako
člen reprezentace České republiky v požárním sportu reprezentoval na Mistrovství světa v požárním sportu 2021 v kazachstánské Karagandě, odkud výprava
přivezla titul vicemistrů světa v požárním sportu pro rok 2021 (2. místo). Věříme, že i v letošním roce o Patrikovi často uslyšíme.
V rámci pomoci Ukrajině byla v pátek
4. března uspořádána sbírka v hasičské
zbrojnici. Pomoc byla směřována ukrajinským dětem, které se nacházejí v Náchodě. Dárci donesli pravítka, tužky,
sešity a mnoho dalších věcí, které ukrajinské děti určitě využijí. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.
Richard Švanda, kronikář sboru

***

Dubnová výročí
1872 – 4. 4. byl položen základní kámen ke stavbě budov náchodského pivovaru.
1882 – 16. 4. se narodil a 1952 –
24. 4. v Jaroměři zemřel spisovatel
Jaromír John. Žil řádku let v Novém
Městě nad Metují, z něhož občas navštěvoval i Náchod. Ten je dějištěm
jedné z povídek jeho knihy Dořini milenci. Byl přítelem náchodského právníka JUDr. Kotrlého.
1897 – 4. 4. se narodil výborný muzikant Karel Josef Vejda. V Náchodě
působil jako regenschori, kapelník
i sbormistr a učitel hudby. Na klavír
se u něho učil i mladý Josef Škvorecký; chrámovou hudbu i komponoval.
1922 – 22. 4. se narodil v Červeném
Kostelci farář církve čs. husitské Luděk Kocián. Do Náchoda přišel na podzim 1952 a působil tu 25 let. (Zemřel
26. září 1977.) Byl i dobrý grafik a řadu
let kronikářem města Náchoda.
1922 – 27. 4. se narodil P. Jaroslav
Knittl, zakladatel a organizátor novoměstských Akademických týdnů.
Na nich také přednášel Jan Milíč Lochman (nar. 3. 4. 1922), evangelický
duchovní, rektor univerzity v Bazileji. Oba maturovali na našem gymnáziu v roce 1941. P. Knittl na něm také
krátce učil.
1937 – 14. 4. se narodil druhý polistopadový řediteli Jiráskova gymnázia v Náchodě Miloslav Javůrek.
Významnou měrou se zasloužil na rekonstrukci budovy školy, odstranění
„umakartových nánosů“ a o obnovení původního vzhledu, v němž za jeho
vedení oslavila škola v roce 1997 důstojně sté výročí svého trvání.
1947 – 18. 4. se narodil výtvarník Petr
Samek. Vystavuje obvykle i na Náchodském výtvarném podzimu.
1982 – 18. 4. zemřel PhDr. Karel Červinka, ruštinář a češtinář zdejšího
gymnázia. Jeho zdraví neuneslo následky nuceného odchodu ze školství
v tzv. normalizaci.
1997 – 5. 4. zemřel spisovatel František Kožík, jehož jsme poznali i u nás
v Náchodě, mj. jako znalce života a díla
Leoše Janáčka.
(AF)

.

Z HISTORIE

DUBEN

Státní zámek a fortifikační stavby v Náchodě
4. Zámek jako pevnost
V první polovině 17. století se Evropa zmítala v řetězci konfes- kovány a náchodské panství posléze připadlo původem Italovi,
ních válek, který známe pod souhrnným názvem třicetiletá vál- císařskému vojevůdci, maršálu Ottaviu Piccolomini de Aragona,
ka. Války mezi lety 1618 a 1648 však nikdo nevnímal jako souvislý který již od roku 1636 nechal opravovat a doplňovat opevnění,
konflikt a také historici je dělí podle názvů zemí, které se v nich mimo jiné obezdívat líce jednotlivých zemních prvků.
angažovaly. Připomeňme, že celý konflikt v českých zemích zaAsi 400 m před zámkem v místě, kde se hřbet ostrožny rozšiřučal tzv. českou válkou a skončil válkou švédskou. Většina obyva- je a cesta ke Kramolně se ohýbá k jihozápadu, se nachází poloha
tel však nebyla svědky přímých vojenských
zvaná Švédské šance. Ve vidlici cest je nevelakcí, ty se odehrávaly na velmi malých úzeký zbytek příkopu a dvou valů, pravděpodobmích, ale o to více se jich týkaly pobyty a přeně předsunuté opevnění zámku. Jeho spojovámísťování vojsk, při nichž postupně dochání s jednodenním obléháním města a zámku
zelo k obléhání a rabování jednotlivých měst
dvěma pluky švédské jízdy 25. července 1639
a vyjídání širokého vesnického zázemí. Důje velmi nepravděpodobné. Švédští vojáci sposledkem válečných tažení i tuhé rekatolizace
léhali na sílu strachu, ten však posádka zámobyvatel byly četné válečné oběti a masívní
ku, ani měšťané neměli, a tak útočníci vedení
emigrace, v důsledku čehož poklesl počet obyčeským emigrantem Zdeňkem z Hodic (manvatel království přibližně o jednu třetinu. Válželem Alžběty Magdalény Trčkové) ostrouhali
ka přinesla na druhé straně rozvoj bastionoa museli od Náchoda odtáhnout bez úspěchu.
vého systému opevňování, který vznikl v 16.
V letech 1651–1657 nechal Ottavio PiccoTurion od severozápadu, foto 1910
století v Itálii jako reakce na růst palebné síly
lomini podle projektu připisovaného Valda pohyblivosti dělostřelectva. Vyznačoval se systémem příkopů štejnovu a pak císařskému architektu a vojenskému inženýroa mohutných a odolných zemních valů s baštami – bastiony s po- vi Giovannimu Pieronimu a plukovníku de la Corona přestavět
staveními pro dělostřelectvo působící boční palbou na nepřítele. opevnění v přední části zámku, v oblasti dnešního 1. (5.) a 2.
Po konfiskaci majetku Smiřických císařem koupila v roce 1623 (4.) nádvoří. Stavbu prováděl významný pražský stavitel a archináchodské panství s Rýzmburkem a Třebešotekt Carlo Lurago. Starší pozdně gotickou baštu
vem Marie Magdalena Trčková z Lípy a zaponahradila mohutná krytá patrová bašta lichojila je do obrovského souboru východočeských
běžného půdorysu s oblým užším čelem na sepanství, sahajících od Hronova až na Čáslavsko.
verní straně, zvaná turion (z latinského turris
V letech 1628 a 1629 náchodské panství převed– věž). Stěny klenutého přízemí i neklenutého
la na svého syna Adama Erdmana Trčku z Lípy.
patra bašty prolamovalo vždy devět dělových
Ten, jako jeden z nejvyšších velitelů ve vojsku
střílen s vysokými plnými parapety a bosovaAlbrechta z Valdštejna, nechal opravit a zesílit
nými ostěními. Pevnostní charakter bašty zdůopevnění města a na jaře 1632 jeho vojenský inrazňuje i šikmý líc přízemí a na vnějších průčeženýr setník Salomon Ofner zahájil vylepšování
lích typická oblá římsa nad přízemím. Na zadní
opevnění zámku. Na západní a severní straně
straně baštu uzavíraly tenké příčky s okny
zámeckého areálu bylo vybudováno pravděpoa vstupy, které bylo možno v případě potřeby
dobně šest nových obranných prvků. Z nich se
rychle vybourat kvůli lepšímu odvětrání intedodnes dochovaly dva - podnož Piccolominské
riéru. Celý obvod prvního patra zvenčí pokryzahrady tvoří tzv. velký šanc, druhým je tzv. vylo kvádrové sgrafito, stejné jako na smiřických
soký šanc před západní částí úřednického trakčástech zámku. Do patra bylo možné vystoutu. Velký šanc měl podobu pětibokého bastionu,
pat točitým schodištěm, přistavěným k navapřiloženého k východnímu boku pozdně goticzující hradbě na východní straně turionu. Dnešké oblé čelní bašty, který chránil původně příní střecha bašty pochází až z konce 18. století.
Rekonstrukce opevnění
stupovou cestu od Plhova. Poprvé se zmiňuje
Na turion navazuje na západní straně hradba
z 1. pol. 17. stol (tlusté čáry)
v roce 1633. Jeho obezdění na východní straně
prolomená kulisovou 2. bránou. Velké střílnozdí se svislým lícem a mohutnými opěrnými pilíři je novější, nej- vé otvory, stejné jako v turionu, se objevily i v západním průčespíše vzniklo při proměně této části fortifikace na zahradu. Vy- lí hejtmanského domu zvaného Kostka, v nástavbě starší bašty
soký šanc se v dochovaných písemnostech připomíná až v roce za kaplí a v severním průčelí nového domu u východní hradby
1643, jeho původ je však nepochybně starší. Dnes má mladší za- za turionem naproti Kostce (tzv. lesárna).
hrada půdorysný tvar trojúhelníku, původně však šlo nejspíše
Piccolominská stavba turionu je ojedinělým pevnostním prvo klasický pětiboký bastion. Nejvíce vysunuté směrem k nepříteli kem, který nemá na území dnešní České republiky ani ve středbyly nejhořejší šance, na jejichž místě vznikla v polovině 18. sto- ní Evropě obdoby. Dovršila přeměnu zámku na moderní barokletí sýpka, zbořená až na sklep v roce 1867. Tyto nejhořejší šance ní pevnost.
stály na plošině u nynější obory mezi pěšinou odbočující z aleje
Pozdější obranná zařízení na zámku byla již minimální. Střílny
a vstupem k bývalému letnímu divadlu. V roce 1633 se zmiňu- pro pušky a dvě menší děla prořízli ve vratech portálu úřednickéjí ještě malé šance, které zřejmě stály na hřebínku nad západní ho traktu vojáci za válek o habsburské dědictví ve 2. třetině 18.
branou do 1. nádvoří. U starší bašty za kaplí stálo opevnění zvané století. Tehdy již zámek ztrácel mnoho ze svých obranných hodkabát, zřejmě k ochraně západní přístupové cesty. Dolejší šance not, nejprve stavbou sýpky v předpolí a později i jízdárny u levése pak rozkládala někde v místě Petrova dvora na hřebínku před ho líce velkého šance, proměněného v zahradu. Poslední „opevňoměstským opevněním. Zdejší situaci však zcela změnila výstav- vací“ aktivity na zámku proběhly údajně na jaře roku 1890 před
ba Bartoňovy vily, dnešního Déčka. Další menší opevnění se roz- očekávanými nepokoji při chystaných oslavách prvního máje. Vikládala na západním a jižním svahu Zámeckého kopce. Nad ma- lém Schaumburg-Lippe tehdy nechal zúžit a snížit průchod pod
lými šancemi stála také prachárna, zřejmě mírový muniční sklad. východní částí renesanční terasy a opatřit ho drážkami pro zakláAdam Erdman Trčka z Lípy byl zavražděn v Chebu 25. února dání břeven či pro spuštění mříže, vstup chránil mělký arkýřek.
1634 spolu s Albrechtem z Valdštejna. Jeho majetky byly konfisIng. Jiří Slavík – Mgr. Jan Čížek
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Harmonogram svozu

Město Náchod prostřednictvím Technických služeb Náchod s.r.o.
provede jednorázový svoz nebezpečných a objemných odpadů.
Pátek: 22. dubna 2022
Klínek – prodejna...................................................................................... 16.30–16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu)................................................................................. 16.55–17.10 hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa)................................................................... 17.25–17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště)...................................................................17.45–18.00 hod.
Sobota: 23. dubna 2022
Dobrošov – náves........................................................................................... 8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny....................................................................................... 8.20–8.35 hod.
Lipí – náves..................................................................................................... 8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice (u prodejny)............................................................... 9.00–9.15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren)................................................................. 9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny................................................................................... 10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy...................................................................................... 10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní............................................................................................ 10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí, naproti zastávce ČD.............................................................. 11.15–11.30 hod.
Běloves, 1.máje (k Brodu).......................................................................... 11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka)........................................................................... 12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner)................................................... 12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka)............................................................. 13.05–13.20 hod.
Staré Město n. Met. (Drtinovo nám.)....................................................... 13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště)..................................................................... 13.50–14.05 hod.
Sváženy budou následující odpady:
a)		nádoby od barev, znečištěné štětce, elektrické spotřebiče (zářivky, výbojky, televizory, počítače, chladničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky apod.
– spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní!), elektrické články a akumulátory, barvy, motorové oleje a filtry,
b)		nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.
Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad je možno za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!!!
Větve, listí, tráva a další velkoobjemový rostlinný odpad bude svážen samostatně (jaro
a podzim ve čtrnáctidenních intervalech dle schváleného harmonogramu), tudíž při
pololetním svozu nebezpečných odpadů a velkoobjemových odpadů svážen nebude!

Nezapomeňte uhradit poplatek ze psů!!!
Místní poplatek ze psů na rok 2022 je splatný dne 30. června 2022.
Od 1. 1. 2020 platí na území města Náchod Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku ze psů (zveřejněna na internetových stránkách města Náchod)
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není držitel osvobozen) činí:
– rodinný dům............................................................................................................400 Kč
– jiný než rodinný dům (např. dům s více jak třemi byty).................................1200 Kč
– lokalita: Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov.............................................................200 Kč
– osoby starší 65 let...................................................................................................200 Kč
(u druhého a dalšího psa je poplatek navýšen o 50 %)
Místní poplatek je možné hradit na účet města Náchod:
– převodem na účet číslo: 19-222551/0100
– hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova radnice – Masarykovo náměstí 40)
(variabilní symbol je desetimístný – 134100 + číslo evidenční známky psa)
Osvobození od poplatku:
Na osvobození od poplatku mají nárok držitelé psů v případě, že jsou držiteli průkazu
ZTP, ZTP/P nebo jsou osobou nevidomou, osobou, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby (pobírající příspěvek na péči), osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 491 405 225 – M. Skalická
Jana Majerová, vedoucí odboru správy majetku a financování

***

Městské
informační
centrum
Objevujte Náchod
s novou brožurou
města
Zimní počasí předalo žezlo nastupujícímu
jaru a my můžeme vyrazit do probouzející
se přírody a načerpat
pořádnou dávku jarní
energie. Podnikat výlety lze samozřejmě také
ve městě Náchod, které nabízí ke zhlédnutí
nejen kulturní a historické památky, ale
i možnosti turistiky a sportovního vyžití. Při toulkách městem vám bude průvodcem naše nová brožura o nejzajímavějších
turistických atraktivitách v Náchodě, které stojí za to navštívit. I milovníci sportů
nejsou ochuzeni o nabídku aktivního vyžití. Součástí je ilustrovaná mapa, která
vám usnadní orientaci ve městě.
Tištěná brožura je k dostání zdarma
ve dvou jazykových mutacích v pobočkách informačních center na Masarykově náměstí a v Malých lázních.

