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Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě
Vážení diváci a příznivci našeho kulturního stánku!
Nacházíme se v nelehké době, ale věřte, že o své peníze,
které jste vložili do vstupenek nepřijdete!
Vzhledem k nařízení vlády ČR jsme zrušili tyto akce:
15. 3. - Kosí bratři - nedělní pohádka
18. 3. - Beseda „Náchodské vily...”
Vstupenky na tyto akce vraťte v místě zakoupení (až to bude možné),
pokud jste zakoupili vstupenky on line, volejte 737 261 641.

Akce, které se uskuteční v náhradním termínu:
Jíšová, Jonášová, Bohadlo - podzim 2020
Osm žen - divadlo - červen 2020
Bratislava Hot Serenaders - 12. června 2020
Kytice - termín upřesníme dle nástupu do škol
Cena za něžnost - červen 2020
Katapult - zatím náhradní termín 22. května 2020
Generálka jeho veličenstva (pro „Z”) - červen 2020
Manuál zralé ženy - 20. června 2020
Miloš Meier - 9. září 2020
Věra Martinová - 5. listopadu 2020
Dva nahatý chlapy - 15. listopadu 2020
Láska a párečky - 14. prosince 2020

Na další plánované akce zatím s termínem čekáme.
Pokud máte o akci zájem, vstupenky si můžete ponechat. Pokud chcete vrátit
vstupenky, musíte tak učinit v místě, kde jste je koupili (až to bude možné),
pokud jste zakoupili vstupenky on line, volejte 737 261 641.
Náhradní termíny se mohou dle situace v ČR změnit.
Sledujte stránky www.beraneknachod.cz nebo facebook Beránek Náchod.
Děkujeme za pochopení a jsme s vámi!
Kollertová Marcela, ředitelka
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přestože i měsíc duben se ponese v duchu vládních opatření pro zmírnění dopadů virové nákazy COVID-19, nikdo z nás
nechce upadnout do nečinnosti a čekání,
až se život vrátí do starých kolejí. Společnost už nikdy nebude stejná jako před
vypuknutím pandemie, řada věcí se změní ve fungování společnosti jako celku,
v pravidlech i komunikaci. Současná omezení zasáhla do všech oblastí našeho běžného života, ať už je to např. vzdělávání, cestování, zábava, zaměstnání nebo
podnikání. Každý z nás musí v této době
ubrat ze svých potřeb a změnit svůj denní režim, přání i návyky. Pro některé je
to snadné, pro jiné složitější, ale všichni
to děláme s vědomím, že je to ku prospěchu našeho okolí, města i celé společnosti.
V posledních dnech můžeme sledovat velkou vlnu solidarity, obětavosti a pochopení. Dobrá vůle a ochota pomáhat spojuje
lidi napříč celou společností. Lidé, spolky,
dobrovolníci, ti všichni darují látku, šijí
roušky, roznáší je a shromažďují na odběrných místech. Stejně tak pomáhají při péči
o seniory, nemocné a také nabízejí jídlo
pro pracovníky IZS a armády, kteří jsou
každý den v ulicích i na hranicích a plní
úkoly v rámci mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR. Uvědomujeme si, že
to není zadarmo a není to samozřejmost.
Je tomu potřeba věnovat sílu, čas i prostředky, kterých není a nebude nazbyt.
Všechna mimořádná opatření jsou pro celou společnost obrovskou psychickou, materiální a finanční zátěží.
Abychom tyto dopady a omezení především na obyvatele našeho města snížili, a pomohli překonat toto těžké období,
snažíme se zachovat chod městského úřadu a jeho klíčových odborů. V omezeném
režimu zatím fungují po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu. Uvědomujeme
si, že existují životní situace i za tohoto
stavu, kdy se návštěvě úřadu nevyhnete, ale věříme, že každý občan pečlivě
zvažuje, zda se jeho žádost nedá odložit
či vyřídit elektronicky. O aktuální situaci ve městě informujeme na webových
stránkách města Náchoda, facebooku
a městským rozhlasem, stejně tak o změnách a omezeních, které se nás všech
ve všedním i pracovním životě dotýkají.
V těchto prvních týdnech pomáháme
také lékařům, zubařům, lékárníkům, obchodníkům a pracovníkům České pošty,
aby zůstala zachována základní lékařská péče a prodej potravin, drogerie a nezbytné služby. Už nyní zvažujeme také celou řadu kroků na podporu podnikatelů,
na které doléhají současná opatření nejen
ekonomicky, ale i personálně.
Senioři a sociální služby jsou od začátku zajištěny nejen díky pracovníkům města, ale celé řadě dobrovolníků. Těm, kteří

nemají zajištěno zásobování prostřednictvím svých blízkých, nabízíme možnost
nákupu potravin a dalších nezbytných potřeb (viz str. 5).
V dubnu se také naplno rozjíždí péče
o městskou zeleň a držíme standard v zajištění čistoty města a údržby mobiliáře.
Zůstává také zachován provoz sběrného
dvora v omezeném režimu (pondělí, středa) a to nejen z důvodu virové epidemie,
ale také proto, že stále probíhá jeho modernizace za 14 miliónů korun. Nicméně, příroda ani zahrada nepočká a jarní
úklid v našich domovech může sice s jistým omezením a v menším rozsahu probíhat i v těchto dnech díky zachování
svozu velkoobjemového a nebezpečného
odpadu dle harmonogramu zveřejněného
na stránkách Technických služeb města
Náchod (www.tsnachod.cz).
Prožíváme složité období. Desítky lidí
v našem okolí jsou či budou nakaženi,
stovky budou v karanténě, protože se
s nimi potkali, ale ani nemusí být nemocní, a to i přesto, že by někam cestovali nebo se chovali nezodpovědně. Nikdo
z nich si to nevybral, nikdo o to nestál.
Proto apelujeme na všechny občany, aby
nikoho neobviňovali a zachovali si svou
lidskost i solidaritu. Stejně tak ti, kteří
musejí zůstat doma, aby striktně dodržovali všechny pokyny a chovali se zodpovědně vůči svým nejbližším a svému
okolí. Uvědomme si, že důsledky svého
jednání si každý nese sám a řada věcí už
se nedá vzít zpět.
Věřím, že když budeme všichni zodpovědní, starat se o své blízké i okolí a pomáhat si, brzy se dočkáme zlepšení situace, návratu k běžnému životu a budeme
si užívat prosluněných měsíců a radovat
se ze života.
K poděkování bude jistě ještě mnoho
a mnoho příležitostí, dovolíme si však
už nyní jedno obrovské DÍKY všem zdravotníkům, hasičům, policistům, příslušníkům Armády ČR, pracovníkům
v sociálních službách, prodavačkám, dobrovolníkům, jednoduše všem, kteří jsou
tu pro nás v první linii.
Buďme pyšní na to, že žijeme ve městě,
kde je tolik dobrých lidí, kteří si pomáhají. Jedině spolu to zvládneme.
Vedení města Náchoda
P.S. Při pročítání následujících stránek
vás prosíme o shovívavost. Obsah vznikal
v době, kdy mnoho pořadatelů věřilo v brzké ukončení nouzového stavu a možnost konání jednotlivých akcí. Prosíme, ověřte si
vždy aktuálně u organizátorů, zda ta či ona
akce se skutečně koná a sledujte weby jednotlivých organizací pro aktuální informace. Děkujeme!
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
9. 3. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl
omluven. Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy za rok 2019
8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací Kino Vesmír, Náchodská Prima sezóna o.p.s. a Městská policie Náchod.
RM pověřila Ing. Jana Čtvrtečku přípravou projektové dokumentace na Kino
Vesmír a Městskou policii, která bude
souviset s projektovou dokumentací Spolkového domu.
RM schválila uzavření smlouvy o právu
rozšířit stavbu na sousední pozemek při
zateplení budovy pro Společenství jednotek Hronova 1561, Náchod.
8-0-0
RM schválila pachtovní smlouvu, kterou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 711/1, díl č. 2 o výměře 146 m2 v katastrálním území Náchod,
za účelem zřízení zahrádky a užívání dřevěné chatky o výměře 6 m2. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou s účinností
od 1. 4. 2020.
8-0-0
RM schválila výběrové řízení formou
obálkové metody na prodej volné bytové jednotky č. 1346/10 o velikosti 1+1,
o výměře 54,20 m2 včetně podílu o velikosti 5420/63575 na společných částech
bytového domu č. p. 1346 a pozemku
p. č. st. 1506 v Náchod za vyvolávací cenu
800.000 Kč.
8-0-0
RM vzala na vědomí uvolnění bytu č.
46 v č. p. 1810 v ulici Rybářská v Náchodě
k 29. 2. 2020.
8-0-0
RM schválila v platnosti Podmínky pro
žadatele o byt v majetku města Náchoda
formou výběrového řízení a Podmínky
pro žadatele o byt – žádost v původním
znění. Po dobu, kdy bude žadatel dlužníkem, bude aktivně spolupracovat na snižování dlužné částky.
8-0-0
RM schválila umístění reklamního poutače mezi domy č. p. 921 a č. p. 84 v ulici
Palackého v Náchodě na dobu 1. 4.–31. 10.
2020.
8-0-0
RM schválil ukončení Smlouvy o nájmu
nebytového prostoru v domě čp. 1828
z důvodu hrubého porušení povinností
vůči pronajímateli.
8-0-0
Podpora financování
obědů pro děti
8-0-0
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis v celkové výši 79.200 Kč pro
Rozesmáté děcko, z. s., Jazyková škola Náchod, z.s. a Magická školka, z. s.
Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Náchoda
8-0-0
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RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda ve výši
18 tis. Kč pro Atletickou skupinu Náchod
– příjemce Hvězda Pardubice.
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis ve výši 35 tis. Kč pro DLNK
s.r.o. na pořádání akce Letní fiesta horkovzdušných balónů.
Smlouva o pořádání
Náchodských farmářských trhů 8-0-0
RM schválila uzavření „Smlouvy o pořádání Náchodských farmářských trhů
na období 2020 až 2022, tj. na tři roky,
v předložené podobě s panem Petrem Konopkem, Klášterní Lhota.
Oranžové dětské hřiště Kašparák
– Náchod a oprava přilehlého
sportoviště
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávek na akce
„Oranžové dětské hřiště Kašparák – Náchod“ a „Oprava sportovního hřiště
Kašparák – Náchod“ pro společnost B plus
P spol. s r. o., Červený Kostelec.
Propojení ulice Jílové s autobusovou zastávkou v ulici Krkonošská, komunikací
pro pěší – studie proveditelnosti 8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na akci
„Propojení ulice Jílové s autobusovou zastávkou v ulici Krkonošská, komunikací
pro pěší – studie proveditelnosti“ zhotoviteli Ing. Filip Eichler, Ph.D., Nové Město nad Metují.
Úprava kontejnerových
stání na rok 2020
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na realizaci vybraných kontejnerových stání
a uzavření smlouvy o dílo na akci „Úprava
kontejnerových stání na rok 2020„ se společností ELEKTROIN spol. s r.o., Náchod.
Přístavba šaten
u MŠ Alšova v Náchodě
8-0-0
RM souhlasila s cenovými nabídkami
a schválila vystavení objednávek na výkon služeb technického dozoru stavebníka a na výkon koordinátora BOZP na investiční akci „Přístavba šaten u MŠ Alšova
v Náchodě, stavební úpravy a přístavba
objektu čp. 952“, panu Michalu Novákovi, Mezilesí.
RM souhlasila se zněním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem: „Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu čp. 952“.
Osvětlení lávek Náchod
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro Elektro Drapač, s.r.o., Velké Poříčí, na osvětlení lávky „U Macka“ za 132.770 Kč bez DPH.
RM uložila odboru správy majetku a financování objednat u Technických služeb
Náchod úpravu veřejného osvětlení – nasvícení lávky u zimního stadionu silnými
LED zaměřenými na lávku.

Spolkový dům
– geodetické zaměření
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na geodetické zaměření pro akci výstavby nového spolkového domu pro společnost Geodézie – TOPOS a.s., Dobruška.
Kamerový systém pro MŠ Vítkova 8-0-0
RM souhlasila s navýšením rozpočtu MŠ
Vítkova na pořízení kamerového systému.
Žádost o souhlas
se zpevněním komunikace
8-0-0
RM souhlasila s tím, že stavebník
na svoje náklady provede zpevnění komunikace ve vlastnictví města Náchoda
na pozemku p. č. 418/2 a 418/3 v délce cca
35,50 m a v šířce 2,50 m kamennou drtí
(štěrkem) tak, aby bylo možno zahájit stavební řízení a následně mohlo dojít k realizaci záměru, tj. stavby RD na pozemku
p. č. 93/1 a 91/2 v k. ú. Jizbice za dodržení
předem dohodnutých podmínek.
Žádost o souhlas s výměnou asfaltu
za žulové kostky
8-0-0
RM souhlasila s tím, že pan Jindřich
Vlášek (jako stavebník) provede výměnu
asfaltu za žulové kostky před garáží čp.
841 a 842 na pozemku p. č. 985/6 bez zásahu do tělesa komunikace ulice Šaldova
v délce 7 m a v šířce 4 m a vytěžený asfalt
odveze na skládku stavebních materiálů
města Náchoda za dodržení předem dohodnutých podmínek.
Oprava třídy družiny a opěrné zdi ZŠ
Pavlišovská Babí
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro společnost Vše pro stavby s. r. o., Náchod.
Stavební úpravy vstupního
vestibulu ZŠ 1. Máje
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na akci
stavební úpravy vstupního vestibulu ZŠ 1.
Máje, pro Milana
Hejzlara, Kramolna.
Stavební úpravy chodníků a zastávky
MHD v rámci stavby KHK „III/28526 Jizbice – opěrná zeď“
8-0-0
RM schválila stavební objekty, které
budou součástí projektové dokumentace
na akci „III/28526 Jizbice – opěrná zeď“
a uzavření Smlouvy o spolupráci, mezi
Královéhradeckým krajem a Městem Náchod na vypracování dokumentace veřejné zakázky „III/28526 Jizbice – opěrná
zeď“ dle předloženého konceptu a pověřila městský úřad, aby samostatně rozhodl
o jejím finálním znění.
Příčka v MŠ Vančurova
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro společnost SILVAGRO s. r. o., Zábrodí 120.
Spolkový dům
– zajištění kopaných sond
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na zajištění kopaných sond na akci Spolkový
dům zhotoviteli pro společnost SILVAGRO s.r.o., Zábrodí.

