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Úterý 8. prosince 2020 - Vánoční koncert (3. koncert - pokud to situace dovolí)
Středa 13. ledna 2021 - KLAVIRNÍ TRIO České Filharmonie (4. koncert)

                                   
                                     Sobota 17. dubna 2021 - ADASH (10. koncert 2019/2020)

Sledujte stránky  nebo facebook Beránek Náchod. www.beraneknachod.cz

Zakoupené vstupenky si můžete ponechat.  Vrácení je možné pouze v místě zakoupení
maximálně měsíc před náhradním termínem, v případě dotazů volejte 737 261 641. 

Divadelní předplatné „MODRÉ”

Čtvrtek 2. září 2021 - UČITEL A ŽÁK - (koncert KHN)
Neděle 5. září 2021 - Divadelní spolek Frída: ROŠÁDA - „Z”
Pondělí 6. září  2021 - Divadelní spolek Frída: ROŠÁDA - „M” 
Středa 8. září  2021 - CAVEWOMAN - divadlo
Čtvrtek 9. září  2021 - VĚRA MARTINOVÁ - koncert
Neděle 12. září 2021 - VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA - abonmá „M” 
Úterý 14. září  2021 - ETIKETA NENÍ VĚDA - L. Špaček
Úterý 21. září 2021 - 4 TENOŘI -  koncert 
Čtvrtek 23. září 2021 - JAKUB PUSTINA - (koncert KHN)
Pondělí  27. září  2021 - MANUÁL ZRALÉ ŽENY - Halina Pawlowská
Středa 29. září 2021 - JAKUB SMOLÍK - koncert
                                                                                 (předprodej nových akcí od 15. června 2021)

Přehled plánovaných akcí!

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Neděle 3. října 2021 - Divadlo Kalich: SILNICE - LA STRADA - „Z”
Středa 6. října 2021 - PARTIČKA - vysoká škola improvizace
Úterý 12. října 2021 - R. KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA - koncert - 30 let
Čtvrtek 14. října 2021 - FILHARMONIE Pardubice (koncert KHN)
Neděle 17. října 2021 - Dobrodružství hastrmana Tatrmana - nedělní pohádka
Pondělí 18. října 2021 - KATAPULT - NOSTALGIA TOUR 
Pondělí 25. října 2021 - Městské divadlo Mladá Boleslav: FAMÍLIE - „Z”
Úterý 26. října 2021 - Městské divadlo Mladá Boleslav: FAMÍLIE - „M”
Neděle 31. října 2021 - DVA NAHATÝ CHLAPI - divadlo

Pondělí 1. listopadu 2021 - KLAVÍRNÍ TRIO České Filharmonie (koncert KHN)
Čtvrtek 4. listopadu 2021 - MŮŽEM I S MUŽEM - divadlo
Neděle 14. listopadu 2021 - ČERT A KÁČA - nedělní pohádka
Úterý 23. listopadu 2021 - Agentura Harlekýn: CO TAKHLE KE ZPOVĚDI - abonmá „Z”

Úterý 7. prosince 2021 - ANNA K - TOUR - koncert
Středa 8. prosince 2021 - STARCI NA CHMELU - abonmá „Z”
Čtvrtek 9. prosince 2021 - STARCI NA CHMELU - abonmá „M” 
Čtvrtek 16. prosince 2021 - VÁNOČNÍ KONCERT s Leonou Machálkovou
Pondělí 20. prosince 2021 - VÁNOČNÍ KONCERT - Komorní orchestr S. Vorlové

Úterý 21. prosince 2021 - Divadlo Verze: MESIÁŠ - abonmá „M”

Rok 2022
Středa 12. ledna 2022 - HANA ZAGOROVÁ a PETR REZEK - koncert
Středa 26. ledna 2022 - Green Production: BLÁZINEC - „Z”
Čtvrtek 27. ledna 2022 - Green Production: BLÁZINEC - „M”
Středa 2. února 2022 - FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ (koncert KHN)
Čtvrtek  10. února 2022 - LÁSKA A PÁREČKY - divadlo
Duben 2022 - SUGAR! (Někdo to rád horké) - abonmá „Z” i „M”
Pondělí 30. května 2022 - Divadlo Sklep: MLÝNY - divadlo
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Dostupné bydlení v Náchodě
Trápí vás otázka bydlení? Jste mladí, 

hledáte zázemí pro založení rodiny nebo 
jste naopak senior, který chce příjemné 
bydlení s dostupnými službami?

V Náchodě jsme za posledních deset let 
vybudovali nebo zrekonstruovali  celou 
řadu budov, komunikací a dalších staveb. 
Počínaje  kompletně  opravenou  hlavní 
mezinárodní komunikací v ulici Pražské 
včetně chodníků, přes nové nádraží, par-
ky, Malé lázně v Bělovsi, stadion na Ha-
mrech,  nespočet  sportovišť  veřejných 
i školních, komunikační spojení pod tra-
tí v centru města, novou lávku na Letné 
nebo novou hasičskou zbrojnici. Desítky 
milionů korun byly mimo  jiné  investo-
vány do modernizace škol a jejich záze-
mí. Výčet vynaložených finančních pro-
středků na zlepšení života v našem městě 
za poslední dekádu by mohl ještě dlouho 
pokračovat.

Nyní se zamýšlíme nad tím, co ve měs-
tě  aktuálně  chybí,  kam  je  potřeba  na-
pnout síly do dalších let. A to i v kontextu 
nedávného vyhlášení výsledků architek-
tonicko-urbanistické soutěže na využití 
areálu bývalé Tepny. Právě tady, v této de 
facto nové čtvrti, se otvírá velký poten-
ciál a možnosti využití veřejného prosto-
ru. Proto jsme se rozhodli nyní soustředit 
především na problematiku dostupnosti 
bydlení, z mnoha vašich příběhů víme, 
že poptávka po nájemních bytech vzrůs-
tá jak mezi mladými lidmi, tak i senio-
ry. Nabídka soukromého sektoru v tomto 
ohledu nestačí pokrýt potřeby, a nebo je 
nad možnosti jednotlivých zájemců.

Právě  město  by  mělo  a  chce  být  ga-
rantem jeho dostupnosti. Abychom moh-
li smysluplně plánovat investice na dal-
ší období, potřebujeme získat relevantní 

představu o vašich požadavcích a potře-
bách. Zda jsou to byty pro mladé rodiny 
s dětmi, či zázemí pro seniory, příp. v ja-
kém poměru.

Proto jsme připravili anketu pro obča-
ny Náchoda, jejímž cílem je získat od vás 
aktuální informace o vašich potřebách, 
na co se zaměřit. Samozřejmě vnímáme, 
že ruku v ruce s bydlením je třeba řešit 
i potřebu parkování. To je také problema-
tika, kterou se nyní zabýváme a připravu-
jeme řešení, která každodenní život v na-
šem městě usnadní. 

Zajímá nás váš názor a potřeby, pro-
síme,  zapojte  se  do  ANKETY  na  www.
mestonachod.cz. Přivítáme jakékoliv dal-
ší podněty k tomuto tématu, pište na e-
-mail: bydleni@mestonachod.cz

Pojďme společně tvořit podmínky pro 
dostupné bydlení v našem městě!

Jan Birke, Váš starosta
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Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 
3. 5. 2021 
Jednání  rady  města  se  zú-
častnilo sedm radních. Dva 
byli omluveni.
Číselný popis u zprávy představuje poměr 
hlasů při hlasování PRO–PROTI–ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila záměr prodeje pozemku 

st. p. č. 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 1154 m2, jejíž součástí je budo-
va čp. 97 ul. Kladská a pozemků p. č. 538/2 
o výměře 371 m2 a 530/2 o výměře 195 m2 

(oboje zahrada) v k.ú. Běloves a uložila od-
boru správy majetku a financování zadat 
vypracování znaleckého posudku.  7-0-0

  RM  vzala  na  vědomí  přípravu  oprav 
bytu č. 4 v čp. 1502 ul. Českých bratří.  
   7-0-0

 RM schválila opravu bytu č. 1 v čp. 64 
v obci Dobrošov dle předloženého rozpoč-
tu nutných prací a uzavření smlouvy o ná-
jmu tohoto bytu od 1. 7. 2021.  7-0-0

 RM schválila vyhlášení výběrového ří-
zení na obsazení nájemního bytu č. 4 v čp. 
1502 v ul. Českých bratří.   7-0-0
Poskytnutí dotací v Programu pro 
podporu životního prostředí města 
Náchoda  7-0-0

 RM schválila poskytnutí dvou dotací 
v Programu pro podporu životního pro-
středí  města  Náchoda,  které  vyhověly 
a splnily podmínky pro poskytnutí. Do-
tace byly přiděleny – SVČ Déčko – pro-
jekt „Enviromentální výchova v Déčku“, 
Rozesmáté děcko, z.s. – projekt „Já a pří-
roda“. 
Schválení darovací smlouvy 
od společnosti Primátor a.s.  7-0-0

 RM schválila Darovací smlouvu mezi 
obchodní společností Primátor a.s. – dár-
cem, a městem Náchod – obdarovaným, 
která je účelově určena na částečné kry-
tí nákladů města na sporty. Zároveň RM 
vzala na vědomí návrh na rozdělení daro-
vané částky ve výši 1 mil. Kč mezi spor-
tovní kluby působící v Náchodě a uloži-
la odboru správy majetku a financování 
připravit příslušné smlouvy o poskytnu-
tí dotace.
Žádost o převod nepotřebného 
majetku ze ZŠ TGM, Náchod  7-0-0

 RM schválila převod nepotřebného ma-
jetku v hodnotě 37.268 Kč ze ZŠ TGM, Ná-
chod, na město Náchod a současně jeho 
bezplatný převod do vlastnictví MŠ Ha-
vlíčkova, Náchod. Jedná se o 9 kusů stolů 
a 18 kusů židlí
Veřejná zakázka „Přírodovědná 
a technická učebna a chovatelská 
stanice pro zájmové vzdělávání 7-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek  na  podlimitní  veřejnou  zakázku 
na stavební práce „Přírodovědná a tech-

nická učebna a chovatelská stanice pro 
zájmové vzdělávání“ a schválila uzavření 
smlouvy o dílo s účastníkem na 1. místě 
– CE-ING s.r.o., Náchod s nabídkovou ce-
nou 9.916.621,30 Kč bez DPH.

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro M. 
Nováka, Mezilesí, na výkon činnosti tech-
nického dozoru stavebníka a koordináto-
ra BOZP.  7-0-0
Výměna zastávky a dokončení části 
chodníku v ul. Za Kapličkou  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro spo-
lečnost BEZEDOS, s.r.o., V. Poříčí, na vý-
měnu zastávky MHD a úpravu chodníku 
v ul. Za Kapličkou. 
Výměna garážové rolety 
za garážová sekční vrata  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a  schválila  vystavení  objednávky  pro 
společnost TOGAZ GDS Náchod, Náchod, 
na dodávku a montáž sekčních garážo-
vých vrat do ZUŠ Náchod. Dále RM sou-
hlasila s cenovou nabídkou a schválila vy-
stavení objednávky pro společnost Animo 
Bohemia s.r.o., Brandýs n. L., na dodávku 
a montáž hliníkových vchodových dve-
ří s požární odolností dle specifikace do  
1. podlaží ZUŠ Náchod.
Architektonická soutěž TEPNA 
– jednací řízení bez uveřejnění  7-0-0

 RM souhlasila s předloženou zadávací 
dokumentací na vypracování jednacího 
řízení bez uveřejnění, v návaznosti na pl-
nění smlouvy o dílo na zajištění architek-
tonické soutěže lokalita TEPNA.
Cenová nabídka na zpracování projekto-
vé dokumentace pro provedení stavby 
(DPS) pro akci stlačování přírodního oxi-
du uhličitého do tlakových lahví  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a  schválila  vystavení  objednávky  pro 
společnost ATEKO a.s., Hradec Králové, 
na  zpracování  projektové  dokumenta-
ce pro provedení stavby (DPS) stlačová-
ní přírodního oxidu uhličitého do tlako-
vých lahví.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila Dohodu o zrušení věcného 

břemene č. SMF/3663/2021 s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR s.r.o., k jejíž tíži  jdou 
veškeré náklady se zrušením břemene. 
  7-0-0

 RM udělila pro rok 2021 školám a ŠZ zři-
zovaným městem Náchod souhlas s přije-
tím darů v souvislostí s onemocněním CO-
VID-19.   7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro spo-
lečnost B plus P s.r.o., Č. Kostelec na úpra-
vu dvorku ZŠ Komenského, Náchod.  7-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z rozmisťo-
vací komise ze dne 23. 4. 2021 pro MĚSSS 
Marie  a  HARMONIE.  Zároveň  RM  sou-
hlasila  s  uzavřením  nájemní  smlouvy 
v Domě s byty zvláštního určení Harmo-
nie dle předloženého návrhu.  7-0-0

 RM s účinností od 1. 6. 2021 schválila 
vytvoření jednoho funkčního místa – od-
borného pracovníka ŽP na odboru život-
ního prostřední.  7-0-0

 RM vzala na vědomí Rozhodnutí Úřadu 
vlády ČR o poskytnutí dotace na podporu 
terénní práce na rok 2021.   7-0-0

 RM schválila návrh na úpravu vyplácení 
dotací kulturním organizacím a sportov-
ním klubům pro rok 2021 z důvodu pro-
bíhající epidemie COVID-19.   7-0-0

 RM schválila částečný převod účelově 
neurčeného finančního daru do fondu in-
vestic SVČ Déčko, Náchod, a povolila jeho 
čerpání na pořízení 3D tiskárny.  7-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o vý-
půjčce 1 ks videoboxu pro sběr dopravních 
informací s obcí Horní Radechová a měs-
tysem Žernov.  7-0-0

 RM neschválila nabídku organizace ART 
PRESTO s.r.o. na uspořádání akce „5 dra-
ků v tracku“.  6-0-1

Rada města Náchoda 17. 5. 2021 
Jednání rady města se zúčastnilo všech 
devět radních.
Číselný popis u zprávy představuje poměr 
hlasů při hlasování PRO–PROTI–ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu 
bytu č. 15 v čp. 293 ul. Borská na dobu ur-
čitou.   9-0-0

  RM  uložila  odboru  správy  majetku 
a  financování  zadat  vytyčení  pozem-
ku p.č. 1292 o výměře 1121 m2 k.ú. Pavli-
šov s použitím trvalé stabilizace za cenu 
6.550 Kč.  9-0-0

 RM neschválila žádost na snížení ná-
jemného z pronajatého nebytového pro-
storu v čp. 738 ul. Němcové na období 1. 
6. až 31. 8. 2021.   8-0-1

 RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti se spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s.  9-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
a výpůjčkou pozemkové parcely č. 521/1 
v k.ú. Běloves za účelem kontejnerování 
a uskladnění surového dřeva v majetku 
Lesů města Náchoda.   9-0-0

 RM schválila zařazení kůlny na p.č. 285 
v k.ú. Babí do majetku města a zároveň 
schválila stanovení ceny pronájmu toho-
to nebytového prostoru dle platné směr-
nice města – 75 Kč/m2/měsíc.   9-0-0
Úprava parkování ul. Zborovská, Orlic-
ká, Praizlerova, Nemocniční, Smetano-
va, Alšova a Svolinského   9-0-0

  RM  schválila  z  předložených  řeše-
ní variantu č. 3 – ul. Praizlerova se vrá-
tí  do  původního  stavu,  kde  bude  zru-
šen jednosměrný provoz, parkovací pruh 
a vyhrazené parkování. Ul. Orlická a Zbo-
rovská – zůstanou v současném režimu. 
 Úprava parkování ul. Purkyňova  9-0-0

 RM schválila zřízení tří vyhrazených 
parkovacích míst na prvních třech mís-
tech v parkovacím zálivu v ul. Purkyňova 
mezi ul. Nemocniční a Smetanova ve smě-
ru jízdy k pivovaru. Dále ukládá odboru 
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dopravy sledovat situaci ohledně parko-
vání v ul. Purkyňova a po vyhodnocení 
dopravní situace v případě potřeby před-
ložit radě města návrhy na změnu reži-
mu parkování.
Úprava parkování na Mánesově nábřeží 
u čp. 1672  9-0-0