Dětská Prima sezóna
se kvapem blíží
Dětská Prima sezóna 2022,
která bude ve znamení draků,
dráčků či saní všech velikostí
i povah, se uskuteční 27. 5. 2022. Zapojit
se můžete i vy, vaše škola, školka, skupina
či zájmový kroužek obrázkem, básničkou,
povídkou na téma DRACI. Více na www.
primasezona.cz v sekci Dětská Prima sezóna. V rámci letošního ročníku se můžete těšit i na vystoupení Majdy z Kouzelné školky.
Sabina Matoulková, koordinátor DPS

Atletická olympiáda
základních škol letos bude
Tradice konání atletických
olympiád základních škol, jejímž organizátorem je Kulturní a sportovní nadace města
Náchoda, byla přerušena pandemií. Letos se konečně dočkáme jejího
znovuobnovení, již 4. ročník proběhne
na atletickém stadionu Hamra v pondělí
20. 6. 2022. Přihlásit se mohou všechny
základní školy celého bývalého náchodského okresu. Více na www.mestonachod.
cz/zivot-v-nachode/kultura/nadace/
Sabina Matoulková, tajemnice Nadace  

***
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Město Náchod pomáhá

ukrajinským občanům – přispět můžete nyní finančně!
Město Náchod se před měsícem zapojilo stejně jako mnoho jednotlivců, firem a institucí v celé ČR do pomoci ukrajinským občanům. Vedle konkrétní pomoci se zajištěním ubytování, školní
docházky a metodického vedení se snaží celá řada lidí (dobrovolných hasičů, pracovníků odboru sociálních věcí, školství, krizového řízení a dalších) dnes a denně pomáhat se zapojením uprchlíků
do běžného života v Náchodě. Neprodleně byla vyhlášena humanitární sbírka, která byla v prvních týdnech konfliktu směřována především přímo na Ukrajinu, tento týden odjela díky obětavé pomoci pana Aleše Kuchaře a jeho týmu z firmy Darré Náchod
v koordinaci s Regionálním ukrajinským spolkem ve východních
Čechách poslední várka věcí na hranice CZ-PL.
Do pátku 25. 3. 2022 zajišťovali sběr materiální pomoci dobrovolní hasiči v hasičské zbrojnici v Raisově ulici. Děkujeme všem
Náchoďákům, kteří se podíleli a nadále pomáhají potřebným

uprchlíkům v nelehké situaci. Protože pomoc bude ještě dlouhou
dobu zapotřebí, chceme v tuto chvíli apelovat především na možnost přispět FINANČNĚ formou veřejné sbírky zřízené městem Náchod. Od začátku března, kdy byl transparentní účet města Náchoda č. 304632808/0300 na pomoc Ukrajině zřízen, se podařilo
shromáždit od dárců bezmála 170 tisíc korun! Za zmínku stojí
např. výtěžek během koncertu pořádaným městem Náchod pro
Ukrajinu na Masarykově náměstí 11. 3., kdy bylo vybráno formou
pokladniček více než 20 tis. Kč (všichni účinkující vystupovali bez
nároku na odměnu, za to jim patří velké poděkování!). Částkou
100 tis. Kč podpořila sbírku mimo jiné i náchodská firma ATAS
elektromotory, a.s. – děkujeme! Svou nesmírnou váhu má však
každá stokoruna od jednotlivých dárců! V celkovém součtu nám
právě tyto finanční prostředky i nadále pomohou financovat cíleně veškerou pomoc ukrajinským občanům přicházejícím z válkou
zasažených oblastí přímo do Náchoda. Prosíme, přispívejte na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny nyní FINANČNĚ formou veřejné sbírky města Náchoda! Děkujeme, že pomáháte!

VEŘEJNÁ SBÍRKA
NA POMOC UKRAJINĚ
Město Náchod na základě Královéhradeckým krajem schválené veřejné
sbírky na pomoc Ukrajině zasažené válečným konfliktem zřídilo
TRANSPARENTNÍ ÚČET MĚSTA NÁCHODA.

Přispět je možné na účet číslo:
304632808/0300

Pro ty, kteří chtějí přispět V HOTOVOSTI, je
možné využít dvou kasiček, které jsou umístěny:
v přízemí budovy radnice (pracoviště CZECHPOINT)
v Informačním centru na Masarykově náměstí (stará radnice,
čp. 1) - možno i o víkendu od 9 do 13 hodin

Více informací naleznete na www.mestonachod.cz

Nová prodejna v Náchodě!
330 m2 prodejní plochy, prostorné parkoviště,
rozšířený sortiment – železářství, nářadí, dílna, zahrada…
Přijďte si nakoupit, nebo se třeba jen podívat.

800 404 010

Dobruška zpravodaj 183x57 mm 4B 2022 „Náchod prodejna“
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INZERCE, POLICIE

Skutečně zachraňujete své peníze?!
Byli jste telefonicky kontaktováni bankou či policií s tím, že
váš bankovní účet byl napaden a je potřeba urychleně ochránit vaše peníze? Máte učinit transakce k jejich zabezpečení?
Pozor!!! Stáváte se obětí podvodu zvaného vishing.
Jak to probíhá?
Podvody jsou založeny na principu telefonních hovorů, kdy
se volající představí jako pracovník banky, který zjistil napadení účtu volaného či nestandardní zahraniční transakce. Fiktivní bankovní úředník vystraší různými tvrzeními osobu, které
volá, a přiměje ji peníze z účtu převést na bankovní účet, který
označí jako bezpečný. Tvrdí přitom, že se jedná pouze o dočasné
bezpečnostní opatření. Věrohodnost pokynů fiktivního bankovního úředníka umocňuje často další telefonát, tentokrát osoby
vydávající se za policistu. Ten potvrzuje volanému skutečnosti
uvedené v prvním telefonátu a nezbytnost převedení peněz na
bezpečnější účet. „Pachatelé,.pro.upevnění.svých.tvrzení.a.vzbuzení.důvěryhodnosti.u.oběti,.mohou.klientům.zasílat.různé.doklady.
opravňující.je.k.těmto.krizovým.transakcím,.vizitky,.smlouvy.s.bankou.a.další..Vždy.je.proto.důležité.si.informace.ověřit.u.své.banky.
a.nezahajovat.žádné.převody.fi.nancí.na.základě.telefonického.oslovení,“ upozorňuje plk. Kateřina Zemanová, vedoucí odboru hospodářské kriminality Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR. Banky, případně policisté, mají
prostředky a nástroje, jak Vaše peníze ochránit. Nikdy nepřenáší tuto činnost na klienty a občany výše uvedeným způsobem a
už vůbec nikdy formou telefonické komunikace!
Tvrzení podvodníků bývají velmi věrohodná. Často předem
disponují informací o skutečné bankovní instituci, ve které má
volaný svůj účet. Ke zvýšení důvěryhodnosti navíc využívají tzv.
spoofingu telefonního čísla, což znamená, že dokáží napodobit
jakékoliv telefonní číslo, tedy i infolinku banky. Proto obvykle
volající nemá pochyb, že se jedná o reálné volání, když se na displeji jeho mobilního telefonu skutečné telefonní číslo banky ob-

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

jeví. „Apelujeme.proto.na.veřejnost,.aby.na.takové.volání.příjemci.
hovorů.nikdy.nereagovali..Banky.ani.Policie.ČR.tento.způsob.komunikace.nepoužívají,.proto.každý,.kdo.obdobný.hovor.přijme,.si.může.
být.jistý,.že.se.jedná.o.podvod,“.dodává plk. Zuzana Pidrmanová,
vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.
Kromě peněz získávají podvodníci také citlivé osobní údaje,
které mohou kdykoliv zneužít..
Co dělat, pokud jste se Vy nebo někdo z Vašeho okolí s takovým podvodem setkali?
Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte
k vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší
platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.
Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní/
autorizační kód, který vám přišel formou SMS zprávy.
Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.
Nikdy nikomu nedůvěryhodnému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.
Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky v internetovém bankovnictví.
Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy,
když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.
Aktualizujte software, antivirový program, firewall.
Buďte neustále ostražití, protože cílem podobného podvodného jednání se skutečně může stát kdokoliv.
Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky apod.) a neprodleně
kontaktujte Policii ČR na lince 158 i bankovní instituci, případně se pokuste probíhající hovor zaznamenat.
Další informace o možných postupech podvodníků, včetně
rad, jak se jim bránit, můžete získat v již zveřejněných varováních Policie ČR nebo u své banky.
kpt..Ondřej.Penc,.oddělení.prevence.PP.ČR

DUBEN

ŠKOLY

Zápis k povinné školní docházce
v základních školách zřizovaných městem Náchod
Zápisu se nebudou účastnit děti-cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR
(pro ně bude vyhlášen termín zápisu v červnu)
Termín zápisu:

7.–8. dubna 2022 od 14.00 do 17.00 hodin ve všech základních školách.
Od 28. března do 8. dubna 2022 bude přístupná registrace přihlášek s možností zarezervovat si konkrétní čas zápisu ve škole přes
aplikaci ZápisyOnline (odkaz najdete zde a na webových stránkách jednotlivých škol).
Po elektronické registraci je nezbytné vygenerovanou žádost o přijetí vytisknout, podepsat a doručit ve dnech zápisu vybrané škole.
Co s sebou:
vyplněnou žádost o přijetí, popř. žádost o odklad povinné školní docházky – žádost doporučujeme vyplnit přes aplikaci ZápisyOnline předem, popř. provést registraci ve škole ve dnech zápisu
rodný list dítěte
doklad totožnosti zákonného zástupce
doporučení k odkladu povinné školní docházky od školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud jsou vydaná).

Odkazy k registraci přihlášek:
Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zstgmnachod/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4983
Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs.staremesto/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4986
Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skolababi/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4988#
Základní škola, Náchod, Komenského 425
KWE015 – Přihláška k zápisu (zapisyonline.cz)
Základní škola, Náchod, 1. Máje 365
KWE015 – Přihláška k zápisu (zapisyonline.cz)
Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 1186
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsplhov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4985
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CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
„Když si na nás Slunce posvítí z jiného
zorného úhlu, je tu jaro.“ (Valeriu Butulescu)
Jaro je konečně tu. Dostalo se i do tříd
a na chodby školy, které rozkvetly obrázky prvních jarních květin a barevnými
věnci.
Odložily se roušky a respirátory. Dýchá
se nám o poznání lépe a poznáváme se.
Při bilancování letošní zimy můžeme
s radostí říci, že se podařilo uskutečnit
v tomto školním roce všechny čtyři kurzy lyžařského výcviku, pořádaného již
tradičně v Orlickém Záhoří v areálu chaty Bedřichovka. Kurzů se účastnili žáci 7.
ročníků i loňští sedmáci, kteří v minulém
roce kvůli covidu na hory vyrazit nemohli. Poslední běh konaný v březnu překvapil výbornými sněhovými podmínkami.
Žáci plně využili sjezdovky i běžky. Dvě
třídy zdolaly za výtečných podmínek
i nejvyšší vrchol, Velkou Deštnou. Večerní program tvořily společenské hry, žáci
také zkoušeli psát vlastní básničky.

V březnu si zalyžovali i žáci 1. stupně.
Pět dnů strávily děti ze 2. až 5. ročníků
ve ski areálu Olešnice v Orlických horách.
V rámci programu Soptíkovo lyžování se
zdokonalovaly v jízdě na lyžích a snowboardu. Celý kurz byl zakončen závody,
kde obdržely kromě diplomů také odznáčky se Soptíkem.
Děti z 5.ročníků jsou nejen zdatnými
lyžaři, ale také plavci. 5.C a 5.B navštěvují plavecký výcvik, který potrvá až do poloviny dubna.
Zájemci z řad páťáků a čtvrťáků se zúčastnili on-line matematické soutěže Pangea, jež je určena pro děti, které rády počítají. V soutěži účastníci řeší reálné
příklady ze života a v tomto ročníku bylo
hlavní téma cestovatelské objevy.
Vybraní žáci 2. stupně ověřili své jazykové znalosti v okresním kole Soutěže

v anglickém jazyce, které proběhlo v náchodském Déčku. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola – za kategorii 8.–9. r. soutěžila Klára Formanová (9.D)
a za kategorii 6.–7. r. Viktor Škarda (7.D).
Viktor Škarda se za kategorii I.A umístil na 2. místě a Klára Formanová získala
v kategorii II.A 3. místo.
V úterý 22. 3. se v naší škole konal pro
budoucí prvňáky a šesťáky (ale též pro
ostatní zájemce) „Den otevřených dveří.“
Bylo možné prohlédnout si budovu 1. tříd
i ostatní budovy (včetně školního pozemku). Škola připravila řadu doprovodných
akcí včetně ochutnávek tradičních palačinek vyrobených přímo dětmi.
V únoru a březnu proběhla další setkání dětí a rodičů – Komenďáček. Schůzky byly zaměřeny na grafomotoriku
a předmatematické představy. Zápis dětí
do 1. ročníků proběhne 7. a 8. 4. Jsme rádi,
že tento významný okamžik může již probíhat tradičním způsobem za přítomností
jak rodičů, tak i dětí.
Data 12. a 14. 4. jsou zase důležitým
mezníkem pro velkou část žáků 9. ročníků. U přijímacích zkoušek zúročí svou
přípravu a znalosti. Přejeme všem hodně
úspěchu!

Základem školní práce je výuka jednotlivých předmětů. V sobotu jsme učili v 1. třídách, matematiku ve 3. A, ve 2. B
měly děti výtvarné dopoledne a ve 4. B se
učila angličtina. Na druhém stupni si návštěvníci prohlédli nově zrekonstruované
učebny fyziky, přírodopisu, chemie a angličtiny a práci žáků a učitelů v nich. Představili jsme výuku matematiky v šesté třídě a němčinu ve třídě sedmé.
Návštěvníci ocenili i to, že v řadě dílen
se děti i dospělí mohli k práci přidat. Bylo
tomu tak v keramice, v dílně šití, ve výtvarném ateliéru, v učebně hudební výchovy. V kuchyňce naši žáci pekli perníčky, ve školní jídelně měly paní kuchařky
pro návštěvy napečeno. Školní družina
otevřela herny a představila tu část školní práce, která probíhá v hodinách po vyučování. Veliká část školní i mimoškolní
práce je na plhovské škole věnována sportu a pohybu. V tělocvičně probíhal turnaj
v korfbalu, v malé tělocvičně měl trénink
gymnastický oddíl, v zrcadlovém sálu se
tančilo. Otevřeli jsme i venkovní prostory,
až překvapivě hodně rodičů a děti si obešlo dopravní hřiště, dvůr se stoly na stolní tenis.
Využili jsme dne otevřených dveří i k tomu, abychom pozvali maminky
ukrajinských dětí, které k nám v minulých týdnech nastoupily. Prošly si školu,
potkaly se s vyučujícími, společně jsme
udělali další krok k poznání se, k nastavení pravidel výuky.
Za týden proběhne ve školách zápis
do 1. tříd. Věříme, že i toto březnové sobotní dopoledne přispělo k tomu, že rodiče své děti na Plhov přihlásí. Jsme přesvědčení, že prvňáci i starší děti, které
k nám přestoupí, budou v plhovské škole
spokojení.
Vladimír Honzů

ZŠ PLHOV
Dopoledne otevřených dveří na Plhově
V sobotu 19. března jsme otevřeli naši
školu veřejnosti. Pozvali jsme zejména budoucí žáky a jejich rodiče, to znamená budoucí prvňáky a žáky šestých tříd, kteří
k nám přejdou z jiných škol. Ale samozřejmě jsme rádi uvítali i „naše“ rodiče,
ti měli šanci si školu nejen prohlédnout,
ale zejména vidět v akci své děti.

