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Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

Vážení diváci a příznivci našeho kulturního stánku!
Máme pro vás informace o termínech akcí:

Středa 2. září 2020 - Klarinet a harfa (8. koncert)

CAMERATA NOVA se bohužel neuskuteční (9. koncert)

Sobota 31. října 2020 - NOASH (10. koncert)

Vstupenky na tyto akce vraťte v místě zakoupení (až to bude možné),
 pokud jste zakoupili vstupenky on line, volejte 737 261 641. 

Další kulturní akce - náhradní termíny:
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 - 22. května 2020 (nebo podzim 2020)
Klarinet a harfa - 2. září 2020
Generálka jeho veličenstva (pro „Z”) - červen 2020
Manuál zralé ženy - 20. 6. nebo 1. 12. 2020
Miloš Meier - 9. září 2020
Věra Martinová - 5. listopadu 2020
Dva nahatý chlapy - 15. listopadu 2020
Láska a párečky - 14. prosince 2020

Náhradní termíny se mohou dle situace v ČR změnit.
Sledujte stránky  nebo facebook Beránek Náchod. www.beraneknachod.cz

Děkujeme za pochopení a jsme s vámi!
Kollertová Marcela, ředitelka

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. 

Termíny dalších plánovaných akcí jsou v jednání.

Divadelní předplatné „MODRÉ”

Úterý 29. září 2020 - Divadlo Bouře: Cena za něžnost

Úterý 8. září 2020 - Klicperovo divadlo: Osm žen 

Divadelní předplatné „ZELENÉ”

Další kulturní akce - náhradní termíny:

Manuál zralé ženy - 20. 6. popřípadě 1. 12. 2020
Miloš Meier - středa 9. září 2020
KATAPULT NOSTALGIA TOUR - sobota 3. října 2020
Věra Martinová - čtvrtek 5. listopadu 2020
Dva nahatý chlapy - neděle 15. listopadu 2020
Láska a párečky - pondělí 14. prosince 2020

Komorní hudba Náchod - abonmá - náhradní termíny:
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Déčko a Město Náchod 
slaví společné půlkulaté výročí

V roce 2005 se Středisko volného času 
Déčko Náchod stalo příspěvkovou orga-
nizací Města Náchod, letos tedy slavíme 
společné půlkulaté patnáctiny. A  co  se 
nám za tuto dobu pod hlavičkou organi-
zace města podařilo?

Středisko volného času Déčko působí 
v Náchodě již od května 1964, v průběhu 
let pod různými názvy (Okresní dům pio-
nýrů a mládeže, později Dům dětí a mlá-
deže, Centrum volného času, a nakonec 
Středisko volného času Déčko, Náchod) 
a s různými zřizovateli (Školský úřad Ná-
chod a Krajský úřad v Hradci Králové).

Teprve od roku 2005 se jeho zřizova-
telem stal Městský úřad v Náchodě. Na-
bytím  statutu  příspěvkové  organizace 
Města se nám společně podařilo navázat 
úzkou a kvalitní  spolupráci. Město Ná-
chod Déčko příkladně podporuje, což je 
znát i na investicích do oprav budovy. 

V  průběhu  let  Město  investova-
lo  na  opravu  střechy,  fasády,  renovaci 
oken, dřevěného obložení a podlah pa-
mátkově chráněné Bartoňovy vily část-
ku 14 500 000 Kč, na opravu zdí, schodi-
ště a vytvoření nových hřišť na zahradě 
5 100 000 Kč a na opravu střechy, omítek, 
oken a ČOV táborové základny ve Vižňo-
vě 600 000 Kč.

Za  přispění  Města  jsme  také  mohli 
upravit zídku v parku, zasíťovat terasu, 
k jejíž revitalizaci dojde pravděpodobně 
letos v létě. V plánu je též přestavba za-
staralých koupelen. 

Během  posledních  15  let  strávených 
pod hlavičkou Města došlo k nárůstu po-
čtu účastníků v kroužcích z 927 na 1264, 
dětí na táborech z 686 na 932. V Déčku 
vznikla dvě nová oddělení: Mateřské cen-
trum pro maminky s dětmi na mateřské 
dovolené, jež kromě pravidelných setkání 

pořádá i přednášky a besedy na aktuální 
témata a Mezinárodní oddělení, které se 
soustředí na aktivní účast v mezinárod-
ních projektech a díky kterému se Déčko 
stalo přijímající a koordinující organizaci 
pro evropské dobrovolníky. Za celou dobu 
realizace projektů jich bylo téměř 200!

Také další oddělení se mohou pochlu-
bit svými úspěchy. Tanečnímu oddělení se 
podařilo natočit amatérský taneční film 
Doń t be afraid. Estetické oddělení po-
vzneslo soutěžní přehlídku břišního tan-
ce Hvězda Orientu na celostátní úroveň, 
o čemž svědčí i potřeba přesunu této akce 
z Déčka do reprezentativních prostor ná-
chodského Beránku. Oddělení společen-
ských věd považuje za velký úspěch vy-
školení 120 vedoucích na úroveň dílčích 
pedagogů. Zdá se, že se konečně podaři-
lo stabilizovat sportovní a turistické od-
dělení, jež nově nabídlo moderní kroužky 
parkouru nebo skákání na trampolínách.

Změnilo  se  také  vedení  Déčka,  když 
po ing. Ludmile Pohankové, která řídila 
Déčko 25 let, se novou ředitelkou stala 
ing. Kateřina Hiebschová.

Déčko v posledních letech obnovilo tra-
dice Masopustu, nyní dokonce ve spolu-
práci s polskou Kudowa Zdrój. Nově také 
pořádá Martinské slavnosti s trhy a kul-
turním programem. Každoročně spolu-
pracuje s Městem Náchod na Kuronských 
slavnostech, Běhu do zámeckých schodů 
a jiných akcích.

Všechny  výše  vyjmenované  úspěchy 
se podařilo uskutečnit z velké části díky 
podpoře Města Náchod, které  je Déčku 
hodným rodičem a Déčko je i přes svůj 
„pubertální“ věk  „slušně vychovaným“ 
a „chtěným“ dítětem.

Do  dalších  let  spolupráce  si  přejme 
mnoho úspěchu a spokojenosti!

Mohlo by se zdát, že teď se tu nic nedě-
je, ale opak je pravdou. Pracovníci a dob-
rovolníci dosud ušili více než 4000 roušek 
potřebných pro náchodskou nemocnici, 
odbor sociálních věcí nebo městskou po-
licii a další.  Je poskytována on-line vý-
uka některých kroužků, řada vedoucích 
se členy pravidelně komunikuje přes so-
ciální sítě. 

I v současné složité době 
je Déčko platnou součástí Náchoda

I když musela být zrušena  řada akcí, 
Déčko  připravuje nové, např.  bezdoty-
kovou šipkovanou... Také příprava letních 
táborů je v plném proudu, protože optimi-
sticky věříme, že se všechny z nich usku-
teční.

Hlavní ale je, jak si můžete přečíst na te-
rase Déčka: Těšíme se na vás!

Déčkaři
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Od úterý 7. 4. 2020 je znovuotevřen at-
letický stadion HAMRA (pouze atletický 
ovál) bez šaten a WC. Sportoviště je ote-
vřeno pro individuální běžecké tréninky 
po předchozí domluvě s provozovatelem. 
Prosíme o dodržování odstupů od ostat-
ních sportujících.

Areál  je  možné  navštěvovat  v  čase 
8.00–18.00 hodin.

Za Sportovní zařízení města Náchoda  
– Kateřina Beranová, ředitelka

Atletický stadion 
HAMRA je otevřen

Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 1. 4. 
Jednání rady města se zúčast-
nilo osm radních, jeden byl 
omluven.Číselný popis u zprá-
vy představuje poměr hlasů 
při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Jmenování ředitele – Správa přírodních 
zdrojů a lázní Běloves, p.o.  8-0-0

 RM v působnosti zřizovatele odvolala 
Bc. Martinu Švorcovou z pracovního mís-
ta vedoucího zaměstnance – ředitele pří-
spěvkové organizace Správa přírodních 
zdrojů a lázní Běloves, příspěvková orga-
nizace a jmenovala Ing. Jana Čtvrtečku, 
místostarostu města,  ředitelem Správy 
přírodních  zdrojů  a  lázní  Běloves,  pří-
spěvkové organizace, na dobu neurčitou.

Rada města Náchoda 9. dubna 2020
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce  7-0-0

 RM schválila záměr koupě pozemku p. č. 
290/3 (zahrada) o výměře 146 m2 v k. ú. 
Staré  Město  nad  Metují  z  majetku  ČR  
– Lesy České republiky, s. p., Hradec Krá-
lové, do vlastnictví města.
Smlouva o spolupráci s prodejcem 
vstupenek Ticketlive PRO  7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zpro-
středkování prodeje vstupenek v Měst-
ském informačním centru od provozova-
tele Ticketlive PRO s.r.o., Praha 5.
Rozdělení dotací na podporu vzdělá-
vání a volnočasových aktivit spolkům 
a ostatním neziskovým organizacím pro 
rok 2020  6-0-1

 RM vzala na vědomí zápis  z  jednání 
školské komise konané 4. března 2020.

 RM zastavila vyplácení dotací na pod-
poru vzdělávání a volnočasových aktivit 
spolkům a ostatním neziskovým organi-
zacím pro rok 2020.
Zapojení MŠ Myslbekova a MŠ Vítkova 
do projektu „Potravinová pomoc dětem 
v Královéhradeckém kraji III – obědy 
do škol pro školní rok 2020/2021  7-0-0

 RM souhlasila se zapojením Mateřské 
školy, Náchod, Myslbekova 4 a Mateřské 
školy, Náchod, Vítkova 304 do projektu 
„Potravinová pomoc dětem v Královéhra-
deckém kraji III – obědy do škol pro škol-
ní rok 2020/2021“.
Pokládka umělého trávníku hřiště 
v Trojické ulici  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schvaluje vystavení objednávky pro spo-
lečnost B plus P spol. s r.o., Červený Kos-
telec na akci položení umělého povrchu 
na hřišti v ulici Trojická.
Přístavba šaten 
u MŠ Alšova v Náchodě  7-0-0

 RM souhlasila s nejvýhodnější cenovou 
nabídkou a schválila uzavření smlouvy 

o dílo v souladu s předloženou cenovou 
nabídkou na akci „Přístavba šaten u MŠ 
Alšova v Náchodě, stavební úprava a pří-
stavba objektu č. p. 952“ se společností 
Vše pro stavby s.r.o., Náchod.
Urbanisticko-architektonická soutěž 
o návrh Tepna – schválení znění zadání 
soutěže a soutěžních podmínek  7-0-0

 RM souhlasila se zněním předložené-
ho Zadání – NOVÁ TEPNA – vrstevnaté 
centrum Náchoda a zněním Soutěžních 
podmínek – NOVÁ TEPNA – vrstevnaté 
centrum Náchoda v předloženém znění 
a doporučila postoupit ke schválení za-
stupitelstvu města.
Veřejné osvětlení – projektové doku-
mentace – v návaznosti na investiční 
akce ČEZ 2021 a 2022  7-0-0

 RM souhlasila s cenovými nabídkami 
a schválila vystavení objednávek na pro-
jektové dokumentace veřejného osvětle-
ní pro společnost MATEX HK s.r.o., Hradec 
Králové a pro společnost ELEKTROIN spol. 
s r.o., Náchod.
Zápis z letopisecké komise  7-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání le-
topisecké  a  místopisné  komise  konané  
4. 3. 2020.
Územní studie lokality Z9/b – proplace-
ní částečného plnění  7-0-0

 RM souhlasila s proplacením částečné-
ho plnění v rozsahu 50 % smluvní ceny, 
dle objednávky, zhotoviteli ATELIER TSU-
NAMI s r.o., Náchod.
Žádost o dotaci na převeslování 
Atlantského oceánu  8-0-0

 RM schválila dotaci pro pana Milana 
Světlíka ve výši 10.000 Kč na uhrazení čás-
ti nákladů spojených s přeplavbou Atlant-
ského oceánu na člunu poháněném ves-
ly se startem plavby v květnu letošního 
roku. V případě neuskutečnění akce bude 
dotace vrácena.

Rada města Náchoda 20. dubna 2020
Jednání rady města se zúčastnilo všech devět 
radních.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření Smlouvy o ná-
jmu pozemků s Povodím Labe, státní pod-
nik, na pronájem části pozemkové parcely  
č. 681/1, č. 689, č. 694 a č. 696 v katastrál-
ním  území  Běloves,  za  účelem  užívání 
jako staveniště pro stavební akci „Most 
přes Metuji Náchod – Běloves, ul. U Zbroj-
nice, k.ú. Běloves. Celková pronajatá plo-
cha pozemků je 1545 m2. Nájemné je sta-
noveno ve výši 20 Kč/m2/rok, tj. 30.900 Kč 
za rok. Smlouva se uzavírá na dobu urči-
tou, a to ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy do dne, kdy nájemce protokolár-
ně předá pronajímané pozemky zpět pro-
najímateli, nejdéle však na dobu 5 let.   
  9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o zří-
zení věcného břemene s Povodím Labe, 
státní podnik. Věcné břemeno bude zří-
zeno na části pozemkové parcely č. 681/1,  
č. 689 a č. 694 v katastrálním území Bělo-

ves o celkové výměře 62 m2. Úplata za zří-
zení věcného břemene byla dohodnuta 
jako pětinásobek ročního užitku při ceně 
20 Kč za 1 m2, tj. 6.200 Kč. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou.  9-0-0

 RM schválila uzavření nájemní smlouvy 
se společností Vodovody a kanalizace Ná-
chod, a. s., na pronájem části pozemkové 
parcely č. 524/12 o výměře 2 m2 v katas-
trálním území Běloves, za účelem umístě-
ní reklamního panelu. Smlouva se uzavírá 
na dobu určitou s účinností od 1. 8. 2020 
do 31. 10. 2020. Nájemné je stanoveno do-
hodou ve výši 5.000 Kč + DPH. 9-0-0
Pořízení generátoru ozonu 
pro efektivní řešení dezinfekce 
prostor a zařízení po kontaminaci 
nemocným COVID-19 9-0-0

 RM souhlasila s pořízením Generáto-
ru ozonu GREY 30000 – vhodný pro de-
kontaminaci prostoru vozidel, kanceláří, 
tělocvičen. Jedná se o profesionální zaří-
zení s delší dobou životnosti na opako-
vané cykly použití. Pořizovací cena cca 
26.000 Kč s DPH.
Úpravna vody Běloves – rozšíření 
přístřešku pro tlakové lahve  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídku 
a  schválila  vystavení  objednávky  pro 
společnost  VŠE  PRO  STAVBY  s.r.o.,  Ná-
chod, na rozšíření přístřešku pro tlako-
vé lahve, včetně přístupového chodníku 
ze zámkové dlažby a odvodnění u úprav-
ny vody v Bělovsi.
Zápis z jednání komise 
cestovního ruchu  9-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání ko-
mise cestovního ruchu konané 11. 3. 2020.
Smlouva o poskytnutí dotací  9-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda panu Mi-
lanu Světlíkovi na převeslování Atlantic-
kého oceánu.
Zápis z rozmisťovací komise  9-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z rozmisťova-
cí komise konané dne 15. 4. 2020 a sou-
hlasila  s  uzavřením  nájemní  smlouvy 
v Domě s byty zvláštního určení Harmo-
nie dle předloženého návrhu. Smlouva se 
uzavírá na dobu určitou s platností od  
1. 5. 2020 do 31. 7. 2020, kauce na byt není 
stanovena.
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Zatímco jsou školy uzavřené a jejich žáci se vzdělávají online 
ve svých domovech, na venkovních hřištích náchodských zá-
kladních škol se čile pracuje.

V tomto týdnu dokončili pracovníci firmy B plus P, s.r.o., Čer-
vený Kostelec instalaci oplocení včetně záchytných sítí a sloupů 
u hřiště v Základní škole ZŠ 1. Máje v Bělovsi.

V dalších dnech se bude pracovat na úpravě povrchu hřiště 
u Základní školy na Babí. Povrch hřiště je navržen z umělého 
trávníku s pískovým zásypem a bude možné si na něm zahrát 
malý fotbal, volejbal nebo vybíjenou. Současně bude umělý po-
vrch položen i v sektoru na skok do dálky a na přístupové cestě 
ke hřišti je navržena dvoudráha na běžecké závody. Vše by mělo 
být dokončeno v polovině května.

Zvelebujeme 
hřiště základních škol

1.  Zápisy budou probíhat od 4. do 7. května 2020 bez osobní pří-
tomnosti dětí v mateřské škole. 

2.  Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou podává-
ny 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.

Aktuální informace k zápisům 
do mateřských škol

3.  Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástup-
ci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační 
číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení 
v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádos-
ti bude doručováno v souladu se správním řádem.

4.  Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky 
školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zve-
řejněnými kritérii.

5.  Žádost je možné stáhnout z webových stránek mateřských 
škol a z webových stránek města Náchod. Pokud nemá zákon-
ný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žá-
dost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelkou vyzved-
nout 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

www.mestonachod.cz
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 KRONIKA

V náchodské porodnici se v březnu narodilo 15 náchodských 
občánků.

Musím se opravit, tentokrát vlastně nezve, spíš informu-
je. Koronavirus stále nemilosrdně zasahuje do všech 
oblastí života umění nevyjímaje. Ve srovnání se ztráta-
mi na životech, existenčními starostmi či duševními de-
presemi se může zdát rušení koncertů marginální. Ale 
víme, že není, a proto se snažíme o možnou kompen-
zaci. Dubnový koncert Klarinet a harfa by se měl usku-
tečnit v náhradním termínu ve středu 2. září a červ-
nové vystoupení vokálního souboru NOASH v sobotu  
31. října. Naopak květnový koncert Komorního or-

chestru Slávy Vorlové, který měl zahájit festival Camerata Nova Náchod, 
odpadá úplně, stejně jako celý festival. Takže až napřesrok. Jako ma-
lou náhradu přikládám reprodukci půvabného Ex libris skladatelky Slávy 
Vorlové, které pro ni vytvořil Karel Svolinský. Hudba stále zůstává lé-
kem pro duši.                                            Za výbor KHN Lydia Baštecká 

Komorní hudba zve…

Dne 14. 4. 2020 vláda zveřejnila harmonogram uvolňová-
ní opatření ve školách, školských zařízeních, podnikatelských 
a dalších činností. Z tohoto harmonogramu plyne, že s účinnos-
tí od 20. 4. 2020 je možno konat svatební obřady do 10 osob. 

Podrobné pokyny k postupu při konání sňatečných obřadů 
od 20. dubna najdete na:
https://www.mvcr.cz/clanek/doporuceni-pro-obce-k-postupu-pro-ko-
nani-snatecnych-obradu-od-20-dubna-2020.aspx

Sňatky v době nouzového stavu

Manželské a rodinné poradny se musejí přizpůsobit nouzo-
vému stavu. 

Osobní konzultace v současné době neposkytujeme. Nadále 
jsme však k dispozici pro klienty či spolupracující odborníky 
ve všech našich poradnách na telefonech či e-mailech. Další po-
drobnosti a kontakty jsou uvedeny v letáčku.