  RM  souhlasila  s  úpravou  parkování, 
nahrazení  vyhrazeného  místa  pro  ZTP 
za místo veřejné pro ZTP a též souhlasila 
s označením místa v ul. Mánesovo nábře-
ží za čp. 1672 svislým a vodorovným do-
pravním značením dle daných předpisů.
Souhlas se zvláštním užíváním veřej-
ného prostranství v ul. Komenského – 
předzahrádka   9-0-0

 RM souhlasila se zvláštním užíváním 
veřejného prostranství – části pozemku 
p.p.č. 1929 v k.ú. Náchod, vlastník město 
Náchod, tj. s vybudováním předzahrád-
ky před domem čp. 495 v ul. Komenského, 
za podmínky zachování prostoru v šíři 
minimálně 1,5 m od místa záboru k okra-
ji chodníku pro pěší. Po ukončení provo-
zu předzahrádky žadatel uvede chodník 
do původního stavu. 
Záměr vydání knihy textů 
p. Mgr. Lydie Baštecké  9-0-0

 RM schválila záměr na vydání publika-
ce textů p. Mgr. Lydie Baštecké a pověřila 
odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 
předložit radě města ke schválení rozpočet.
Dotace z fondu KHK na realizaci 
projektu v MIC Náchod  9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace z dotačního fondu Králo-
véhradeckého kraje v režimu de minimis 
na realizaci projektu v Městském infor-
mačním centru ve výši 36.000 Kč.
Provoz ledové plochy na Zimním 
stadionu Náchod od 1. 6. 2021  9-0-0

  RM  schválila  znovuotevření  Zimní-
ho stadionu Náchod včetně  ledové plo-
chy od 1. 6. 2021 včetně počtu hodin pro 
místní kluby a nového ceníku pro sezó-
nu 2021/2022. 
Projekt „Přeshraniční 
mezigenerační integrace“  9-0-0

 RM vzala na vědomí prodloužení rea-
lizace projektu „Přehraniční mezigene-
rační integrace“ reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0
.0/17_028/0001652 do 30. 6. 2022. A zá-
roveň  souhlasila  s uzavřením Dodatku 
č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb č. 23/
KSCR/2019 s poskytovatelem služeb ZUŠ 
Náchod a pověřila městský úřad, aby roz-
hodl o jejím fi nálním znění. 
Realizace varovných protipovodňových 
opatření pro město Náchod  9-0-0

 RM schválila vypsání zadávacího říze-
ní k nadlimitní veřejné zakázce „Reali-
zace varovných protipovodňových opat-
ření pro město Náchod“ a to zadávacího 
řízení otevřeného. Dále schválila zadávací 
podmínky k předmětné zakázce a pověři-
la městský úřad, aby samostatně rozhodl 
a jejím fi nálním znění. Dále RM ustanovi-
la komisi pro otevírání nabídek a posou-
zení a hodnocení nabídek.

 RM schválila změnu termínu pro ukon-
čení zadávacích/výběrových řízení k ob-
jednávce  na  zajištění  výběrových/za-
dávacích  řízení  pro  projekt  „Realizace 
varovných  protipovodňových  opatření 
pro město Náchod“ uzavřené s Ing. F. Bal-
kem, Liberec. 
Projektová dokumentace 
„Tenisová hala, úpravy zázemí 
a rekonstrukce tenisových hřišť 
v Náchodě-Bělovsi“  9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky na zpracová-
ní projektové dokumentace na akci Teni-
sová hala v Náchodě-Bělovsi pro projekční 
ateliér Ing. J. Matoulek, Náchod.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí dopis občanů z 18. 

dubna 2021 k dopravní problematice v uli-
ci Za Tratí a ponechala stávající dopravní 
značení, tj. s dodatkovou tabulkou ve zně-
ní: „Mimo obyvatel města Náchoda“. 9-0-0

 RM schválila Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda pro spor-
tovní kluby HOLKEY Náchod (55.000 Kč), 
Bavíme se sportem z.s. (40.000 Kč) a Hvěz-
da Pardubice (18.000 Kč).  9-0-0

 RM schválila smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpo-
ra de minimis pro zájmovou organizaci 
Český svaz včelařů (10.000 Kč), Josef Hen-
dl – Muzeum kočárků a patentních  lis-
tin (10.000 Kč) a Galerie NOLA z.s. (30.000 
Kč).   9-0-0

 RM vzala na vědomí  zápis  z  jednání 
komise pro záměry města ze dne 28. 4. 
2021.    9-0-0

 RM vzala na vědomí Zprávu o činnosti 
Městské policie Náchod za rok 2020. 9-0-0

 RM vzala na vědomí Výroční  zprávu 
za rok 2020 předloženou Správou budov 
Náchod s.r.o.   9-0-0

 RM vzala na vědomí informace o čin-
nosti odboru kultury, sportu a cestovní-
ho ruchu.   9-0-0

 RM vzala na vědomí informaci týkající 
se příprav akce Náchodské Kuronské slav-
nosti.    9-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o pořá-
dání akce Slavnostní otevření lázeňské se-
zóny dne 20. 6. 2021 v areálu Malých láz-
ní Běloves.  9-0-0

  RM  schválila  dotaci  pro  organizaci 
Náchodská Prima sezóna, o.p.s. ve výši 
15.000 Kč na realizaci výstavy fotografi í 
z proběhlých ročníků festivalů NPS a CNN, 
která se uskuteční na Masarykově náměs-
tí v termínu 17. 5.–30. 6. 2021.

 RM neschválila dotaci pro nakladatel-
ství Bohumír Němec – Veduta.  8-0-1

 RM vzala na vědomí zrušení akce Fotba-
lové slavnosti.  9-0-0

 RM neschválila nabídku fi lmové projek-
ce od společnosti TSProdukction.  8-0-1

  RM  vzala  na  vědomí  výroční  zprávy 
za  rok  2020  příspěvkových  organizací: 
Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, 
Sportovní zařízení města Náchoda, Kino 

Vesmír a Náchodská Prima sezóna, o.p.s. 
a Městská knihovna Náchod, o.p.s.  9-0-0

 RM s účinností od 1. 7. 2021 schválila 
vytvoření  jednoho  pracovního  místa  – 
odborného pracovníka  registru vozidel 
na odboru dopravy a silničního hospo-
dářství.   9-0-0

 RM vzala na vědomí informace k insta-
laci ke sběru dopravních informací. 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a sou-
hlasila s vystavením objednávky na akci 
veřejné osvětlení na zámeckém kopci pro 
společnost Gardenline s.r.o., Litoměřice.  
   9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky na vypraco-
vání projektové dokumentace pro prove-
dení přístavby požární zbrojnice Lipí pro 
společnost PROXION s.r.o., Náchod.  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky na zpra-
cování projektové dokumentace pro změ-
nu stavby před dokončením na výstavbu 
technické infrastruktury pro dva bytové 
domy na SUN pro společnost INS s.r.o., Ná-
chod.  9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky na opravu 
zábradlí u zimního stadionu v Náchodě 
pro společnost DOMIVO s.r.o., Náchod. 
   9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky na pro-
vedení opravy elektroinstalace v Evange-
lické akademii, Náchod, pro společnost 
ELTYM Hronov, spol. s r.o.  9-0-0

 RM schválila vzor smlouvy o právu roz-
šířit stavbu na sousední pozemek k zatep-
lení včetně fi nančního modelu. Zároveň 
schválila nový proces zpracování smlou-
vy.  9-0-0

 RM vzala na vědomí obnovení činnosti 
Komunitního centra v Náchodě od 19. 5. 
2021.   9-0-0

8. 6. 2021 
od 13:00 do 17:00  

 
v prostorách zahrady 

Vily Komenský
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V dubnu 2021 se narodilo v náchodské porodnici  
17 náchodských občánků.

Informace 
z Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
Od 1. 7. 2021 otevíráme PODIATRICKOU AMBULANCI

Nová podiatrická ambulance bude otevřena v rámci Rehabi-
litačního oddělení Oblastní nemocnice Náchod, a to od 1. čer-
vence 2021. Najdete ji v pavilonu „F“ v dolním areálu náchodské 
nemocnice. Bude se věnovat všem pacientům s vadami nohou 
a obtížemi z těchto vad plynoucích – deformitám typu příčně 
i podélně ploché nohy, kladívkové prsty, stavům po amputacích 
nohou a jejich částí, a to včetně předpisu speciální obuvi a vlo-
žek. Zvláštní kapitolu pak tvoří problém nohou u diabetiků, ri-
ziko vzniku syndromu diabetické nohy a prevence této vážné 
komplikace. I tomuto problému bychom se v ambulanci rádi po-
stupně věnovali. Problematika hojení již vzniklých defektů bude 
nicméně nadále řešena v nemocnici cestou ambulance chronic-
kých ran. Podiatrickou ambulanci povede MUDr. Veronika Po-
lanská, která je absolventkou certifikovaného kurzu podiatrie. 
K objednání bude třeba doporučení praktického lékaře, orto-
peda, revmatologa, neurologa nebo diabetologa.

ORDINAČNÍ HODINY: čtvrtek 9.00–12.00. OBJEDNÁNÍ PACIEN-
TŮ: tel.: 491 601 728. Věříme, že tímto krokem zaplníme urči-
tou mezeru v komplexní péči o podiatrického pacienta v našem 
regionu.

Tečku za stěhováním do nových pavilonů udělala porodnice 
V průběhu května jsme zvládli přestěhovat do nových pro-

storů oddělení ARO, centrální dospávací pokoj, oddělení ORL 
a neurologie B a část pracoviště Radiodiagnostického oddělení. 
U příležitosti Mezinárodního dne dětí, který se slaví každoročně  
1. června, otevíráme v nových pavilonech dětské a novorozenec-
ké oddělení společně s gynekologií a porodnicí. Novorozenecké 
oddělení bude nově disponovat šesti nadstandardními jednolůž-
kovými pokoji s přistýlkou pro tatínky a porodnice 4 porodními 
boxy a sekčním sálem umístěným v bezprostřední blízkosti po-
rodních boxů pro maximální bezpečí dítěte i rodičky. 

Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou opět možné 
Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou možné na všech 

lůžkových odděleních Oblastní nemocnice Náchod a. s. v době 
od 14 do 17 hodin za následujících podmínek:

  návštěva předloží potvrzení o negativním testu (POC nebo 
PCR) ne starším než 48 hodin nebo

  návštěva předloží certifikát MZČR o provedeném očkování, 
kdy od druhé dávky uplynulo minimálně 14 dnů, nebo

  návštěva předloží potvrzení o prodělaném onemocnění CO-
VID-19, od kterého neuplynulo více než nově 180 dnů, nebo

  návštěva  se  podrobí  před  zahájením  návštěvy  POC  testu 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním vý-
sledkem (u této možnosti je třeba počítat s tím, že vyšetření 
trvá cca 20 minut a zdravotní sestra nemusí mít časový pro-
stor ihned při příchodu návštěvy. Proto prosíme, využívejte 
po rezervaci naše testovací místo).
Bližší informace naleznete na www.nemocnicenachod.cz

Nemocnice se každoročně připojuje k mezinárodním informač-
ním kampaním na podporu zvyšování kvality života

S uvolňováním vládních opatření a zlepšující se epidemickou 
situaci jsme se jako každý rok mohli připojit k mezinárodním 
informačním kampaním na podporu zvyšování kvality života 
ve spolupráci se Střední odbornou školou sociální a zdravotnic-
kou – EA Náchod. 5. května jsme si připomněli Světový den hy-
gieny rukou a 17. května Světový den hypertenze. Všichni měli 
možnost si pod speciální lampou ověřit čistotu svých rukou a zá-
roveň si nechat změřit krevní tlak. Využili jsme k tomu naši „oč-
kovací čekárnu“ – stan před nemocnicí. Těší nás všechny dob-
ré výsledky! 
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Akademie 60+ vznikla z iniciativy uči-
telů ZUŠ Náchod za finanční podpory Měs-
ta Náchoda.  Je určena pro občany měs-
ta Náchoda ve věku 60 a více  let, kteří 
mají chuť věnovat se hudbě, výtvarnému 
umění nebo pohybovým aktivitám. Tím-
to způsobem mohou trávit svůj volný čas 
aktivněji, potěšit se ze své vlastní umělec-
ké tvorby a setkávat se s jinými seniory.

Umělecká činnost se tak může stát pro-
středkem pro udržení fyzické i duševní 
kondice a celkového zkvalitnění života.

Na  Akademii  60+  se  nekonají  žád-
né přijímací zkoušky,  je otevřena všem 
spoluobčanům, kteří se dostali do seni-
orského věku a mají zájem o uměleckou 
činnost pod vedením kvalifikovaných lek-
torů. Vzdělávání bude probíhat minimál-
ně 1x za 14 dní ve všední den v dopoled-
ních hodinách v rozsahu 1–3 vyučovacích 
hodin (dle vybraného studijního progra-
mu). Lekce se uskuteční  formou  indivi-
duální nebo kolektivní výuky, rozdělené 
do semestrů (říjen–leden a únor–květen).

Studenti  nebudou  nijak  hodnoceni 
a semestry nebudou zakončeny žádnou 
zkouškou.

Výuka je poskytována zdarma. Je nutné 
uhradit pouze administrativní poplatek 
300 Kč za každý semestr. Prostorové pod-
mínky, materiální vybavení a lektory po-
skytuje ZUŠ Náchod, další výdaje spojené 

Akademie 60+ přijímá nové žáky  
ke studiu v akademickém roce 2021/2022

s provozem Akademie 60+ hradí Město 
Náchod. Účastník studia, který splní sta-
novené podmínky, se po třech letech stá-
vá absolventem I. stupně Akademie 60+ 
a získá certifikát. Po ukončení studia I. 
stupně má absolvent možnost pokračo-
vat ve vzdělávání ve II. stupni (ukončení 
studia II. stupně je opět po třech letech).

Hudební  program  nabízí  studium 
v těchto nástrojů: akordeon, klavír, hous-
le, viola, keyboard, klasická kytara, elek-
trická nebo basová kytara, violoncello, 
zobcová flétna, trubka, křídlovka, klari-
net, sólový zpěv, bicí souprava a africké 
bubny. 

Výtvarný  program  zahrnuje  kresbu, 
malbu,  grafiku,  keramiku,  sochařství, 
drátování, prostorovou tvorbu, textilní 
techniky a výtvarné prožitkové techniky.

Pohybový program zahrnuje rytmická 
a taneční cvičení, jógu, relaxaci.

Přihlášky jsou k dispozici na sekretari-
átu ZUŠ Náchod. 

Bližší  informace na sekretariátu ZUŠ 
Náchod, nebo na emailu: cichova@zusna-
chod.cz (koordinátorka projektu Mgr. Ma-
rie Cíchová).

Uzávěrka přihlášek 30. 6. 2021.

Těšíme se na vás!
Kolektiv lektorů Akademie 60+

ZUŠ Náchod

Infocentrum na Státním zámku Náchod vítá návštěvníky
I letos je v areálu náchodského zámku otevřena sezónní pobočka Městského infor-
mačního centra – zámek. Pro dobrou radu, mapu města nebo drobný suvenýr se zde 
můžete zastavit po celý týden, od pondělí do neděle 8.30–12.00 a 12.30–16.00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Po setkání s vítězem veřejné zakázky - 
firmou Mystic Construction s.r.o., Praha 
– byla 17. května zahájena výstavba no-
vého betonového skateparku v Náchodě.

Se stavbou souvisí omezení v ulici Čes-
kých Bratří, kde došlo k záboru několika 
parkovacích míst, průchod k lávce přes 
řeku Metuji k zimnímu stadionu však zů-
stane zachován.

Nový  skatepark,  jehož  podoba  byla 
v průběhu příprav byl konzultována s po-
tenciálními uživateli a obsahuje všechny 
moderní a používané překážky od těch 
jednoduchých až po ty obtížnější, bude 
společně  s  nezbytným  mobiliářem  spl-
ňovat  všechny  požadavky  na  pořádání 
závodů. Dokončení stavby je plánováno 
na konec srpna a bude tak symbolickým 
dárkem pro školáky k zahájení nového 
školního roku.