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Po zimním období přichází
jaro, na které se všichni již velmi těšíme.
Březen je tradičně měsícem
knihy, proto i naše škola navštívila Městskou knihovnu V Náchodě. Učitelé vybrali
pro žáky výstavu fotografií s názvem Krkonoše, zároveň se mohli seznámit i s čítárnou a využít jejich služeb.
Naše škola se nadále rozvíjí i co se týče
vybavenosti nových dílen. K dřevodílně
a keramické dílně přibyly prostory pro
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DUBEN
pěstitelské práce, kde jsou již v pěstebních kontejnerech zaseta první semínka ředkviček, bylinek a květin. Zároveň
se dovybavila učebna domácích prací, kde
se studenti Praktické školy učí obsluhovat
pračku, sušičku ale i zvládat samostatně
žehlení prádla.
Ve vybavené šicí dílně se seznamují se
šitím na šicím stroji a zároveň vytváří potřebné věci pro praktický život, například
šití nákupní tašky.
Studenti praktické školy zároveň pro
sebe připravují v nově vybavené kuchyňce obědy, zeleninové saláty a další pochutiny. Pozadu nezůstávají ani žáci základní školy, kteří mají k dispozici také svou
kuchyňku. K Masopustu připravili masopustní kobližky.
V rámci polytechnické výchovy navštívili naši žáci muzeum Merkur v Polici nad
Metují.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
muzeu za velice zajímavý výklad pro naše
žáky.
Muzeum se žákům velice líbilo a rádi si
na závěr prohlídky ze stavebnice sestavili své výtvory.
K aktivitě naší školy, která je prospěšná
pro život žáků, patří pravidelná návštěva
Plavecké školy v Náchodě.
Pedagogičtí pracovníci ZŠS touto cestou děkují za vstřícnost a ochotu pracovníkům Regionálního muzea v Náchodě.
Žáci měli možnost nejenom si prohlédnout stálou expozici pravěku, ale se zájmem si vyslechli poutavé vyprávění pana
ředitele Mgr. Jana Tůmy.
Rádi bychom vás také informovali
o Zápisu žáků do prvního ročníku školního roku 2022/2023, který se bude konat dne 21. dubna 2022 od 12.00 – 15.00
hodin v budově školy, ulice Raisova 677,
Náchod (vchod do budovy školy je z ulice Pražská – naproti čerpací stanici Benzina v Náchodě).
Zápis do školy je připraven pro děti narozené v době od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016
a pro děti s odkladem povinné školní docházky.
Budoucí prvňáčci se mohou do naší školy těšit, neboť je čeká prožitková pedagogika již od první třídy.
Kolektiv Praktické školy, Základní školy a Mateřské školy Josefa Zemana, Náchod

„Co nového Pod Montací“
Ohlédnutí
za Dny otevřených dveří
1. až 3. března proběhly
v ZŠ Pod Montací Dny otevřených dveří. Všichni návštěvníci měli možnost nahlédnout do výuky ve všech
třídách. Někteří přicházeli ze zvědavosti,
pro základní informace, co má naše škola
odlišného od ostatních, jiní už cíleně zamířili do tříd na Ranní kruhy, Centra aktivit, EduScrum, dílny čtení a další typické výukové prvky programu Začít spolu.
Největší zájem byl o návštěvu první třídy,
na kterou se svými rodiči často přicházeli i předškoláčci, naši budoucí prvňáčci.
Všem příchozím moc děkujeme za projevený zájem a těšíme se na nové spolužáky!
Návštěvy u nás ve škole
10. 3. k nám zavítali předškoláčci z běloveské mateřské školy, aby si aspoň na
chvíli vyzkoušeli, co je ve školním prostředí čeká. Role průvodců se statečně ujali naši prvňáci. V prostorách družiny spolu s paní učitelkou nachystali stanoviště,
na kterých děti stavěly kostky se zavázanýma očima, skládaly rozstříhané obrázky zpět k sobě, prstem do mouky zkoušely
psát písmenka a při počítání jim pomáhala dřívka. Naši nejmladší žáčci si vyzkoušeli, jak je někdy těžké předat vědomosti
dál. Věříme, že si děti společné dopoledne užily.
V pátek 11. 3. se na naši výrobu papíru přijela podívat pátá třída z Trutnova.
Děti se rozdělily do několika skupin, každá z nich dostala průvodce ze sedmé třídy a ten je následně provedl celým procesem výroby. Děti si tak mohly vyzkoušet
skartování, následné mixování papírové
hmoty, vyrábění formiček a konečnou výrobu papíru. Dále se papír zdobil a hotové kusy ještě přežehlily. Společné setkání
si užili jak sedmáci z Náchoda, tak páťáci
z Trutnova a všichni byli spokojeni s průběhem společné práce.
Co nás čeká
Zápis do 1. třídy pro školní rok
2022/2023 proběhne 7. 4. od 14 do 18 hodin formou individuálních schůzek. Čas
schůzky je třeba rezervovat na stránkách školy www.zspodmontaci.cz. K zápisu můžete přijít s dítětem nebo sami,
požadujeme váš občanský průkaz a rodný list dítěte.

Evangelická akademie
„Filmová noc“ se probudila do mrazivého slunečného rána!
11. března 2022 o půlnoci hodin padla
poslední klapka maturitního filmu s názvem „Filmová noc“! Neuvěřitelné, filmová premiéra byla zahájena ještě ten večer v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
v Náchodě. V hlavních rolích jste měli je-

dinečnou možnost zhlédnout maturanty
náchodské zdravotnické školy. Po pomyslném červeném koberci kráčeli maturanti
oboru Sociální činnost, Praktická sestra,
a také budoucí ošetřovatelé. Další skvělé role obsadily třídní učitelky Mgr. Lucie Nosková, Mgr. Kateřina Hanušová
a Mgr. Petra Hanušová.
Maturitní ples náchodské zdravotnické školy v sobě nesl zvláštní kouzlo přitažlivosti. Stal se po dlouhé době prvním
plesem, který se mohl uskutečnit v divadle Dr. Josefa Čížka. Taneční parket si opět
zakusil rytmické podupávání. Na ples našich maturantů zavítali i významní hosté.
Hejtman Královehradeckého kraje Martin
Červíček, starosta Města Náchod Jan Birke
a předseda správní rady Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach.
Významní hosté společně s ředitelem
Střední odborné školy sociální a zdravotnické – EA Náchod, Davidem Hanušem
přivítali maturanty školního roku 20182022. Sálem se nesla slova pokory, ocenění důležitosti a nepostradatelnosti páce
všech ve zdravotnickém a sociálním sektoru.
Úvodní slovo využil hejtman Martin
Červíček také k tomu, aby osobně žákům
a učitelům poděkoval za jejich aktivní
pomoc v době pandemie onemocnění Covid-19. Ocenění v podobě květiny a medaile hejtmana Královehradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v.,
převzaly žákyně Karolina Černá a Vendula Kasnarová. Dále byly hejtmanem oceněny i některé naše paní učitelky a zaměstnankyně školy.
„Jsem velmi rád, že žáci, jejich přátelé
a také rodiče společně s pedagogy měli jedinečnou příležitost slyšet z úst našich významných hostů, jak jsou hrdi na naše žáky,
na jejich oddanost a nezištnou touhu pomáhat,“ dodává ředitel školy David Hanuš.
„Vážím si podpory a iniciativy pana starosty Jana Birke, který nám pomáhá vdechovat škole nový život. V posledních letech
jsme mohli díky podpoře města vybudovat
nejenom moderní učebny ošetřovatelství, ale
i odborné učebny chemie a biologie. Budova musí projít ještě významnou rekonstrukcí, aby mohla ještě další dlouhá léta sloužit
ke vzdělávání zdravotnických pracovníků. Chci znovu poděkovat také řediteli náchodské nemocnice Janu Machovi za podporu a pomoc při organizaci odborných praxí
a dalších společných aktivit, které nás spojují jako významného partnera školy,“ doplnil ředitel školy David Hanuš.
V úvodu plesu nechybělo poděkování
maturantů, kterého se za všechny úspěšně zhostila Eliška Wagnerová. Poděkovala pedagogům za ochotu a vstřícnost pomoci vždy, kdy bylo potřeba, a to nejenom
v otázkách školních a vzdělávacích, ale
v otázkách osobních nesnází. Nechybělo ani poděkování rodičům, kteří své děti
podporují v průběhu celého studia a jsou
pro ně velkou oporou.
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Hladkou jízdu Filmové noci doprovázela kapela Juno a osvěžující vsuvkou
bylo i sólo houslistky Niky na elektronické housle. Pilířem plesu bylo tradiční šerpování maturantů s přípitkem lahodného
šumivého sektu a připravená vystoupení
všech tříd posledních ročníků, kteří svými tanečními čísly překvapili nejednoho
diváka.
Co by to bylo za ples bez soutěže o ceny.
Vyhrát snad musel každý, a to díky všem
partnerům, kteří naši soutěž podpořili.
Ples byl zakončen slavnostním zašlapáváním šerp, které otevřelo poslední etapu
studia žáků posledních ročníků.
Každý z účastníků si ples užil podle
svého, všichni si odnesli zážitky, dojmy,
pocity…
Maturita je důležitý mezník v životě každého žáka. Ne nadarmo se jí říká zkouška
z dospělosti. Neméně náročné budou i závěrečné zkoušky ošetřovatelů…
Ať se všem podaří uspět, držme jim
pěsti.
Děkujeme, že jsme mohli být v produkci „Filmová noc.“
Renata Dušková
PR manažer
Střední odborná škola sociální a zdravotnická-Evangelická akademie
Kladská 335, 54701 Náchod
duskova@socea.cz
+420 737 271 005

Střední průmyslová škola
stavební a Obchodní
akademie architekta
Jana Letzela, Náchod,
příspěvková organizace
Březnové události na SOA Náchod
Začátkem března se na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii
arch. Jana Letzela v Náchodě uskutečnil
Přebor čtyřčlenných školních družstev
v šachu. Celkem se ho ve dvou turnajích
a třech kategoriích zúčastnilo 69 žáků
a studentů z dvanácti středních a základních škol okresu Náchod. „V nejstarší a nejlépe obsazené kategorii se na šachovnici utkalo široké spektrum soupeřů
od ligových hráčů až po příležitostné a rekreační šachisty. Hrálo se systémem každý s každým 8 resp. 7 kol rapid tempem
2×15 minut na partii,“ doplňuje informace k turnaji hlavní organizátor a zapálený šachista Mgr. Petr Staněk. Konkuren-

ce byla veliká, ale nakonec jednoznačně
zvítězil tým z Gymnázia Broumov. „Naši
školu reprezentovala čtyři družstva, která
si celkově rovněž nevedla vůbec špatně.
Tým SOA Náchod A ve složení Vajsar Matin, Werner Filip, Paar Martin a Poslt Filip obsadil skvělé 4. místo. Jen o dva body
nám unikla bronzová příčka,“ hodnotí výsledky svých svěřenců Staněk.
Ve stejném týdnu, kdy probíhal šachový turnaj, se na naší škole konala i charitativní sbírka na pomoc Ukrajině. Během
středy 2. a čtvrtka 3. března se mohli zaměstnanci SOA, ale i žáci a jejich rodiče, do této akce zapojit. A že nás nebylo málo, kdo cítil potřebu něčím přispět!
A tak se podařilo shromáždit velké množství trvanlivých potravin, hygienických
potřeb, teplého oblečení pro děti i dospělé a v nepolední řadě dek, spacích pytlů
a dalších potřebných věcí, které v pátek
4. března odvezlo svozové auto směrem
na slovensko-ukrajinské hranice. Všem,
kteří do této sbírky přispěli, patří velký
DÍK za jejich solidárnost a ochotu pomoci.
Krom toho naše škola poskytla i volné
prostory domova mládeže na Denisově
nábřeží. V tuto chvíli zde nacházejí ve volných pokojích s vlastním sociálním zařízením zázemí rodiny prchajících před válkou na Ukrajině.
Do prvního ročníku oboru stavebnictví
během března nastoupili dva noví žáci.
Jsou to bratři, původem z Ukrajiny, kteří
studovali před válkou ve své zemi stejný
obor. Jak nám prozradili, mají rádi sport,
hudbu a na jejich škole je bavila matematika. Teď sedí mezi novými českými spolužáky, kteří se jim snaží se vším maximálně pomoci.
Mgr. Lea Zálišová  

Zlatý odznak J. K. Tyla
poprvé i v Náchodě
Svaz českých divadelních ochotníků,
Česká obec sokolská, SAL a VSVD, Divadelní centrum podbeskydí, Občanské
sdružení divadelních ochotníků a Tělovýchovná jednota Orel vytvořily komisi pro udělování Zlatého odznaku J. K.
Tyla. Je to nejvyšší možné ochotnické
ocenění. Zlatý odznak J. K. Tyla se uděluje jednotlivcům při významné události,
na velkých přehlídkách, výročích, u životního jubilea oceněného a podobně.
Tohoto ocenění se 1. 6. 2020 dostalo
Ludmile Šmídové, režisérce a herečce
Náchodské divadelní scény, za dlouholetý přínos ochotnickému divadlu v oblasti režie, herectví a organizační práce.
Pro neuskutečnění mnoha akcí z důvodu covidové epidemie, ji byl však slavnostně předán až letos 19. 2. 2022 na Krajské přehlídce amatérského činoherního
a hudebního divadla v Červeném Kostelci, předsedou Volného sdružení východočeských divadelníků Josefem Janem Kopeckým.
Zatím posledním představením Náchodské divadelní scény v režii L. Šmídové
je Hubačova Generálka Jeho Veličenstva,
která měla premiéru 30. 9. 2019 v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě
a slavila úspěchy 21. 2. 2020 na Krajské
přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla v Červeném Kostelci, kde
získala několik ocenění. Cena za režii –
L. Šmídová, cena za roli Napoleona – Pavel Rys a čestné uznání za roli Josefíny –
L. Šmídová. Představení bylo doporučeno
na Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla do Volyně, kde ji náchodští odehráli 1. 7. 2021.
Účastníci 91. Jiráskova Hronova zhlédli „Generálku“ 30. 7. 2021, v předvečer
JH. Další ocenění – Cenu diváka, náchodští obdrželi za představení „Generálky“
23. 10. 2021 na Divadelním festivalu v Třebechovicích pod Orebem. Zatím byla Generálka Jeho Veličenstva divákům představena desetkrát, např. Jablonci n. Nisou,
Nové Pace, Rtyni v Pokrkonoší atd. Některá představení byla pro epidemii covidu
odložena a jsou ve stádiu jednání. Zatím
nejbližší termín, kdy je možné Generálku
Jeho Veličenstva zhlédnout, je 25. květen
2022 v 19 hod. v Kině 70, v Novém Městě
n. Met., kde bude uváděna jako charitativní představení a výtěžek je určen pro tornádem postiženou Moravu.
Blahopřejeme L. Šmídové k zaslouženému získání Zlatého odznaku J. K. Tyla.
Za svou obětavou práci a celoživotní lásku
k divadlu si ho nepochybně zaslouží! Náchodské divadelní scéně pak mnoho dalších úspěchů a ocenění na „prknech, která znamenají svět“!
Renáta Klicperová,  Foto: J. Brož

***

PŘEDSTAVENÍ MŠ

DUBEN

Představujeme vám náchodské mateřské školy
Vážení rodiče,
v minulém čísle jsme vám přiblížili, v souvislosti se zápisem dětí do 1. tříd, všechny základní školy, které zřizuje město Náchod. Zápisy nových žáčků
se ale týkají i našich mateřských škol. Proto se vám v dnešním čísle představí všechny mateřské školy. Zápis do nich proběhne ve dnech 2.–3. května
2022 a podrobné informace naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol v průběhu měsíce dubna... Město Náchod je zřizovatelem celkem sedmi mateřských škol. Ty nabízejí velmi rozsáhlou škálu rozdílných vzdělávacích programů, a záleží pouze na vašem rozhodnutí,
který zvolíte. Ať ale vyberete kteroukoliv z nich, tak máte jednu jistotu – všechny jsou velmi dobře materiálově vybaveny, všechny mají k dispozici
školní zahrady, kde mohou děti trávit čas venku. Ale především – všechny disponují kolektivy zkušených ředitelek a učitelek, což vám dává jistotu, že.
o vaše dítě bude vzorně a bezpečně postaráno a předškoláci budou skvěle připraveni na vstup do škol základních. Přeji vám, abyste si vybrali co nejlépe, a jsem přesvědčen o tom, že rozhodně zklamaní vy ani vaše děti nebudete.                    Mgr. František Majer, místostarosta