Za celý tým Michaela Benešová

Fungování 
Manželských a rodinných 
poraden v nouzovém stavu

 
CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB o. p. s. 
MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADNY 
 

FUNGOVÁNÍ MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADEN 
Královéhradeckého kraje v nouzovém stavu 

Ve všech našich poradnách jsou do odvolání odloženy osobní konzultace. Po 
skončení nouzového stavu bude možné domluvit se na termínech náhradních.  

Nadále jsme pro klienty či spolupracující odborníky k dispozici ve všech našich 
poradnách, každý pracovní den od 8 do 16 hodin na níže uvedených telefonních 
číslech či e-mailech:  

 

Poradna v Hradci Králové  – 607 248 533  

poradna.hk@gmail.com 

Poradna v Náchodě – 728 934 183 

rod.poradna@cspc-hk.cz 

Poradna v Jičíně – 606 963 057, 730 892 750 

poradna.jc@csps-hk.cz 

Poradna v Rychnově nad Kněžnou – 733 676 799 

poradna@psycholog-rychnov.cz  

 

Aktuální informace můžete sledovat také na našem facebookovém profilu 
Manželská poradna 

 
 

Na výše uvedených telefonech poskytujeme krizovou intervenci – v akutních a 
neodkladných případech těm, kteří se ocitnou v krizovém (obtížně zvladatelném) 
stavu – ať už v souvislosti se současnou náročnou situací a jejími konkrétními 
dopady na každého z nás, nebo v souvislosti se vztahovou či rodinnou 
problematikou 
 
 

Chytrá karanténa je systém, který povede k včasnému zachy-
cení, testování infekčního onemocnění COVID-19 a izolaci v ka-
ranténě co největšího počtu potenciálně nakažených osob. Sou-
částí toho je ve spolupráci s nakaženými vytipování kontaktů, 
na které mohli přenést virus.

Cílem chytré karantény je v co nejkratším čase zabránit šíření 
epidemie COVID-19 v České republice a uvolňovat plošná opat-
ření, aby se lidé co nejdříve mohli vrátit k normálním životům  
– vrátit se do práce, do škol, opět se potkávat se svými přáteli, 
ale aby také opět došlo k nastartování ekonomiky. 

Chytrá karanténa také pomůže krajským hygienickým stani-
cím zrychlit a zpřesnit jejich postupy. Díky využití digitálních 
technologií bude mnohem jednodušší a přesnější identifikovat 
lidi, kteří přišli s koronavirem do kontaktu. Vše je samozřejmě 
plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a data jsou 
využita pouze po udělení výslovného souhlasu. Získané údaje 
o poloze nebudou nijak zneužívány. 
Postup

  Člověk, který se dozví, že se nakazil onemocněním COVID-19, 
je kontaktován krajskou hygienickou stanicí, aby společně 
s hygienikem identifikoval co největší počet rizikových kon-
taktů za posledních 5 dnů. 

  Když k tomu vydá oficiální souhlas, vytvoří na základě mobil-
ních dat od operátorů krajská hygienická stanice „vzpomínko-
vou mapu“ míst, na kterých se nakažený pohyboval.

   Poté,  co  si  nakažený  vzpomene  společně  s  hygienikem 
na všechny potenciálně ohrožené kontakty, formou speciál-
ně vybudovaného call centra jsou lidé co nejrychleji informo-
váni a izolováni v karanténě. 

  Následně jsou tito lidé v karanténě po 4–5 dnech navštíveni 
dvoučlenným odběrovým týmem, který odebere vzorek a za-
jistí, aby se dostal do laboratoře s volnou kapacitou. Tak aby 
byl otestovaný člověk v co nejrychlejším možném čase (ideál-
ně do 48 hodin) zpraven o výsledku.

  V případě, že je test pozitivní, nový nakažený prochází stej-
ným celým procesem. Samozřejmě za předpokladu jeho ofici-
álního souhlasu.

Co je to chytrá karanténa?

 
CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB o. p. s. 
MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADNY 
 

FUNGOVÁNÍ MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADEN 
Královéhradeckého kraje v nouzovém stavu 

Ve všech našich poradnách jsou do odvolání odloženy osobní konzultace. Po 
skončení nouzového stavu bude možné domluvit se na termínech náhradních.  

Nadále jsme pro klienty či spolupracující odborníky k dispozici ve všech našich 
poradnách, každý pracovní den od 8 do 16 hodin na níže uvedených telefonních 
číslech či e-mailech:  

 

Poradna v Hradci Králové  – 607 248 533  

poradna.hk@gmail.com 

Poradna v Náchodě – 728 934 183 

rod.poradna@cspc-hk.cz 

Poradna v Jičíně – 606 963 057, 730 892 750 

poradna.jc@csps-hk.cz 

Poradna v Rychnově nad Kněžnou – 733 676 799 

poradna@psycholog-rychnov.cz  

 

Aktuální informace můžete sledovat také na našem facebookovém profilu 
Manželská poradna 

 
 

Na výše uvedených telefonech poskytujeme krizovou intervenci – v akutních a 
neodkladných případech těm, kteří se ocitnou v krizovém (obtížně zvladatelném) 
stavu – ať už v souvislosti se současnou náročnou situací a jejími konkrétními 
dopady na každého z nás, nebo v souvislosti se vztahovou či rodinnou 
problematikou 
 
 

 

Telefonní kontakty na konkrétní pracovníky poradny: 

Hradec Králové 

Mgr. Zuzana Vostrovská - 723 718 089 
Mgr. Petra Vondrušková - 606 236 999 
Mgr. Kateřina Mazalová - 720 460 747 
Mgr. Michal Klapal - 608 364 434 
Mgr. Jiří Hájek - 730 149 762 
 
Náchod 
Mgr. Jana Huamanová - 728 934 183 
Bc. Michaela Benešová - 733 434 174 
Viktoria Maixnerová – 606 962 073 
 
Jičín 
Mgr. Miluše Sixtová - 606 963 057 
Mgr. Blanka Letošníková – 730 892 750 
Mgr. Kryštof Pech -  734 587 166 
 
Rychnov nad Kněžnou 
Mgr. Benedikt J. Križan - 733 676 799 
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V souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR byl od pon-
dělí 20. dubna 2020 rozšířen také provoz Městského úřadu v Ná-
chodě a to následovně:

Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí a středa 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

Na úseku registru vozidel, registru řidičů, cestovních dokladů, 
občanských průkazů a evidence obyvatel je i nadále nutné se 
předem objednat v elektronickém objednávkovém systému, ji-

Provoz Městského úřadu v Náchodě od 20. 4. 2020

Z důvodu omezeného počtu zaměstnanců a s ohledem na 
zdraví nás všech i nadále prosíme, zvažte, zda by vyřízení vaší 
záležitosti v prostorách městského úřadu a s jeho zaměstnanci 
bylo možné odložit.

„Prosíme klienty, aby i v dalších dnech preferovali v úředním sty-
ku telefonické nebo emailové spojení a v případě, že bude nutné svou 
záležitost řešit s úředníky osobně v uvedených úředních hodinách, 
aby důsledně dodržovali nezbytná hygienická opatření, tj. dezinfek-
ci rukou, zakrytí dýchacích cest a nezbytné odstupy,“ uvedla tajem-
nice MěÚ Náchod Mgr. Hana Mílová.

ODBOR VEDOUCÍ ODBORU TELEFON  EMAIL
Tajemnice  Mgr. Hana Mílová  736 613 426  h.milova@mestonachod.cz

Odbor správní  Bc. Hana Horáková  736 613 425  h.horakova@mestonachod.cz

Odbor správy majetku  a financování  Ing. Ladislav Šimek  736 613 423  l.simek@mestonachod.cz

Odbor investic a rozvoje města  Bohuslav Voborník  608 823 993  b.vobornik@mestonachod.cz

Odbor školství  Mgr. Iveta Lukešová  778 420 211  i.lukesova@mestonachod.cz

Odbor výstavby a územního plánování  Ing. Andrea Lipovská  736 613 416  a.lipovska@mestonachod.cz

Odbor kultury, sportu  Roman Toušek  736 613 415  r.tousek@mestonachod.cz

Odbor sociálních věcí  Bc. Pavel Schuma  736 613 419  p.schuma@mestonachod.cz

Odbor životního prostředí  Ing. Ondřej Poul  736 613 417  o.poul@mestonachod.cz

Odbor dopravy a silničního hospodářství  Ing. Radka Konárková  736 613 418  r.konarkova@mestonachod.cz

Obecní živnostenský úřad  Ing. Martin Imlauf  736 613 421  m.imlauf@mestonachod.cz

nak vás nebudeme moci obsloužit:
https://www.mestonachod.cz/urad/e-obsluha/

V ostatních dnech (út, čt, pá) a v odůvodněných případech je nut-
né se telefonicky nebo emailem domluvit prostřednictvím níže 
uvedených kontaktů.

Kontakty pro dotazy a případné telefonické nebo emailové objed-
návky:  

Pracovní doba pracovišť Czechpointu Městského úřadu v Ná-
chodě v budovách radnice, Masarykovo nám. 40 a v ulici Zá-
mecké 1845:
Po, St  8.00–12.00   a 13.00–17.00
Út, Čt  8.00–11.30   a 12.00–14.00
Pá  8.00–13.30
Od pondělí 20. 4. 2020 je také nově upravena provozní doba 
ROUŠKOMATU umístěného před budovou radnice na Masaryko-
vě náměstí:
Po, St  8.00–17.00
Út, Čt  8.00–14.00
Pá  8.00–13.30

- Řemesla s provozovnou

- Farmářské trhy

- Autobazary a autosalóny

- Venkovní tréninkové aktivity 
  profesionálních sportovců  
  s vyloučením veřejnosti  
  v menších skupinách za přesně  
  definovaných podmínek 
  (sportovci s profesionální 
  smlouvou, vrcholoví sportovci   
  MO – AČR a MV ČR)

- Svatby do 10 lidí  
  za specifických hygienických  
  podmínek

- Provozovny do 2 500 m2

  (včetně turistických  
  informačních center), 
  pokud nejsou v nákupních  
  centrech nad 5 000 m2  
  (netýká se provozoven, 
  které budou otevírány  
  v dalších etapách)

- Autoškoly 

- Posilovny a fitness centra  
  bez využití zázemí  
  (sprchy, šatny)

- Bohoslužby do 15 osob  
  za přesně definovaných  
  podmínek

- Knihovny

- Zoologické, botanické  
  a dendrologické zahrady  
  (venkovní prostory)

- Všechny provozovny
  v nákupních centrech* 

- Provozovny nad 2 500 m2, 
  které nejsou v nákupních centrech

- Restaurace, hospody, bufety,  
  kavárny, vinotéky, pivotéky  
  s prodejem přes výdejní  
  okénko a v rámci venkovních  
  (letních) zahrádek 

- Holičství a kadeřnictví, pedikúry,  
  manikúry, solária, kosmetické,  
  masérské, regenerační  
  nebo rekondiční služby 

- Muzea, galerie a výstavní síně

- Zámky, hrady, skanzeny  
  (venkovní prostory)

- Venkovní tréninkové aktivity 
  profesionálních sportovců  
  s vyloučením veřejnosti 

- Restaurace, hospody, bufety, kavárny,  
  vinotéky, pivotéky(vnitřní prostory)

- Hotely, venkovní kempy  
  a další ubytovací zařízení  
  (včetně jejich restaurací a kaváren)

- Taxislužby (dosud nepovolené)

- Živnosti, při kterých je porušována  
  integrita kůže (tetování, piercing)

- Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní  
  aktivity za přesně definovaných podmínek

- Kulturní, společenské, sportovní akce  
  (počet osob bude specifikován)

- Zotavovací akce apod. pro děti  
  do 15 let věku

- Další včetně opatření v cestovním ruchu

- Svatby za specifických  
  hygienických podmínek

- Zoologické, botanické a dendrologické  
  zahrady (včetně vnitřních prostor)

Pondělí

25. května
Pondělí

11. května
Pondělí

27. dubna
Pondělí

20. dubna

3 421

Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální epidemiologické situace

* V případě pozitivní epidemiologické situace a specifických hygienických podmínek

HARMONOGRAM UVOLNĚNÍ PODNIKATELSKÝCH A DALŠÍCH ČINNOSTÍ
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Květnová výročí
Na  letošní  květen připadá 75.  výro-
čí konce druhé světové války. Berlín 
byl dobyt sovětskou armádou 2. květ-
na, oficiální konec války byl vyhlášen 
8., ale ještě 9. května se zejména na 
území Čech bojovalo. I u nás přinesl 
9. květen poslední oběti války. Patrně 
týž den byl Němci zastřelen hronovský 
rodák,  architekt  Jindřich Freiwald, 
autor mj. projektu Jiráskova divadla, 
který jako záložní důstojník jel vyjed-
návat s Němci kapitulaci.

1. 5. 1890 byl poprvé slaven 1. máj jako 
Svátek práce.  Jeho spoluorganizáto-
rem a řečníkem na něm byl pavlišov-
ský rodák Josef Krapka Náchodský.
1. 5. 1845 zemřel P. Kašpar Lukavský, 
katolický kněz a kulturní pracovník. 
1. 5. 1875 se narodil významný lout-
kář, učitel Alois Tašner.
1. 5. 1920 zemřel violoncellista Hanuš 
Wihan, polický rodák, který u nás ně-
kolikrát koncertoval.
1. 5. 1990 byl otevřen krytý plavecký 
bazén na Hamrech. 
2. 5. 1925 zemřel  jeden z největších 
českých sochařů Jan Štursa. Narodil 
se 15. května 1880.
6. 5. 2000 zemřel zakladatel králové-
dvorské zoologické zahrady Ing. Josef 
Wagner.
7. 5. 1870 se v Náchodě narodil literár-
ní historik prof. Stanislav Souček. Pů-
sobil na brněnské univerzitě.
12. 5. 1820 se narodil slavný malíř Jo-
sef Mánes, který maloval i u nás v Ná-
chodě.
12. - 14. 5. 1990 pobýval v rodném Ná-
chodě po dlouhé emigraci spisovatel 
Josef Škvorecký s chotí, byl jmenován 
čestným občanem našeho města. 
13. 5. 1925 se narodil důstojník čs. ar-
mády, plk. Rudolf Macek, v 50. letech 
politický vězeň. 
14. 5. 1965 zemřel představitel české 
pedagogiky, akademik Otokar Chlup. 
Jako mladý pedagog učil na zdejším 
gymnáziu.
26. 5.1905 se narodil sochař  Jan Ka-
van, jehož plastiky najdeme ve Wol-
kerově ulici.
30.  5.  1785  se  narodil  v  Kutné  Hoře 
významný  obrozenecký  nakladatel, 
jemuž naši předkové před dvěma sty 
lety vděčili za vydávání dobrých čes-
kých knih, Jan Hostivít Pospíšil.
30. 5. 1940 se narodil výtvarník Zde-
něk Farský. Vystavuje pravidelně na 
Náchodském výtvarném podzimu.
31. 5. 1920 zemřel herec Eduard Vojan, 
který tu hrál při slavnostním otevření 
divadla (26. 4. 1914) titulní roli v Jirás-
kově Janu Žižkovi.

       (AF)

Pohyb na čerstvém vzduchu v příro-
dě je ten správný lék na všechny staros-
ti a chmury. To platí pro všechny věkové 
kategorie bez rozdílu. Ptáte se, kam vyra-
zit na výlet a ještě se u toho něco naučit? 
Na svazích kopce Dobrošova se nabízí ná-
vštěva „Lesního okruhu Montace“, který 
čítá osm zastavení zaměřených na ekolo-
gii, biologii a lesní pedagogiku – Hřbitov 
odpadků, Vzorkovník budek, Hmyzí ho-
tel, Vzorkovník stromů, Tůň pro obojži-
velníky, Metr dřeva, Stopy lesních savců 
a Daněk skvrnitý v obnovené obůrce u les-
ní správy. Objekty a instalace vytvářejí 
stanoviště pro některé ochranářsky vý-
znamné druhy živočichů a zároveň zvy-
šují celkovou atraktivitu lesního celku. In-
stalovaný mobiliář je zacílený především 
na dětské návštěvníky, posiluje edukativ-
ní funkci území a slouží k propagaci mi-
moprodukčních funkcí lesa.

Věříme, že návštěva okruhu potěší ne-
jen malé, ale i velké návštěvníky lesopar-
ku, kteří rádi tráví svůj volný čas v příro-
dě hrou a poznáváním.

Lesoparkem Montace za poznáním
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Zaniklé historické stavby v Náchodě
5. Měšťanský dům čp. 62

Měšťanský dům čp. 62 bychom až do r. 1961 našli v současné 
Tyršově ulici, na místě dnešního čp. 35. Původně nesl číslo po-
pisné 68, po té 69, a jeho části pocházely snad z obnovené vý-
stavby po požáru města v r. 1663. Byl postaven na šířkové par-
cele do ulice ke Krajské bráně, k níž přiléhal, a proto postrádal 
podloubí. Jeho počátky možno předpokládat již v první polovině 
14. století (v souvislosti s výstavbou městských hradeb, jejichž 
součástí byly i obě brány), konkrétní osudy lze sledovat v docho-
vaných pozemkových knihách města. 

Nejstarší dosud známý zápis je datován ke dni 27. 1. 1556, kdy 
městský písař a zdejší měšťan pan Václav Písecký koupil za 100 
kop míšeňských grošů „dům v městě Náchodě“ od majitele panství 
Albrechta Václava Smiřického ze Smiřic. Od něho ten „dům u brá-
ny k Hradci jdoucí“ se vším právem a příslušenstvím získal 22. 3. 
1588 sedlář Václav Kýbl rovněž za trhovou cenu 100 kop grošů 
míšeňských. Nový majitel, původním příjmením Gübel, pochá-
zel z německého kurfiřtství Falc a 20. 6. 1587 se v Náchodě oženil 
s dcerou místního sedláře Matěje. I další majitelé domu byli pří-
slušníci vzkvétajícího sedlářského řemesla, a sice Michal Dinner 
(od 31. 1. 1614), jenž do Náchoda přišel z Nového Bydžova a při-
ženil se do rodiny předchozího majitele, dále Michal Wall (od  
5. 7. 1627) a Václav Šafář (od 10. 4. 1634). Ten ale kupoval pouze 
pozemek („grunt“), takže původní dům byl patrně zbourán. Nově 
postavený dům „u Krajské brány“ spolu s mezitím přikoupenými 
pozemky (polem, zahradou a loukou 
u Kramolny, na Roudném a ve Starém 
Městě) koupil dne 30. 4. 1663, tedy jen 
těsně před požárem města, švec Mar-
tin Osman za cenu 430 kop. Vzápětí 
(17. 5. 1663) tento dům vyhořel a jeho 
obnova se uskutečnila až po r. 1668, 
když v seznamu „pohořalých“ sousedů 
bylo vyznačeno, že jeho čerstvý a zá-
roveň i nepřízní osudu značně zadlu-
žený majitel „má stavět“. 

