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Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

PF 2021

Ať provází vás zdraví, láska a zážitky krásné,
ať v roce 2021 není naše divadlo prázdné!
zaměstnanci Beránku Náchod

Připravujeme - pokud situace dovolí!
Divadelní abonentní cyklus
Úterý 2. března 2021 - Green Production: BLÁZINEC

- „Z”
Středa 3. března 2021 - Green Production: BLÁZINEC - „M”
Pátek 5. března 2021 - Divadelní spolek Frída: ROŠÁDA - „Z”
Sobota 6. března 2021 - Divadelní spolek Frída: ROŠÁDA - „M”

Komorní hudba Náchod 2020/2021
V lednu se pravděpodobně neuskuteční žádný koncert v rámci KHN 2020/2021.
O nových termínech Vás budeme včas informovat!
Sledujte aktuální situaci v ČR a na naše stránky www.beraneknachod.cz.
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A máme ho konečně tady – ten toužebně očekávaný nový rok. Čisté stránky
„nové knihy“ roku 2021 čekají na své první řádky a já si přeji pro každého z nás,
aby byl každý odstavec, každá stránka této knihy, plná optimismu, úsměvu
a především zdraví. Letošní rok se ponese ve znamení číslice jedna, která v numerologii může vyjadřovat dokonalost,
jedinečnost, soběstačnost, hrdost, nezávislost, bojovnost a elán – sám bych asi
lépe svoje momentální rozpoložení mysli jen těžko vystihl. Ano, máme za sebou
těžké období, které nás všechny silně
ovlivnilo a stále velkou měrou zasahuje do našich životů. Mám však víru v nás
Náchoďáky, že minulý, velmi obtížný rok
nás naopak posílil, sblížil a stmelil. I proto jsme společně s mými kolegy na radnici nezaháleli a ve víře v lepší zítřky jsme
se o to více osmělili a pro letošní rok naplánovali investice, které přinesou užitek
především nám všem. Jak já osobně rád říkám, že v Náchodě si plníme sny, dovolím
si vás prostřednictvím následujících řádků s některými investicemi do jejich splnění blíže seznámit.
Na začátku prosince minulého roku
zastupitelé města Náchoda schválili
na svém jednání rozpočet našeho města na rok 2021 a to 25 hlasy z celkového
počtu 27 přítomných zastupitelů. Velice
si vážím jejich profesionálního přístupu
a velké odpovědnosti při výkonu mandátu i v takto nelehkém období. Dle objemu schválených finančních prostředků
(na straně příjmů i výdajů ve výši 586,3
mil. Kč) se jedná o historicky rekordní
rozpočet, a to především z pohledu investic, které z celkové částky rozpočtu představují neuvěřitelných 260 mil. Kč. Protože jde o zcela mimořádnou porci investic,
stojí před námi velká zodpovědnost vůči
vám, našim občanům. Město Náchod je
v dobré ekonomické kondici, proto je
možné tyto naplánované zajímavé pro-

jekty zrealizovat. Mezi těmi největšími,
a z mého pohledu i nejočekávanějšími,
mohu zmínit zahájení výstavby nového
spolkového domu (cca 51 mil. Kč), generální opravu místní komunikace v ulici Purkyňova (cca 20 mil. Kč), opravu komunikace a vybudování parkovacích míst
v ulici U Zbrojnice nebo nová komunikace
propojující ulice Kladská a Borská v místě
bývalé vlečky (cca 19 mil. Kč). Mezi další plánované investice bude patřit například vybudování nového skateparku u plaveckého bazénu, rekonstrukce
dětského bazénu na Jiráskově koupališti, pumptrackové dráhy na dopravním
hřišti, vybudování bezbariérového přístupu v budově kina Vesmír, vyhotovení
nového povrchu hřiště pro ZŠ Drtinovo
náměstí, zbudování nové přírodní stanice v areálu SVČ Déčko a výstavba nového hřiště v příměstské části Pavlišov. Velkou část těchto lokálních investic máme
v plánu finančně podpořit na základě žádostí z dotačních programů Ministerstva
pro místní rozvoj, Ministerstva kultury
nebo projektů přeshraniční spolupráce s Polskou republikou, kde jsme velmi
úspěšnými žadateli právě v těchto účelových oblastech. Samozřejmě nebudou
chybět ani investice do další obnovy veřejného osvětlení, oprav kontejnerových
stání nebo příprava projektu na výstavbu
lázeňského pavilonu. Stejně jako v předchozích letech poputují nemalé finanční
prostředky také do základních a mateřských škol v Náchodě.
Je mi velkou ctí, že mohu být součástí dalších velkých proměn našeho města. Vím, lze podotknout, že to jsou ve výčtu v tuto chvíli opravdu smělé plány. Ale
štěstí přeje připraveným, a to my rozhodně jsme! Zbavme se tedy všech pochyb,
věřme si a držme si palce!
Vše nejlepší v novém roce!
Jan Birke, Váš starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
30. 11. 2020

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden
byl omluven. Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila Smlouvu o právu rozšířit
stavbu na sousední pozemek při zateplení budovy čp. 1780 pro Ing. Václava Holého, Náchod za finanční náhradu. 8-0-0
RM schválila uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově 2020 v ul.
Němcové uzavřené dne 25. 8. 2011 se společností Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.
8-0-0
Žádost firmy Maut s.r.o.
8-0-0
RM souhlasila s umístěním prodejního
stánku o rozměru 1,5 m x 1,5 m na Masarykově náměstí, pozemek p. č. 1919/5
v k. ú. Náchod, ohraničená zóna před budovou radnice v době od 10. do 12. 12.
2020. Odbor správy majetku a financování zpracuje písemný souhlas se záborem
části pozemku p. č. 1919/5 v k. ú. Náchod,
prodejním stánkem, v souladu s Obecně
závaznou vyhláškou.
Prodloužení již dříve
povolených vyhrazených
parkování v Náchodě
8-0-0
RM souhlasila s prodloužením souhlasu s vyhrazeným parkováním pro držitele průkazů ZTP/P a zároveň udělujila výjimku pro držitele karet ZTP z pravidel
pro udělení souhlasu s užíváním pozemku ve vlastnictví města Náchoda pro vyhrazené parkování na území města Náchoda schválených dne 1. 6. 2020, kteří
mají v současné době vyhrazené parkování povolené.
Žádost o čerpání
fondu rezerv a rozvoje
8-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 102.759,80 Kč a převod
této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vančurova
1345. Finanční prostředky budou použity
na úhradu nákladů dle rozpisu.
Lesy města Náchoda
– investiční záměr
8-0-0
RM schválila nákup staršího nákladního automobilu společností Lesy města
Náchoda spol. s r. o. za očekávanou pořizovací cenu 1.210.000 Kč vč. DPH a vzala na vědomí způsob financování tohoto
nákupu.
SVČ Déčko
8-0-0
RM schválila příspěvkové organizaci
SVČ Déčko změnu účelu čerpání fondu investic.
RM schválila zapojení Střediska volného
času Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektových záměrů na rok 2021.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
Schválení podání žádostí o dotaci pro
městské informační centrum
8-0-0
RM souhlasila s předložením tří žádostí o dotaci do programu Podpora činnosti turistických informačních center, číslo
Programu 21CRG04 vyhlášeného Královéhradeckým krajem.
RM souhlasila se záměrem zahrnout
částku ve výši 240.000 Kč do nejbližšího
rozpočtového opatření v roce 2021.
Vestavba sociálního zařízení
v objektu Malých lázní
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na vestavbu sociálního zařízení pro společnost
ENTAZE, s. r. o., Náchod.
Ulice U Zbrojnice
v Náchodě Bělovsi
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
na projektovou dokumentaci na stavební
úpravy místní komunikace ulice U Zbrojnice a schválila vystavení objednávky pro
pana Miloslava Kučeru, Hradec Králové,
na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení
(DUSP), pro výběr dodavatele a provedení stavby (PDPS) na akci „Stavební úpravy
MK ulice U Zbrojnice v Náchodě Bělovsi“.
Přemístění a úprava památníku
obětem komunismu
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky za přemístění a úpravu památníku obětem komunismu pro společnost SILVAGRO s. r. o.,
Zábrodí.
Přírodovědecká a technická učebna
a chovatelská stanice v Déčku
8-0-0
RM souhlasila s externím zajištěním
zadávacích řízení k projektu „Přírodovědecká a technická učebna a chovatelská
stanice“, předloženého do 57. výzvy IROP
– Infrastruktura pro zájmové, neformální
a celoživotní vzdělávání (SVL), specifický
cíl 2.4 společností DABONA s. r. o., Rychnov nad Kněžnou, dle předložené cenové
nabídky a schválila uzavření objednávky.
Veřejné osvětlení
v trasách rušení sloupů ČEZ
8-0-0
RM souhlasila s prodloužením termínu
dodání projektové dokumentace veřejného osvětlení v lokalitě Příkopy a v lokalitě
Klínek projektant ELEKTROIN spol. s r. o.,
Náchod.
Most přes řeku Metuji, Náchod-Běloves,
ul. U Zbrojnice
8-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo na akci MOST PŘES METUJI, NÁCHOD – BĚLOVES, UL. U ZBROJNICE, dle předloženého konceptu a pověřila městský úřad, aby samostatně rozhodl
o jeho finálním znění, se zhotovitelem
MADOS MT s. r. o., Lupenice.

choda č. 3/2019 o výši nájemného a o dalších podmínkách, za kterých lze užívat
pozemky a některé jiné objekty ve vlastnictví města.
8-0-0
RM souhlasila s navýšením příspěvku
Mateřské školy, Náchod, Březinova 669
na výuku plavání dle návrhu.
8-0-0
RM vzala na vědomí zápis ze zasedání
finančního výboru zastupitelstva města
Náchoda ze dne 16. 11. 2020.
8-0-0
RM schválila pojistnou smlouvu na zemědělské pojištění na lesy města Náchoda.
8-0-0

TELEGRAFICKY:

Rada města Náchoda 14. 12. 2020

RM souhlasila s vydáním souhlasu
města s odstavným a parkovacím stáním na komunikacích přilehlých ke stavbě s čp. 101 v ul. Kladská v Náchodě pro
tři stání a v souladu se Směrnicí RM Ná-