DUBEN
Oprava chodníku v ulici Raichlové8-0-0
RM souhlasila s nejvýhodnější cenovou
nabídkou a schválila vystavení objednávky na opravu chodníku v ulici Raichlové
pro společnost SILVAGRO s.r.o., Zábrodí.
Urbanisticko-architektonická
soutěž o návrh Tepna
8-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky na zajištění činnosti porotců nezávislé
části v soutěži o návrh Tepna Náchod dodavateli: CCEA MOBA z.s., Praha 1.
RM souhlasila s prodloužením termínu plnění objednávky dodavateli: CCEA
MOBA z.s., Praha 1 k datu plnění 1. 11.
Veřejná zakázka „MOST PŘES METUJI,
NÁCHOD – BĚLOVES“
8-0-0
RM schválila rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „MOST
PŘES METUJI, NÁCHOD – BĚLOVES, UL.
U ZBROJNICE“, konkrétně účastníka MADOS MT s.r.o., Lupenice, nabídková cena
26.900.000 Kč bez DPH.
Parkovací automaty
8-0-0
RM schválila záměr nákupu jednoho
parkovacího automatu a jeho umístění
na Masarykově náměstí a souhlasila s přemístěním stávajícího park. automatu.
RM schválila výsledek poptávkového řízení a souhlasí s vystavením objednávky
na nákup jednoho parkovacího automatu na Masarykovo náměstí na firmu Siemens Mobility s.r.o. za nabídkovou cenu
183.315 Kč.
TELEGRAFICKY:
RM souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole, Náchod, 1. Máje 365 od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 1.276 Kč
v rámci projektu Obědy pro děti. 8-0-0
RM souhlasila s navýšením příspěvku
MŠ Alšova a MŠ Komenského 301 na výuku plavání.
8-0-0
RM schválila znění dohody o zajištění
Vavřinecké pouti v Náchodě pro rok 2020
s firmou Jan Pazdera, Jaroměř. Pořadatelem akce bude Jan Pazdera, David Novotný a město Náchod.
8-0-0
RM schválila slevu z pronájmu Městského divadla dr. J. Čížka v Náchodě ve výši
14.000 Kč vč. DPH na akci Nej sestřička pořádané panem Davidem Novotným dne
12. 9. 2020.
8-0-0
Rada města Náchoda 11. 3. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Přerušení provozu ZUŠ Náchod
a Střediska volného času Déčko 7-0-0
RM rozhodla o přerušení provozu Střediska volného času Déčko, Náchod, (dále
jen „SVČ Déčko“) od 12. 3. 2020 a Základní umělecké školy, Náchod od 16. 3. 2020
až do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
Rada města Náchoda 12. 3. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.

ZPRÁVY Z RADNICE
Opatření proti šíření koronaviru 7-0-0
RM rozhodla o přerušení provozu krytého plaveckého bazénu (od čtvrtka 12. 3.
2020 od 13.30 hod.), Náchodského komunitního centra, zrušení konání veřejných
akcí v Městské knihovně Náchod (půjčování knih bez omezení), uzavření zimního stadionu pro veřejnost a Kina Vesmír
pro veškerou projekci s okamžitou platností až do odvolání.
Rada města Náchoda 13. 3. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Omezení provozu mateřských škol
zřizovaných městem Náchod
7-0-0
RM rozhodla o omezení provozu mateřských škol zřizovaných městem Náchod
v navrženém rozsahu.
Rada města Náchoda 18. 3. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Přerušení provozu mateřských škol, jejichž činnost vykonává MŠ Komenského
a MŠ Havlíčkova
7-0-0
RM vzala na vědomí přerušení provozu MŠ Komenského a MŠ Havlíčkova od
20. 3. 2020 do odvolání.
Rada města Náchoda 20. 3. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Dopravní obslužnost
7-0-0
RM vzala na vědomí rozhodnutí Královéhradeckého kraje ohledně pozastavení vybírání jízdného na linkách dopravní
obslužnosti v kraji a souhlasila se zrušením odbavování na linkách MHD Náchod
(linka 645 121 a 000 158) od 17. 3. 2020
do odvolání.
Rada města Náchoda 23. 3. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Dotace na sociální služby 2020
9-0-0
RM vzala na vědomí zápis ze sociální
komise ze dne 2. 3. 2020 a schválila předložený návrh rozdělení dotací na sociální
služby na rok 2020.
Majetkoprávní úkony obce
9-0-0
RM schválila smlouvu o výpůjčce mezi
městem Náchod a společností Technické
služby Náchod s.r.o. Smlouvou se společnosti předává do bezplatného užívání komunální vysavač Glutton Collect 2211 E
včetně příslušenství, za účelem využití
k úklidu ulic a ostatních veřejných prostranství města Náchod. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s účinností
ode dne 25. 3. 2020, případně dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv, nastane-li tento den později.
RM souhlasila s tím, že po dobu platnosti vládního nařízení o vyhlášení nouzového stavu nebude z pronajatých nebytových prostorů ve vlastnictví města
Náchoda vybíráno nájemné s platností
od 16. 3. 2020.

Radnice čp. 40 – osazení automatického
dveřního otvírače
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky firmě
ATECH Assistance, s.r.o.,Praha 9, na osazení automatického dveřního otvírače
na aktivní (hlavní) křídlo u dvoukřídlových vnitřních dřevěných dveří vstupu
do budovy radnice čp. 40.
Žádost o povolení čerpání
fondu investic
9-0-0
RM schválila čerpání fondu investic
ve výši 64 990 Kč pro ZŠ T. G. Masaryka.
Finanční prostředky budou použity na zakoupení zahradního traktoru. O tuto částku bude snížen odvod zřizovateli z fondu
investic za rok 2019.
Zpevněná plocha
Denisovo nábřeží
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na provedení zpevněné plochy pro společnost
Vše pro stavby s r.o., Náchod.
Oprava chodníků
9-0-0
RM souhlasila s nejvýhodnějšími cenovými nabídkami a schválila vystavení objednávek na opravu chodníků v ulici Vrchlického a v areálu ZŠ Sokolská pro
společnost Vše pro stavby s r.o., Náchod
a pro společnost BEZEDOS s.r.o., Velké
Poříčí na opravy chodníků Pavlišovská
(Babí), 1. Máje a Za Kapličkou.
Plocha ze zatravňovacích tvarovek před
zimním stadionem
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na provedení zpevněné plochy pro společnost
Vše pro stavby s r.o., dle skutečné výměry.
Opatření proti šíření koronaviru – omezení provozu Městského úřadu Náchod
RM vzala na vědomí omezení provozu
Městského úřadu v Náchodě pro veřejnost
do 1. 4. 2020. Úřední hodiny pro veřejnost
budou pouze pondělí a středa od 14.00–
17.00 hod. (v případě potřeby kontakty
na stránkách města). Včetně zrušení jednání komisí, výběrových řízení, školení…
V době přípravy dubnového čísla nebylo známo, zda se nouzový stav prodlouží, lze očekávat, že provozní doba MěÚ Náchod v tomto rozsahu se prodlouží.

Provoz sběrného dvora
TS Náchod
Upozorňujeme na změnu provozu
ve sběrném dvoře Technických
služeb Náchod, s.r.o.
Od 1. 4. 2020 je
zrušen SOBOTNÍ provoz
až do odvolání, z důvodu
rekonstrukčních prací a opatření
proti šíření koronaviru.
Stále platí i od 1. 4. 2020
následující provoz:
PONDĚLÍ 6.00–17.00 hodin
STŘEDA 6.00–17.00 hodin
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Ministryně Maláčová
otevřela s klienty denní
stacionář v Náchodě

Ve čtvrtek 5. března byla u příležitosti návštěvy ministryně
práce a sociálních věcí Jany Maláčové slavnostně otevřena nová
budova Denního stacionáře Cesta Náchod.
„Pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního,
mentálního či kombinovaného postižení a jejich rodinám je prvořadý úkol, který si jako město v oblasti sociálních služeb klademe. Proto jsem srdečně rád, že se nám podařilo najít vhodnou lokalitu, která
umožní stacionáři lépe realizovat aktivity s ohledem na věkově širokou cílovou skupinu,“ uvedl při slavnostním otevření Jan Birke.
Starostu města doprovázeli také místostarostové – Pavla Maršíková a František Majer, při slavnostním otevření nechyběli ani
zástupci dodavatelské firmy Průmstav Náchod, s.r.o. a projektanta společnosti PROXION.
„Do nových prostor se nabízí přinést dárek, a proto jsme se rozhodli s paní Krulišovou, která nás podpořila nemalou finanční částkou,
při této příležitosti přispět na materiální vybavení stacionáře částku
30 tisíc korun,“ uvedla za Nadační fond Šárky Birke, který stacionář dlouhodobě podporuje, sama zakladatelka a společně předaly ředitelce Stacionáře Cesta Denise Voborníkové symbolický šek.
Ministryně Maláčová si nové prostory následně prohlédla společně s klienty, kteří je stejně jako řada hostů viděli dnes úplně
poprvé. „Nadšení bylo cítit na každém kroku, rekonstrukce se povedla a na klienty čeká opravdu mimořádně moderní a útulné prostředí
s veškerým vybavením. Tady se sluší poděkovat paní místostarostce
Pavle Maršíkové za nápad a úsilí, ketré celému tomuto projektu od
samého začátku věnovala,“ dodal starosta Jan Birke.
Stávající prostory v ulici Vítkova nedostačovaly kapacitou,
do budoucna neumožňovaly rozšíření služeb a byly umístěné
v nevhodné lokalitě, proto se město společně s vedením stacionáře rozhodlo zrekonstruovat budovu v ulici Na Vyšehradě. Do nových bezbariérových prostor bylo zakoupeno také vybavení a nábytek. Ve stacionáři je k dispozici tělocvična, která bude sloužit
také pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Klienti budou
moci využívat zimní zahradu, která je jakousi oázou klidu nejen
pro lidi na vozíku, ale také jako zklidňující prvek. Další neméně důležitou součástí bude tzv. snoezelen – speciálně vytvořené
prostředí se zvukem tekoucí vody, hudbou, světlem či vůní, které navozuje uklidnění. Klientům bude sloužit i přilehlá zahrada,
kde budou zřízeny záhony se zeleninou. Do budoucna se uvažuje o realizaci zázemí pro drobné zvířectvo.
Rekonstrukce budovy včetně nákupu a instalace, vybavení
a nábytku probíhala od ledna 2019 do konce února 2020. Celkové výdaje na realizaci projektu činí více než 34 mil. Kč, z toho
bezmála 30 mil. Kč bylo hrazeno z prostředků Evropské unie –
Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu
ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Další 4 mil. Kč byly poskytnuty Královéhradeckým krajem. Klientům začne nové zázemí plně sloužit od začátku dubna, je počítáno s kapacitou 17 klientů, do budoucna s možností
rozšíření až na 25.
Stacionář Cesta Náchod, z. ú., je nestátní nezisková organizace, která poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením
při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich postižení. Pro tyto účely provozuje denní stacionář
a odlehčovací službu.

							

KRONIKA

V únoru 2020 byli oddáni:
29. 2.		 Tomáš Franc, Velké Poříčí
		 Andrea Kloučková, Hronov
29. 2. 		 Roman Ježek, Náchod
		 Petra Crhová, Náchod
V náchodské porodnici se v únoru narodilo 12 náchodských
občánků.

Komorní hudba zve…
Normálně bych dnes zvala do Beránku na koncert dvou mladých umělkyň
(klarinetistky a harfistky), který se měl
uskutečnit ve čtvrtek 16. dubna. Ve stínu koronaviru však bohužel nežijeme
v úplně normální době, a tak hledáme
usilovně náhradní termín, o němž budete včas informováni. Není nad poslech
živé hudby, ale pokusím se vám nabídnout alespoň náhražku. Leccos lze najít na internetu, kupříkladu Pavel Šporcl
nabízí koncerty s modrými houslemi
z obýváku. V TV můžu doporučit kanál ČT art a v rádiu třeba stanici
Vltava. A je toho mnohem víc. Mimo to jistě mnozí máme domácí sbírky gramodesek a CD. Jsou to opravdu jen náhražky, ale ráda bych připomněla nezpochybnitelnou skutečnost, že hudba je lékem pro duši.
Užívejme ho tedy plnými doušky!
Za výbor KHN Lydia Baštecká

DUBEN

POMOC PRO SENIORY
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MATEŘSKÉ ŠKOLY, VÝROČÍ

V náchodských mateřských školách
se ani v těchto dnech nezahálí
„V jedné se tvoří, v druhé se šijí roušky,
jinde se uklízí. Každá to pojala jinak, každá
skvěle a já jsem na ně tak moc pyšná,“ zhodnotila atmosféru březnových dní v náchodských mateřských školách Mgr. Iveta Lukešová, vedoucí odboru školství MěÚ
Náchod.

najdeme, tak se tu rozhodně nezahálí. Pedagogičtí i provozní zaměstnanci zasedli ke strojům a k dnešnímu dni ušili 650
roušek, některé jsou k dispozici v Hotelu Hynek a 250 roušek poslali zdravotníkům do nemocnice. Všichni už se těší, až
vrčení šicích strojů vymění za smích dětí.

Přinášíme nahlédnutí do některých
z nich:
MŠ Březinova je v tuto chvíli sice bez dětí,
ale zaměstnanci školky na své děti i rodiče myslí neustále. Připravili pro ně tašky s překvapením, které rozvěsili na plotě
zahrady. V tašce děti najdou omalovánku, pohádku „14 klíčů jara“, grafomotorický a pracovní list, šablonu na vyrábění
– klíče k jaru, kolečka na slepení housenky podle návodu, zelený papír na vytvoření jarní výzdoby na stoleček podle vzoru. V tašce je vložená i šitá dětská rouška
a nezbytná dobrůtka – bonbónky + vzkaz
pro děti: Společně s rodiči hezky tvořte a my
vám nachystáme na příští týden další překvápko.
MŠ Myslbekova se změnila na šicí dílnu.
Přestože ani v této mateřské škole děti ne-

MŠ Havlíčkova se bez dětí pustila do velkého úklidu. A berou to opravdu od sklepa
až po půdu. Třídí, spravují, leští, smýčí...
To budou děti koukat, až se vrátí zpět
do svých tříd.
MŠ Alšova zajišťuje provoz pro děti zaměstnaných rodičů a postarala se i o děti
z uzavřených mateřských škol. Nejoblíbenější námětovou hrou se stala hra na lékaře a záchranáře, děti sází a vysévají
květiny, zažívají pohodový pobyt venku na školní zahradě, ale především v lesoparku Montace. Zaměstnanci se snaží
zachovat běžný rytmus mateřské školy, který obohacují pestrou nabídkovou
činností, aby se všechny děti cítily dobře
a pohodově, i přestože se jim do školkového života vloudily roušky, měření teploty, neustálé mytí a dezinfikování rukou.

