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Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě
Důležité upozornění!

Z důvodů vládních opatření se pravděpodobně neuskuteční
v měsíci únoru i březnu 2021 žádná akce.
O dalších přesunech pořadů Vás budeme včas informovat.
Vstupenky zůstávají v platnosti!
Děkujeme za pochopení

Komorní hudba Náchod

Neuskutečněné koncerty, které proběhnou v náhradních termínech:

94. ročník 2019/2020
ADASH - vokální soubor - (10. koncert) přeložen na 17. dubna 2021
95. ročník 2020/2021
JOSEF HAYDN - ANTONÍN KRAFT - UČITEL A ŽÁK (2. koncert)
VÁNOČNÍ KONCERT - S. VORLOVÁ (3. koncert)
KLAVÍRNÍ TRIO ČESKÉ FILHARMONIE (4. koncert)
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ (5. koncert)

Divadelní předplatné "Z" a "M”
Neuskutečněná představení, která proběhnou v náhradních termínech:

2019/2020

STARCI NA CHMELU (9. představení)
SUGAR (10. představení)

2021

ROŠÁDA (1. představení)
BLÁZINEC (2. představení)

Zakoupené vstupenky i na ostatní akce si důkladně uložte.
Jakmile budeme znát termíny zábavných pořadů, kurzů,
koncertů i divadel, budeme vás včas informovat.
Sledujte stránky www.beraneknachod.cz nebo facebook Beránek Náchod.
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Již tradičně je únor měsícem masopustu. Zatímco vloni pro vás Déčko připravilo bohatý program s průvodem na Masarykově náměstí, letos se musíme spokojit
jen s připomenutím tradic a výzvou, abyste si něco z masopustních tradic zkusili doma. Asi nebudete vyrábět kostýmy
medvědáře s medvědem, kobylu neboli
klibnu, smrtku nebo bábu s nůší, ale můžete si třeba zkusit něco dobrého masopustního uvařit.
Co by to mělo být?
Nejčastěji se během slavnostního ukončení tohoto období, třeba na Tučný čtvrtek, připravovala mastná polévka ze směsi masa, vepřová pečeně s knedlíkem
nebo smažené vepřové řízky, pilo se hodně piva, jako dezert se podávaly smažené
koblihy nadívané ovocnou marmeládou
a bohatě sypané cukrem.
Co vy na to? Zkuste a uvidíte. Přitom
si můžete vesele zpívat, např: „Panímámo, pečte šišky neb koblížky, medvědáři
jdou, než vy si je napečete, oni tu budou.“
Anebo: „Král, král, na dudy hrál, králová
za času vrzala na basu, král, král, na dudy
hrál.“
Vloni nám pan starosta klíčem odemkl město k masopustnímu veselí, což v letošním roce není možné. Kouzelným klíčem nelze ani odemknout aktivity Déčka,
do kterého se sice veřejnost v současnosti
nedostane, ale „zavřeno“ je jen zdánlivě.
Uvnitř se postupně odehrávají podstatné
kosmetické úpravy, vždyť to ta naše kráska, více než stoletá budova Déčka, opravdu potřebuje.
Po přestavbě sociálního zařízení
v 1. patře, která skončila v prosinci, bude
zásadním „liftingem“ rekonstrukce teras, která celkový vzhled sice nezmění,

ale výrazně prospěje technickému stavu budovy, do které zatékalo. Předcházelo jí dlouhé plánování, průzkum technického stavu a také diskuse se stavebními
odborníky i památkáři, aby vše probíhalo tak, jak má. Oprava bude trvat od února až do září za použití zejména původních technologií.
Možná si někteří z vás pamatují květinovou a zeleninovou sadbu ze skleníku od pana Josefa Libicha anebo si třeba
vzpomenou na krásnou zakletou princeznu z pohádkového lesa, která zde ještě
před čtvrtstoletím ráda pobývala. Dnešní
stav tohoto místa je ale již opravdu neutěšený. Městu Náchod se však podařilo získat grantové prostředky na rekonstrukci skleníku a přilehlých budov, po jejíž
opravě bude skleník celoročně v provozu a vzhledově se bude přibližovat stavu
z 20. let 20. století.
Nově v areálu vznikne přírodovědná
stanice, jež nabídne náchodským dětem
možnost trávit svůj volný čas se zvířátky,
naučit se novým věcem v oblasti přírody
a ekologie nebo si třeba vyzkoušet své dovednosti při řemeslné práci ve fyzikálně-technické učebně.
Nejen vzhledem k probíhajícím opravám, ale také kvůli revitalizaci zámeckého kopce, bohužel nebude možné z důvodu bezpečnosti dětí realizovat příměstské
tábory v Déčku. Zázemí nám poskytne Základní škola T. G. Masaryka. Po letech tak
přijde změna, kterou si musíme užít i my,
pedagogové. S dětmi budeme mít možnost objevovat málo známé nebo i neznámé a neprozkoumané části Náchoda – Vyhlídku, Lipí, Staré Město nebo Montaci.
Těšíme se na vše nové, co nás v tomto
roce čeká!
Pracovníci SVČ Déčka
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
11. 1. 2021

Jednání rady města se zúčastnilo šest radních (později sedm), dva byli omluveni.
Číselný popis u zprávy představuje poměr
hlasů při hlasování PRO–PROTI–ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila odpuštění nájemného společnosti Pavigo s.r.o., na umístění nápojového automatu na Zimním stadionu Náchod, který je z důvodu vládních opatření
uzavřen.
6-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s ústavem Stacionář Cesta Náchod
z.ú., na výpůjčku části pozemkové parcely
č. 354/4 o výměře 600 m2 v katastrálním
území Babí u Náchoda za účelem zřízení výběhu pro poníky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 2.
2021 a pověřila starostu Jana Birke jednáním s ředitelkou organizace o vyklizení objektu odlehčovací služby a o rekonstrukci objektu ve Vítkově ul.
6-0-0
RM revokovala usnesení ze dne 14. 12.
2020 ve věci schválení uzavření Smlouvy
o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
na pronájem nebytového prostoru kanceláře v Náchodě, ul. Českoskalická čp. 105
s platností od 1. 1. 2021 a vzala na vědomí
opětovné uzavření nájmu k tomuto prostoru.
6-0-0
Smlouvy o poskytnutí dotací
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
– podpora de minimis č. SMF/12/2021
a č. SMF/13/2021 pro členy JSDH Náchod.		
7-0-0
RM schválila dar pro Babybox – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s., Praha 10 – Hájek, ve výši
10.000 Kč na financování obnovy babyboxu v Náchodě.
7-0-0
Přeložka vrchního vedení VN v souvislosti s výstavbou lázeňského parku7-0-0
RM souhlasila s udělením souhlasu se
zásahem do pozemku p.p.č. 645/1, 483,
473/10, 473/3, 473/11, 633/1, 683/4, 649/1,
214/1, 240/1 a 242/1 – vše v k.ú. Běloves,
vlastník město Náchod, společnosti CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o. (jako zmocněnec investora ČEZ Distribuce, a.s.), z důvodu přeložky stávajícího vrchního vedení
vysokého napětí do kabelového vedení
v souvislosti s výstavbou nového lázeňského parku v rámci akce „Náchod, Běloves – přel. vn 35kV pro Lázně, IZ-122001548“, bez kauce na náhradu škody.
Smlouva o právu provést stavbu
a o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společ-
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ností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. (jako
zmocněnec investora CETIN, a.s.). Výstavba rozvaděče NACH5399 a přepojení telekomunikační sítě bude umístěno
v pozemku p.p.č. 1248/1 v k.ú. Náchod,
vlastník město Náchod, v celkové délce
cca 2 m.
Omezení vjezdu do dvora
za č. p. 250, 257 a 258 ul. Pražská 7-0-0
RM vzala na vědomí žádost SVJ a souhlasila s instalací svislého dopravního
značení B 1 (Zákaz vjezdu všech vozidel)
s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem
„MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU Č. P. 250,
257, 258“ na náklady žadatele, po vydání
kladného stanoviska Policie ČR Dopravního inspektorátu Náchod.
Žádosti o souhlas zřizovatele
s přijetím účelově neurčeného
finančního daru
7-0-0
RM souhlasila s přijetím účelově neurčeného finančního daru Základní škole T. G. Masaryka Náchod v celkové výši
100.000 Kč. Prostředky budou využity
na podporu sportovních tříd.
RM souhlasila s přijetím účelově neurčeného finančního daru Středisku volného času Déčko Náchod v celkové výši
200.000 Kč. Prostředky budou využity
na vybudování učebny 3D tisku.
Přírodovědná a technická učebna
a chovatelská stanice pro zájmové
vzdělávání – registrace akce
a rozhodnutí o poskytnutí dotace 7-0-0
RM vzala na vědomí vydání registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
projektu přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové
vzdělávání ve výši 10.104.763,50 Kč, který je spolufinancovaný z Integrovaného
regionálního operačního programu.
Vestavba podkroví čp. 371,
Hurdálkova ulice, Náchod
7-0-0
RM souhlasila se změnou ceny díla
a termínu plnění na zpracování projektové dokumentace na akci: „Vestavba podkroví č.p. 371, Hurdálkova ulice, Náchod“.,
zhotovitel: Ing. Arch. Štěpán Tér, Třebechovice pod Orebem.
Cenová nabídka na recyklaci
stavebních sutí drcením
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro společnost BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí, na recyklaci stavebních sutí drcením.
Žádost o dotaci na neuskutečněný
Běh Hronov-Náchod 2020
5-0-2
RM schválila mimořádnou dotaci pro
organizaci Česká unie sportu – Okresní
sdružení Náchod, z.s., zastoupenou paní
Hanou Kopeckou – předsedkyní, ve výši
12.500 Kč na uhrazení nákladů spojených s přípravou akce 63. ročník silničního běhu Hronov-Náchod, která měla
proběhnout dne 24. 10. 2020, kvůli opatřením vlády přijatým v souvislosti s epidemií COVID se však nemohla uskutečnit
a zároveň schválila rozpočtové opatření
do kapitoly 16 – Kultura.