MŠ Myslbekova

MŠ Vančurova

1. Základní údaje:
Ředitelka: Jaroslava Dušková
E-mail: ms.myslbekova@tiscali.cz
Telefon: 775 240 426
Webové stránky školy: www.msmyslbekova.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2022: 94
Předpokládaný počet přijímaných dětí
od školního roku 2022/23: 33
2. Školní vzdělávací program: „Země, voda, vzduch a já, člověk“ je
vytvořen tak, aby byl kreativní, vycházel vstříc potřebám i odlišnostem dětí, počínaje od těch nejmenších – odpoutání od rodinného prostředí, až po předškolní děti a jejich přípravu na školu,
tedy samostatnost; rozvojem citových, sociálních a volních vazeb zajišťujeme dětem jejich pocit jistoty, bezpečí a vytváříme
pro ně nové příležitosti k učení a poznávání
3. Nadstandardní aktivity školy: plavecký výcvik, lyžařský výcvik, všeobecná pohybová průprava, besedy s odborníky
4. Významné akce školy: spolupráce se ZŠ Staré Město, tvořivé
dílny s rodiči, loučení s předškoláky, účast dětí na vítání občánků, exkurse a výlety do okolí
5. Podmínky školy: nabízíme velké, moderně vybavené prostory s krásnou zahradou určenou pro pohybové aktivity, pěstitelské a polytechnické činnosti; třída pro nejstarší děti zajišťuje
intenzivní přípravu pro nástup do základní školy; zajišťujeme
podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti mladší tří let; pracoviště U Kočovny nabízí
moderně vybavené domácí prostředí s nižším počtem dětí uprostřed přírody
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
pracujeme podle programu Začít spolu
venkovní třída – tvořivá dílna pro rozvíjení polytechnických
dovedností, kde děti pracují se skutečným materiálem, se skutečným nářadím a náčiním
všechny třídy jsou vybaveny IT technikou
mateřská škola má odloučené pracoviště U Kočovny 31

Základní údaje:
Ředitelka: Mgr. Miroslava Weissová
E-mail: ms.vancurova@post.cz
Telefon: 491 428 695
Webové stránky školy: www.msnachod.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2022: 69
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2022/2023: 19
2. Školní vzdělávací program: „Strom přátelství“ zahrnuje obecné cíle vzdělávání a řídí se společnými cíli (osvojení základních
klíčových kompetencí dítětem a získání předpokladů pro celoživotní vzdělávání); není opomenuto ani přihlédnutí k předškolnímu věku jako k období senzitivní fáze, kdy je dítě zvláště vnímavé
3. Nadstandardní aktivity školy: nabízíme nejstarším dětem doplňkové zájmové činnosti pro předškoláky: flétnička a angličtina, plavecký výcvik, zprostředkování lyžařského výcviku
4. Významné akce školy: dodržujeme české lidové zvyky a tradice – zpravidla jsou provázeny vzdělávacím projektem, který
umožní dětem se s daným zvykem, případně tradicí seznámit;
vystoupení dětí při příležitosti vítání občánků, divadla, kina, exkurze, výstavy…
5. Podmínky školy: 3třídní mateřská škola se snahou o věkové rozdělení dětí do jednotlivých tříd; každá třída je vybavena
hračkami a učebními pomůckami příslušnými k věku dítěte, postupně je obnovujeme a doplňujeme; součástí mateřské školy je
členitá zahrada, která je postavena v duchu přírodního hřiště,
je členěna do 4 celků a nabízí dětem mnoho podnětů pro jejich
hru a přirozený rozvoj
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
jsme první založenou mateřskou školou v Náchodě
máme blízko na zámek a k lesu, i když jsme v centru města, což
využíváme k vycházkám
mateřská škola je součástí projektu Mrkvička (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy mateřské školy)
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

PŘEDSTAVENÍ MŠ

MŠ Alšova

1. Základní údaje
Ředitelka: Klára Skleničková
E-mail: reditelka@ms-alsova.cz
Telefon: 602 413 453, 491 423 413
Webové stránky školy: www.ms-alsova.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2022: 60
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2022/2023: 15
2. Školní vzdělávací program: „Hledáme krásnou duhu za každým mráčkem“ – program je koncipován na rozvoj postojů, znalostí a dovedností a vede k samostatnosti dítěte, a to vše s cílem pro přípravu na praktický život; využíváme prvky programu
Začít spolu
3. Nadstandardní aktivity školy: „KLUB DUHÁČEK“– nespavý
program pro nejstarší děti, který je naplňován různorodou vzdělávací nabídkou, jako je stimulační program MAXÍK; logohrátky;
tvoření, pokusy a jiné; cílem je přitažlivou formou dovést děti
k samostatné tvořivé činnosti a ke spontánnímu zájmu o poznávání ve spolupráci s dospělým, vše je zaměřené na přípravu pro
pohodový vstup do základní školy; nespavý program je využíván i u dětí mladšího předškolního věku se sníženou potřebou
spánku (ve formě klidových činností)
4. Významné akce školy: projekty „Skřítek Kutílek“, „Skřítek
Zahradníček“, „Všude dobře doma nejlíp“, tvoření s rodiči „Podzimáčků“, vánoční akce s rodiči „Cesta za světýlkem“, „Karnevalový a Čarodějnický rej“ a největší závěrečná akce „Zahradní slavnost“ – pasování a loučení se s předškoláky a pasování
dalších předškoláků na Duháčky; spaní v MŠ s bohatým programem; spolupráce s partnery formou vzájemných projektů např.
„Zdravověda není věda“ – interaktivní projekt pořádaný Evangelickou akademií Náchod, projekt „Všude dobře doma nejlíp“ –
interaktivní projekt pořádaný Academii Mercurii, projekty zaměřené na podporu českých tradic ve spolupráci s SVČ Déčkem
Náchod a další
5. Podmínky školy: mateřská škola se nachází v krásné čtvrti
Náchoda zvané Třešinky a těsné blízkosti lesoparku Montace;
součástí školy je hezká zahrada s herními prvky a malou EKO
zahrádkou; materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni
s mnoha hracími a pracovními koutky, včetně IT techniky a interaktivních tabulí; nově vybudovanou polytechnickou dílničkou pro děti; od loňského roku máme nově přistavené šatny pro
děti se sociálním zázemím
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):   
menší mateřská škola se třemi třídami, dvě třídy jsou heterogenní a jedna „předškolní“
vytváříme bezpečné a přátelské prostředí pro všechny, a proto
klademe důraz na vzájemné pohodové vztahy s rodiči i dětmi
respektujeme sníženou potřebu spánku i u dětí mladšího věku
zaměřujeme se na poznávání českých tradic, ale i multikulturní zvyky, dále na environmentální činnosti na podporu vztahu
k přírodě, pohybové činnosti, čtenářskou a předmatematickou
gramotnost
nově se zaměřujeme na polytechnické dovednosti
zprostředkováváme odpolední sportovní kroužky – Sporťáček,
in-line bruslení, lyžování

MŠ Březinova

1. Základní údaje
Ředitelka: Lenka Šimková
E-mail: reditelka@ms-brezinova.cz
Telefon: 491 423 664
Webové stránky školy: www.ms-brezinova.cz
Celkový počet dětí k 31. 1. 2022: 48
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2022/2023: 16
2. Školní vzdělávací program: „Dobré ráno, dobrý den…“ – naší
prioritou je vytvořit bezpečné a přátelské prostředí plné pohody, radosti a kamarádů, ve kterém budeme vzdělávat samostatné, tvořivé a spokojené dítě se zdravou sebedůvěrou a připravíme ho na vstup do ZŠ
3. Nadstandartní aktivity školy: „Předškoláček“ – příprava
předškoláků pro vstup do ZŠ; „Angličtina hrou“ – metoda Wattsenglish; „Šikovné ruce“– výtvarné a pracovní činnosti; „Rarášek“ – pohybové hry, cvičení a tanec; pravidelné cvičení v tělocvičně na ZŠ TGM – v zimních měsících; předplavecký výcvik
– výuku zajišťuje Plavecká škola Náchod; „kutilství“ v naší dílničce v suterénu školy
4. Významné akce školy: zamykání a odemykání zahrady; tematické týdny – barevný, pyžamový, kuchařský, korálkový, ekologický; Mikulášská a Vánoční nadílka; Tříkrálové putování v sousedství MŠ; karneval; velikonoční pečení mazanců; Den matek;
Den otců; spaní předškoláků ve školce a jejich pasování na školáky; Zahradní slavnost
5. Podmínky školy: mateřská škola je zřízena v jednopatrové vile
v klidné části Náchoda v blízkosti Montace; budova je obklopena rozsáhlou lesoparkovou zahradou s velkým množstvím herních a vzdělávacích prvků
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
dvoutřídní mateřská škola, děti jsou rozděleny do heterogenních tříd
činnosti plánujeme podle Gardnerovy teorie mnohočetných
inteligencí tak, aby si každé dítě našlo činnost sobě blízkou
a mělo tak možnost se všestranně rozvíjet dle svého potenciálu
důraz klademe na individuální přístup k dítěti a přátelskou atmosféru
stravování – velmi pestrá a chutná skladba jídelníčku s kladnou odezvou od dětí i rodičů
7. Pozvánka
Den otevřených dveří 12. 4. 2022 – 15.00–17.00 hodin.

***

PŘEDSTAVENÍ MŠ

DUBEN

MŠ Havlíčkova

MŠ Komenského

1. Základní údaje:
Ředitelka: Mgr. Michaela Trejtnarová
E-mail: msplhov@msplhov.cz
Telefon: 491 427 248, 736 772 040
Webové stránky školy: www.msplhov@msplhov.cz
Celkový aktuální počet dětí k 31. 1. 2022: 106
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2022/2023: 35
2. Školní vzdělávací program: „Za vším hledej slunce“ je program
zaměřený na badatelsky orientovanou výuku vycházející z environmentální výchovy a vzdělávání – děti se zapojují do zahradnických projektů, kterými škola naplňuje kritéria Skutečně
zdravé školy; nabízí třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a nadstandardní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami i děti nadané; prioritou je respektující přístup, přátelské klima a péče o zdraví našich dětí
3. Nadstandardní aktivity školy: pěvecký sbor Plhováček, Flétničky, Tvořivá dílna, Angličtina, IT. Feuresteinova metoda instrumentálního obohacování a Logohrátky (logopedická cvičení);
podporujeme sportovní aktivity a účast na plavání; pěstujeme
a sklízíme z vlastní zahrádky
4. Významné akce školy: sboreček Plhováček prezentuje školu
na veřejných vystoupeních a přehlídkách; děti se s programem
účastní vítání občánků; pořádáme zahradní slavnost, exkurze
a výlety, setkávání a posezení s rodiči a dětmi, spolupracujeme
se školami v okolí
5. Podmínky školy: mateřská škola se nachází na sídlišti na Plhově v klidové části s přístupem do zámeckého parku, má rozsáhlou a podnětnou přírodní zahradu plnou vzrostlých stromů,
jedlých bylin a keřů; třídy pro děti rok před vstupem do ZŠ umožňují intenzivní přípravu dětí k zápisu, další ze tříd je vybavena
pro aktivity nejmladších dětí; nabízíme také třídu s nižším počtem dětí
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
přírodní zahrada“ Ráj pro děti“ se zahradnickým a sportovním
centrem
stravování dětí dle principů Skutečně zdravé školy
nadstandardní vybavení tříd a společných prostor
rodiče a zaměstnanci školy se společně podílí na tvorbě podnětného a přátelského prostředí, které podporuje rozvoj dětí
po všech stránkách
jsme příkladem dobré praxe v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
propojujeme badatelsky orientovanou výuku s využitím digitálních technologií
rozvíjíme dovedností v rámci projektu Malý zahradník
zařazujeme prvky Montessori pedagogiky a Začít spolu

1. Základní údaje:
Ředitelka: Mgr. Alena Dušánková
E-mail: info@mskomenskeho.cz
Telefon: 499 110 210
Webové stránky školy: www.mskomenskeho.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2022: 100
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2022/2023: cca 35
2. Školní vzdělávací program: vychází z odkazů Jana Ámose Komenského; snahou je pěstovat v dětech hrdost na místo a město,
ve kterém žijí a vést je k zdravému patriotismu a úctě k hodnotám, jakými jsou rodina, vlast, národ; program se opírá především o české tradice; Celoroční školní projekt s názvem „Pohádka
ve škole, škola v pohádce“ si paní učitelky během roku zpracovávají ve svých třídních vzdělávacích programech dle aktuálních
potřeb a zájmu dětí. Během roku doplňujeme vzdělávací nabídku ještě o další kratší projekty, které vyplynou z aktuálního dění
v mateřské škole a života dětí
3. Nadstandardní aktivity školy: účast dětí na vítání občánků,
„Vánoce s květinou“ na zámku v Novém Městě n. M.; před Vánocemi chodí na obchůzky do okolí MŠ se zpěvem vánočních koled a předávají vánoční přání; předškoláci se účastní plavecké
výuky; školní jídelna připravuje ochutnávku zdravých pomazánek a moučníků; pořádáme veřejné výstavy dětských prací nebo
prací rodičů a dětí ve vestibulu MŠ, tematické výlety, návštěvy
některých významných osobností (literárních, uměleckých…)
4. Významné akce školy: každý rok pořádáme výstavy ve vstupních prostorách školy, Zahradní party s hudbou pro rodiče s dětmi, rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ, „Pasování na školáka“
5. Podmínky školy: mateřská škola má 5 tříd, které se vyznačují barevnou sladěností, velikostí, variabilností hracích a pracovních center, která děti motivují k dalšímu rozvoji; terasovitě
členěná školní zahrada slouží k maximálnímu pohybovému vyžití dětí (průlezky, lanový parkur, houpadla, pískoviště, přírodní stimulační chodníček, hřiště na míčové hry či jízdu na koloběžkách, odrážedlech, svah na lopatování, atd.)
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
jedna ze tříd školy je speciální a slouží pro 13 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; paní učitelky pravidelně konzultují své postupy se speciálními pracovišti a současně zajišťují průběžnou diagnostiku u všech dětí z MŠ a odbornou radu
ostatním pedagogům a zákonným zástupcům
celoročně probíhá ve všech třídách aktivita „Babičko, přečti mi
pohádku“(vzhledem ke covidu-19 pozastaveno)

***

***
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PŘEDSTAVENÍ MŠ, POZVÁNKY

MŠ Vítkova

1. Základní údaje:
Ředitelka: Jana Chmelíková
Email: ms.vitkova@seznam.cz
Telefon: 491 427 241, 734 445 777
Webové stránky školy: http://www.msvitkova.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2022: 66
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2022/2023: 16
2. Školní vzdělávací program: „Království skřítka Pramínka“ –
maskot skřítek Pramínek seznamuje děti se světem, ve kterém
žijí, rozvíjí děti, jejich učení a poznání, vede je k osvojení si hodnot, na kterých je založena naše společnost a k získání osobní
samostatnosti; vše probíhá formou pestré vzdělávací nabídky
v centrech aktivit (nabídka činností dle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí); při vzdělávání jsou využívány metody,
které se zakládají na přímých zážitcích dítěte, potřebě objevovat, experimentovat, podporují dětskou zvídavost
3. Nadstandardní aktivity školy: Kutílci, dětská jóga; projekt
Máme polské kamarády, projekt ve spolupráci se ZŠ 1. Máje –
Děti čtou dětem, Hrátky s angličtinou, stimulační program Maxík pro děti s odkladem školní docházky, aktivita „Hláskař“
s rozvíjením jazykových schopností podle D. B. Elkonina, pohybová aktivita „Se sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky“
4. Významné akce školy: pořádáme společné odpolední akce
s rodiči a dětmi (podzim, Vánoce, Velikonoce, ukončení školního roku), návštěva hvězdárny a planetária v Hradci Králové,
den strašidel, tříkrálové koledování, masopustní průvod Bělovsí, vítání jara s vynášením Morany, projektové týdny – Za polárním kruhem, Život v úle, Nejsme sami na světě, Má vlast – moje
milé Česko, celodenní výlet do Prahy s návštěvou divadla Spejbla
a Hurvínka, piknik pod Březinkou, tajný výlet, opékání brambor
ze zahrádky skřítka Pramínka, hledání pirátského pokladu, zahradní slavnost – předškolní maturita
5. Podmínky školy: mateřská škola má 3 třídy, nachází se v příměstské části Běloves, na okraji města v blízkosti řeky Metuje,
Malých lázní s kolonádou a lesoparku Montace; je po celkové rekonstrukci s bezbariérovým přístupem do přízemní třídy, má
nově zrekonstruovanou školní kuchyň; školní zahrada prošla revitalizací s doplněním dřevin, zeleně a altánku, děti všech tříd
využívají interaktivní displej s výukovými programy „Barevné
kamínky“; pro pobyt venku často využíváme nedaleké dopravní hřiště, vycházky do lesa, chodíme pozorovat a krmit zvířátka
u hotelu Bonato; děti jsou do tříd rozděleny dle věku
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
při vzdělávání vyžíváme centra aktivit s pestrou nabídkou,
Montessori didaktické pomůcky, digitální mikroskopy, programovatelné včely, Albi tužky…
máme nadstandartní vybavení tříd, snažíme se o estetickou
výzdobu vnitřních prostor

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
děti jsou vedeny k přirozenému objevování, jednoduchým pokusům, manipulaci s přírodninami
zařazovány jsou aktivity z reálného života jako pečení moučníků, vánočky, palačinek, zavařování ovoce, výroba pomazánek, vaření a pečení na ohni, věnujeme se polytechnické výchově v dílničkách
ve 2 třídách se staráme o drobné živočichy, na školní zahradě
děti pečují o vlastní zahrádku, kde pěstují ovoce, zeleninu, luštěniny, květiny nebo bylinky
zprostředkováváme aktivity „Bavíme se sportem“ a „Soptíkovo lyžování“ v Orlických horách.