Dubnová výročí
V dubnu 1420 projížděl Náchodem
se svým průvodem král Zikmund.
Do Čech vjížděl v Broumově, přes Polici, Náchod, Jaroměř a Hradec Králové pokračoval do Kutné Hory. Odtud už
v bojovém uskupení postupoval ku Praze, kde byl v bitvě na Vítkově poražen.
Další porážku utrpěl téhož roku 1. 11.
pod Vyšehradem. Tam proti němu bojoval i náchodský pán Boček z Kunštátu se svým synem Viktorinem. Tomu
se v tom roce narodil (pravděpodobně
22. 4.) syn, pozdější „husitský král“ Jiří
z Poděbrad. Protože Náchod patřil v té
době tomuto rodu, naznačil náchodský
rodák Václav Erben ve svém fiktivním
historickém románu, že se Jiřík narodil v Náchodě, což je ovšem nepravděpodobné. Jisté je, že v roce 1456 musel
své město i hrad dobývat na Koldovi ze
Žampachu.
V dubnu 1865 byla dostavěna přádelna
lnu v Babí, první náchodská továrna.
1. 4. 2005 zemřel zasloužilý kulturní
pracovník, dlouholetý ředitel Náchodského kulturního střediska, Ladislav
Novotný.
2. 4. 1840 se narodil historiograf Náchoda, pedagog a spisovatel Jan Karel
Hraše, jehož dvoudílné Dějiny Náchoda patří stále k dílům vyhledávaným.
4. 4. 1915 se narodil spisovatel Jan
Drda. Na začátku protektorátu napsal
jako redaktor Lidových novin zajímavou reportáž o tehdy dokončené náchodské Wolkerově ulici. Ocenil tam
zejména plastiky – domovní znamení
a sochu pastýřky od Jana Kavana. Ta
tam už bohužel není.
Mezi 5. a 24. dubnem 1945 zahynul
v koncentračním táboře Bergen-Belsen malíř a spisovatel Josef Čapek, rodák z Hronova. V německých věznicích a koncentrácích byl od 1. září 1939.
Smrt na samém konci války dovršuje
tragiku jeho života i celé té doby.
6. 4. 1950 se v Náchodě narodil Zbyněk Kočvar, odborný pedagog – grafik, tvůrce řady knižních úprav i poštovních známek.
9. 4. 1880 se v Náchodě narodil architekt světového jména ing. Jan Letzel.
Působil mj. v Japonsku, kde projektoval
budovu, která „přežila“ výbuch atomové bomby.
10. 4. 1925 se na Plhově narodil významný operní pěvec Vilém Přibyl.
V dubnu 1990 mu bylo uděleno čestné
občanství města, čtvrt roku na to bohužel zemřel. Pěvecký sbor Hron mu
udělil čestné členství už v roce 1986.
15. 4. 1915 se narodila prof. Hilda
Prislingerová, učitelka hry na klavír
ve zdejší ZUŠ.
(AF)

Z HISTORIE

DUBEN

Zaniklé historické stavby v Náchodě
4. Nárožní měšťanský dům čp. 32
Nárožní měšťanský dům, který stával při ústí dnešní Palacké- konstrukce s bedněnými štíty. Půda byla rozdělena na dvě podho ulice do náměstí po levé straně, původně nesl číslo popisné laží spojená dřevěnými mlynářskými schody. V této postupně
37, poté 38 a naposledy (od 1881) čp. 32. Byl posledním komplet- vznikající podobě se tento nárožní dům zachoval až do r. 1883.
ně zachovaným domem z původní výstavby po požáru města v r.
Trhovou smlouvou z 25. 5. 1687 se majitelem nově vystavěné1663. Zcela jistě pocházel nejpozději z první poloviny 14. století, ho domu stal kotlář Bedřich (Frydrych) Müller. Jako vážený měškdy se stal důležitým orientačním místem na nově vyměřeném ťan a radní dne 4. 1. 1712 prodal, resp. vyměnil tento dům se
náměstí, vedoucí do ulice k Horské bráně. Za dobu svého trvání svým zetěm Václavem Leopoldem Morrem, knížecím rychtářem
prožil různé dějinné události a obvykle býval označován podle a současně císařským výběrčím daní. Dalším vlastníkem domu
příjmení svých dlouholetých majitelů. O tom svědčí četné zápi- byl od 28. 7. 1727 italský rodák a kominický mistr Martin Lampisy ve starých pozemkových knihách města.
etti a po něm jeho syn Antonín. Oba zároveň zajišťovali ve měsNejstarší dosud známý zápis je datován 22. 2. (v pondělí na sv. tě výběr zemské berně. V přízemí domu, na jeho podloubí, byly
Petra) 1580, kdy Václav Špáta, zdejší konšel a zámožný měš- v r. 1788 provozovány tři malé obchody – výdej tabáku, řeznicťan, koupil „dům v městě“ se vším příslušenstvím – částí dvora tví a pekařství. Ve veřejné licitaci 30. 4. 1791 získal tzv. Lampiena Roudném – od zdejšího souseda Martina Peciny, svého tchá- tovský dům náchodský soused Antonín Böhm. Také on i jeho syn
na, za trhovou cenu 200 kop grošů míšeňských a přidání zahra- Ignác a vnuk Ignác byli místními výběrčími daní. Zde se mj.
dy ve Starém Městě. Ale zanedlouho – 27. 11. 1581 tento dům pro- narodil podnikavý Theodor Böhm (1829–1912), zakladatel prodal svému švagrovi Václavu Šamšovi rovněž za trhovou cenu 200 slulé tiskárny v sousedním Novém Městě nad Metují.
kop míšeňských grošů. Nový majitel prodal dům až po čtvrtstoTrhovou smlouvou z 24. 11. 1871 přešel tzv. Böhmovský dům
letí – 10. 4. 1606, Janu Šiškovi ml.
do vlastnictví zdejšího obchodníka Jana Ferdinanda Tichého.
Ten ale zanedlouho zemřel a „nárožní dům s várkou“ koupil Po téměř deseti letech – 7. 3. 1881 – koupil dům měšťan a kruod dědiců dne 9. 1. 1610 Michal Křížek. Poté – 22. 1. 1618 získal pař Ludvík Šrůtek spolu s manželkou Marií. Současně byla zříprávovarečný dům erbovní měšťan Jiřík Kvek, šlechtic z Dobré zena služebnost užívání společné zdi se sousedním domem. NáMysli, bývalý úředník broumovského a polického panství a teh- sledně podle plánu na přestavbu z 22. 4. 1883, jehož autorem
dy přísedící zdejšího soudu. Nový majitel byl protestantského byl místní stavitel Josef Hakauf, bylo zazděno podloubí domu
vyznání, proto po nařízené rekatolizaci Čech emigroval. Z toho a proměněno v krám a světnici s kuchyní, vyměněny byly i dvě
důvodu nařídil dne 22. 4. 1630 Adam Erdman Trčka z Lípy, jako valené klenby v traktu do Palackého ul. za stájové do traverz.
nová vrchnost, aby byl tento zřejmě zpustlý dům darován Jiří- Po úmrtí otce Ludvíka a matky Marie se majitelem roubeného
ku Jandusovi, purkrabímu náchodského panství.
domu stal jejich nejstarší syn Fridolín Šrůtek, který se v tomto
Ovšem po Trčkově vraždě a druhé konfiskaci panství musel domě narodil (* 15. 12. 1871). Již předtím v r. 1905 nechal zřídit
bývalý purkrabí 22. 10. 1635 dům, který byl též zbaven várečné- výkladní skříň a v r. 1916 přeměnil jeden ze dvou krámů v kanho práva, prodat za 200 kop zdejšímu měšťanovi a radnímu Mi- celář. K dalším úpravám došlo v r. 1920, kdy byl ve dvoře postakuláši Kordovi. Ten ho přenechal 14. 2. 1657 svému zeťovi Jaku- ven nový sklad tabáku se secesní fasádou do ulice podle návrhu
bu Benigni († únor 1687), který podle vystaveného zachovacího stavitele Jana Bednáře a v r. 1924, kdy byl zřízen u krámu nový
listu přišel do Náchoda jako malíř ze slovenského města Rožna- výkladec místo okna. V této době zde Fridolín Šrůtek provozoval
va (tehdy Různov). Následně se podílel na malířské výzdobě ná- vyhlášený a oblíbený obchod se smíšeným zbožím včetně směchodského zámku a také zasedal v městské radě. Jeho dům ale nárny a trafiky, v rohovém krámě pak prodával čokoládu a cukvyhořel při velkém požáru města 17. 5. 1663.
rovinky z olomoucké čokoládovny ZORA. Proto se také domu liPůvodní dům byl patrně celý roubený, bohatě omazaný hlí- dově říkalo Sladký roh.
nou, jak o tom svědčila silná vrstva mazanice, vypálená při zmíPo roce 1948 se však vinou nedostatečné údržby stav domu
něném požáru a odkrytá při zjišťovacím archeologickém průzku- neustále zhoršoval, takže ho stárnoucí majitel v červnu 1959
mu v r. 1997. Spáleniště bylo po požáru zplanýrováno a na něm daroval státu, který ho převedl do vlastnictví domovní sprápostaven nový dům, patrně již se zděným, částečně valeně zakle- vy. Přestože byl tzv. Šrůtkovský dům zapsán ve státním seznanutým přízemím se zdmi
mu kulturních památek,
silnými až 1,5 m. Do nábyl z důvodu havarijního
městí se otvíralo podloutechnického stavu v drubím s dřevěným stropem
hé polovině července1960
a třemi zděnými oblouodstraněn. Nebyla ovšem
ky. Dvoutraktové přízemí
pořízena ani požadovaobsahovalo kuchyni a tři
ná fotografická a plánomístnosti, k nim na jihu
vá dokumentace včetně
přiléhala zalomená chodzaměření, takže bližší inba na dvůr s malou komoformace o jeho stavební
rou a schody do patra. To
podobě nejsou bohužel
bylo celé roubené, v průznámy. Na jeho nezačelí do náměstí o čtyřech
stavěném místě byl až
okenních osách byly tři
v r. 1998 postaven nový
přibližně stejné místnosmoderní dům s přiděleti, za nimi pak komory.
ným čp. 71. Mj. se v něm
Do dvora směřovala otenachází prodejna obuvi
vřená pavlač později se
Stival.
suchým záchodem. StavPhDr. Jaroslav Čáp
bu završovala 8 m vyso– Mgr. Jan Čížek
ká šindelem krytá sedNáchod čp. 32 (roubenka uprostřed) asi 1946
lová střecha vaznicové
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Nezapomeňte uhradit místní poplatek ze psů!
Místní poplatek ze psů na rok 2020 je splatný nejpozději do 30. června 2020.
Pokud není držitel psa osvobozen, je roční sazba poplatku rozdílná podle toho, kde je
jeho držitel přihlášen k pobytu nebo kde má sídlo:
– v rodinném domě		
400 Kč
– v jiném než rodinném domě (např. v domě s více než čtyřmi byty)
1200 Kč
– v lokalitách: Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov
200 Kč
– jde-li o osoby starší 65 let bez ohledu na to, kde jsou přihlášeny
200 Kč
(u druhého a dalšího psa se poplatek navyšuje o 50 %)
Tyto sazby byly stanoveny od 1. 1. 2020 Obecně závaznou vyhláškou č. 8/2019, o místním poplatku ze psů, která je zveřejněna na internetových stránkách města Náchoda http://www.mestonachod.cz/mesto/vyhlasky-narizeni/
Poplatek je možné uhradit těmito způsoby:
– bezhotovostním převodem na účet města Náchoda číslo: 19-222551/0100
– poštovní poukázkou na účet města Náchoda číslo: 19-222551/0100
– hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova radnice – Masarykovo náměstí 40)
(variabilní symbol je desetimístný – 134100 + číslo evidenční známky psa)
K výše uvedené sazbě pro osobu starší 65 let uvádíme na vysvětlenou:
Pokud je držitel psa starší 65 let, je povinen platit pouze sníženou sazbu poplatku
200 Kč, a to od měsíce, kdy dovrší 65 let věku. Oproti pravidlům platným do konce roku
2019 již tedy správce poplatku nezkoumá, zda je držitel psa poživatelem jakéhokoliv
důchodu (starobního, částečně invalidního, plně invalidního, vdovského, sirotčího).
Jediným kritériem pro sazbu poplatku 200 Kč je to, že držitel psa dosáhl věku 65 let.
Ze zákona jsou od poplatku osvobozeni držitelé psů, kteří jsou nevidomí, kteří jsou
závislí na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby (pobírající příspěvek na péči), dále v případě, že jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P, nebo pokud jsou osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob. Osvobozeny
jsou i osoby provozující útulek pro zvířata nebo osoby, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.
V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 491 405 225 – M. Skalická
Ing. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy majetku a financování

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Městské
informační
centrum
Novinkou v sortimentu našeho infocentra se stala kniha „Náchodsko z nebe“,
která přináší zcela ojedinělý pohled
na náš kraj a jeho zákoutí. Dechberoucí
snímky přírody, měst i venkovských oblastí, architektonických skvostů nebo turistických atraktivit vás zanesou krajinou
od Broumova, přes Náchod až k Jaroměři.
Kniha obsahuje české a anglické popisy.
Publikaci si budete moci zakoupit v informačním centru na Masarykově náměstí
za cenu 499 Kč.
Pokud jste si u nás zakoupili vstupenky na akce, které se v plánovaném termínu z důvodu mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR neuskutečnily, prosíme, nejprve nás kontaktujte na
e-mailu: infocentrum@mestonachod.cz
nebo na tel.: 778 411 680, kde vám poskytneme bližší informace. Veškeré informace o zrušení či náhradním termínu akce
jsou uvedeny také na webových stránkách příslušné prodejní sítě, přes kterou
prodej proběhl (Beránek Náchod, Městské kulturní středisko Červený Kostelec,
Kulturní a informační středisko Hronov,
kupvstupenku.cz, Pellyho domy v Polici
nad Metují, Ticketportal, Ticket Art, Ticketstream, Ticketmaster).

Aktuální informace o koronaviru
a onemocnění COVID–19 pro veřejnost
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR (https://koronavirus.mzcr.cz/)
aktuální a základní informace o onemocnění
rady a doporučení jak předejít onemocnění
interaktivní spoty s informacemi o onemocnění
důležité kontakty na dotčené instituce
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ČR (http://www.szu.cz/)
aktuální a základní informace o onemocnění z ČR, EU
rady doporučení pro obyvatelstvo proti šíření nákazy
důležité kontakty
Další potřebné informace o doporučeních a omezeních z důvodu onemocnění
COVID–19 naleznete na webových stránkách:
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (https://vlada.cz/)
MINISTERSTVO VNITRA (https://www.mvcr.cz/)
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ (https://www.mzv.cz/)
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (https://www.mpsv.cz/)
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (https://www.mpo.cz/)
Nová kniha dorazila v posledním
březnovém týdnu. Těšíme se, že se již brzy
dostane k vám!