Zastupitelstvo
města Náchoda 7. 12. 2020

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
všech 27 zastupitelů, jeden distančně.
Zastupitelstvo města projednalo:
1.	 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021–2025
2. Střednědobé výhledy rozpočtu za příspěvkové organizace města Náchoda
3. Rozpočty 2021 za příspěvkové organizace města Náchoda
4. Rozpočet 2021
5. Střednědobý revolvingový úvěr 2021
–2022
6. Majetkoprávní úkony obce
7. Dodatky ke smlouvám 2020
8. Schválení darovací smlouvy mezi městem Náchod a Muzeem Náchodska
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Smlouvy o poskytnutí dotací na rok
2021
11. Volbu člena Finančního výboru Zastupitelstva města Náchoda
12. VAK Náchod a.s. – delegaci zástupce
na valnou hromadu
13. Vyřazení dlouhodobého hmotného
majetku
14. Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
15. Rozpočtová opatření
16. Kontroly provedené Kontrolním výborem
17. MMR – Podpora obnovy místních komunikací, podání žádosti o dotaci na projekt – stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod
18. Změnu č. 2 Územního plánu Náchod
19.	 Česko-polský mikroprojekt – Deklarace partnerství „Cesta starými lázněmi“
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/usneseni
Jednání rady města se zúčastnilo sedm
radních, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila části pozemků p.č. 527/1
(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca
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42 m2 a p. č. 579/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 21 m2 v k. ú. Náchod ponechat v majetku města s tím, že město
bude financovat výstavbu garáží, které by
se následovně nabídly k pronájmu. 7-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se společností VAK, a.s.
Dodatkem č. 2 se společnosti pronajímá
pozemková parcela č. 2042/3 v katastrálním území Náchod.
7-0-0
RM schválila podání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na pozemkovou
parcelu č. 1916/15 v katastrálním území
Náchod, pro zanechání vítacího billboardu.
7-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o výpůjčce se společností Lesy
města Náchoda, spol. s r. o., na prodloužení výpůjčky části stavební parcely č. 338/1
o výměře 990 m2 v katastrálním území
Náchod na rok 2021, za účelem uskladnění likvidovaného dřeva, jeho následného
nakládání do kontejnerů a exportu obchodními partnery společnosti. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností
od 1. 1. do 31. 12. 2021.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníky bytových
jednotek v zastoupení paní Evou Jarou
z Náchoda. Věcné břemeno spočívá v uložení plynovodní přípojky pod povrchem
pozemkové parcely města č. 53/1 v katastrálním území Staré Město nad Metují
v celkové délce 4,9 m. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 	
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce se spolkem SK STAR Babí Náchod
z.s., na výpůjčku stavební parcely č. 406
o výměře 546 m2 a budovy č. p. 275 v katastrálním území Babí u Náchoda, za účelem
využívání jako klubovnu, dále k provozování sportu a dalších veřejně prospěšných
činností, zejména k organizaci sportovních a společenských akcí, bez úhrady
energií. Smlouva se uzavírá na 	dobu neurčitou od 1. 1. 2021.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Náchod, Alšova. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává
do bezplatného užívání nábytek do šaten.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s účinností od 1. 1. 2021, případně dnem
uveřejnění smlouvy v registru smluv, nastane-li tento den později.
7-0-0
RM souhlasila s pronájmem plochy, vyvěšením záměru a uzavřením smlouvy
o pronájmu se společností Coca-Cola HBC
Česko a Slovensko. 	
7-0-0
Navýšení rozpočtu
ZŠ T. G. Masaryka Náchod
7-0-0
RM souhlasila s navýšením rozpočtu
Základní školy T. G. Masaryka Náchod,
Bartoňova 1005 o 5.854 Kč na úhradu nákladů vzniklých vykonáváním péče o děti
vybraných profesí v období nouzového
stavu.
Přerušení provozu mateřských škol
od 23. 12. do 31. 12. 2020
7-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE
RM vzala na vědomí přerušení provozu náchodských mateřských škol od 23.
do 31. 12. 2020.
Správa budov Náchod s. r. o.
7-0-0
RM souhlasila s předloženým plánem
investic a oprav v rámci běžné údržby,
který bude realizovat Správa budov Náchod s. r. o. v roce 2021 v souladu se schválenými pravidly financování rady města
a uložila odboru investic a rozvoje města
ve spolupráci se Správou budov Náchod
s. r. o. zpracovat projektové dokumentace
na schválené investiční akce Správy budov Náchod s.r.o.
Vyhlášení Dotačního programu
na podporu sociálních služeb 20217-0-0
RM schválila vyhlášení dotačního „Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních
služeb na rok 2021“.
Žádost o pořádání
Fotbalových slavností
7-0-0
RM schválila pořádání akce Fotbalové
slavnosti včetně partnerství města Náchoda, která se uskuteční na Masarykově
náměstí v Náchodě dne 24. 4. 2021. Hlavním pořadatelem je organizace SPORT INVEST International, a. s., zastoupené panem Mgr. R. Spálenkou – jednatelem.
Dotační programy
na podporu sportu pro rok 2021 7-0-0
RM schválila vyhlášení dotačních programů města Náchoda na podporu sportu
pro rok 2021, a to „Dotačního programu
na podporu spolkové činnosti v oblasti
sportu“, „Dotačního programu z výnosu
města ze sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu“ a „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního
sportu fyzických osob reprezentujících
město Náchod v mezinárodním měřítku“
Budoucí komunikace a veřejné osvětlení ul. U Vodojemu v Náchodě – projektová dokumentace
7-0-0
RM schválila změnu objednávky
č.179/2020 pro společnost Hauckovi,
s. r. o., Zlič, na změnu termínu odevzdání
projektové dokumentace stavby „Komunikace U Vodojemu v Náchodě“.
Dětské dopravní hřiště v Náchodě 7-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo na akci „Dětské dopravní hřiště Náchod – provozní budova“ se
zhotovitelem Průmstav Náchod s. r. o.
Kanalizační přípojka v ulici
U Zbrojnice Náchod-Běloves
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky naprovedení kanalizační přípojky v ulici U Zbrojnice Náchod – Běloves pro pana Milana
Leinwebera, Provodov-Šonov.
Chodník v ul. Ryšavého,
Babí u Náchoda
7-0-0
RM souhlasila se změnovými listy č. 1
a č. 2 a schválila uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo na akci Chodník v ul.
Ryšavého, Babí u Náchoda se zhotovitelem BEZEDOS s. r. o., Velké Poříčí.

Stavební úpravy místní komunikace
ulice Řezníčkova
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy místní komunikace ulice
Řezníčkova v Náchodě pro pana Miloslava Kučeru PRODIS – Projektování dopravně inženýrských staveb, Hradec Králové.
Do projektu zapracovat podélná nebo kolmá parkovací stání a umístění kontejnerů na odpad.
Montáž elektroinstalace a dodávka řídícího systému úpravny přírodní léčivé
minerální vody v Bělovsi
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro společnost RYBA Elektro Praha s. r. o. na dodávku a montáž elektroinstalace a řídícího systému úpravny minerální vody.
Smlouva o bezúplatném užívání části budovy za účelem umístění hodin 7-0-0
RM schválila Smlouvu o bezúplatném
užívání části budovy čp. 139 ul. Kamenice za účelem umístění hodin.
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „SKATEPARK NÁCHOD“ 	7-0-0
RM schválila vypsání výběrového řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „SKATEPARK NÁCHOD“ a výzvu k podání nabídky včetně zadávací
dokumentace a pokyny pro zpracování
nabídky s přílohami k předmětné zakázce a pověřila městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění.
Nákup stánků
7-0-0
RM schválila nákup dvou novinových
stánků od firmy JCDecaux Group, Praha 8
za 80.000 Kč + DPH.
RM uložila odboru správy majetku a financování přepracovat stávající nájemní
smlouvy.
Schválení přijetí darů pro ZŠ, Náchod,
Komenského 425
7-0-0
RM souhlasila s přijetím hmotných darů
pro Základní školu, Náchod, Komenského
425 od Královéhradeckého kraje ve výši
144.209,45 Kč a od Královéhradecké lékárny ve výši 63.558 Kč.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila s navýšením příspěvku
Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345
na výuku plavání.
7-0-0
RM neschválila dotaci pro organizaci TAJV, z. s., zastoupenou panem Janem
Váňou – předsedou spolku, na uspořádání
akce Sportovní den mládeže s TAJV v Náchodě v roce 2021.
7-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky na revize
elektro zařízení v budově dobrovolných
hasičů na Jizbici pro Ing. Tomáše Fulku,
Náchod.
7-0-0
RM schválila cenové nabídky na vícepráce opravy vstupu Zimního stadionu
v Náchodě a souhlasila se změnou objednávky pro DOMIVO s. r. o., Náchod. 7-0-0
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NEMOCNICE, KRONIKA

Novinka v léčbě rakoviny prsu
v náchodské nemocnici: větší komfort
pro pacientky i pro lékaře

Náchodská nemocnice začala při léčbě karcinomu prsu používat přístroj SentiMag a zařadila se tak mezi deset nemocnic v republice, které za pomocí metody magnetické detekce sentinelových uzlin operují. Novinka přináší celou řadu výhod, a to jak
pro nemocné, tak i pro operatéra.
Rakovina prsu je stresující diagnóza, která postihuje v naprosté většině případů ženy a je u nich zároveň nejčastějším nádorovým onemocněním, vzácně je ovšem odhalena i u mužů. Při
včasném záchytu nemoci je poměrně vysoká pravděpodobnost
úspěšného vyléčení, svou roli však kromě času hraje, jako při
každé léčbě, také psychika pacienta. Snaha o komfort během léčby a minimalizace nutnosti dojíždění do vzdálenějších nemocnic
má proto pro nemocné velký význam. „Za velké plus považuji, že
na našem oddělení se operacím prsů u žen s touto diagnózou věnuje
žena, lékařka, které se pacientky snadněji svěří. Letos na podzim se
nám navíc podařilo za pomocí evropské dotace získat přístroj SentiMag, který léčbu karcinomu prsu výrazně usnadňuje,“ říká primář
chirurgického oddělení Oblastní nemocnice Náchod, MUDr. Jaroslav Vokůrka.
Celý proces léčby v náchodské nemocnici
Operačnímu zákroku předchází cesta ženy (či muže) na radiodiagnostické oddělení, kde je buď v rámci preventivního mamografického screeningu, nebo již na základě podezření na onemocnění, odhalen zhoubný nádor. Pacient(ka) dále pokračuje
do mamologické ambulance MUDr. Andrey Adamové.
„Zavedení metody SentiMag nově přináší našim pacientkám z Náchodska možnost podstoupit všechny léčebné úkony v náchodské nemocnici bez nutnosti dojíždění na oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ vysvětluje lékařka Adamová,
která v náchodské nemocnici operace tohoto typu provádí. Při
operaci nejde jen o samotné odstranění nádoru, ale také o vyšetření, které zjišťuje, zda se v lymfatických uzlinách netvoří
metastázy.
Předchozí praxe obnášela právě cestování pacientek do Hradce Králové. Na zmíněném oddělení nukleární medicíny byla pak
ženě do postiženého prsu aplikována radioaktivní látka, pomocí které se následně operatér při zákroku orientoval. Nově se nemusí značení sentinelových uzlin provádět radioaktivní látkou,
kterou nahradily nanočástice železa a navigace operatéra je tak
na principu magnetu. Látku zpravidla jeden až dva dny před operací aplikuje své pacientce přímo chirurg, který bude výkon provádět. V den operace je pak malým řezem pacientce odstraněna
s tumorem i látkou označená lymfatická uzlina, která je první
na řadě v případě metastatického rozsevu. Následuje histologické vyšetření, které definitivně určí stadium onemocnění a následnou onkologickou terapii.
Zásadním faktorem pro úspěšnost léčby je včasné odhalení
rozvíjejícího se nádoru. Proto je důležitá prevence a účast na pravidelných screeningových kontrolách, které odhalí počátek onemocnění ještě před tím, než je možné identifikovat bulku pohmatem. V takových případech je pak šance na uzdravení pacientek
velmi vysoká.
Podzimní měsíce, které poznamenala epidemie koronaviru,
nebyly na pobyt v nemocnici právě ideální. Vybudování covidových oddělení s sebou neslo mnoho organizačních změn i v hospitalizaci pacientů přicházejích na neodkladné výkony, jakými
jsou právě operace karcinomu prsu. Chirurgické oddělení náchodské nemocnice však již na jaře čeká stěhování do prostor
nově postavených pavilonů. Již brzy se tak komfort pro pacienty i zdravotnický personál výrazně zvýší.

***
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V měsíci listopadu 2020 se narodilo v náchodské porodnici
5 náchodských občánků.