Původní  dům  se  skládal  ze  dvou 
částí.  Západní  část,  která  přiléhala 
k jižní stěně renesanční Krajské brá-
ny a navazující městské hradbě, byla 
v  přízemí  tvořena  kamennou  vale-
ně  zaklenutou  místností  o  vnitř-
ních rozměrech 6,3 x 3,8 m. Původ-
ně se asi jednalo o přízemní domek 
vzniklý spolu s bránou kolem r. 1570, 
který souvisel s její obrannou funk-
cí,  podobně  jako  protilehlá  „jistyb-
ka“.  Až  později  asi  získal  roube-
né patro a byl spojen se sousedním 
roubeným  domem.  Po  obnově  po  
r.  1668  měla  východní  část  stavby 
podle  zachovaného plánu z  r.  1827 
podobu  jednopatrového  roubeného 
domu, který v obou podlažích obsa-
hoval po dvou světnicích (v patře ješ-
tě s komorou) spojených zděným blo-
kem dvou čtvercových kuchyní nad 
sebou. K přízemní kuchyni přiléhala 
pec, z obou byla obsluhována kach-
lová kamna ve světnicích. Obě čás-
ti domu spojovaly síně, v přízemí se 
vstupem na dvůr a schody do patra, 
ze síně v patře byla přístupná nádvor-
ní pavlač. Dům byl kryt dvěma sed-
lovými střechami s bedněnými štíty. 

K datu 26. 4. 1690 získal dům Adam Ludvík mladší,  jehož 
otec byl rovněž zdejším sedlářským mistrem. Dalšími majiteli 
byli zdejší měšťané Jan Krejčí (od 7. 8. 1702), Tomáš Karchesius 
(od 21. 4. 1738) a jeho švagr Matěj Jirásek, za nichž se odváděly 
pravidelné poplatky k hronovskému záduší a zdejšímu literát-
skému kůru, a na krátkou dobu ještě Josef Hetfleisch. Následně 
dne 20. 8. 1767 dům „blíž brány krajské, při zdi městské podle sil-
nice“ koupil Kašpar Khol za částku 370 zlatých rýnských. V ru-
kou této rodiny a jejich spřízněných osob zůstal dům čp. 68 ná-
sledujících 60 let. 

Při demolici Krajské brány 6. 8. 1827 byla odkryta západní stra-
na domu do ulice a majitelka Marie Kholová žádala prostřednic-
tvím svého nastávajícího manžela Václava Vejmana dne 21. 8. 
1827 zdejší magistrát o povolení postavit znovu z kamene chy-
bějící zeď a nad klenutou místností zděné první patro s bytem, 
který měl malou kuchyň, komoru a světnici. Tento návrh vytvo-
řil zednický mistr Antonín Kastner, viz dochovaný plán v příloze. 
Žádosti bylo vyhověno 5. 9. 1827 a práce byly následně provedeny. 
Již dne 13. 5. 1828 koupili přestavěný dům čp. 69 „s kvelbem“ man-
želé Josef a Marie Dostálovi, po pěti letech převzali jeho vlastnic-
tví manželé František a Agáta Matějkovi. V této době se patrně 
zhoršil stav druhé roubené části domu, což si vyžádalo výměnu 
roubeného přízemí nádvorní části za zděné a v roce 1848 i cel-
kovou přestavbu uliční části opět podle projektu stavitele Kas-

tnera. Vzniklo nové průčelí do ulice 
o pěti okenních osách s plochou kla-
sicistní  fasádou  s  meziokenními  pi-
lastry v patře a bosovaným přízemím 
s výkladci krámů. Nová byla i šindelo-
vá valbová střecha, v původním stavu 
tak zůstalo pouze dvorní křídlo s rou-
beným patrem a bedněným štítem. 

Postupní smlouvou z 25. 2. 1867 při-
padl dům novomanželům Aloisi Bure-
šovi, spoluzakladateli náchodského So-
kola, Klubu českých turistů a Občanské 
záložny, ve které působil jako dlouho-
letý pokladník, a jeho choti Anně, roz. 
Matějkové. Ve vlastnictví rodiny Bure-
šů zůstal dům i po druhé světové válce. 
Za nich byla v r. 1928 zřízena v domě 
uzenářská dílna, udírna a obchod řez-
níka a uzenáře Josefa Slaniny. 

Po  roce  1945  se  stav  domu,  kte-
rý  byl  veden  jako  kulturní  památ-
ka,  vinou  nedostatečné  údržby  ze 
strany  majitelů  bohužel  zhoršoval. 
Z důvodu havarijního stavu byl kon-
cem  r.  1961  na  náklady  města  zbo-
řen,  rovněž  bez  fotografické  a  plá-
nové  dokumentace.  Zanikla  i  část 
přilehlé  městské  hradby,  zachová-
na  byla  naštěstí  poslední  komplet-
ně dochovaná bašta městského opev-
nění stojící na dvoře domu. Na místě  
čp.  62  a  dalších  dvou  navazujících 
domů byl až v letech 1971–1972 posta-
ven nový řadový čtyřpatrový bytový 
dům s uměle přidělenými čp. 35 a 36. 
V přízemí se nacházejí hojně navštěvo-
vané obchodní prostory (nyní známé 
řeznictví a uzenářství Mareš a prodej-
na cukrářství U Kubíčka).

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Městské 
informační 
centrum

Procházka s Tripperem nově i v Náchodě
V  Městském  informačním  centru  se 

pomalu připravujeme na znovuotevření 
a chystáme pro vás včetně nově aktua-
lizovaných propagačních materiálů a su-
venýrů i další zajímavou novinku v po-
době prodejní stopovací a poznávací hry 
Tripper. (cena 199 Kč)

Svou obsahovou nápaditostí osloví jis-
tě zájemce všech věkových kategorií, kte-
ří chtějí svůj volný čas trávit aktivně i ve 
městě. Hra v podobě brožury s úkoly má 
předem vytyčenou trasu procházky a pro-
vede hráče po zajímavých místech a zá-
koutích Náchoda. Na své si přijdou i děti, 
pro které jsou v publikaci stránky se spe-
ciálními úkoly.

Cílem hry Tripper je po vyluštění všech 
zadání určit jméno fantoma – osobu pev-
ně spjatou s Náchodem. Jako odměnu za 
správné  označení  fantoma  obdrží  hráč 
speciální neprodejní turistickou vizitku 
v Městském informačním centru na Ma-
sarykově náměstí.

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 po-
bytu 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 na-

vyšuje o 50 %)
Tyto sazby byly stanoveny od  

1. 1. 2020 Obecně závaznou vyhláškou  
č. 8/2019, o místním poplatku ze psů, kte-
rá je zveřejněna na internetových strán-
kách města Náchoda http://www.mestona-
chod.cz/mesto/vyhlasky-narizeni/

Poplatek je možné uhradit těmito způ-
soby:
–  bezhotovostním převodem na účet měs-

ta Náchoda číslo: 19-222551/0100 
– poštovní poukázkou na účet města Ná-

choda číslo: 19-222551/0100
–  hotově v pokladně MěÚ Náchod (budo-

va 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 po-
platku 200 Kč, a to od měsíce, kdy dovr-
ší 65 let věku. Oproti pravidlům platným 
do konce roku 2019 již tedy správce po-
platku nezkoumá, zda je držitel psa poži-
vatelem jakéhokoliv důchodu (starobního, 
částečně  invalidního, plně  invalidního, 
vdovského, sirotčího). Jediným kritériem 
pro sazbu poplatku 200 Kč je to, že drži-
tel psa dosáhl věku 65 let.

Ze zákona jsou od poplatku osvoboze-
ni držitelé psů, kteří jsou nevidomí, kteří 
jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby 
podle zákona upravujícího sociální služby 
(pobírající příspěvek na péči), dále v pří-
padě, že jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P, 
nebo pokud jsou osobou provádějící vý-
cvik  psů  určených  k  doprovodu  těchto 
osob. Osvobozeny jsou i osoby provozu-
jící útulek pro zvířata nebo osoby, které 
stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.

V případě dotazů nás můžete kontakto-
vat na tel. čísle: 491 405 225 – M. Skalická

Ing. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy 
majetku a financování

Stavba nového sportovně-kulturního 
centra v příměstské části Babí je v plném 
proudu. Je provedena hrubá stavba, včet-
ně betonáže stropu, příprava na přelož-
ku a přípojku plynu a pracovníci společ-
nosti BEZEDOS s.r.o. započali s pracemi 
ve vnitřním prostoru stavby, tj. na příč-
kách a izolacích. Souběžně probíhají i ven-

Nové sportovně-kulturní centrum 
v příměstské části Babí se již rýsuje

kovní práce, montáž opěrné zdi z gabio-
nů a realizace přípojky vody a kanalizace. 

„Práce jdou úspěšně dopředu a předpoklá-
dáme, že „Babáci“ se mohou těšit na skvě-
lé zázemí pro spolkovou činnost a sportová-
ní ještě dříve, než bylo původně plánováno,“ 
komentoval aktuální průběh stavby sta-
rosta Jan Birke.
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S  jarem  do  našeho  regionu  nepřišlo 
jen teplo, ale i dopravní omezení. Termí-
ny jednotlivých akcí se mohou podle ak-
tuální situace změnit. Více informací pro 
řidiče, včetně aktuální situace na www.
dopravniinfo.cz a pro cestující veřejnou do-
pravou po Královéhradeckém kraji na htt-
ps://www.facebook.com/dopravakhk/. 
Uzavírky:   9. 3. – 8. 11. III/567 2 v Hor-
ním Kostelci od křižovatky se silnicí I/14 
po křižovatku se silnicí II/567, objízdná 
trasa po silnici  I/14 a  II/567 přes Rtyni 
v Podkrkonoší

Dopravní omezení 
v náchodském regionu

 30. 3. – 12. 7. III/301 10 v Teplicích nad 
Metují směr Adršpach, objízdná trasa Dě-
dov – Česká Metuje – Jívka – Janovice – 
Adršpach

 20. 4. – 30. 9. I/14 v Horní Radechové, 
objízdná trasa Náchod – Hronov – Horní 
Kostelec – Rtyně v Podkrkonoší

 Město pomohlo innogy, innogy pomůže městu!
 Innogy Energo darovalo městu Náchod 250 tisíc Kč na nákup roušek do rouškomatu

 20. 4. – 31. 10. II/308 v Bohuslavicích, ob-
jízdná trasa od Nového Města nad Metu-
jí přes Nahořany – Městec – Slavětín nad 
Metují – Rohenice a od Hradce Králové 
z okružní křižovatky za Královou Lhotou 
přes České Meziříčí – Opočno – Dobruš-
ku – Nové Město nad Metují  III/303 16 
mezi křižovatkou se silnicí II/303 na Mýtě 
do Bezděkova k obecnímu úřadu, objízdná 
trasa Velké Petrovice – Police nad Metují 
– Bezděkov nad Metují. Termín akce nebyl 
do uzávěrky zpravodaje znám. 
 4. 5. – 30. 11. MK U Zbrojnice v Náchodě 

Bělovsi, objízdná trasa 1. Máje – Lázeňská 
– Promenádní
Omezení:   14. 4. – 30. 9.  I/33 obchvat 
České Skalice, objízdná trasa od Nácho-
da přes Českou Skalici a Velký Třebešov 
a od Hradce Králové vedeno po volné po-
lovině vozovky v původní trase.

16 tisíc roušek
od innogy pro obyvatele Náchoda

Společnost  innogy  Energo  věnova-
la v pátek 17. dubna 2020 městu Náchod 
a jeho obyvatelům 16 tisíc jednorázových 
roušek v hodnotě 250 tisíc korun. Roušky 
bude mít město k dispozici pro zásobo-
vání svého rouškomatu, který je umístěn 
v podloubí budovy radnice na Masaryko-
vě náměstí u vstupu do budovy. Přístroj, 
který umožňuje lidem z Náchoda a oko-
lí snadný přístup k nedostatkovým rouš-
kám za symbolickou cenu, se od zahájení 
svého provozu těší velkému zájmu veřej-
nosti.

„Město Náchod nám velmi pomohlo na za-
čátku tohoto krizového období. Vedení města 
reagovalo profesionálně a velmi rychle zajis-
tilo ochranné pomůcky pro zajištění bezpeč-
ného provozu teplárny Náchod a společné-
ho podniku. „Pomohli jste nám, pomůžeme 
vám,“ tak se dá shrnout velká symbolika 
naší spolupráce. Proto jsme hledali možnost, 
jak se městu a jeho obyvatelům odvděčit. Ve-
lice se nám líbí myšlenka rouškomatu, kte-
rý originálním způsobem řeší přístup k rouš-
kám. Zároveň je charitativním projektem, 
takže pomáhá dvakrát,“ uvedl Jiří Šimek, 
jednatel společnosti innogy Energo.

Teplárna  jako  součást  kritické  infra-
struktury  státu  je  klíčovým  dodavate-
lem pro obyvatele města a mnoho vět-
ších i menších podniků ve městě, proto 
je tedy její spolehlivý provoz pro město 
zcela zásadní. Teplárna Náchod v těchto 
dnech také zajišťuje životně důležité do-
dávky tepla a teplé vody pro Oblastní ne-
mocnici Náchod, která zajišťuje zdravot-

ní péči pro spádovou oblast s více než 200 
tisíci obyvateli.

„Skutečně se město snažilo jednat velmi 
rychle a hned v počátcích vyvinulo nemalé 
úsilí v zajištění ochranných prostředků pro 
pracovníky klíčových subjektů. Vedle přísluš-
níků integrovaného záchranného systému, 
lékařů, lékárníků, sociálních pracovníků 
a dalších, a v neposlední řadě i pro zaměst-
nance teplárny Náchod. Ve velmi krátké době 
poskytlo město do teplárny 100 respirátorů, 
400 roušek a dezinfekci pro první dny epi-
demie,“ potvrdil Jan Birke, starosta měs-
ta Náchod.

V nabídce rouškomatu jsou dva druhy 
balení jednorázových roušek – po dvou 
nebo čtyřech kusech.  Jedna rouška tak 
vyjde na pouhých 5 korun. Odběr je ome-
zen na maximálně pět balení na  jeden 
nákup. Od pondělka 20. 4. bude provozní 
doba automatu kopírovat provozní dobu 
městského úřadu, tj. v pondělí a středu od  
8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 14 
hodin a v pátek od 8 do 13.30 hodin. Pří-
stroj je v provozu od pondělí 30. března 
a od té doby vydal už více než 28 tisíc rou-
šek.

„Od začátku projektu se nám hlásí celá 
řada dárců, kteří nám věnují nemalé finanč-
ní částky právě na nákup roušek. Proto jsme 
se rozhodli nabídnout je občanům v rouško-
matu za symbolickou cenu. Výtěžek z prode-
je roušek věnujeme na nákup pomůcek pro 
klienty Městského střediska sociálních slu-
žeb Marie jako jsou například zvedáky pro 
imobilní občany,“ dodal starosta Birke.
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TRÁPÍ VÁS VLHKOST
PROVÁDÍME SANACE 

A VYSOUŠENÍ STAVEB
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

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.800 404 010

Hned napoprvé jsem
jsem dostala slevu 8 %

Náchod 178x59 mm ČB 2019 „Manželka“

David Wenke
Náchodská 118 (bývalá Mileta)
551 01 Jaroměř
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Je tu jaro. Konečně! Jenže to letošní je 
jiné. Pro všechny z nás – bez ohledu na 
věk. 

Všichni víme, že (nejen zdejší) školy zejí 
kvůli současné pandemii už několik týd-
nů prázdnotou. Ačkoliv děti do učeben ne-
smějí, chod školy neustal a výuka probí-
há na dálku. 

Naše škola má oproti řadě jiných vzdě-
lávacích zařízení asi obrovskou výhodu 
– již druhým rokem pracujeme s Edooki-
tem.  Jde o počítačovou platformu,  kte-
rá nám pomáhá zlepšovat celkovou vzá-
jemnou komunikaci pedagogů a dalších 
zaměstnanců školy se žáky a jejich rodi-
či. Slouží i jako elektronická třídní kniha 
či žákovská knížka. A přes Edookit nyní 
také „běží“ čilá výměna informací i zadá-
vání a odevzdávání domácích samostat-
ných prací.

„Jsme si plně vědomi toho, jak náročná 
je současná situace pro nás všechny,“ zmi-
ňuje Mgr. František Majer, ředitel školy,  
a dodává: „Počátek výuky na dálku byl z 
pochopitelných důvodů poněkud chaotic-
ký, což rozhodně nepocítila jen naše ško-
la. Proto jsme u nás, a to na základě po-
stupně zveřejňovaných vládních nařízení 
i reakcí od všech zúčastněných stran, po-
sléze nastavili pravidla, která snad více 
zpřehledňují  a  také  všem  o  trochu  víc 
usnadňují komunikaci  i provádění  této 
formy vzdálené výuky.“ 

V praxi to vypadá tak, že si žáci pravi-
delně každé pondělí a čtvrtek v Edookitu 
přečtou zadání úloh, a to jen z vybraných 
předmětů, na jejich vypracování mají ob-
vykle více dní. Dle stanovených pokynů 
učitelů pak úkoly (přes Edookit) odevzda-
jí, posléze obdrží opravy nebo slovní hod-
nocení svých prací. Kdykoli během týdne 
mohou  ve  veřejných  diskuzích  (nasta-
vených rovněž v Edookitu) nebo pomo-
cí soukromých zpráv žáci i jejich rodiče 
se svými učiteli konzultovat svůj postup, 
případně pokládat dotazy nebo požádat 
o pomoc.

Ředitel školy dále uvádí, že stanovená 
opatření přihlížejí i k rozdílným možnos-
tem,  respektive  technickému  vybavení 
jednotlivých domácností: jsou žáci, kte-
ří komunikují jen přes mobil, jinde se zas 
o jeden počítač dělí několik dětí, nezříd-
ka se stává, že používat „rodinný počítač“ 
nyní daleko více potřebují i jejich rodiče, 
neboť nechodí do zaměstnání, svou prá-
ci vykonávají z domova přes internet… 

Proběhl zápis do 1. tříd
Bez fyzické přítomnosti dětí a rodičů 

se v první polovině dubna na naší škole 
uskutečnil  i zápis budoucích prvňáčků. 
Nutno říci, že zájem byl i letos nemalý: 
jednoznačně se ukázalo, že všechny tři 

první třídy, které se u nás v příštím škol-
ním roce otevřou, budou opět maximál-
ně naplněné. 

 Kolektiv ZŠ Komenského Náchod přeje 
všem hlavně pevné zdraví; rovněž mnoho 

sil k tomu, abychom společně dokázali 
současnou situaci co nejlépe zvládnout. 

ZŠ PLHOV
Šest neděl je už plhovská škola prázdná

Šest neděl už  je naše  škola prázdná.  
Jaké to je? Nic moc, spíš špatné. Vrchovatě 
se děti, pedagogové i rodiče přesvědčují, 
proč je užitečné a správné chodit do ško-
ly. Školu školou nedělají diktáty, počítání 
a referáty. Tvoří ji vztahy, kamarádi, dis-
kuse, samotný  proces učení se. 