Milovníci skateboardů a koloběžek se 
již mohou těšit na slavnostní otevření, 
o jehož termínu vás budeme informovat.

Začala stavba 
nového skateparku!
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.Červnová výročí
1621 – 21. 6. bylo na Staroměstském ná-
městí popraveno 27 českých pánů, mezi 
nimi i regent panství Smiřických, náchod-
ský rodák Tobiáš Štefek z Koloděj (viz sa-
mostatný článek). 
V červnu 1751 byl rekonstruován Slánský 
most. Sochy sv. Václava a Jana Nepomuc-
kého byly z něj přemístěny do průčelí kos-
tela sv. Michaela.
1841 – 19. 6. se v Polné narodila jediná 
dcera Boženy Němcové Dora (Theodora). 
Po většinu života učila v Jičíně. Českoska-
lickému muzeu věnovala řadu význam-
ných památek z pozůstalosti své matky.
Koncem června 1866 si připomínáme „šes-
tašedesátou“. Bez boje obsadili Prusové  
26.  června Náchod. První a  jediný pad-
lý v ten den v našem prostoru byl Josef 
Souček, má pomník v Bělovsi poblíž sta-
ré celnice u silnice na Hronov. K bitvě do-
šlo až o den později u Václavic a Vysokova. 
K výročí byl 27. června 1901 na Brance od-
halen pomník padlým kyrysníkům (jehlan 
s ležícím českým lvem) a o pět let pozdě-
ji na Vysokově pomník polního myslivce, 
dílo sochaře Quido Kociana. O šestašede-
sáté psal i učitel Karel Janků, přítel Aloise 
Jiráska, významný regionální autor. Naro-
dil se 12. srpna 1841 na Hořičkách, zemřel 
6. června 1931 v Novém Městě n. M. 
1881  –  13.  6.  se  narodil  malíř  Antonín 
Brunner, který žil  řádku  let v Náchodě. 
Maloval např. portrét starosty JUDr. Čížka, 
portréty některých Bartoňů, pro zasedací 
síň radnice portrét prezidenta Masaryka. 
1881 – 21. 6. se narodil Josef Matouš, v le-
tech 1908–1936 profesor zdejšího gymná-
zia, významný překladatel (zejména z pol-
štiny). Zemřel 4. ledna 1971 v Praze. 
1896 – 20. 6. byl zaveden v Náchodě první 
telefon, ze zámku do Ratibořic a do Dubna.
1931 – 14. 6. se konal v Náchodě župní pě-
vecký festival ze skladeb Vítězslava Nová-
ka na počest jeho 60. narozenin. Skladatel 
byl v Náchodě přítomen, byl při té příleži-
tosti jmenován čestným členem Bendlovy 
pěvecké župy severovýchodních Čech (se 
sídlem v Náchodě).
1941 – 3. 6. zemřel výtvarník, v  letech 
1911–1936 profesor náchodského gymná-
zia Karel Beneš (nar. 4. 3. 1881), autor ob-
razů s krajinnými náměty, ilustrátor mno-
ha regionálních publikací. 
1941 – 19. 6. se narodil druhý prezident 
České republiky Václav Klaus. Náchod na-
vštívil několikrát. 
1941 – 22. 6. napadla německá vojska So-
větský svaz a tím začala rozhodující část 
druhé světové války. 
1991 – 25. 6. byl podepsán protokol o od-
chodu sovětských vojsk z Československa, 
28. 6. téhož roku byla oficiálně rozpuště-
na Rada vzájemné hospodářské pomoci.
2001 – 4. 6. zemřel vedoucí legendární ná-
chodské jazzové kapely JUDr. Miloslav Za-
choval.   (AF)

O letním slunovratu, kdy je nejkratší 
noc a nejdelší den, bývaly často organi-
zovány popravy. Pro náš národ je smut-
ně památný slunovrat 21. června 1621, 
kdy bylo na Staroměstském náměstí po-
praveno 27 českých pánů, patrně největ-
ší hromadná poprava v českých dějinách 
do dvacátého století. Mezi popravenými 
byl  i  náchodský  rodák,  regent  panství 
(správce majetku) Smiřických (tedy i ná-
chodského) Tobiáš Štefek z Koloděj. Věr-
ně sloužil rodu Smiřických, stál při nich, 
ovšem Albrecht Jan Smiřický zemřel ještě 
před bitvou na Bílé hoře a jeho starší bra-
tr Jaroslav už dříve. Nemohli tedy splnit 
naděje na počátku stavovského povstání 
v ně kladené.

 Rodina Štefků  je v Náchodě dolože-
na už od počátku 16. století. Matěj Šte-
fek je v roce 1524 uváděn jako náchod-
ský konšel, Štěpán Štefek z další generace 
byl náchodský měšťan a patřil mu dům 
na náměstí, patrně v místě budovy měst-
ské  spořitelny  (nyní  Komerční  banky). 
V něm se někdy kolem roku 1570 narodil 
jeho syn Tobiáš a pak i druhý syn Matěj. 
Oba nadějní mladíci studovali na praž-
ském vysokém učení. Tobiáš začínal jako 
vychovatel šlechtických dětí, brzy se stal 
panským úředníkem a dotáhl to až na re-
genta  všech  panství  rodu  Smiřických. 
V únoru 1593 byl již v této funkci pový-
šen i se svým bratrem Matějem do stavu 
rytířského, získali erb a přídomek z Ko-
loděj (proč zrovna „z Koloděj“, to se mi 
nepodařilo zjistit). Poprvé se Tobiáš ože-
nil na podzim 1595 s Kateřinou, dcerou 
Jana Laštovičky. Z tohoto manželství měl 
syna Štěpána a dceru Ludmilu, z druhé-
ho, s Annou, vdovou po Danielu Pražáko-
vi, Tobiáše a Annu. Posléze zakoupil dům 
v Praze a od roku 1612 se stal plnopráv-
ným měšťanem Nového Města pražského. 
Člověk vzdělaný, vyrovnaný, zdvořilý, ná-
paditý, znal několik jazyků, byl zcestova-
lý, tedy ideální delegát pro různá jednání, 
později i delegát k Fridrichovi Falckému 
s nabídkou titulu českého krále. Pro své 
schopnosti a vlastnosti byl zvolen defen-
zorem pražské konzistoře a univerzity; 
v době protihabsburského povstání v le-
tech 1618–1619 byl direktorem městské-

ho stavu. Hlasoval pro zbavení Ferdinan-
da II. habsburského českého trůnu a pro 
zvolení Fridricha Falckého. Po bitvě bělo-
horské, patrně už nevalného zdraví, včas 
neemigroval,  21.  února  1621  byl  uvěz-
něn. Protože se nepokládal za rozhodu-
jícího představitele povstání, doufal pa-
trně, že dostane milost. Toho se ovšem 
nedočkal.  Na  popravu  šel  jako  dvanác-
tý v pořadí, jako první byl sťat druhým 
mečem, když byl první meč po jedenác-
ti exekucích už tupý. Josef Petráň v knize 
Staroměstská exekuce píše zřejmě na zá-
kladě dobových svědectví, že „na lešení 
přišel Tobiáš Štefek z Koloděj velice skles-
lý a truchlivý, do poslední chvíle s nadě-
jí, že dostane milost“. 

 Jeho syn Štěpán asi i s mladším brat-
rem Tobiášem po vydání Obnoveného zří-
zení zemského (1627) emigroval. Tobiáš se 
při vpádu Sasů v roce 1631 vrátil do Pra-
hy, aby sňal otcovu hlavu z Mostecké věže 
a zúčastnil se dodatečného pohřbu popra-
vených pánů.

 J. K. Hraše píše v závěru I. dílu Dějin 
Náchoda: „Odsouzen hrdla, cti  i  statků 
veškerých… dne 21. června 1621 byl sťat 
a hlava jeho na věži mostecké přibita. Tak 
zašla slavná tato rodina. Náchod bude po-
vždy vděčně se k ní hlásiti.“ Tobiáše Štef-
ka připomíná ulice spojující Českoskalic-
kou a Pražskou ulici a jeho popravu reliéf 
Břetislava Bendy na nároží budovy Ko-
merční banky, v místech, kde stával prav-
děpodobně jeho rodný dům.

  Do  knihy  27  popravených  českých 
pánů očima 27 (nepopravených) českých 
spisovatelů  (Praha  2000)  napsal  Alex  
Koenigsmark „Hlavu dvanáctou“, fiktivní 
příběh o posledních hodinách Tobiáše Šte-
fka a ironicky ji nazval Šťastná noc, šťast-
né ráno.                                             Aleš Fetters

Dvanáctá ze sedmadvaceti
Tobiáš Štefek z Koloděj popravený 
na Staroměstském náměstí 21. června 1621
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 Historické domy na náměstí a ve městě (pokračování)

6. Domy čp. 26 a čp. 13 a 14

čp. 26 novostavba

čp. 26 po výbuchu

V tomto díle ještě zůstaneme v Hrašeho ulici, jen se podíváme 
na protější frontu domů čp. 26 a sousedící čp. 14 a 13, původně 
čp. 29 a čp. 17 a 16 ve Školní ulici. 

Nárožní  dům  čp.  26  stojí  v  křižovatce  do  Palackého  uli-
ce. Patrně byl postaven již brzy po založení města v průběhu  
14. století. Prozatím nejstarší záznam o jeho existenci je datován  
3. 9. 1582. Tehdy zdejší soused Jan Šiška zapsal v pozemkové kni-
ze „dům v městě Náchodě vedle brány Kladský ležící“ a další k němu 
patřící nemovitý majetek, vše koupeno od Jana Kašpara za část-
ku trhovou 305 kop grošů míšeňských. Dne 19. 3. 1589 koupil 
tento dům se vším příslušenstvím Jiřík Mašek z Dolní Radecho-
vé. Následně dne 3. 4. 1623 dům s právem várečným získal Tobi-
áš Březina Úpický, zvaný Crudelius. Ten, patrně protestant, kvů-
li politicko-společenské situaci prodal 27. 4. 1648 svůj majetek 
uzdaři Janu Slaninovi. 

Dalšími majiteli postupně byli Jakub Šindler (20. 2. 1696), Vác-
lav Šrůtek (23. 7. 1720), Václav Keyzlar (30. 7. 1725), Martin Šrů-
tek (20. 12. 1745) a následně od 24. 4. 1784 
řezník František Dostál (1751–1814). Po-
sledně  jmenovaný  pocházel  po  svých 
praprapředcích ze Starého Města,  jeho 
strýc  Josef byl zdejším panským řezní-
kem. V držení této linie Dostálova rodu 
zůstal dům více než jedno století. Nástup-
ci se stali syn a řeznický mistr František 
Dostál druhý (1783–1870), vnuk a kupec 
František Dostál třetí (1826–1894) a pra-
vnuk  a  zemský  rada  JUDr.  Alfons  Do-
stál (1853 Náchod – 1929 Hradec Králo-
vé). Dům byl tehdy přízemní, zděný se 
sedlovou  střechou,  postavený  v  kla-
sicistním  slohu  někdy  v  první  třeti-
ně 19. století. Zděným štítem s dvěma 
obdélnými a jedním půlkruhovým ok-
nem se obracel do tehdejší Školní ulice, 
vstupní kamenný půlkruhem zakonče-
ný portál  s výrazným klenákem smě-
řoval do dnešní Palackého ulice. Uvnitř 
byl vyhlášený Dostálův koloniální ob-
chod, označený dřevěnými pomeranči 
a citróny. Po smrti kupce Františka byl 
obchod pronajat drogistovi Markovi. Bo-
hužel osudnou sobotu 29. 7. 1911 kolem 
20.15 hod se chtěl laborant přesvědčit, 
zda v místnosti nezapomněl psa a škrtl 
tam zápalkou. Následoval mohutný vý-
buch benzínu a kolodia (roztok výbušné nitrocelulózy), který vy-
mrštil zařízení obchodu a laboratoře do ulice, těžce popálil dro-
gistu i laboranta a zranil tři náhodné chodce. Výbuch, který byl 
slyšitelný až v Dolní Radechové, dům zapálil a jen díky rychlé-
mu zásahu hasičů a nasazení 22 stříkaček byli zachráněni dva 
nájemníci a zabráněno rozšíření požáru.

Zbylé spáleniště Alfons Dostál prodal obratem 16. 8. 1911 
za 20 000 K zlatníkovi a hodináři Josefu Vrabcovi a jeho man-
želce Anně. Po schválení uličních čar vypracoval v listopadu pro-
jekt nového domu místní stavitel Jaroslav Uhlíř, definitivní plá-
ny podle Uhlířova projektu provedl stavitel Jan Bednář. Stavba 
byla zahájena 12. 3. 1912 a skončena 31. 12. 1912. Komise při ko-
laudaci 13. 1. 1913 konstatovala, že se jedná o třípatrový pod-
sklepený činžovní dům s podkrovím. V přízemí se nacházely tři 
krámy, z nichž největší v nároží využíval majitel jako zlatnictví 
a hodinářství, ve třech patrech přístupných po dvouramenném 
půlkruhem uzavřeném schodišti bylo po jednom velkém a jed-
nom malém bytě. Fasáda byla opatřena střízlivým secesním plas-

tickým geometrickým a rostlinným dekorem. Na obou průčelích 
jsou tři okenní osy, střední osa je mírně konvexně zaoblená, roz-
dělená na trojici úzkých obdélných oken v každém patře, mezi 
kterými jsou úzké plastické lizény. Stylově se jednalo o první 
moderní secesní dům vzniklý v Palackého ulici. 

Po smrti stavebníka Josefa Vrabce († 1920) převzal živnost 
a obchod jeho syn Josef († 1936), v majetku rodiny zůstal dům 
i nadále a prodělal jen drobné opravy v letech 1938–1941, 1956, 
1969 a 1977. Mezitím v r. 1938 se z okupované Podkarpatské Rusi 
přistěhoval iniciativní a společenský knihkupec František No-
votný, který si pronajal rohový obchod a stal se prvním náchod-
ským skutečným obchodníkem s knihami. V jeho tradici vyhlá-
šené knihkupectví funguje dodnes. Dále bylo v přízemí holičství, 
později od r. 1974 kosmetická provozovna Hygie.

 Sousední domy směrem do Hrašeho ulice čp. 14 a 13, byly pů-
vodně přízemní roubené chalupy čp. 17 a 16. Nacházely se v těs-
né blízkosti městských hradeb, v ulici původně zvané Kavčí rynk 

nebo též Kavčí plácek, poté Školní a nyní 
Hrašeho ulice. 

Nynější čp. 14 převzal dne 13. 7. 1789 
krejčí Josef Stolina od své matky. Po něm 
ho  vlastnil  syn  František  Stolina  (od  
5. 5. 1831) a následně manželé Materno-
vi (od 16. 3. 1843), Řezníčkovi (od 27. 2. 
1851), Plundrovi (od 7. 8. 1860) a Durdí-
kovi (od 10. 1. 1872). Dne 27. 1. 1879 za-
knihovali příbytek manželé Jan a Pavlí-
na Grimovi, rodáci z Dobrušky. Ti nechali 
původní objekt zbořit a postavili nový 
jednopatrový  zděný  dům  podle  plánů 
stavitele Josefa Hakaufa. Kolaudace no-
vostavby se konala 18. 11. 1889. V přízemí 
byl do ulice malý byt s krámem a vzadu 
chodbou z ulice přístupná soustružnická 
dílna, v patře s pavlačí do malého dvorku 
pak velký třípokojový byt s komorou. Do-
dnes unikátně dochovaná typická eklek-
tická fasáda o čtyřech okenních osách je 
v přízemí členěna bosáží, okna v patře 
mají výrazné šambrány a nadokenní řím-
sy, u bočních oken trojúhelné, u středních 
rovné. Jedná se o ojedinělou ukázku jed-
noduchého městského domu, kterých stá-
lo v Náchodě na konci 19. století mnoho. 
V majetku rodiny Grimů, úředně přejme-
nované 4. 10. 1935 na Grymy, zůstal až 

do nedávna. Odtud pocházeli Albert Grym (1891–1969), staveb-
ník a vlastník bývalého obchodního domu U města Paříže, a jeho 
syn Pavel Grym (1930–2004). 