www.mestonachod.cz

LEDEN

Vyšla kniha o Metuji
V předvánočním čase vyšla pozoruhodná třísetstránková kniha s názvem Metuje známá i neznámá. Její autorkou je dr. Eva
Koudelková, která ji vydala ve svém libereckém nakladatelství
Bor. Autorka nezapře, že je jí zdejší kraj blízký a milý.
Kniha sleduje krásu řeky Metuje a krajiny kolem ní od pramene na Adršpašsku po ústí do Labe pod Josefovem. Sleduje i její
četné přítoky včetně těch z Kladska, seznamuje s městy a obcemi, které vznikaly postupně při tocích životodárné vody. Navíc
si autorka dala práci a vystopovala snad všechny mlýny, které na Metuji a jejích přítocích mlely obilí, aby byl (nejen) chléb.
Toho, kdo zná dílo dr. Koudelkové, nepřekvapí, že do knihy zařadila i pověsti, vztahující se k popisovaným místům.
Orientaci čtenáři usnadňují mapky se zvýrazněnými toky.
V úvodu se mapka celého regionu, pak vždy úseku, který jednotlivé kapitoly sledují. Záslužné je obohacení textu fotografiemi a reprodukcemi starých pohlednic i obrazů (asi čtyři sta). Zachycují nejen jednotlivé úseky toků, ale i přírodní a kulturní
objekty okolí i záběry na obce a jejich zákoutí. Jejich prohlížení
potěší samo o sobě, ale doplněno množstvím informací v textu
obohatí i dobrého znalce regionu o mnohé poznatky.
Úvodní text knihy i jednotlivých kapitol se věnuje mj. hydronymii, tj. jménům toků. Ten vychází z práce spoluautora, napsané před více než 30 lety, vydané ve 3. svazku sborníku Náchodsko od minulosti k dnešku (a v podstaě „zapadlé“). Kniha je
členěna na kapitoly: Od pramene po Teplice nad Metují, Od Teplic po Bezděkov, Od Kozínku po Hronov, Z Velkého Poříčí do Náchoda, Z Náchoda do Nového Města / Peklo, Nové Město nad Metují a okolí a Z Nového Města nad Metují k ústí.
Nás v Náchodě budou zajímat zejména kapitoly Z Velkého Poříčí do Náchoda a Z Náchoda do Nového Města. První z nich je
v knize věnováno 40 stránek, druhé 30. Po úvodním textu ke kapitole sledujeme Metuji k Náchodu. Je tu připomenuto Velké Poříčí, Běloves s lázněmi i pevnostmi, Dobrošov s pevností i Jiráskovou chatou a pak se text věnuje Náchodu. Sem je připojena
i Branka. V této části jsou údaje o sedmi někdejších mlýnech
a převyprávěny tři pověsti. Dále jspou zařazeny přítoky z Kladska: Brlenka se Strouženským potokem a Čermnou a Střela. Najdeme tu základní sdělení o Žďárkách, Dolech u Žďárek, o Velké-Německé Čermné a Chudobě, dále je zmíněn Levín a Jelenov,
řádka tamních někdejších mlýnů a pět pověstí. Závěr kapitoly je
věnován Radechovce, na níž byly dva mlýny. Je doplněn jednou
vodnickou popvěstí. Celou kapitolu provází přes padesát černobílých a 13 barevných fotografií a obrázků.
V té další kapitole sledujeme tok Metuje od Bražce do Pekla, je tu připomenuta Bartoňova útulna s rybníčkem a hastrmanem, další někdejší tanní mlýn na Metjuji. Oblíbené místo
je oživeno čtyřmi pověstmi. Druhá část této kapitoly je věnována významnému přítoku – Olešence, která přitéká z Orlických
hor od Vrchmezí a v Pekle
se vlévá do Metuje. Autorka
sem zařadila i místa při ní,
Olešnici, Rokoli a Nový Hrádek s Frymburkem. Tady
bývalo dokonce 16 mlýnů.
Celou kapitolu, uzavřenou
čtyřmi pověstmi, provází
35 černobýlých a12 basrevných fotografií.
Kniha zaujme a potěší každého, kdo má vztah
k našemu krásnému kraji. Bez rozdílů generačních
i místa, kde právě žije. A její
vkusná vnější podoba z ní
udělá ozdobu každé knihovny.
Aleš Fetters

KOMORNÍ HUDBA

Komorní hudba zve…
Ještě před pár týdny jsme si
dělali alespoň skromné naděje, že po tříměsíčním půstu se
spolu s novým rokem 2021 konečně zase otevřou koncertní
sály a my posluchači se budeme moci setkat s umělci naživo a naopak hudebníci budou
moci hrát pro živé publikum.
Vždyť obě skupiny se navzájem nezbytně potřebují a sebekvalitnější nahrávka ani
přenos on-line nemůže živé vystoupení nahradit. Teď
v době, kdy píšu tento sloupek, to ale naopak vypadá
tak, že namísto uvolnění přijde opětné zpřísnění protiepidemických podmínek a toužebně očekávaný posun
do 2. stupně systému PES, který už při dodržení určitých
opatření umožňuje účast diváků a posluchačů na kulturních produkcích, se znovu vzdaluje. Trápí mne to, ale podívám-li se kolem sebe, plně tato opatření chápu, dodržuji je, nereptám, jsem disciplinovaná a vyhlížím vakcínu.
A doufám, že takových je nás víc, nejlépe většina, protože
jen tak se co nejdříve dočkáme naplnění svých nadějí. Zatím nám nic nebrání těšit se na krásné plánované koncerty, o které zcela jistě nepřijdete, jen teď nedokážu říci, kdy
se uskuteční. I těšení bývá krásné. V lednu jsme chtěli přivítat Klavírní trio České filharmonie, v němž každý z hráčů
je mistrem svého nástroje a jejich vzájemná souhra je obdivuhodná. A také nás čekalo vystoupení Filharmonie Hradec
Králové s vynikajícím programem a s dlouho neznámým
sólistou. S radostí vám můžu oznámit, že pro interpretaci náročného koncertu Bohuslava Martinů filharmonie nakonec našla výbornou hobojistku České filharmonie Janu
Brožkovou. Zatím vám ji představuji alespoň na fotce. Vyhlídky jsou tedy slibné a nadějné.
Na závěr ocituji první sloku písně ze starého evangelického kancionálu z roku 1602. „Rok nový k nám zase přišel,
v němž má býti každý vesel; radujme se, veselme se v tomto novém roce.“ I když třeba namítnete, že důvodů k veselí
mnoho není, přesto jsou, jen je potřeba je hledat. Mějte se
všichni především zdravě a neztrácejte naději a vzájemnou
ohleduplnost.                             Za výbor KHN Lydia Baštecká
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RODNÝM KRAJEM, VÝROČÍ

Rodným krajem po jedenašedesáté
Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků začal vycházet v roce 1990. První číáslo bylo
označeno jako dvojčíslo 1–2, listopad 1990,
druhé podobně 1–2, květen 1991, a pak
následovalo už průběžné číslování, od č.
3 1991. Vycházejí pak vždy dvě čísla ročně. Na konci roku 2020 vyšlo tedy už č. 61.
U zrodu sborníku stáli červenokostelecký
uřitel František Drahoňovský a trutnovský
historik dr. Vladimír Wolf s několika dalšími spolupracovníky. Vydávání umožnila změna politické situace. Skončila cenzu-

ra, skončila kádrová omezování, uvolnily
se tvůrčí možnosti mnoha lidí, jimž bylo
za normalizace znemožněno publikování. A pochopení mělo i polistopadové vedení města Červeného Kosatelce v čele
s Ing. Hubkou. S prof. Wolfem jsme se rozloučili na samém začátku roku 2020, František Drahoňovský oslavil na podzim bez
velkého ruchu 95. narozeniny. V redakci došlo za těch třicet let k obměně nejen
generační, ale původní zápal a snaha o co
nejlepší kvalitu sborníčku zůstává.
I v tomto čísle najdeme několik připomínek letošního výročí Boženy Němcové.
R. Švanda se zabývá postavami v její povídce Chudí lidé, H. Sobková přináší „nový
střípek do mozaiky obrazu“ její matky Terezie Novotné, 50 let existence sochy Barunky Panklové v České Skalici připomíná
M. Kolínská a M. Zálišová s H. Ducháčovou
píší o činnosti Společnosti Boženy Němcové. J. Čáp nás seznamuje se šedesátiletou
historii Státního okresního archivu Náchod, R. Švanda s osobností a dílem sochaře Václava Čeřovského a jeho syna. 230. výročí návštěvy Johanna Wolfganga Goethe
v našem regionu se věnuje A. Fetters. Asi
nejzajímavějším a nejčtivějším příspěvkem
v čísle je text J. Macha nazvaný Na dvoře
knížením. Proč, to nechci prozrazovat.
Redakci nezbývá, než přinášet i nekrology. Dovídáme se, že zemřel princ Waldemar Schaumburg-Lippe, rozloučili jsme se
s významnou kullturní osobností regionu, režisérem Ing. Miroslavem Houšťkem.
Čísalo „s prémií 8 stran navíc“ je v obvyklých předprodejích za 40 Kč.  A. Fetters

Náchoďany jistě zaujme již titulní strana

V listopadu vydala Společnost Josefa Škvoreckého svůj pravidelný bulletin
Danny 2020. Připravil ho jako už tradičně
Michal Přibáň a díky jeho péči je číslo vel-

mi vydařené a zajímavé. Předpokládám,
že pro zájemce bude časem k dispozici
v knihovně. Já na tomto místě chci ukázat titulní stranu, na niž se dostala původně zcela náhodně v dubnu letošního
roku pořízená fotografie symbolické lavičky z náchodského náměstí, tentokrát nesoucí i další symbol.
Poslechněte si, co ke snímku napsal redaktor ve svém úvodním slově. „Atmosféra v zemi nemohla nepoznamenat ani přípravu nového Dannyho. Když nám Lydia
Baštecká poslala do redakce svůj snímek náchodské lavičky, na němž jasně vidíme, že
roušku si letos musel nasadit i náš nejoblíbenější klasik, připojila pochybnost, jestli čtenáři nebudou takový obrázek už považovat
za klišé. Možná ano, říkám si, ostatně i mně
se tak – přiznám se – v první chvíli jevil.
Pro budoucno je však tato fotografie především autentickým dokladem těžkého období, kterým právě procházíme, ale i hořkého
humoru, který je české mentalitě po generace vlastní. Přejme si, aby zůstala právě jen
historickým dokladem, nikoli varovným mementem.“
(lb)