Na pravou míru bychom měli uvést i ne-
přesná dělení předmětů na hlavní a málo 
důležité. Zejména hudební výchova, vý-
tvarka, tělocvik jsou velmi důležité sou-
části práce s dětmi, ale na dálku jen velmi 
těžko uchopitelné. A tady přichází jedna 
z důležitých rolí rodičů. Zpívání, kresle-
ní, pohyb, to je nyní v jejich režii, a pokud 
toto společně rodina provozuje, pak dělá 
pro své děti hodně. 

Podobně nemá moc velkou cenu učit ro-
dinnou, etickou nebo občanskou výcho-
vu přes internet prostřednictvím úkolů 
a zápisů do sešitu, když „občanka“ je nyní 
všude kolem nás.  V rodinách se diskutuje 
o tom, jak funguje stát a jak by měla vypa-
dat starost o občany. Najednou vnímáme, 
že nejsme všichni stejní. Starší generace, 
která je v klidných dobách oporou svých 
rodin a celé společnosti, je nyní ta ohro-
žená a musíme jí pomoci.

I pro školy je tato doba výzvou. V naší 
plhovské škole se snažíme pracovat s dět-
mi na dálku co nejefektivněji. Za pár týd-
nů  většina  pedagogů  zvládla  (musela 
a chtěla zvládnout) komunikaci prostřed-
nictvím moderních technologií. Domlou-
váme  se  s  dětmi  přes  školní  informač-
ní systém Edookit.  Během pár dní jsme 
zjistili, že přes Google třídy pozvedneme 
školní práci na dálku na vyšší úroveň. Je-
den, dva členové sboru nabídli nastavit 
pro komunikaci s dětmi systém videokon-
ferencí a nyní je to standardní a fungují-
cí komunikační kanál, který využívá velká 
část našeho sboru. Věřím, že až se začas 
vrátí vše do „normálu“, to nové a „objeve-
né“ už nezmizí. Bylo by dobře, aby zůstala 
posilněna úloha slovního a formativního 
hodnocení.   A učení na dálku prostřed-
nictvím moderních technologií využije-
me např. při kontaktu s dlouhodobě ne-
přítomnými dětmi. 

Po měsíci, kdy děti zůstaly doma, jsem 
oslovil rodiče, ať se s námi podělí o své 
zkušenosti s domácí výukou. Odpovědělo 
nám asi padesát rodičů.  Uklidnilo mne, že 
v drtivé většině nepotřebovali se školou 
řešit zásadní problémy. Ukázalo se také, 

jak rozdílné podmínky panují v jednotli-
vých rodinách. A potěšilo mne, že oceňo-
vali práci učitelů. Opakovaně se přesvěd-
čují, že učení nespočívá v tom, že dítěti 
zadám úkol a pak mu dám známku.  Když 
už mám na dnešní „špatné“ době hledat 
pozitiva, pak toto jako pozitivum cítím. 

Vladimír Honzů

Uzavření škol – ZŠ T. G. Masaryka Náchod
(z pohledu vedení školy)

Od 16. března 2020 zajišťuje naše zá-
kladní škola vzdělávání žáků obou stup-
ňů distanční formou, která klade vysoké 
nároky nejen na žáky a jejich rodiče, ale 
také na jednotlivé pedagogy, kteří při 
komunikaci s žáky hledají nejvhodnější 
způsob jejich vzdělávání. 

Třída s rozšířenou výukou tělesné vý-
chovy si založila vlastní pracovní skupi-
nu a pracuje v Teamsu, třídy s rozšířenou 
výukou cizích jazyků procvičují učivo for-
mu krátkých videokonferencí zaměřených 
na upevňování vědomostí, a to v několika 
skupinách. Všichni učitelé jsou v kontak-
tu se svými žáky přes školní informační 
systém – Bakaláři / Komens. Některé tří-
dy volí komunikaci přes školní mail či 
Messenger. 

Základní myšlenka této nelehké doby 
je přizpůsobit se potřebám a možnostem 
žáků. Proto se snažíme maximálně zo-
hlednit  technické vybavení  rodin, pra-
covní vytížení rodičů i jednotlivé potřeby 
žáků včetně těch speciálních. Pokud ně-
který žák nemá přístup k internetu, může 
si pracovní listy či pracovní sešity vyzved-
nout ve vestibulu školy. Učitelé jsou vždy 
připraveni ochotně žákům pomoci neleh-
kou situaci zvládnout. 

Vzdělávání přizpůsobujeme věku 
i možnostem dětí. Jinak probíhá vzdělá-
vání u prvňáčků, jinak u žáků devátých 
tříd.  Společným  jmenovatelem  se  však 

   Zprávičky 
 z Masaryčky
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výsledkem často bývá nějaká pomůcka, tře-
ba papírové hodiny, tvrdé a měkké i/y z kla-
cíku a houbičky, autobus z krabice od bot 
pro úlohy v matematice atd. Paní učitelka 
na hudební výchovu čas od času zpestří dě-
tem domácí výuku zásilkou písniček a na-
bídkou na zábavné tvoření. Na konci kaž-
dého týdne mají rodiče možnost sdílet své 
zkušenosti, klást dotazy a konzultovat ne-
jasnosti na vlastní videokonferenci se mnou 
nebo i mezi sebou navzájem,“  upřesňuje 
paní učitelka Milena Hofírková. 

Ve 2. třídě dostávají děti přes e-mail ro-
dičů práci na každý týden, kde mají jasně 
vyznačeno, čím by měli projít všichni, ale 
mají tam vypsány i tipy na dobrovolné pro-
cvičování z on-line učebnic. Také druháci 
mají dvakrát týdně konferenci, a to v malé 
skupince po pěti až sedmi dětech. Důvod 
vysvětluje jejich paní učitelka Pavlína Mo-
ravcová: „Ve větším počtu se menší děti hůř 
soustředí. V menší skupince mají možnost 
se více zapojit a já mám lepší přehled o tom, 
kdo čemu rozumí. Probíráme vždy náročnější 
cvičení z češtiny i matematiky, diskutujeme, 
sdílíme, co prožíváme, děti ukazují, co doma 
vyrábějí a mají samozřejmě také možnost ze-
ptat se na vše, čemu nerozumí. Jednou týdně 
máme konferenci celá třída dohromady, aby-
chom se všichni viděli. Tuto konferenci vyu-
žíváme spíše k povídání, řešení zajímavých 
úloh nebo zamýšlení se nad různými tématy.“

Děti z třetího a čtvrtého ročníku jsou 
u nás ve škole v jedné třídě. Pro práci vy-
užívají prostředí Google učebny, kde mají 
učivo řazeno po tématech. U jednotlivých 
témat mají většinou natočená výuková vi-
dea, odkazy na procvičování a také zpět-
nou vazbu pro učitele v podobě kvízu. „Děti 
mi pošlou splněný úkol a já jim zpětnou vaz-
bu. Ke konzultacím nad učivem využíváme 
videokonference, chat či setkání s malou sku-
pinkou. Máme zadané stěžejní učivo, kte-
ré by děti měly mít do konce roku probráno, 
ale každý může pracovat svým tempem. Na-
vzájem si věříme, že učivo, které máme umět, 
budeme znát. Většina dětí využívá nabízené 
podklady k práci, někteří si hledají i jiné či 
další úkoly,“ vysvětluje paní učitelka Rena-
ta Tylšová.

A jak vypadá výuka v 5. třídě, přiblíži-
la paní učitelka Markéta Nyklíčková: „Jako 
hlavní nástroj k naší současné výuce využí-
váme především Google učebnu. S kolegyně-
mi zde připravujeme pro děti úkoly, materiály 
i kvízy. Materiály v poslední době obohacu-
jeme také o videonávody, pomocí nichž se 
děti seznamují s novou látkou. Společně i in-
dividuálně se setkáváme na videokonferen-
cích, kde si povídáme o tom, co kdo prožil, 
s čím se chce podělit, ale řešíme i učivo, kte-
ré nám dává zabrat či úkoly, se kterými si ne-
víme rady. V rámci výuky děti vytváří vlast-
ní projekty, prezentace, zdokonalují se v práci 
s technologiemi. Mimo učebnu a konference 
komunikujeme i přes sociální sítě. Každý si 
může najít cestu, která mu vyhovuje. Zákla-
dem ovšem zůstává práce v učebně. Oceňuji 
nasazení dětí, jejich ochotu komunikovat, do-

„Co nového pod Montací“
Vážení čtenáři, 

zajímá vás, jak v této době 
probíhá výuka v naší škole? 
Vyzpovídali  jsme  pro  vás 
všechny  naše  třídní  učitel-
ky, které se pravidelně něko-
likrát týdně vídají při video-

konferencích a obsah i formu vyučování 
společně konzultují.  Výuku vám předsta-
víme pěkně postupně. Děti z 1. třídy se se-
tkávají pravidelně dvakrát týdně na spo-
lečné videovýuce přes zoom.us. „Střídáme 
hodinu českého jazyka+prvouky a hodinu 
matematiky. Na programu jsou především 
nové nebo náročnější úkoly hlavních předmě-
tů a v neposlední řadě i komunitní kroužek. 
Jsem ráda, že mezi pravidelnými účastníky 
vídáme i naše spolužačky z domácí školy, 
které jsme doposud měli možnost poznat jen 
na některých školních akcích. Rodiče vždy 
na začátku týdne obdrží podrobný rozpis 
jednotlivých cvičení i s doporučeným návr-
hem, jak mohou děti případně vést k dosa-
žení cíle. Plnění učiva v učebnicích a písance 
prokládáme vždy nějakým tvořením, jehož 

ptávat se a řešit i složité či dobrovolné úkoly. 
Stejné ocenění patří i jejich rodičům, kteří jim 
v práci pomáhají a podporují je.“ 

Jak je vidno, v ZŠ Pod Montací se čile pra-
cuje i v improvizovaných podmínkách, ale 
všem už se po klasickém modelu vyučová-
ní a samozřejmě také po kamarádech moc 
stýská, a tak doufáme, že se do školy snad 
brzy vrátíme. Děkujeme rodičům za spolu-
práci a přejeme všem pevné zdraví. 

Tým ZŠ Pod Montací

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Čas  v  uplynulém  měsíci 

ztratil svou dominanci, nero-
zezníval školní zvonky, nebděl 
nad stanovenými rozvrhy ho-
din. Naši žáci i jejich učitelé si 

sice mohli po ránu přispávat, avšak právě 
jistá samospráva nad procesem vzdělává-
ní se stala zárukou toho, že nikdo nechtěl 
zůstat pozadu. Snad se tedy skutečně spa-
lo o něco déle a vydatněji, o to usilovněji 
se pak plnily školní úlohy…

Všichni třídní učitelé ve spolupráci se 
svými asistenty navázali kontakt se svý-
mi žáky a jejich rodiči hned v počátku ob-
dobí utichlých škol. Informovali o vzniklé 
situaci a domluvili se na další komunikaci 
tak, aby odpovídala možnostem i technic-
kému vybavení v jednotlivých rodinách. 
Zadávání úloh pro domácí vzdělávání tak 
probíhá  prostřednictvím  e-mailových 
sdělení,  telefonicky  nebo  osobně,  a  to 
povětšinou jednou týdně u vchodu ško-
ly za striktního dodržování všech hygi-
enických zásad a nařízení. Žáci dostávají 
pracovní listy k procvičování učiva všech 
vyučovaných  předmětů,  náměty  k  vý-
tvarným a rukodělným činnostem, jsou 
jim doporučovány kanály a časy interne-
tových či televizních výchovně-vzděláva-
cích pořadů (Čt1 – déčko, Čt2- UčíTelka, 
Abeceda s Michalem, Africká abeceda, po-
hádky a písničky Štístko a Pomněnka…). 
Učitelé motivují své žáky také k aktivi-
tám,  kterými  si  procvičují  své praktic-
ké dovednosti, jako je např. práce na za-
hrádce, drobná výpomoc v domácnosti, 
úklid vlastních skříněk, jednoduché ku-
chaření… 

Protože  naše  škola  vzdělává  žáky  se 
speciálními vzdělávacími potřebami, jed-
ná se téměř ve všech případech o indivi-
duálně vedenou výuku, ušitou takříkajíc 
na míru schopnostem, charakteru i zá-
jmům jednotlivých žáků. 

Ač by se distanční forma výuky mohla 
zdát v případě žáků s lehkým mentálním 
postižením a žáků jinak sociálně znevý-
hodněných nejistou záležitostí, zkušenos-
ti po prvních šesti týdnech dokazují opak. 
Žáci své úkoly plní s chutí a svědomitě, 
včas zasílají či předávají výsledky své do-
mácí přípravy a hned za ně od svých uči-
telů dostávají zpětnou vazbu, povětšinou 
ve formě slovního hodnocení, razítka, či 

stává potřeba pomáhat všem dětem. Pro-
to  jsme  rádi  za  každou  zpětnou  vazbu 
od žáků i rodičů, za tu psanou i tu telefo-
nicky sdělenou. 

Naše základní škola se také intenziv-
ně připravuje na zahájení školního roku 
2020/2021. Zrealizovali  jsme zápis dětí 
do  budoucích  prvních  tříd,  přijímáme 
přihlášky žáků do šestých tříd s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy či cizích ja-
zyků, evidujeme žádosti o přestup do tříd 
se všeobecným vzděláváním.. 

Jak nám koronavirus přerušil výuku
(z pohledu učitelky 2. stupně ZŠ)

Je  to událost,  která překvapila  celou 
společnost včetně učitelů. Byli jsme posta-
veni před hotovou věc a každý se jí zhos-
til dle svých možností. Neobvyklá situace 
vyžaduje neobvyklá řešení. Jednou z nich 
se pro nás stala distanční výuka. Každý 
učitel si na začátku musel vybrat cestu, 
jak své žáky vzdělávat. V současné době 
jsem již o krok dále a máme připravený 
jednotný systém, který brzy spustíme.

Osobně se mi osvědčila výuka v kombi-
naci s virtuální učebnou. Žáci mají příleži-
tost se vzájemně nejen vidět a komuniko-
vat spolu, aniž by ztratili sociální kontakt 
se třídou, ale také se vzdělávat. Výuka se 
ukázala přínosnou, žáky baví a u rodičů 
se setkáváme s kladným ohlasem. Jsem 
nejen učitelka, ale i matka dvou malých 
dětí,  tudíž  tuto  výuku  mohu  posoudit 
i z druhé strany. Věřím, že nám tato situ-
ace odkryje nové možnosti a posune nás 
o krok dál. Nejen ve školství.

 (Simona Kuhnová)
P. S. Děti, všechny nám moc chybíte. Těšíme 
se na vás. Děkujeme rodičům za skvělou spo-
lupráci a vytrvalost při naši společné výuce.
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MŠ Alšova
Alšova mateřská škola je i nadále ote-

vřena v omezeném provozu pro děti pra-
cujících rodičů i z jiných mateřských škol. 
Po více jak měsíci života s přísnými hygi-
enickými pravidly se nám všem daří vel-
mi dobře. A nejlépe dětem, které nikterak 
hygienická opatření neřeší. 

Rádi bychom poděkovali vedení měs-
ta Náchoda za výbornou spolupráci nejen 
v zajišťování dezinfekčních a ochranných 
prostředků. 

Nezapomněli jsme ani na své kamarády 
doma! A proto jsme pro ně spustili „malý 
elektronický projekt“ v podobě nově vy-
tvořených vzdělávacích stránek: 
https://vzdelavame-msalsova.webnode.cz/ 

Kde mimo jiného nabízíme různorodé 
aktivity od tvoření, pracovních listů, po-
hádek, písniček nebo aktuálních informa-
cí např. ke DNI ZEMĚ. 

K této příležitosti jsme vyhlásili i do-
mácí  soutěž  pod  názvem  „Alšánkova 
eko vesnička“.  Více  informací  najdete 
na webových stránkách školy: www. ms-
-alsova.cz 

V  předposledním  dubnovém  týdnu 
jsme se s dětmi zaměřili na aktivity spoje-
né ke DNI ZEMĚ a zapojili jsme se do úkli-
du lesoparku Montace. A že bylo co uklí-
zet!!! 

Posíláme pozdravy všem našim dětem 
a rodičům doma a už se moc na všechny 
těšíme!             Klára Skleničková, ředitelka 

Co se děje v Březince
Uzavření školky jsme využili k drob-

ným opravám, které bychom jinak děla-
li o letních prázdninách. Až se děti vrátí, 
to budou koukat!

Každý týden pro naše děti chystáme taš-
ky s překvapením. Tašky jsou připravené 
na plotě školky nebo pod střechou na te-
rase. Každý týden  jsou v taškách grafo-
motorické a pracovní listy, vystřihován-

MŠ Havlíčkova

MŠ Komenského

MŠ Myslbekova

MŠ Březinova

ky, skládanky, náměty, šablony a materiál 
na  různé  tvoření,  modelování  a  hlavně 
náměty na společné hraní, zpívání nebo 
cvičení s rodiči. Úkoly jsou vždy na něja-
ké téma – např. jaro, domácí zvířátka, Ve-
likonoce a v druhé polovině dubna třeba 
na  téma – náš Náchod.  Tentokrát měly 
děti 12 úkolů týkajících se Náchoda a ry-
tíře  Hrona.  Za  splněný  úkol  si  nalepily 
stříbrňák do papírové truhly a když na-
sbíraly všech 12 mincí, mohly v dalším 
týdnu na naší zahradě hledat poklad rytíře  
Hrona. 

Nejvíc  se  ale  těšíme,  až  se  nám  děti 
do Březinky opět vrátí!

Lenka Šimková, ředitelka

Školka bez Malých zahradníků
Je to poprvé po 10 letech, co nám naše 

záhonky zejí prázdnotou. Nestihli  jsme 
začít nový zahradnický projekt Kukuřič-
ka a tak jsou zatím záhonky prázdné. Ka-
ždé jaro společně s dětmi sejeme a sázíme 
a letos tomu tak není.

Ale dlouho to nebude trvat a děti se 
nám do školky vrátí, budou překvapené. 
Zahrada je upravená a vše je nově natře-
no, záhony připraveny k sázení, jahodní-
ky bez plevele a všude plno květů. Na naší 
školní zahradě není slyšet smích a křik 
dětí, ale poskakují nám tu veverky, žlu-
vy a špačci. 

Už nyní vše připravujeme na příchod 
dětí a těšíme se, že si jaro a začátek léta 
zase užijeme a s tímto (smutným) školním 
rokem se společně rozloučíme.

Mateřská škola Havlíčkova v Náchodě 
na Plhově se těší na přijímání nových dětí 
pro školní rok 2020/2021, které bude pro-
bíhat první týden v květnu. Podrobné in-
formace na www.msplhov.cz

Mgr. Michaela Trejtnarová, ředitelka 

„Kdo si hraje, nezlobí, ani v koronaviro-
vém období“

Milé děti a milí rodiče, opět vás zdra-
víme z naší mateřské školy. Stále na vás 
myslíme a chystáme pro vás různá pře-
kvapení, která na vás čekají, až se vrátíte 
do školky. I vy nás můžete pozdravit na-
foceným obrázkem, výrobkem nebo jak 
trávíte svůj volný čas s rodiči, ať už po-
máháte doma nebo na zahrádce apod. Ne-
cháme se překvapit a vše, co pošlete, ulo-
žíme do naší fotogalerie a i vy se můžete 
s rodiči podívat, co váš kamarád pěkné-
ho vytvořil, nakreslil, s čím pomáhal, co 
pěkného vymyslel. Všem vám moc děku-
jeme a už se na vás moc těšíme. 