Dnešní dům čp. 13 zapsal 11. 9. 1778 Josef Trubka od svého 
podnikavého otce Jakuba. Poté ho vlastnili manželé Weyrovi 
(od 16. 11. 1829), Bergerovi (od 20. 2. 1839), řezník František Kej-
zlar (8. 5. 1841) a Šrámovi (11. 7. 1881). Původně se jednalo o pří-
zemní zděný objekt, u něhož bylo v r. 1890 přistavěno první po-
schodí. K datu 22. 9. 1903 získala dům pro své účely Okresní 
nemocenská pokladna, která ho r. 1905 přestavěla podle pro-
jektu Jana Bednáře. Fasáda do ulice měla tehdy pět okenních os 
a byla členěna středním rizalitem. Dne 28. 3. 1923 byl dům pře-
dán do vlastnictví Československé ochrany matek a dětí, která 
zde zřídila útulek. Následně 8. 11. 1938 zde byl kolaudován ope-
rační sálek a dům se změnil na novou porodnici. Zároveň dostal 
i novou funkcionalistickou fasádu. Zdravotnickým účelům slou-
žil až do nedávna, po rekonstrukci v r. 2003 je nyní soukromým 
majetkem.                                PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek 



8 NÁCHODSKÝ  ZPRAVODAJINFORMACE Z RADNICE

V loňském roce byly v Náchodě nově 
instalovány červené nádoby 120 l (50 ks) 
a 240 l (10 ks) na sběr drobného kovového 
odpadu. Nádoby byly umístěny do cent-
ra a do míst s hustým osídlením (sídliště) 
a prozatím sváženy jsou 2x měsíčně. Ná-
doby jsou určeny primárně pro sběr ko-
vových obalů, ale je možno do nich od-
kládat  i drobné kovy nemající obalový 
charakter. Do nádob se nesmí odkládat 
nefunkční elektronické přístroje, bate-
rie a akumulátory, rozměrné a těžké ko-
vové předměty, samozřejmě se do nich 
nesmějí odkládat jiné druhy odpadů, ze-
jména pak odpady nebezpečné (plechov-
ky od barev a jiných nebezpečných látek, 
tlakové nádoby se zbytky nebezpečných 
látek apod.). Obalové odpady, např. nápo-
jové plechovky je vhodné před vhozením 
do nádoby sešlápnout, a tak minimalizo-
vat jejich objem.

Rozměrné  kovové  odpady  je  možno 
odevzdat ve sběrném dvoře, popř. ve sběr-
ně druhotných surovin (u ČS PHM Benzi-
na), rovněž je možno předat je Technic-
kým službám Náchod v rámci pololetních 

Informace o nových nádobách 
na kovové odpady

svozů objemných odpadů z určených sta-
novišť.  Obyvatelé  zejména  okrajových 
částí Náchoda pak mají možnost využít 
pro sběr drobných kovových odpadů čer-
vených pytlů, které jsou sváženy 1x mě-
síčně, vždy 1. celý týden v měsíci. Pytle 
jsou k vyzvednutí např. na podatelně bu-
dovy Zámecká 1845 nebo v přízemí rad-
nice Masarykovo nám. 40.

Při sběru kovových odpadů spolupra-
cuje město Náchod s autorizovanou spo-
lečností  EKO-KOM,  a.s.,  která  se  podílí 
na financování sběru a svozu odpadních 
obalů.  Bližší  informace  o  činnosti  této 
společnosti najdou zájemci na webových 
stránkách www.ekokom.cz.

Bližší informace o systému nakládání 
s komunálním odpadem vám rádi poskyt-
nou pracovníci Odboru životního prostře-
dí a Technických služeb, pan Ondřej Poul 
a pan Zdeněk Macek.

Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta

Místní poplatek ze psů na rok 2021 je splatný dne 30. června 2021.
Od 1. 1. 2020 platí na území města Náchod Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o míst-
ním 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 
– poštovní poukázkou 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)

Sazba poplatku 200 Kč platí pro:
a) držitele, kteří mají trvalý pobyt v lokalitách Pavlišov, Lipí, Jizbice, Dobrošov
b) držitele, kteří jsou starší 65 let 
  Tzn., že pokud je držitel poživatel jakéhokoliv důchodu (starobního, částečně invalid-

ního, plně invalidního, vdovského) náleží mu snížená sazba 200 Kč od měsíce, kdy 
dovrší 65 let věku.

Osvobození od poplatku:
Osvobození od poplatku mají nárok držitelé psů – důchodci v případě, že jsou držiteli 
průkazu ZTP, ZTP/P nebo jsou osobou nevidomou, osobou, která je považována za zá-
vislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby (pobí-
rající 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

Nezapomeňte uhradit poplatek ze psů!!!

Od 24. května 2021 je opět přístupná 
výstavní síň v recepci Hotelu U Beránka 
věnovaná  významnému  náchodskému 
rodákovi  Janu Letzelovi, a to v rozšíře-
né podobě. Expozice byla doplněna o do-
sud nepublikované fotografie dokumen-
tující vyzvedávání fragmentů Atomového 
dómu z řeky v japonské Hirošimě. Městu 
Náchod je věnoval jejich objevitel Rebun 
Kayo. Návštěvníci si zde dále mohou pro-
hlédnout dary, které obdržel starosta Jan 
Birke při své návštěvě Hirošimy v r. 2017 
od starosty města pana Kazumi Matsui. 
Největším lákadlem celé výstavy je expo-
nát v podobě první strany Letzelova ruč-
ně psaného dopisu své mamince z jeho 
cest po Japonsku (druhá strana se bohužel 
nedochovala). Výstava je přístupná denně 
(po–ne) od 8 do 17 hodin.

Přejeme příjemný zážitek.

Síň náchodského rodáka 
architekta Jana Letzela 
se dočkala rozšíření
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OK É N KO   zastupitelů
V  dubnu  proběhly  videokonference 

s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, 
jeho náměstkyní pí Hlubučkovou, řediteli 
odborů MD a SŽ, mnou a hronovským sta-
rostou Petrem Koletou. Hlavním tématem 
bylo, jak zlepšit železniční infrastruktu-
ru, aby se především zrychlila a tím zkrá-
tila jízdní doba, popřípadě zavedla i nová 
spojení!

Probírali jsme několik hlavních témat, 
a to nedokončenou studii proveditelnos-
ti Hradec Králové – Trutnov / Broumov, 
včetně Vysokovské spojky. Nutnost co nej-
rychleji zdvoukolejnit trať Hradec Krá-
lové – Jaroměř. Jde o kapacitně naprosto 
přetížený úsek, který znemožňuje jakýko-
li další rozvoj železniční dopravy z Hrad-
ce Králové (Prahy) směr Trutnov, Náchod, 
Wroclaw, ale i směr Liberec. Dále obno-
vu výhybny v České Metuji a tím zrych-
lit dopravu do Broumovského výběžku až 
o 15 min. Posledním bodem bylo zavést 

Městské informační centrum Malé láz-
ně v Bělovsi srdečně zve všechny děti, je-
jich rodiče i prarodiče na Dětský den, kte-
rý se uskuteční v úterý 8. června 2021 od 
13 do 17 hod. v areálu Vily Komenský.

Těšit se můžete na zábavné odpoledne 
plné zajímavých soutěží, spoustu zábavy 
a malou sladkou odměnu.

Přijďte společně s námi strávit odpole-
dne plné legrace a her!

Dětský den 
v Malých lázních

novou rychlíkovou linku R Pardubice – 
Hradec Králové – Náchod – „Wroclaw“. 
Tato linka by umožnila pravidelné přímé 
a rychlé spojení nejen s Hradcem Králové, 
ale i Pardubicemi. Díky spolupráci s pa-
nem hejtmanem Červíčkem se 26. května 
konala na krajském úřadě konference se 
zástupci GŘ Správy železnic, o které vás 
budu informovat příště.

Dobrou zprávou je, že vysokorychlostní 
trať tzv. VRT Praha – Varšava povede přes 
Královehradecký kraj, nicméně do té doby 
je třeba co nejrychleji realizovat alterna-
tivní variantu, která spočívá v moderni-
zaci, elektrifikaci a zkapacitnění stávající 
konvenční železnice v úseku Hradec Krá-
lové – Náchod - Meziměstí. Tento projekt 
je reálný, zpracovává se nyní nová studie 
proveditelnosti RS5 a pro mě i mé kolegy 
je jednou z hlavních priorit v našem kraji. 

Jiří Prokop, zastupitel

Od soboty 8. 5. 2021 je pro veřejnost 
otevřeno  dětské  dopravní  hřiště  v  Bě-
lovsi a to každý kalendářní den od 8.00 
do 19.00 hodin. Hřiště je v provozu v ome-
zeném prostoru z důvodu probíhající vý-
stavby nového zázemí a dalších úprav, 
proto prosíme návštěvníky, aby využívali 
provizorní vstup vpravo od nové budovy. 
Na stejném místě jsou instalovány che-
mické záchody pro návštěvníky. V blíz-
kosti oplocené stavby se prosím pohybuj-
te se zvýšenou opatrností!

Dopravní hřiště v Bělovsi

Na začátku května byla zahájena re-
konstrukce ulice Na Koletově od křižo-
vatky se silnicí II/303 (ul. Kladská) a ul. 
Železniční kolonie po ulici Strmou. V prv-
ní etapě je komunikace průjezdná a sta-
vební práce probíhají po pracovních mís-
tech,  podél  nichž  je  zachován  průjezd 
min. 2,75 m. Tyto činnosti by měly být 
dokončeny nejpozději za šest týdnů. Ná-
sledně bude zhotovitel informovat o kon-
krétním termínu celkové uzavírky ulice 
Na Koletově (cca 14 dní). 

Ve druhé etapě dojde (od poloviny červ-
na) k odfrézování současného povrchu, 
sanaci podkladních vrstev, opravě kaná-
lů a položení nových asfaltových vrstev. 

Oprava místní komunikace 
Na Koletově v Náchodě-Bělovsi

Tyto práce budou probíhat za úplné uza-
vírky ulice Na Koletově po dobu zmíně-
ných cca 14 dní. 

O  přesném  termínu  a  vedení  objízd-
ných tras vás budeme včas informovat. 
Chodcům, kteří v ulici Na Koletově přímo 
nebydlí, doporučujeme využít ulici Str-
mou. Zhotovitelem opravy za 4,2 mil. Kč 
je firma STRABAG, a. s., Hradec Králové.
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NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.800 404 010

Proč jen jsem si
nenechal poradit!

Náchod 178x59 mm ČB 2021 „Tchán 2“

Plastová okna a dveře

SUPER SLEVY
Naše nabídka:

okna, dveře, parapety, rolety, žaluzie
Provádíme prodej oken z profi lů
ALUPLAST, SALAMANDER

AKCE! Vchodové dveře od 7.900 Kč
ZÁRUKA 5 LET!

DVEŘE INTERIÉROVÉ
Porta Doors, DRE

Zavolejte a objednejte si zaměření zdarma!
Obchodní kancelář: 

Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 15b
tel. +48 748 664 799, GSM: +48 507 029 701

e-mail: europol@oknakudowa.pl
www.oknakudowa.pl

     Otevíráme pro vás novou privátní  

          UROLOGICKOU AMBULANCI 
          v prostorách Polikliniky v ulici Němcové 

                         v Náchodě (při Městském úřadě) 
Přijímáme  

• neobjednané pacienty 
• nebo se můžete objednat  

o telefonicky: 737253989 
o e-mailem: ordinace@urologienachod.cz 

 
Všechny potřebné informace o našich službách a spektru výkonů 
naleznete na našich webových stránkách www.urologienachod.cz 

Budeme se těšit na vaši návštěvu 
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Tentokrát  asi  nemůžeme  začít  jinak, 
než skvělou zprávou – dne 17. května 2021 
se po 7 měsících otevřela škola své dve-
ře VŠEM našim žákům. Sice s povinným 
testováním a rouškami na ústech, ale bez 
distanční výuky a bez rotace. A bylo po-
těšením sledovat děti, jakou mají radost 
z toho, že zase vidí své spolužáky, kama-
rády a dokonce i učitele. A stejná radost 
byla i na straně učitelů. Jejich cílem nyní 
bude do prázdnin doplnit dětem alespoň 
část znalostí, vrátit jim ztracené pracov-
ní návyky, ale především znovu obnovit 
vztahy  a  vazby  v  třídních  kolektivech, 
které distanční výuka zasáhla úplně nej-
víc. Proto plánujeme na červen řadu škol 
v přírodě, sportovní kurzy či vícedenní 
školní výlety a exkurze. Jsme přesvědče-
ni, že tyto akce výrazně pomohou dětem 
s návratem k „normálnímu“ školnímu ži-
votu.

Květen byl rovněž ve znamení přijíma-
cích  zkoušek všech druhů. Deváťáci  se 
účastnili přijímacích zkoušek na střední 
školy a odborná učiliště. Naši páťáci bojo-
vali o přijetí na víceletá gymnázia. A při-
jímací zkoušky se konaly i v naší škole. 
Účastnili se jich žáci 5. tříd, kteří mají zá-
jem o studium v naší 6. třídě s rozšíře-
nou výukou přírodovědných předmětů, 
která je více známá jako třída „matema-
tická“. V době psaní tohoto článku ještě 
výsledky žádné ze zkoušek nebyly známé, 
ale pevně věříme, že žáci naší školy uspě-
li na všech „frontách“ a byli přijati na ško-
ly, které si vybrali. 

Naši druháci také nezaháleli a týden, 
kdy chodili do školy, využili k návštěvě 
městské knihovny. Zde na ně čekalo „pa-
sování na čtenáře“.  Jedná se o  tradiční 
akci, která probíhá ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou v Náchodě a která zavr-

šuje  celoroční  aktivitu dětí  zaměřenou 
na čtení a práci s knihami. Akce se moc 
vydařila a každý „čtenář“ si domů odne-
sl svůj čtenářský dekret. Zde patří podě-
kování vedení městské knihovny v čele 
s Mgr. Votavovou. 

A na závěr ještě vzpomínka na distanč-
ní výuku. Snažili jsme se, aby děti nesedě-
ly pouze u počítačů, ale aby se také (po-
kud to jen trochu šlo) dostaly do přírody. 
Třeba na druhém stupni při výtvarné vý-
chově měly za úkol vytvořit z přírodních 
materiálů „krajinné umění“. A že se jim 
to většinou velmi vydařilo, o tom svěd-
čí i snímky pod článkem, které vám tře-
ba udělají radost.

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Jdeme do finále, jen několik málo dnů 
nás dělí od konce školního roku. Za pár 
týdnů tu jsou letní prázdniny. 

Školní budovu a své třídy si školáci le-
tos příliš neužili. Vyučovalo se povětši-
nou distančně. A ač tomu mnozí už nevě-
řili, přesto se sem všechny ročníky ještě 
na několik vyučovacích hodin vrátily. 

„Těší  nás,  že  škola  zase  naplno  oži-
la, alespoň na těch pár dní před koncem 
školního roku. Mohli jsme alespoň se žáky 
více probrat nejen to, co během vyučová-
ní na dálku nezvládali, rovněž se od nich 
dozvědět i to, jak se jim touto formou pra-
covalo,“ míní Mgr. Eva Marková, zástup-
kyně ředitelky školy. 

Nějaký čas jsme se nezmínili o tom, že 
se naše škola mimo jiné podílí i na pře-
shraničním  projektu  „Kudowa  –  Zdrój 
– Nachod – our one city” financovaném 
z Mezinárodního visegrádského  fondu. 
Ačkoliv pandemie značně narušila plně-
ní všech vytyčených cílů, přesto se řada 
aktivit podařila zrealizovat: na podzim 
2019 jsme se podíleli na akci Úklid Sto-
lových hor a některé třídy do Polska za-
vítaly na matematickou soutěž, proběhly 
i několikaměsíční kurzy polštiny pro děti 
a dospělé. V lednu 2020 vyrazili za hrani-
ce k severním sousedům někteří naši zá-
stupci, aby se zúčastnili plavecké soutěže, 
v září se jiní žáci zapojili do Ekologického 
projektu Kudowa Zdrój. Bohužel však na-
příklad plánovaný sportovní den či kul-
turní festival byly kvůli covidu zrušeny. 