Lednová výročí
1856 1. 1. zemřel P. Josef Myslimír
Ludvík, významný osvícený kněz,
náchodský kaplan. Uspořádal městský archiv a napsal první historii
našeho města Památky hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho.
1861 23. 1. se narodil Jiří St. Guth –
Jarkovský, spjatý částí života s Náchodem. V mládí byl vychovatelem
v rodině majitelů náchodského panství. Žil tu pak i ve stáří. Pamětní
desky má v Jiráskově chatě na Dobrošově a na domě v Purkyňově ulici.
1876 30. 1. se narodil prof. Bedřich
Profeld, profesor náchodského gymnázia, historik a archivář. Vedle několika knížek o Náchodě vydal významnou publikaci o P. J. Regnerovi.
1886 28. 1. se v Hronově narodila Helena Čapková.
1896 14. 1. se narodil malíř a ilustrátor Karel Svolinský. Jako mladík působil před první sv. válkou nějaký čas
u náchodského řezbáře Uherka.
1901 10. 1. ve 3 hodiny ráno bylo
zaznamenáno silné zemětřesení
od Opočna přes Náchod k Broumovu.
1911 21. 1. se konala první schůze
družstva pro stavbu rodinných domků na Plhově. Družstvo mělo 109 členů a kapitál 20 000 tehdejších korun.
1926 10. 1. se narodil PhDr. Jaroslav
Suchý, dlouholetý ředitel náchodské
knihovny a významný kulturní pracovník.
1926 15. 1. zemřel autor veledíla Hrady, zámky a tvrze království českého
August Sedláček. Třicet stránek pátého dílu je věnováno Náchodu.
1926 30. 1. zemřel Jan Dobeš, učitel
kreslení na někdejší tkalcovce, ilustrátor řádky regionálních publikací.
1986 1. 1. zemřel dlouholetý ředitel náchodského okresního archivu PhDr. Erik Bouza, člověk obětavý
a pracovitý, který publikoval množství zajímavých textů z historie regionu. Narodil se v Úpici 21. 3. 1926.
1986 10. 1. zemřel jeden z největších
našich básníků, nositel Nobelovy
ceny za literaturu Jaroslav Seifert.
1996 12. 1. zemřel člen opery Národního divadla Eduard Haken. Rád
k nám zajížděl zpívat, ať do kostela,
nebo do Beránku.
2011 25. 1. zemřel prof. MUDr. Otokar Nyklíček, DrSc., emer. primář
gynekologicko-porodnického oddělení náchodské nemocnice. Do Náchoda přišel v roce 1953, oddělení
vedl do roku 1979, univerzitním profesorem byl jmenován v roce 1992,
v roce 2001 čestným občanem našeho města.
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Historické domy na náměstí a v jeho okolí
1. Domy čp. 19 a 12
Před šesti lety jsme zahajovali náš seriál o historických náPodle trhové smlouvy z 23. 7. 1929 přešel dům čp. 19 na Vácchodských domech a stavbách. Nyní se opět vracíme na hlavní lava Hofmana ml. (nar. 19. 11. 1886 v původním domě čp. 23),
náměstí a do jeho přilehlých ulic, tehdy města v hradbách, aby- uzenáře a továrníka v Bělovsi. Ten záhy začal uvažovat o radichom se podívali na další zajímavé objekty.
kální přestavbě domu, ke které si vyžádal v r. 1931 plány od náV severovýchodním rohu náměstí, vedle sídla Muzea Náchod- chodského architekta ing. Antonína Hartmana. Ten navrhl moska čp. 18, stojí nedávno zrenovovaný a výškově rozdílný dům derní čtyřpodlažní objekt s obytným podkrovím a jednoduchou
čp. 19. Ve své minulosti dvakrát vyhořel až do základů.
dvouosou fasádu s balkonem v každém poschodí. Investorovi
Podle staršího výzkumu Bedřicha Profelda (1876–1949) je jeho však návrh nevyhovoval, a proto si v r. 1936 objednal další prohistorie známa již od r. 1593, kdy Matěj Štefek z Koloděj, bratr jekt od náchodských stavitelů Karla Weisera a Josefa Němečznámějšího Tobiáše, prodal původní váreční dům Petru Klam- ka, datovaný 20. 5. 1936. Především zde došlo ke změně podoby
pernovi za 520 kop grošů. Po jeho smrti koupil r. 1625 grunt průčelí, které bylo navrženo s bohatou novobarokní dekorací.
od vdovy Markéty a jejich dětí Martin Freidenberk. Ale již od V přízemí byla situována malá jídelna s prodejnou uzenářských
r. 1629 dům vlastnili členové rodu Jedličků – nejdříve Jan a poté výrobků, v obou poschodích po jednom větším bytu, v podkroMartin st. Ten r. 1642 daroval dům svému zeti, kotláři Marti- ví pak menší byty. Při stavebním řízení v červnu 1936 byl omynu Schröttrovi (1617–1697), synovi významného zvonaře Mar- lem předložen projekt bez dekorací, které byly schváleny až dotina Schröttra st.
datečně na žádost V. Hofmana, který argumentoval mj. existencí
Další záznamy jsme dohledali v pozemkových knihách města. podobného domu na náměstí ve vzdáleném Kostelci nad OrliPo požáru v r. 1663 koupil 17. 4. 1675 Daniel Šafář pusté místo cí. Následně byla nová fasáda 6. 8. 1936 schválena stavební ko(spáleniště) od Václava Vejmana za 17 kop grošů míšeňských. Již misí i městským architektem ing. Kebortem a dům byl v průběza rok – 3. 8. 1676 – toto pusté místo nabyl Eliáš Lachnicht, kte- hu roku 1937 postaven, jak o tom svědčí i letopočet na fasádě.
rý zde vystavěl nový objekt. Nový maPřízemí domu s půlkruhem zaklenujitel pocházel z rodiny hamerského mitým vstupem, oknem s kovanou mřístra ze sousední vsi Německé Čermné.
ží a vstupem do provozovny s výkladní
Dne 15. 6. 1703 koupil jeho „pozůstalý
skříní je obloženo umělým kamenem.
domek“ za 210 zlatých zámečník Václav
Obě patra osvětluje po dvou dvojicích
Wintera. A od vdovy Doroty Winterooken orámovaných bohatým novobavé zakoupil 18. 5. 1716 již „dům“ kovář
rokním dekorem s motivy mušlí, dětJiří Baudyš za částku 365 zlatých. Ten
ských hlav a ovocných girland, okna
ho 2. 6. 1738 vyměnil s mydlářem Karprvního patra jsou navíc opatřena
lem Koppem.
zalomenými nadokenními římsami.
Dne 25. 9. 1753 zachvátil tuto část
Ústředním motivem je mezi oběma
náměstí další požár. Vyhořela naproti
patry rozměrný reliéf Madony s dítěstojící radnice a zároveň oba sousední
tem v bohatém rokajovém rámu. Průdomy, dnešní čp. 18 a 19. Na jejich mísčelí dominuje velký vikýř v podkroví
tě zůstala pustá spáleniště, pojmenose dvěma dvojicemi oken lemovanými
Náchod čp. 19 původní
vaná po posledních majitelích. Tzv. Koštukovými ornamenty. Vikýř ukončují
povské spáleniště bylo evidováno v soupisu daní z nemovitostí po stranách volutová křídla a nahoře trojúhelný nástavec s kuv r. 1773, kdy obdrželo číslo popisné 22. Poté koupil místo skle- latým bohatě rámovaným oknem. Sedlová střecha s hřebenem
nář David Šimek, který dne 2. 5. 1789 „zapsal v rynku nově vy- rovnoběžným s průčelím byla pokryta prejzy.
stavěný příbytek čp. 22“ za trhovou cenu 300 zl. Nově postavený
Podle zjištění znalce náchodské moderní architektury Alexandům měl typickou podobu místních měšťanských domů se zdě- dra Skalického st. byl autorem ideového návrhu průčelí domu
ným přízemím, které mělo původně do náměstí podloubí saha- čp. 19, stejně jako v doloženém případě zmíněného domu v Kosjící jen do poloviny průčelí sloužící jako vchod do domu. Roube- telci n. Orl., pražský architekt a malíř Ing. arch. Jan Nepomucký
né patro o třech okenních osách bylo kryté šindelovou sedlovou (1895–1948), reliéf Madony s dítětem provedl podle obrazu Rastřechou s valbičkou (kabřincem) a jednoduchým bedněným ští- ffaela Santi z r. 1514 pražský akademický sochař Ludvík Vocelka
tem se dvěma okénky. Parcelní protokol z r. 1840 evidoval no- (1882–1951). Sám dům Skalický považuje za určitý anachronisvého majitele domu Tomáše Goldovského. Jeho dům byl popsán mus, ale oceňuje jeho individualitu a malebnost, která obohajako obytná a hospodářská stavba, mající výměru 91 čtv. sáhů cuje náchodské náměstí. Po smrti majitele V. Hofmana v r. 1945
(= 327,3 m2). Kolem poloviny 19. století bylo zazděno podloubí, přešel majetek na jeho manželku Marii. Dnes v domě sídlí advoto nahradil pravoúhlý vchod do domu a krám s velkými dvou- kátní kancelář spolumajitele JUDr. Jana Kubečka a v přízemí je
křídlými dveřmi.
otevřena vinotéka a kavárna Cibetka Café.
Dne 23. 11. 1863 koupili zadlužený dům manželé Josef a Anna
Rodina Václava Hofmana držela až do r. 1949 také dům čp. 12,
Šrůtkovi za cenu 3800 zl. V r. 1881 byl dům přečíslován na sou- stojící v dnešní Weyrově ulici a navazující bezprostředně na bučasné čp. 19. Podle smlouvy ze 4. 11. 1886 získal dům, ovšem dovu muzea čp. 18. Dům postavil na místě bývalé zahrádky v r.
bez k němu dosud patřících pozemků, prosperující řeznický mi- 1889 náchodský učitel a později světoznámý funkcionář mezistr a uzenář Václav Hoffman, mající svou živnost v nedalekém národní organizace hasičů Adolf Leopold Seidl (1861–1941, syn
domě čp. 23 (stál v místě dnešní komerční banky). Nový majitel lékárníka Viléma Seidla, narozen v čp. 18). Dům byl kolaudován
v r. 1898 zřídil ve dvoře novou dílnu na výrobu uzenářského zbo- 17. 7. 1889, vyznačuje se bohatě zdobenou historizující fasádou,
ží a konzerv s chladírnou a lednicí, doloženou plánem od stavite- vycházející z prvků manýrismu a baroka a původními dřevěnýle Josefa Martínka, ale již před r. 1913 živnost přenesl do Bělovse. mi vyřezávanými vstupními dveřmi. Nedoloženým projektantem
Po první světové válce V. Hofman provedl dílčí opravy domu po- domu je podle A. Skalického stavitel Josef Hakauf, dekorace prodle plánů architekta Bohumila Kuchaře, z nichž byl mj. v r. 1921 vedl pravděpodobně sochař a štukatér Václav Čeřovský. Po zdaproveden nový dekorativnější štít s lomenicí ze svislého a šik- řilé rekonstrukci v r. 2003 je zde penzion a bar Marc O´ Polo.
mého bednění. (viz foto)
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Obnova kontejnerových stání v roce 2020
Také v v roce 2020 jsme pokračovali v obnově a „zkrášlení“ kontejnerových
stání ve městě. Jedná se o celkem šest stání, u kterých firma ELEKTROIN spol. s r. o.,
Náchod, provedla nové pojezdové plochy
ze zámkové dlažby a terénní úpravy.
Obyvatelé Náchoda tak mohou ukládat komunální i tříděný odpad v příznivějších podmínkách v ulicích Zahradní,
Kostelecká (u čp. 1824), Kollárova, Březinova, Pod Homolkou a v ulici Havlíčkova. Z městského rozpočtu si tato investice vyžádala částku více než jeden milion
korun (1.007.195 Kč včetně DPH). S další
obnovou kontejnerových stání se počítá
i v roce 2021.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Místní poplatek

za komunální odpad
na rok 2021
Žádáme občany, aby vzhledem k situaci
s Covid 19 upřednostňovali bezhotovostní platbu při platbě místního poplatku za
komunální odpad.
Platba na účet města č. 19337551/0100,
vedeného u Komerční banky, a.s
VS – rodné číslo poplatníka (platba za
každou osobu zvlášť)
Specifický symbol – číslo domu
Poplatek na rok 2021 při úhradě:
1. ledna – 28. února
– částka 450 Kč na osobu
1. března – 31. května
– částka 650 Kč na osobu
1. června – 30. září
– částka 900 Kč na osobu
Od 1. října částka 900 Kč na osobu (základní sazba + 50% sankce za neuhrazení  včas) tj. 1350 Kč

Městská knihovna
Nový chodník v ulici U Zastávky
Na přelomu listopadu a prosince 2020
proběhla výstavba nového chodníku v ulici U Zastávky v Náchodě Starém Městě.  
Díky pracovníkům Technických služeb
Náchod tak mohou obyvatelé této lokality a cestující využívající nedalekou vlakovou zastávku ocenit bezpečnější a pohodlnější chodník.

v Náchodě má nový bibliobox
První čtenáři mohli ve středu 16. 12.
2020 poprvé vracet zapůjčené knihy prostřednictvím nového biblioboxu umístěného před vstupem do knihovny. Za účasti místostarostů Jan Čtvrtečky a Františka
Majera a vedení Městské knihovny Náchod  v čele s ředitelkou paní Ivanou Votavou si také mohli názorně prohlédnout, jak samotné vracení knih probíhá
a jak je řešen bibliobox pro bezpečné vracení knih, aby nedošlo k jejich poškození. Zásadní prosbou knihovníků směrem
ke čtenářům je VHAZOVAT KNIHY HŘBETEM NAPŘED.
Věříme, že čtenářům tato služba umožní pohodlně vracet knihy právě v této složité době a knihovníci pak budou moci
knihy půjčovat dalším čtenářům bez zbytečného prodlení, protože služba je k dispozici nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu.
Co je vlastně bibliobox?
Bibliobox je velká kovová a bytelná schránka na knížky s vnitřním vozíkem, která umožní vrátit vypůjčené knihy, časopisy a ostatní dokumenty i když
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je knihovna momentálně zavřená. To
znamená 24 hodin 7 dní v týdnu. V horní části boxu je vstupní otvor, do kterého se vkládají knihy. Pod vstupním otvorem jsou zamykatelná dvířka, za kterými
je speciální vozík na knihy. Aby se zamezilo poškození vracených knih, je dno vozíku usazeno na pružinách. Knihy tak padají vždy z výšky cca 20 cm.
Jak do něj vracet knížky?
Knížky a časopisy se vhazují hřbetem
napřed – méně se tak poškozují.
Deskové hry, tematické kufříky a audioknihy není z technických důvodů možné vracet prostřednictvím biblioboxů.
Knížky vhozené do biblioboxu budou
odepsány ze čtenářského konta následující pracovní den, knihovna vyrozumění o vrácení výpůjčky neposílá. Vrácení dokumentů je možné si následující
pracovní den ověřit.
Pokud bude do boxu vhozena knížka
po uplynutí výpůjční doby, poplatky
za upomínky vybere knihovník při příští návštěvě.
Vhozené poškozené a neúplné dokumenty nebudou z konta odečteny.
POZOR – knihy zapůjčené prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven se vrací pouze při osobní návštěvě knihovny.
Princip fungování
Pokud uživatel nechce vrátit půjčený
dokument přímo do knihovny, vhodí jej
do návratového boxu. Pověřená osoba pak
dokumenty z návratového boxu vyjme
a vrátí je do knihovny. Je důležité upozornit na skutečnost, že pokud uživatel hodí
dokument do boxu, ještě tím není dokument vrácen. Jeho vrácení nastává až v situaci, kdy jej knihovní zaměstnanec zaeviduje jako vrácený – např. druhý den
po vhození do boxu. Čtenář by si proto měl
ověřit, zda k vrácení skutečně došlo, např.
e-mailem či kontrolou čtenářského konta,
a na případné nesrovnalosti ihned upozornit. Také pokud má čtenář uhradit poplatky za pozdní vrácení, nevyhne se jim
tím, že knihu vloží do návratového boxu.
Bude je muset uhradit při osobní návštěvě
knihovny. Poplatek za pozdní vrácení však
přestane nabíhat ve chvíli, kdy je kniha zaevidovaná jako vrácená (viz výše).