Žádost o dotaci na provoz sportovně
kulturního centra SK Star Babí
7-0-0
RM schválila dotaci pro organizaci SK
Star Babí z. s., zastoupenou panem Janem Říhou – předsedou, ve výši 40.000 Kč
na úhradu nákladů spojených s údržbou a provozem (elektrická energie, vodné, stočné, dodávka plynu, svoz odpadu) budovy sportovně kulturního centra
č. p. 275 v Náchodě-Babí na rok 2021.
Realizace varovných protipovodňových
opatření pro město Náchod, zajištění
výběrových/zadávacích řízení
7-0-0
RM schválila vystavení objednávky
Ing. Františku Balkovi, Liberec-Vesec,
na zajištění výběrových/zadávacích řízení
pro projekt „Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod“,
CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_102/000909, ve výši
74.000 Kč (neplátce DPH).
Podpora JPO zřízených obcí
v Královéhradeckém kraji – předložení
žádosti o dotaci
7-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o dotaci do programu Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji, číslo programu 21RRD12 vyhlášeného KHK
na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“ pro dva členy JPO
Náchod a dále souhlasila se spolufinancováním uvedené akce ve výši rozdílu mezi
celkovými uznatelnými výdaji a dotací
a s financováním 100 % případných neuznatelných výdajů.
Náchod – Jizbice, splašková kanalizace
II. etapa – kanalizační přípojky 7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky projektantovi Zbyněk Linhart, Náchod, Běloves,
na zpracování projektové dokumentace
„Náchod – Jizbice, splašková kanalizace
II. etapa – kanalizační přípojky“.
Úprava projektové dokumentace
na opravu střechy ZŠ T. G. M.
v Náchodě
7-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky pro pana
Ing. Michala Strnada Ph.D, Chuchelna.
Administrace veřejné zakázky
„Stavební úpravy ul. Purkyňova
Náchod“
7-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na administraci veřejné zakázky projektu
„Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod“ s Ing. Petrem Vláškem, Dolní Ředice, dle předložené nabídky.
Vypracování projektové dokumentace
a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/28526 Jizbice – opěrná zeď“
7-0-0
RM schválila rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „III/28526 Jizbice
– opěrná zeď“ a přidělení zakázky společnosti ADVISIA s.r.o., Praha 8, za nabídkovou cenu 148.000 Kč bez DPH a zároveň
schválila uzavření smlouvy o dílo.
Spolkový dům – zpracování projektové
dokumentace k provedení stavby 7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na vy-
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pracování dokumentace k provedení stavby Spolkového domu v Náchodě pro zhotovitele Tomáš Vymetálek Architects
s r.o., Hradec Králové.

TELEGRAFICKY:

RM vzala na vědomí informaci o uvolnění bytu č. 210 v čp. 1819 v ul. Rybářská
v Náchodě k 31. 1. 2021.
6-0-0
RM vzala na vědomí předložený dopis
o záměru spolupráce města Náchod a Nadace Action-Life během konání 6. ročníku CZ-PL Festivalu Kultury a Hudby Pawła
Królikowského.
7-0-0
RM vzala na vědomí změnu kronikáře
příměstské části Jizbice. Tuto funkci bude

MOST BĚLOVES
od 1. 1. 2021 vykonávat pan Bc. Richard
Švanda.
7-0-0
RM schválila návrh Kupní smlouvy
a Servisní smlouvy na informační panel
umístěny na Karlově náměstí v Náchodě
od společnosti DARUMA spol. s r.o. 7-0-0
RM vzala na vědomí rezignaci pana Miroslava Prouzy na funkci člena komise
prevence kriminality.
7-0-0
RM vzala na vědomí předložení žádosti o dotaci s názvem „Lázeňský pavilon
v Náchodě“ do programu 21RGI02 – Dotace na individuální účel – jednorázové
akce, vyhlášeného KHK.
7-0-0
RM rozhodla nepořádat v letošním roce
Ples města.
7-0-0

Nový most v Bělovsi
Několik dní před vánočními svátky byl
zpřístupněn pro motoristy a pěší nový
most v ulici Na Horním konci v Náchodě-Bělovsi. Úspěšné dokončení největší loňské investiční akce si prohlédli zástupci
města - místostarostové Jan Čtvrtečka,
Pavla Maršíková a František Majer a radní Jan Falta.
Jedná se o novostavbu mostního objektu v místě stávajícího mostu s úpravou navazujících místních komunikací
a chodníků na předmostí. Mostní objekt
převádí místní komunikaci a chodník pro
pěší přes řeku Metuji. „Původní most byl
kompletně odstraněn, tzn. nosná konstrukce s příslušenstvím, opěry a pilíř včetně základů. Na jeho místě je postaven most nový,
který je proveden jako rámová konstrukce
bez středového pilíře. Na mostě byla položena nová vozovka včetně chodníků, příslušenství a nasvětlení úseku opravované komunikace LED svítidly,“ upřesnil místostarosta
Jan Čtvrtečka a dodal: „Nosnost mostu je
nyní několinásobně vyšší než u původního, tj. více než 40 tun a jen pro zajímavost,
na jeho stavbu včetně opravované nábřežní
zdi, bylo použito 569 kubíků betonu a 106
tun ocelové výztuže.“
Stavební práce byly zahájeny v druhé
polovině dubna loňského roku. Hlavním
dodavatelem díla byla firma MADOS MT

s.r.o., Lupenice, projektantem společnost
MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto. Celkové náklady vynaložené na výstavbu představovaly částku 33 mil. Kč.
Provoz na mostě bude do konce dubna 2021 probíhat v režimu tzv. předběžného užívání. Během tohoto období dokončí stavbaři všechny související práce,
zahrnující terénní úpravy v okolí mostu
a opravy komunikace v objízdné trase ul.
Promenádní.
Obyvatelům ulice Na Horním konci
chceme velice poděkovat za trpělivost
a shovívavost během stavebních prací.
Řadu měsíců stavba nového mostu zasahovala do jejich životů a omezovala přístup k jejich domovům. Věříme však, že to
stálo za to a místní obyvatelé nový most
ocení.

První miminko

nového roku v Náchodě
je Kristýnka
Na první náchodské miminko roku
2021 jsme letos nečekali dlouho. Po prvních čtyřech slečnách, které se v náchodské porodnici narodily na Nový rok, přišla
na svět v sobotu 2. 1. 2021 ve 12:41 hodin
první „náchodská“ holčička s krásným
jménem Kristýnka. Na svět ji šťastní rodiče přivítali s mírami 4570 g a 53 cm. Doma
ji již netrpělivě očekával starší bráška.
Mamince s trvalým pobytem v Náchodě, které se narodí první miminko v novém roce, přicházejí každoročně ještě
do porodnice popřát představitelé města Náchoda. V letošním roce s ohledem
na platná opatření předal dárek pro maminku starosta Jan Birke prostřednictvím
zdravotní sestry z porodnického oddělení v pondělí 4. ledna 2021 před budovou
Oblastní nemocnice v Náchodě. Šťastná
maminka malé Kristýnky zprostředkovaně obdržela květinu, přání a dárkový poukaz na nákup výbavy pro miminko v hodnotě 3000 Kč.
Celé rodině přejeme především pevné
zdraví, štěstí a mnoho společných radostných chvil!
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NEMOCNICE, KRONIKA