INFORMACE Z RADNICE

DUBEN

Důležitá telefonní čísla pro občany Náchodska
linka 1212

– celorepubliková informační linka NONSTOP zdarma
Na této lince jsou poskytovány základní informace týkající se koronaviru a onemocnění COVID–19. Na vaše dotazy odpoví proškolení operátoři, zaměstnanci ministerstev, ale také dobrovolníci z řad veřejnosti.
Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu

724 810 106

(textový hovor s přepisem – vhodné pro neslyšící osoby a seniory)

725 191 367, 725 191 370

Linka Státního zdravotního ústavu je v provozu NONSTOP pro
kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem
a onemocněním COVID-19.
Krajská hygienická stanice Hradec Králové
778 532 313 – INFOLINKA KHS Královéhradeckého kraje (i pro
neslyšící) – v provozu od pondělí do pátku v době od 8.00 do
15.00 hodin.
Pro řešení konkrétních dotazů obyvatel Královéhradeckého kraje ve
věci nařizování karantény, zdravotních prevencí a osob s cestovatelskou anamnézou BEZ zdravotních obtíží doporučujeme využít primárně emailové adresy koronavirus@khshk.cz.
Zdravotní pojišťovna			
Kontakt
Všeobecná zdravotní pojišťovna................................ 952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna....................................844 888 888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna................... 810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna..................................... 261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.............................. 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra..................844 211 211
RBP zdravotní pojišťovna............................................. 800 213 213
SPECIÁLNÍ INFOLINKA PRO SENIORY

800 200 007

Jste-li v seniorském věku či pečujete o seniora, získáte na této
lince nejen všeobecné informace o koronaviru a onemocnění COVID–19, ale i rady a doporučení, jak o seniora v této souvislosti pečovat.
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TRÁPÍ VÁS VLHKOST
PROVÁDÍME SANACE
A VYSOUŠENÍ STAVEB

David Wenke

Jsme profesionálové v oblasti sanace zdiva proti
vlhkosti. Provádíme veškeré sanační práce.
Mgr. Lukáš Pečenka DiS. Tel: 602 529 179,
E-mail: omitkyaodstranovanivlhkosti@gmail.com,
Web: http://www.lukaspecenka.eu

Náchodská 118 (bývalá Mileta)
551 01 Jaroměř

Lesníci společnosti Lesy města Náchoda s r.o. ani v době koronavirové nákazy nepřestávají bojovat s probíhající kůrovcovou kalamitou v městských lesích (na snímcích nakládka
dřeva za prodejnou Lidl ze dne 16. a 17. 3. 2020 do celkem
12 kontejnerů pro čínského odběratele).

Poděkování, které potěší
Sluší se poděkovat všem, kteří se o nás, občany Náchoda, starají v současné náročné době.
Krizovému štábu náchodské radnice, který pružně
reaguje na danou situaci, pro své občany dělá maximum a plynule koordinuje pomoc všem a všude. Děkujeme, hlavně my, důchodci!
Také všem dalším pracovníkům, díky jejichž pracovnímu nasazení se situace stává snesitelnou.
Jsou to zdravotníci, hasiči, policisté, prodavači, zásobovači, řidiči, ale i pracovníci úklidových služeb,
poštovní doručovatelé, pracovníci charity a dobrovolníci, kteří šijí roušky a pomáhají starým a nemohoucím spoluobčanům a mnozí další.
Sama např. velmi obdivuji rodiče, kteří se se svými dětmi učí!

Pila Ohrada nepřerušila provoz
a nabízí palivové dřevo

Věřím, že nepíšu jen za nás, seniory, ale i za všechny občany Náchoda!

Současná opatření proti šíření koronavirové infekce mohou ztížit občanům přístup k palivovému dřevu. Navíc, klimatické předpovědi signalizují proměnlivé i chladné počasí. Pila Ohrada (Broumovská ul., Náchod) provozovaná
společností Lesy města Náchoda s.r.o. nepřerušila provoz
a nabízí prodej palivového dřeva. Je možný i odvoz palivového dřeva přímo k zákazníkovi. Bližší informace a kon-

Děkujeme a snažíme se spolupracovat dodržováním
nastavených pravidel abychom se zase mohli scházet
na ulicích, v parcích a kulturních i sportovních zařízeních našeho krásného města!

Renata Klicperová

takty najdete na webu https://lesynachod.cz/.

Slevy nehledám,
ale když je nabízejí
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

NÁCHODSKÉ MŠ

DUBEN

Představujeme vám náchodské mateřské školy
MŠ Alšova

MŠ Březinova

1. Základní údaje
Ředitelka: Klára Skleničková
E-mail: reditelka@ms-alsova.cz
Telefon: 602 413 453, 491 423 413
Webové stránky školy: www.ms-alsova.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2020: 60
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2020/2021: 15
2. Školní vzdělávací program: „Hledáme krásnou duhu za každým
mráčkem“ – program je koncipován na rozvoj postojů, znalostí a
dovedností a vede k samostatnosti dítěte, a to vše s cílem pro přípravu na praktický život; využíváme prvky programu Začít spolu
3. Nadstandardní aktivity školy: „KLUB DUHÁČEK“ – nespavý
program pro nejstarší děti, který je naplňován různorodou vzdělávací nabídkou, jako je stimulační program MAXÍK nebo program AJ hrou pro seznamování s cizím jazykem; cílem je přitažlivou formou dovést děti k samostatné tvořivé činnosti a ke
spontánnímu zájmu o poznávání ve spolupráci s dospělým, vše
je zaměřené na přípravu pro pohodový vstup do základní školy; nespavý program je využíván i u dětí mladšího předškolního
věku se sníženou potřebou spánku (ve formě klidových činností)
4. Významné akce školy: projekty „Broučkování“, „Všude dobře doma nejlíp“, „Skřítek Zahradníček“; vystupování v Domově
pro seniory Marie, vánoční akce s rodiči „Cesta za světýlkem“,
„Čarodějnický rej“ s rodiči a největší závěrečná akce „Zahradní
slavnost“ – pasování a loučení se s předškoláky a pasování na
Duháčky – nové předškoláčky
5. Podmínky školy: mateřská škola se nachází v krásné čtvrti
Náchoda zvané Třešinky a těsné blízkosti lesoparku Montace;
součástí je hezká zahrada s herními prvky a malou zahrádkou;
materiální vybavení je na velmi dobré úrovni s mnoha hracími
a pracovními koutky, včetně IT techniky a interaktivní tabulí;
mateřskou školu tvoří skvělý pracovní tým
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
menší mateřská škola se třemi třídami, dvě třídy jsou heterogenní a jedna „předškolní“
vytváříme bezpečné a přátelské prostředí pro všechny, a proto
klademe důraz na vzájemné pohodové vztahy s rodiči i dětmi
zaměřujeme se na poznávání českých tradic, ale i multikulturní zvyky, dále na environmentální činnosti na podporu vztahu k přírodě, pohybové činnosti, čtenářskou a předmatematickou gramotnost a realizujeme mnoho projektů ve spolupráci
i s různými institucemi
zprostředkováváme odpolední sportovní kroužky – Sporťáček,
In-line, Pohádkové lyžování

1. Základní údaje
Ředitelka: Lenka Šimková
E-mail: reditelka@ms-brezinova.cz
Telefon: 491 423 664
Webové stránky školy: www.materskeskolky.cz/brezinova
Celkový počet dětí k 31. 1. 2020: 49
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2020/2021: 17
2. Školní vzdělávací program: „Dobré ráno, dobrý den…“ – prioritou je vytvořit bezpečné a přátelské prostředí plné pohody,
radosti a kamarádů, ve kterém budeme vzdělávat samostatné,
tvořivé a spokojené dítě se zdravou sebedůvěrou a připravíme
ho na vstup do ZŠ
3. Nadstandartní aktivity školy: „Předškoláček“ – příprava předškoláků pro vstup do ZŠ; „Angličtina hrou“ – metoda Wattsenglish; „Šikovné ruce“ – výtvarné a pracovní činnosti; „Rarášek“
– pohybové hry, cvičení a tanec; pravidelné cvičení v tělocvičně
na ZŠ TGM; předplavecký výcvik; kutilství v naší dílničce
4. Významné akce školy: zamykání a odemykání zahrady, tematické týdny – barevný, pyžamový, kuchařský, ekologický, Mikulášská a Vánoční nadílka, Tříkrálové putování v sousedství MŠ,
karneval, velikonoční pečení mazanců, Den matek, Den otců,
zahradní slavnost
5. Podmínky školy: mateřská škola je zřízena v jednopatrové
vile v klidné části Náchoda v blízkosti Montace; budova je obklopena rozsáhlou lesoparkovou zahradou s dostatkem herních
a vzdělávacích prvků
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
jsme dvoutřídní mateřská škola, děti jsou rozděleny do heterogenních tříd
činnosti plánujeme podle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí tak, aby si každé dítě našlo činnost sobě blízkou, má
tak možnost se všestranně rozvíjet dle svého potenciálu

***
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MŠ Havlíčkova

MŠ Komenského

1. Základní údaje:
Ředitelka: Mgr. Michaela Trejtnarová
E-mail: msplhov@msplhov.cz
Telefon: 491 427 248, 736 772 040
Webové stránky školy: www.msplhov@msplhov.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2020: 121
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2020/2021: 36
2. Školní vzdělávací program: „Za vším hledej slunce“ je program
zaměřený na badatelsky orientovanou výuku vycházející z environmentální výchovy a vzdělávání – děti se zapojují do zahradnických projektů, kterými škola naplňuje kritéria Skutečně
zdravé školy; nabízí třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a nadstandardní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami; prioritou je respektující přístup, přátelské klima a péče
o zdraví našich dětí.
3. Nadstandardní aktivity školy: pěvecký sbor Plhováček, Flétničky, Tvořivá dílna, Angličtina, IT. Feuresteinova metoda instrumentálního obohacování a Logohrátky
4. Významné akce školy: sboreček Plhováček prezentuje školu na veřejných vystoupeních a přehlídkách (Skřivánek, Vynášení Morany, vystoupení v domovech seniorů, Vánoční koncert,
Primáček…); účast dětí na vítání občánků; Zahradní slavnost
ve spolupráci s družinou ZŠ Plhov; exkurze a výlety za místními zemědělci i farmáři; spolupracuje se středními školami a UHK
– projekt Prim
5. Podmínky školy: mateřská škola se nachází na Plhovském sídlišti, v klidové části s přístupem do zámeckého parku; má rozsáhlou a podnětnou přírodní zahradu plnou vzrostlých stromů,
jedlých bylin a keřů; třída pro děti rok před vstupem do ZŠ umožňuje intenzivní přípravu dětí k zápisu, další ze tříd je vybavena
pro aktivity nejmladších dětí s možností přijetí i mladších 3 let;
v přízemí školy je umístěna třída pro 12 dětí, do které zařazujeme děti na přání rodičů či doporučení poradenských zařízení
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
nová přírodní zahrada“ Ráj pro děti“
nadstandardní vybavení tříd a společných prostor
rodiče a zaměstnanci školy se společně podílí na tvorbě podnětného a přátelského prostředí, které podporuje rozvoj dětí
po všech stránkách
jsme příkladem dobré praxe v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
propojujeme badatelsky orientovanou výuku s využitím digitálních technologií
rozvíjíme dovedností v rámci projektu Malý zahradník a zapojení do projektu Skutečně zdravá škola
zařazujeme prvky Montessori pedagogiky a Začít spolu

1. Základní údaje:
Ředitelka: Mgr. Alena Dušánková
E-mail: info@mskomenskeho.cz
Telefon: 499 110 210
Webové stránky školy: www.mskomenskeho.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2020: 107
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2020/2021: 33
2. Školní vzdělávací program: vychází z projektu „Zdravé mateřské školy“; stěžejním cílem programu je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví
a praktickým dovednostem chránícím zdraví; celoroční projekt
s názvem „Pohádka ve škole, škola v pohádce“ si paní učitelky během roku zpracovávají ve svých třídních vzdělávacích programech dle aktuálních potřeb a zájmu dětí
3. Nadstandardní aktivity školy: účast dětí na vítání občánků,
„Vánoce s květinou“ na zámku v Novém Městě n. M.; před Vánocemi chodí na obchůzky do okolí MŠ se zpěvem vánočních koled a předávají vánoční přání; předškoláci se účastní plavecké
výuky; školní jídelna připravuje ochutnávku zdravých pomazánek a moučníků; pořádáme veřejné výstavy dětských prací nebo
prací rodičů a dětí ve vestibulu MŠ
4. Významné akce školy: v roce 2019 oslavila naše mateřská škola 70. let od založení; každý rok pořádáme Zahradní párty s hudbou pro rodiče s dětmi, rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ,
„Pasování na školáka“
5. Podmínky školy: mateřská škola má 5 tříd, které se vyznačují barevnou sladěností, velikostí, variabilností hracích a pracovních center, která děti motivují k dalšímu rozvoji; v přízemí školy
jsou nové šatny; terasovitě členěná školní zahrada slouží k maximálnímu pohybovému vyžití dětí (průlezky, lanový parkur, pískoviště, přírodní stimulační chodníček, svah na sáňkování, atd.)
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
jedna ze tříd školy je speciální a slouží pro 13 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; paní učitelky pravidelně konzultují své postupy se speciálními pracovišti a současně zajišťují průběžnou diagnostiku u všech dětí z MŠ a odbornou radu
ostatním pedagogům a rodičům
celoročně probíhá ve všech třídách aktivita „Babičko, přečti mi
pohádku“

***

NÁCHODSKÉ MŠ

DUBEN

MŠ Myslbekova

MŠ Vančurova

1. Základní údaje:
Ředitelka: Jaroslava Dušková
E-mail: ms.myslbekova@tiscali.cz
Telefon: 775 240 426
Webové stránky školy: www.msmyslbekova.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2020: 103
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2020/21: 20

1. Základní údaje:
Ředitelka: Mgr. Miroslava Weissová
E-mail: ms.vancurova@post.cz
Telefon: 491 428 695
Webové stránky školy: www.webskoly.cz/msvancurova
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2020: 70
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2020/2021: 30