Bytová výstavba u náchodské
nemocnice pokračuje
V polovině listopadu podepsali zástupci města Náchoda a společnosti Rezidence Duhovka s.r.o. smluvní ujednání, na základě kterých došlo k převzetí zahájených
a nedokončených projektů v atraktivní lokalitě u náchodské nemocnice.
Do konce roku 2023 tak zde bude dokončeno cca 80 bytových jednotek. Investorem výstavby je nově založená společnost Rezidence Duhovka s.r.o., jejímiž
společníky jsou společnosti s letitými
zkušenostmi v oblasti stavebnictví a bytové výstavby (společnosti ALPRIM CZ
a FATO). První projekt s názvem „Rezidence Duhovka“ navazuje na původní myšlenky autorů projektu.
„Těší mě, že se podařilo najít nového partnera, resp. partnery, kteří tak jak slíbili, zahájili do 14 dnů od podpisu smluv stavební
práce a již v těchto dnech výstavba v lokalitě na sídlištěm u nemocnice pokračuje. Město Náchod se na projektu výstavby bytových
domů podílí jako investor infrastruktury.
Současná podoba projektu a renomé nových
partnerů, kteří se jej zavázali dokončit, je
pro nás příslibem jeho zdárného dokončení,“
uvedl starosta Jan Birke.
Projekt výstavby bytových domů, o který je již nyní velký zájem, je prezentován
na webu projektu www.rezidenceduhovka.cz.
„Předpokládáme, že prvních bezmála 30
bytových jednotek dokončíme vlastními kapacitami (tj. kapacitami společností ALPRIM
a FATO) do konce příštího roku. Spolupracujeme se silným finančním partnerem, který
bude garantovat po finanční stránce zdárný
průběh realizace projektu,“ uvedli při podpisu smluv Ing. Josef Buchta a David Šolc,

jednatelé společnosti Rezidence Duhovka s.r.o.
V roce 2021 se připravuje pokračování
výstavby v této lokalitě s tím, že nabídka
dalších bytů bude zveřejněna v druhé polovině roku a všechny obchodní i stavební aktivity budou směřovat k tomu, aby
výstavba byla jako celek s podporou města dokončena nejpozději v druhé polovině roku 2023.
Podrobnosti k projektu:
Nový investor Rezidence Duhovka
s.r.o. se sídlem v Hradci Králové převzal závazek Bytového družstva Sluneční
stráň na výstavbu dvou bytových domů
sestávajících ze 14 bytových jednotek (celkem 28 bytových jednotek) s termínem
nejpozději do 30. 10. 2023. Kupní smlouva na pozemky pod bytovými domy byla
uzavřena po zaplacení kupní ceny.
Nový investor FATO real s.r.o., člen holdingu FATO, se sídlem v Hradci Králové,
převzal závazek Bytového družstva Náchodská vyhlídka na výstavbu dvou bytových domů o minimálně 53 bytech. Tento
závazek bude splněn do 30. 10. 2023 s tím,
že prodej části pozemku č. 110/65 z majetku města se uskuteční po realizaci jednoho podlaží bytového domu po zhotovení
geometrického plánu.
Oba noví investoři převzali i původní
závazek výstavby a to, zaplacení smluvních pokut pro případ nedodržení termínu kolaudace, tj. 30. 10. 2023. Město
Náchod tak nebude vracet dotaci na výstavbu technické infrastruktury ve výši
150 % poskytnuté dotace.
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Spolupráce psychiatrických
nemocnic a komunitních služeb
nese ovoce

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:

operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 35 000 Kč až 37 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

V Česku prožije duševní onemocnění každoročně více než
pětina obyvatel. U mnohých z nich vede zkušenost s duševním
onemocněním k hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. V důsledku nemoci a hospitalizace se obvykle lidem naruší vztahy
v rodině, přijdou o bydlení, o práci a finanční zajištění. Při návratu do běžného života tak často potřebují podat pomocnou
ruku. Tu může nabídnout lidem žijícím v náchodském okrese
organizace Péče o duševní zdraví (PDZ).
Aby byla podpora člověku při přechodu z nemocnice domů
užitečná, je zapotřebí úzké spolupráce mezi všemi subjekty, které mu nabízí pomoc, tzv. multidisciplinární spolupráce. Dobrá
komunikace mezi pacientem, pracovníky nemocnic a pracovníky komunitních služeb, jako je Péče o duševní zdraví, může
hrát v zotavení z nemoci velkou roli. Ukazuje se, že při práci
komunitní služby PDZ je velice důležité provést klienta obdobím hospitalizace, propouštění a návratu domů tak, aby se mohl
na změny včas připravit. Příprava na propuštění by měla začít
již na samém začátku hospitalizace. Klient je aktivně povzbuzován ke spolupráci, v rámci které si sestavuje své potřeby a přání, na jejichž základě a základě poznatků pracovníků nemocnice a zkušeností PDZ vzniká plán propuštění.
Jako dobrý příklad z praxe může sloužit příběh paní Petry.
Petra se po několika měsíční léčbě v nemocnici cítila lépe a přála si jít domů. U Petry však před odchodem do nemocnice došlo ke konfliktu v rodině. Přišla o bydlení a její syn začal bydlet
u otce. Petra chtěla dát všechny záležitosti zpět do pořádku a bydlet opět se svým synem. Pracovníci PDZ se snažili Petře s propuštěním z nemocnice pomoci. Na možnosti propuštění spolupracovali jak s Petrou, tak s léčebným týmem psychiatrického
oddělení a také na setkáních multidisciplinárních týmů. Ze strany léčebného týmu nemocnice zaznívala obava z nejistoty, zda si
Petra uvědomuje náročnost situace po návratu z hospitalizace,
v jejímž důsledku by mohlo dojít i k opětovnému propuknutí nemoci. Pracovníci PDZ naopak přinášeli svou zkušenost z dřívější spolupráce s Petrou a ujištění, že je schopná kroky při návratu s podporou zvládnout. Po vzájemném vyjasnění si priorit se
všichni domluvili na krocích vedoucích k propuštění. Po propuštění Petra využila podporu náchodského týmu PDZ. Pracovníci
jí pomohli zpřehlednit si jednotlivé kroky, najít nabídky bydlení
a práce, provedli jí možnostmi finančního zajištění, doprovodili ji k ambulantnímu psychiatrovi, edukovali o užívání medikace a předcházení relapsu. Petra si vyřešila své další záležitosti, i přes počáteční únavu, do značné míry sama. Vše vyjednala
a zrealizovala. Příběh Petry tak má šťastný konec. V současnosti má práci, je finančně zajištěná a bydlí v nájemním bytě se
svým synem tak, jak si to přála. Podporu služby PDZ dnes již
nepotřebuje.
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Zprávičky
z Masaryčky
PF 2021. Buďme optimisté, snad bude
klidněji. Bez omezených možností vzdělávat se či někoho vzdělávat face to face.
Na sklonku právě uplynulého kalendářního roku mohli žáci všech ročníků alespoň na pár dnů zavítat do svých tříd. Dosti hlasitě v nich zaznívalo, že distanční
nebo střídavá distanční a prezenční výuka rozhodně není tím, čím by chtěli nadále procházet.
Říká se však, že i zlé je k něčemu dobré. Toto po léta tradované rčení je zcela
poplatné i dnešní době. Současná, poněkud vynucená forma vyučování na dálku nás posunula podstatně dále - hlavně
v oblasti komunikace a při využívání informačních technologií. Zvládat jsme se
je učili „za pochodu“ úplně všichni: učitelé, žáci i rodiče. Poupravené rozvrhy hodin se navíc musely – na rozdíl od jarní
1. vlny pandemie – plně dodržovat, přítomnost na hodinách prostřednictvím
počítače či mobilu byla povinná. Rovněž
hodnocení práce dětí probíhalo dle obvyklé škály známek 1–5.
Prosincová mikulášská nadílka odstartovala znovuotevření školní žákovské
knihovny. Ta nyní disponuje mnoha tituly určenými především dětem a mládeži
od 1. po 9. třídy. „Máme jich již více než
700, nabídka se bude průběžně aktualizovat,“ zmiňuje za celý realizační tým
Mgr. Natálie Kotopulu. Zároveň uvádí:
„Razíme heslo: Čteme, abychom více znali a uměli. A moc rádi další zajímavé knihy vhodné pro žáky ZŠ přijmeme od případných dárců.“
Leden a další měsíce roku 2021 ukážou,
co nového nám přinesou. Nikdo zatím nevíme, kdy se do školy budeme moci naplno vrátit. Víme však, že se budeme snažit
vše co nejlépe společně zvládnout.
Kolektiv ZŠ TGM Náchod přeje všem
úspěšný rok 2021

ZŠ PLHOV
Projekt Tour For The Future
ve škole na Plhově
Ve čtvrtek 3. 12. k nám do školy zavítala speciálně technologicky upravená
pojízdná učebna s nejmodernější technikou, kde si žáci 8. A mohli vyzkoušet práci s notebooky, 3D tiskárnami a dalšími
technologickými novinkami. Zjistili jsme,
že řemeslo už v dnešní době není stejné
jako před 20 lety a že práce s počítačem
je potřeba právě i v řemeslné a průmyslové výrobě.
Na notebooku jsme si mohli „vyprojektovat“ svůj vlastní návrh klíčenky se jménem či přezdívkou. Následně jsme si mohli svou novou klíčenku vytisknout na 3D
tiskárně a odnést domů.

V druhé části programu jsme při přednášce mohli popřemýšlet o své budoucí
profesi. Každý žák vyplnil dotazník a pak
počítačový program vyhodnotil směr, který by pro nás mohl být v budoucnosti zajímavý. A tak uvidíme, kam kroky dětí
za rok a půl povedou.
Alena Macková Rosová, TU 8.A
Jelikož doma mám také 3D tiskárnu, tak mě nic nepřekvapilo. Až na program, ve kterém jsme modelovali přívěsek na klíče. Při modelování přívěsků to
byla asi největší sranda, protože jsme neměli u notebooku myš a museli jsme to
všechno dělat na touchpadu.
Druhá část projektu mě docela dost zaujala. Bavilo mě dělat kvízy a zjistit, jaká
profese je pro mě doporučená. Tato přednáška byla velice zajímavá.
Ondra Černý, 8. A
Nejvíce se mi líbily 3D tiskárny. Mohli jsme si v jednoduché aplikaci vytvořit
vlastní jmenovky a následně je vytisknout. Ještě před tím jsme si vytiskli jednoduché píšťalky.
Druhý program nám pomohl vybrat si
povolání. Mně osobně rozšířil možnosti a když jsem se nad tím zamyslela, vyšly mi výsledky, které by mě mohly bavit.
Mám z čeho vybírat. Celý program se mi
líbil, měli ho skvěle a zábavně udělaný.
Kristýna Čtvrtečková, 8. A
Jak se daří plhovské družině
Před začátkem nového školního roku,
v srpnu, bylo vše naplánováno. Nabídneme našim dětem všechny aktivity jako obvykle. V září, než se znova ve škole nasadily roušky, jsme si ještě tak tak stihli
prohlédnout nové tváře prvňáčků. Než se
však všechny aktivity zájmového vzdělávání stačily rozběhnout, v říjnu bylo naše
školské zařízení, společně se základní
školou, pro děti uzavřeno.
V této nelehké době, nejen pro děti a jejich učitele, se vychovatelky aktivně zapojily do distančního vzdělávání žáků
plhovské školy. Pomáhaly s distanční výukou ve třídách, posílily tak řady asistentů pedagoga. Pracovaly na svém osobnostním a odborném růstu, vyhledávaly
vzdělávací zdroje, účastnily se webinářů.
Zapojily se do systému zajišťování hlídání dětí zaměstnanců IZS. Hlavně se však
těšily na návrat dětí do školy, připravovaly, komunikovaly a radily se spolu formou
videokonferencí.
V druhé polovině listopadu se nám
do družiny děti postupně vrátily, ale
ne všechny ke svým vychovatelkám
do svých oddělení. Podařilo se nám ale,