POZVÁNKY

DUBEN

XIX. ročník cestopisných přednášek a setkání cestovatelů

Program:

Horní Rybníky (budova Obecního úřadu)
Sobota 9. dubna 2022
od 16.00 hodin

16.00
Laponsko v létě i v zimě
(Iva Jungwirthová)
Přes polární kruh do Murmansku
(Dominik Zerzán)
Myanmar roadtrip
(film, Irena a Pavel Švarcovi)

Doprovodný program:
Divácká soutěž o zajímavé ceny
Občerstvení s již tradiční ochutnávkou
exotické kuchyně

17.30
Centrum pro dětský sluch TamTam – podpora dětí s inkluzivním vzděláváním (Iva Jungwirthová)
Helgoland – perla Severního moře (přátelé cestování)
Kilimandžáro v časech covidu (Vlasta Pazourková)
Freeride kemp Ischgl – za prašanem s profesionály (film, Martin Šupich)
19.00
Divácká soutěž – losování cen
Namibie – pouště a safari (Petr Šupich)
Tilman – po stopách prvních průzkumníků Himálaje (film, Petr Schnabl)

Vstupné dobrovolné
Výtěžek z akce bude proporčně rozdělen a poskytnut Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Raná péče Čechy
- poskytovateli sociální služby rané péče pro rodiny s dětmi se závažným postižením sluchu
a na sbírku SOS UKRAJINA organizace Člověk v tísni
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INZERCE, LÁRY FÁRY

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Broumovská stavební společnost
slaví 30 let na stavebním trhu
V Broumově je mnoho významných podnikatelů a šikovných
lidí, kteří se svým umem zasloužili o rozvoj a dobrá jména města. Mezi ně patří i stavební společnost pana Netíka Miroslava,
Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Začátek společnosti se datuje k roku 1992, kdy začali společně
podnikat pan Miroslav Netík z Broumova a Ing. Oldřich Drahorád z Hradce Králové a dne 6. dubna 1992 založili stavební společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o. Od roku 1997 je jediným vlastníkem společnosti pan Miroslav Netík.
Stavební společnost se nejdříve zaměřovala na menší místní stavební zakázky, jako byly opravy koupelen, sádrokartonové příčky, malování, přístavby, nástavby a postupně se se svým
kvalifikovaným týmem zaměstnanců a odborníků rozrůstala
a vydobyla si pevné místo na stavebním trhu. Společnost tak
nabízí nejen stavební práce, ale má i svou projekční kancelář
a autodopravu.
Společnost se podílela na mnoha významných stavebních projektech, připomeňme např. Rekonstrukce hotelu Střelnice v Teplicích n/M; Přístavba pavilonu pro okapi v ZOO Dvůr Králové; Stavební úpravy Kostelního náměstí v Broumově; Oprava kostela
Všech Svatých v Hronově; Modernizace ZŠ v Meziměstí; stavba
obchodu Lidl v Broumově; Česko-Polské infocentrum v Broumově; oprava koupaliště v Polici nad Metují; Areál Zdraví a Sportu
v Meziměstí; protipovodňová opatření v Terezíně; Školící a Welness centrum Veba v Broumově; Revitalizace kláštera v Broumově; Hotel Skalní Mlýn v Adršpachu; stavebniny Pro–Doma v Broumově; NIP DIOP + JIP Nemocnice Broumov; Komunitní centrum
Broumov; Komunitní centrum Hejtmánkovice; stavební úpravy Hotelu Orlík v Teplicích nad Metují; Rekonstrukce poutního
domu Králíky - Dolní Hedeč; Sýrárna Broumov…
Broumovské stavební sdružení s.r.o. patří mezi uznávané stavební společnosti, a to nejen v Královéhradeckém kraji. Věrná ale
zůstala Broumovu, kde od samého počátku má své zázemí. Společnost sídlí v domě U Horní brány 29, který v roce 1999 od měs-

ta Broumova zakoupila a postupně jej opravila. Díky zdařilé rekonstrukci, vrácení mnoha prvků na fasádu, se tak opět tento
dům stal skvostem města Broumova.
A co se týká přímo místa působnosti, tedy města Broumova,
určitě stojí za připomínku, že společnost mimo jiné obdržela
ČESTNÉ UZNÁNÍ v soutěži STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje za Česko-Polské infocentrum v Broumově. Rekonstrukce Kostelního náměstí v Broumově, kterou společnost prováděla,
byla zveřejněna hned v několika prestižních periodikách, v katalogu „Česká architektura“, v architektonickém časopise „Stavba“ a taktéž v „Ročence české architektury“.
Udržet se na stavebním trhu znamená pro společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o., pod vedením pana Miroslava
Netíka ve spolupráci s profesionálním týmem zaměstnanců, velký kus každodenní práce. Není to nic lehkého, je to o neustálém
„boji“, o neustálém zlepšování, o neustálém dbání na profesionalitu odvedené práce.
A co k třicetiletému jubileu říká přímo majitel společnosti
pan Netík?
„Utíká to jako voda, kdy v necelých 40 letech jsem se rozhodl pro podnikání ve stavařině, ke které mám profesně, ale i citově, velmi blízko. Rád si vzpomenu na úplné začátky, kdy jsme
s tehdejším mým společníkem začali podnikat. Šli jsme do toho
s elánem a plným nasazením, já do toho dával svůj um a řemeslné znalosti, můj společník pak ekonomickou a administrativní
základnu. Prioritní pro nás bylo působit v Broumově, kde jsem
se narodil a kde jsem chtěl, aby naše firma měla i svůj základ.
Vždy jsem se snažil o profesionální práci, zajímal jsem se o nejnovější trendy na stavebním trhu. Navštěvuji každý rok největší fórum stavařů, které se zabývá nejen způsobem financování
(tzv. PPP), ale i dosahováním kvality odvedené práce.
Vždy mám dobrý pocit, že stavařina nám může dát možnost
k přemýšlení a tím nám dá několik variant fantazie v daném
okamžiku. A tím navazuji na to, že jsem založil i vlastní projekci, kde se s odborným týmem můžeme architektonicky seberealizovat a předávat své zkušenosti investorům.
Rád bych poděkoval všem svým zaměstnancům, stávajícím
i těm, kteří naší společností během těch 30 let prošli, za jejich
práci a profesionalitu, se kterou se můžeme pyšnit. Také obchodním partnerům, na které se mohu vždy spolehnout. A zejména
bych rád poděkoval své rodině a svým nejbližším, kteří jsou stále po mém boku, za jejich podporu a udržení mé víry, že to, co
děláme, má svůj význam.
Radostí a vnitřním smyslem veškeré té třicetileté práce je i povědomí, že se podařilo mnohé vybudovat, postavit či zachovat
pro další generace, a že i naši nástupci budou jednou obdivovat
naši řemeslnou práci, tak jako my obdivujeme zednické řemeslo našich předků.“

Nové zázemí pro kavárnu Láry Fáry a výuku dětí v centru Náchoda
V druhé polovině března byla zahájena rekonstrukce objektu v Hurdálkově ulici, ve kterém je umístěna kavárna Láry Fáry
a výukové centrum Helen Doron.
Stavbu bude provádět společnost STAVIX s.r.o., která v těchto
dnech připravuje staveniště, realizuje oplocení a zábor části ulice Hurdálkova. Provoz zde bude po dobu provádění stavebních
prací omezen, ale ulice zůstane průjezdná.
Předmětem rekonstrukce je i půdní vestavba nových tréninkových bytů pro potřeby neziskové organizace Pferda (více zde
https://www.pferda.cz/) a rozšíření učeben jazykové školy Helen
Doron (https://www.helendoron.cz/nachod/).
Obě organizace před zahájením stavby čekalo stěhování
do náhradních prostor. Jazyková škola Helen Doron již od začátku školního roku 2021/22 funguje v náhradních prostorách

v budově Na Hamrech a kavárna Láry Fáry bude od pondělí 28.
3. 2022 nabízet své služby v bistru Pecka na Kamenici.
„Obě zmíněné organizace jsou dlouhodobými nájemci těchto prostor v majetku města Náchoda a máme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Kavárna Láry Fáry má v centru města již své nezastupitelné
místo, lidé sem rádi chodí
a svou návštěvou podporují dobrou věc. I proto jsme
se rozhodli v rámci rekonstrukce objektu ve vlastnictví města zohlednit i jejich
další rozvoj,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

AMAG, FOTOKLUB

DUBEN

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Náš výtvarný spolek se pravidelně schází v průměru čtyřikrát do měsíce a při každé schůzce nejprve řešíme otázky nejbližší budoucnosti AMAGu. Poté bývá zpracováváno vyhlášené
výtvarné téma a náročnějšími tématy se pak zabýváme i při následujících schůzkách. V únoru to bylo například kolektivní dokreslování, kdy každý další účastník v řadě přidal svůj nápad
do vznikajícího obrázku. Užilo se při tom dost zábavy a dík patří naší člence Anetě Španielové, která s tímto nápadem přišla.
Vážnějším zadáním byla výtvarná studie se zaměřením na anatomii svalů s vystižením pohybu modelu postavy. Tady zase díky
fitness trenérovi a výživovému poradci Davidu Severýnovi, který nám seděl modelem.
Příště zde již prozradíme něco z plánů pro tento rok, myslím
že je na co se těšit.
Před časem jsme začali čtenářům zpravodaje představovat členy našeho spolku, dnes jsme vybrali Aničku Maněnovou.
Přečtěte si, jak popsala svou cestu k výtvarnému umění a prohlédněte její obrázky. Ve své skromnosti neuvedla, že se pravidelně zúčastňuje všech výstav pořádaných naším spolkem
AMAG a také, že má už za sebou i řadu vlastních výstav.
Jiří Spíšek

jsem si našla svůj osobitý výtvarný styl. V mých obrázcích můžete pozorovat příběhy malých hrdinek, přírodní motivy, nebo
zvířátka zasazená do snových krajin. Ve volném čase působím
v Loutkové scéně dětem pro radost v Náchodě, kam jsem také přivedla svého syna Kryštofa. Zalíbilo se mně tam natolik, že jsem
se z chutí vrhla do opravy loutek, výroby scén, a dokonce i k samotnému vodění marionet, či maňásků. Osud tomu chtěl, a tak
se přece jen vracím ke svému snu z dětství a velice mne to těší.
Oficiální členkou AMAGu jsem od roku 2014, avšak kroužek AMAG byl součástí mého života odjakživa. Moji rodiče se
v kroužku poznali a doma vyprávěli o schůzkách, výstavách
a chodu spolku. Jezdila jsem s otcem už jako malá po výstavách
či plenérech, a protože ne každý měl svůj vůz, také vozil tehdejší členy spolku. Nejednou byla v autě veliká legrace, třeba při
vyprávění různých historek od Bohumíra Španiela, Jiřího Kollerta nebo Jaroslava Kolaji. Do vzpomínek se mně zapsala i Boženka Kaufmanová, dobrá duše našeho spolku. Vždy se o všechny
s láskou starala, připravovala pohoštění a pro každého měla vlídné slovo. I nadále si přeji, aby nám ve spolku AMAG bylo dobře, abychom tvořili, mohli vystavovat a těšit tím lidi okolo sebe.
Anna Maněnová text a fota obrázků

Narodila jsem se v Náchodě do umělecké rodiny Milana Jíchy.
Od dětství mne obklopovaly obrazy, barvy a loutky, které vyráběl můj dědeček rodák z Červeného Kostelce a později i maminka. Odtud se pomalu rozvíjel můj výtvarný talent zprvu zaměřený na různé textilní hračky a loutky. V 16 letech jsem vytvořila
kolekci textilních pohádkových loutek do mateřské školy v Praze
a mým snem bylo vystudovat uměleckou školu v Brně, obor textilní hračka a loutka. Pro malý zájem se ročník neotevřel, a proto jsem nastoupila na SOU krejčovské v Červeném Kostelci, obor
pánská krejčová. Později mne učarovala malba a další výtvarné techniky. Zprvu amatérské obrázky malované nekvalitními
štětci a barvami mě neodradily od dalšího tvoření a postupně

Zamyšlení s nadhledem

– soubor uměleckých fotografií Lukáše Kroulíka
Fotoklub Náchod připravil další zajímavou výstavu na ochozu knihovny v půjčovně pro dospělé v Městské knihovně
v Náchodě.
MgA. Lukáš Kroulík se narodil v Náchodě a pochází ze Rtyně v Podkrkonoší.
Lukáš vystudoval University of the Art
v Londýně, kde také žije. Do povědomí
světové i české veřejnosti se dostal díky
své kreativní práci s celebritami a debutantskými bály. V rámci těchto bálů uvedl
do britské společnosti dcery z urozených
rodin, jako je například Ella Mountbatten,
tak i dcery z vlivných zahraničních rodin,
jako je například Sabrina Ho, jejímž otcem
je Stanley Ho, miliardář z Macau. Sabrinu na bále v Kensingtonském paláci doprovázel arcivévoda Alexander Habsburg.
Lukášovy fotografie byly vystaveny
v Královské Akademii Umění, Mall Galleries, Chelsea Arts Club, ale také v Galerii
výtvarného umění v Náchodě. Jeho fotografie z jím pořádaných akcí se objevily
na titulních stránkách The Daily Telegraph, v ČR v Blesku a dalším tisku.