2. Školní vzdělávací program: „Země, voda, vzduch a já, člověk“ je
vytvořen tak, aby byl kreativní, vycházel vstříc potřebám i odlišnostem dětí, počínaje od těch nejmenších – odpoutání od rodinného prostředí, až po předškolní děti a jejich přípravu na školu,
tedy samostatnost; rozvojem citových, sociálních a volních vazeb zajišťujeme dětem jejich pocit jistoty, bezpečí a vytváříme
pro ně nové příležitosti k učení a poznávání

2. Školní vzdělávací program: „Svět kolem nás – svět ve mně“ zahrnuje obecné cíle vzdělávání a řídí se společnými cíli (osvojení
základních klíčových kompetencí dítětem a získání předpokladů pro celoživotní vzdělávání); není opomenuto ani přihlédnutí k předškolnímu věku jako k období senzitivní fáze, kdy je dítě
zvláště vnímavé

3. Nadstandardní aktivity školy: plavecký výcvik, lyžařský výcvik, in-line bruslení, všeobecná pohybová průprava, besedy
s odborníky
4. Významné akce školy: spolupráce se ZŠ Staré Město, tvořivé
dílny s rodiči, loučení s předškoláky, účast dětí na vítání občánků, exkurse a výlety do okolí
5. Podmínky školy: MŠ Myslbekova nabízí velké, moderně vybavené prostory s krásnou zahradou určenou pro pohybové aktivity, pěstitelské a polytechnické činnosti; třída pro nejstarší děti
zajišťuje intenzivní přípravu pro nástup do základní školy; zajišťujeme podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti mladší tří let; pracoviště U Kočovny nabízí moderně vybavené domácí prostředí s nižším počtem
dětí uprostřed přírody

3. Nadstandardní aktivity školy: nabízíme nejstarším dětem
doplňkové zájmové činnosti pro předškoláky: flétnička a angličtina, plavecký výcvik, zprostředkování lyžařského výcviku
4. Významné akce školy: dodržujeme české lidové zvyky a tradice – zpravidla jsou provázeny vzdělávacím projektem, který
umožní dětem se s daným zvykem, případně tradicí seznámit;
vystoupení dětí při příležitosti vítání občánků, divadla, kina, exkurze, výstavy atp.
5. Podmínky školy: MŠ se třemi třídami se snahou o věkové rozdělení dětí do jednotlivých tříd; každá třída je vybavena hračkami a učebními pomůckami příslušnými k věku dítěte, postupně
je obnovujeme a doplňujeme; součástí mateřské školy je členitá zahrada, která je postavena v duchu přírodního hřiště, je členěna do 4 celků a nabízí dětem mnoho podnětů pro jejich hru
a přirozený rozvoj

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
v předškolní třídě pracujeme podle programu Začít spolu
venkovní třída – tvořivá dílna pro rozvíjení polytechnických
dovedností, kde děti pracují se skutečným materiálem, se skutečným nářadím a náčiním
všechny třídy jsou vybaveny IT technikou
mateřská škola má odloučené pracoviště U Kočovny 31

6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
jsme první založenou mateřskou školou v Náchodě
máme blízko na zámek a k lesu, i když jsme v centru města, což
využíváme k vycházkám
mateřská škola je součástí projektu Mrkvička (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy mateřské školy)

***

***
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NÁCHODSKÉ MŠ

MŠ Vítkova

1. Základní údaje:
Ředitelka: Jana Chmelíková
Email: ms.vitkova@tiscali.cz
Telefon: 491 427 241, 734 445 777
Webové stránky školy: http://www.msvitkova.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2020: 69
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2020/2021: 25
2. Školní vzdělávací program: „Království skřítka Pramínka“
3. Nadstandardní aktivity školy: „Kutílek“, „Cvičení s Lali“; projekt „Máme polské kamarády“ – dvakrát ročně vzájemná návštěva dětí mateřské školy Vítkova a dětí mateřské školy v Polsku ve městě Kudowa Zdrój; „Předškoláček
4. Významné akce školy: společné odpolední akce s rodiči a dětmi (podzim, Vánoce, Velikonoce, ukončení školního roku), den
strašidel, tříkrálové koledování, masopustní průvod Bělovsí,
vítání jara s vynášením Morany, pořádání celodenního výletu
do Prahy s návštěvou divadla Spejbla a Hurvínka, čarodějnické
spaní v mateřské škole, hledání pirátského pokladu, předškolní maturita
5. Podmínky školy: mateřská škola má 3 třídy, nachází se v příměstské části Běloves, na okraji města, v blízkosti řeky Metuje, Malých lázní s kolonádou a lesoparku Montace; je po celkové rekonstrukci s bezbariérovým přístupem do přízemní třídy,
má nově zrekonstruovanou školní kuchyň; děti všech tříd využívají nově zakoupený interaktivní displej s výukovými programy „Barevné kamínky“; pro pobyt venku často využíváme nedaleké dopravní hřiště, vycházky do lesa, chodíme pozorovat
a krmit zvířátka u hotelu Bonáto; děti jsou do tříd rozděleny dle
věku (homogenní třídy)
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
při vzdělávání vyžíváme centra aktivit s pestrou nabídkou,
Montessori didaktické pomůcky, digitální mikroskopy, programovatelné včely
děti jsou vedeny k přirozenému objevování, jednoduchým pokusům, manipulaci s přírodninami
zařazovány jsou aktivity z reálného života jako pečení moučníků, zavařování ovoce, výroba pomazánek, vaření a pečení
na ohni, věnujeme se polytechnické výchově v dílničkách
ve třídách pečujeme o drobné živočichy, na školní zahradě děti
pečují o vlastní zahrádku, kde pěstují ovoce, zeleninu, luštěniny, květiny nebo bylinky
pravidelně spolupracujeme se ZŠ 1. máje – projekt „Děti čtou
dětem“ s rozvíjením čtenářské a sociální pregramotnosti (1/měsíc)

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Aktuální informace
k zápisům do mateřských škol
1. Zápisy budou probíhat od 4. do 7. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.
2. Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou podávány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce v mateřské
škole následujícími způsoby:
do datové schránky školy,
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze poslat jen prostý e-mail),
poštou,
		vhozením do schránky mateřské školy.
3. Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační
číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení
v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.
4. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky
školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.
5. Žádost je možné stáhnout z webových stránek mateřských
škol a z webových stránek města Náchod. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelkou vyzvednout v pondělí 4. května 2020 v mateřské škole.
6. Žádosti jsou pro všechny školy jednotné, zákonný zástupce
v záhlaví žádosti vyplní název školy, do které žádost podává.
Názvy mateřských škol zřizovaných městem Náchod:
Mateřská škola, Náchod, Alšova 952
Mateřská škola, Náchod, Březinova 669
Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848
Mateřská škola, Náchod, Komenského 301
Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4
Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345
Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304

NOVINKY Z Alšovky
Naše mateřská škola „ALŠINKA“, již od čtvrtka 19. 3. 2020
„jede“ tzv. v režimu omezeného provozu a navštěvují ji děti i z jiných mateřských škol, pouze zaměstnaných rodičů.
Děti celkovou situaci zvládají velice dobře a na naši malou rodinnou školičku si zvykly opravdu rychle a bez problémů, což
nás velmi těší!!!
Rády bychom poděkovaly všem, co nás podporují, jak psychicky, tak šitím roušek především pro děti, ať už zaměstnancům SVČ Déčko Náchod, tak našim sousedům, ale i pro nás neznámým dárcům!
Velice si vážíme Vaší pomoci a posíláme veliké DĚKUJEME!!!
Avšak v tuto chvíli, již máme dostatek látkových roušek, a proto prosíme o distribuci na jiné potřebné místo jako například nemocnice Náchod nebo domovy seniorů.
Všem přejeme mnoho sil, zdravíčka a zvládání této nelehké
situace!!!
Protože: „ZA KAŽDÝM MRÁČKEM, VYJDE KRÁSNÁ DUHA!!!
Nejoblíbenější námětovou hrou se stala hra na lékaře a záchranáře, dále s dětmi sázíme a vyséváme květiny, zažíváme pohodový pobyt venku na školní zahradě, ale především v lesoparku Montace. Snažíme se zachovat běžný rytmus mateřské školy,
který obohacujeme pestrou nabídkovou činností, aby se všechny děti u nás cítily dobře a pohodově, i přestože se nám na našeho školkového života vloudily roušky, měření teploty, neustálé mytí a dezinfikování rukou!
kolektiv MŠ Alšova

DUBEN

MŠ, VILÉM PŘIBYL

Minifestival mateřských škol:

Z projektanta vynikajícím
operním pěvcem – tenoristou

V době před vypuknutím Corona pandemie se podařilo uspořádat Minifestival mateřských škol působících na Náchodsku.
Jednalo se o výjimečnou příležitost, kdy se potkali ředitelky, pedagožky, asistenti i nepedagogičtí pracovníci z 15 MŠ a sdíleli
si cenné zkušenosti dobré praxe, výukové pomůcky a diagnostické nástroje školní zralosti. Dopolední část programu byla určena pro zástupce škol a odpolední část pro rodiče a všechny zájemce o vzdělávání dětí.
V rámci odborného programu vystoupily Mgr. Simona Pekárková a Ph.D. a Mgr. Martina Švandová, Ph.D. z pedagogicko-psychologické poradny STEP, které seznámily ředitelky a učitelky s novinkami v diagnostice školní zralosti. Dále proběhlo
představení ukázek hlasové průpravy Mgr. Martina Junga z Rétor Institutu. Tematické přednášky završila Mgr. Bc. Linda Bártů
s Mgr. Sylvou Jančiovou ze Scio, které hovořily o rozvoji emoční inteligence u předškolních dětí. V neposlední řadě byli všichni odborníci po celý den k dispozici pro individuální konzultace.
Odpoledne členky pracovní skupiny k rozvoji matematické
gramotnosti MAP 2 představily metody a didaktické pomůcky
při práci s dětmi v předškolním věku. Zároveň si účastníci Minifestivalu mohli vyzkoušet rozličné pomůcky: digitální včelu
Bee Bot, MAMOKUK – Malá MObilní KUfříková Knihovna, mikroskop, vermikompostér neboli žížaliště na domácí likvidaci
bioodpadu, malířský tobogán, Klokanův kufr a polytechnický
koutek, kde si děti na brusce vyráběly z bezových prutů hůlky
na vyťukávání rytmu.
Minifestival rozšířily ukázky produktů společností Nakladatelství Svojtka & Co. a Školní brašnička.cz. Všechny zúčastněné MŠ se mohly prezentovat svými tvůrčími nápady a projekty
ve školce formou fotek ze svých akcí, výtvory a power pointovou prezentací.
Děkujeme všem za spolupodílení se na tak výjimečné akci
a za vytvoření velmi milé atmosféry, která nás právě v této době
obohatí o rozličné možnosti, jak s dětmi pracovat na rozvíjení jejich dovedností v domácím prostředí.
Minifestival mateřských škol proběhl 27. února v sále Úřadu městyse ve Velkém Poříčí a jeho odbornou garantkou byla
Mgr. Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ Havlíčkova Náchod.
Více fotek z akce najdete na Facebooku: Rozvoj vzdělávání
na Náchodsku – MAP 2.
Akce byla pořádána Místní akční skupinou Stolové hory, z. s.
a Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s. v rámci Rozvoje vzdělávání na Náchodsku – MAP 2 reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.
0/17_047/0009163.
Ing. Anna Špačková a Mgr. Jana Vanišová,
koordinátorky projektu MAP 2

Vilém Přibyl se narodil 10. dubna 1925 v Náchodě v rodině divadelních ochotníků. Za války se v Hradci Králové vyučil elektrotechnikem, poté studoval průmyslovou školu strojnickou v Praze, kterou absolvoval v roce 1947. Během studií se stal členem
studentského pěveckého souboru Víta Nejedlého, účinkoval též
v Armádním uměleckém souboru a jako člen tohoto tělesa absolvoval vojenskou prezenční službu. Po vojně v roce 1949 pracoval
v Hradci Králové jako provozní technik a projektant.
Od roku 1950 se stal členem amatérské Lidové opery v Hradci
Králové. Na něj vždycky s úctou a sentimentem v neformálním
rozhovoru vzpomínala členka revizní komise Oblastního výboru
východočeské Unie českých pěveckých sborů paní Marie Landová, která rovněž patřila do zmíněného ansámblu. Hradec Králové totiž tehdy neměl žádný profesionální operní soubor, takže tito amatérští nadšenci se stali záhy velmi populární, když
z velkého města vyjížděli do okolních měst a vesnic. Soubor během své existence zdárně nastudoval a provedl řadu představení s významnými operními tituly českého i světového repertoáru. První velkou tenorovou partii zpíval Vilém Přibyl v Novém
Městě nad Metují 27. října 1952, a to Lukáše ve Smetanově Hubičce. V Lidové opeře si dále zazpíval a zahrál například Jeníka
v Prodané nevěstě, Prince v Rusalce, Cania v Leoncavallových
Komediantech a v Bizetově Carmen zpíval jak podloudníka Remendada, tak i Dona Josého.Známé je i jeho účinkování v koncertním provedení náročného oratoria Josepha Haydna Stvoření.
V roce 1959 se Vilém Přibyl definitivně rozhodl pro profesionální pěveckou a divadelní dráhu, když začala jeho spolupráce s operním souborem v Ústí nad Labem. Nejprve zde hostoval
a potom se dokonce stal řádným členem divadla. Zde znovu zpíval Caniu z Komediantů, dále Turrida z Mascagniho opery Sedlák kavalír, Mánka z Evy Josefa Bohuslava Foerstera a především
Dalibora, který se vlastně stal, dá se říci, jeho životní rolí.
Na jaře roku 1961 se umělec představil divákům rolí Dalibora a Jeníka již v Janáčkově opeře v Brně (a Brnu zůstal na dlouhá
léta věrný) a ještě téhož roku se stal sólistou souboru. V sezóně
1961/62 zde dostal nové, mimořádně inspirativní úkoly, s kterými se beze zbytku vyrovnal a na kterých nejlépe, jak uměl, dokumentoval své kvality. Nejprve to bylo v roli Pierre Bezuchova
v Prokofjevově Vojně a míru a v následujícím roce svou pěveckou i hereckou schopnost prokázal v postavě Manolia Řeckých
pašijí Bohuslava Martinů. Spisovatel Bohumil Hrabal se tehdy
velice pochvalně o něm vyjádřil, že „neuvěřitelné se stalo skutkem“. No a na konci sezóny již znovu vstoupil na brněnské jeviště jako Dalibor, tentokrát už v novém nastudování souborem
Janáčkovy opery.
Vilém Přibyl v letech 1962–66 vystudoval brněnskou JAMU,
kde také později sám pedagogicky působil. Stal se pojmem (a to
nenadsazuji) české operní scény, kdy mu světový ohlas přineslo především hostování se souborem opery Národního divadla
na prestižním mezinárodním festivalu ve skotském Edinburghu,
kde sklidil ovace v roli Dalibora, kterého na jevišti pražského ND
mnohokrát během let zpíval (celkem jedenadvacetkrát).
V repertoáru tenoristy nemohly chybět vedle Smetanova Jeníka také Lukáš a Jarek, Janáčkův Boris z Káti Kabanové, Ctirad
ve Fibichově Šárce, Beethovenův Florestan, Verdiho Othello a Radames, Weberův Max, Musorgského Šujskij a Wagnerův Lohengrin. Vilém Přibyl byl také vynikajícím interpretem písní, hlavně
pak Janáčkova Zápisníku zmizelého a Mahlerovy Písně o zemi.
Výčet jeho umělecké činnosti zdaleka není úplný. Můžeme
s klidným svědomím prohlásit, že to byl vynikající představitel
stěžejních rolí českého i světového klasického. ale i moderního
repertoáru. Byl tenoristou, který dobyl svět, vždyť vystupoval
pod taktovkou nejznámějších dirigentských hvězd té doby, ať už
v londýnské Covent Garden či v berlínské Deutsche oper a zanechal po sobě celou řadu významných nahrávek. Miloslav Samek