„Nutno  dodat,  že  díky  této  dvoule-
té projektové spolupráci jsme mohli ne-

chat pro školu vyrobit některé propagační 
předměty, třeba trička, hrnečky, odzna-
ky, vaky, roušky a podobně,“ konstatuje 
Mgr. Simona Kuhnová, koordinátorka to-
hoto projektu, a pokračuje: „Na nadchá-
zející  léto  plánujeme  pro  žáky  pátých, 
šestých a sedmých ročníků i příměstský 
tábor s názvem Tajemné komnaty Masa-
ryčky“. 

Den před velikonočními prázdninami 
proběhl, a to jako součást distanční vý-
uky žáků 2. stupně, projektový den Veli-
konoční cesta na Mount Knowledge. Šlo 
o online zábavný vzdělávací kvíz, v němž 
děti zodpovídaly dotazy z různých ob-
lastí. 

V dohlednu je už také zahájení Letních 
olympijských her 2021 v Tokiu. Jak jsme 
vás již několikrát v našich článcích infor-
movali, k akci se hlásí i naše škola svým 
projektem Jdeme na olympiádu v Tokiu. 
Sestaven je z několika dílčích částí (Metuj-
ské mosty, Cvičení s Míšou apod.), přede-
vším však jde o motivování žáků ke zcela 
dobrovolnému sportování – třídní kolek-
tivy si sčítají nahlášené kroky, které kdo-
koliv z nich absolvoval, vše se aktualizu-
je a zobrazuje na mapě, která je k vidění 
například i na webu školy – a čím je tří-
da blíž k japonské metropoli, tím lépe. Je 
třeba poznamenat, že i tato aktivita zcela 
zapadá do stávající dlouhodobé strategie 
naší školy, v níž razíme heslo: „Škola plná 
pohybu“. V tomto duchu se zde postupně 
zabydlují sportovní třídy, snahou však je 
nejen v nich, ale také v ostatních třídách, 
vytvořit takový pohybový systém, který 
bude podporovat rozvoj osobnosti každé-
ho našeho žáka. 

A  závěrem  pár  slov  ředitelky  školy 
Mgr. Radky Lokvencové: „V tomto čase se 
mnozí žáci snaží dohnat to, co nestihli, 
a získat co nejlepší známky na závěreč-
ném vysvědčení. Pojďme na sklonku to-
hoto školního roku společně doufat, že 
po prázdninách už všichni školáci used-
nou, a to na celých deset měsíců, do škol-
ních lavic a budou komunikovat se svý-
mi učiteli napřímo, nikoliv  znovu přes 
počítače a mobily. Dětem, jejich rodičům 
i všem zaměstnancům za celé vedení naší 
školy jednak velice děkuji za to, jak trpěli-
vě a až na výjimky velmi svědomitě zvlá-
dali  uplynulé  nelehké  období,  zároveň 
přeji nám všem, abychom si nadcházející 
letní měsíce hlavně ve zdraví co nejvíce 
užili, odpočinuli si, neboť oproti dřívějš-
ku nás po nich čeká o něco více náročněj-
ší práce spojená s výukou toho, co jsme 
díky pandemii nestihli zcela zvládnout.“

Kolektiv ZŠ TGM Náchod    
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PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

ZŠ PLHOV

ZŠ BABÍ

„Díky práci na tomto tématu jsem po-
chopila, jak se lidem žilo. Také jsem se do-
zvěděla něco o svých prarodičích,“ svěřila 
se jedna z deváťaček. 

Mgr. Petra Horáková

ZŠ kpt. Jaroše
odloučené pracoviště 
kpt. Jaroše Trutnov

Naše malá škola spadá do skupiny škol, 
které nemusí mít rotační výuku. A pro-
tože jsme tu všichni, daří se nám k pre-
zenční výuce zařadit i zábavné aktivity. 
V měsíci dubnu jsme oslavili svátek naší 
Země nejen zábavnými hrami v přírodě, 
ale také sázením rostlinek a zamyšlením 
každého žáčka nad jeho možnostmi jak 
přírodě pomoci. V den před filipojakub-
skou nocí  jsme se nezapomněli vhodně 
obléci do kostýmů. Odpoledne jsme si pro-
šli zábavnou trasu lesem a na konci hleda-
li poklad. Květen už nám přichystal lepší 
počasí a my konečně plně využíváme pří-
rody kolem nás. Není nad hodinu čtení na 
lavičkách s dvoumetrovým rozestupem, 
kde můžeme na chvíli odložit i roušky. 

             kolektiv – ZŠ Pavlišovská – Babí

Naše žáky jsme po ukončené 
distanční výuce přivítali  v no-
vých prostorách školy v Raisově 
ulici, kde již fungují naše speci-

ální  třídy. Tímto se nám podařilo sjed-
notit prostory školy. Na oběd přes ulici, 
do družiny o patro níž, bezbariérový vý-
tah. Maličkosti, na které si děti i zvykly 
hned první týden. Velké, prostorné tří-
dy, nové zařízení a spoustu místa oceňují 
nejen děti, rodiče ale i rodiče budoucích 
prvňáčků, kteří se v dubnu zapsali do prv-
ní třídy. S námi se přestěhoval i krásný 
výhled na náchodský zámek, ze kterého 
jsme se těšili i v Jiráskově ulici. 

Tímto krokem se nám naskytla mož-
nost  sdílet  společné  aktivity  s  ostatní-

mi žáky naší školy, takže se již 30. dubna 
hemžila naše škola čarodějnicemi a čaro-
ději. Kvetoucí květen nám poskytl spous-
tu příležitostí  k návštěvě přírody a  re-
alizací  výletů,  abychom  aspoň  trochu 
dohnali společně strávený čas.

Nově  jsme  také  navázali  spoluprá-
ci s chráněnou pracovní dílnou MASTR 
s.r.o., Horní Kostelec, která se zabývá ko-
vovýrobou a je další pracovní možností 
pro naše žáky.

Letošní školní rok byl o trpělivosti, po-
rozumění a radosti dětí z toho, že opět 
vidí své kamarády. Pracovitost a snaha se 
určitě zohlední v závěrečném hodnocení 
v podobě vysvědčení, které je vstupenkou 
k letním prázdninám. Všem dětem přeje-
me pohodové prázdniny.

Jana Čížová
Učitelka PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod

Historická témata v době distanční výuky 
I přes nepříznivé podmínky v době dis-

tanční výuky pracovali žáci 9. ročníků pl-
hovské školy na propojení znalostí z ob-
dobí 1. republiky a 2. sv. války. Navázali 
tak na projekt, který u příležitosti výročí 
založení ČSR absolvovali již v roce 2018. 
Tehdy se soustředili především na život 
v  tomto  období,  na  jednotlivé  profese, 
módu... 

V letošním roce pracovali na předsta-
vení významných uměleckých i regionál-
ních osobností. Snažili si hledat spojitosti 
i rozdílnosti tehdejší doby a současnos-
ti. Témata historická žáci propojili se svý-
mi uměleckými výtvory, kdy se snažili vy-
tvářet kaligramy.

Nejzajímavější částí pak bylo bádání po 
vlastních předcích a jejich osudech v ob-
dobí 2. světové války. Zjistili například, 
že pradědečka jednoho z nich zavřeli do 
koncentračního tábora Mauthausen za sa-
botáž při pracovním nasazení, prarodiče 
dalšího bydleli v jednom domě s Němci, 
ale vycházeli dobře, dále oba pradědové 
bojovali v Rudé armádě, dalšímu pradě-
dovi se podařilo vyskočit z vlaku, který 
jel do koncentračního tábora, bratr pra-
babičky byl poslední zabitý letec, babička 
si pamatovala konec války, kdy ji poslali 
na půdu, aby přinesla schované zásoby, 
praděda zemřel v koncentračním táboře a 
prababička si pamatovala nálety. Všechny 
tyto informace dokázali deváťáci ve svých 
rodinách získat.

Některé děti neměly možnost zjistit in-
formace o své rodině, proto se zamýšlely 
na situací spojenou s Mnichovem a kon-
troverzním tématem, zda  jsme se měli 
bránit, či nikoliv. 

Celé snažení doplnily ještě informace 
získané při prohlídce běloveského opev-
nění a připomenutí si květnových událos-
tí u staré celnice. 

Co nám dává matematika 
Hejného metodou?

 Matematika je již od za-
čátku  školní  docházky  jed-

ním ze základních pilířů našeho učení. 
Do první třídy jdeme s přesvědčením, že 
se naučíme číst, psát a počítat. A většinou 
se na tajemný svět čísel těšíme s pocitem, 
že by to mohla být legrace. Jak to ale udě-
lat, aby matematika ani s postupem času 
neztratila onu lákavost? Abychom i nadá-
le toužili po objevování nových způsobů, 
jak lze s čísly pracovat? 

V naší škole  jsme vsadili na Hejného 
matematiku. A proč? 

Svůj pohled na tuto metodu a zkuše-
nosti z práce dětí při výuce představují 
naši „matikáři“:
Co přináší Hejného matematika prvňá-
kům?

 Přišli jsme na to, že některé věci musí-
me zkoušet. Když jsme trpěliví, výsledek 
většinou najdeme. 

 Je dobré zamýšlet se sám, protože ně-
které úlohy mají i více řešení, a když ob-
jevíme takové, které  ještě nikdo nemá, 
máme velkou radost.

 Při  řešení některých typů úloh často 
spočítáme opravdu velké množství pří-
kladů. Procvičujeme si tak počítání do 20 
hravější formou.

 Musíme si dávat pozor na zadání, pro-
tože v každé úloze se může objevit hned 
několik matematických postupů.

 Představíme si, jak vypadají 3D tělesa. 
Z kolika kostek jsou složena, jaké mají po-
hledy.
Co přináší druhákům?

 Nabízí nám širokou nabídku úloh z roz-
manitých prostředí tak, že každý může 
zažít úspěch podle svého výběru.

 Nově zobrazujeme geometrické tvary 
pomocí gumiček na geodesce a osvojuje-
me si geometrické termíny.

 Hledáme souvislosti v reálném životě.
  Jednotlivé  úlohy  jsou  předkládány 

s vyšší a vyšší náročností, takže zažívá-
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 Od srpna 2020 do konce dubna letoš-
ního roku probíhala v ZŠ Náchod-Plhov 
rozsáhlá oprava, která zahrnuje stavební 
úpravy a modernizaci celkem pěti odbor-
ných učeben (chemie, fyzika, přírodopis, 
PC a jazyky) a pěti kabinetů. 

Celková  investice přesáhla částku 10 
mil. Kč, přičemž z dotace bude možné po-
krýt až 90 % způsobilých výdajů projektu.

Z dotace bylo pořízeno také vybavení 
do odborných učeben jako např. mikro-
skopy, experimentální sady, sady Senso-
rium – Chemie, Fyzika, Biologie, staveb-
nice obnovitelných zdrojů, sady Elektřiny 
a nástěnky (různí dodavatelé za celkovou 
cenu 254.441,99 Kč).

Projekt, který si osobně prohlédli v do-
provodu ředitele školy Vladimíra Honzů 
starosta Jan Birke a místostarostové Jan 
Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František 
Majer, zahrnuje kromě stavebních prací 
a dodávky technického vybavení a nábyt-
ku, také modernizaci konektivity a sado-
vé úpravy v areálu školy.

Stavební práce – SILVAGRO, s. r. o., Zá-
brodí – 4.514.859,39 Kč 

Bourací  práce  a  demontáže,  lokální 
opravy omítek, nové dveře vč. zárubní, 
nové podlahové krytiny vč. soklů, nové 
obklady u umyvadel, nová prosklená stě-
na  v  učebně  jazyků,  podhledy  vč.  LED 
osvětlení (pouze v učebnách), nové zatem-
ňovací rolety v učebnách, nové rozvody 
ZTI, úprava vzduchotechniky pro diges-
toř v chemii, část elektroinstalace a nové 
malby a nátěry.

Konektivita – DLNK s. r. o., Nové Měs-
to nad Metují – 1.314.352 Kč

Firewall,  pokrytí  budov  Wi-Fi  sítí, 
strukturovaná kabeláž a dodávka počíta-
čových sestav včetně konfigurace do nové 
PC učebny a učebny jazyků.

Technické vybavení – DLNK  s.  r.  o., 
Nové Město nad Metují – 906.290 Kč 

Dodávka a montáž interaktivních tabu-
lí včetně dataprojektorů a ozvučení do od-
borných učeben a dodávka jazykové tech-
niky pro 20 žáků vč. sluchátek do učebny 
jazyků.

Nábytek – Hilbert Interiéry s. r. o., Pra-
ha – 3.015.568,05 Kč

Dodávka a montáž nábytku do učeben 
a kabinetů vč. chemické digestoře.

Sadové úpravy – Technické služby Ná-
chod s. r. o., 104.729,61 Kč 

Vysazení nových keřů, trvalek a travin 
v atriu školy.

„Projekt Infrastruktura ZŠ Plhov v Nácho-
dě", č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/00
04187 je spolufinancován z prostředků Ev-
ropské unie – Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR pro-
střednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu.“

 

Modernizace učeben  
a zázemí ZŠ Náchod-Plhov  

* * *

me opakovaně radost z nového poznává-
ní, a to je kouzlo učení
Jaký přínos má pro třeťáky?

 Nestačí mít pouhý výsledek, ještě je po-
třeba ho před ostatními obhájit. Vysvětlit 
postup, jak jsem k němu došel a proč prá-
vě ten můj je správný. Postavit se za svůj 
názor, případně uznat vlastní chybu a ob-
jevit jiný postup. 

 Nejvíce se naučím nové postupy, když 
je vysvětluji ostatním.

 Rychlost není ukazatelem úspěchu.
 S kružítkem se dají zažít velké věci.

 A v čem je výhodou pro starší děti?
 Jsme zvyklí na spolupráci, vzájemně si 

pomáháme, vysvětlujeme nejasnosti, spo-
lečně hledáme řešení. V hodinách často 
přirozeně dochází ke vzájemnému učení.

 Chyba není strašákem, ale příležitostí 
k učení. 

 Umíme si vysvětlovat postupy a myš-
lenkové pochody. Před ostatními odha-
líme vlastní cestu k výsledku, kterou si 
také obhájíme.

 Když si nevíme rady, řekneme si o pod-
poru, případně využijeme dostupné ná-
stroje  a  pomůcky,  které  nás  dovedou 
k cíli. A když získáme jistotu? Podporu 
již nevyužíváme a pracujeme samostatně.

 Zajímá vás Hejného matematika po-
drobněji? Sledujte náš web a nepropásně-
te možnost zúčastnit se kavárničky pro 
rodiče právě na toto téma www.zspodmon-
taci.cz.

Přijímací zkoušky do ZUŠ Náchod
Srdečně  zveme  všechny  zájemce 
o umělecké vzdělávání na přijímací 
zkoušky do ZUŠ Náchod 8.–9. 6. 2021 
od 13.00–17.00 hodin.

Pro školní rok 2021–2022 přijímáme 
žáky těchto oborů:
– hudební obor
– výtvarný obor (od 6 let)
– taneční obor
– literárně dramatický obor
– filmový ateliér (za podpory SRPŠ)

V této době se budeme snažit, aby 
přijímání žáků proběhlo ve zrychle-
né a zjednodušené formě, v příjemné 
atmosféře a samozřejmě za dodrže-
ní veškerých hygienických nutností.
Podrobné  informace  k  přijímacím 
zkouškám jsou na www.zusnachod.cz
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Město Náchod ve spolupráci 
s SVČ Déčko vás zve na

BĚH 
o BĚLOVESKÉ BUBLINKY

sobota 19. června 2021
start a cíl v prostoru Malých lázní Běloves

start dětských kategorií od 10 hodin
2 km 2006 – 2008
1 km 2009 – 2011

 500 m 2012 – 2014
 300 m 2015 a mladší

start hlavního závodu v 11.15 hodin
5 km dospělí

Hlavní závod vede po certifi kované trase Mattoni FreeRun.
Startovné 50 Kč dospělí, děti zdarma. Účastnická medaile pro všechny. 