Lukáš je laureátem ocenění, za práci
pro britskou kulturu a za charitativní práci, uděleného princem Philipem.
www.lukaskroulik.london

grafické studio a digitální tiskárna

expresní tisk

UV potisk reklamních předmětů
603 311 052 | studio@creopress.cz
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OBLASTNÍ CHARITA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Oblastní charita
v Náchodě pomáhá již 30 let
Oblastní charita byla v Náchodě založena v roce 1992 a v letošním to tedy bude již 30 let, co v regionu působí. Postupem
času poskytuje čím dále tím více služeb. V tomto čísle zpravodaje přinášíme příběh z Domu na půli cesty - azylového domu
pro mladé, který sídlí v Mlýnské ulici.
Klient, říkejme mu třeba Václav, k nám přišel ve věku 24 let
z výkonu trestu na doporučení sociálního pracovníka věznice.
Se základním vzděláním, protože studium oboru kuchař – číšník
nedokončil. Přišel se sebejistým vystupováním, pod jehož povrchem se však skrývala spousta obav a nedůvěry. Od osmnácti let
pobýval převážně na ulici, vztahy s rodinou se narušily především kvůli drogám a výkonu trestu, při přijetí nebyl v kontaktu
s nikým z rodiny již několik let.
Václav si v zařízení postupně uvědomoval, jak by si představoval svůj život. Měl jasno v tom, že prioritní je mít stálý příjem, díky kterému si bude moct koupit, co je potřeba, ale také
že musí řešit i ostatní problémy – za pomoci našich pracovníků si vytvořil přehled svých dluhů a exekucí, které dosahovaly
úctyhodné výše 350.000 Kč, přičemž v jejich velkém množství
se nedokázal orientovat, natož kontaktovat exekutory a vyjednat jejich splácení. V jejich světle se mu pak hřejivá myšlenka
na vlastní byt v nájmu zdála zcela nemožná, stejně jako obnovení kontaktu s rodinou.
Během prvního půl roku vyzkoušel různé pracovní pozice
v několika firmách, nakonec našel práci, která mu vyhovovala.
Díky pravidelné docházce, práci nad rámec svých směn, ochotě
zaskakovat za ostatní spolupracovníky a spolehlivosti, si práci
dokázal nejen udržet, ale dokonce po absolvování školení v za-

městnání povýšit a měl dokonce odpovědnost za několik dalších
pracovníků, což se projevilo i na vyšším finančním ohodnocení.
Václav postupně získával sebedůvěru, naučil se rozvrhnout si
své finance na každý měsíc tak, aby pokryl nejen své potřeby, ale
i splátky exekuce, a dokonce si po menších částkách začal ukládat na spořicí účet, který hodlal využít na kauci na vlastní bydlení. V azylovém domě se zúčastnil společných akcí s ostatními klienty, a ve volném čase rád využíval možnost zdokonalit
se ve vaření a pečení. Protože dokázal využít zkušenosti, které
si zapamatoval z učebního oboru, naučil se samostatně připravit nejen složitější jídla, ale dokonce i cukrářské výrobky. Když
upekl dort pro kolegy z práce, těžce je přesvědčoval, že není koupený, což ho velmi potěšilo.
Vzhledem k tomu, že se měl čím pochlubit, kontaktoval úspěšně nejdřív matku s bratrem, později i otce. Při pravidelných návštěvách navázal hezký vztah i s otcovou novou partnerkou a jejími dospělými dětmi a byl pozván na otcovu svatbu.
Ale nešlo všechno snadno… občas přišly deprese z výše dluhu, pocit beznaděje ohledně vlastního bydlení, smyslu života,
partnerského vztahu… občasné porušení domovního řádu… ale
vždy se dokázal vrátit k tomu, co si stanovil a k jistotě, že svobodný znamená být nezávislý na ničem, na nikom, a být bez
dluhů.
Když odcházel z našeho zařízení, zbývala mu poslední splátka dluhu, která mu byla následující měsíc stržena z platu. Díky
tomu, že se dokázal uskromnit a v zaměstnání chodil na mimořádné směny, zvládl si našetřit i dostatečnou sumu na vlastní
podnájem. A zaslechli jsme, že přišla i láska…

Plavání a sauna o velikonočních prázdninách
PLAVÁNÍ
Čtvrtek 14. 4. 2022
Pátek 15. 4. 2022

5:30-20:30
svátek

5:30-20:30

Sobota 16. 4. 2022

13:00-20:30

Neděle 17. 4. 2022

13:00-20:30

Pondělí 18. 4. 2022 Velikonoční pondělí

zavřeno

SAUNA
Čtvrtek 14. 4. 2022
Pátek 15. 4. 2022
Neděle 17. 4. 2022

15:30-20:30 M, Ž
svátek

15:30-20:30 M, Ž
16:30-20:30 společná

Pondělí 18. 4. 2022 Velikonoční pondělí

zavřeno

MUZEUM

DUBEN

MUZEUM NÁCHODSKA
v DUBNU 2022 v Muzeu Náchodska
Stálá expozice muzea
V dubnu je otevírací doba stálé expozice Muzea Náchodska
v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě opět
obnovena ve standardních časech. Mimořádně zavřeno z důvodu plynování bude o víkendu 22.–24. dubna. Otevřeno je denně
mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu meisnerova@muzeumnachodska.cz.
Pevnost Dobrošov
Pevnost Dobrošov bude po rekonstrukci nově otevřena v průběhu května 2022. Bližší informace najdete na webových stánkách Muzea Náchodska. https://www.muzeumnachodska.cz/dobrosov/.

Přednášky a besedy
Návrat vlků do naší krajiny – středa 6. dubna 2022
V rámci druhého muzejního sedánku pozvalo Muzeum Náchodska na besedu ekologa Jiřího Malíka. Patří velcí predátoři do naší
intenzivně obhospodařované krajiny? Jak velké kontroverze způsobuje návrat vlků na Broumovsko? Chcete-li se dozvědět více,
pak přijďte ve středu 6. dubna 2022 v 17 hodin do přednáškového sálu Muzea Náchodska v prvním patře staré radnice na Masarykově náměstí čp. 1 v Náchodě. Vstupné je dobrovolné a bude
zajištěno také občerstvení. Těšíme se na vaše názory a osobní
zkušenosti, ať již kladné, tak i záporné.
Trendy z hlubin internetu vyplouvají na povrch:
Éra deep fakes – středa 4. května 2022
Na třetí muzejní sedánek jsme pozvali Mgr. Kláru Rybenskou,
Ph.D. z Katedry pomocných věd historických a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, která nás seznámí s aktuálním fenoménem dnešní doby. Akcelerující vývoj moderních technologií s sebou přináší i temnější stránku. Internet
se stal nástrojem užitečným i potenciálně nebezpečným. Díky
němu a narůstajícímu fenoménu fake news může takřka kdokoliv produkovat a šířit dezinformace. Samotné fake news (lživé
zprávy) mohou způsobovat celou škálu problémů od již zmíněné dezinformace veřejnosti až po zásadní ohrožení demokracie
a rozšiřování nenávisti. Dnešní technologická doba nese i rychlé pokroky ve strojovém učení. Vytváří tak základy pro tvorbu
sofistikovaných a poměrně reálných videí, fotografií či zvukových nahrávek, které činí fake news ještě nebezpečnějšími. Cílem přednášky je pokusit se vnést světlo do problematiky lživých
zpráv, dezinformací a fenoménu tzv. deep fakes, které mohou zamotat hlavu nejednomu člověku. Zároveň poukázat na techniky,
které deep fakes umožňují vytvářet, ale také detekovat. V neposlední řadě upozornit na možnosti, jež pomáhají ověřit, zda se
jedná o reálnou skutečnost či podvrh. Vstupné vybrané během
přednášky bude předáno prostřednictvím fondu UNICEF na pomoc Ukrajině.

Dílničky
Velikonoce v muzeu – sobota 2. dubna 2022
Muzeum Náchodska si vás dovoluje pozvat na tvořivou dílnu nazvanou Velikonoce v muzeu. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet různé techniky zdobení vajíček, pletení pomlázky a jiné aktivity spojené s velikonoční výzdobou. Tvořivou dílničku můžete
navštívit v sobotu 2. dubna 2022 od 9 do 14 hodin v přednáškové místnosti muzea v prvním patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě. S sebou si přineste vyfouknutá vajíčka a 70 Kč na vstupné.
Před návštěvou tvořivé dílny můžete hledat inspiraci na výstavě
kraslic od paní Hany Váňové, která se uskuteční na naší pobočce ve staré škole Dřevěnce v Polici nad Metují. Výstava byla za-

hájena 24. března 2022 v 17.00 a potrvá do 17. dubna 2022 (otevřeno úterý – neděle od 10–12 a 13–16 hod).

Výstavy
Krajina tak i onak
– autorská výstava Evy Jiráskové a Michala Burgeta
V rámci cyklu náchodské výtvarné jaro zve Muzeum Náchodska návštěvníky do výstavní síně muzea (roh Zámecké a Tyršovy
ulice), kde se bude konat autorská výstava obrazů Evy Jiráskové
a Michala Burgeta. Výstava bude probíhat od 22. dubna do 22.
května a bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 21. dubna v 17 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.

Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE
Velikonoční předměty
ve sbírce Muzea Náchodska
Muzeum Náchodska disponuje rozsáhlou etnografickou podsbírkou, jejíž část tvoří také předměty spojené s Velikonocemi.
Velikonoce jsou pohyblivé svátky, nemají tedy pevné datum,
a připadají na první neděli po prvním jarním úplňku. Jedná se
o nejvýznamnější církevní svátek v roce, během velikonočního
týdne je připomínáno ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tyto svátky jsou však neméně významné i z hlediska lidových tradic a tvořivosti.
Předměty spojené s Velikonocemi se nacházejí ve sbírce obřadnosti a jedná se zejména o kraslice, velikonoční řehtačky a klepáče nebo blahopřání. Většina těchto sbírkových předmětů byla
do Okresního muzea Náchod získána darem v 80. letech 20. století. Ve sbírce jsou zastoupeny především kraslice zdobené batikou, tedy technikou, kde je vosk pouze prostředkem vytváření
ornamentu, po obarvení vejce se vosk odstraní a zbude pouze
dekor. Jiným způsobem zdobení je reliéf, u něhož různobarevný vosk vytváří na skořápce požadovaný vzor. Dalšími zastoupenými technikami jsou vyškrabování (vyrytí vzoru do obarveného vajíčka) nebo zdobení slámou či textilií. Setkat se můžeme
jak se slepičími, tak s husími vejci.
Velikonoční klepáče a řehtačky jsou
nejčastěji spojovány s předkřesťanskými rituály, které měly zahnat zhoubné síly. Dalším vysvětlením je, že tento zvuk v dřívějších dobách nahrazoval
zvony a svolával věřící. Veškeré tyto hrkačky se objevují v mnoha velikostech,
od nejmenších do ruky až po ty, ke kterým musela být přidělaná kolečka. K lidové kultuře pak neodmyslitelně patří
velikonoční pomlázka a obdarovávání
na Velikonoční (Červené) pondělí.
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

SPORT, TÁBOR U KONÍ

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – duben 2022

Fotbal

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
9. 4. 2022 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Konstruktiva Praha
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
9. 4. 2022 15.00 SKK Primátor Náchod A – SK Žižkov Praha
Východočeská divize: (hrací den – pátek)
8. 4. 2022 17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Sokol Nová Paka A
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
1. 4. 2022 17.00 SKK Primátor Náchod C – TJ Třebechovice B
1. 4. 2022 19.00 SKK Primátor Náchod D – SKP Hradec Králové B

Neděle 10. 4. v 16.30 hodin:
FK Náchod „B“
– Loko Hradec Králové – I. A třída
Sobota 16. 4. v 17 hodin:
FK Náchod „A“ – FK Čáslav
– divize mužů
Neděle 24. 4. v 17 hodin:
FK Náchod „B“ – Nový Hradec Králové
– I. A třída
Sobota 30. 4. v 17 hodin:
FK Náchod „A“ – FK Hlinsko
– divize mužů
Neděle 1. 5. v 10 hodin a ve 12 hodin:
FK Náchod U19+U17 – RMSK Cidlina
– dorost divize
Utkání se hrají na stadionu v Bělovsi (tráva
nebo umělá tráva). Pro fanoušky občerstvení zajištěno. Přijďte povzbudit naše hráče.

Neregistrovaní kuželkáři znají vítěze
V neděli 20. 3. 2022 proběhl finálový turnaj neregistrovaných kuželkářů a kuželkářek „O pohár předsedy SKK Primátor
Náchod“. Z kvalifikace, které se zúčastnilo 56 družstev a která se hrála od ledna
do poloviny března, postoupilo do finálového turnaje 20 nejlepších družstev. O vítězi celého turnaje tak rozhodoval pouze finálový výkon. Hrálo se celou neděli,
vládla výborná atmosféra, sešlo se velké
množství diváků a k vidění byly skvělé
výkony – prostě finále jak má být. Po napínavém průběhu se nakonec zaslouženými vítězi stalo družstvo DONAP Česká
Skalice, které na pomyslné stupně vítězů
doprovodila dobrušská družstva MARTA
(2. místo) a REAL (3. místo). Jednotlivé
kvalifikační skupiny ovládla družstva –
Rakety (8. liga), Hlavou proti zdi (7. liga),

Šachy (6. liga), SSK PEDRO Police (5. liga),
VELLA Náchod (4. liga), HRG tiskárna
(3. liga), Ne-závislí (2. liga) a DONAP
Č. Skalice (1. liga). Ocenění převzali i hráč
a hráčka, kteří v průběhu celého turnaje dosáhli nejvyššího výkonu – v ženách
Blanka Majerová (298 kuž.) a v mužích
Miloš Hofman (327 kuž.). Více informací, včetně podrobných výsledků finálového dne, naleznete na www.kuzelky.nachod.net.
Všem účastníkům turnaje patří obrovské
poděkování i s ohledem na to, za jakých
covidových podmínek turnaj startoval.
A ačkoliv se turnaj skvěle vydařil, přesto
se již všichni těší na to, že na podzim proběhne po dvouleté přestávce opět „tradiční“ turnaj neregistrovaných o „Pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR Náchod“.

Tábor u koní
Jezdecká stáj Slavíkov si vás dovoluje
pozvat na letní příměstský jezdecký tábor pořádaný v termínu 1.–5. srpna 2022,
od 8.00 do 17.00 hod, věk dítěte 6–16 let,
cena 3.600 Kč (pro děti, které nás pravidelně navštěvují v průběhu celého roku
je cena 3.300 Kč), cena včetně stravy (2x
svačina, oběd a pitný režim).
Děti budou mít možnost se seznámit
s koňmi a poníky, o které se v naši stáji
staráme, vyzkouší si, jak koně správně vyčistit, pomohou se sedláním a uzděním,
probereme základní teoretické znalosti, dle schopnosti každého dítěte naučíme jízdu v kroku, klusu či cvalu. Pokud
nám počasí umožní, dopoledne trávíme
výukou jízdy na koni na jízdárně na lonži nebo samostatně, odpoledne vyrážíme
na vyjížďky s vodičem po okolí Slavíkova. Jezdecké hodiny prokládáme doprovodným programem her a soutěží, či
pracemi okolo koní ve stájích nebo ohradách. Poslední táborový den si děti změří své získané dovednosti v soutěži v jízdě
zručnosti. Každé dítě si odnese z tábora
upomínkový předmět. K dispozici máme
pro děti šest poníků a čtyři velké koně.
V případě vašeho zájmu zašlete dotaz
na email: koryna2@seznam.cz, obratem
Vám pošleme přihlášku, pro případné další dotazy volejte na tel. číslo 777 116 654 –
Lucie Hlavatá.