unikátní možnost, kdy se potkali zástupci mateřských
škol na Náchodsku
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Zprávičky
z Masaryčky
Prázdné školní chodby, ticho ze tříd, život ve škole se jednoduše zastavil. I přes
to naši učitelé své žáky nadále vzdělávají
tzv. distanční formou výuky a posílají výukové materiály žákům a rodičům pomocí elektronické komunikace.
Nouzový stav je pro všechny nový, proto jsme dětem i rodičům co nejvíce nápomocni a snažíme se jim trpělivě vysvětlovat, jak vše zvládnout. Vedení školy
a někteří učitelé se snaží pomoci po pracovní době a o víkendech šitím roušek pro
zaměstnance školy, nemocnice, IZS a lékáren i za pomoci Déčka Náchod.
Ani sportovní třída nezahálí v těchto
dnech a buduje tým, který se navzájem
podporuje. Cílem je, aby se žáci zdokonalili nejen ve svých znalostech, ale i ve sportu a v neposlední řadě i morálně. Třídní
učitel pořádá společné videokonference,
ve kterých řeší domácí přípravu a snaží se
žáky udržet v dobré fyzické kondici. Žáci
mohou realizovat cvičení v domácím prostředí a chystají se zavést projekt sportovní výzvy (žák vymyslí cvik, udělá rekord
a ostatní ho překonávají).
Nadále pracujeme na našem projektu
Škola plná sportu a těšíme se na novou
sportovní třídu.
Všem našim žákům a jejich rodičům
přejeme hodně zdraví a sil k zvládnutí
této těžké situace.

„ZŠ pod Montací“
Vážení čtenáři,
dění posledních dnů nás
všechny vrhlo do role žáků.
Musíme f lexibilně reagovat na aktuální stav, učit
se s ním sžít, snažit se mu
přizpůsobit a přistupovat
k němu zodpovědně. I ve škole máme
za sebou první týdny zcela netradiční výuky. V rámci vzdělávání na dálku se učíme
využívat moderní technologie, naši učitelé se například naučili dělat mezi sebou,
ale i s dětmi videokonference, naučili se
pracovat s učebnou na Googlu, nebo využívat práci v interaktivních učebnicích.
Věříme, že nás všechny tyto nové zkušenosti mnohému naučí a posunou nás.
V měsíci březnu jsme museli bohužel
zrušit několik akcí včetně veřejné besedy
se vzácným hostem, pamětníkem tragických událostí z roku 1942 na Končinách
u Červeného Kostelce, panem Antonínem Burdychem, nebo společného úklidu v rámci celorepublikové akce Ukliďme
Česko. Slibujeme, že nové termíny vypíšeme hned, jakmile to bude možné.
Samozřejmě jsme se také moc těšili na zápis prvňáků, ale vzhledem k současné situaci se letošní zapsání předškoláků do prvních tříd bude muset bohužel

obejít bez přítomnosti dětí. Taková možnost existuje už několik let, ale příliš se
o ní neví a jen málokdo ji využívá, protože většina rodin vnímá zápis jako velkou událost a nenechá si ho ujít. V letošním roce tak přijmeme formuláře osobně
od rodičů, nebo bude také možné zaslat je
poštou. Všechny aktuální informace k zápisu najdete na našich webových stránkách www.zspodmontaci.cz a na našem
facebookovém profilu Začít spolu Náchod.
A pokud to situace do konce školního roku
dovolí, rozhodně uspořádáme pro budoucí prvňáčky speciální slavnostní setkání,
abychom jim zápis do první třídy a jejich
velký den alespoň trochu vynahradili.
Klidnou mysl a pevné zdraví
přeje tým ZŠ Pod Montací!

se tři takovéto pracovní zkušenosti. V letošním školním roce vyjíždějí žáci oboru
Cestovní ruch do těchto destinací:
Hrady, zámky, přírodní lokality: Adršpach, Bouzov, Bečov nad Teplou, Horšovský Týn, Hrádek u Nechanic, Lednice, Manětín, Náchod, Nové Město n. M., Kynžvart,
Kratochvíle, Konopiště, Kuks, Lemberk, Vranov nad Dyjí
Pevnosti a muzea:
Josefov, muzeum Žamberk
Informační centra:
Broumov, Deštné v Orlických Horách
Všem našim žákům přejeme úspěšné zvládnutí odborných praxí!
ACADEMIA MERCURII

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
První týden měsíce března
probíhal ještě zcela v režimu
běžné výuky a s nimi souvisejících aktivit. Žáci speciálních
tříd využili jednu z posledních šancí k zimnímu sportování, když
se na kryté ledové ploše náchodského
stadionu zdokonalovali v zacházení s hokejovým nádobíčkem. O pouhé dva dny
později pak v úpickém divadle A. Jiráska
s nadšením sobě vlastním potleskem odměňovali mladé tanečníky tamější ZUŠ.
Po týdnu vyhrazeném jarním prázdninám jsme se do školních lavic už nevrátili. V souvislosti s bezpečnostními opatřeními v situaci šířící se nákazy se naši žáci,
jakož i všichni ostatní, vzdělávali v následujících týdnech dle pokynů svých třídních učitelů v bezpečí svých domovů.
Vedení školy a kolektiv zaměstnanců

Cestovní ruch – odborné praxe žáků
Nastává období odborných praxí a žáci
naší školy se rozjíždějí do různých koutů
Česka, aby prokázali své nabyté znalosti
a schopnosti.
Na hradech, zámcích, pevnostech a v přírodních lokalitách, tam všude žáci provází turisty. V první řadě se musí naučit
texty, chodit na náslechy jiných průvodců a naučit se co nejvíce informací o daném místě. Potom následuje zkušební
provedení lokalitou před vedoucím praxe
a po jeho schválení teprve mohou žáci začít sami provázet. Vynaložené úsilí se jim
určitě vyplatí, neboť za vykonanou práci dostávají od zaměstnavatelů finanční
ohodnocení a v jejich pracovním životopise má takto odvedená praxe svoji hodnotu. Nutno podotknout, že na konci studia
naší školy má každý žák ve svém životopi-

POZVÁNKA
na veřejné jednání osadního výboru SUN
(sídliště u nemocnice)
14. dubna 2020 v 18. hodin
Klub SUN Náchod
MC Hopsáček, budova výměníku tepla, volební místnost ulice Zelená 157/A
PROGRAM:
– DERATIZACE (vytipovaní zasažených
míst – holub, potkan, kočka, návrh možných opatření, … )
– ZELEŇ (údržba, postřik, výsadba)
– PARKOVÁNÍ (žluté pruhy, návrhy
na omezení, legislativa)
– VEŘEJNÁ DOPRAVA (časová využitelnost)
– ZIMNÍ a LETNÍ PLÁN ÚDRŽBY (legislativa, vytipování prostor vhodných k zahrnutí do plánu údržby)
– HŘIŠTĚ (stav, využitelnost, vybavenost)
– VÝSTAVBA (přístupové cesty, výkup pozemků, záměr Města a Kraje)
– PROSTOR PRO DISKUZI
Sídliště u nemocnice je malým městem
ve městě. Přijďte říct, co vás trápí, co by
se dalo zlepšit. Členové osadního výboru – většinou správci budov nemohou vědět všechno. Rádi si vyslechneme i vaše
názory a návrhy, které předáme vedení
města Náchod a pokusíme se případné
investiční záměry zahrnout do Rozpočtu
města Náchod pro rok 2021. Pokud se nemůžete osobně dostavit, informujte nás
o vašich problémech a nápadech písemnou formou. Vaše názory je možné vhodit do hnědé schránky, která je umístěna
na budově výměníku tepla – vchod do volební místnosti.
Děkujeme za váš čas.
Za osadní výbor Simona Hlavatá

SDH BĚLOVES, DAR

DUBEN

Okénko do života SDH Běloves
Již uplynuly tři měsíce nového roku a náš sbor zažil mnoho
vzrušujících okamžiků, o které bych se s vámi rád podělil. V pondělí 10. února mezi 12. a 13. hodinou zasáhla Královéhradecký
kraj bouře Sabine. Za krátký časový úsek přijali operátoři krajského operačního a informačního střediska stovky hovorů, vytěžovali nejen informace o událostech v Královéhradeckém kraji, ale při vytížení operačních středisek také přijímali hovory
z ostatních krajů.
V Královéhradeckém kraji bylo od pondělní půlnoci 10. 2. 2020
do 16:30 hodin zaevidováno 270 událostí. Nejvíce z nich bylo situováno na Náchodsku (101 událostí) a Trutnovsku (61 událostí),
dále pak na Jičínsku (54 událostí), Hradecku (31 událostí) a Rychnovsku (23 událostí). Příslušníci JSDH Běloves vyjeli v pondělí 10. 2. hned ke dvěma případům, kdy strom silou vichru spadl
na cyklostezku a v jednom případě i na rodinný dům v Bělovsi
v ulici 1. Máje.
V sobotu 22. února se v České Metuji konala soutěž O pohár
starosty obce. Z uzlovky v České Metuji si naši mladí hasiči přivezli zlato v kategorii mladších a bronz v kategorii starších. Moc

jim gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Velmi příjemnou novinkou byla zpráva, že se nám vdala starostka sboru. Touto cestou ji jménem našeho sboru moc gratuluje a přejeme hodně štěstí v manželství.
Bohužel se díky současné situaci s výskytem koronaviru budou muset omezit nejenom schůzky mladých hasičů, ale také
tradiční hasičské soutěže. Doufejme, že se situace brzy zlepší.
Richard Švanda, kronikář sboru Běloves

Mimořádný dar polské ambasády městu Náchod
V úterý 24. 3. 2020 dorazil do Náchoda DAR přímo od polské
ambasády v podobě 11 palet zboží za téměř 200 tisíc korun jako
poděkování za veškerou pomoc a konstruktivní řešení ohledně
nouzové situace na polsko-českých hranících a zajištění distribuce potravinových balíčků pro řidiče kamionů v minulém týdnu.
Toto poděkování v podobě balené vody, energetických nápojů Verva a cukrovinek si převzali v nové hasičské zbrojnici příslušníci Armády ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru

Královéhradeckého kraje, dobrovolní hasiči, zdravotníci Zdravotnické záchranné služby KHK, celníci, strážníci Městské policie Náchod a náchodští dobrovolníci!
„Ti všichni se zasloužili o řešení náročné dopravní situace minulý týden v Náchodě, proto jsme velmi rádi, že se paní velvyslankyně
rozhodla darovat tuto materiální podporu právě do Náchoda. Během dnešního odpoledne se tak vše dostalo do těch správných rukou,
více než čtyřem stovkám lidí, kteří jsou denně ve službě a starají se
o chod města během nouzového stavu s mimořádným nasazením,“
uvedl starosta Jan Birke.
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Obrovské díky firmě Batist
Medical z Červeného Kostelce!
Díky jejímu majiteli Tomáši Mertlíkovi se nám podařilo v úterý 17. 3. 2020 vybavit příslušníky Armády ČR respirátory FFP1
a celníky a policisty nanorouškami.
Město Náchod darovalo vojákům 400 respirátorů typu FFP1,
firma Batist dalších 100 ks FFP1, příslušníci Celní správy dostali darem od firmy Batist 250 ks nanoroušek a náchodští policisté 300 ks.
Ti všichni jsou na hranicích v první linii a nemohou být bez
ochranných pomůcek! Děkujeme společnosti Batist Medical, že
rychle a operativně pomohla a příslušníkům všech složek za jejich obětavou práci pro nás pro všechny!

Klub SUN Náchod z.s.
Mateřské centrum

ZVE :

Hopsáček

24.dubna

2020

Kdy: Průběžný start : 16:00 – 16:30 h

 Kde: Sportoviště a Lavičkopar sídliště u nemocnice

Klub SUN Náchod z.s. - MC HOPSÁČEK
pořádá pro děti od 6 do 10 let (1.-4.tř.)
4.tř.)
( vhodné pro začínající táborníky)

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR

.–

.