Své fotografie posílejte na e-mail: berus-
ky@mskomenskeho.cz (Kačenky, Sluníčka, 
Včeličky, Pusinky také). Na svoje výrobky 
i kamarády se můžete podívat v naší fo-
togalerii.  Mgr. Alena Dušánková, ředitelka

Jak se žije ve školce bez dětí?
Je to již několik týdnů, co se dveře pro 

děti mateřské školy uzavřely. Ne však pro 
učitelky a provozní personál. Po usilov-
ném šití a distribuci roušek, jsme se pus-
tili do úklidu všech vnitřních prostor škol-
ky. Toho si děti nejspíš ani nevšimnou. 
Určitě si ale všimnou, jak krásnou máme 
školní zahradu.

Obnovili jsme nátěry na dopravním hři-
šti, připravili jsme záhony pro výsadbu ja-
hod a květin, zasadili jsme ostružiny a ka-
nadské borůvky, upravili jsme bylinkovou 
zahrádku, ostříhali jsme živé ploty, natí-
ráme herní prvky a připravujeme venkov-
ní třídu v altánu. 

Na  webových  stránkách  školy www.
ms.myslbekova.cz najdou rodiče spoustu 
námětů pro dlouhou chvíli doma.

Už se všichni těšíme, až tato smutná 
doba skončí a zase uslyšíme dětský smích. 

Jaroslava Dušková, ředitelka 

obrázku. Do komunikace se hojně zapo-
jují také rodiče a zákonní zástupci, podá-
vají zprávy o náročnosti zadávané látky 
a občas potěší pedagogy i milou fotogra-
fií svých dětí, po kterých se nám, pracov-
níkům školy, už upřímně stýská.

 Ve spolupráci s vedením a zaměstnanci 
školy napsala Mgr. Jana Burčíková 
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Jezdecká stáj Slavíkov si vás dovoluje 
pozvat na dva letní příměstské jezdecké 
tábory pořádané v termínech 6.–10. čer-
vence 2020 a 10.–14. srpna 2020 (od 8.00 
do 17.00 hod), věk dítěte 6–16 let, cena 
3.500 Kč (pro děti, které u nás navštěvu-
jí jezdecký kroužek nebo soukromé hodi-
ny cena 3.200 Kč), cena včetně stravy (2x 
svačina, oběd a pitný režim).

Děti budou mít možnost se seznámit 
s koňmi a poníky, o které se v naší stáji 
staráme, naučí se, jak koně správně vyčis-
tit, pomohou se sedláním a uzděním, pro-
bereme základní teoretické znalosti, dle 
schopnosti každého dítěte naučíme jízdu 
v kroku, klusu či cvalu. Pokud nám počasí 

Příměstský tábor u koní

Stejnou  otázku  si  v  této 
době  kladou  pořadatelé 
všech dětských táborů v Čes-
ké republice a není tomu ji-
nak ani u nás, náchodských 

pionýrů. Letos náš tábor v Kamenci v Or-
lických horách, který začal svoji historii 
psát už v roce 1955, vstupuje do význam-
ného jubilea – již 65. ročníku.

 S tímto plánem souvisí nemalé množ-
ství práce všech dobrovolníků z řad ve-
doucích, instruktorů i týlového zabezpe-
čení. Tábor jako takový se musí plánovat 
už skoro rok dopředu a tak i v dnešní ne-
lehké  době  všechny  přípravy  pokraču-
jí v plném proudu. Vedoucí s instrukto-
ry vymýšlí nové zábavné hry, kuchařky 
s hospodářkou vylepšují jídelníček a zdra-
votnice se chystá na možnou invazi klíš-
ťat. Nezahálí ani týl, z opravy se vrátily 
stanové plachty a do servisu zamířily se-
kyrky a pilky. Zároveň probíhají přípra-
vy na letošní oslavy 65 let tábora a 30 let 
obnovené činnosti samostatného Pionýra.

Tábor stále plánujeme do původního 
červencového termínu (5.–25. 7. 2020), ale 

Jaký bude letní tábor Kamenec v roce 2020?

Co nového v mateřské škole Vítkova?
Po přerušení provozu jsme „vygrunto-

vali“ školku od sklepa až po půdu a veliko-
nočně ji vyzdobili. Někteří šili roušky pro 
potřebné, ostatní připravili dětem k vy-
užívání zahradní domečky. Nyní natírá-
me všechny zahradní prvky včetně zhoto-
vených kuchyněk pro vaření z přírodnin, 
vody a písku. 

Paní učitelky a paní asistentky vytvo-
řily a stále ještě vytvářejí bohatou nabíd-
ku Montessori didaktických pomůcek pro 
jednotlivé tematické celky, vyhledáváme 
a vkládáme na webové stránky mateřské 
školy pestrou vzdělávací nabídku „Čin-
nosti pro rodiče s dětmi“. Na zadní za-
hradě čeká na děti osetá „Zahrádka skřít-
ka Pramínka“.

Všechny části zahrad jsou zabezpečeny 
nově nainstalovaným kamerovým systé-
mem. Pro děti ze třídy Koťátek a Sluníček 
zajišťujeme nové oddělitelné boxy na to-
aletách a skříňky pro ručníky a kelímky 
v umývárnách.

Pedagogičtí  zaměstnanci  si  rozšiřují 
své znalosti formou on-line vzdělávacích 
programů.          Jana Chmelíková, ředitelka

Aktuální dění v mateřské škole Vančurova 
V mateřské škole je zvláštní ticho, není 

slyšet  dětský  smích,  chybí  nám  běžný 
denní ruch, který práci v mateřské ško-
le provází, ale ani přes to se život v ma-
teřské škole nezastavil. Čas, který nyní 
máme, využíváme k činnostem, na které 
obvykle čas není. Mateřská škola prošla 
důkladným úklidem interiéru, větší údrž-
bou zahrady včetně nových nátěrů her-
ních prvků a renovaci zahradních záhonů 
připravených na pěstování různých byli-
nek, rostlinek a drobného ovoce. Připra-
vily jsme si pro děti nové nápady a námě-
ty na zajímavé činnosti, trochu přestavěly 
třídy a už se těšíme, až se k nám děti zase 
vrátí a budeme společně moci zkoumat, 
co všechno se v mateřské škole změnilo.

Mgr. Miroslava Weissová, ředitelka

MŠ Vítkova

MŠ Vančurova

umožní, dopoledne trávíme výukou jízdy 
na koni na jízdárně na lonži nebo samo-
statně,  odpoledne  vyrážíme  na  vyjížď-
ky s vodičem po okolí Slavíkova. Jezdecké 
hodiny prokládáme doprovodným progra-
mem her a soutěží, či pracemi okolo koní 
ve stájích nebo ohradách. Poslední táboro-
vý den si děti změří své získané dovednos-
ti v soutěži v jízdě zručnosti. Každé dítě 
si odnese z tábora upomínkový předmět. 
K dispozici máme pro děti sedm poníků 
a čtyři velké koně. V případě vašeho zájmu 
zašlete dotaz na email: koryna2@seznam.
cz, obratem vám pošleme přihlášku, pro 
případné další dotazy volejte na tel. číslo 
777 116 654 – Lucie Hlavatá.

s ohledem na aktuální dění máme i my 
náš plán B. Stále máme volná místa a po-
kračujeme s přihlašováním letošních tá-
borníků. Neváhejte a pošlete přihlášku co 
nejdříve, kapacita se již naplňuje. Veškeré 
propozice a finální termín tábora pak zve-
řejníme v průběhu měsíce května, až bu-
deme 100 % vědět, v kterém termínu le-
tošní tábor proběhne.

Řídíme  se  heslem  „Kamenec  byl,  je 
a BUDE!“

Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se 
těší kolektiv vedoucích a přátel z LT Ka-
menec.
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Od doby, kdy byl vyhlášen nouzový stav a jsme dennodenně 
zavaleni množstvím více či méně věrohodných informací o prů-
běhu celosvětové pandemie nemoci Covid-19, se mi často vybavu-
jí kdysi získané poznatky o pandemiích, jimž bylo lidstvo ve své 
historii mnohokrát vystaveno a bylo nuceno jim nějakým způ-
sobem čelit. A také si uvědomuji, že i ty nejhorší a nejvíce deci-
mující vždy přežilo a znovu se vzpamatovalo. Proto rozhodně 
nechci tímto příspěvkem nikoho děsit. Spíš poukázat na fakt, že 
ať už získáme imunitu nebo vyrobíme vakcínu, vždy přežijeme. 
Třebas oslabeni a různě pošramoceni, ale přežijeme. Navíc se 
mi jeví zajímavou skutečnost, že různá opatření, která mají za-
bránit šíření nákazy, nejsou nic nového pod sluncem a vpodsta-
tě se v průběhu dějin až překvapivě stále opakují. Snad jen díky 
technickému pokroku a novým technologiím se dnes dostávají 
na vyšší úroveň, ačkoli jejich účinnost, která je závislá na chová-
ní a disciplinovanosti lidí, nemusí nutně této úrovně dosáhnout.

Často se v médiích poukazuje na překvapivou podobnost ko-
ronavirové epidemie s tzv. španělskou chřipkou, která v letech 
1918 až 1920 připravila o život víc  lidí než celá Velká válka. 
Obě epidemie měly svůj původ v Číně, zdrojem byli nejspíš ptá-
ci a vlády ujišťovaly, že jsou připraveny. Ukázalo se, že nejsou. 
Tenkrát stejně jako dnes. Koho téma zajímá, může si leccos do-
hledat či si objednat zajímavou knihu Španělská chřipka – příběh 
pandemie z roku 1918 vydanou před dvěma lety v nakladatelství 
Vitalis. My se nyní ve stručnosti obrátíme do hlubší minulosti. 
Ve středověku se nejčastěji mluvilo o moru, o morových ránách 
a dodnes na mnoha náměstích stojí tzv. morové sloupy, které 
měly obyvatelstvo před nákazou „morovým povětřím“ ochrá-
nit. Pro 19. století byly nejničivější epidemie cholery, které Ev-
ropou prošly několikrát. Čerpat můžeme ze soudobých kronik. 

Cholera, o níž došly první zprávy do Evropy v roce 1817 z In-
die, obešla v první třetině 19. století postupně celý svět. Začát-
kem roku 1831 se objevila v Haliči a Rakousko začalo po vzo-
ru jiných států organizovat opatření, která měla dalšímu šíření 
této smrtelné nemoci zabránit. Především byly uzavřeny hranice 
a pohyb osob i zboží byl přísně kontrolován. Na Náchodsku byl 
na prusko-rakouské hranici zřízen 12. září 1831 zdravotní kor-
don. Tvořili ho zprvu muži z pohraničních obcí, kteří byli po ně-
kolika dnech vystřídáni vojáky pěšího pluku č. 36 z Josefova. 
Měli rozkaz zastřelit každého, kdo by se pokoušel přejít hrani-
ce mimo jedinou přikázanou cestu přes Slánský most na Metuji 
v Bělovsi. Protože vojáci konali nepřetržitou službu, byly pro ně 
v hraniční linii postaveny jakési sruby, zvané čardaky. Od No-
vého Hrádku k Machovu jich bylo 24, na Broumovsku ke stovce, 
osádku každého srubu tvořilo 6 – 12 mužů. Budova celnice u Ná-
choda byla změněna v karanténní a kontumační stanici. Kdokoli 
přicházel z Pruska, musel zůstat tři týdny v karanténě a teprve 
potom, byl-li zdráv, mohl pokračovat v cestě. Obvyklé trhy v Ná-
chodě byly zrušeny a veškeré zboží, které se dopravovalo přes 

hranice, bylo podrobeno 
kontrole  a  dezinfekci, 
stejně jako peníze a poš-
tovní  zásilky.  Ale  ani 
toto  téměř  neprodyšné 
uzavření  hranic  epide-
mii  nezastavilo  a  cho-
lera se objevila v Praze. 
Kordon na hranicích byl 
proto 20. října jako zby-
tečný zrušen a vojáci byli 
odveleni. Strážní domky, 
které po nich zbyly, byly 
prodány zájemcům z řad 
obyvatel. Na Náchodsku 
se nemoc poprvé vyskyt-
la v lednu 1832. Do Zbeč-
níka ji přinesl chalupník, 
který se údajně nakazil 
při  svém pobytu v Pra-
ze. Epidemie se rychle rozšířila do Hronova a Poříčí a postupně 
i do dalších míst. Úmrtnost byla velká a v kraji zemřelo několik 
set lidí. S přicházejícím jarem začala nemoc ustupovat, několik 
obětí si vyžádala ještě na podzim roku 1832. Z kronik se dozví-
dáme o příznacích nemoci, jejím šíření i o prováděných opatře-
ních. Literárně průběh epidemie v Hronově ztvárnil v románo-
vé kronice U nás Alois Jirásek.

Historie se opakuje. Karanténa, izolace, omezení veřejného ži-
vota, uzavření hranic, obchodů, kostelů a škol, dokonce i rouš-
ky. Dnešní nákaza je méně smrtelná, větší nebezpečí však tkví 
v propojenosti, provázanosti a globalizaci dnešního světa. Ale 
i to jistě překonáme.                                                  Lydia Baštecká

Epidemie v minulosti 
a jak se s nimi naši předkové vyrovnali

 záchranka v roce 1919

zdravotnice v roce 1918 a 2020

morový lékař

provizorní nemocnice za španělské chřipky a dnes
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Malá Mobilní Kufříková Knihovna pro mateřské školky v Ná-
chodě, na Hronovsku, Policku, Červenokostelecku a Českoska-
licku vznikla v loňském roce jako nápad, jak aktivně šířit pe-
dagogické metody, inovace a inspiraci při práci s dětmi mezi 
jednotlivými mateřskými školami. Metodickým garantem edu-
kativního obsahu je zkušená pedagožka a ředitelka MŠ Havlíč-
kova v Náchodě Mgr. Michaela Trejtnarová.

„Součástí MaMoKuku jsou odborné knihy, časopisy, metodické ma-
teriály, které přispívají k profesnímu i osobnímu rozvoji pedagogů, 
podporují práci pedagoga při rozvoji jednotlivých gramotností u dětí 
a v neposlední řadě rozvíjejí nalezení individuálního dětského poten-
ciálu,“ říká Michaela Trejtnarová.

Celkem máme v našem území pro domácí vzdělávání pe-
dagogů a rodičů dvě mobilní knihovny, které mohou sloužit 
v těchto časech, kdy jsou školky zavřeny. Aktuálně je MaMoKuk 
využíván v mateřské školce v Polici nad Metují a v brzké době je 
možné si ho opět zapůjčit. 

„Neváhejte a zarezervujte si svůj MaMoKuk v kanceláři MAP ve Vel-
kém Poříčí,“ vyzývají koordinátorky projektu MAP 2 Ing. Anna 
Špačková a Mgr. Jana Vanišová.

Koncept MaMoKuk je vytvořen za podpory Místní akční sku-
piny Stolové hory, z. s., a Místní akční skupiny Mezi Úpou a Me-
tují, z. s. v rámci Rozvoje vzdělávání na Náchodsku – MAP 2 reg. 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009163.

MaMoKuk 
– Malá Mobilní Kufříková Knihovna
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gramotností u dětí a v neposlední řadě rozvíjejí nalezení individuálního dětského potenciálu,“ říká 
Michaela Trejtnarová. 

Celkem máme v našem území pro domácí vzdělávání pedagogů a rodičů dvě mobilní knihovny, 
které mohou sloužit v těchto časech, kdy jsou školky zavřeny. Aktuálně je MaMoKuk využíván 
v mateřské školce v Polici nad Metují a v brzké době je možné si ho opět zapůjčit.  

„Neváhejte a zarezervujte si svůj MaMoKuk v kanceláři MAP ve Velkém Poříčí,“ vyzývají koordinátorky 
projektu MAP 2 Ing. Anna Špačková a Mgr. Jana Vanišová. 

Koncept MaMoKuk je vytvořen za podpory Místní akční skupiny Stolové hory, z. s.,  a Místní akční 
skupiny 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. 

Na základě vyhlášení nouzového stavu, mimořádných opat-
ření vlády a pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR – Českého 

Informace 
ohledně provozu veřejných pítek léčivé 
minerální vody a dopravního hřiště v Bělovsi

inspektorátu lázní a zřídel musela být všechna veřejná pítka 
čerpající vodu z přírodních léčivých zdrojů minerální vody v lá-
zeňských místech uzavřena. Omezení provozu bylo v přímé sou-
vislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve vý-
skytu onemocnění COVID-19 a v návaznosti na predikci dalšího 
vývoje počtu nakažených osob na území České republice v ná-
sledujícím období. Opatření se týká všech přírodních léčivých 
zdrojů v České republice. Veřejná pítka v Malých lázních budou 
uvedena do provozu v průbehu května. 

Ze stejného důvodu byla také pozastavena činnost na dětském 
dopravním hřišti v Bělovsi. Omezení se dotklo nejen veřejnos-
ti, ale i žáků základních škol, kteří se zde v rámci výuky účast-
nili dopravní výchovy. Tento stav je využíván k údržbě, rekon-
strukci a přípravě na období po uvolnění mimořádných opatření. 

Rada města Náchoda také rozhodla o tom, že v letošním roce 
započne rozsáhlá modernizace dopravního hřiště, která přine-
se vyšší komfort jeho návštěvníkům a nové možnosti odpočin-
ku i sportovního vyžití. O obnovení provozu obou zařízení vás 
budeme bezodkladně informovat.       Jan Čtvrtečka, místostarosta

O provoz rouškomatu před budovou náchodské radnice je i na-
dále velký zájem. V provozu je od 30. března a za tu dobu prošlo 
jeho útrobami více než 40 tis. roušek. Město Náchod zprostřed-
kovává tuto výhodnou nabídku k nákupu ochranných prostřed-
ků pro občany Náchoda především díky darům, kterých se mu 
dostává. 

V tomto týdnu jsme obdrželi od společnosti SWONIA a.s. ve 
spolupráci s Czech – China Centrum, z.s., dalších 10 tisíc kusů 
roušek! Děkujeme za velmi cenný dar, který od zástupců společ-
nosti SWONIA, a.s., osobně převzal ve středu 22. 4. v Praze sta-
rosta Jan Birke!

Projekt rouškomatu tak vlastně díky dárcům pomáhá dvakrát. 
V první řadě jsou jeho prostřednictvím ochranné prostředky ob-
čanům dostupné, v druhé řadě bude výtěžek z rouškomatu pou-
žit v sociálních službách k nákupu potřebného vybavení pro kli-
enty Městského střediska sociálních služeb Marie.

Děkujeme všem, kteří v této době nezištně pomáhají!