DUBEN

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245,
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin.
Tragedie lesa. Václav Březina, Tereza Burdová, Michal Burget, Marek Macek, Jiří Mědílek, Lexa Peroutka a Nongkran Panmongkol. Kurátor: David Chaloupka.
Obraz Václava Březiny s námětem lesního polomu na Brance
u Náchoda slaví 120 let. Současní autoři v dialogu s ikonickým
dílem Mařákovy školy.
Předčasně zemřelý český krajinář Václav Březina (1862–1906)
patřil k prvním a zároveň nejnadanějším žákům speciální krajinářské školy prof. Julia Mařáka na pražské Akademii výtvarného umění. V letech 1899–1903 pobýval a tvořil v Náchodě.
Když 9. dubna 1902 zasáhla lokalitu Branku na okraji města Náchoda silná bouře, která způsobila rozsáhlý polom, na základě
kresebných a malířských studií vytvořil působivou monumentální olejomalbu Tragedie lesa na Brance o větrné smršti 9. 4.
1902. Ta se pak stala ozdobou náchodské Městské obrazárny
i výzdobou oficiálních prostor náchodské radnice. Nyní je toto
zásadní dílo Mařákovy krajinářské školy součástí sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě, a ani sto dvacet let od doby
vzniku nepřestává fascinovat výrazovou silou a ekologickým
ideovým přesahem. Současní autoři spjatí s regionem byli vyzváni k výtvarnému dialogu s proslulým dílem Václava Březiny a celý projekt je zpřístupněn veřejnosti výstavou přinášející zároveň zcela současné pohledy na téma Březinova obrazu.
Výstava potrvá do 29. května.
Karel Beneš (1881–1941)
Kurátoři: Martin Horák (MMG Hlinsko), David Chaloupka
Krajinářská výstava umělce působícího dlouhá léta v Náchodě. Výstava je modifikovanou verzí výstavy uspořádané Městským muzeem a galerií Hlinsko. Tvorba krajináře Karla Beneše
(1881–1941) je spjata nejen s rodným Hlinskem, Českomoravskou vrchovinou, ale také se Slovenskem a severovýchodními
Čechami, zejména Náchodskem. V Náchodě působil více než
dvacet let jako středoškolský pedagog a zachytil řadu motivů
například z Hronovska, České Skalice, Nového Města nad Metují v kresbách i malbách. Je oceňován především pro svou dlouhodobou etnograficko-výtvarnou práci při zachycení mizejících venkovských stavení i dalších prvků lidové architektury.
Výstava se zaměřuje na autorovo dílo komplexněji a vedle Beneše kreslíře-etnografa, ho představuje jako krajináře více výrazových poloh i jako grafika, ilustrátora a tvůrce plakátů. Výstava potrvá do 29. května.
Pavla Krkošková Byrtusová. Dneska jsem celý den plakal
Kurátorka: Martina Frydrychová
MgA. Pavla Krkošková Byrtusová (1981) žije a pracuje v Návsí
na pomezí České republiky a Slovenské republiky. Studovala
Ateliér intermediálních forem na Institutu pro umělecká studia OU v Ostravě a Ateliér fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Věnuje se převážně kresbě, malbě,
fotografii, grafice, ilustraci a psaní nebo sbírání textů. Ve své
tvorbě často dokumentuje prožité situace. Silným inspiračním
zdrojem je pro ni rodný region a autentické (neškolené) projevy dětí a přátel (texty, kresby, videa, sociální sítě). Věnuje se
také genderovým tématům ženství a mateřství. Pavla Krkošková Byrtusová spolu se svým manželem Martinem Krkoškem
založila grafickou dílnu zaměřenou na sítotisk s názvem Uutěrky. V rámci dílny pracují na různých projektech a pořádají
kurzy. Pracovala na řadě projektů, například na projektu Cvrčko Stano, který se snaží přibližovat současné umění dětem (komiksy, galerijní workshopy) na němž spolupracovala s Hanou
Hudcovičovou Lukšů a Martinem Krkoškem.
Aktuálně pracuje v týmu nově vznikajícího projektu DIDA-

GALERIE
WOOD, který navrhuje didaktické hračky pro děti z odpadového materiálu firmy Kovocité. Výstava potrvá do 29. května.
Nejen strom
Experimentálně tvořivý program pro MŠ, ZŠ a SŠ k výstavě
Tragedie lesa, na níž se současní autoři představují v dialogu
s ikonickým dílem Václava Březiny. Během několika myšlenkových i výtvarných aktivit formulujeme hmatový prožitek při
dotýkání se kůry, dřeva a dalších stromových částí.
V praktické části využijeme získané poznatky v plošném nebo
reliéfním zobrazení kusu stromu. V neposlední řadě se seznámíme s dalšími možnostmi výtvarného využití papíru.
Jednotlivé aktivity jsou přizpůsobeny věku a přesahují do průřezového tématu environmentální výchovy.
Přihlášení je možné e-mailem: ansorge@gvun.cz nebo telefonicky
491 427 321, 606 647 216
Letní výtvarné dílny VIA TEMPORIS
pro děti 7–15 let
Termín dílen: 15.–19. 8. 2022
Nutná účast všech pět dní! Nelze se přihlásit jen na některé
dny! Cena 1.200 Kč (cena zahrnuje 5x oběd, pitný režim, jízdné,
případné vstupné, veškerý výtvarný materiál)
Místo konání dílen:
V GVUN + vycházky do aleje, v případě pěkného počasí odpoledne zahrada na Kašparáku poblíž vodárny. Jedná se o malou
zahrádku s chatkou na kraji lesa. Ve středu pojedeme na celodenní výlet.
Více informací pro přihlášení na www.gvun.cz nebo mullerova@
gvun.cz
Cyklus přednášek o ruském umění 18. a 19. st.
Každé sudé pondělí od 18.00 hodin vysíláme cyklus přednášek
o ruském umění 18. a 19. století. Přihlásit se můžete na https://
zoom.us/j/97709536569 nebo živě na facebook.com/galerienachod.
4. 4. Ruské 19. století. III.
V této přednášce se bude PhDr. Julie Jančárková věnovat výtvarnému umění začátku 19. století – klasicismu, romantismu,
akademismu a biedermeieru. Probere zásadnější díla a spolu s Karlem Brjullovem navštívíme Pompeje v hrůzostrašném
okamžiku zkázy.
18. 4. Ruské 19. století IV.
Klasicismus a romantismus v krajinomalbě.
Podíváme se na druh malby, který se vyvíjel pod vlivem Akademie výtvarného umění, zjistíme, kdo v Rusku pracoval, kdo
vyučoval, jaké náměty umělci volili a proč. Seznámíme se se
slavným jménem S. Ščedrina, se kterým navštívíme Řím a Neapol. Italskou vodní krajinu spatříme na plátnech Ivana Ajvazovského, rodáka z Feodosie na Krymu. Od jeho obrazů přejdeme k tvorbě ruského evropana Alexeje Bogoljubova. Jako
poradce carské rodiny v otázkách umění, jež se podílel na formování sbírek carské rodiny, v akademických tradicích maloval mořskou krajinu a panoramatické pohledy. Za tvorbou
umělců zajdeme do významných ruských a evropských sbírek,
nakoukneme i do depozitářů českých galerií, kde jsou uchovány méně známé poklady.
Více informací na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
Oblast Náchodsko-Broumovsko:
2. a 3. 4.
MUDr. Alena Zdražilová
Denisovo nábřeží 665
		 Náchod
tel.: 491 427 548
9. a 10. 4. MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 388
		 Police nad Metují
tel.: 491 543 398
15. a 16. 4.
MDDr. Marcela Špačková
Běloveská 123,
		 Náchod
tel.: 703 600 915
17. a 18. 4.
MDDr. Petr Houštěk
Machov 119
			
tel.: 602 333 466
23. a 24. 4. MUDr. Milan Hýbl
Hálkova 367,
		 Náchod
tel.: 491 428 636
30. 4. a 1. 5. NEOBSAZENO zubní pohotovost je sloužena v dalších 7 oblastech
		 v Královéhradeckém kraji a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
Oblast Náchodsko-Jaroměřsko:
2. a 3. 4.
MDDr. Anna Just
		 Nové Město nad Metují
9. a 10. 4. MDDr. Lubomír Šeda
		 Nové Město nad Metují
15. a 16. 4.
MUDr. Jan Klimek
		 Náchod
17. a 18. 4.
MUDr. Olga Záplatová
		 Česká Skalice
23. a 24. 4. MUDr. Blanka Filipová
		 Nové Město nad Metují
30. 4. a 1. 5. MUDr. Jolana Nezvalová
			

PROGRAM
DUBEN

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 1. dubna
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
otevřená keramická dílna, program od 16
do 18 hodin, vhodné pro děti i dospělé (děti mladší 6 let pouze v doprovodu
rodičů), s sebou pracovní oděv, přezůvky, vstupné děti 40 Kč, dospělí 80 Kč, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
sobota 9. dubna
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
Vajíčková sobota pro děti od 6 do 12 let,
program od 9 do 15 hodin, hravá výuka
angličtiny, s sebou vybavený penál a přezůvky, přihlášky do 8. 4., cena 250 Kč,
(strava, materiál, pojištění), informace
PhDr. Jaroslava Nývltová, tel. 775 223 291
čtvrtek 14. dubna
– TVOŘIVÉ VELIKONOCE
velikonoční program pro děti od 6 do 12
let, vhodné pro holky i kluky, kteří rádi
tvoří, program od 9 do 15 hodin, cena
250 Kč, s sebou pracovní oděv a přezůvky, přihlášky nejpozději 11. 4., informace
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
čtvrtek 14. dubna – VELIKONOČNÍ
VÝLET S KLUBEM BAŤŮŽEK
úkoly s velikonoční tématikou, sladké překvapení, odjezd v 8 hodin z nádraží, návrat cca ve 13 hodin, trasa 7 km, vhodné
pro děti od 6 let, nutné přihlášení, cena
200 Kč, členové klubu Baťůžek 110 Kč, informace Pavlína Tylšová, tel: 775 223 292,
sportovnioddeleni@decko-nachod.cz

Komenského 72
tel.: 491 472 946
Komenského 72,
tel.: 491 472 946
Českých bratří 407,
tel.: 491 427 603
Husovo nám. 36
tel.: 491 452 447
Komenského 10,
tel.: 491 472 721
Velký Třebešov 118
tel.: 491 453 272
úterý 19. dubna
– PSYCHOLOG V MACÍČKU
setkání s rodinnou psycholožkou Mgr. Petrou Fettersovou-Liškovou, od 10 do 11.30
hodin, vstupné 50 Kč, informace Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz
18.–22. dubna – TÝDEN PRO ZEMI
týden aktivit zaměřených na ekologii,
přírodu a ochranu životního prostředí, podrobný program na Facebooku
a stránkách Déčka, informace Bc. Sabina
Kulhánková, youthinaction@seznam.cz
sobota 30. dubna – ČARODĚJNIČKY
čarodějnické dovádění od 15 do 17 hodin v areálu Déčka, program pro děti od 3
do 10 let, průběžný start od 15 do 16 hodin od dolní brány, kostýmy vítány, vstupné 30 Kč (děti) a 50 Kč (doprovod nad 15
let), informace Ing. Alena Prázová, tel.774
635 232
Na některé akce Déčka je třeba se hlásit přes
registrační systém na www.decko-nachod.
cz, kde také najdete další informace. Členům Déčka bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

Stomatologická pohotovost
sobota, neděle,
státní svátky 8.00–12.00 hod.

Lékárenská
pohotovostní služba
lékárna v Pražské ulici č.p. 1764
denně 8–20 hodin.

vždy od 15 hodin
2. 4. Kašpárek v Černé Africe
9. 4. Kašpárek v Černé Africe
Více informací na stránkách
http://lsdpr.cz

DUBEN

Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc, ThD. Kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17
hod. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního telefonu
faráře Stanislava Švarce, 776 736 885 nebo mobilního telefonu
předsedkyně RS Ivony Čadové 604 929 825. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář
491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vikář P. František Filip 733 399 508, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00
a 15.00–17.00, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00,
úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30
a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00 v kostele sv. Vavřince a v 10.15 Mše svatá pro děti v kostele sv. Michaela. Přistoupit ke svátosti smíření je možné půl hodinu přede mší
svatou a v pátek hodinu přede mší svatou.
Před velikonočními svátky bude možné přistoupit ke svátosti
smíření v následujících dnech a časech: středa 6. 4. od 9.00–
11.00; pátek 8. 4. od 9.00–11.00 a od 19.00–21.00; sobota 9. 4.
od 9.00–11.00 a od 14.00–18.00; pondělí 11. 4. od 9.00–11.00
a od 17.00–19.00; úterý 12. 4. od 16.00–18.00; středa 13. 4.
od 9.00–11.00 a od 17.00–19.00.
Obřady Tridua zahájíme Mší svatou na Zelený čtvrtek 14. 4.
v 18.00 v kostele sv. Vavřince. Velkopáteční obřady 15. 4. zahájíme v 16.00 a Vigilii na Bílou sobotu 16. 4. v 19.00. Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně připadá na neděli 17. 4. P. Z. Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osobní
i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv po telefonní domluvě. Bohoslužby se konají každou neděli
od 10 h v Náchodě podle aktuální epidemiologické situace.
Prosíme, sledujte naše webové stránky: http://www.nachod.sonov-evangnet.cz a facebook: Evangelíci při Rozkoši. Na webových
stránkách uveřejňujeme přípravy k bohoslužbám a domácím ztišením. Rozhovory nad Biblí a našimi zkušenostmi se konají každý čtvrtek od 17.00.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, Náchod, budova Sokola – 2. patro. Kazatel p. Petr Staš, tel.
732 543 695, e-mail: stas.petr@tiscali.cz, pomocný kazatel p. Martin
Sieja, tel. 774 208 312, e-mail: m.sieja@seznam.cz. Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hodin (vyjma poslední soboty v měsíci).

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

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

www.mestonachod.cz

CÍRKVE, ZDR. POSTIŽENÍ, SENIOR KLUB

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR z Městské organizace Náchod vás zvou do klubovny seniorů na čtvrteční programy v dubnu:
čtvrtek 7. 4. od 14 hod. „Podél českých řek – LUŽNICE“ – filmová procházka krásnou krajinou s výkladem;
čtvrtek 14. 4. od 14 hod. „Přírodní krásy a památky Slovinska“ náhradní promítání z března s vyprávěním p. Zdeňka Nývlta;
čtvrtek 21. 4. od 14 hod. „Mlynářka z Granady“ – operetka
z domácí videotéky vás jistě potěší;
čtvrtek 28. 4. od 15 hod. „Felix Holzman“ – výběr z archivu
pro nás pamětníky.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i nečleny naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR,
MO Náchod, Rybářská 1819.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Vážení přátelé, Sdružení zdravotně postižených Náchod z.s. opět
pořádá na vaše přání ve dnech 16.–19. května 2022 zdravotně
sociální rekondici v lázních Velichovky. Cena 5.340 polopenze,
plná penze 6.090 Kč (včetně procedur) 4 dny / 3 noci.
Program a ubytování pro naši skupinu bude individuálně připraven podle zdravotního stavu.
Zájemci i nečleni: bližší informace a přihlášky v naší kanceláři Harmonie II. 6. dubna od 13. hod. Záloha 1.000 Kč.
MB 724 908 861.
Přejeme vám všem zdraví a pohodové dny.
Těšíme se na setkání s vámi.
Za Výbor: Olga Frühaufová
– předsedkyně Sdružení zdravotně postižených Náchod z. s.
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v dubnu 2022
Rozvoz knih
V úterý 5. dubna se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Vstupní hala
PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Do 1. dubna. Tradiční prodejní výstava Střední průmyslové školy Otty Wichterleho s ukázkou tvorby jarních dekorací.
Studovna
SEATTLE – NEWARK – BROUMOV
11. dubna – 4. června. Výstavu ilustrací Jindřicha Janíčka z posledních dvou let zahájíme vernisáží za účasti autora v pondělí 11. dubna v 17.00 hodin.
Dětské oddělení
APRÍL NÁS BAVÍ
1.–29. dubna. V dětském oddělení mohou v průběhu měsíce dubna malí i velcí čtenáři nahlédnout do knížek plných optimismu,
vtipů, pohody a zábavy.

Velikonoční tvoření
V pondělí 4. dubna se od 14.30 do 16.30 hodin bude konat v dětském oddělení tvořivá dílna se čtením na téma Velikonoce. Dílna je určena pro děti, kteří se chtějí dozvědět více informací
o původu svátků jara a vyrobit si velikonoční dekoraci. Příspěvek na materiál je 20 Kč.

Junior & Senior: Canisterapie
Ve středu 6. dubna pořádáme v rámci projektu Přeshraniční mezigenerační integrace besedu s Jitkou Erlebachovou. Dozvíme se,
co vše dokáže třeba i váš pes: zlepšení paměti, zmírnění stresu, zlepšení komunikace, motivace k pohybu, vylepšení jemné
či hrubé motoriky… To vše navíc mnohdy hravou či zcela nenápadnou formou, kdy člověk zvíře pouze hladí, dává mu pamlsky,
hází míčky nebo se s ním prochází. Léčbu duševního i tělesného zdraví za pomoci psa si společně vyzkoušíme od 16.00 hodin
v dětském oddělení. Děti a senioři se mohou zúčastnit spolu i samostatně, přihlášky přijímáme ve studovně.