Náchodská kavárna Láry fáry
slaví deset let!
7. 2. to bude přesně deset let, co se otevřely dveře dlouho opuštěného domu v Hurdálkově ulici a svoji činnost zahájila Tréninková kavárna Láry Fáry. Od začátku byl její provoz trochu specifický, kávu a zákusky vám tam neservírují profesionální číšníci,
ale lidé s mentálním postižením, nebo psychiatrickým onemocněním, kteří si potřebují nacvičit pracovní dovednosti. Touto
pracovní příležitostí získají možnost osamostatnit se a začlenit
se do běžné společnosti. Kavárna je také skvělou příležitostí,
jak překonávat bariéry mezi lidmi s postižením a bez, tady spolu prostě komunikovat musíte.
Na začátku panovaly obavy, zda se tento projekt v Náchodě
chytne, přeci jen to byla velká neznámá. Ale obavy byly zbytečné, kavárna si svoje zákazníky našla a Náchoďáci poznali, že
z člověka s postižením nemusí mít obavy. Kavárna se stala i kulturním ostrovem v centru Náchoda, každé dva měsíce se zde vymění výstavy obrazů, nebo fotografií, v létě si sem našel cestu
nejeden filmový divák na tradiční letní filmové čtvrtky, které
probíhají na úžasné vnitřní zahrádce.
Kavárna je jedním z projektů organizace PFERDA z.ú., která poskytuje komplexní služby lidem s mentálním postižením
a duševním onemocněním. I do Náchoda už rozšířila svoje služby Takový normální život, kdy tito lidé bydlí sami ve svých bytech a organizace jim poskytuje asistenci, nebo Pferdí trénink,
kde si klienti nacvičují všechny potřebné dovednosti k samostatnému bydlení a k práci.
Těší nás dlouhodobá spolupráce a podpora města Náchoda
a hlavně náchodských občanů, kteří si kavárnu snad oblíbili
a i v této nelehké době ji podporují.

							

KRONIKA

V měsíci prosinci 2020 se narodilo v náchodské porodnici
13 náchodských občánků.

bulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18. ledna také první
senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrze rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální rezervační systém, který je dostupný na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového pavilonu „K“. Kvůli náročnému
skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizový štáb Královéhradeckého kraje připravuje s městem Náchod pro období, kdy
budou současné prostory očkovacího centra z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bychom mohli očkovací
centrum provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V našem okrese žije více než pět tisíc obyvatel starších osmdesáti let. Vzhledem k tomu, že očkování probíhá ve dvou dávkách,
nepředpokládáme v únoru a březnu rozšíření skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii. Jsme však již nyní připraveni kdykoliv navýšit očkovací kapacitu ve stávajícím režimu
na 10 000 podaných dávek měsíčně.
Aktuální informace budeme uveřejňovat průběžně na našich
webových stránkách. Vaše nemocnice www.nemocnicenachod.cz

Parkování lze nově platit
i BEZKONTAKTNĚ!
Informace k očkování
proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti nemoci COVID-19. Přinášíme tedy základní informace, které se týkají očkování v našem regionu a které jsou známy ke dni psaní těchto řádků.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je
výhradně od výrobců Pfizer a BioNTech. Do České republiky by
mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a březnu cca 300 tis., resp. 400 tis. dávek. Tyto
dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj je to 5,4 % z celkového množství dávek. Očkovací centrum Nemocnice Náchod mělo
v lednu k dispozici 2 478 dávek. Předpoklad pro únor je 4 032 dávek a pro březen 4 650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni
zaměstnanci nemocnice a pacienti hospitalizovaní na lůžkách
následné a dlouhodobé péče, dále klienti a zaměstnanci domovů důchodců, zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, am-

Na začátku ledna 2021 byl na Masarykově náměstí osazen
nový parkovací automat. Jedná se o automat firmy Siemens,
který umožní motoristům platbu nejen mincemi, ale i bezkontaktně platební kartou. Automat je na obsluhu velmi jednoduchý
a intuitivní. Návod k obsluze je přímo na automatu. Jediné, na
co je třeba si dát při placení pozor, že automat bohužel na mince nevrací zpět.
Druhý automat, který
umožňuje bezkontaktní platbu, je na parkovišti v Riegrově ulici. Jedná se o automat
firmy WSA a byl na dobu cca
tří měsíců zapůjčen k testování. Ovládání je také jednoduché a návod je umístěn přímo
na automatu. Tento automat
na mince vrací.
Využívejte při platbách za
parkování modernější a snazší způsob platby! Děkujeme!

ÚNOR

KOMORNÍ HUDBA

Poděkování
Dobročinnému bazaru
Tichý svět, o.p.s. v Náchodě
Podporujeme prostřednictvím sociálních služeb lidi se sluchovým a kombinovaným postižením, přímo v Náchodě již
od roku 2019. Najdete nás každé první pondělí v měsíci v budově úřadu práce, Kladská 1092, 2. patro, č. dveří 203. Vždy jsme
od 10–14 hodin, je ale možné domluvit se na jiném dni a čase.
Doporučujeme se předem objednat.
S čím vám můžeme pomoci? Pomůžeme s vyřízením nejrůznějších dávek, s objednáním tlumočníka nebo přepisovatele,
podpoříme vás v oblasti práce a pracovního uplatnění, při řešení finančních problémů, bytové situace, komunikace s úřady
a dalšími poskytovateli služeb, při vyřizování osobních záležitostí, s nácvikem práce s mobilem, PC a mnoho dalšího.
Všechny naše služby jsou zdarma a domluvíte se s námi osobně, telefonicky, e-mailem, SMS zprávami i videohovorem přes
whatsapp ve znakovém jazyce. Podle toho, jakou formu komunikace preferujete.
Kontakty na konzultantky v Náchodě:
Eliška Stráníková (znakující) – pouze SMS či WhatsApp
na čísle 702 111 569, eliska.stranikova@tichysvet.cz
Michaela Novotná (znakující) – telefonicky či SMS
na čísle 602 635 100, michaela.novotna@tichysvet.cz.
Sledovat nás můžete i na Facebooku Tichý svět
– Královéhradecký kraj.

Jako náchodská pobočka organizace Péče o duševní zdraví
mnohokrát děkujeme týmu Dobročinného bazaru, který se spojil s Potravinovou bankou Hradec Králové, z. s. a uspořádal předvánoční potravinovou sbírku pro potřebné.
Dobročinným bazarem jsme byli osloveni, zda víme o lidech,
kteří by potřebovali potravinový balíček. Dali jsme hlavy dohromady a několik klientů v hmotné nouzi jsme vytipovali. Těm
jsme následně připravený potravinový balíček před Vánoci předali. Překvapení z velikosti daru žádný obdarovaný neskrýval.
Potravinový balíček udělal všem obrovskou radost.
Proto bychom týmu Dobročinného bazaru a Potravinové banky HK chtěli tímto ze srdce poděkovat za nápad i čas a úsilí, které
do realizace potravinové pomoci potřebným vložili. Nejednomu
člověku pomohli vystrojit, a snad i prožít, hezké vánoční svátky.
ZPRÁVA Péče o duševní zdraví, z. s.
Kontakt: Bc. Michaela Venclová (tel.: 773 915 753)
michaela.venclova@pdz.cz

Komorní hudba zve…
Zcela netradičně začnu
dnes úryvkem z básně, který jsem našla v kalendáři,
jejž už léta dostávám z Liberce od Nakladatelství
UMÚN vydávajícího práce
tělesně postižených umělců
malujících ústy a nohama.
Patří k němu i dnešní obrázek, jehož autorkou je Yohai Levi a namalovala ho ústy. Pro
nás zcela nepředstavitelné a velkého obdivu hodné, že?
„Já snil jsem, tělo mé, že v housle změněné // ze dříví suchého ku nohám od hlavy, // já pohnout nemohl své nohy spletené,
// já pouze v strunách žil jsem život mlhavý.“
Tak ano, i my dnes, zejména v kultuře, žijeme velmi mlhavý život, aniž bychom v současnosti dokázali přes tu
mlhu dohlédnout, co nás čeká v nejbližším měsíci a možná
i ve vzdálenější budoucnosti. Dva lednové krásné koncerty
jsme už pro teď museli oželet a velmi nejistý je i termín již
jednou odloženého violoncellového koncertu Dominiky a Jiřího Hoškových, na který jsem zvala v listopadovém zpravodaji a o němž jsme doufali, že se uskuteční ve čtvrtek
11. února 2021. Nejspíš neuskuteční. Zdá se mi, že „ve hvězdách“ je i koncert oblíbeného a žádaného mužského vokálního souboru z Hradce Králové, Gentlemen Singers, v pondělí 22. února 2021. Kéž bych se mýlila! Znovu ale opakuji,
že je naší snahou, abyste o žádný z koncertů nepřišli, snažíme se vyjednávat náhradní termíny. Jen si tak říkám,
zda se pak, až zmizí protiepidemická opatření, do poměrně krátkého času do Beránku i s divadly vejdeme. Při dobré vůli však jde všechno. A na nás teď je, abychom návratu
k normálu všichni se zdravým rozumem pomohli. S dodržováním všech opatření, obzvlášť, když přišla nová „anglická“ mutace, a se snahou se nechat očkovat. To je jediné
řešení, prosím, využijme ho.
A na závěr. Možná se vám může zdát bláhové, že v situaci, kdy už čtyři měsíce nemůžeme koncertovat, stále za Komorní hudbu zvu. Ano, zvu a budu zvát i nadále, nechci to
vzdát. Přece to stojí za to, doufat a vyhlížet „nadějné vyhlídky“. Určitě se dočkáme. Za výbor KHN Lydia Baštecká
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GALERIE, VÝROČÍ