. 2020
20

Kapacita tábora max. 20 dětí
Platba na účet do 20.5.2020
20
– 2.000,-- Kč, POZDĚJI 2.300,-- Kč
Místo: Základna Pavlišov, Náchod – stany s podsadou, zděná kuchyň i wc, elektrika
Cena zahrnuje pobytné, úrazovou pojistku, stravu 5x denně, program a celodenní výlet.
Předběžné přihlášky, podrobnější informace,
informace storno poplatky a dotazy v Klubu SUN osobně
Nebo na e-mail: hopsacek@seznam.cz
hopsacek
Nebo tel. 608970406 Hlavatá Simona
www.hopsacek.cz

na nečisto
Akce je pořádána pro širokou veřejnost i různou věkovou kategorii.
Čekají na Vás:
 Upálení čarodějnice
 Trampolína a velká klouzačka
 Opékání
 Soutěžní stanoviště

Projížďka na koních

Na místě bude možné si zakoupit kávu a jiné pochutiny od rodičů.
Za extrémně nepříznivého počasí se akce nekoná!!!
Příspěvek na akci : 30,-- Kč/ dítě - držitelé Rodinných pasů vstup 15,-- Kč inf. na tel. 608970406 nebo 604610581

AMAG, ZDR. POSTIŽENÍ

DUBEN

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Ohlédnutí za výstavou Evy Jiráskové
Od 17. února do 27. března 2020 jsme měli možnost zhlédnout samostatnou výstavu naší členky výtvarnice Evy Jiráskové.
Výstava se konala v Galerii 102 ve Velkém Poříčí.
Eva Jirásková nám předvedla široký žánr své výtvarné tvorby z období od roku 2011 až po současnost. Její výtvarný projev
vychází z realistického pojetí malby až k tvorbě nefigurativní.
Můžeme sledovat jak myšlenkově a pocitově zpracovává vybrané motivy, co jí říkají a jak je vnímá. Na této výstavě jsme viděli realistickou kresbu tuší nebo tužkou zaměřenou na krajinu
nebo její architekturu, kterou tvoří přímo v plenéru. Barevně cítěné abstraktní obrazy kombinované do ploch a různých kompozic nám přibližují pocit malířky při zpracování jednotlivých témat. Tyto obrazy jsou tvořeny v ateliéru technikou akrylu nebo
olejovými barvami. Pozornost návštěvníků výstavy si zasloužily i obrazy tvořené technikou enkaustické malby. Technika enkaustiky, ve stručnosti řečeno spočívá v tom, že do rozehřátého
vosku vmícháme pigmentový prášek. Horké barvy pak nanášíme
na chladnou nebo teplou podložku. Ve vystaveném souboru těchto obrazů dominují abstraktní tvary, které výtvarnice umocňuje
prostřednictvím této neobyčejné techniky. Další její výtvarnou
doménou je tisk z keramické hlíny. Tato technika je velice náročná na představivost při samotné tvorbě. Na připravenou keramickou hlínu záměrně nanáší pomocí textilních i jiných pomůcek engobu, což je polotekutá hlína obarvená pigmenty nebo
oxidy. Tisk pak probíhá ručně, přiložením textilního materiálu. Na pozvání Evy Jiráskové se někteří naši členové spolku sešli na její výstavě. Mohli jsme obdivovat její výtvarné práce, kte-

ré svědčí o velké píli a originalitě. Přejeme Evě další umělecké
úspěchy a v osobním životě hodně štěstí. Za Amag Milan Jícha

Výstavy
Na přiložené skupinové fotografii z vernisáže se představují
někteří členové spolku Amag, kteří přispěli svými výtvarnými
díly do výstavy ve Středisku volného času Bájo v České Skalici.
Výstava zde probíhala od 6. 3 do 31. 3. 2020 pod názvem Českoskalická paleta 2020. Zároveň v České Skalici je možno ještě do 10. dubna navštívit samostatnou výstavu členky spolku
AMAG paní Hany Koblížkové-Šálové v městské knihovně.
Text i foto Jiří Spíšek

Centrum pro integraci osob
se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s.
regionální pracoviště NÁCHOD
Harmonie 2 – Náchod, ul. Rybářská č.p. 1819,
1. poschodí 0 číslo dveří 104
547 01 NÁCHOD
DIČ: CZ26594145 tel.: 491 426 027, 606 754 725
e-mail: nachod@czphk.cz
nabízíme:
– služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P + mobilita, poradenství ohledně příspěvků úřadu práce apod.)
– zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
– nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro
ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují
rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC apod.)
– nabízíme karty I.C.E. – seniorské obálky, které slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví a života pro lékaře RZP
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek:
mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka, klozetové vozíky,
nájezdové rampy, antidekubitní matrace s kompresorem, trojkolo, elektrické polohovací postele s matrací, rotoped, bio lampu,
zvedák do vany, měřič pro diabetiky apod.

Sluchově postižení občané komunikující znakovým jazykem
se mohou pro dotazy na aktuální dění, nařízení či jak vyřídit
běžné záležitosti (nákupy, úřad, lékař, dávky, práce, rodina atd.)
obracet na Tichý svět formou e-mailu, SMS zprávy, telefonátu či
přes whats app a videohovor. Kontakt: michaela.novotna@tichysvet.cz, 602 635 100.
Nejnovější informace ve znakovém jazyce najdete v Informačním seriálu o dění ohledně koronaviru: www.tichysvet.cz
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NA ČLUNU PŘES OCEÁN

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Milan Světlík – Náchoďan, který chce
na člunu poháněném vesly překonat Atlantický oceán!
Na stránkách Náchodského zpravodaje se za dobu jeho existence
představila řada lidí, kteří měli náchodské kořeny, ale jejich stopu
bylo možno zaznamenat v evropském i celosvětovém měřítku. Napadá mě, že stopa, kterou za sebou tento rok zanechá Milan Světlík, bude hodně specifická, protože bude vodní brázdou za jeho
člunem… Ta stopa bude dlouhá 5000 kilometrů a spojí ostrov Manhattan v New Yorku se souostrovím Isles of Scilly u pobřeží Velké Británie. Atlantický oceán chce Milan Světlík překonat na člunu poháněném výhradně vesly!
Transatlantické dobrodružství
Milan Světlík, původem Náchoďan, žije již více než deset let
v New Yorku. V červnu tohoto roku hodlá odstartovat cestu, jejímž cílem je pouze za pomocí svalů překonat Atlantik. Pokud se
mu to podaří, bude prvním Čechem, který se zapíše do seznamu,
který započal jménem Johna Fairfaxe, jenž úspěšně vesloval Atlantikem v roce 1969 (na trase Kanárské ostrovy – Florida, délka
cesty 8000 kilometrů). Člun dobrodruha s náchodskými kořeny
postavila britská firma Rannoch Adventure. Plavidlo Milan pojmenoval Czech Mate, což se dá do češtiny přeložit jako Český kámoš. „Chtěl jsem, aby se ve jménu člunu odrazilo, že jsem původem
z Čech. Jsem na naši zemi velmi hrdý. Těší mě i podpora, které se mi
dostává od lidí z Náchoda,“ říká Milan. Zdrojem elektrické energie
na člunu budou solární panely. V kabině zajistí energii pro navigaci, vysílačku, světlo včetně možnosti dobíjení záznamových
zařízení – kamery a fotoaparátu. „Setkání s velkými mořskými zvířaty, velrybami nebo žraloky, se neobávám, naopak se na ně těším.
Mám se žraloky zkušenosti z potápění a vím, že lidé nejsou na jejich
běžném jídelníčku. Také severní Atlantik, kudy budu veslovat, není,
vzhledem k teplotě vody a množství živin ve vodě obsažených, tak
zarybněnou oblastí jako střední Atlantik či Pacifik“, doplňuje Milan.
Člun bude navigován pomocí malého počítače a zanesen do globálního informačního systému, aby byl v reálném čase identifikovatelný pro ostatní plavidla. Kdokoli bude chtít sledovat trasu plavby Czech Mate, může tak učinit na webové stránce www.
milanrows.com „Chtěl bych lidi motivovat a inspirovat, aby si plnili svoje cíle a sny. Ať už v podobě mimořádného sportovního výkonu
nebo i v běžném, každodenním životě. Podle mého názoru je důležité, abychom dali našim životům cíl, naplnili je příběhem a inspirací. Naše životy žijeme často zprostředkovaně v nějaké virtuální re-

alitě, v sociálních médiích. Pak jednoduše zapomínáme, že život je
dar, který jsme dostali, aby každý jednotlivý život mohl být výjimečný a originální“, říká o plánech své mimořádné cesty dlouhé přes
5000 kilometrů Milan Světlík. Náchod mu drží palce!
Tři otázky pro Milana Světlíka do zákulisí
projektu přeplavby Atlantiku na člunu poháněném vesly…
Jak se budete na cestě stravovat a zajišťovat pitnou vodu?
Na člunu budu mít zásoby sušené stravy, kterou budu míchat
s vodou. Lovit ryby během cesty nebudu. Jednak není lov ryb
a zabíjení zvířat obecně mým šálkem kávy. K přírodě se chovám
s respektem a chci si pobyt na moři vychutnat bez lovu. Také
je tady praktické hledisko. Člun neskýtá příliš mnoho volného
prostoru, kde bych mohl ryby zpracovat a kuchyňsky upravovat,
Pitnou vodu si budu vyrábět na člunu. Je na to speciální zařízení, které za pomocí malého elektromotorku čerpá a filtruje vodu
přímo z oceánu. Pitná voda je zásadní pro přežití. Budu tak mít
v záloze i manuální filtraci pro případ, že by se hlavní systém
porouchal, což nelze na tak dlouhé plavbě vyloučit
Budete schopen z člunu komunikovat?
Budu mít zajištěn speciální servis, který mi umožní komunikovat přes satelit. Moderní řečí to však budou omezená data,
která jsou určena především pro případ nouze. Nouzový signál
budu pobřežní stráži či námořnictvu moci předat i přes klasickou vysílačku. Vzhledem k trase, kterou popluji, by však případná pomoc mohla dorazit až za několik dnů. Budu se snažit, abych
žádnou pomoc nepotřeboval.
Když bude například silná bouře, může ohrozit člun?
Počítám, že se během celé cesty můj člun alespoň dvacetkrát
převrátí, Nelekejte se, s tím se počítá. Člun je postaven tak, aby
se po převrácení sám vrátil do správné pozice. Na mě pouze je,
abych se v kabině v takové situaci nezranil. Vycházím z podobné přeplavby, která startovala z Kanady. Byla o 1200 mil kratší, než je můj plán, Za dobu 38 dní se tento člun převrátil celkem čtrnáctkrát.
Připravil Mirek Brát (foto: archiv Milana Světlíka)

DUBEN

ZÁMEK, MUZEUM

Státní zámek Náchod
Státní zámek Náchod je až do odvolání uzavřen, obnovení provozu a případné změny budou zveřejněny na našich webových
stránkách: www.zamek-nachod.cz.

Přehled kulturních akcí
v dubnu 2020 v muzeu Náchodska
Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až
po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Dále pozornosti
návštěvníků můžeme doporučit např. osobní předměty kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské, známé mnoha lidem z románu
Boženy Němcové Babička, či posvátný kámen nalezený v Říkově. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722
nebo na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno
denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V pátek 24. 4. a v sobotu 25. 4. bude
z technických důvodů (plynování) budova expozice pro návštěvníky uzavřena! V neděli 26. dubna již platí běžný provoz, otevřeno od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Čtvrtý muzejní sedánek v roce 2020
Náchodsko, Policko a Broumovsko za třicetileté války
Muzeum Náchodska zve ve středu 6. května 2020 v 17 hodin
do přednáškového sálu v prvním patře Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě na další přednášku z cyklu muzejních sedánků. Mgr. Jan Tůma u příležitosti čtyřstého výročí útěku zimního krále Friedricha Falckého přes Náchod přiblíží
některé události třicetileté války, které jsou spojeny s naším regionem. Zmínit lze například uzavření evangelického kostela
v Broumově, jež bývá považováno za jednu z jisker, která pomohla zažehnout tento válečný konflikt, obléhání Náchoda Švédy
v roce 1639, či vojenské střetnutí pod Polickou horou v roce 1647.
Připravujeme: Ztracená podkova zimního krále
– Náchodsko za třicetileté války
V tomto roce si připomeneme čtyřsté výročí útěku českého krále Friedricha Falckého z Čech. Král tehdy prchal přes Náchod,
kde strávil patrně poslední noc na území Čech, kam se již nikdy
poté nevrátil. V Náchodě se od té doby traduje pověst, podle které králův kůň ztratil na mostě přes vodní příkop podkovu, která
je dodnes zadlážděna na Karlově náměstí. Muzeum Náchodska
připomene tuto událost výstavou, jež bude zahájena 23. května
a potrvá až do 20. září 2020. Na pozadí útěku „zimního krále“
však výstava přiblíží daleko více. Ve výstavní síni a v Broučkově
domě seznámí návštěvníky s každodenností obyvatel Náchodska, Policka a Broumovska v dobách třicetileté války, ale i s významnými osobnostmi a událostmi. Zmíněno bude například
uzavření evangelického kostela v Broumově, jež se stalo jednou
jisker, jež pomohly tento krvavý konflikt zažehnout, obléhání
Náchoda Švédy v roce 1639, vypálení Hronova, či zapomenutá
bitva pod Polickou horou v roce 1647.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s rozsáhlým podzemím. V současné době
probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnostního areálu, během níž je pevnost uzavřena. Volně přístupná
zůstává naučná stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě
zveme.
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
4. 4. a 5. 4.
		
10. 4.
		
11. 4. a 12. 4.
		
13. 4.
		
18. 4. a 19. 4.
		
25. 4. a 26. 4.
		
1. 5.
		