Junior & Senior: Jarní dekorace
V úterý 12. dubna vás od 16.00 do 18.00 hodin zveme na další setkání podpořené z projektu zaměřeného na spolupráci dětí
a seniorů. Tentokrát budeme vyrábět originální jarní dekorace.
Děti i senioři se jako vždy mohou zúčastnit spolu i samostatně,
přihlášky přijímáme ve studovně.

Deskovky pro děti, mládež i dospělé
Ve středu 27. dubna vás od 16.00 hodin zveme na další podvečer společného hraní karetních a deskových her v dětském oddělení. Vhodné pro začátečníky i zkušené hráče. Možnost přinést vlastní hru a naučit ji ostatní.

S knížkou do života
Bookstart I (0–3 roky)
V úterý 26. dubna proběhne od 9.00 (1. skupina) a od 10.30 hodin (2. skupina) setkání pro děti do 3 let a jejich rodiče. Číst budeme z knihy Ptáček a lev.
Bookstart II (3–6 let)
V sobotu 23. dubna se v 10.00 hodin budeme věnovat čtení, jednoduchému vyrábění a dalším aktivitám podle knihy Králík je
taky jenom člověk.
Prosíme o přihlášení na e-mail novakova@mknachod.cz nebo v dětském oddělení.

Čas pro přírodu
Zapojte se s námi do sběru nepotřebných mobilních telefonů pro
dobrou věc. Sběr probíhá do 30. dubna u příležitosti Dne země
s cílem sesbírat 10.000 mobilů a tím pomoci nejen přírodě, ale
také přispět 100.000 Kč na pomoc Ukrajině zmítané válkou. Použité telefony, nabíječky nebo tablety můžete vkládat do označené krabice v půjčovně pro dospělé.

Soutěž pro děti a mládež
Klub dětských knihoven vyhlašuje výtvarnou regionální soutěž
Černobílé obrázky na téma Božena Němcová. Úkolem je nakreslit libovolnou technikou černobílý obrázek ze života známé
spisovatelky (portrét, postavy z knih…). Každá práce musí obsahovat jméno a příjmení soutěžícího, datum narození a kontakt. Soutěžit můžete do 23. května v následujících kategoriích:
předškolní věk
6–9 let
10–12 let
13–16 let
17–18 let

Kurz trénování paměti
Setkání pod vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové probíhají vždy ve středu od 10.00, 13.00 a 15.30 hodin ve studovně.
Rozpis lekcí na duben: 6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4.

Náchodská univerzita volného času
11. dubna – Jakub Greschl
Thajsko
!!!POZOR, ZMĚNA!!! Výjimečně v dětském oddělení
25. dubna – Prof. PhDr. Dana Musilová, CSc.
Milada Horáková: „Jdu s hlavou vztyčenou
– musí se umět i prohrát“
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
12. května v 17.00 hodin – Junior & Senior: Nejen o hudbě s bratry Malinovými (vstup volný, rezervace v dětském oddělení)
17. května v 19.00 hodin – Divadelní představení spolku Kašpar:
Slovácko sa nesúdí (vstupné 350 Kč, rezervace ve studovně)

Plánované akce se uskuteční pouze za předpokladu příznivé epidemické situace. Upozorňujeme na nutnost dodržovat platná protiepidemická
opatření. Pro aktuální informace sledujte naše stránky www.mknachod.cz nebo www.facebook.com/knihovnanachod. (Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká,
Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Grafická úprava CREOPRESS. Číslo 4/2022 vychází 1. 4. 2022. Náklad 5000 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny v programech zodpovídají pořadatelé
jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 01, tel./fax:
491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 16. 3. 2022. Uzávěrka květnového čísla bude 15. 4. 2022. Prosíme o respektování data uzávěrky. Děkujeme.

tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

DUBEN

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! Vzhledem k uzávěrce NZ, sledujte, prosím, aktuální program kina.
Aktualizovaný program najdete na www.kinonachod.cz nebo na plakátech kina na výlepových plochách.
1. pátek v 15.45 h.
2. so, 3. ne ve 14.45 h.
6. středa v 16.45 h.
1. pátek v 18 h.
3. neděle v 19 h.

JEŽEK SONIC 2

Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože před dvěma lety zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého neúnavného
pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese. Komedie pro všechny, uváděná v českém znění. Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč, mládeži přístupný.

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

Opravdu potřebujete vědět všechno? Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých mobilů… Hrají Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hoffman, Tomáš Měcháček, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Anna Kadeřávková a Sveťo Malachovský. Vstupné 140 Kč, doporučená
přístupnost: od 12 let.

1. pátek v 19.45 h.
MORBIUS
2. so, 3. ne, 5. út v 17 h. Přichází nová legenda Marvelu! Přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se ve snímku mění
4. pondělí v 19.30 h.
v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. Akční dobrodružné drama, uváděné v českém znění. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
2. sobota v 19.15 h.
4. pondělí v 17 h.

CYRANO

5. úterý v 19.15 h.

POSLEDNÍ ZÁVOD

Zažili jste už skutečnou lásku aneb překrásný nadčasový příběh o srdceryvném milostném trojúhelníku v romantickém muzikálu. Básník Cyrano z Bergeracu oslňuje hravými slovními hříčkami při ústních soubojích i brilantním šermem v duelu. Kvůli svému vzhledu je Cyrano hluboce přesvědčen, že není hoden lásky oddané přítelkyně, zářivé Roxanne… V hlavních rolích Peter Dinklage, Haley Bennett, Ben Mendelsohn a Kelvin Harrison Jr. Režie Joe Wright. České titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha. Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál. Hrají Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Javorský, Jan Hájek, Jaroslav Plesl a další. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

6. středa v 19 h.

FANTASTISKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

Předpremiéra filmu! Pokračování dobrodružné rodinné fantasy J. K. Rowlingové. Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kouzelník Gellert Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem. Protože není schopen ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné misi, kde potkají stará i nová fantastická zvířata a střetnou se s rostoucí armádou Grindelwaldových následovníků. Ale jak dlouho bude moci Brumbál zůstat stranou, když jsou sázky tak vysoko? České titulky. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.
7. čtvrtek v 19.30 h.

MORBIUS

7. čt, 8., 11-13 v 16.45 h.
8. pátek v 16.45 h.
9. sobota v 17 h.
10. neděle v 16 h.

FANTASTISKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

8. pátek v 19.30 h.
10. neděle v 18.45 h.
11. pondělí v 19.30 h.

STÍNOHRA

9. sobota v 15 h.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

Přichází nová legenda Marvelu! Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý
úspěch přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, neboť promění léčitele v lovce. Akční dobrodružné drama, uváděné v českém znění. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
Pokračování dobrodružné rodinné fantasy J. K. Rowlingové. Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kouzelník Gellert Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem. Protože není schopen ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné misi, kde potkají stará i nová fantastická zvířata a střetnou se s rostoucí armádou Grindelwaldových následovníků. Ale jak dlouho bude moci Brumbál zůstat stranou, když jsou sázky tak vysoko? České znění. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.
Není jednoduché poprat se s vlastním životem… Hlavním hrdinou příběhu je Jan Kavka. Čtyřicetiletý záchranář z malého města právě opustil manželku Evu. V okamžiku rozchodu se Eva stane tragickou obětí zločinu. Z Jana je vdovec, který žije s vědomím, že smrt ženy nepřímo zavinil a nepřišel jí v kritické chvíli na pomoc… Hrají Milan Ondrík, Hynek Čermák, Vladimír Javorský, Dominika Morávková, Kristýna
Frejová, Leona Skleničková, Jan Jankovský a další. Režie Peter Bebjak. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
Oblíbená česká pohádka má pokračování! Hrají Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Petr Štěpánek, Otmar Brancuzský, Veronika Khek Kubařová, Valentýna Bečková, Markéta Plánková, Václav Noid Bárta a další. Režie Ivo Macharáček. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

9. sobota v 19.45 h.

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

Opravdu potřebujete vědět všechno? Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých mobilů… Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
10. neděle ve 14 h.

PROMĚNA

Dospívání je „pěkná bestie“! Nová rodinná animovaná dobrodružná fantasy komedie od studia Disney – Pixar. Hrdinkou je třináctiletá dívka, která se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, ale jen v případě, když je příliš rozrušená... České znění. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný.
12. úterý v 19.30 h.

MORBIUS

Přichází nová legenda Marvelu! Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý
úspěch přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, neboť promění léčitele v lovce. Akční dobrodružné drama, uváděné v českém znění.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
13. středa v 19.30 h.
16. sobota v 17.30 h.
14. čtvrtek v 18 h.

POSLEDNÍ ZÁVOD

Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha. Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál. Výpravné filmové drama Poslední závod režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší
události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly a vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

VELIKONOCE V UMĚNÍ

„Největší příběh, který byl kdy malován…“ Příběh smrti a vzkříšení Ježíše Krista dominoval západní kultuře posledních 2000 let. Je to možná nejvýznamnější historická událost všech dob, nejen jak ji vyprávěla evangelia, ale také jak ji ztvárnili největší umělci historie. Film zkoumá příběh Velikonoc tak, jak je vyobrazen v umění, od dob raných křesťanů až po současnost. Uvidíte díla mistrů jako Caravaggio, Leonardo, Raffael, El Greco nebo Dalí. České titulky. Vstupné 180 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
14. čtvrtek v 16 h.
16. sobota v 15.30 h.
18. pondělí v 16 h.

ZLOUNI

14. čt., 15. pá v 19.45 h.
16. sobota v 19.30 h.
17. neděle v 16.15 h.
18. pondělí v 18 h.
19. úterý v 17 h.

VYŠEHRAD

15. pátek ve 14.45 h.

FANTASTISKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

Dobro není tak zábavné…! Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť když vás má celý svět za padouchy. Animovaná dobrodružná akční jízda z legendárního studia DreamWorks Animation dokazuje, že
i v na první pohled nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce. Adaptace populární stejnojmenné komiksové série spisovatele Aarona Blabeyho, uváděná v českém znění.
Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč, mládeži přístupný.
Přišel. Viděl. Vojel… Po dnes již kultovním onlinovém seriálu Vyšehrad přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu, za kterým stojí jeho původní tvůrci. Bývalý sparťanský hráč Julius Lavický
je pořád stejně nekorektní a za hranou, jen mu život přináší nová dobrodružství a překvapení, která z něj dělají dospělejšího Laviho… V takové větší, nekompromisní „pohádce“ pro dospělé hrají Jakub Štáfek,
Jakub Prachař, Šárka Vaculíková, Jiří Ployhar, Ondřej Pavelka, Věra Hlaváčková, Ivana Chýlková, David Prachař, Veronika Khek Kubařová, Jaroslav Plesl, David Novotný a mnoho dalších českých hvězd i samotných fotbalistů… Režie Martin Kopp a Jakub Štáfek. Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.
Pokračování dobrodružné rodinné fantasy J. K. Rowlingové. České znění. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.

15. pátek v 17.30 h.
17. neděle v 18.30 h.
20. středa v 16.45 h.
17. neděle ve 14 h.

SEVEŘAN

Překonej svůj osud. Jakou budoucnost má válečník, kterého k životu motivuje jen touha po pomstě? Robert Eggers, jeden z nejosobitějších režisérů současnosti, natočil temný, krvavý a syrový epos o vikinském
princi, jenž se mstí za vraždu svého otce. Výpravný akční historický film, natáčený v nádherných islandských lokacích, v příběhu vycházejícím ze severské legendy, která silně inspirovala Williama Shakespeara při psaní Hamleta. Hrají Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Ethan Hawke a Björk. České titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

JEŽEK SONIC 2

Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože před dvěma lety zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého neúnavného
pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese. Komedie pro všechny, uváděná v českém znění. Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč, mládeži přístupný.

19. úterý v 15 h.

SRDCE NA DLANI

19. úterý v 19.15 h.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
PŘEDPREMIÉRA FILMU ZA ÚČASTI TVŮRCŮ FILMU!
Volné pokračování úspěšné komedie. S humorem opět pohledem na střet mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého dovádět k šílenství. Hrají Jiří Langmajer, Anna Polívková, Marek Taclík, Tereza Kostková, Leoš Noha, Oskar Hes, Ondřej Kavan, Zuzana Kronerová, Pavel Šimčík, Radek Holub, Jiří Maryško, Michal Kavalčík, Pavlína Němcová, Daniel Krejbich, Martina Babišová a další. Režie Rudolf Havlík. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.

20. středa v 19.15 h.

SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ POUZE PRO SENIORY ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
Komedie od tvůrců hitu „Ženy v běhu“! Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Hrají Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrmanová, Boleslav Polívka,
Kristína Svarinská, Veronika Khek Kubařová, Jenda Čadil, Petr Vaněk, Hynek Čermák, Jaroslava Kretschmerová, Pavla Tomicová, Marek Taclík a Jaromír Nosek. Režie Martin Horský.
Vstupné 60 Kč, mládeži přístupný

VELKÉ SAFARI & USMÍŘENÍ S AFRIKOU?

Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný
21. čtvrtek v 19 h.
24. neděle v 16 h.

NOTRE-DAME V PLAMENECH

22. pátek v 15.30 h.
23. sobota v 15 h.

MIMI A LÍZA – ZAHRADA

21. čtvrtek v 17 h.
22. pátek v 19.30 h.
23. so, 27. st v 19.15 h.
24. neděle v 18 h.
25. po, 26. út v 17 h.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

25. pondělí v 19 h.

CESTOVATELSKÁ VIDEOSHOW KATEŘINY A MILOŠE MOTANI

Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy při nebezpečné záchraně symbolu Paříže. Film v neúnavném tempu rekonstruuje události 15. dubna 2019, kdy katedrálu Notre-Dame zachvátily plameny a celý
svět toho byl v přímém přenosu svědkem. Film natočil držitel Oscara a matador světové kinematografie Jean-Jacques Annaud, který má na svém kontě mj. filmy Jméno růže, Nepřítel před branami či Sedm let
v Tibetu. České titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.
Co se stane, když objevíte tajné dveře do nádherné zahrady kouzelného Zázračníka? Animovaná pohádka o nevidomé Mimi a Líze, které jsou nejlepší kamarádky. V novém příběhu nazvaném Zahrada přijíždí
na dvůr jejich domu žlutý kontejner, který sousedé začnou brzy zaplňovat starými a rozbitými věcmi. Líza je zvědavá, co vyhodí Mimi, a je překvapená, když nic nevyhazuje... Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný.
Volné pokračování úspěšné komedie Po čem muži touží, která se stala divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018. S humorem opět pohledem na střet mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého dovádět k šílenství. V jedničce, ve které se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle, se ve dvojce se karta obrací a žena „chce bejt chlap“. Hrají Jiří Langmajer, Anna Polívková, Marek Taclík, Tereza Kostková, Leoš Noha, Oskar Hes, Ondřej Kavan, Zuzana Kronerová, Pavel Šimčík, Radek Holub, Jiří Maryško, Michal Kavalčík, Pavlína Němcová, Daniel Krejbich, Martina Babišová a další. Režie Rudolf Havlík. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.
NAPOLEON – VE JMÉNU UMĚNÍ Říkalo se o něm, že stránkami knih prosvištěl se stejnou vervou jako bitevními poli. Jako nadšeného čtenáře a obdivovatele umění nepoháněla Napoleonovy kroky pouze
touha po moci a věčné slávě, ale i potřeba dosáhnout vědění a spojit své jméno s odkazem dávných civilizací. Vybudoval novou císařskou ikonografii i architektonický styl. Snímek Napoleon – ve jménu umění se 200 let po smrti tohoto velikána světové historie vrací ke stopám, které po sobě zanechal především v italské kultuře. Dokumentární rekonstrukcí a jedinečnou prohlídkou z Akademie Brera v Miláně až
po pařížský Louvre provází oscarový herec Jeremy Irons. České titulky. Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA, PROMLČENO
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