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Galerie v online prostoru
Galerie výtvarného umění v Náchodě je
v současné době pro veřejnost od 18. 12.
uzavřena. Tradiční výstavu Náchodský
výtvarný podzim – 37. ročník přehlídky
umění regionu zastihl nouzový stav dokonce dvakrát, poprvé v době přípravy
a plánovaného otevření a podruhé v jejím průběhu. Jde o oblíbenou přehlídku,
představující malbu, kresbu, grafiku,
počítačovou grafiku, koláž, fotografii,
plastiku, architekturu, keramiku, textil, sklo i nová média. Salon v tomto pojetí barvitě a výstižně představuje aktuální výtvarné dění sledované oblasti.
Už od jarního nouzového stavu nabízí
galerie na svých webových stránkách
i sociálních sítích kulturní vyžití. Sociální sítě jsou v této době jedinou možností, jakým způsobem komunikovat
s návštěvníky. Náchodský výtvarný
podzim je velice atraktivní a regionálními výtvarníky navštěvovanou výstavou, proto jsme pro návštěvníky připravili online katalog a zároveň i video
z výstavy. Každé pondělí jsme odvysílali
živé rozhovory s jedním z vystavujících
autorů (Petr Samek, Hynek Šnajdar, Lukáš Cinkanič a Lenka Jirková Táborská).
Poslední zmíněnou autorku zhlédlo téměř 2 500 diváků. Tyto živé rozhovory
mají velkou odezvu a rádi bychom na
ně v budoucnu navázali. Pro děti byla
připravena lektorovaná sobotní dílna
s výtvarníkem Jaroslavem Soumarem.
Dílna se uskutečnila v online prostoru
a zúčastnilo se jí 8 dětí a 4 dospělí. Jaroslav Soumar děti zasvětil do tajů animace a v praktické části si mohly vyrobit
flipbook. I edukačně výtvarný program
pro školní skupiny „Tkaný příběh“ se
přesunul do světa internetu. Vzpomínka na práci zesnulého Jaroslava Jošta a jeho Křížovou cestu vyobrazenou
v ručně šitých gobelínech byla představena v podobě prezentace dostupné na adrese https://docs.google.com/…/
1Pr8-RTlAVjN9_DGqH2d-wimtvF…/edit…
Výstava Náchodský výtvarný podzim

tuto neděli skončila a vzhledem k nabitému výstavnímu plánu nebude prodloužena.
V současné době kurátoři David Chaloupka a Michal Burget připravují výstavu výtvarného spolku Amag. Výstava s názvem „AMAG. Sejdeme se
ve čtvrtek“ přiblíží 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 zachycujícími vlastní historii spolku včetně fotografické a další
dokumentace i práce významných mentorů spolku. Vzhledem k současné situaci plánujeme natočit video z výstavy,
které bude opět dostupné na sociálních sítích a webových stránkách galerie. Souběžně s výstavou připravujeme
výtvarnou dílnu pro děti, jejich rodiče i dospělé zájemce „Jak ilustrovat pohádkový svět“ vedenou vedenou Annou
Maněnovou, která se uskuteční v sobotu 6. 2. od 14. do 16 hodin. Na pondělí 8. 2. od 17 hodin chystáme přátelskou
přednášku s navazující besedou k historii spolku AMAG vedenou současným
předsedou spolku Milanem Jíchou. Další výtvarná dílna pro všechny věkové
stupně s unikátní technikou tisku z barevné hlíny vedenou Evou Jiráskovou je
plánována na sobotu 13. 2. od 14 do 16
hodin. V případě trvajících omezení
v návaznosti na epidemiologickou situaci se tyto doprovodné akce přesunou
do online prostoru prostřednictvím živého vysílání nebo provedeme alespoň
jejich video záznam.
Těšíme se na vás v online prostoru, ale
ještě raději Vás přivítáme v galerii.
Veronika Mesnerová,
Martina Frydrychová

Oprava a omluva: do minulého čísla se nám vloudila chyba: PhDr. Jaroslav Suchý se narodil
10. ledna 1921, ne až v roce 1926. (AF)
Omluva za tiskové chyby v lednovém čísle: V prvním vydání roku 2021 se objevilo několik tiskových i gramatických chyb, za které se velice omlouváme a věříme, že nám i přesto zachováte přízeň. Děkujeme za pochopení.

Únorová výročí
1781 – 1. 2. vydal císař Josef II. patent
o zrušení nevolnictví.
1781 – 8. 2. se narodila jedna z nejvýznamnějších majitelek náchodského
panství Kateřina Vilemína vévodkyně Zaháňská, „paní kněžna“ z Babičky.
1841 – 27. 2. se narodila hronovská
babička sourozenců Čapkových Helena Novotná.
1851 – 23. 2. se narodil malíř a ilustrátor Karel Liebscher, v jehož rozsáhlém díle najdeme i obrázky Náchoda a zámku.
1861 v únoru byla v Náchodě založena Občanská záložna.
1891 – 14. 2. se v Malé Čermné narodila lidová básnířka Fr. Semeráková.
1921 – 8. 2. se narodil náchodský
kronikář, znalec regionální historie
a sběratel Oldřich Šafář.
1921 – 27. 2. se narodil P. František
Lukeš, kněz, který působil i v Náchodě, až do konce svých dnů na naše
město v dobrém vzpomínal a nechal
se tu i pohřbít.
1926 – 6. 2. se konala ustavující schůze Komorní hudby Náchod, spolku,
který se dodnes stará o organizování abonentních koncertů vážné hudby. Myšlenku tehdy prosadil a v jeho
čele byl dlouhá léta prof. Viktor Jahn.
1941 – 5. 2. se v Náchodě narodil pedagog, fotograf a hudebník Oldřich
Zelený.
1941 – 20. 2. zemřel výtvarník František Kysela, který pracoval i pro rodinu Bartoňů na zámku v N. M. nad M.,
ale i na interiérech nách. knihovny.
1951 – 10. 2. se narodila Jiřina Voltrová (roz. Ryšavá), autorka knížky Dvě
holky na stromě, vyprávějící o dětství prožitém v Náchodě na Babí.
1961 – 25. 2. zemřel akademik Zdeněk Wirth, autor mnoha kulturně
historických prací, mj. Soupisu památek historických i uměleckých v politickém okresu náchodském (z roku 1910).
1966 – 2. 2. zemřela významná náchodská ochotnická herečka Marie
Nesládková, roz. Čížková.
1976 – 9. 2. zemřel vzácný člověk,
češtinář a ruštinář zdejšího gymnázia Jiří Propilek. Překládal i z baltských jazyků.
1981 – 21. 2. předčasně zemřel vynikající angličtinář zdejšího gymnázia
Zdeněk Horák.
2001 – 7. 2. zemřel prof. Zdeněk Vojtěchovský, češtinář a první angličtinář na našem gymnáziu.
2011 – 25. 2. zemřel historik PhDr. Ladislav Hladký, CSc., autor řady významných prací z historie textilní
výroby i historie regionální.