10 tisíc roušek darem 
do náchodského rouškomatu
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* * *

Aktuální situace nouzového stavu 
ukazuje, jak důležité jsou terénní sociál-
ní a zdravotní služby. Lidem s duševním 
onemocněním se díky terénním službám 
dostává kvalitní péče i přes karanténní 
opatření a omezení provozu některých 
ambulancí. 

Současná „doba koronavirová“ působí 
na psychiku mnohých z nás. Jak se žije ak-
tuálně těm, kteří se již s nějakým vážným 
psychickým onemocněním potýkají a léčí 
se například se schizofrenií či depresí? 

Opatření proti šíření epidemie mohou 
znamenat pro osoby s psychickými potí-
žemi velký problém. Některé ambulance 
psychologů a psychiatrů mají omezené or-
dinační hodiny, jindy se lidé kvůli náka-
ze bojí cestovat. Navíc jsou částečně ome-
zeny linky veřejné dopravy, což pro lidi 
z menších obcí představuje další kompli-
kace, jak se ke svému lékaři dostat. 

V  Pardubickém  a  Královéhradeckém 
kraji lidem s duševním onemocněním na-
bízí podporu organizace Péče o duševní 
zdraví. Její týmy v Pardubicích, Chrudi-
mi, Ústí nad Orlicí, Rychnově nad Kněž-
nou,  Hradci  Králové,  Náchodě  a  Jičíně 
jsou mobilní a díky tomu umějí poskyt-
nout pomoc lidem v celém daném okre-
se. Dva z těchto týmů, konkrétně králo-
véhradecký a pardubický poskytují nejen 
služby sociální, ale také zdravotní. Jejich 
podpora je pro klienty velmi důležitá pře-
devším ve snaze předcházet hospitaliza-
cím v nemocnicích, proto organizace ani 
na chvíli neuvažovala o přerušení svých 
služeb. Aby služby bylo možné udržet stá-
le dostupné, zavedla v týmech nová opat-
ření.  „Když začala pandemie, pracovníci 
z našeho střediska se rozdělili do dvou sku-
pin, které se nepotkávají v kanceláři. V prá-
ci jsme každý pracovní den všichni, ale jedna 
skupina je výhradně v terénu, zatímco druhá 
může využít i kancelář. Další den se vystří-
dají. V případě, že by se někdo z jedné sku-
piny nakazil, nebudou muset do karantény 
všichni a tak služba bude fungovat dál,“ vy-
světluje opatření vedoucí střediska Hra-
dec Králové Petra Špryňarová. 

Nepřerušená je i činnost týmů, které 
zatím zdravotní personál nemají. Mimo 
obvyklou sociální práci jako je např. pora-
denství a edukace ohledně nemoci, komu-
nikace s lékaři, úřady a rodinou, ve které 
s klienty sociální pracovníci nadále po-
kračují, zajišťují i další aktuálně potřeb-
né činnosti. „Předáváme klientům roušky 
a informace, jak se chránit, jak správně rouš-
ky používat a jak psychicky zvládnout obdo-
bí pandemie. Některým, kteří se obávají či 
nemohou vycházet, anebo bydlí ve vesnicích, 
kde je nyní špatná dopravní obslužnost, do-
vážíme nákupy či v krizové finanční situaci 

i potravinovou pomoc z potravinové banky,“ 
říká sociální pracovnice Pavla Mňuková 
ze střediska Rychnov nad Kněžnou.  

Právě spolupráce s dalšími organizace-
mi a s lékaři je nedílnou součástí práce 
týmů. Všechna střediska nyní spolupráci 
ještě více zintenzivnila. V ordinacích am-
bulantních psychiatrů nově vyzvedávají 
léky a injekční materiál. Následně klienty 
dovezou do zdravotního zařízení, zvláště 
k praktickým lékařům, kde jim může být 
depotní injekce (s postupným uvolňová-
ním) aplikována. Takto už to nemusí řešit 
na pobočkách PDZ v Pardubicích a v Hrad-
ci Králové, kde fungují od loňského roku 
Centra duševního zdraví (CDZ), která na-
bízí péči sociální i zdravotní. Domů tak 
k člověku s duševní nemocí může přijet 
pomoci zdravotní sestra, psychiatr i psy-
cholog. 

Příkladem  z  praxe  může  být  pomoc 
panu Antonínovi, který je dlouholetým 
klientem pardubického týmu a nynější-
ho CDZ. Antonín žije v menší obci zhru-
ba půl hodiny cesty hromadnou dopra-
vou  od  Pardubic.  Před  několika  týdny 
byl propuštěn z hospitalizace a potřebu-
je návaznou zdravotní i sociální podpo-
ru. Vzhledem k současné situaci se obává 
cesty autobusem, který navíc jezdí zřídka 
a to mu komplikuje vyzvednutí potravi-
nové pomoci, kterou využívá od Oblastní 
Charity Pardubice. Tu mu tedy nově do-
váží domů sociální pracovnice CDZ, která 
se s Antonínem schází 2x týdně. Schůz-
ka probíhá formou procházky, při které 
má pan Antonín možnost změny prostře-
dí. V návštěvách se se sociální pracovnicí 
střídá psychiatr CDZ a zdravotní sestra, 
která Antonínovi aplikuje doma depotní 
injekci. „V období po propuštění z hospita-
lizace bývají lidé hodně zranitelní a často se 
stává, že se nemoc zase objeví. Pokud se pře-
ruší léčba, váznou návštěvy u lékaře a není 
k dispozici psychoterapeutická podpora, pak 
je toto riziko velmi vysoké. Naše role je po-
moci klientovi tohle období zvládnout a včas 
rozpoznat případné náznaky, že se zdraví 
zhoršuje,“ vysvětluje psychiatr pardubic-
kého CDZ MUDr. Petr Hejzlar. 

„Díky CDZ se zdravotní péče dostane i k li-
dem, kteří se bojí vyjít z domu. Na zákla-
dě zakázek od ambulantních psychiatrů se 
dostáváme do kontaktu i lidmi, kteří dosud 
naši službu nevyužili. Někdy jde o jednorá-
zovou aplikaci depotní injekce, kterou podá-
váme přímo v domácím prostředí klienta. 
Někdy ale ten první kontakt otevírá dve-
ře i delší spolupráci, protože lidé zjistí, že 
tato pomoc funguje a má smysl,“ doplňuje 
na závěr Bc. Gabriela Filípková.

Stav nouze ukázal potřebnost 
terénních služeb pro lidi  
s duševní nemocí  

 
TISKOVÁ ZPRÁVA Péče o duševní zdraví, z. s. 
Kontakt: Bc. Michaela Venclová / 773 915 753/  michaela.venclova@pdz.cz    
Odborný: Mgr. Martin Halíř/ 777 915 742/ martin.halir@pdz.cz   
 

 

Stav nouze ukázal potřebnost terénních služeb pro lidi s duševní nemocí 

Aktuální situace nouzového stavu ukazuje, jak důležité jsou terénní sociální a zdravotní služby. Lidem s duševním 
onemocněním se díky terénním službám dostává kvalitní péče i přes karanténní opatření a omezení provozu 
některých ambulancí.  

Současná "doba koronavirová" působí na psychiku mnohých z nás. Jak se žije aktuálně těm, kteří se již s nějakým 
vážným psychickým onemocněním potýkají a léčí se například se schizofrenií či depresí?  
Opatření proti šíření epidemie mohou znamenat pro osoby s psychickými potížemi velký problém. Některé 
ambulance psychologů a psychiatrů mají omezené ordinační hodiny, jindy se lidé kvůli nákaze bojí cestovat. Navíc 
jsou částečně omezeny linky veřejné dopravy, což pro lidi z menších obcí představuje další komplikace, jak se ke 
svému lékaři dostat.  

V Pardubickém a Královéhradeckém kraji lidem s duševním onemocněním nabízí podporu organizace Péče o duševní 
zdraví. Její týmy v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové, Náchodě a Jičíně 
jsou mobilní a díky tomu umějí poskytnout pomoc lidem v celém daném okrese. Dva z těchto týmů, konkrétně 
královéhradecký a pardubický poskytují nejen služby sociální, ale také zdravotní. Jejich podpora je pro klienty velmi 
důležitá především ve snaze předcházet hospitalizacím v nemocnicích, proto organizace ani na chvíli neuvažovala o 
přerušení svých služeb. Aby služby bylo možné udržet stále dostupné, zavedla v týmech nová opatření. „Když začala 
pandemie, pracovníci z našeho střediska se rozdělili do dvou skupin, které se nepotkávají v kanceláři. V práci jsme 
každý pracovní den všichni, ale jedna skupina je výhradně v terénu, zatímco druhá může využít i kancelář. Další den se 
vystřídají. V případě, že by se někdo z jedné skupiny nakazil, nebudou muset do karantény všichni a tak služba bude 
fungovat dál,“ vysvětluje opatření vedoucí střediska Hradec Králové Petra Špryňarová.  

Nepřerušená je i činnost týmů, které zatím zdravotní personál nemají. Mimo obvyklou sociální práci jako je např. 
poradenství a edukace ohledně nemoci, komunikace s lékaři, úřady a rodinou, ve které s klienty sociální pracovníci 
nadále pokračují, zajišťují i další aktuálně potřebné činnosti. „Předáváme klientům roušky a informace, jak se chránit, 
jak správně roušky používat a jak psychicky zvládnout období pandemie. Některým, kteří se obávají či nemohou 
vycházet, anebo bydlí ve vesnicích, kde je nyní špatná dopravní obslužnost, dovážíme nákupy či v krizové finanční 
situaci i potravinovou pomoc z potravinové banky,“ říká sociální pracovnice Pavla Mňuková ze střediska Rychnov nad 
Kněžnou.    

Právě spolupráce s dalšími organizacemi a s lékaři je nedílnou součástí práce týmů. Všechna střediska nyní spolupráci 
ještě více zintenzivnila. V ordinacích ambulantních psychiatrů nově vyzvedávají léky a injekční materiál. Následně 
klienty dovezou do zdravotního zařízení, zvláště k praktickým lékařům, kde jim může být depotní injekce (s 
postupným uvolňováním) aplikována. Takto už to nemusí řešit na pobočkách PDZ v Pardubicích a v Hradci Králové, 
kde fungují od loňského roku Centra duševního zdraví (CDZ), která nabízí péči sociální i zdravotní. Domů tak 
k člověku s duševní nemocí může přijet pomoci zdravotní sestra, psychiatr i psycholog.  

 

Přátelé se poznají v nouzi  a město Ná-
chod má skvělé přátele i daleko za hra-
nicemi.

Mezi největší dary, které město Náchod 
v dubnu obdrželo, rozhodně patří ten, kte-
rý doputoval 17. dubna po dlouhé cestě 
z čínského Kaifengu. Již na konci března 
neváhali zástupci města Kaifeng a na zá-
kladě svých vlastních zkušeností se roz-
hodli pomoci Náchodu a odeslali pro oby-
vatele města 20 tisíc roušek. Cesta to byla 
dlouhá, o něco delší a náročnější bylo v té 
době i celní řízení. Nicméně dnes můžeme 
díky těmto rouškám doplnit městské zá-
soby ochranných prostředků, které jsme 
na začátku vypuknutí epidemie poskyt-
li našim zdravotníkům, praktickým léka-
řům, specialistům, ale mimo jiné i pro-
davačkám, pošťákům a mnoha a mnoha 
dalším,  aby  mohli  bezpečně  fungovat 
hned v prvních dnech šíření nákazy.

Děkujeme za tento velmi cenný dar!

Dar v podobě 20 tisíc 
roušek dorazil do Náchoda
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Milan Jícha Návraty
Výstava Milana Jíchy v Městské galerii Zázvorka měla být ote-

vřena 19. března 2020. Vinou nepříznivých okolností ji však pro-
zatím nebylo možné zahájit. Obrazy na stěnách visí, ale nikdo 
k nim nemá přístup. Proto jsme se rozhodli uveřejnit alespoň 
rozhovor s jejich autorem.
Říkáte, že jste malířské geny získal po dědečkovi…

Dědeček Václav Jícha se narodil v roce 1874. Maloval akvare-
ly, byl jedním z malířů Vysočiny. Pocházel z Bystřice nad Pern-
štejnem. Český učitelský ústav v Brně vystudoval v letech 1890–
1894. Hudbu ho učil Leoš Janáček, který měl na něho takový vliv, 
že po dobu svých studií se věnoval především hudbě. Po ukon-
čení studia učil na různých místech na Moravě. Nějakou dobu 
také v Jaroměřicích, kde se stýkal s Otokarem Březinou a Františ-
kem Bílkem. Nejdéle učil ve Strážnici na měšťanské škole a stát-
ním gymnáziu a v roce 1920 tam byl jmenován ředitelem dívčí 
obecné školy. Tehdy tam žilo několik významných českých a mo-
ravských umělců. Spolu s nimi byl dědeček zakládajícím členem 
Sdružení výtvarných umělců moravských se sídlem v Hodoní-
ně. Na důchod se odstěhoval do Fryšavy. Dodnes máme mnoho 
jeho akvarelů a kreseb. Dědečkovy obrazy jsem vídal odmalič-
ka, visely po celém našem domě. Asi ony ve mně vzbudily tou-
hu malovat.
Takže vaše rodina pochází z Českomoravské vysočiny. Jak jste se oci-
tl v Náchodě?

Tatínek byl z devíti sourozenců a za války přijal práci v Nácho-
dě, aby unikl totálnímu nasazení do Německa. Našel si tady man-
želku, stal se advokátem a později se sem přestěhoval. A tak jsme 
Náchoďáky. Narodil jsem se v Náchodě v roce 1953. Ale na Vyso-
činu, na Horácko mne to táhne stále.
Jak jste se dostal k malování vy?

Když jsem vstoupil na základní školu, rodiče chtěli, abych hrál 
na klavír, tehdy to byla tak trochu móda. Vydrželo to dva roky. 
Avšak paní učitelka klavíru rozhodla, že to nebude to pravé. 
Hned jsem využil situace a požádal jsem rodiče, aby mne přihlá-
sili na výtvarný obor Lidové školy umění. A tak jsem začal cho-
dit k Jiřímu Kodymovi; od druhé třídy až do deváté. Učilo se od-
poledne ve třídách základní školy na Komenského ulici. Naučili 

jsme se základy kreslení i malování. Kodym dával přednost vět-
ším formátům a širokým štětcům, takže jsme pracovali obvykle 
na papíře rozměru A3. Kreslili jsme podle skutečnosti nebo tře-
ba i podle sádrových odlitků bust, které jsme našli na půdě ško-
ly – tak jsem portrétoval sádrového Zdeňka Nejedlého i Bedři-
cha Smetanu nebo Antonína Dvořáka. Hodně jsme chodili ven. 
Kodym měl své oblíbené motivy: především zámecké schody, 
vlastě celý zámecký kopec a odtud pohled na náměstí s radni-
cí a kostelem. Dalším jeho oblíbeným stanovištěm byl roh ná-
městí před hostincem Tunel – jednak tam byl vynikající pohled 
na zbytek náměstí s kostelem a zámkem, ale také to bylo opač-
ným směrem blízko pro jedno pivo. Ze stejného důvodu bylo jeho 
oblíbenou zastávkou prostranství před hostincem u Bílé růže, 
odtamtud se otevíral pohled na starou, dnes již zbouranou zá-
stavbu, viadukt a zámek a to pivo tam bylo také. Když se nám 
do kreslení moc nechtělo, šli jsme jen tak na procházku, a měli 
jsme za úkol se dobře dívat. Cestou jsme si připravovali námě-
ty. Po návratu do třídy jsme pak pracovali zpaměti. Dostal jsem 
tak do krve jak si zapamatovat náladu, barvu i kompozici. Do-
dneška to mám v hlavě. Pořád se kolem sebe dívám tak trochu, 
jak mne to naučil malíř a grafik Kodym.
A co dál, po skončení základní školy a tím pádem i ZUŠ?

Nastoupil jsem na stavební školu. Jako středoškolák už jsem 
do „lidušky“ nepatřil, ale Kodym mi nabídl, že za ním můžu kdy-
koli přijít. Zkoušel jsem pod jeho vedením grafické techniky; li-
noryt a později suchou jehlu. V uších mi zní jeho mnohokrát 
opakovaná poučka při řezání linorytu: „Nikdy se nezbavuj ma-
teriálu!“ Samozřejmě, když už se něco odřízne, nedá se to vrá-
tit. Lepší je udělat nejprve zkušební tisk a ujistit se, co chci ře-
zat dál… A destičky na suchou jehlu vyleštit zubní pastou tak, 
aby se člověk viděl jako v zrcadle…
A kdy jste začal samostatně tvořit?

Samostatně jsem se snažil už v té době, ale pak jsem se při-
hlásil do tepenského kroužku, tedy správně do Kruhu výtvar-
níků při SZK Tepna Náchod, to bylo v roce 1976. Seznámil jsem 
se tak s výtvarníky starší generace, jako byli Karel Šafář, Božena 
Kaufmannová, Jiří Kaufmann, Leopold Drtina, Jan Plíšek, Josef Čer-
vinka, Josef Fiedler Jiří Kollert, Luboš Gregor a mnoho dalších. Men-
torem kroužku byl v té době ještě Jiří Votýpka, poté přišel Bo-
humír Španiel, po něm akademičtí malíři Josef Ducháč a později 
Ivo Švorčík. Zkoušeli jsme všechny žánry včetně malby v plené-
ru – s partou jsem zajížděl i na Vysočinu. Po vzoru Mařákovy 
a později Nejedlého krajinářské školy jsme navštěvovali maleb-
ná místa v krajině Horácka. Důležité pro mě byly hlavně vzájem-
né konzultace se staršími kolegy, ty mne asi formovaly nejvíce. 
Seznamoval jsem se postupně s dalšími výtvarníky, mojí gene-
race například: Mirek Lazar, Jan Štorkán, Karel Ungr, Stanislav 
Kulda, Jiří Souček… Mezi krajináři měl velký vliv jeden z těch 
starších, Karel Šafář, ale já jsem se snažil z jeho vlivu vymanit; 
přeci jen jsem měl školu Jiřího Kodyma.
Ale doba se měnila…

Po roce 1990 se kumšt otevřel, vše se změnilo. Kruh výtvar-
níků zanikl. Volně na něj v roce 1991 navázal AMAG – ateliér 
malířů a grafiků. Na pozvání Bohumila Španiela jsem se stal čle-
nem Nového sdružení pražských umělců. Byl to pro mne veliký 
impuls. Často se vystavovalo, bylo potřeba malovat na větší for-
máty, skupina měla dokonce i svého kurátora. Bylo prosazováno 
abstraktnější pojetí obrazů a kombinace různých technik. Sna-
žil jsem se s tím vším vyrovnat. 

V devadesátých letech jsem byl dvakrát v Paříži. Přespával 
jsem u známého, který tam v té době pracoval. Procházel jsem 
Paříží tak, jak mne to učil Kodym v Náchodě; nasával jsem atmo-
sféru kolem řeky Seiny s jejími mosty, poznával i různě zapadlá 
zákoutí. Byl jsem na několika vyhlídkách, abych viděl město sho-

Michal Burget Kde ty kytky jsou
Na fotografii z vernisáže v galerii na Náchodském zámku mů-

žete vidět, jak davy návštěvníků netrpělivě očekávají slavnostní 
otevření prostory, kde byl k vidění obrovský obraz člena naše-
ho spolku AMAG, akademického malíře Michala Burgeta. Obraz 
pod názvem Kde ty kytky jsou, vystavil při příležitosti svého vý-
znamného kulatého výročí. 