MUDr. Alois Vejmola
Náchod		
MDDr. Lubomír Šeda
Nové Město nad Metují
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec		
MUDr. Vladimír Semerák
Náchod		
MUDr. Alena Zdražilová
Náchod		
MUDr. Tomáš Žďárský
Dolní Radechová		
MUDr. Radmila Sedláčková MSc.
Náchod		

PROGRAM
DUBEN

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 3. dubna
– JARNÍ KERAMIKA NA ZKOUŠKU
tematické tvoření z hlíny pro veřejnost
–děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů, program od 16 do 18 hodin,
s sebou pracovní oděv, přezůvky, vstupné
50 Kč/dospělý, 30 Kč/dítě, přihlášky a informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
čtvrtek 9. dubna
– TVOŘIVÉ VELIKONOCE
velikonoční workshop pro děti od 6
let, dekorace, veselá kreativní recyklace, modelování z hmoty FIMO, program
od 9 do 14 hodin, s sebou přezůvky, pracovní oděv, svačina, pití, cena 150 Kč, přihlášky do 8. 4., informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
9.–11. dubna – TANEČNÍ VELIKONOCE
taneční víkend s profesionálním tanečníky z Prahy, Hradce Králové, Liberce,
6 tanečních lekcí, společenské hry, taneční soutěže, cena: 1.000 Kč, informace Jaroslav Karásek
sobota 18. dubna
– KURZ KRESBY ZENTANGLE
workshop kreativní kresby s lektorkou Věrou Voltrovou, pro zájemce od 12 let, program od 9 do 16 hodin, s sebou pracovní oděv, přezůvky a svačinu, členská cena
500 Kč (v ceně káva, čaj a speciální sada
fixů), přihlášky do 16. 4., informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
18.–19. dubna – VESMÍRNÝ VÍKEND
víkend nejen s angličtinou, pro děti od
6 do 12 let, začátek v sobotu v 9 hodin,
konec v neděli ve 13 hodin, hry, hrátky
a soutěže, pohybové a výtvarné aktivity,
přihlášky do 16. 4., cena 350 Kč, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291
20.–24. dubna – TÝDEN PRO ZEMI
aktivity zaměřené na ekologii, poznaní přírody a ochranu životního prostředí, programy pro školy a školky, odpoledne pro veřejnost, podrobný program

Palackého 20,
tel.: 491 424 524
Komenského 72,
tel.: 491 472 946
Větrník 720,
tel.: 491 462 331
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 424 921
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 427 548
Náchodská 240,
tel.: 491 424 322
Kostelecká 1204,
tel.: 491 426 926

– Facebooku a stránky Déčka. informace
Mgr. Daria Sitko, youthinaction@seznam.
cz , tel. 774 223 298
sobota 25. dubna
– KURZ MALBY NA PLÁTNO – KVĚTINY
workshop malby akrylovými barvami
na plátno s lektorkou Věrou Voltrovou,
pro zájemce od 12 let, program od 9 do 16
hodin, s sebou pracovní oděv, přezůvky
a svačinu, cena 600 Kč (v ceně káva, čaj,
pomůcky a plátno), přihlášky do 23. 4., informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
středa 29. dubna
– DÉČKOVSKÝ DRSOŇ
překážkový závod pro školy, kategorie
dětí od 6 do 15 let, rozmanitá trať plná
překážek a úkolů, začátek v 10 hodin, přihlášky společné za školu, informace Pavlína Tylšová, sportovnioddeleni@decko-nachod.cz, tel 775 223 292
čtvrtek 30. dubna – ČARODĚJNIČKY
čarodějnické dovádění od 16 do 18 hodin v areálu Déčka, program pro děti
od 3 do 10 let, průběžný start od 15.30
do 16 hodin od dolní brány, kostým vítán,
vstupné 30 Kč/děti (a 50 Kč/doprovod nad
15 let), informace Bc. Tereza Išová, tel. 774
223 296

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
čtvrtek 2. dubna
– PSYCHOLOG V MACÍČKU
lektorka Mgr. Petra Fettersová, od 15
do 16.30 hodin, vstupné zdarma, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232,
mc@deckonachod.cz
čtvrtek 16. dubna
– OČISTNÁ SÍLA KINEZIOLOGIE
jak na podvědomí, jak nám může pomoci kineziologie, lektorka Zuzana Lenerová,
vstup 60 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová,
tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz
Plánované akce proběhnou, umožní-li to
aktuální situace.
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes registrační systém na www.decko-nachod.cz, kde
také najdete další informace. Členům Déčka
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

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

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

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
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Cena: 1 500 Kč
Možnost podpory dotací MAS,
podmínky najdete na
www.deckonachod.cz

www.deckonachod.cz

Těšíme se na prázdniny! Na co? Například na naše letní tábory! Nabídka je pestrá, od výtvarných, přes sportovní, taneční, jazykové a i pro nejmenší. Podrobná
nabídka je na našem webu www.deckonachod.cz

***

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZDP

DUBEN

Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc, ThD. kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa
15–17 hod. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního telefonu faráře Stanislava Švarce 420 776 736 885 nebo mobilního
telefonu předsedkyně RS Ivony Čadové 420 604 929 825.
Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 hodin. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář
491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí
a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–
11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek
7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy
v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou
a v pátek hodinu přede mší svatou.
Před velikonočními svátky bude možné přistoupit ke svátosti
smíření v následujících dnech a časech: středa 1. 4. od 9.00–11.00
a od 17.00–19.00; čtvrtek 2. 4. od 9.00–11.00; pátek 3. 4. od 9.00
–11.00 a od 17.00–21.00; sobota 4. 4. od 15.00–18.00; pondělí
6. 4. od 9.00–11.00 a od 15.00–17.00; úterý 7. 4. od 16.00–18.00;
ve středu 8. 4. od 9.00–11.00 a od 17.00–19.00.
Mše svatá na Zelený čtvrtek 9. 4. začne v 18.00 v kostele sv. Vavřince. Velkopáteční obřady 10. 4. zahájíme v 16.00 a Vigilii, na Bílou sobotu 11. 4. v 19.00. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně připadá
na neděli 12. 4.
P. Z. Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objednání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě.
Platí i po dobu karantény s preferencí telefonických rozhovorů.
Procházíme dnes všichni zvláštním „koronavirovým“ obdobím,
kdy náhle nemůžeme dělat to, co děláváme běžně. Také církev
se samozřejmě musí přizpůsobit a respektuje všechna nutná,
i když velmi omezující nařízení, která pravděpodobně zasáhnou i do největších křesťanských svátků Velikonoc. Je to však ku
prospěchu všech. V současné době jsou zrušena všechna bohoslužebná a další shromáždění a nejspíš to bude stejné i po celý
měsíc duben. U vědomí toho, že lidé kromě materiální a fyzické
pomoci potřebují dnes možná víc než jindy také pomoc duchovní, nabízíme ji alespoň ve virtuální realitě. Přehled všech akcí
a aktuální informace z našeho evangelického sboru naleznete
vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz. Mimo jiné na každou neděli aktuální kázání včetně biblických textů a naznačených písní. Dále upozorňujeme a doporučujeme webové stránky
Synodní rady ČCE www.e-cirkev.cz, které jsou denně aktualizovány a nabízejí m.j. Slovo pro každý konkrétní den, Večerní modlitbu, Poslech a texty pro domácí bohoslužby a řadu zajímavých
a vynalézavých nápadů ve složce Církev doma. Nabídka je určena nejen evangelíkům, nejen křesťanům, ale všem, kdo pociťují obavy a nejistotu a potřebují najít oporu a pomoc. Pokusme se
současný stav omezení přijmout jako dar!

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207. budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mobil. 739 481 014.
Bohoslužby každou sobotu 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. Bohoslužby 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“
Vzhledem k šířící se nákaze je klubovna dočasně uzavřena a sejdeme se v dubnu, pokud se situace zlepší a hrozba nákazy bude
na ústupu – informace sledujte ve vývěsce.
čtvrtek 16. 4. od 14 hod. „Kouzlo valčíků“ – Andree Rieu se
svým orchestrem J. Strausse, neboť krásná hudba prospěje k dobré pohodě;
čtvrtek 23. 4. od 14 hod. „Čína z výšky“ – zajímavý filmový
dokument připravil a promítne p. Otto Mach;
středa 29. 4. ZÁJEZD do Lomnice n. Popelkou a okolí. Odj.
v 7 hod. z ul Za Teplárnou. Návrat asi ve 20 hod. Zájezd je již obsazen;
čtvrtek 30. 4. od 14 hod. „Pějme píseň dokola“ – odpoledne
v klubovně s písničkami, přijďte se pobavit a zazpívat si i se skupinou ATELIEROF.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů,
i nečleny naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.
Členská schůze je odložena a její konání bude oznámeno
v květnovém programu.
Přihláška se zálohou na jednodenní zájezd 2. září „Králíky a okolí“ se bude přijímat v klubovně Harmonie 2 od 16. dubna. Účastníkům pobytu v Chlumu u Třeboně připomínám úhradu doplatku 3100 Kč od 20. do 30. dubna v klubovně Harmonie 2 (vždy
v PO a ČT od 15.30 do 16 hod.).
Na příští rok jsou připraveny zatím dvě nabídky k pobytu: v Sezimově Ústí na konci února a v Trenčianskch Teplicích v polovině dubna. Zájemci přihlaste se do konce dubna.
Informace na tel. 775 242 562 (po 19. h.) u A. Polákové.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz
UPOZORNĚNÍ

Vláda ČR vyhlásila omezení volného pohybu osob v ČR.
Z toho důvodu se ruší naše plánovaná návštěva náchodského
muzea a kavárny U Beránka. Ruší se i veškeré aktivity sdružení
a sociální poradenství na Harmonii II.
Děkujeme za pochopení, přejeme hodně zdraví a vše dobré.
Výbor SZdP Náchod z. s.
Olga Frühaufová – předsedkyně
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v dubnu 2020
MILÉ ČTENÁŘKY, MILÍ ČTENÁŘI, JE NÁM LÍTO, ŽE KNIHOVNA ZŮSTÁVÁ UZAVŘENA, ALE JDE O VAŠE ZDRAVÍ. PLÁNOVANÉ AKCE
SE USKUTEČNÍ POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE DOJDE KE ZRUŠENÍ
NOUZOVÉHO STAVU A OBNOVENÍ ČINNOSTI KNIHOVNY. PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NÁŠ WEB A FACEBOOK.

Rozvoz knih
Ve čtvrtek 2. dubna se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Dětské oddělení
SMĚJEME SE S KNÍŽKOU
1.–30. dubna. Apríl je první dubnový den a bývá spojován s různými žertíky. My se chceme bavit nejen na Apríla, a proto jsme
dětem připravili knížky plné legrace.

Extrémní Island po vlastní ose
Ve středu 15. dubna vyslechneme vyprávění Tomáše Kůdely
o dobrodružné cestě po Islandu. „Mlhou zahalené Shetlandy,
zelené Ovčí ostrovy a 12 m plachetnice. Loď pluje proti větru
a v příďové kajutě nedobrovolně skáčeme nad postelí. Blížíme
se k Islandu a po boku plachetnice se objevuje stádo kosatek…
A pak už je tu on – kouzelný ostrov opředený mnohými tajemstvími. Horká země, ledovce, čarodějné hory, duhy nad vodopády. Vydáváme se na expedici autem s pohonem 4x4 po horských
silnicích. Cesta vede lávovými poli, projíždíme mezi ostrými kameny, jedeme sněhem i blátem. Kapitolou samu pro sebe jsou zákeřné brody. Jeden z nich se nám málem stal osudným!“ Začínáme v 17.30 hodin v oddělení pro děti, vstupné 70 Kč.

Procházka po stopách Josefa Škvoreckého
pro seniory
Ve středu 22. dubna pořádáme od 10.00 hodin v rámci nového projektu Setkávání seniorů v evropském městě Náchod – Kudowa-Zdrój procházku po stopách Josefa Škvoreckého. Místy známými ze života i díla významného náchodského rodáka budou
provázet Mgr. Ivana Votavová a Mgr. Blanka Nešetřilová. Sejdeme se na náměstí u lavičky spisovatele, součástí procházky je
občerstvení.

Výtvarná dílna se čtením pro děti
Ve čtvrtek 23. dubna se v dílně dětského oddělení budou
od 15.00 hodin vyrábět čarodějnice! Kdo má pro strach uděláno,
ať přijde nejen tvořit, ale i poslechnout si čtení o čarodějnicích.

Junior a Senior – Hry a hračky včera a dnes
V pátek 24. dubna zveme děti a seniory na hravé setkání. Přijďte si pohrát i zavzpomínat v 15.00 hodin do dětského oddělení.
S čím a jak si hráli prarodiče a s čím si hrají děti dnes? Svoje oblíbené hry a hračky si vezměte s sebou.

Bookstart
Ve čtvrtek 30. dubna proběhne další setkání rodičů s malými
dětmi. Čekají na ně hry, říkanky a písničky o jaru.

Náchodská univerzita volného času
20. dubna Josef Hotový
Povídání o netopýrech
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupn Kč.

Kurz trénování paměti
Setkání účastníků kurzu probíhají vždy ve středu od 10.00, 13.00
a 15.30 hodin ve studovně. Rozpis lekcí na duben bude upřesněn.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
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tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

DUBEN

Na této stránce Vás pravidelně každý měsíc informujeme
o programu kina Vesmír. Dnes ale žádný program nepřipravujeme, naše kino nehraje, stejně tak jako neprobíhají žádné jiné kulturní, nebo sportovní akce. Nehraje žádné kino v České republice, distributoři filmů ruší premiéry filmů, a to nejen domácí, ale
především ti zahraniční... Jakmile to situace dovolí, opět Vám
nabídneme to, na co jste od nás zvyklí: českou tvorbu, zahraniční tvorbu, vybrané artové skvosty i naši čím dál více úspěšnou
alternativní projekci... K vybraným projekcím českých filmů samozřejmě dle možností počítáme s účastí tvůrců, těšit se můžete i na zrušené setkání s tvůrci nové hudební romantické komedie ANDÍLCI ZA ŠKOLOU.
Z domácí produkce nejdříve uvedeme třetí pokračování filmu
z prostředí moravských vinic 3BOBULE a nový film režisérky Agnieszky Holland ŠARLATÁN.
Zahraniční termíny filmů velkých studií samozřejmě neznáme
a protože premiéry v ČR jsou stejné s premiérami ve světě nebo
o týden, dva posunuté později, budou nejen pro ČR, ale i celý svět
známy, jak jen to situace ohledně onemocnění Covid – 19 umožní.
Jeden termín však už známe: odložená premiéra nejnovější Bon-

dovky s Danielem Craigem (původně 8. dubna) by se měla uskutečnit 19. listopadu 2020.
A ještě informace k alternativní tvorbě: Veškeré satelitní přenosy do konce letošní sezóny (do června 2020) jsou zrušeny. Neuskuteční se tak opery z Metropolitní opery v New Yorku BLUDNÝ HOLANĎAN Richarda Wágnera, TOSCA Giacomo Pucciniho
ani MARIE STUARTOVNA Gaetano Donizettiho. Nenabídneme
Vám ani poslední dva přenosy baletních představení z Královského baletu v Londýně (včetně Čajkovského LABUTÍHO JEZERA)
a v programu bude chybět i přenos koncertu z Berlínské filharmonie, na kterém měla zaznít symfonie č. 2 Gustava Mahlera,
pod taktovkou charizmatického venezuelského dirigenta Gustavo Dudamela. Zejména pro seniory uděláme vše pro to, abychom mohli uvést zrušený březnový „narozeninový“ koncert André Rieu.
Nezbývá než doufat, že za kulturními zážitky do kina Vesmír se budete moci opět vydat (pokud to situace dovolí) co možná nejdříve...
Zatím však můžeme společně zavzpomínat na milé hosty, kteří
nás v Náchodě navštívili v loňském roce:

Tvůrci nejúspěšnějšího filmu roku 2019
– v předpremiérovém uvedení v Náchodě – producent
Tomáš Hofmann a režisér a scénárista Martin Horský

Premiéra filmu Léto s gentlemanem – Igor Bareš,
režisér Jiří Adamec, Jaromír Hanzlík a Zdeněk Žák

Milí hosté romantické komedie Ženská na vrcholu
– herci Jana Preissová, Jana Krausová a Martin Dejdar

Čtrnáct dní po světové premiéře na MFF v Benátkách k nám zavítal
scénárista, režisér a producent filmu Nabarvené ptáče Václav Marhoul

soukromá bezpečnostní služba

www.jjtrend.com
.... i Váš pes může klidně spát
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Tady roste radost.

Tesíme se na Vás.
Prijdte nás navstívit.
604 647 770

mojezvnachod