Z HISTORIE
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Historické domy na náměstí a ve měste
2. Domy čp. 33 a 34
V tomto díle se podíváme do protějšího – jihovýchodního rohu řil např. benediktinský kněz Alex Protiva, jenž ho zdědil po své
náměstí, kde vedle radnice po pravé straně stojí dva domy, dnes matce a dne 3. 6. 1765 prodal zdejšímu primátoru a později poštčp. 33 a 34, bývalé měšťanské domy čp. 39 a 40, mající velmi po- mistru Václavu Sperlingovi. Poté 9. 2. 1790 ho na krátký čas zísdobné osudy včetně bohaté historie.
kal Václav Bořek, obchodník s plátnem.
Dům čp. 33 spojoval oba nárožní domy v této frontě. Před
Dne 7. 1. 1842 dům koupili manželé Václav a Lidmila Žďárkovi,
požárem města 1663 ho vlastnil zdejší měšťan Jakub Antonín kteří ho přestavěli do nové, klasicistní podoby. Zachoval se jeho
s manželkou Marií. Po jejich smrti ho zapsal dne 5. 7. 1673 zá- zajímavý a poměrně ojedinělý soudobý popis, který ve zkrácené
mecký kuchař Claudi Bassler, rodák z francouzského města Méty verzi pro zajímavost uvádíme (volný překlad z němčiny): „Tento
(Metz), spolu s dalšími pozemky za trhovou cenu 254 kop míšeň- dům je na rohu náměstí proti východu, jedno patro vysoký, celý zděských grošů. Dne 22. 9. 1681 tento dům, jenž stál mezi domy ma- ný, hlavní vchod má do ulice, další vchod je z náměstí skrze krám,
líře Jakuba Benigni a korneta Jiřího Crätze (Kretze), koupil ješ- má symetrické široké a vysoké podloubí se dvěma oblouky, ve středu
tě s loukou v Bražci zdejší měšťan Daniel Šafář za cenu 250 kop. jeden pilíř, po obou stranách dva společné pilíře.“ Protože byl také
Poté zde bydlela rodina kupce Jiřího Fellmana, 5. 1. 1711 kou- posuzován z hlediska požární bezpečnosti, následoval podrobpil dům panský pojezný Jiřík Gottwald, po něm 13. 7. 1716 jej ný popis střechy a interiéru: „Tento dům má střechu na krovu povlastnil kotlář Fridrich Müller. A od 28. 8. 1750 ho držel po dobu krytou cihlovými taškami, díky tomuto pokrytí střechy se do třech
40 let soused František Mařata a po něm téměř další čtyři dese- let nemůže nic přihodit. Dům obsahuje v přízemí do náměstí jedtiletí manželé Schneiderovi.
nu obytnou světnici se třemi dvojitými okny a jedněmi kachlovýPočátkem 19. století bylo čp. 39 velmi podobné měšťanským mi kamny, do světnice vedou dveře z přízemního krámu a rovněž
domům na náměstí. Na zděném přízemí, asi jen s trámovými prosklené dveře z náměstí. Předsíň směrem do ulice má opět dvojistropy, se nacházelo roubené patro s vysokou sedlovou stře- té dveře, předsíň vpravo vedoucí do hlavní síně má stejně jako obytchou s lomenicí. Do náměstí se dům v přízemí otevíral pod- ná světnice tři dvojitá okna a jednu pec, dále vzadu se nachází kuloubím o třech zděných obloucích.
chyň se sporákem, potom vlevo proti
Dne 2. 12. 1841 ho za cenu 1401 zladvorku je jeden krám s jedním zamřítých koupili manželé Jan a Josefa Tižovaným oknem. Celý tento přízemní
chých ze Sobotky. V této době měl
trakt je klenutý. Z předsíně vedou jeddům již podobu jednopatrové zděny vyzděné schody s prkny do prvního
né budovy s podloubím o třech obpatra.“ Popsány jsou zde dva pokoje
loucích a s jednoduchou klasicistdo náměstí, společná místnost a kuní fasádou o šesti okenních osách,
chyně. Z ní bylo přístupné dvorní
v patře zdobenou mělkými lizénakřídlo se dvěma pokoji s kachlovými. Hřeben střechy byl rovnoběžný
mi kamny a chodbou na dřevěnou
s fasádou do náměstí.
pavlač. Na dvorku byla šindelem
Trhovou smlouvou z 18. 5. 1882
krytá stáj pro osm koní, oddělená
získal dům židovský obchodník Jood dvorku kamennou zdí.
sef Kraus, rodák ze Světlé nad SáStavební místo spolu s dvorkem
zavou, s manželkou Vilemínou (pobyla oceněna za 255 zl 36 kr, zeddrobnosti o rodině viz publikace A.
nické práce spolu s materiálem vyČtvrtečkové). Již v r. 1884 dům radišly na 2 293 zl, ostatní práce řekálně přestavěl v eklektickém stymeslnické – tesařské, truhlářské,
lu a zvýšil do úrovně sousedního
sklenářské, zámečnické a hrnčířské
domu čp. 34. V přízemí byl maloobspolu s materiálem stály 726 zl 30
snímek z r. 1875
chod otevírající se do náměstí mokr. K uvedenému popisu lze doplnit,
hutným dřevěným vyřezávaným výkladem, čtyři okna v patře že alespoň část přízemí pocházela ještě z původního domu, přebyla rámována lizénami a nadokenními římsami. V nových pro- devším plochostropé podloubí, které je v interiéru kavárny velmi
storách nastal i díky rozsáhlé zásilkové službě za vedení syna dobře patrné dodnes. Zbytek přízemí byl zaklenut klasicistními
Rudolfa Krause další rozmach obchodu, který se stal jedním plackovými klenbami. Fasáda byla klasicistní, velmi jednoduchá.
z největších v severovýchodních Čechách. Nedlouho po první Horizontálními římsami byla oddělena jednotlivá podlaží, čtyři
světové válce byla fasáda domu zjednodušena do dnešní podoby okna v patře byla opatřena výraznými nadokenními římsami,
– okna v patře byla opatřena jednoduchými šambránami s prů- čtyři okna podstřeší byla původně oválná s jednoduchými šamběžnou podokenní a nadokenní římsou a dřevěný portál obcho- bránami. Nejpozději kolem r. 1870 bylo zazděno podloubí a nadu byl nahrazen moderním kovovým. Za druhé světové války hrazeno vstupem do krámu se železnými dveřmi a třemi okny.
potkal rodinu bohužel smutný osud, manželé Rudolf a Eliška
Od 22. 5. 1861 vlastnil dům Samuel Schur a po jeho smrti manKrausovi s četným příbuzenstvem byli 17. 12. 1943 deportová- želka Charlotte, která ho kupní smlouvou z 15. 11. 1904 prodala
ni do ghetta Terezín a odtud 6. 9. 1943 do vyhlazovacího tábo- sousedům, nám známým manželům Josefu a Vilemíně Krausora Osvětim – Březinka, kde zahynuli. Majetek byl tzv. arizován vým. Josef Kraus si zde zřídil sídlo svého velkoobchodu a soukrove prospěch Velkoněmecké říše a prodán říšskému Němci Karlu mý byt. Současně s úpravou sousedního domu bylo probouráno
Knappemu. Po r. 1945 byla na oba domy uvalena národní správa přízemí do náměstí a nahrazeno kovovým výkladem. Následně
a v r. 1948 byl navrácen pozůstalé rodině Krausových.
oba domy sdílely již popsaný stejný osud.
Sousední nárožní dům čp. 34 (ten blíže k dnešní radnici) má
V době socialismu bylo přízemí obou domů využito pro obobdobnou historii. Původně se nelišil od sousedního domu, ale chody s textilem a prádlem a pro prodejnu uměleckých lidových
stál na užší parcele a jeho plochostropé podloubí tvořily jen dva předmětů „UVA“. Oba domy byly do r. 2013 rekonstruovány pro
oblouky. Dne 24. 3. 1670 ho zapsal Jiřík Kretz (Crätz), bývalý vo- účely bytů, obchodu a kavárny a cukrárny s retrospektivním
jenský velitel, za částku 130 kop. Splácel ho dalších sedm let a byl názvem UVA.
zde připomínán ještě r. 1684. Mezi pozdější majitele domu patPhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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INFORMACE Z RADNICE

Poplatek ze psů na rok 2021
Upozorňujeme občany, že vzhledem k situaci s Covid-19, je možné hradit místní
poplatek ze psů na rok 2021 bezhotovostní platbou.
Poplatek je splatný do 30. 6. 2021.
Platba na účet města č. 19-222551/0100, vedeného u Komerční banky, a.s
VS – 134100 + číslo známky psa

Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa držitele, který je přihlášen nebo má sídlo
v rodinném domě v části města Náchod ............................................................. 400 Kč
b za druhého a dalšího psa držitele uvedeného v písm. a) ................................. 600 Kč
c) za prvního psa držitele v části města Náchod v ostatních případech........... 1200 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v části města Náchod
v ostatních případech........................................................................................... 1800 Kč
e) za prvního psa držitele s pobytem v sídle ohlašovny .................................... 1200 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. e) ................. 1800 Kč
g) za prvního psa držitele, který je přihlášen nebo má sídlo
v částech města Dobrošov, Jizbice, Lipí a Pavlišov ............................................. 200 Kč
h) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. g) .................. 300 Kč
i) za prvního psa držitele, kterým je osoba starší 65 let ...................................... 200 Kč
j) za druhého a každého dalšího psa držitele, kterým je osoba starší 65 let ..... 300 Kč
Městský úřad Náchod, Odbor správy majetku a financování

Prosíme všechny poplatníky, aby s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci
jednoznačně upřednostňovali BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU poplatku za komunální odpad
na rok 2021. Je to jednoduché, bezpečné a rozhodně pohodlnější
JAK ZAPLATIT
na účet města č. 19337551/0100 vedeného u Komerční banky, a. s.
VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo poplatníka (platba za každou osobu zvlášť)