Text a foto: J. Spíšek
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Děkujeme všem dárcům v této neleh-
ké době

Rádi bychom poděkovali níže uvede-
ným dárcům, kteří v čase šířící se epide-
mie COVID-19 darovali ústní roušky per-
sonálu našeho střediska Diakonie ČCE 
– středisko BETANIE – evangelický do-
mov v Náchodě.

Naše středisko je poskytovatelem po-
bytových sociálních služeb pro osoby 
se zdravotním postižením a pro seniory 
sídlící na náchodské Brance.
Jedná se o následující dárce:
  Dubovi z Náchoda
  Farní sbor Českobratrské církve 

  evangelické Náchod-Šonov
  Le Premier Hradec Králové
  Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4
  Městská policie Česká Skalice
  PROTEC plus s.r.o.
  paní Říhová z Náchoda
  Rýdlovi z Lipí
  Střední odborná škola sociální 

  a zdravotnická Evangelická akademie   
  Náchod
  pan Tauchmann z Náchoda
  ženy z Vrchovin a Vysokova

  a další.
S přáním klidných dní,

Dušan Šedek, ředitel

PODĚKOVÁNÍ

Je nám to velmi líto, ale 
vzhledem k současné epide-
mii COVID-19 a z toho vy-
plývajících vládních naříze-
ní bohužel nebude možné 
v termínu 13. května 2020 
uskutečnit každoroční sbír-

ku Ligy proti rakovině pod názvem Kvě-
tinový den v tradiční podobě prodeje ky-
tiček v ulicích. Letošní kampaň měla být 
věnována prevenci nádorů ledvin a mo-
čového měchýře. V květnu je plánována 
pouze on-line kampaň (prodej e-kytiček 

Odložení termínu celostátní sbírky 
Květinový den 2020

přes DMS, aktuální informace na www.
cdpr.cz). 

Pokud to situace umožní, rádi bychom 
uskutečnili  sbírku v ulicích  (prodej ky-
tiček a  rozdávání  letáků) v náhradním 
podzimním termínu – ve středu 30. září 
2020.

Pevně doufáme, že i v tomto novém ter-
mínu se budeme moci jako každý rok spo-
lehnout na vaši podporu! 

S přáním zdraví, pohody a dobré mysli
za Ligu proti rakovině Náchod, z.s.

MUDr. Vladimír Müller, předseda

ra. Ukládal jsem si všechno do paměti, kreslil jsem. Tak vznikly 
podklady k mým velkým formátům, obrazům Paříže. V té době 
jsem také kreslil v Normandii. V Dieppe- malebném přístavním 
městě na pobřeží severního Atlantiku. Měnící se barvy drama-
tických obloh nad přístavy lodí, připlouvající trajekty nebo pře-
kladiště zboží s lodními jeřáby, ve městě úzké uličky s obchody 
a venkovními kavárnami s neony reklam – tedy vděčné náměty. 
Během devadesátých let však mnoho obrazů nevzniklo, provede-
ní velkých formátů bylo velmi pracné a také nebyl dostatek času.

Aby AMAG mohl nadále fungovat, museli jsme z něho v roce 
2015 udělat zapsaný spolek. Byl jsem tehdy zvolen předsedou. 

Nedávno jsem odešel do penze, a tak se můžu malování věno-
vat více. Za ten čas, co maluji, se mi nashromáždilo mnoho kre-
seb a všelijakých přípravných studií, tak jsem se k nim začal vra-
cet. Vracím se také na stará místa, abych poznával jak se čas, 
lidé a krajina mění. Definitivní verze maluji v ateliéru akrylem 
na plátno, v současné době většinou na menší formáty. Tema-
ticky vycházím z toho, co jsem dělal doposud: krajina Vysoči-
ny, Náchod a okolí a vzpomínky na Francii… To jsou ty NÁVRA-
TY v názvu výstavy.

Vyprávění Milana Jíchy zaznamenal Petr Suchánek

Od 25.4.2020 nastupujte do autobusu pouze předními dveřmi.

CESTUJME BEZPEČNĚJI 

VEŘEJNOU DOPRAVOU

BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ

MĚJTE ZAKRYTÁ
ÚSTA A NOS

DODRŽUJTE
ODSTUP

1 - 2 METRY

DO AUTOBUSU
VSTUPUJTE 
JEDNOTLIVĚ 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DOPORUČUJE

PLAŤTE NEJLÉPE
BEZKONTAKTNĚ
KARTOU IREDO

NEOBSAZUJTE
PRVNÍ ŘADU 

SEDADEL

OŠETŘETE SI RUCE
DEZINFEKCÍ 

DODRŽUJME SPOLEČNĚ OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Call centrum IDS IREDO 491 580 333 

V souvislosti s rozhodnutím Královéhradeckého kraje o zajištění plnohodnotného 
odbavení ve veřejné linkové autobusové dopravě od soboty 25. 4. 2020 od 00.00 ho-
din bude opětovně spuštěno odbavování i na linkách MHD Náchod. Podrobnosti a do-
poručení najdete na přiloženém letáku.

Informace pro cestující hromadnou dopravou

Na základě výběrového řízení, které se 
uskutečnilo na přelomu března a dubna, 
byla vybrána pro realizaci přístavby ša-
ten pro děti a vytvoření sociálního záze-
mí při venkovním využití dětí firma Vše 
pro stavby s.r.o. Stavební práce za více 
než 2,3 mil. Kč budou zahájeny v průbě-
hu května roku a nové příjemnější zázemí 
pro děti by mělo být dokončeno už v září.

Přístavba šaten
a úprava objektu MŠ Alšova
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
BAVÍME SE SPORTEM

TERMÍNY TÁBORA
6.-10.7.
13.-17.7.
20.-24.7.

3.-7.8.
10.-14.8.
17.-21.8.  

Náchod - ZŠ TGM

CENA
800 KČ

Tábor je určen pro děti od 4 do 10 let

2020
SPORT | KAMARÁDI | ZÁBAVA | VÝLETY | HRY | SOUTĚŽE

 

přihlášky: https://bavimesesportem.webooker.eu/Courses?semesterID=10507

MĚSTO BROUMOV MĚSTO ČESKÁ SKALICEMĚSTO NÁCHOD
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v květnu 2020 v muzeu Náchodska
Přehled kulturních akcíStátní zámek Náchod

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

Akce Týden v muzeu zdarma
Muzeum Náchodska srdečně zve na znovuotevření stálé expo-
zice Dějiny Náchoda a Náchodska v Broučkově domě v Náchodě 
a vyhlašuje akci Týden v muzeu zdarma! Přijďte bezplatně na-
vštívit naše muzeum na Masarykově náměstí čp. 18, kde před-
stavíme i některé novinky. Připravili jsme pro vás např. panel 
a nový exponát připomínající výročí Boženy Němcové a osob-
nost kněžny Zaháňské, expozici německých střel k výročí ukon-
čení druhé světové války, nebo model židovské části Náchoda.
Akce potrvá od 26. května do 31. května 2020 a otevřeno bude 
tradičně 9.00–12.00 a 13.00–17.00. Těšíme se na vaši návštěvu!
Prosím, sledujte i nadále aktuální vývoj situace ohledně bezpeč-
nostních opatření nařízených vládou ČR, naše webové a faceboo-
kové stránky, kde informace průběžně aktualizujeme.

Náchodské muzejní sedánky
Vzhledem k opatřením vlády v souvislosti s pandemií koronavi-
ru budou všechny muzejní sedánky plánované na duben, květen 
a červen tohoto roku přesunuty na podzim. Konkrétně se jed-
ná o přednášku Mgr. Milana Horkého „Božena Němcová. Znáte 
ji?“, která byla původně naplánována na 1. duben, dále přednáš-
ku Mgr. Jan Tůmy „Náchodsko, Policko a Broumovskou za třice-
tileté války“, jež měla proběhnout 6. května 2020, a přednášku 
Mgr. Matouše Holase „Každodennost za prusko-rakouské války“, 
avizovanou na 3. června 2020. Nové termíny budou uveřejněny 
v prázdninovém čísle Náchodského zpravodaje. Pro bližší infor-
mace sledujte webové stránky a facebook muzea.

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. V Náchodě se od té 
doby traduje pověst, podle které králův kůň ztratil na mostě 
přes vodní příkop podkovu, jež je dodnes zadlážděna na Karlo-
vě náměstí. Výstava však nebude věnována pouze této události. 
Na pozadí útěku „zimního krále“ přiblíží rovněž každodennost 
obyvatel Náchodska, Policka a Broumovska v dobách třicetileté 
války, významné osobnosti a události té doby. Zmíněno bude na-
příklad uzavření evangelického kostela v Broumově, jež se sta-
lo jednou z jisker, jež pomohly tento krvavý konflikt zažehnout, 
obléhání Náchoda Švédy v roce 1639, vypálení Hronova či zapo-
menutá bitva pod Polickou horou v roce 1647. Vzhledem k mi-
mořádným opatřením vlády zavedeným v souvislosti s epidemií 
koraonaviru nebude výstava otevřena 23. května, jak bylo pů-
vodně avizováno, ale její zahájení bude posunuto podle vývoje 
aktuální situace. Nový předpokládaný termín zahájení byl sta-
noven na sobotu 27. června 2020. Reálný termín otevření výsta-
vy se však může změnit podle postupu uvolňování restriktivních 
opatření. Sledujte proto internetové a facebookové stránky Mu-
zea Náchodska a výlepové plakátovací plochy.

Výstava Živé šperky z Ostaše zrušena
Původně avizovaná fotografická výstava Zdeňka Odla Živé šper-
ky z Ostaše, dokumentující prostřednictvím fotografií krásu na-
šich motýlů zejména v lokalitě CHKO Broumovska, kterou Mu-
zeum Náchodska připravilo ve spolupráci s autorem Zdeňkem 
Odlem, vzhledem k současnému krizovému stavu uskutečněna 
nebude. Rádi bychom ji však v benediktinském klášteře v Polici 
nad Metují uspořádali v náhradním termínu (patrně příští rok), 
o kterém budeme všechny zájemce včas informovat.

Pevnost Dobrošov
V současné době probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná re-
vitalizace pevnostního areálu, během níž je pevnost uzavřena. 
Volně přístupná zůstává naučná stezka dobrošovské pevnosti.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Vážení návštěvníci, máme pootevřeno
I my jsme součástí nové kampaně Královéhradeckého kraje po-
otevřeno.

 Galerie výtvarného umění je v současné době uzavřena, ale 
to neznamená, že nepracujeme. Když vy nemůžete za námi, 
rozhodli jsme se pomocí sociálních sítí přijít my k vám. Každý 
den usilovně pracujeme na tom, abychom vám přiblížili dvě 
výstavy, které jsme otevřeli v únoru, abychom vám umož-
nili nahlédnout do našich sbírek, a vracíme se i k výstavám 
minulým prostřednictvím fotek a videí. Nezapomínáme ani 
na rodiče a děti, které inspirujeme výtvarnými nápady v do-
mácím prostředí. Naše úsilí bude pokračovat i dalšími pro-
jekty, které můžete sledovat na našich sociálních sítích. Face-
booku, instagramu a youtubekanálu.

 Virtuální prohlídka výstavy Řekni, kde ty kytky jsou… (ote-
vřena 22. 2.)

 Kurátor výstavy PhDr. David Chaloupka
 Kam směřuje lidský život a kam míří naše civilizace? Ja-

kou roli sehrává v tomto směřování příroda? Proč nedochá-
zí k souladu našeho myšlení, konání a zákonů přírody? Ma-
lířská instalace jubilanta Michala Burgeta (*1970, Náchod), 
náchodského rodáka, představuje autorskou postkatastrofic-
kou vizi v „malém“ světě občana nedaleko pozorovatele (sou-
seda). Tvůrce se tentokrát neomezil jen na klasickou malbu 
a formu závěsného obrazu, ale spojil nový malířský cyklus 
s až naturalistickou instalací předmětů naší každodennos-
ti. Bilance jedince a společnosti se propojují a nezdají se pří-
liš optimistické…
YOUTUBE:
www.youtube.com/channel/UCCY9-pcTiqb9QkX4uSB-cgw

 On-line dílny nejen pro rodiče s dětmi
 „Ťuk, ťuk. Kdo tam? Galerie.
 Každý čtvrtek na facebooku galerie.
 Inspirace materiály z domácího prostředí. Výtvarné nápa-

dy s doprovodnými fotografiemi. Doporučeno dětem od 5 let 
do 15 let. 
Facebook: www.facebook.com/galerienachod/

 Návraty
Každé pondělí na facebooku galerie.

 Připomínka vernisáží k výstavám, které již proběhly. Do-
provodné fotografie a videa.
Instagram: www.instagram.com/galerie_nachod/

 Připravujeme projekt „Z ruské sbírky“. Nejvýznamnější čás-
tí sbírkového fondu galerie tvoří právě díla ruského malířství 
19. a 20. století, která bývají zpřístupněna každý lichý rok 
a lákají návštěvníky ze všech koutů republiky. Jedná se to-
tiž o třetí největší sbírku ruského malířství v České republi-
ce. Našim cílem je nyní tyto poklady přiblížit i vám z pohodlí 
domova. Každé úterý vás na stránkách facebooku seznámíme 
s některými obrazy z ruské sbírky, ke kterým přidáme část 
pracovních listů pro různé věkové kategorie. Pracovní listy 
vznikly za podpory Ministerstva kultury ČR.
Brzy se na vaši návštěvu v galerii těšíme. Do té doby máme po-
otevřeno
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
je vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

DÉČKO
www.decko–nachod.cz

  1. 5.   MUDr. Radmila Sedláčková MSc.  Kostelecká 1204,
    Náchod    tel.: 491 426 926
  2. 5. a 3. 5.  MUDr. Jiří Sedláček  Kostelecká 1204,
    Náchod    tel.: 491 426 926
  8. 5.  MUDr. Jiří Sedláček  Kostelecká 1204,
    Náchod    tel.: 491 426 926
  9. 5. a 10. 5.  MUDr. Renata Čábelková  Jiřího z Poděbrad 937,
    Hronov    tel.: 491 482 911
  16. 5. a 17.5.  MUDr. Petr Juran    Komenského 10,
    Nové Město nad Metují  tel.: 491 472 721
  23. 5. a 24. 5.  MUDr. Blanka Grummichová  Palachova 1742
    Náchod    tel.: 724 013 123
  30. 5. a 31. 5.  MUDr. Blanka Hulánová  Smetanova 144, 
    Nové Město nad Metují  tel.: 491 428 502

Ekoprojekt Be a change je za námi
„Be a change that you wish to see in 

the world. – Buď sám změnou, kterou 
chceš vidět ve světě.“ Mahátma Gandhí

Důležitou změnou, kterou chtějí vidět 
ve světě mládežníci z klubu Erasmáci, je 
lepší chování lidí k životnímu prostředí. 
Proto se společně s pedagogy ze SVČ Déč-
ko Náchod pustili do realizace projektu 
podpořeného programem Erasmus+ s ná-
zvem Be a change – Buď změnou. Díky 
tomu se nám v Déčku po delší době poda-
řilo vrátit zpět k realizaci projektu zamě-
řeného na ekologii. 

Be a change byl cílen na mládež a na 
její  posunutí  směrem  k  ekologickému 
chování. Projekt se skládal ze dvou čás-
tí. První z nich se uskutečnila v březnu 
2019 v Náchodě, druhá část v říjnu stejné-
ho roku v Řecku. Na těchto výměnách se 
česká mládež setkala s vrstevníky z Řec-
ka, Španělska, Litvy a Slovenska. Společ-
ně zjišťovali, jak mohou změnit svůj ka-

ždodenní život na více ekologický, a také 
jak k podobným změnám motivovat lidi 
kolem sebe. 

Hlavní snahou projektu bylo omezení 
znečištění plasty. K dosažení tohoto cíle 
jsme mimo jiné nainstalovali koše na tří-
děný odpad do zahrady Déčka. Započali 
jsme také tradici tzv. Ekoprocházek spoje-
ných s úklidem přírody, a především jsme 
se zaměřili na změnu našich každoden-
ních zvyků na více ekologické. 

Proč  tento  projekt  zmiňujeme  právě 
teď? Je za námi duben, měsíc, ve kterém 
jsme si připomínali Den Země. Doufáme, 
že i vy jste se alespoň symbolicky zapoji-
li, například stanovením klimatického zá-
vazku na našem facebooku nebo úklidem 
přírody v okolí.

Díky tomuto projektu se mládež dále 
aktivně zapojuje do dalších činností pro 
lepší stav přírody.  Jedním z příkladů  je 
projekt Solidary with nature, jehož sou-
částí byla fotosoutěž fotografií z přírody. 
Dále také probíhají aktivity pro pracovní-
ky s mládeží, např. česko-polský Gamifica-
tion – Action for nature. Těšíme se na další 
pozitivní výstupy z těchto aktivit.

Počasí nám v posledních dnech přeje 
a v souvislosti s postupným uvolňováním 
mimořádných opatření státu nás to stále 
více láká k pohybu v přírodě. Proto měs-
to Náchod nezapomíná ani na cyklisty 
a pracovníci Technických služeb se kon-
cem dubna zaměřili na cyklostezky. Pře-
jeme cyklistům mnoho bezpečně ujetých 
kilometrů!

Úklid cyklostezek

Na přání obyvatel ulice Na Vyšehradě 
bylo do rozpočtu letošního roku zařaze-
no prodloužení vedení veřejného osvět-
lení o cca 90 m (vzduchem s napojením 
na stávající vedení) a přidání 5 kusů LED 
svítidel.

Zhotovitelem této v dubnu dokončené 
investiční akce za více než 160 tis. Kč byly 
Technické služby Náchod, s.r.o.

Díky vybudování nových  světelných 
bodů se zvýší bezpečnost obyvatel v této 
části Náchoda.