Více informací včetně elektronické přihlášky na: www.mestonachod.cz/beh
Registrace je možná i na místě od 9 hodin.

Žádáme návštěvníky o využití hromadné dopravy. Kapacita parkování 
u dopravního hřiště je omezena.

Běh je veřejným závodem. Děti a mládež do 15 let startují pouze se souhlasem rodičů. Start na vlastní nebezpečí. Všichni účastníci 
závodu jsou povinní dodržovat platná vládní nařízení a opatření související s bojem proti nákaze Covid-19.



ČERVEN 15DUHA BARTOŇKA

 14.00–15.00  Slavnostní zahájení 
  (svěcení pramene, ocenění nápadu Běloveské bublinky)
 15.00–16.30  vystoupení kapely Koala párty band 
 17.30–19.00  vystoupení kapely 6 NaChodníku 

Doprovodný program
Soutěže s hasičskou tématikou, sportovní a pohodové aktivity pro děti, dobový kolotoč, 

orientální tance Parwana, výstava dravých ptáků, balónky, drobný stánkový prodej.

Den otevřených dveří úpravny vody a vrtu Běla.

Žádáme návštěvníky o využití hromadné dopravy. Kapacita parkování u dopravního hřiště je omezena.

Slavnostní 
otevření lázeňské sezóny 
20. 6. 2021 v Malých lázních Běloves

Město Náchod 
vás srdečně 
zve na

Změna programu vyhrazena!

Slavnostní otevření lázeňské sezony je součástí projektu „Obnova lázeňství v Náchodě“, reg. č. projektu 20RGI02-0077, 
na který poskytl Královéhradecký kraj v roce 2020 dotaci ve výši 500 000 Kč.
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Ačkoliv bylo zahájení letošní turistické sezóny, podobně jako 
v loňském roce, oddáleno nepříznivou epidemickou situací, 
Kladské pomezí vyhlíží léto plné zážitků. Na co všechno se 
můžete těšit? 

První vlaštovkou bylo zahájení provozu dvou pravidelných li-
nek cyklobusů, které se poprvé rozjely křížem krážem naším re-
gionem v sobotu 29. května. Na svých toulkách se s nimi může-
te svézt až do konce září vždy o víkendech a o státních svátcích, 
v průběhu letních prázdnin budou již tradičně brázdit Kladské 
pomezí denně. 

Rodiny s dětmi jistě potěší pokračování oblíbené cestovatelské 
soutěže Toulavý baťoh, která plynule navazuje na loňský ročník. 
Pokud se vám loni nepodařilo nasbírat všech pět razítek nezbyt-
ných pro získání odměny, můžete v započaté hře pokračovat le-
tos. V případě, že jste o soutěži dosud neslyšeli a rádi byste se 
zapojili, vyzvedněte si v některém z informačních center ilustro-
vanou herní mapu. Odměny za nasbíraná razítka budou vydává-
ny na vybraných místech, kde se prostřednictvím vyplnění re-
gistračního formuláře můžete zapojit i do slosování o hodnotné 
ceny, které proběhne za oba ročníky 4. října 2021. Více informa-
cí najdete na webu www.toulavybatoh.cz. 

Celé prázdniny se v Kladském pomezí ponesou v duchu zážit-
ků, nových poznatků i zábavy díky česko-polskému projektu Fes-
tival zážitků! Devět míst na české i polské straně hranice ožije 
tradicemi. Festivalové aktivity budou probíhat každý prázdnino-
vý den s opakováním v týdenních cyklech. Účastníci se seznámí 
s nejrůznějšími řemesly, regionálními zvyky či tradičními pokr-
my a jejich výrobou. Součástí bude i soutěž o věcné ceny a mi-
mořádný zážitek pro toho, komu se jako prvnímu podaří navští-
vit sedm festivalových míst. Pro více informací navštivte web 
www.festivalzazitku.cz. 

Spoustu dalších novinek a inspirace, kam se v létě v našem re-
gionu vydat za zážitky, poznáním či do přírody, najdete v letních 
novinách Kladského pomezí, které vyjdou 8. června. Poté budou 
k dostání na pultech informačních center a v elektronické podo-
bě také na našich webových stránkách www.kladskepomezi.cz.  

Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cí-
lem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím zakladatelem je 
Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 
40 měst, obcí a soukromých subjektů. 

Kladské pomezí je taktéž ofi ciální název turistické oblasti v se-
verovýchodních Čechách při hranici s Polskem, která zaujímá 
rozlohu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu 
Trutnov v oblasti Jestřebích hor.  Název vychází z historie, kdy 
tudy procházela důležitá obchodní stezka spojující Prahu s pol-
ským Kladskem. (foto Jan Zíliš)

Přípravy na léto v Kladském pomezí vrcholí
Kladské pomezí nabízí možnost prezentace ZDARMA v novém 
online katalogu ubytování

Patříte mezi provozovatele ubytovacích služeb na území Klad-
ského pomezí nebo v některém z členských a partnerských měst 
či obcí? Využijte možnosti prezentace vašeho ubytovacího zaří-
zení v online katalogu ubytování Kladského pomezí na letošní 
rok zcela ZDARMA! Katalog s novou vizualizací a jednoduchým 
systémem online formulářů je součástí našich webových strá-
nek www.kladskepomezi.cz. 

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o prezentaci v našem 
katalogu nás kontaktujte na e-mailové adrese info@kladskepo-
mezi.cz. Rádi vám poskytneme kompletní nabídku i pro nečle-
ny a ubytovatele mimo území Kladského pomezí. 

www.kladskepomezi.cz
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KRÁLOVÉ
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Police 
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Česká Skalice

Jaroměř

Karlów

Kudowa Zdrój

CYKLOBUSY
KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

Nechte se dovézt společně s Vaším kolem 
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí, 

Krkonoš a do polských Stolových hor.

ČERVENÁ LINKA

Hradec Králové - Náchod - Adršpach - Trutnov 
Pec pod Sněžkou - Pomezní Boudy

TA M ODKUD -  K A M ZPĚT

čas odjezd • zastávky • příjezd čas

7:10 Hradec Králové,Terminál HD …

7:30 Jaroměř, Na Špici …

7:35 Jaroměř, aut. st. …

7:50 Česká Skalice, nám. …

8:01 Náchod, Staré Město, rozc. …

8:05
8:10

Náchod, aut. st. 18:40

8:20 Velké Poříčí, pošta 18:30

8:25 Hronov, aut. st. 18:25

8:33 Bezděkov n. Met., Na Mýtě 18:18

8:40 Police n. Met., aut. st. 18:10

9:00 Teplice n. Met., nám. 17:50

9:05 Teplice n. Met., skály 17:45

9:15 Adršpach, skály 17:35

9:20 Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast. 17:25

( Jívka, Janovice, host. (

( Jívka, aut. st. (

( Jívka, rozc. SKJ (

( Radvanice, aut. st. (

9:33 Chvaleč, kino 17:10

9:50
9:55

Trutnov, aut. nádr. 16:50
16:45

10:10 Svoboda n. Úpou, aut. st. 16:25

10:17 Horní Maršov, most 16:20

10:22 Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa 16:15

( Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám. 16:10

( Pec p. Sněžkou, aut. st. 16:05

( Pec p. Sněžkou,Velká Úpa, nám. 16:00

( Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa 15:55

10:37 Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn 15:45

10:47 Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy 15:35

MODRÁ LINKA

Náchod - Kudowa Zdrój - Karłów

TA M ODKUD -  K A M ZPĚT

čas čas čas
odjezd • příjezd

zastávky
čas čas čas

8:10 10:10 13:10 Náchod, aut. st. 9:29 12:49 15:49

( ( ( Náchod, Běloves, Ida ( ( (

( ( ( Náchod, CLO ( ( (

( ( (
Kudowa Zdrój, 

Slone, CLO
( ( (

8:20 10:20 13:20
Kudowa Zdrój, 

dw. kol.
9:19 12:39 15:39

( ( (
Kudowa Zdrój, 
ul. Zdrojowa 

( ( (

8:24
8:26

10:24
10:26

13:24
13:26

Kudowa
Zdrój 

9:15
9:13

12:35
12:33

15:35
15:33

8:37 10:37 13:37
Karlów, 

Bledne skaly
9:00 12:20 15:20

8:49 10:49 13:49 Karlów 8:50 12:10 15:10

* obě linky jezdí od 29.5.2021 do 30.9.2021 v sobotu, neděli a ve svátky.
V době letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2021 jezdí každý den. 

Na obou linkách platí tarif IREDO. S ohledem na epidemickou situaci 
doporučujeme si aktuální jízdní řády ověřit na webových stránkách.

390

392

KLADSKEPOMEZI-inz_cyklobusy-plakat A4_2021.indd   1 29.04.21   11:33



ČERVEN 17FESTIVALY 2021

Bohužel ani v  letošním roce se vzhledem k pandemickým 
opatřením nepodařilo uspořádat žádný ze dvou tradičních ná-
chodských festivalů – 23. ročník celostátního festivalu student-
ské umělecké tvořivosti Náchodská Prima sezóna a 50. ročník 
festivalu komorní hudby Camerata Nova Náchod. 

Alespoň malou útěchou a vzpomínkou na uplynulé realizova-
né čtyři ročníky obou zmíněných festivalů je výstava na Masa-

„Tak takové to tedy bylo“ (Jára Cimrman)
rykově náměstí v Náchodě, která potrvá do konce měsíce červ-
na 2021.

Pevně doufám, že se podobný scénář zákazů a restrikcí již 
nebude opakovat a všichni si užijeme festivalové pohody v roce 
příštím!                                            

       Jiří Hejzlar, ředitel festivalů

www.mestonachod.cz
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Nezisková organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) je terénní 
a ambulantní sociální služba, která se zaměřuje na pomoc lidem 
s duševním onemocněním. Především terénní forma služby uká-
zala svou důležitost v době pandemie. Po celou dobu nouzové-
ho stavu služba nepřerušila kontakt s klienty a přijímala nové 
zájemce. Terénní týmy PDZ se staly pro klienty průvodci pande-
mickým stavem a prostředníky mezi systémem vládních opat-
ření a uživatelem. Týmy předávají informace týkající se karan-
tén či postupů při podezření na nákazu. Pomáhají komunikovat 
s lékaři, rodinou, úřady, nadacemi. „Klientům pomáháme s pro-
blémy, které potřebují a chtějí řešit, jen třeba neví, jak na to. Pomá-
háme např. shánět novou práci či bydlení, žádat o dávky státní so-
ciální podpory, komunikovat s lékaři, vyjednat spolupráci s dalšími 
neziskovými a dobrovolnickými organizacemi či nadacemi, které mo-
hou klienta podpořit v konkrétních oblastech,“ říká sociální pracov-
nice Hana Hejzlarová z náchodského střediska PDZ. Náchodský 
tým řešil v letošním roce např. situaci pana Ludvíka a paní Kláry. 

Pan Ludvík žije sám. S PDZ už nějakou dobu spolupracuje. Ná-
chodský tým mu pomáhá s komunikací, doprovází ho k léka-
řům, podporuje při jednání se zaměstnavatelem, na úřadech atp. 
Nejspíše proto, že pan Ludvík týmu důvěřoval, obrátil se na něj, 
když mu nebylo dobře. Pracovníci PDZ mu pomohli při komuni-
kaci s praktickým lékařem a zajistili respirátory a léky. Podařilo 
se vyjednat, že praktický lékař přijel za pacientem osobně a udě-

Podpora Péče 
o duševní zdraví v době pandemie
Pandemie COVID-19 přináší do života různé situace. Řadu lidí dostala do sociálních a zdravotních problémů, se kterými není 
snadné si poradit. Situace se řeší o to hůře, když jsou problémy umocněny psychickými obtížemi. V krizi je dobré mít se o koho 
opřít a vědět, na koho se obrátit. Ve východních Čechách nabízí pomocnou ruku organizace Péče o duševní zdraví.

lal test na coronavirus. Poté, co byl výsledek testu pozitivní, na-
vrhl lékař hospitalizaci. S klientem tým vše projednal a Ludvík 
nakonec souhlasil. Hospitalizaci i léčbu zvládl dobře a nyní je 
zdravý už zase doma ve svém. 

Paní Klára přišla kvůli lockdownu o dlouholetou práci a zů-
stala tak se dvěma dětmi bez příjmů. Pracovníci PDZ jí pomohli 
zažádat o dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, o inva-
lidní důchod. Praktickou pomoc vyjednali přes nadace a dobro-
činné organizace. Na Klářinu žádost se podařilo najít pomoc při 
distanční výuce. Pracovníci nadále pomáhají Kláře hlídat termí-
ny, podporují při úředních jednáních, doprovází, pokud je třeba. 
Klára si našla práci na částečný úvazek. Na pokrytí nutných vý-
dajů zatím výdělek nestačí, ale Klára se s podporou pomalu za-
číná stavět opět na své vlastní nohy. 

Že jste podobných příběhů slyšeli za poslední rok snad stov-
ky? Ano, tlak na to obstát v době pandemie po všech stránkách 
je velký. „Jako terénní sociální služba se setkáváme s různými ži-
votními příběhy a osudy. Naší prací je podat pomocnou ruku a pro-
vést náročným životním obdobím tam, kde je třeba a kde duševní 
nemoc člověka v řešení obtížné situace handicapuje,“ říká Hejzlaro-
vá. V případě potřeby se mohou lidé obrátit na náchodské stře-
disko PDZ na tel. 778 526 210 či e-mailu pdz-na@pdz.cz či přijít 
osobně v kontaktní den v úterý od 9 do 16 hodin na adresu Tyr-
šova 59 v Náchodě.

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy foto obrazů, která se 
uskuteční za účasti autora ve středu 2. června 2021 od 17.00 ve 
vstupní aule Městské knihovny v Náchodě.

Sérii foto obrazů autor věnuje lůžkovému oddělení dětské re-
habilitace FN Motol v Praze.

 úvodní slovo pronese fotograf Rostislav Bartoň
 hudební doprovod bratři Malinové

 Josef Malina se narodil v roce 1979 v Náchodě. Vystudoval 
Konzervatoř Jaroslav Ježka v Praze, obor housle. Spolupracoval 
s mnoha tuzemskými i zahraničními hudebníky, od roku 2010 
koncertuje s náchodskou hudební skupinou Malina Brothers. 
Díky muzice navštívil mnoho zemí i zajímavých míst u nás, po-
každé s neodmyslitelným fotoaparátem v batohu. V roce 2016 se 
po 17 letech života v Praze vrátil do rodného Náchoda, kde pod-
niká toulky krajinou nejmilejší a zachycuje zdejší přírodu a kra-
jinu, která výstavu tematicky propojuje. 

“Myšlenka uskutečnit výstavu vznikla ve FN Motol, kde jsem 
nedávno strávil deset dní jako doprovod na nově otevřeném lůž-
kovém oddělení dětské rehabilitace.“

Jediné oddělení tohoto typu v České republice je určeno pro 
rehabilitaci dětí s poruchou motorických funkcí po léčbě neu-
rologických a dalších onemocnění a po operacích či úrazech ve 
fázi, kdy má rehabilitace dominantní roli v léčbě.

 “Některé děti se bohužel díky zdravotním potížím nemohou 
podívat ani z okna. Náhodou jsem měl u sebe jeden svůj foto ob-
raz Metuje, který jsem postavil na parapet. Prostor se najednou 
„zateplil“ a pozitivní reakce mě dovedly k myšlence věnovat ce-
lému oddělení sérii foto obrazů. Po domluvě se staniční sestrou 
a paní primářkou už vše nabylo konkrétních rozměrů a smyslu.“

Každý z vystavených foto obrazů má jeden prodejný exemplář, 
podepsaný autorem. Zakoupením tak podpoříte jeho výrobu pro 
dětské lůžkové oddělení FN Motol.

Výstava potrvá do 2. července 2021.

Josef Malina „PŘÍRODU DĚTEM“

nový BAREFOOT
obchod v Náchodě
otevíráme v červnu

www.bosuj.cz
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Jak to bylo s ateliéry, pokračování 3 
Po roce 1989 začíná nová historie Kruhu výtvarníků. SZK kon-

čí svoji činnost a nad n p. Tepna se stahují mračna. Ateliér v uli-
ci Českých bratří je zrušen. Členům bývalého Kruhu nezbývá nic 
jiného než hledat jiné prostory v soukromí. Nabízí se možnost 
přestěhovat ateliér do domu u Jíchů na Komenského třídě. Vyba-
vení ateliéru bylo za symbolickou cenu odkoupeno a přestěho-
váno do nového ateliéru. Došlo k přejmenování Kruhu výtvar-
níků na Amag – ateliér malířů a grafiků.