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Poděkování
dobrovolníkům
Obrovskou vlnu sounáležitosti, solidarity a ochoty pomoci při současné nepříznivé situaci v náchodské nemocnici vyvolala výzva starosty Jana Birke, ve které oslovil v polovině ledna veřejnost s žádostí o pomoc místním zdravotníkům.
Za pouhých 24 hodin po jejím zveřejnění se původní zamýšlený počet dobrovolníků rozrostl na dvojnásobek potřebného
počtu. „Jsem na Náchoďáky pyšný. Věděl
jsem, že tento můj apel nezůstane bez odezvy, ale že se dobrovolníků z řad veřejnosti přihlásí tolik? To jsem opravdu nečekal,“
říká s velkou úctou starosta Jan Birke.
Hned následující den (13. 1.) mohl být tak
předán do rukou ředitele náchodské nemocnice seznam téměř 40 dobrovolníků,
kteří byli ochotni zdravotníkům okamžitě pomoci a ulehčit jim tak v jejich současné náročné práci. Mezi obětavci se hlásili hasiči, celníci, OSVČ, makléři, obchodní
zástupci, úředníci, ale i starostové, prostě
lidé ze všech různých oborů, kteří opravdu chtějí přiložit ruku k dílu a jakkoliv pomoci. Našli se mezi nimi i ženy, partnerky,
které byly také ochotné zapojit se. V dalších dnech se počet dobrovolníků rozrostl až na 70. Všichni tito dobrovolníci
tvoří naši nezbytnou „zálohu“, kterou lze
využít i v následujících týdnech pro případ neočekávaných situací.
V tuto chvíli se ve spolupráci s kolegy
z krajského úřadu připravujeme na logisticky náročný proces zajištění centra pro
očkování veřejnosti, které by mělo fungovat v prostorách náchodského Beránku.
„Pořád je před námi ale celá řada nezodpovězených otázek, především ohledně objemu
dodávek a distribuce vakcín. Proto je pro nás
velmi důležité vědět, že se máme v případě
potřeby na koho obrátit a spolehnout. Jsem
si jistý, že společnými silami dokážeme čelit jakýmkoliv krizovým situacím a to právě díky vám, dobrovolníkům,“ dodal starosta Jan Birke.

SPECIFICKÝ SYMBOL: popisné číslo domu
VÝŠE ROČNÍHO POPLATKU pro rok 2021:
1. 1.–28. 2. 2021 450 Kč/os.
1. 3.–31. 5. 2021 650 Kč/os.
1. 6.–30. 9. 2021 900 Kč/os.
Od 1. října 2021 je částka 1.350 Kč/os., což zahrnuje základní sazbu poplatku 900 Kč + 50 %
sankce za neuhrazení do 30. září 2021.
Využijte slevu při platbě do 28. února 2021 a nestůjte ve frontě na zaplacení
Prosíme všechny, aby hotovostní platbu na pokladně pracoviště v budově MěÚ Náchod,
Němcové 2020, prováděli jen v ojedinělých, nejnutnějších případech!
Ochráníte tím především sebe i své okolí

Nová možnost parkování pro veřejnost u budovy Městského úřadu v ul. Zámecké.

AMAG, NOVÁ KNIHA

ÚNOR

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Okénko do historie
13. výstava v MG
Rozmanité zpracování materiálů, které tradičně doprovázelo každou výstavu členů výtvarného kroužku závodu 01 n. p. Tepna
Náchod, vám tentokrát zajistí určitě nečekaný pohled na výstavu s názvem Kresby a grafika 13. výstava. Po padesáti čtyřech
letech toto propojení jmen členů kroužku (nejen s názvy vystavovaných prací, ale i s některými jejich obrazy) tak umožní zúčastnit se výstavy v Malé Galerii Závodního klubu v Kině Květen
v Náchodě.
Jak vidíte na snímku z kroniky, obrazy nejsou u všech vystavujících. Z dalších informací ale můžeme zjistit, že V. Papež představil kresbu uhlem, stejně tak jako J. Červinka a Jos. Šejnoha.
Kresbu perem využil A. Hornych a J. Kolaja pro pohybové studie a studie portrétu.
Jitka Amalberga Pácaltová (text)
Okénko do současnosti
1. společná výstava v GVUN
Tak to bylo o výstavě z roku 1967 a nyní se nabízí srovnání
se současnou výstavou, která má název AMAG – sejdeme se
ve čtvrtek.
Proč právě tento název? Pravidelné schůzky spolku se totiž již
tradičně konají jednou týdně, a to ve čtvrtek. Touto výstavou
AMAG ve spolupráci s Galerií výtvarného umění na náchodském
zámku představuje jednak výtvarná díla současných členů spolku, ale je i pohledem do samotného tvůrčího dění při schůzkách

Nová kniha Karla Čapka
Protože se Náchod vždy vehementně hlásí do regionu „Kraj Boženy Němcové, Aloise Jiráska a bratří Čapků“, důvodně předpokládám, že přímo v Náchodě je řada zájemců
a obdivovatelů díla Karla Čapka. Právě proto si dovoluji představit jim i vám všem dalším zájemcům, novou velmi zajímavou knihu.
Nejde o šokující nález, ani o neznalost Čapkova díla, jedná se vlastně o čapkovskou antologii, čili o soubor úryvků z Čapkových děl, které sestavil Martin. C. Putna.
V této půvabné knížečce provádí profesor Putna čtenáře zákoutími Čapkova písemnictví, aby mu ukázal jeho vztah k některým náboženským pojmům a motivům.
Karel Čapek, který se narodil v Malých Svatoňovicích v roce
1890, vnímal svůj rodný kraj jako kraj trojí víry. Katolickou víru
mu ztělesňovala jeho babička, která stejně jako babička Boženy Němcové chodila do Svatoňovic na pouť, evangelickou tradi-

a také při akcích, které si spolek organizuje mimo ateliér. Proto byly do výstavní síně GVUN přeneseny a instalovány nejrůznější artefakty z ateliéru i některá jeho zařízení. Kurátoři výstavy PhDr. David Chaloupka a MgA. Michal Burget zorganizovali
v prostorách galerie tyto předměty tak, aby přiblížili atmosféru, ve které členové spolku pracují a tvoří.
Souběžně s výstavou jsou připravovány některé doprovodné
akce:
1. Výtvarná dílna vedená Annou Maněnovou vám představí, jak
ilustrovat pohádkový svět. Dílna se uskuteční v sobotu 6. února od 14 do 16 hodin.
2. Výtvarná dílna pro všechny věkové stupně s předvedením barevné techniky tisku z hliněného podkladu vedená Evou Jiráskovou se uskuteční v sobotu 13. února od 14 do 16 hodin.
3. Beseda s Milanem Jíchou, současným předsedou spolku, se
uskuteční v pondělí 8. února od 17 hodin.
Z této výstavy, která má trvání od 23. 1. do 14. 2., vám zde přinášíme dvě fotografie.
V případě trvajících omezení v návaznosti na epidemiologickou situaci se doprovodné akce přesunou do online prostoru
prostřednictvím živého vysílání, nebo bude proveden jejich video záznam. Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod.
Také na stránkách spolku AMAG www.amag.cz a facebook www.
facebook.com/amag.nachod
Stejně tak se pokusíme i celou výstavu představit divákům například z videozáznamu.
Jiří Spíšek (text a foto)

ci zvláště tu pobělohorskou oživovalo dílo Aloise Jiráska a třetí
tradice byla religiozita alternativní, podkrkonošští duchaři, čili
spiritisté. Knihu, jak je zřejmé z podtitulu, sestavil náš současný významný literární historik a teolog Martin C. Putna. Nechci
moc prozrazovat z obsahu, spíš jen na něj nalákat. Právě symbióza textů obou autorů, Čapka a v modré barvě Putny jako glosátora, jak sám sebe nazval, činí knížku velmi pozoruhodnou.
Také mne zaujal nejen formát knížky, který jakoby evokoval formát starobylých modlitebních knížek, které se vešly do kabelky, do kapsy nebo do rukávníku, prostě aby byly vždy po ruce.
Možná je to jen mé zbožné přání. Na závěr ještě pár slov autora:
„Některé hlasy se v Čapkovi modlí, některé rouhají, některé řeší věci
jakoby zcela neduchovní.“
A ještě opravdu na samotný závěr podle mne velmi důležitá
slova autora: „Bylo by jistě možné sebrat z mnoha hlasů mnoho jiných knížek. Tato „modlicí knížka“ je sebrána napříč hlasy, žánry
i vývojovými etapami tak, aby se s ní nemodliči mohli modlit a kostelní nechodiči si k ní chodit pro útěchu. Je jí totiž zapotřebí.“ S tím
velmi souzním a věřím, že i mnozí z vás.
Lydia Baštecká
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Pro svůj závod v Říkově u České Skalice
hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á dělník / dělnice
Náplň práce:
· Hlavní pracovní poměr
· Práce v kovovýrobě, ve výrobě

drátěného programu, ve skladu,
v logis ce, v práškové lakovně
· Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme:

Nabízíme:

· Samostatnost,

· Výborné platové

zodpovědnost, přesnost,
manuální zručnost
· Odpovídající vzdělání

podmínky
· Práce ve stabilním
a slušném kolek vu

Gondella CZ s.r.o., Říkov 266
552 03 Česká Skalice
Tel 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Saar Gummi