díky dobré organizaci, flexibilitě vychovatelek a ochotě asistentek ve družině, zajistit opět pobyt všem přihlášeným dětem
a dodržet i tak všechna hygienická doporučení. Dětem zajišťujeme denně pohyb
venku, v lese nebo na hřišti.
Stálý pedagogický sbor plhovských
vychovatelek si zakládá na týmové spolupráci, zdokonaluje se stále ve vzájemné komunikaci. Zkušenější vychovatelky se snaží předávat své pedagogické
dovednosti těm méně zkušeným. Mladší kolegyně zase těm starším pomáhají
s novodobými komunikačními možnostmi a jejich využitím v praxi. Reagujeme
pružně na nově vzniklé situace. Snažíme
se i teď naplňovat náš školní vzdělávací
program novými způsoby. I v této složité době společně vyhledáváme, vymýšlíme a pořádáme tradiční i nové akce, jen
se na nich společně hromadně fyzicky nepotkáváme.
Co se letos povedlo, co do Vánoc děti
v plhovské družině zažily
V listopadu jsme využili sportovní výzvu Déčka a trénovali jsme atletické prvky v aleji. Ověřili jsme si přírodovědné
znalosti poznáváním hub na obrázcích,
zahráli jsme si v lese pexeso a starší děti
tripexo.
V prosinci jsme se vydali do města obdivovat vánoční strom na náměstí, betlém,
výzdobu města. Užili jsme si i prvního
sněhu. Prvňáci vyběhli na Bory a zkoušeli jízdu na lopatách. Druháci a starší děti
stavěli a užívali si sněhu na našem rozlehlém školním hřišti. Ze družiny se vysílala Mikulášská videokonference dětem
do první třídy. Ve školním klubu vznikl vánoční fotoateliér, kde tvořila vášnivá fotografka Tetyana Kotlan, letos nová
paní vychovatelka. Letošní čertí olympiáda proběhla venku za nečekaně slunečného počasí, naši malí čerti řádili na našem krásném školním hřišti při zdolávání
pekelných disciplín. Hrála se postřehová
hra v lese s vánoční tematikou. Využívali
jsme nabídek výstav ve městě, navštívili
jsme výstavu betlémů v náchodském muzeu. Nechybělo ani vánoční tvoření, výroba dárků a přání. Nezapomnělo se na české vánoční tradice.
Děkuji celému týmu vychovatelek
a asistentek za spolupráci, vedení školy za podporu našich aktivit. Děkuji i rodičům, prarodičům, přátelům naší školní družiny za přízeň. Přeji hodně zdraví
a trpělivosti všem.                     Věra Rýdlová
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PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Rok 2020, rok, který nás od svého
začátku stavěl před nové a nové
situace, je za námi. Žáci i učitelé
tuto zatěžkávací zkoušku zvládli.
Zvláštní poděkování patří rodičům žáků
nižších ročníků a rodičům žáků speciální
školy, kteří na distanční výuku reagovali obzvláště odpovědně a s učiteli na výuce svých dětí aktivně spolupracovali. Naštěstí na podzim byly děti doma jen 15 dní
a poté se opět mohly vrátit do lavic. Čekaly na ně nově vymalované prostory vonící čistotou. Stačilo jen vyzdobit nástěnky
zimními obrázky.
V pátek 4. 12. Spolek Josefa Zemana
všechny žáky obdaroval mikulášskými
balíčky. Předvánoční atmosféru si žáci
se svými učiteli a spolužáky užili dosyta.
Pouze vánoční besídka, na kterou každoročně zveme všechny rodiče, se tentokrát
konala bez účasti rodičů.
V závěru starého roku byly ještě vymalovány prostory třetího podlaží budovy školy v Raisově ulici k dalšímu využití.
V rámci primární prevence na škole
vznikl také školní parlament.
Hlavním cílem školního parlamentu
je nejen vytvoření informačního mostu mezi žáky, učiteli a vedením školy, ale
také předcházet jevům jako je šikana, fyzické napadání, psychické vydírání.
Členové školního parlamentu přicházejí s podněty pro zlepšení kvality školního
prostředí, školních i mimoškolních aktivit. Také pomáhají bdít nad dodržováním
školního řádu, který je základním předpokladem k rozvíjení osobnosti žáka školy.
Existence školního parlamentu podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy.
S nadějí vstupujeme do roku 2021
a hledíme vstříc jeho dnům. Naším velkým přáním je vrátit režim školy do obvyklých kolejí a ukázat žákům zas život
za zdmi školy a za hranicemi města, protože naším hlavním cílem je naučit žáky
žít ve společnosti.
Všem žákům a všem rodičům přejeme
pevné zdraví a školu, která se už zavírat
nebude.                           Mgr. Zdeňka Říhová

ZŠ BABÍ
Na každé těžké situaci je potřeba hledat
pozitiva. I u nás ve škole se nějaká najdou.
Ve družině jsme vytvořili malé kolektivy,

kde se můžeme více věnovat jeden druhému. Každý den se dostaneme do lesa, při
povídání se slyšíme a dostalo se na složité deskové hry. V souladu s opatřením
nás navštívil Mikuláš, čert a anděl. Děti
se trochu bály, ale nakonec se ukázalo, že
do pekla nikdo z nás nepatří. Zůstala jen
dobrá nálada a něco dobrého na zub. Na
Babí jsme rádi za každý společně strávený den.          kolektiv ZŠ Pavlišovská – Babí

„Co nového Pod Montací“
Dlouhé zimní večery odjakživa lidi sváděly k vypravování a sdílení příběhů. Jakmile se venku setmělo, mělo
vyprávění mnohem poutavější náboj a lidé se cítili navzájem spjatí a propojení.
Letošní rok byl oproti těm předcházejícím v ledasčem jiný. Donutil nás změnit
životní styl a zvážit naše hodnoty a priority. Trávíme více času doma v okruhu
nejbližší rodiny. Co takhle zkusit navázat
na dávnou tradici a strávit večer vypravováním? S páťáky a šesťáky z naší školy jsme výzvu přijali a pustili se do světa
příběhů. A protože jsme každý jiný, jsou
jiné i příběhy.
„Frantův příběh se odehrává ve starém
městě u Prahy. Místo to není zrovna krásné,
ale Franta se v něm cítí jako v sedmém nebi.
Pracuje v místní restauraci, která je sice
dost stará, ale jídlo tam vaří dobré. V noci je
město strašidelné a ponuré. Většina domů
ve městě je neoprávněná a na některých dokonce opadává omítka stářím…”
„Bětka je holka, která bydlí na samotě
u lesa a má psa Alíka. Vedle jejich domu je
veliký listnatý les. Uprostřed toho lesa je pařez, ke kterému si Alík a Bětka chodí hrát.
Ale je tam jeden háček, v tom lese žijí divoká
zvířata. Alík je chytrý a vždy poslechne svého pána. Bětka je hodná, hezká a taky tvrdohlavá holka, která má vždy svou hlavu. No
a tvrdohlavost se někdy nevyplácí…”
„Další příběh se odehrává v opuštěném
hradě, který jako opuštěný moc nepůsobí.
Vypadá, jako by byl polorozpadlý, má čtyři strážné věže, několik pokojů a malé náměstí. Ozývají se odtud podivné zvuky, které
nejsou úplně příjemné. Místní se domnívají, že tu straší. Jednoho dne se mladá dívka
z vesnice s několika dalšími kamarády rozhodnou, že půjdou opuštěný hrad prozkoumat…”
„Xenilix, zelený mužíček velikosti zahradního trpaslíka, posledních několik měsíců letěl napříč vesmírem, aby prozkoumal novou
planetu. Raketa přistála a Xenilix vystoupil
na cizí planetu. Planeta byla obsypaná krátery, ze kterých stoupal kouř štípající do očí.
Byla to vyschlá, horká a doutnající kulička
bez sebemenší známky života…”
Kterým z úvodů byste se nechali zlákat vy? A vypravujete si? Zkuste si zapálit svíčku a povolit uzdu své fantazii. Uvidíte, kterým směrem se vydá...

Projekty Erasmus
zdokonalení v cizích jazycích
Rok 2020 je již 10. v pořadí, kdy se soukromá střední škola Academia Mercurii
v Náchodě účastní mezinárodních projektových setkání ERASMUS+. Jedná se
o několik typů projektů. Jedním z nich je
mezinárodní spolupráce škol. Cílem tohoto typu je výměnný pobyt žáků v partnerských školách v zahraničí. Těch jsme
napočítali za posledních 10 let 28! Realizovaly se tedy zhruba dvě zahraniční
mobility každý školní rok. Navštívili jsme
společně s našimi žáky 9 zemí, některé
opakovaně a to: Francie, Itálie, Španělsko,
Turecko, Polsko, Dánsko, Nizozemí, Velká
Británie, Německo.
Dalším typem projektů ERASMUS+
jsou projekty zaměřené na výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe celých škol,
účast na mezinárodních konferencích,
nebo jazykové kurzy pro zvyšování kompetencí učitelů.
I v letošním školním roce jsou v naší
škole schváleny dva projekty ERASMUS+,
jeden pro žáky, kde na ně čekají partnerské školy v Dánsku, Španělsku a na Maltě a druhý pro učitele cizích jazyků, které
čekají výjezdy na jazykové kurzy.
Výuka cizích jazyků je pro naši školu
jednou z priorit. V hodinách cizích jazyků
klademe důraz na konverzaci a uplatnění jazykových dovedností v reálném životě. Studium anglického jazyka je povinné, druhý cizí jazyk si však žáci mohou
volit a to z jazyka španělského, německého, ruského a francouzského. V odpoledních hodinách nabízíme našim žákům ještě možnost rozšířit svoji znalost o 3. cizí
jazyk formou nepovinných jazykových
kroužků.
Znalosti cizích jazyků jsou pak výhodou našich absolventů, jak studijního oboru cestovní ruch, tak ekonomického lycea
či sportovního managementu.
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Sociálně aktivizační služba Archa

z Náchoda rychle zareagovala
na uzavření základních škol a pomáhá
i rodinám v nouzi

***

Sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi Archa bleskurychle zareagovala na uzavření základních škol i na problémy, do kterých se lidé dostávají v souvislosti s vyhlášením nouzovému stavu.
Po uzavření základních škol pracovníci
Archy přizpůsobili poskytování svých
služeb nové situaci. Otevírací dobu přesunuli z odpoledních hodin na dopoledne, ve svých prostorách začali poskytovat bezplatné připojení k internetu,
půjčují tam dětem notebooky na distanční výuku, radí s domácími úkoly a pomáhají i rodičům například s tím, aby získali od některé z nadací notebook pro své
dítě zdarma.
Archa se zaměřuje na rodiny, které
mají finanční potíže. Do těchto potíží se
v tomto období nedostávají pouze matky samoživitelky, ale stále častěji i úplné
rodiny, kde táta přišel o práci. Děti mají
ve škole nařízenou distanční výuku, ale
doma není ani jeden počítač. Školy notebooky na půjčení většinou nemají a koupit
ho by znamenalo, že rodina nebude mít
z čeho zaplatit nájem. Rodiče také často
neumí svým dětem s úkolem poradit. Zde
nastupují pracovníci Archy a pomáhají rodičům i dětem, aby se dokázali s nově nastalou situací vypořádat.
„Začali jsme ještě intenzivněji spolupracovat se školami. Velmi nám pomohl
nápad pana ředitele Majera ze ZŠ Komenského, který naši novou nabídku služeb
rozeslal jediným kliknutím všem žákům,
rodičům i pracovníkům školy, což je cca
1500 lidí,“ říká pracovnice Archy Martina Mlčouchová. To stejné pak podle vzoru
ZŠ Komenského udělali i ostatní ředitelé
a ředitelky náchodských základních škol.
Zpráva se rozletěla do celého města, jako
by někdo shodil tisíce letáků z helikoptéry. Do Archy začalo přicházet víc a víc lidí,
takže se musejí objednávat předem a někdy to tam vypadá jako v čekárně u lékaře. Vedoucí Archy Denise Carvové se podařilo zajistit pro 16 rodin samoživitelů
notebooky zdarma. 15 notebooků z Nadačního fondu pomoci, na další notebook
se lidé složili finančními částkami na Patrondeti.cz Zde se nám podařilo sehnat
například i peníze na základní balíček potřeb pro určité rodiny, jejichž příběhy si
můžete na webových stránkách Patrona
přečíst. V současné době na patrondeti.
cz ještě běží pár výzev určených na podporu potřebných rodin. Všem nadačním
fondům, které podpořili “naše” rodiny
jménem naším, i jménem podpořených
klientů, velmi děkujeme.
Kromě služeb zaměřených na vzdělávání pracovníci pomáhají i rodinám v nouzi.