Veřejné osvětlení 
v ul. Na Vyšehradě
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Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc, ThD. kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,  
e-mail:  stanislav.svarc@volny.cz.  Úřední  hodiny:  středa  
15–17 hod. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního tele-
fonu faráře Stanislava Švarce 420 776 736 885 nebo mobilního 
telefonu předsedkyně RS Ivony Čadové 420 604 929 825.
Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohosluž-
by se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 ho-
din. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 
491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, výpomoc-
ný 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. Veřejné bohoslužby 
se nekonají. V naléhavých případech kontaktujte kněze telefo-
nicky.                                                                      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, objedná-
ní rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě. 
Platí i po dobu karantény s preferencí telefonických rozhovorů.
Současně s vyhlášením nouzového stavu 16. března byla zru-
šena všechna bohoslužebná shromáždění, nyní se mimořádná 
preventivní opatření postupně ruší, což se týká i církví. Poté co 
se 14. dubna obrátily Ekumenická rada církví a Česká biskupská 
konference na premiéra, vládu a krizový štáb se žádostí, aby se 
mohly konat veřejné bohoslužby, rozhodla vláda na svém zase-
dání v pátek 17. dubna o uvolňování režimu bohoslužeb podle 
určeného harmonogramu při dodržení daných podmínek. V ne-
děli 17. května se tedy po téměř dvou měsících budou konat bo-
hoslužby v modlitebně ve sborovém domě ČCE v Náchodě od 9.00 
hodin a v evangelickém kostele v Šonově od 10.30 hodin. Stejně 
v následující neděli 24. 5. a také na Boží hod svatodušní v ne-
děli 31. 5. V tento svátek, kdy oslavujeme seslání Ducha svatého 
na apoštoly, se budeme muset obejít bez vysluhování sv. Veče-
ře Páně i bez tradičního podávání rukou. Také musíme počítat 
s dezinfekcí, povinnými rozestupy, rouškami (i v nich se dá zpí-
vat), přesto osobní účast na bohoslužbách je nenahraditelná. 
Zveme na výše uvedené neděle nejen členy sboru, ale všechny, 
kdo hledají oporu, duchovní pomoc a účinné společenství v této 
stále nelehké době. Aktuální informace z našeho evangelické-
ho sboru naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.
cz. Mimo jiné na každou neděli aktuální kázání faráře Marka 
Bárty. Nadále doporučujeme také webové stránky Synodní rady 
ČCE www.e-cirkev.cz, kde se např. můžete virtuálně účastnit bo-
hoslužeb z Jindřichova Hradce faráře Michala Kitty, který done-
dávna působil v sousedním sboru v Hronově. Má velký dar ko-
munikace a zprostředkování vnitřní síly z víry, nabízí ho i nám.  
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207. budova Sokola – 2. patro  (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014.  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova  584,  kazatel  Ing.  P.  Geldner,  tel.  777  217  968, 
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056, 
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bo-
hoslužby v neděli v 9.30 hodin. Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

Senior klub „Harmonie 2“
Klubovna bude uzavřena i po celý květen. Uvolnění vládních na-
řízení se připravuje až na červen, kdy se také v náchodském tis-
ku a našich vývěskách dozvíte nové informace.
Zřejmě již od 11. června bych vám mohla vracet zálohy za zru-
šený dubnový zájezd a květnový pobyt v Chlumu u Třeboně.
Účastníkům wellness pobytu v Piešťanech-Banka musím ozná-
mit, že i ten se v červnu ruší z důvodu uzavření hranic. V červ-
nu snad již budu mít informace z hotelu Harmonia ohledně mož-
nosti vrácení záloh nebo o jiném termínu pobytu.
Přihláška se zálohou na jednodenní zájezd 2. září „Králíky a oko-
lí“ se pak bude přijímat v klubovně Harmonie 2 od 18. června.
Na wellness pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí v únoru 2021 
je ještě několik volných míst, tak se zájemci budou moci přihlá-
sit do konce června v klubovně Harmonie 2 (po a čt od 15.30).
Informace na tel. 775 242 562 (po 19. h.) nebo e-mail: apobaru@
seznam.cz, podá A. Poláková 
Členská schůze je odložena a její konání bude oznámeno 
v červnovém programu.
Přejeme vám pevnou vůli a dobrou mysl k překonání dnešních udá-
lostí, abychom se opět ve zdraví setkali v klubovně Harmonie 2. 
Na shledání s vámi se těší členové výboru.

Na základě mimořádného rozhodnutí vlády došlo k uzavře-
ní i zoo koutků, zoo farem a jím podobných. Uzavřena tak musí 
být i farma Wenet v Broumově. Chovají a starají se tu o bezmá-
la více jak 150 ks zvířat, a to jak těch domácích, tak i cizokraj-
ných. Mezi ty nejznámější patří velbloudi Honza s Princeznou, 
ale i různé druhy oveček a koz, pštrosi, drůbež, papoušci, lamy, 
oslíci, dikobrazi, klokani a mnohých jiných. 

Uzavřením přichází farma o příjem, kterým zajišťuje chov 
zvířat, každodenní krmení, seno, vodu, granule, obilniny apod. 
V loni byla situace jiná, návštěvnost nebyla ničím regulována, 
návštěvníci farmu navštěvovali. Nikdo ale v současné době neví, 
jak bude celá nynější situace dlouho trvat, proto na farmě uví-
tají i Vaši pomoc. 

Pomoci farmě můžete minimálně dvojím způsobem, a to buď 
adopcí zvířátek anebo zajištěním krmení, kdy můžete dovézt 
ovoce a zeleninu, jablka, mrkve, sušené pečivo, atp. Adopce spo-
čívá v tom, že si na farmě můžete vybrat jakékoliv zvířátko, kte-
rému byste se chtěli stát „adoptivním rodičem“. Váš příspěvek 
pak bude použit pro chov zvířátek na farmě. Adopce trvá vždy 
rok a je možné ji vždy opakovaně prodloužit.

Bližší informace o možnosti pomoci získáte na tel. 777 699 588, 
nebo na www.wenet.cz/adopce a také můžete využít e-mail 
wenet@seznam.cz

Všichni z farmy Wenet Vám děkují, zejména zvířátka, kterým 
je pomoc určena.

Farma WENET v Broumově 
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Městská knihovna Náchod informuje v květnu 2020

Život se nezastavil 
ani za zavřenými dveřmi knihovny

Milí čtenáři a čtenářky,
koronavirová pandemie zasáhla samozřejmě i do chodu náchod-
ské knihovny a vás možná napadlo, co se děje za jejími zavře-
nými dveřmi. 

Zůstáváme v práci, protože v knihovně probíhá mnoho činnos-
tí, které nevidíte a na které za běžného chodu nezbývá tolik času.

Čeká nás velká revize, a proto procházíme celý fond literatu-
ry pro děti a dospělé ve volném výběru i ve skladu. Vyřazujeme 
zastaralé či poškozené tituly. Ale místo nezůstane volné. Protože 
ani v oddělení akvizice a zpracování fondu nezahálíme. Vybírá-
me, objednáváme a katalogizujeme nové knihy jak pro „velkou“ 
knihovnu, tak pro výměnný fond ve vesnických knihovnách. 
V antikvariátech na internetu pátráme po náhradách za starší 
ztracené nebo zničené knihy. 

Navýšili jsme počet e-knih k vypůjčení zdarma, takže si kaž-
dý náš čtenář či čtenářka mohou za měsíc stáhnout až tři titu-
ly z více než tisícovky knih. Číst se dají nejen na čtečkách, ale 
i na tabletech nebo chytrých telefonech s Androidem, nebojte se 
eVýpůjčky vyzkoušet. 

Nezbytné je obalování nových, přebalování a opravování po-
škozených knih. Nejeden z čtenářů se při četbě zajisté podivoval 
nad tím, v jakém stavu se nám knihy někdy vracejí. A tak jedno- 
tlivé tituly nejen slepujeme, ale také například gumujeme čte-
náři podtržené pasáže a vpisky. Samozřejmě nezvládneme opra-
vit vše, ale děláme, co je v našich silách. 

Dětské oddělení pro své čtenáře připravuje nové programy, 
výstavy, besedy pro školy a soutěže. Jedna z nich již probíhá. Ne-
jen děti, ale i dospělí se mohou podělit o svoje vzpomínky na ba-
bičku či dědečka. Soutěž ke 200. výročí narození Boženy Něm-
cové prodlužujeme až do konce května a moc se těšíme na vaše 
příspěvky.

Oddělení regionálních služeb mimo jiné provádí automatiza-
ci fondu obecní knihovny v Řešetově Lhotě.

Většinu naplánovaných akcí se snažíme přesunout na podzim-
ní a zimní měsíce, takže doufáme, že o nic nepřijdete. 

Příjemné překvapení vás bude čekat ve studovně, kde jsme pro 
vás vytvořili pohodovou domácí atmosféru. Určitě se přijďte po-
dívat, jakmile to půjde. Kromě toho ve studovně probíhá reor-
ganizace skladu periodik. A právě odtud také putují informace 
o všech novinkách na web knihovny i na Facebook.

Všechny hry a hračky jsou již nově umyté a vydezinfikované. 
Než se k nám budete moci vrátit, čeká nás také generální úklid 
a dezinfekce prostor.

Za zmínku  jistě stojí, že  také naše knihovnice se zapojily 
do dobrovolničení – šití a rozvážení roušek potřebným.

Jestliže řešíte, jak smysluplně naložit s volným časem, máme 
pro vás tip, na který nás přivedla naše kolegyně. Většina z vás 
má jistě doma vlastní knihovničku. Tak až vám dojdou u nás vy-
půjčené knihy, ponořte se do těch, které v ní čekají. Možná bude-
te překvapeni, že některé tituly jste si jen koupili a vlastně ne-
přečetli, jiné, které vás dříve nezaujaly, vás mohou s odstupem 
času oslovit. Pokud ne, pak můžete následovat našeho příkladu 
a z knihovničky je vyřadit. Alespoň zbyde místo na novinky, kte-
rých bude na podzim jistě požehnaně.

A určitě najdete i knihy, které si můžete číst celá rodina. Spo-
lečně strávený čas je jedna z mála dobrých věcí, které nám sou-
časná složitá situace přinesla.

Až se móda vrátí
Můžeš si být jistý,
že fíkové listy,
co nosili Adam s Evou,
přijdou zase do módy.

Co však jisté není,
proč se do lupení
oblékneme místo do džín,
jaké budou důvody.

Budem zase v ráji,
nebo jenom v háji?
.....

Zákon o vzácných ptácích
Jsem vzácný sokol dravý
a celý loňský rok
jsem byl silný a zdravý,
až teď mě trefil brok.

Vím, kde ten střelec bydlí.
Až budu mít víc sil,
dám mu pár facek křídly,
aby se polepšil.
.....

Nekrčte se vzadu
Dám vám dobrou radu:

Nekrčte se vzadu
a nevěřte na řeči,
že vzadu jste v bezpečí.

Omyl, uplakánci!

Přejeme všem pevné zdraví, dobrou náladu a těšíme se na vás!

P.S.: A ještě dárek od patrona dětského oddělení naší knihovny, 
spisovatele a básníka Miloše Kratochvíla. Zanedlouho mu vy-
jde nová sbírka básniček pro děti, které pobaví i dospělé. Jme-
nuje se „Nevěřte slepicím“ a autor nám ji laskavě dal k dispozi-
ci. Takže vám z ní budeme číst na našem Facebooku. A kromě 
toho si s ní také zasoutěžíme. Zkuste dopsat básničky, které 
najdete níže. Miloš Kratochvíl nejlepší ocení svou čerstvě vy-
danou knížkou.

UPOZORNĚNÍ
Ano situace se mění každým dnem. Dalo by se říci (napsat), že 
z knihoven se stal „skokan“ roku. Zatímco jsme byli 17. 4. in-
formováni, že ministr kultury (na základě stanoviska minist-
ra zdravotnictví a hygieniků) nedoporučuje otevírat knihov-
ny  pro  veřejnost  před  8.  červnem,  tak  jsme  se  včera  večer  
(23. 4.) ve zprávách dozvěděli, že na základě usnesení vlády mo-
hou knihovny začít otevírat. Urychleně tedy dokončíme roz-
dělanou práci, nachystáme místa pro „karanténu“ knih a od  
4. května otevřeme. Bude to však za zvláštních bezpečnostních 
opatření, které postupně upřesníme a budeme vás o nich infor-
movat prostřednictvím našich stránek na webu a Facebooku.
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KVĚTEN

Kino Vesmír v květnu ještě nehraje, v době uzávěrky NZ ještě neví-
me, zda budeme promítat od 

25. května nebo až déle, za jakých podmínek či pro jaký maximál-
ní počet diváků… V této chvíli neznáme ani domácí či zahraniční pre-
miéry od tohoto data…

Proto Vám n abízíme alespoň malý filmový test, ve kterém si může-
te ověřit, jak znáte právě české filmy.

1. V jakém filmu říká Vladimír Menšík: „Z tohohle bytu se, pane, ne-
odchází dveřma, z toho se chodí rovnou oknem!“
a) Dívka na koštěti
b) Světáci
c) Což takhle dát si špenát
2. „Odvolat, zrušit, hotovo, konec!“ říká ve filmu Svatba jako řemen 
tatínek a chce sňatek zrušit. Co maminka namítá?
a) Vždyť já zrovna dopekla koláče!
b) Vždyť Bláža je v tom!
c) Vždyť já si chtěla vzít ty nový šaty!
3. Jak uklidňují hasiči maminku, která se přišla podívat ve filmu Hoří, 
má panenko na porotu soutěže krásy v obavě, aby její dcera něko-
mu „nenalítla“?
a) Nic se, matko, nebojte, s námi se jí nemůže nic stát.
b) Jen klid matko, všechno je solidní.
c) Matko, my jsme soudruzi, takže víme, co se sluší a patří.
4. V jakém filmu odpovídá Vlasta Burian paní na její zděšení „Věšet 
kabáty?! To se raději pověsím sama!“ slovy: „To je dobrý nápad! A my 
vám řekneme kde. A máme vo ní postaráno!“
a) Ducháček to zařídí
b) Katakomby
c) To neznáte Hadimršku
5. Po jakých slovech se ve vlaku rozčílí generálmajor von Schwarzburg 
na Švejka?
a) Když Švejk tvrdí, že padání vlasů zaviňuje duševní pohnutí v šes-
tinedělí
b) Když Švejk tvrdí, že mu připomíná jeho strýčka, protože byl také ta-
kový šeredný
c) Když se ho Švejk ptá, jestli jeho pleši nevadí průvan
6. Z jakého filmu je hláška „Jenomže soudruhu tajemníku, mít vodo-
vod, to ještě není trestný.“
a) Až přijde kocour
b) Lásky jedné plavovlásky
c) Bílá paní
7. Ve které pohádce zazněla věta: „Tak dobře, já se půjdu obětovat 
do hospody a ty zatím hlídej venku.“
a) O statečném kováři
b) Dařbuján a Pandrhola
c) S čerty nejsou žerty
8. Dokončete větu z filmu Léto s kovbojem: „Já znám široko daleko 
všechny krávy, ale ...“
a) ... vy jste z nich ta nejkrásnější.“
b) ... vás jsem tu ještě neviděl.“
c) ... vola ani jednoho.“
9. V jakém filmu říká Helena Růžičková Vladimíru Menšíkovi: „Blbe-
ček. Leze mi na nervy. Ale je to moje vina. Špatně jsem ho podřízla.“
a) Ženu ani květinou neuhodíš
b) Spalovač mrtvol
c) Pane, vy jste vdova
10. „Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš.“ V jakém 
filmu dostávali zaměstnanci autoservisu tuto skvělou radu?
a) Na samotě u lesa
b) Jáchyme, hoď ho do stroje
c) Sněženky a machři
11. Co přináší dvorní astrolog František Filipovský pro císaře Jana 
Wericha, když se přerazí na naleštěných parketách?
a) Hvězdné pokyny pro nejdůležitější pokyny jeho císařské milosti
b) Hvězdné pokyny pro nejvhodnější pokrmy jeho císařské milosti
c) Hvězdné pokyny pro urozený zažívací trakt jeho císařské milosti
12. „Jenomže ty sis bral maminku, kdežto mě vnucuješ samý cizí hol-
ky.“ Ve které pohádce zazněla tato věta?
a) Sedmero krkavců
b) Tři oříšky pro Popelku
c) Peklo s princeznou

13. Pokud neznáte větu „Mně je tak blbě, že nemám ani tužku!“, jako 
byste nebyli. Ve kterém filmu zazněla?
a) Ecce Homo Homolka
b) Slunce, seno, jahody
c) Dědictví aneb Kurvahošigutntag
14. „A co byste řekl? Měl ho tam!“, řekla sestřička Tonička v podání 
Jany Hlaváčové ve filmu:
a) Jak svět přichází o básníky
b) Jak básníci přicházejí o iluze
c) Jak básníkům chutná život
15. Který herec nehrál v pohádce Tři bratři?
a) Zdeněk Piškula
b) Vojtěch Kotek
c) Tomáš Klus
16. Jak říká Zdeněk Svěrák „hlášení v ruském jazyce“ ve filmu Kolja?
a) Koljo, ty něboj sa, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v me-
tro, my si tě najdeme. Zdrávstvuj.
b) Koljo, ty normálně zůstaň v metro. Něboj sa, nikam neuběgaj, batin-
ky mám ja. Zdrávstvuj.
c) Koljo, ty něboj sa. Uběgaj k paní dozornici v metro, my si tě tam na-
jdeme. Zdrávstvuj.
17. „Já jsem se zapomněla zeptat, jestli máte sklep. Máte sklep?“ Z ja-
kého filmu pochází tento dotaz?
a) Kulový blesk
b) Limonádový Joe
c) Trhala fialky dynamitem
18. Z jakého filmu je tahle hláška: A já mám ještě lepší nápad! Jenže 
ještě nevím, jakej.
a) S tebou mě baví svět
b) Jak dostat tatínka do polepšovny
c) Jak se krotí krokodýli
19. Co říká ve filmu Vesničko má, středisková řidič Pávek zá-
vozníkovi Otíkovi, když se dozví, jestli si nezapomněl umýt 
nohy?
a) No, dneska jsem si tedy s tebou vyloženě popovídal.
b) Tak to mě dneska budeš moct šlapat pedály.
c) To já poznám, hned se s tebou jinak jede.
20. „Vždycky to nejdřív profoukni, pak už to poznáš... Ty vole, 
neroluj to mimo rohlík!“ V jakém filmu zazní tyto dobře mí-
něné rady?
a) Nuda v Brně
b) Václav
c) Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště 
21. Ve kterém filmu zazněla hláška: „Dřepkins!“
a) Sněženky a Machři
b) S tebou mě baví svět
c) Snowboarďáci
22. Kolik dětí jelo na hory ve filmu S tebou mě baví svět?
a) 4
b) 5
c) 6
23. „Kde jsou moje blatníky?!“ Ani tato věta komentář nepo-
třebuje… Je z filmu:
a) Akumulátor
b) Obecná škola
c) Tmavomodrý svět
24. Z jakého filmu je tahle hláška: Von si myslí, že když má ta-
tínka devítihlavým drakem, že se nemusí učit, ale já mu uká-
žu…
a) Dívka na koštěti
b) Za humny je drak
c) Rumburak
25. Jak se jmenuje čert a anděl ve filmu Anděl páně?
a) Uriáš a Gabriel
b) Uriáš a Petronel
c) Metoděj a Petronel

Správné odpovědi 1b, 2b, 3b, 4a, 5a, 6c, 7c, 8b, 9c, 10b, 11c, 12b, 13c, 14c, 15b, 16a, 17a, 18b, 19c, 20a, 21a, 22c, 23b, 24a, 25b



.... i Váš pes může klidně spát

soukromá bezpečnostní služba

www.jjtrend.com

0

5

25

75

95

100

zpravodaj 2017

7. prosince 2016 9:22:54

Prijdte nás navstívit.
Tesíme se na Vás. 

Tady roste radost.

604 647 770    mojezvnachod

NEJVĚTŠÍ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY V NÁCHODĚ