Autorem tohoto nového názvu byl tehdejší člen pan Milan Hencl. 
Později kolem roku 2016 vznikla značka Amag, z. s., kterou navrh-
la naše členka Lenka Pavelková. Ateliér sloužil ke společné tvorbě 
a scházení se. Plynule navázal na program minulých ateliérů, ov-
šem již bez lektora. Neporušili jsme ani tradici scházení se kaž-
dý čtvrtek. Z rodinných důvodů rodiny Jíchových byl roku 2001 
provoz ateliéru ukončen. Členové se dále scházejí v soukromí, 
aby přečkali nepříznivý stav a byli neustále v kontaktu. Samo-
zřejmě dochází k úbytku členů, ale věrní se nevzdávají. Jednají 
o vzniklé situaci s tehdejšími představiteli města. Amag provi-
zorně dostává možnost se scházet v budově tehdejšího SG klu-
bu v Hurdálkově ulici. Každý čtvrtek v podvečer máme možnost 
se scházet alespoň k diskusím, ale tvůrčí ateliérová činnost se 
nedá provozovat. V roce 2005 nám byla nabídnuta možnost se 
scházet v klubovně Prima sezony. I když šlo o sklepení Staré radni-
ce čp. 1 na Masarykově náměstí, byla zde možnost tvůrčího vyžití. 

Stará radnice čp. 1, Masarykovo náměstí

V těchto prostorech se členové Amagu scházeli celých 10 let. Pro 
novou historii Spolku má tato budova význam, neboť v těchto 
prostorech byl v březnu roku 2015 ustavující schůzí zřízen spolek 
Amag z.s. v Náchodě, který je zapsán u Krajského soudu v Hradci 
Králové. Má tedy právní subjektivitu pro jednání s městem a ji-
nými organizace v rámci sponzorství Spolku. Společně s městem 
jsme vyřešili umístění nového ateliéru v objektu čp. 1759 na Praž-
ské třídě a později v roce 2018 v budově kina Vesmír v Hurdálkově 
ulici, kde máme ateliér dodnes. A to je momentálně konec mého 
vyprávění o stěhování našeho spolku.

Obdiv patří všem členům, kteří se podíleli a podílejí na dob-
rém jménu spolku Amag z. s. a navázali tak na dlouhodobou 
tradici Kruhu výtvarníků. Představitelům města Náchoda patří 
vřelý dík za vstřícnost při řešení situací s umísťováním našich 
ateliérů.                                                   Text a ilustrace Milan Jícha

 Aktuálně
Jako již tradičně každý rok, i  letos se spolek AMAG připojí 

k akci Den otevřených ateliérů, kterou ve Východních Čechách 
pořádá Impuls Hradec Králové – Centrum uměleckých aktivit. 
Přijďte se v sobotu 12. června podívat do našeho ateliéru v bu-
dově náchodského kina Vesmír. Budeme se na vás těšit mezi  
10. a 14. hodinou, moc rádi vás po nuceném kulturním půstu 
opět přivítáme. A pokud budete mít zájem, můžete si vy i vaše 
děti zkusit malovat a tvořit s námi. 

Text a grafická úprava: Jiří Spíšek

Dům U Jíchů, Komenského třída

Víte, kdo se nejlíp vyzná v lesních rostlináchn nebo 
zvířatech? Nebo dokonce ve strojích a náčiní, které 
lesníci při své práci používají? No přece Nikola Kyla-
rová, Johana Lepšová a Martin Ťokan z VIII.D – vítě-
zové regionálního kola lesnické soutěže YPEF! Po ne-
dávném úspěchu, kdy postoupili ze základního kola, 

se dne 20. 5. 2021 poprali o co nejlepší umístění mezi družstvy 
mladších žáků z Královéhradeckého, Pardubického a Liberecké-
ho kraje. A byli nejlepší! Celostátní kolo se bude konat až v září 
– snad už „naživo“ – a tak mají naši borci čas na to, aby své vě-
domosti ještě vylepšili. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí. 

Ivana Šimurdová, ZŠ, Náchod, Komenského 425

Úspěch žáků ZŠ Komenského
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Tělovýchovná jednota Sokol STARKOČ – oddíl turistiky
Vás srdečně zve na 46. ročník dálkového pochodu

Po stopách bojů z roku 1866 
Po trasách: Pěší – 7,5 km (pro děti i s kočárky, soutěž), 11 km, 20 km, 31 km (11 km + 20 km)

Cyklo – Silniční kola 33 km a Horská kola 33 km, 66 km (33 km SK + 33 km HK)

Datum konání: sobota 19. června 2021

Prezentace: Železniční stanice ve Starkoči (okr. Náchod) od 7 – 10.45 hodin
Cíl: Na koupališti ve Starkoči do 18 hodin  
Jak k nám: Vlakem – tratě 032, 033 (výhodné skupinové či rodinné slevy)
Startovné: 25,- Kč (děti do 14 let – 15,- Kč)
Ubytování: 25,- Kč/noc v místní sokolovně ve spacím pytli – objednat do 15. 6. 2021
Informace: Jaroslav Rufer, Starkoč 6, 547 01 Náchod, mob. 775945866,

e-mail:  rufer.starkoc@seznam.cz, internet: http://tjsokol.starkoc.net
Občerstvení: Ve stánku na koupališti ve Starkoči.
Různé: Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!!!

Všichni účastníci obdrží v cíli „Pamětní list“ a tatranku.
Batohy uschováme v cíli pochodu. 
Pochod se jde za každého počasí! 
V cíli budou krásná originální razítka pochodu.
V cíli od 13.30 hod. bude hrát živá hudba - Comeback
Při pochodu možnost zakoupit nové turistické vizitky tohoto pochodu za 12,-Kč!

Popis tras pro pěší turisty:
Trasa 7,5 km: Starkoč, Lhotecký dvůr, Vysokov, Starkoč koupaliště – soutěž 
Trasa 11 km: Starkoč, Lhotecký dvůr, pomník Myslivce, Vysokov, pomník na Brance, Václavice,

Starkoč koupaliště
Trasa 20 km: Starkoč, Studnice, Třtice, Žernov, Rýzmburk, Ratibořice, Č. Skalice, přehrada Rozkoš,

Dubno, Starkoč koupaliště

Popis tras pro cykloturisty:
Horská kola:
Trasa 33 km: Starkoč, Dubno, Ratibořice, Sl. mlýn, Havlovice, Č. Kostelec, rybník Špinka, Kramolna,

pomník Myslivce, Starkoč koupaliště

Silniční kola:
Trasa 33 km: Starkoč, Studnice, Č. Skalice, V. Jesenice, Šestajovice, Slavětín, Pod Černčicemi, 

Nahořany, Lhota u Nahořan, Šonov, Provodov, Vysokov, Starkoč koupaliště

Na shledanou ve Starkoči v sobotu 19. června 2021!!!
Případná omezení v souvislosti s pandemií Covid 19 budou řešena v návaznosti na aktuální doporučení 
MZ ČR, sledujte proto naše webové stránky pro upřesnění nastavených pravidel pochodu. Jen 
s ohleduplností si můžeme užít pobyt v přírodě a udělat něco pro své zdraví.
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v ČERVNU 2021 v Muzeu Náchodska
Přehled kulturních akcíGALERIE výtvarného umění v Náchodě

Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pon-
dělí od 9 do 17 hodin.

 Jan Paul. Triptych Vzkříšení 
Triptych, zamýšlený  jako oltářní obraz, autor dokončil až 
po deseti letech koncem roku 2020. Vyjadřuje vztah a úctu 
nejen ke Kristu a jeho vykupitelskému dílu, ale k celému křes-
ťanství, které významně ovlivnilo světové myšlení a kulturu. 
Tento postoj zásadně ovlivňuje po roce 2004 celou jeho malíř-
skou tvorbu, v níž se zabývá existenciálními tématy: fyzickou 
konečností člověka, otázkou definitivnosti lidské existence, 
tím, co člověka přesahuje. Triptych Vzkříšení tak zcela logicky 
právě toto téma vyjadřuje. Autor je přesvědčen, že pro všech-
ny lidi bez rozdílu vyznání je tajemství vzkříšení stále přítom-
nou hodnotou, neboť vždy se tázali po smyslu své existence. 
Výstava potrvá do 27. 6. Kurátor výstavy: Mgr. Jan Kapusta. 

 Antonín Kanta. Obrazy mého světa – tušení a doteky řádu. 
Antonín Kanta se nejdříve zabýval fotografií technicky doko-
nalou: dokumentární, portrétní, aktů, struktur a detailů. Když 
fotografický obor ovládla digitální technika, začal kreslit vol-
nou rukou, pomocí pravítka i šablon. Dnes je kresba pro Kan-
tu zcela nezbytnou životní potřebou – slouží mu v úsilí o vi-
zualizaci vlastních pocitů, prožitků; je jeho vnitřní výpovědí, 
projevem radosti z tvoření. Vytváří početné neukončené cykly 
kreseb tužkou, perem a tuší, barevnými tušemi, hledá vnitřní 
řád přírody i lidské společnosti. S autorem se podělíme o ra-
dost z tvorby, objevíme kouzlo nekonečného světa kresby. 
Výstava potrvá do 27. 6. 
Kurátoři výstavy: PhDr. Josef Chalupa, Mgr. Jan Kapusta.
K výstavě je připraven samoobslužný program Hra s tvary, 
ve kterém mohou především děti vytvářet obrazce z připra-
vených geometrických tvarů. 

 Cyklus přednášek o ruském umění 18. a 19. st.
Každé sudé pondělí od 18:00 hodin galerie vysílá cyklus před-
nášek o ruském umění 18. a 19. století. Přednášející PhDr. Ju-
lie Jančárková seznamuje diváky v souvislosti s architektu-
rou, malbou, užitým uměním a módou s osobností cara Petra 
I., a jeho dcerou Alžbětou a dalšími panovníky. 
Přihlásit se můžete na https://zoom.us/j/97709536569, heslo 
266587 nebo živě na facebook.com/galerienachod. 

 14. 6. Ruské umění 18. století: 
vývoj umění v době Kateřiny II.
Osvícená panovnice Kateřina II. odstupuje od barokního pře-
pychu. Povíme si, jak se klasicismus její doby projevil v umě-
ní. Vysvětlíme si, kdo jsou mladé "smoljanky" a kdo jsou dvor-
ní umělci Levickij a Borovikovskij. Odpovíme na otázky, zda 
se mohl obyčejný vesnický kluk z chudé rodiny uplatnit v roli 
umělce a čím se liší kaftan od kamizoly. 
Odkaz na minulé přednášky: https://www.youtube.com/watch?-
v=wAK5RihzBD0&list=PLNVA-65lha4bUkq7SDO6oyELTM3JvoJby

 Dny otevřených ateliérů
Centrum uměleckých aktivit  Impuls Hradec Králové orga-
nizuje dvoudenní výtvarný festival Dny otevřených atelié-
rů – (DOA). Ve dnech 12. a 13. 6. můžete zhlédnout výstavu 
Antonín Kanta – Obrazy mého světa – tušení a doteky řádu 
a výstavu Jan Paul. Triptych Vzkříšení. Na sobotní odpoled-
ne v čase od 13 do 16 hodin je naplánováno setkání s Antoní-
nem Kantou, který Vás provede výstavou. Zároveň bude při-
pravena tvořivá dílna s účastí autora. Během konání výstav 
je možné také zhlédnout krátký videozáznam o umělci a vý-
stavě. Volný vstup.
Další doprovodné akce plánovány v návaznosti na epidemiologic-
kou situaci.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod.

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masa-
rykově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského 
regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých 
lidí až po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice fi-
gurek vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme 
se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Dále byla 
expozice obohacena o nové exponáty, které můžeme pozornos-
ti návštěvníků taktéž doporučit. Organizované výpravy lze ob-
jednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu meisnerova@
muzeumnachodska.cz. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 
a od 13 do 17 hod.

Příběhy rodu Landsbergerů
Do 22. 8. 2021 Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky 
do Broučkova domu (Masarykovo nám. čp. 18) na výstavu vě-
novanou významnému rodu textilních průmyslníků, spjatých 
svými kořeny s Náchodem. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 
13–17 hod. 

Kdo si hraje, nezlobí
Na letní sezónu jsme ve výstavní síni Muzea Náchodska v Tyršo-
vě ulici připravili výstavu hraček zaměřenou především na pro-
dukci náchodského Kovodružstva a jeho nástupnických firem 
Kovap a Kaden. Přijďte si zavzpomínat na tradiční mechanic-
ké a kovové hračky, které měl v dětství téměř každý doma! K vi-
dění je produkce dřívější i současná. Výstavu můžete navštívit 
od 4. 6. do 22. 8. 2021 každý den kromě pondělí 9–12, 13–17 hod. 

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s rozsáhlým podzemím. V současné době 
probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnost-
ního areálu, během níž je pevnost uzavřena. Volně přístupná 
zůstává naučná stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě 
zveme.
Sledujte prosím i nadále aktuální vývoj epidemiologické situace a s ní 
související nařízení, naše webové stránky a facebook, kde informa-
ce průběžně aktualizujeme! Plánované programy mohou být zruše-
ny či změněny.
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufl and 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

ČERVEN
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

  5. a 6. 6.  MDDr. Jan Petřík  Kamenice 113 (Pasáž Magnum),  
    Náchod  Tel.: 724 086 199
       12. a 13. 6.  Zubní lékař Eva Lucyna Perez-Cruz (Dentator s.r.o.) 
    Karlovo nám. 179, Náchod (budova České spořitelny)
      Tel.: +48 792 833 635
  19. a 20. 6.  MUDr. Jarmila Podškubková  Větrník 720
    Červený Kostelec  Tel.: 491 462 331
  26. a 27. 6.   MUDr. Eliška Pištorová  Komenského 72,
    Nové Město nad Metují  Tel.: 491 472 923

AKCE PRO VEŘEJNOST
SVČ Déčko Náchod připravuje akce pro 
veřejnost v souladu se současnými epi-
demiologickými pravidly, těšíme se na 
vás 1. června při oslavě Dne dětí nebo 
20. června při příležitosti Otevření lá-
zeňské sezóny. Je třeba sledovat naše 
webové a facebookové stránky, kde se 
dozvíte aktuální podmínky a podrob-
nosti.

 sobota 5. června – TOULKY S DÉČKEM
Pojďte si projít okolí Náchoda!
Různé délky tras – od krátké dětské ko-
čárkové až po deset kilometrů, drobné ob-
čerstvení a možnost posezení v cíli, prů-
běžný start v 8–10 hodin, akce se bude 
konat dle pravidel aktuálních v době ko-
nání akce, podrobnosti budou zveřejněny
na našem Facebooku, informace Pavlína 
Tylšová, 775 223 292

 Déčko pro rodiny II. Družina Déčka 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008130
SVČ Déčko Náchod za podpory ESF znovu 
zahájilo činnost družiny.
Mohou ji navštěvovat děti ve věku 6–10 
let, jejichž rodiče jsou zaměstnáni v Krá-
lovéhradeckém kraji. Děti vyzvedneme ze 
školy a převedeme do našich prostor, kde 
si můžou hrát nebo si dělat přípravu do 
školy pod vedením pečovatelek. Pro děti 
zajistíme program a pitný režim. Informa-
ce získáte na tel. 775 592 241 nebo alena.
smutna@decko-nachod.cz

 I o těchto letních prázdninách vám SVČ 
Déčko Náchod nabízí možnost využít let-
ní příměstské tábory za zvýhodněné ceny 
(1100 /900 Kč ) díky projektům ESF:

 Déčko pro rodiny CZ.03.2.65/0.0/0.0/16
_047/0008127 a

 Déčko pro rodiny – příměstské tábory 
II CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015675.
Této  dotace  mohou  využít  rodiče,  kte-
ří jsou zaměstnáni v Královéhradeckém 
kraji.
Informace získáte na tel. 775 592 241 nebo 
alena.smutna@decko-nachod.cz

LETNÍ TÁBORY
poslední místa!