Do Archy stále častěji přichází lidé v zoufalých situacích. Jsou to tátové a mámy
od rodin, kteří ztratili práci, mají nedostatek finančních prostředků, nezvládají platit nájem, chybí jim peníze na jídlo, hrozí
jim ztráta bydlení a některým i odebrání dětí do ústavní výchovy. Dříve se takové případy objevovaly desetkrát do roka.
Nyní jich každý týden přichází hned několik.
Jedním z nejzávažnějších případů, které pracovníci Archy v poslední době řešili, je příběh babičky Marie, která se musí
sama postarat o svých pět vnoučat. Její
dcera, matka dětí, byla totiž odsouzena
k trestu odnětí svobody na několik let. Své
mamince zanechala čtyři krásné, milé,
hodné holčičky a jejich malého bratříčka. Babička byla postavena před přetěžký
úkol. Bylo zapotřebí zajistit spoustu věcí
v krátkém čase. Pokud by se to nepodařilo, musela by vnoučata do dětského domova. Matka nechala děti naprosto bez
prostředků. Neměly boty, oblečení, žádné školní pomůcky. Přivezly je k babičce
do bytu 1 + kk, kde žila se svými třemi
dětmi. Najednou jich bylo v bytě devět.
Podařilo se sehnat větší byt, do kterého
se bude moci paní Marie se svou nejmladší dcerou a pěti vnoučaty nastěhovat. Archa zajistila sponzory, kteří zaplatili základní výbavu bytu i další věci. Především
díky nezlomnému úsilí babičky a podpory
ze strany pracovníků Archy ve spolupráci s dalšími organizacemi se věc podařila
a děti nebudou muset do ústavní výchovy.
„Máme z toho všichni radost. Vnoučata
babičku bezvadně poslouchají. Shodujeme
se i s pracovnicemi OSPOD Náchod, že babička bude děti vychovávat lépe než jejich
vlastní matka, která dělala podvody, dětem nekoupila ani sešity do školy a ukradené peníze raději utratila za věci pro
sebe. Paní Marie je odhodlaná se o vnoučata postarat a my věříme, že to dokáže,“
říká sociální pracovník Archy Jan Vajsar.                                                                                                                                          
                                            Mgr. Jan Vajsar
– sociální pracovník SASRD Archa
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

AMAG

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Poprvé v roce 2021 se vám hlásí Spolek AMAG z.s. (Ateliér malířů a grafiků), který sdružuje především výtvarníky z našeho Náchoda, ale i několik přespolních. Známé okolnosti a omezení zabránily plánované instalaci předvánoční výstavy výtvarných děl
našich členů v čítárně Městské knihovny. Své příznivce jsme ale nechtěli o tuto výtvarnou lahůdku připravit. Proto jsme poprosili redakci, aby nám umožnila zprostředkovat na tomto místě alespoň malou část z naší tvorby. Jedná se většinou o maloformátová
dílka s vánoční a novoroční tématikou, provedená různými výtvarnými technikami.

LEDEN

AMAG

Redakci Náchodského zpravodaje děkujeme za její vstřícný postoj a věříme, že se situace za nějakou dobu alespoň přibližně navrátí do obvyklých kolejí a my vás budeme opět moci pozvat na některou z našich budoucích akcí a výstav. Do té doby musíme být
trpěliví, a tak zde připomeneme adresy, kde nás můžete alespoň virtuálně navštívit: adresa profilu na facebooku (www.facebook.
com/amag.nachod) a webové stránky (www.amag.cz).
Moc se na vaši návštěvu těšíme, na tu virtuální, a ještě více na tu osobní.
Mějte se zdravě a přejeme vám hodně štěstí a pohody v tomto roce.
Příprava a text: Jiří Spíšek
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KLADSKÉ POMEZÍ

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Výjimečná sezóna
v Kladském pomezí
Letošní turistická sezóna i celý rok 2020 byl pro organizaci destinačního managementu výjimečný hned v několika směrech. Pojďme si společně připomenout, co vše se událo v Kladském pomezí.
Největší novinkou se stal turistický produkt Božena 200, který vznikl ke 200. výročí od narození spisovatelky Boženy Němcové. Díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje a měst Česká Skalice a Červený Kostelec vznikla nová tiskovina a webové
stránky, realizovány byly reklamní kampaně a natočeno několik
reportáží. Moc nás těší, že díky této propagaci stoupla návštěvnost turistických cílů oproti roku 2019 o více než 20 %.
Díky projektu Čapek se nám podařilo navázat spolupráci se zahraničním zastoupením České republiky v Japonsku, kde se Karel
Čapek těší velké oblibě. Realizovali jsme pracovní cestu po jeho
stopách v Kladském pomezí a ve spolupráci s Královéhradeckým krajem vznikl tištěný materiál v japonštině. Díky spolupráci s agenturou CzechTourism, Kladské pomezí získalo mediální
prostor v pořadu Snídaně s Novou a v ranním vysílání Frekvence 1 v podobě soutěží o regionální produkty a pobyty na farmě
Wenet a v kempu Brodský.
Naše přípravy na letní sezónu značně ovlivnila epidemie koronaviru. Nastalé situaci jsme se snažili přizpůsobit a efektivně

využít všech našich možností k rozvoji cestovního ruchu v regionu. Pro naše partnery jsme vytvořili zcela nové možnosti propagace. Cílem byla především podpora těch, kteří na jaře museli uzavřít své provozovny. Epidemie zasáhla také do příprav
třetího ročníku česko-polského projektu Festival zážitků. Z důvodu uzavření hranic došlo k jeho přesunutí na léto 2021. Cestovatelská hra pro rodiny s dětmi Toulavý baťoh se uskutečnila
bez omezení a dokonce se do ní zapojilo o 7 % soutěžících více
než loni. Pouze došlo k jejímu prodloužení na dva roky, proto ke
slosování o hlavní ceny dojde až na podzim 2021.
Důležitým momentem letošního roku bylo zahájení přípravy nové marketingové strategie pro destinaci˝ Kladské pomezí
ve spolupráci s Norou Dolanskou, jež má bohaté zkušenosti napříč službami cestovního ruchu u nás i v zahraničí. Dokument
je projednáván a k jeho schválení by mělo dojít v prvním pololetí příštího roku.
Velmi si vážíme důvěry a podpory našich členů, bez nichž bychom nemohli existovat, a zároveň jsou pro nás velkým závazkem. Pevně věříme, že se nám společně podaří cestovní ruch
podpořit natolik, aby pomohl vytvořit nové příležitosti pro náš
region.                                                                    Markéta Venclová

LEDEN

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245,
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

PF 2021 Městská knihovna

Náchodský výtvarný podzim
– 37. ročník přehlídky umění regionu.
Do 10. 1. 2021
AMAG – sejdeme se ve čtvrtek
Současný výtvarný spolek AMAG (Ateliér malířů a grafiků), jehož základem byl Kruh výtvarníků založený již v březnu roku
1948, sdružuje amatérské výtvarníky města Náchod. Odbornému vedení spolku se v minulosti věnovalo několik významných výtvarníků Náchodska. Výstava přibližuje AMAG jako
živou součást komunitní kultury, nejen obsáhlým výběrem
děl současných členů, ale také přenesením a instalací prostředí ve kterém se spolek schází a tvoří. Výtvarná díla v rozmanitých technikách (kresba, malba, grafika, plastika) budou
doplněna také ukázkami malby v plenéru, grafickým koutkem, malbou zátiší ve spolkové místnosti a kresbami členů
spolku zachycujících vlastní historii spolku včetně fotografické a další dokumentace i práce významných mentorů spolku.
Kolektivní výstava náchodského Sdružení výtvarníků AMAG.
Kurátoři výstavy: PhDr. David Chaloupka, MgA. Michal Burget. Vernisáž výstavy v pátek 22. ledna v 17 hodin. 23. 1. – 14. 2.
Souběžně s výstavou připravujeme následující doprovodné akce:
1. výtvarnou dílnu pro všechny věkové stupně s unikátní
technikou tisku z barevné hlíny vedenou Evou Jiráskovou
2. výtvarnou dílnu pro děti, jejich rodiče i dospělé zájemce,
jak ilustrovat pohádkový svět (vede Anna Maněnová)
3. přátelskou přednášku a následující besedu k historii spolku AMAG vedenou současným předsedou spolku Milanem Jíchou.
Další akce (výtvarné dílny) jsou v jednání s členy AMAG. Jejich zařazení do doprovodného programu závisí také na epidemiologické situaci.
Všechny programy si můžete rezervovat e-mailem na adrese
info@gvun.cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod

GALERIE, MUZEUM

Přehled kulturních akcí

v lednu 2021 v muzeu Náchodska

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského
regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých
lidí až po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli
jsme se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Dále
byla expozice obohacena o nové exponáty, které můžeme pozornosti návštěvníků taktéž doporučit. Organizované výpravy
lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu meisnerova@muzeumnachodska.cz. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12,
13–17 hod. Dne 1. ledna 2021 bude zavřeno.
Náchodský fotografický podzim
František Kulhánek – náchodský Gočár
Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do výstavní síně
muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) na výstavu připomínající
dílo významného náchodského architekta Františka Kulhánka.
Z důvodu uzavření muzeí v listopadu a zájmu veřejnosti bude výstava prodloužena do 17. 1. 2021, otevřeno denně mimo pondělí
9-12, 13-17 hod. Dne 1. ledna 2021 bude zavřeno.
Betlémy
Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do Broučkova
domu (Masarykovo nám. čp. 18) na výstavu betlémů, která nahradí původně avizovanou výstavu Těšíme se na Vánoce. Výstava probíhá do 31. 1. 2021, otevřeno denně mimo pondělí 9–12,
13–17 hod. Dne 1. ledna 2021 bude zavřeno.
Sledujte prosím i nadále aktuální vývoj epidemiologické situace a nařízení vlády ČR, naše webové stránky a facebook, kde informace průběžně aktualizujeme!
Kdo si hraje, nezlobí
Muzeum Náchodska pořádá do března 2021 sbírku hraček místní
výroby, zejména produkce firem KOVODRUŽSTVO, KOVAP a KADEN. Dárci mohou kromě hraček samotných nosit také katalogy,
popř. staré fotografie s danými hračkami. Pokud doma máte nějaký předmět, kterého se nechcete vzdát, a přesto si myslíte, že
je zajímavý a byl by přínosem pro připravovanou výstavu, budeme velmi rádi, půjčíte-li nám jej alespoň po dobu jejího trvání. Vděčni budeme také za zapůjčení fotografií, popř. jiných listin, které si budeme moci oskenovat.
Předměty ze sbírky budou nejprve využity při přípravě výstavy
zaměřené na hračky, jejíž část by měla být věnována právě náchodskému KOVODRUŽSTVU, a následně budou používány i při
dalších výstavách. Přinést je můžete kdykoliv do muzea (vždy se
jménem dárce a kontaktem na něj) nebo ve vyhlášených termínech přímo na osobní schůzky s muzejním kurátorem.
Lednová schůzka se uskuteční 12. 1. 2021 v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě od 15 do 16 hodin. O termínech dalších schůzek
budeme průběžně informovat. Za váš zájem a podporu předem
velice děkujeme!
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s rozsáhlým podzemím. V současné době
probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnostního areálu, během níž je pevnost uzavřena. Volně přístupná
zůstává naučná stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě
zveme.
Od 1. 12. 2020 do 11. 1. 2021 probíhá ve vestibulu Krajského úřadu v Hradci Králové výstava věnovaná meziválečnému opevnění s názvem Opevnění na Náchodsku tehdy a dnes.