Saar Gummi získala řadu zakázek

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

Společnost Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce,
výrobce těsnění pro pohyblivé díly autokarosérií, získávala i v loňském krizovém roce další zakázky. Probíhající převod projektů ze sesterského závodu v německém Gelnhausenu, přitom znamená zavedení nových
technologií a další zvýšení technické úrovně.
Prvním novým dílem, který se původně vyráběl
v Německu a který firma již sériově dodává, je vedení okna na užitkový vůz Daimler Sprinter a vnitřní
a vnější šachty na elektrické SUV Daimler EQC. Dalším projektem je AUDI A6, kde se k již vyráběnému
vnitřnímu těsnění dveří přidaly velice komplikované
díly těsnění oken. Profily na tyto díly mají nejenom
flok („sametový“ povrch), ale také PE fólii, která zlepšuje kluzné vlastnosti dílů. O výrobu se podělí oba závody Saar Gummi, tedy v Červeném Kostelci i ve Velkém Poříčí.
Požadavky na kvalitu zmíněných dílů pro AUDI jsou
velmi vysoké a jejich technická úroveň je o mnoho
vyšší než u obvyklých výrobků v Červeném Kostelci.
Proto se provádí řada nových zkoušek na nových zařízeních. Například elektronický mikroskop pomůže
odhalit problémy s nedostatečným množstvím lepidla mezi flokem a profilem. 			
(pl)

ŠKOLY

ÚNOR

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
U nás na Komendě jsme začali nový rok
2021 standardním způsobem. Připravujeme pravidla pro zápis nových prvňáčků
(8. – 9. dubna 2021), pravidla pro přijímání šesťáků, přijímací zkoušky do matematické třídy. Stále ještě věříme, že přivítáme rodiče a děti při Dni otevřených
dveří (23. 3. 2021) nebo při alespoň zkráceném „Komenďáčku“ (příprava dětí k zápisu do 1. tříd). Bohužel začátek roku přinesl i první „ztráty“ – museli jsme zrušit
první ze tří lyžařských kurzů a trochu
se obáváme, zda stejný osud nepostihne i další dva na přelomu února a března.
Z tohoto pohledu začal rok úplně normálně. Chybí nám ve škole však to nejdůležitější – většina dětí, které znovu absolvují
distanční výuku. A tak máme radost alespoň z prvňáčků a druháčků, kteří do školy mohou. Je radost sledovat, jaké dělají
pokroky, jak zvládají psaní nebo matematiku. Ale největší radost nám dělají
tím, že oni mají radost z toho, že ve škole
jsou. A tu jim nekazí ani všude přítomné
roušky či dezinfekce, ani různá omezující opatření. A navíc – v půlce ledna napadl sníh, a tak děti využívaly sněhových
radovánek plnými doušky. Sáňky, pekáče,
talíře nebo jen obyčejné „igelitky“ patřily k nezbytnému vybavení do školy. A že
si to děti užívaly, o tom svědčí i přiložené fotografie našich druháčků. O to více
si přejeme, aby se do lavic co nejdříve vrátili i všichni ostatní žáci. Plné třídy, ruch
a shon na chodbách, halekání a křik dětí
nám už všem hodně chybí. Věříme ale, že
příští článek ve zpravodaji už bude o úplně „normálních“ školních věcech.
Kolektiv ZŠ Komenského

Zprávičky
z Masaryčky
Známky za první polovinu tohoto školního roku děti už znají, teď si užívají týdenní pololetní prázdniny. Bohužel nikdo neví, co nás po nich čeká.
„Moc si přejeme, aby se nám všichni
žáci už co nejdříve vrátili do lavic, těšíme se na ně. Prezenčně zatím učíme jen
děti v první a druhé třídě,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Radka Lokvencová a dodá-

vá: „Zvláště prvňáčci dělají opravdu velké pokroky, možnost vzdělávat se přímo
ve škole jim prospívá. Přesto je často vidět, že by si rádi také zazpívali a protáhli se, zacvičili si, což teď vládní nařízení
o pobytu ve vnitřních prostorách škol neumožňují, zakazují. I kvůli tomu s nimi
– dle možností rozvrhu hodin i aktuálního počasí – chodíme častěji ven, třeba na školní hřiště, kde se mohou trochu
uvolnit, zaskotačit si.
Vyšší ročníky pracují nadále distančně,
což se my učitelé, asistenti, ovšem i žáci
a mnozí z rodičů snažíme zvládat tak, jak
nejlépe umíme. Pravda, někdy to jde lépe,
jindy něco drhne: nefunguje/přerušuje se
spojení, chybí/nejdou mikrofony (smutné je, že v leckterých domácnostech tento stav trvá už skoro rok, pak je spolupráce učitelů s danými dětmi velmi omezená,
obtížná, tudíž nedostatečná, nevyhovující). Častokrát od školáků v rámci na dálku vedené výuky slýcháváme třeba i slova: „Kde jsme? Jaké cvičení?“, „Nemám
učebnice“, „Sorry, ještě spím“, „Pomóóc,
chci do školy!“, padají dokonce i dosti kuriózní hlášky jako „Pes mi sežral kopie“.“
„Jsem moc ráda, že mám svou třídu zas
ve škole a nemusíme spolu komunikovat
jen přes počítač. Zpočátku se sice někteří žáci tvářili ukřivděně, že musí chodit
do školy, zatímco jiní mohou zůstat doma,
ale stále více je na většině z nich patrné,
že jim přímá spolupráce s vyučujícími daleko více vyhovuje. Užívají si i vzájemného bezprostředního kontaktu s kamarády,
třebaže je nutné dodržovat striktní hygienická pravidla,“ konstatuje Mgr. Lada Kučerová, třídní učitelka 2. A, a starostlivě,
nicméně s úsměvem podotýká: „Rozhodně máme stále co dohánět. Žáci jsou však
celkem pilní, a proto doufám, že se po pololetních prázdninách na učivo vrhneme
ještě s větší vervou a společně vše potřebné doladíme.“
Navzdory pandemii u nás letos probíhá
několikaměsíční projekt „Jdeme na OH
do Tokia“ s mottem „Protože to nevzdávám, a tak to je!“. Podporuje ho i Český
olympijský výbor, a to v rámci svého projektu nazvaného Česko sportuje. Cílem
je pochopitelně i v této době povzbuzovat děti k pohybu – základem je počítání kroků, které ujdou/ popř. uběhnou, což
nahlásí do školy, posléze se na virtuální
mapě (umístěné třeba na školním facebooku i jinde) zobrazuje stav zdolaných
kilometrů a ukazuje se, jak se jednotlivé
třídy postupně přibližují k dějišti letošní
olympiády.
Již ukončenou dílčí součástí této dlouhodobé sportovní akce je soutěž „O nejzdatnějšího vánočního chodce“.
„Předně bych chtěl zdůraznit, že účast
v jakékoli fázi celého projektu je pro
všechny naprosto dobrovolná, nepovinná,“ říká spoluautor akce Mgr. Jaroslav
Macháček a pokračuje: „Je skvělé, že se

Jdeme na OH do Tokia
2020

26. 11. 2020

hned do prvního, počátkem ledna ukončeného klání v chůzi zapojilo 47 žáků a šest
učitelů. Dohromady bylo zdoláno skvostných 4200 kilometrů. Všichni zúčastnění
obdrží certifikát, první desítka nejúspěšnějších borců bude navíc odměněna věcnými cenami. Předání proběhne po návratu do školy.“
Na výše zmíněnou pochůzkovou tělovýchovnou aktivitu z přelomu kalendářního roku posléze v únoru naváže originální
virtuální běžecko-chodecký závod, nazvaný Metujské mosty, jenž je určen nejen jednotlivcům, ale i rodinným týmům.
Náchodská ZŠ TGM v lednu opět poskytovala dohled nad dětmi zdravotníků
a dalších příslušníků IZS v době, kdy vykonávali svou – zvláště v těchto časech –
nadmíru obtížnou práci. Zajišťovali jsme
jim vhodné podmínky pro vzdálenou výuku dle individuálních potřeb, tedy podle
jejich rozvrhů hodin, či pomoc s vypracováváním úloh a domácích úkolů, nechybělo ani pravidelné stravování ve formě teplého oběda a svačin, ve volném čase jsme
se vydávali na procházky do okolí nebo
jsme hráli různé hry.
Všem v této nelehké době přejeme hlavně co
nejpevnější zdraví!
Kolektiv ZŠ TGM Náchod

ZŠ BABÍ
CO BY DĚTI ZE ZŠ BABÍ PŘÁLY ROKU 2021?
„Aby se přírodě nestalo nic zlého.“ Kristýnka
„Abychom mohli cestovat.“ Lucka M.
„Aby se všem dařilo.“ Deny
„Aby skončil Covid 19.“ Míša
„Aby nás překvapil.“ Majda R.
„Chtěla bych, aby lidi neházeli odpadky
do lesa.“ Vendulka
„Aby v zimě sněžilo.“ Kačka
„Aby byl celý svět zdravý.“ Maty
„Aby se nemusely nosit roušky.“ Martin
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se přijdete přesvědčit na vlastní oči. Dny
otevřených dveří jsme pro vás připravili
na 23. až 25. února, kdy budete mít možnost zúčastnit se výuky a navštívit vybrané hodiny na naší škole. A první setkání letošních předškoláků nás čeká už
11. února. Na obě akce vás srdečně zveme!