TÁBOROVÉ POBYTY
11. - 18. 7. - Cesta začínajícího tanečníka
25. 7. - 3. 8. - Vižňovské olympijské hry

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
9. - 13. 8. - Vilma běží o život

9. - 13.8. - Za zvířátky do Afriky
16. - 20. 8. - Street dance education

Chcete vědět víc? Načtěte QR kód pro další informace:

PUTOVNÍ TÁBOR PRO MLÁDEŽ
4. - 6. 6. a 13. - 22. 8. - Jiráskova cesta
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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 tele-
fonu faráře Stanislava Švarce 420 776 736 885 nebo mobilního 
telefonu předsedkyně RS Ivony Čadové 420 604 929 825.
Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohosluž-
by se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 ho-
din. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kon-
takty: kancelář 491 428 355, děkan P. Zdeněk Kubeš 737 383 752, 
farní vikář P. František Filip 733 399 508, výpomocný duchov-
ní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: far-
nost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–
11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu 
po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondě-
lí 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, 10.15 a 18.00. 
Na nedělní bohoslužby je třeba si rezervovat místo. Rezervaci je 
možné provést elektronickou cestou na webových stránkách far-
nosti. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede 
mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. Slavnost Těla a Krve 
Páně (Boží Tělo) letos připadá na neděli 6. června. Pouť hřbitovní-
ho kostela Narození sv. Jana Křtitele oslavíme v neděli 27. června.                                                                                           

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 Bár-
ta, mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osob-
ní i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv 
po telefonní domluvě. V době hygienických a epidemiologických 
opatření jsou bohoslužby a veškeré další setkávání až do odvo-
lání pozastaveny. Prosíme, sledujte naše webové stránky: http://
www.nachod.sonov-evangnet.cz a facebook: Evangelíci při Rozkoši. 
Na webových stránkách uveřejňujeme přípravy k domácím bo-
hoslužbám a ztišením i různé další texty, které mohou být po-
vzbuzením. 
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207. budova Sokola – 2. patro  (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014.  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova  584,  kazatel  Ing.  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. Bo-
hoslužby v neděli v 9.30 hodin. Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

Senior klub „Harmonie 2“

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Zvolna se uvolňují opatření v čase epidemie, ale stále není do-
voleno setkání v klubovně s větším počtem osob, natož pak vý-
roční členská schůze, a proto sledujte naše vývěsky s aktuál-
ními informacemi. 

 Květnový pobyt v Chlumu u Třeboně je přeložen na konec 
června od 26. 6. do 3. 7. Předpokládáme, že v červnu by již moh-
ly být otevřeny hotely a penziony, tak doplatky na pobyt bu-
dete moci zaplatit v klubovně Harmonie 2–7., 10. a 14. června 
od 15.30 hod. Pokud takové uvolnění nebude, dosud zaplacené 
zálohy budou účastníkům vráceny.

 Z důvodů covidové epidemie jsme museli v minulém roce dva-
krát posunout pobyt v Piešťanech, kde byla rezervace na well-
ness pobyt domluvena na 7.–12. července t.r. Vzhledem k dosud 
nepříznivým cestovním podmínkám jsme s p. ředitelem roz-
hodli tento pobyt opět zrušit s tím, že nám hotel vrátí zaplace-
né zálohy, které budu moci účastníkům vyplatit zřejmě 21. a 24. 
června v klubovně Harmonie 2 nebo na daný účet.

 Od 28. srpna do 4. září je zajištěný pobyt v hotelu Astoria 
v Jánských Lázních. Cena za pobyt s plnou penzí je 4.340 Kč. 
Doprava vlastní (parkování u hotelu zd.), spojení autobusem je 
příznivé. Lze využít bazén v lázních, masáže v hotelu za 290 Kč.  
Výlety do okolí hotelovým mikrobusem. Záloha na pobyt 2.200 
Kč. Přihlásit se ještě zájemci mohou na mail: apobaru@seznam.
cz, tel.775 242 562 (A. Polákové), neboť je několik volných míst.

 Na wellness pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí ještě ne-
mám informaci na změnu termínu. Jakmile bude hotel otevřen, 
tak domluvíme podmínky a ozvu se.

 Na 15. září se připravuje zájezd do Prahy, neboť již předpo-
kládáme možnost spolkové činnosti. Přihlásit se budete moci 
1. a 3. června v klubovně Harmonie 2 od 15.30 hod. se zapla-
cením zálohy 200 Kč. V případě nekonání zájezdu vám budou 
zálohy vráceny.
Své záležitosti můžete vyřídit v naší kanceláři Harmonie 2 vždy 
v pondělí 15.30–16.30 hod. Užívejte si přírody a jarního počasí, 
které vám pomohou překonávat současné události, abychom se 
opět ve zdraví setkali v klubovně Harmonie 2.

Na shledání s vámi se těší členové výboru.

Výroční členská schůze, která se koná ve středu 16. 6. 2021
od 14.00 hod. v hotelu ELKO – Staré Město u Penny

 Program:
 přivítání členů a hostů
 vybírání členských příspěvků
 hodnocení činnosti spolku za r. 2020
 informace o čerpání dotace za r. 2020
 žádost o dotaci na činnost od města Náchod pro r. 2021 
 plán činnosti – omezen 
 finanční zpráva spolku za r. 2020
 návrh čerpání spolku na r. 2021
 zpráva RK 
 spolupráce s městem Náchod a organizacemi
 prostor hostům
 usnesení.
 Různé: podněty, návrhy aj. 

Občerstvení pro členy zajištěno organizací. 
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se při-
hlásit včas. Mob.: 724 908 861, 774 919195.
Doporučujeme se včas přihlásit na odvoz – Senior taxi.
Těšíme se na setkání, vážíme si vašeho zájmu o dění v našem 
městě i zájmu organizací o spolupráci s naším sdružením.
Organizátoři si vyhrazují možnost změn vzhledem k aktuální 
situaci před plánovaným termínem schůze.
Za Výbor SZdP Náchod z.s. srdečně zve: O. Frühaufová, M. Čiháček

grafické studio a EXPRESS tiskárna
plakáty, letáky, prospekty, kalendáře

tisk plakátů A3, A2, A1 od 1 kusu
 603 311 052 | studio@creopress.cz
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Milí čtenáři a čtenářky, 
pevně doufáme, že vám v červnu nadále budeme moci poskyto-
vat všechny výpůjční a informační služby. Znamená to, že bu-
dou otevřeny půjčovny pro dospělé i dětské čtenáře v běžném 
režimu, tedy včetně poskytování reprografických služeb a pří-
stupu na internet. Nově otevíráme i studovnu a čítárnu, uži-
vatelé by ale stále měli omezit dobu pobytu v knihovně na mi-
nimum a dodržovat hygienická opatření. 
Těšíme se na vás v pondělí a v pátek od 9.00 do 17.00 hodin, 
v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 9.00 do 18.00 hodin. V sobo-
tu zůstává knihovna prozatím uzavřena.

Rozvoz knih
Ve čtvrtek 3. června se v dopoledních hodinách uskuteční roz-
voz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Hala

 Josef Malina: Přírodu dětem
2. června – 2. července. Srdečně vás zveme na vernisáž výsta-
vy foto obrazů, která se uskuteční za účasti autora ve středu  
2. června 2021 od 17.00 hodin ve vstupní hale knihovny. Úvodní 
slovo pronese fotograf Rostislav Bartoň, hudební doprovod za-
jistí bratři Malinové. Každý z vystavených foto obrazů má jeden 
prodejný exemplář, podepsaný autorem. Zakoupením tak podpo-
říte jeho výrobu pro dětské lůžkové oddělení FN Motol.

Studovna
 Paní Božena pro XXI. století

Do 17. června. Skupina textilních výtvarnic z Prahy, která se vě-
nuje tvorbě šitých obrazů na různá témata, představuje kolekci, 
která je inspirována dílem a krajem Boženy Němcové. Na svých 
dílech používají rozmanité textilní techniky, jako je výšivka ruč-
ní i strojová, batika, malba nebo přenos fotografií na látku. In-
spirují je i zapomenuté textilie z pozůstalostí, kterým vdechují 
nový život a nabízejí jejich uplatnění v moderních interiérech.

 Doteky světla
18. června – 31. července. Výstava olejomaleb Janky Řehákové, 
jejíž tvorbou se prolíná vnitřní touha zachytit a zvěčnit na plát-
ně světlo spolu s jeho nadějí, krásou a hloubkou. Výstava bude 
zahájena slavnostní vernisáží s houslovým doprovodem v pátek 
18. června od 16.00 hodin. 

Dětské oddělení
 Lovci perel

Do 30. června. V dětském oddělení vystavujeme ilustrace ke kni-
hám, které nakreslili účastníci soutěže Lovci perel.

Seminář jak na chytrý telefon a tablet
Nabízíme dva semináře pro seniory ve věkové kategorii 65+, 
kteří se chtějí naučit, jak správně ovládat PC, tablet nebo chytrý 
telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Tříhodinový 
seminář Vyzkoušej tablet a chytrý telefon je vhodný pro zájem-

ce, kteří nemají vlastní zařízení a chtějí si ho vyzkoušet. Lekce 
se uskuteční ve středu 2. června od 9.00 do 12.00 hodin ve stu-
dovně. Druhý seminář Jak na tablet a chytrý telefon je určený 
pro seniory, kteří si přinesou vlastní, dostatečně nabité, zařízení. 
Výuka proběhne ve středu 2. června ve studovně, a to od 13.00 
do 17.00 hodin. Na oba semináře se můžete hlásit ve studovně, 
počet míst je omezený.

Beseda o knize Na vlnách s Petrem Voldánem
V úterý 15. června vás od 17.00 hodin zveme na představení 
knihy Na vlnách s Petrem Voldánem – Ušima, očima i srdcem ko-
lem světa. Kniha není klasickým cestopisem, i když v ní budete, 
prostřednictvím zážitků ostříleného rozhlasáka, putovat napříč 
poledníky a rovnoběžkami od severního polárního kruhu takřka 
k rovníku. S autorem knihy pojedete autem, vlakem, metrem, pů-
jdete pěšky, zkusíte i lanovku či dokonce ledoborec. „Koho jsem 
potkal, co jsem viděl, leccos i zkusil a mnohé zažil…“ Tak cha-
rakterizuje Petr Voldán knihu, ve které nás vyzývá – pojďte si 
povídat. A tuto mimořádnou možnost budete mít, pokud přijde-
te do naší studovny. 

Setkání účastníků knihovnických procházek
Během uzavření knihovny jsme pro vás připravili několik pro-
cházek s knižní tématikou. V březnu a dubnu se menší děti moh-
ly zapojit do soutěže se skřítkem Knihovníčkem, pro ty větší 
a dospělé jsme pak vymysleli komiksový kvíz. Účastníky obou 
procházek zveme ve čtvrtek 17. června od 15.00 hodin do dět-
ského oddělení nebo na dvorek za knihovnou (dle počasí), kde 
obdrží ceny věnované nakladatelstvími Crew, Albatros a Paseka. 

S knížkou do života
Co všechno se musí stát, než se stane z housenky motýl? Při dal-
ším setkání, které proběhne ve čtvrtek 24. června od 10.00 ho-
din se můžete těšit na čtení knihy Erica Carle Tuze hladová hou-
senka, jednoduché vyrábění a další aktivity na motivy z knihy. 
Akce je určena pro nejmenší čtenáře do 3 let a jejich rodiče. Pro-
síme o přihlášení na e-mail: novakova@mknachod.cz nebo v dět-
ském oddělení.

Lovci perel – 3. ročník
Vyhlašujeme další ročník čtenářské soutěže! Hra Lovci perel 
mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu. Stov-
ky knih – perlorodek – čekají na děti, které se do hry zapojí. 
Ke každé z nich je připraveno několik otázek a po jejich zodpo-
vězení získává čtenář perly. Pokud je doplní obrázkem, získá per-
lu navíc. Více informací na našich stránkách nebo v dětském od-
dělení. Hurá na lov knižních perel!

Výpůjčky e-knih
Stále si můžete zdarma půjčit 3 e-knihy na 31 dní. Návod na sta-
žení e-knih najdete zde: www.mknachod.cz/cs/akce/clanky/pujco-
vani-e-knih/ Musíte však mít zaplacený roční čtenářský poplatek. 

Plánované akce se uskuteční pouze za předpokladu příznivé epidemické situace. Pro aktuální informace sledujte náš facebook a stránky 
www.mknachod.cz. (Vo)

Městská knihovna Náchod informuje v červnu 2021



Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Čtvrtek 2. září 2021 (původně 30. listopadu 2020)

JOSEF HAYDN - 
ANTONÍN KRAFT -
UČITEL A ŽÁK
k 200. jubileu violoncellového virtuóza Antonína Krafta (1749 - 1820)
Dominika Weiss Hošková - violoncello, 
Jiří Hošek - violoncello, klavír

Čtvrtek 23. září 2021 (náhrada za koncert ADASH)

JAKUB PUSTINA
slaví 15 let na operních jevištích 

Čtvrtek 14. října 2021 (bonus)

FILHARMONIE PARDUBICE
Pondělí 1. listopadu 2021 (náhrada za 13. ledna 2020)

KLAVÍRNÍ TRIO 
ČESKÉ FILHARMONIE
Jiří Vodička - housle, Václav Petr - violoncello, 

Martin Kasík - klavír

Pondělí 20. prosince 2021(náhrada za 8. prosince 2020)

VÁNOČNÍ KONCERT
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod 
Josef Vlach - dirigent
Canto ZUŠ Náchod, Zbyněk Mokrejš - sbormistr

Středa 2. února 2022 (náhrada za 27. ledna 2021)

FILHARMONIE 
HRADEC KRÁLOVÉ
Vojtěch Spurný - dirigent, NN hoboj
Jana Semerádová - fl étna

P ondělí 21. února 2022  (náhrada za 22. února 2021)

OZVĚNY – PROMĚNY 
DUCHA A LÁSKY 
Gentlemen Singers - mužský vokální soubor z Hradce Králové

Čtvrtek 10. března 2022 (náhrada za 24. března 2021)

MICHAELA KOUDELKOVÁ 
Michaela Koudelková - zobcová fl étna
Doprovod: Monika Knoblochová - cembalo

P ondělí 11. dubna 2022  (náhrada za 12. dubna 2021)

PRAGUE PHILHARMONIA 
WIND QUINTET 
Jan Brabec - klarinet, Jiří Ševčík - fl étna, 
Vladislav Borovka - hoboj,  Václav Fürbach - fagot,
Mikuláš Koska - lesní roh

Pondělí 2. května 2022  (náhrada za 3. května 2021)

CAMERATA NOVA 
NÁCHOD 2022
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Josef Vlach - dirigent
Zahajovací koncert 50. ročníku festivalu Camerata nova Náchod 2022

Úterý 17. června 2022  (náhrada za 1. června 2021)

BENNEWITZOVO 
KVARTETO
Jakub Fišer - 1. housle, Štěpán Ježek - 2. housle, 
Jiří Pinkas - viola, Štěpán Doležal - violoncello

BERÁNEK NÁCHOD a.s.

95. koncertní 
ABONENTNÍ CYKLUS   

Komorní hudby 
2021/2022

Abonentky zakoupené v roce 2020 na 95. abonentní cyklus Komorní hudby Náchod 
v termínu 2020/2021 platí na všechny tyto koncerty. Těšíme se na Vás!

Pouze koncert ČAROVÁNÍ S KYTAROU již proběhl!



.... i Váš pes může klidně spát

soukromá bezpečnostní služba
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SLEVA 
nA nAftu A bEnzín 
pro LEtošní rok nA VEřEjné 
čErpAcí StAnici

VYuŽijtE nÁš noVÝ 

nonStop 
bEzobSLuŽnÝ 

tAnkoMAt 
S MoŽnoStí pLAtbY kArtou !

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč

Platba hotově a s obsluhou bude nově pouze 
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 
547 01 Náchod
www.cdsnachod.cz

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz
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