***
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
1. 1. 2021 MDDr. Martin Kyselý
		 Nový Hrádek		
2. 1. a 3.1. MUDr. Alois Vejmola
		 Náchod		
9. 1. a 10. 1. MUDr. Ivana Vejmolová
		 Velké Poříčí		
16. 1. a 17. 1. MUDr. Jarmila Vokůrková
		 Červený Kostelec		
23. 1. a 24. 1. MUDr. Alena Zdražilová
		 Náchod		
30. 1. a 31. 1. MUDr. Renata Čábelková
		 Hronov		

PROGRAM
LEDEN

www.decko–nachod.cz

Do nového roku s osmisměrkou
Vážení příznivci Déčka Náchod,
Vánoce utekly jako voda a je tu nový rok
2021. Přejeme vám, ať je co nejlepší a ať
za každé situace neztrácíte optimismus.
Těšíme se na nejbližší možné shledání
s vámi.
Nový rok zahajujeme soutěží. Zkuste si
potrápit své mozkové závity a přečtěte si
hlášky z filmů. Některé z nich jste určitě přes Vánoce zhlédli, a tak vám nebude dělat problém uhádnout, k jakému filmu je přiřadit. Za každou možností jsou
napsána písmena. Ta správná si postupně zapisujte. Získáte tak první část řešení. Po kvízu pokračujte osmisměrkou, která po vyluštění vydá druhou část tajenky.
Řešení zašlete do zprávy na našem Facebooku Déčko Náchod nebo na e-mail  youthinaction@seznam.cz. Vítězí tři nejrychlejší se správnou tajenkou, vyhlášení se
uskuteční v pátek 29. ledna.
Maminka mě utřela lopuchem.
Byla na něm beruška!
a) Jak se krotí krokodýli
b) S tebou mě baví svět
c) Jak vytrhnout velrybě stoličku

HE
DÉ
MĚ

Prosím vás, teď se mi tu hodinku nehýbejte, ať nejste rozmazaný!
a) Tajemství staré bambitky
SÍ
b) Tři bratři
ČK
c) Ať přiletí čáp, královno!
ZK
Já jsem malej, ale šikovnej!
a) Princezna ze mlejna
b) Peklo s princeznou
c) Lotrando a Zubejda

OP
CL
ÝD

Mám rád vřelá objetí!
a) Sněhurka a sedm trpaslíků
b) Ledové království
c) Locika

ED
ŘE
E

Ty máš svaly, já mám čáry!
a) Pohádky z mechu a kapradí
b) Mrazík
c) Perníková chaloupka

N
JE
EN

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

Rokolská 123
tel.: 495 217 195
Palackého 20
tel.: 491 424 524
Náchodská 548
tel.: 491 482 000
Větrník 720
tel.: 491 462 331
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 427 548
Jiřího z Poděbrad 937
tel.: 491 482 911

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kaufland
denně 8–20 hodin.
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obratel
pítko
oblak
nožík
borec
knír
octář
okap
sopka
obyvatel
sova
zátoka
oktáva
Vánoce
lucerna

bota
komín
metla
zábor
beran
kost
oběžník
lotr
torzo
slepice
cenný
kahan
rorýs
sobec
mosaz

tlak
karambol
loupežník
oblek
klubo
oplatka
železo
zlato
klobouk
loutkoherec
korec
role
lorna
lehátko
povoz

pakt
mák
chyták
kachna
mazák
nuzák
kapsa
soudce
dík
meč
bysta
rodiče
akta
pták
klid

kovář
mísa
automat

CÍRKVE

LEDEN

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

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383
752, , výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny:
pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý; středa a pátek 9.00–11.00. V jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby
v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00,
čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností,
neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Povolená účast na bohoslužbách je dána
usnesením vlády. Požehnaný rok 2021 přeje P. Z. Kubeš, děkan.

Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osobní i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv
po telefonní domluvě. V době hygienických a epidemiologických
opatření jsou bohoslužby a veškeré další setkávání až do odvolání pozastaveny. Prosíme, sledujte naše webové stránky: http://
www.nachod.sonov-evangnet.cz a facebook: Evangelíci při Rozkoši.
Na webových stránkách uveřejňujeme přípravy k domácím bohoslužbám a ztišením i různé další texty, které mohou být povzbuzením.
Těšíme se na dobu, až se budeme moct opět setkat společně naživo.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207. budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mobil. 739 481 014.
Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hodin.

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

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

Stavebka i obchodka
jdou s dobou
– žijeme online
Žijeme v době, kdy se těžko plánují dlouhodobější akce. Začátkem října jsme lákali zájemce o studium na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii architekta Jana Letzela,
Náchod na Dny otevřených dveří. Tato akce však koncem listopadu nemohla proběhnout v té formě, jak bychom si přáli. Náhradním řešením se staly online prezentace školy. Ty se uskutečnily ve dnech 27. a 28. listopadu, kdy ve vyhrazených časech
měla veřejnost možnost se díky videokonferenci spojit s vedením školy, a tak získat odpovědi na své otázky týkající se studia na naší škole.
V úterý 8. 12. 2020 proběhla na facebookových stránkách Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje online prezentace středních škol a zaměstnavatelů. I zde vedení školy předalo všem zúčastněným formou videochatu potřebné informace.
Mile nás překvapil velký zájem žáků 9. tříd o přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nanečisto. Vyučující těchto
předmětů připravili online testy, které byly přihlášeným zájemcům rozeslány. Výsledky testů byly pod přidělenými kódy odeslány zpět na e-mailové adresy. Každý si tak mohl porovnat své
znalosti s ostatními uchazeči o středoškolské studium. Pokud
jste se nestihli přihlásit na prosincový termín, máte možnost si
přijímací zkoušky nanečisto vyzkoušet ještě v lednu.
Tímto Vás srdečně zveme na další Den otevřených dveří, který se
uskuteční ve čtvrtek 14. ledna 2021 od 10.00 do 18.00 hodin. Zda
se uskuteční prezenčně, nebo online, o tom rozhodne epidemiologická situace.
Více informací najdete v prvním lednovém pracovním týdnu
na webových stránkách naší školy www.soanachod.cz.
Mgr. Lea Zálišová

Centrum pro integraci osob
se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s.
regionální pracoviště NÁCHOD
Harmonie 2 – Náchod, ul. Rybářská č.p. 1819,
1. poschodí – číslo dveří 104
547 01 NÁCHOD
DIČ: CZ26594145 tel.: 491 426 027, 606 754 725
e-mail: nachod@czphk.cz
nabízíme:
– služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P + mobilita, poradenství ohledně příspěvků úřadu práce apod.)
– zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
– nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro
ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují
rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC apod.)
– nabízíme karty I.C.E. – seniorské obálky, které slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví a života pro lékaře RZP
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek:
mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka, klozetové vozíky,
nájezdové rampy, antidekubitní matrace s kompresorem, trojkolo, elektrické polohovací postele s matrací, rotoped, bio lampu,
zvedák do vany, schodolez apod.
NOVĚ OD 4. 1. 2021 MÁME NÁVŠTĚVNÍ HODINY:
Pondělí 8–12 	 hodin
Úterý
8–12
Středa 12–16
Čtvrtek 8–12
Pátek
8–12
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v lednu 2021
Milí čtenáři a čtenářky, vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom vám nejprve popřáli do nového roku 2021
hlavně hodně zdraví, klid a pohodu. To je to, co v této nelehké době potřebujeme nejvíce. Nyní, kdy tyto
řádky píšeme, opravdu nevíme, co nás v lednu i celém příštím roce čeká. Ale slibujeme,
že pokud to bude možné, budeme tady pro
vás, i když třeba jen „přes okénko.“ Situaci
by mělo usnadnit to, že se nám podařilo zakoupit návratový bibliobox (více informací na
straně 8 a 9).

Rozvoz knih
V úterý 12. ledna se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna
TVOŘÍ CELÁ RODINA
Do 29. ledna. Výstava obrazů rodiny Jíchovy. Dernisáž se uskuteční v pátek 29. ledna od 17.00 hodin ve studovně.
Dětské oddělení
LES PLNÝ PŘÍBĚHŮ
7. prosince – 29. ledna. Tematická výstava k literární procházce náchodskou Montací.

Náchodský křest knihy Petra Voldána
V úterý 26. ledna vás od 17.00 hodin zveme na náchodský křest
a besedu o knize Na vlnách s Petrem Voldánem – Ušima, očima i srdcem kolem světa. Kniha není klasickým cestopisem, i když v ní
budete, prostřednictvím zážitků ostříleného rozhlasáka, putovat napříč poledníky a rovnoběžkami od severního polárního
kruhu takřka k rovníku. S autorem knihy pojedete autem, vlakem, metrem, půjdete pěšky, zkusíte i lanovku či dokonce ledoborec. „Koho jsem potkal, co jsem viděl, leccos i zkusil a mnohé
zažil…“ Tak charakterizuje Petr Voldán knihu, ve které nás vyzývá – pojďte si povídat. A tuto mimořádnou možnost budete
mít, pokud přijdete do naší studovny.

Moje vzpomínky na Vánoce
Také se každý rok těšíte na Vánoce? My v knihovně na ně rádi
vzpomínáme a vypravujeme si, jaké to bylo, když jsme byli malí
a netrpělivě očekávali příchod Ježíška. A protože máme rádi
příběhy, rozhodli jsme se, že oslovíme vás, naše malé i velké
čtenáře, zda byste se o svoje vánoční zážitky s námi podělili. Můžete zvolit písemnou formu (vypravování, báseň, komiks)
nebo vše přenést na papír pomocí barev (obrázek). Fantazii se
meze nekladou. Své obrázky a příběhy nám můžete přinést přímo do knihovny nebo poslat na email knihovna@mknachod.cz.
do 31. ledna 2021. Na vaše příspěvky se budeme moc těšit. Uspořádáme z nich výstavku a nejzdařilejší práce odměníme malým
dárkem.

Les plný příběhů
V prosinci jsme pro rodiče s dětmi připravili literární procházku náchodskou Montací. Kromě krás, vůní a zvuků lesa mohli na celé trase číst ukázky z knížek a plnit úkoly. Protože se
akce rodičům i náhodným kolemjdoucím líbila, prodlužujeme ji
do konce ledna. Trasa začíná u hájovny a je vhodná i pro kočárky. Máme pro vás i další úkol, který je možné splnit v teple domova. Zkuste složit básničku, která bude obsahovat slova les, zima,
pařez. Budeme rádi, když nám ji zašlete. Vystavíme je v knihovně pro potěšení ostatních.

Lovci perel – prodlouženo do 20. března
Z důvodů opětovného zavření knihovny prodlužujeme čtenářskou soutěž pro děti Lovci perel. I když je již v plném proudu, mohou se do ní stále ještě přihlásit další čtenáři a čtenářky do 15
let. Za každou přečtenou knihu označenou žlutou tečkou a zodpovězení otázek k ní, mohou děti sbírat perličky a navlékat si je
v dětském oddělení ke své postavičce malého potápěče. Soutěž
poběží až do 20. března 2021. Slavnostní vyhodnocení proběhne v posledním březnovém týdnu. Na malé potápěče bude čekat
truhla plná pokladů.

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

2021
DUNA

KAREL

VEČÍREK

ZÁTOPEK

VYŠEHRAD

MATKY

DUŠE

FREE GUY
BLACK WIDOW

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

WEST SIDE STORY

TOM A JERRY
CESTA DOMŮ
SMRT NA NILU
JAN ŽIŽKA
VENOM 2
NIKDO

KINGSMAN: PRVNÍ MISE
MŮŽEM I S MUŽEM
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
RYCHLE A ZBĚSILE 9

TOP GUN: MAWERICK

WONDER WOMAN 1984

RACHOT

IL BOEMO
PROMLČENO
MORBIUS
BEATLES: GET BACK
CRUELLA
CANDYMAN

MONSTER HUNTER
GODZILA vs. KONG
ZBOŽŇOVANÝ
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
MORTAL KOMBAT
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
HOTEL TRANSYLVÁNIE 4 KRÁL RICHARD

GUMP: PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

CIVILIZACE

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
MISSION IMPOSSIBLE 2
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU

DENÍČEK MODERNÍHO FORTA

STÍN ŠPIÓNŮ VÁLKA ZÍTŘKA

DEEP WATER

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

Na shledanou v kině v roce 2021 s novými filmy.
Těší se na Vás zaměstnanci kina Vesmír.

soukromá bezpečnostní služba

www.jjtrend.com
.... i Váš pes může klidně spát
NEJVĚTŠÍ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY V NÁCHODĚ A OKOLÍ
zpravodaj 2017
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