„Abychom byli šťastní.“ Dan
„Aby se už nikdo, ale nikdo neměl špatně.“ Majda H.
„Aby byly babičky šťastné na Vánoce.“
Lucka P.
„Novému roku přeji nového prezidenta.“ Štěpa
„Ať už přijdou všechny děti a učitelky do
školy.“ Simča
„V létě teplo a v zimě sníh.“ Tomáš
„Hodně, hodně lásky.“ Kája
„Aby se zase rozjely firmy a nebylo tolik
chaosu.“ Eda
„Aby holky neotravovaly kluky.“ Vojta

ZŠ PLHOV

„Co nového Pod Montací“
V naší škole sdílíme myšlenku, že učení provází člověka celým životem, proto
nás oslovila možnost zúčastnit se dvouletého intenzivního vzdělávacího programu Ředitel naživo určeného
pro vedení škol. Na jaře roku 2019 jsme
prošli výběrovým řízením. Věděli jsme,
že vybrána bude pouze polovina ze stovky uchazečů, a s napětím jsme očekávali výsledek. Přijetí nás opravdu potěšilo
a v srpnu 2019 jsme zahájili studium třídenním pobytem na Zvíkově.
Jedním ze seminářů programu byla
popisná zpětná vazba. Půldenním zážitkovým seminářem nás provázela Barbora LeBlanc, Trainer and Communication
Specialist at McKinsey & Company. Barbora školí popisnou zpětnou vazbu pro
velké firmy po celé Evropě. Získali jsme
praktické dovednosti, které bohatě využíváme v komunikaci s kolegy i žáky. Popisnou zpětnou vazbu cíleně s kolegy i žáky
trénujeme. Pro rodiče jsme uspořádali
na toto téma kavárničku.
Libor Mertl, jeden ze zakladatelů firmy
ComAP. a.s., člen správních rad několika
podniků, nám dal užitečné tipy a nástroje
na vedení týmu. Jeho seminář měl název
Sociální kapitál a mluvil o tom, co motivuje lidi v týmu k nejvyšším výkonům
a co vede ke spokojenosti v práci. Překvapilo nás, že jde o jednoduché základní lidské potřeby a morální principy. Rozhodně
to není výše platu nebo různé manipulační techniky. S kolegy jsme založili podpůrné skupiny, inspirací nám byl tento seminář. Cílem malých skupinek je vzájemná
podpora, inspirace, učení se a trénování
nových dovedností. Malý počet účastníků pomáhá vytvářet bezpečné prostředí,
kde sdílíme to, co se nám daří i nedaří.
Nedílnou součástí programu jsou návštěvy a pobyty v různých školách a firmách. Vedeme rozhovory s řediteli, učiteli i dětmi, navštěvujeme výuku, společně
sdílíme příklady dobré praxe, vnímáme
atmosféru školy. Vidíme, co se kde daří
a s jakými obtížemi se jednotlivé školy potýkají. Odjíždíme s inspirací, rozšířenými
obzory a mnohdy i vědomím, že se stejný-

mi problémy se potýkají i jiné školy.
V rámci programu máme možnost čerpat individuální podporu. Zahrnuje práci
s koučem, mentorem a vzdělávací programy pro celý pracovní tým. Momentálně
probíhá setkávání s koučem a mentorem. ,,Setkání s koučem mi přináší velkou
podporu a posun v aktuálních situacích,”
říká Pavlína. Jako celý tým také absolvujeme sérii školení s Michalem Dubcem
o vzájemných vztazích s dětmi, s kolegy
i rodiči.
I v této nelehké době program Ředitel
naživo stále probíhá a my získáváme další
cenné rady a zkušenosti, které nás posouvají v naší práci. Situace trochu pozměnila obsah tohoto programu. Měli jsme možnost sdílet zkušenosti s distanční výukou,
zabývat se věcmi, které bychom z této
doby rádi uchovali. Další setkání by mělo
být třídenní, všichni si moc přejeme, abychom se mohli už konečně potkat naživo.
Zajímá vás, jak nabyté zkušenosti používáme ve výuce? Budeme moc rádi, když

Pololetní vysvědčení a …
Skončilo pololetí, které bylo snad ještě
těžší než druhá polovina roku 2019/2020.
A to jsme si na konci června mysleli, že
nic složitějšího už nastat nemůže. Přesto
školy (rozumějme žáci, vyučující, ale i rodiče) pracovaly opravdu usilovně. Součástí každé školní práce musí být hodnocení, i kdyby podmínky pro vzdělávání
byly sebesložitější. A tak se ve čtvrtek
28. 1. vydávalo vysvědčení.
Ministerstvo školství neumí zařídit (opravit zákon), abychom ve školách
k řadě předmětů napsali místo známky
„nehodnoceno“. Nabízelo se to zejména
u výchov. Známky však být musí, děti si
tedy přinesly z tělocviků, hudebních výchov, dílen … samé jedničky. A co ostatní předměty? Pokud bych měl hledat
na současné době ve školství nějaká pozitiva, pak to, že se stále více dostáváme
k jinému hodnocení než jen ke stupnici
1– 5. Při hodnocení práce dětí z domova se každý vyučující dostal k tomu, že
práce dětí okomentoval, popsal slovy, co
oceňuje, co je třeba procvičit, zlepšit.
O tom, jak žáky hodnotit, diskutujeme v plhovské škole už dlouho. V rámci seminářů, vzájemného sdílení zkušeností se učíme i to, jak nastavit ve třídě
systém vlastního hodnocení žáků. Dali
jsme si za úkol zařazovat do hodin pravidelně práci s cílem hodiny, tedy i s hodnocením na konci vyučovací hodiny, nakolik se žákům daří cíle plnit.
V rámci pololetního hodnocení si plhovští žáci odnesli domů nejen výpis se
známkami, ale i druhý dokument, který
jsme nazvali „Hodnocení 1. pololetí školního roku 2020/2021“. Součástí je sebehodnocení každého žáka. Všichni žáci
dostali osnovu, která jim ve vlastním
hodnocení byla oporou. Následně popsali, co jim ve výuce jde dobře, v čem
se chtějí zlepšit, co by jim mohlo v další školní práci pomoct… Prostor k vyjádření dostali i rodiče, své hodnocení přidali vyučující.
Věřím, že oba dokumenty, které žáci
dostali (dostanou) do ruky, dohromady
tvoří smysluplné, vypovídající hodnocení práce za 1. pololetí. A chceme v tomto trendu pokračovat. Chystáme slovní
hodnocení v budoucí 1. třídě, plánujeme
semináře, kde se v dovednosti hodnotit
práci žáků jinak než jen známkami budeme zdokonalovat… Těším se na to, že
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toto vše už budeme napříště řešit společně s dětmi a jen a jen ve škole.
Vladimír Honzů, škola Plhov
Několik ukázek ze sebehodnocení v matematice v 8. třídě
Sešity
mám tam pořádek a pracuji s ním
je tam všechno, ale dost nepřehledné
asi se v něm nikdo nevyzná, ale používám ho jen na počítání příkladů, ten
druhý výkladový mám uspořádaný
Videokonference
snažil jsem se dávat pozor
byl jsem vždy včas a připraven
jsem méně soustředěný, když se doma
něco děje
Dokázal jsem
skoro vše sám
požádat o pomoc spolužáky
pochopit většinu učiva
donutit se udělat dobrovolný úkol
Těžké bylo
doma se na práci soustředit
pochopit učivo přes videokonferenci
ve všech úkolech se vyznat
vydržet dávat pozor.
Zlepšil jsem se
v samostatnosti
v psaní na počítači
v počítání zpaměti

mínkové mince školy, které jistě potěšily nejednoho rodiče. Poslední den před
prázdninami probíhalo ve třídách vánoční posezení, na které si žáci připravili pohoštění a upekli vánoční cukroví.
Vánoční prázdniny utekly jako voda
a v lednu jsme se opět vrátili do školních
lavic, s chutí učit se novým věcem. Paní
Zima na sebe nenechala dlouho čekat,
takže se těšíme na zimní radovánky. Ale
o tom až zase příště….
Kolektiv PrŠ, ZŠ, MŠ přeje
všem příjemné prožití nového roku

ACADEMIA MERCURII:
členskou školou UNESCO již 20 let
Soukromá střední škola ACADEMIA
MERCURII v Náchodě se stala členskou
školou UNESCO již v roce 2001, tento rok
tedy slavíme 20. výročí svého členství!

škol. Zástupci jednotlivých škol se scházejí jednou ročně na celostátních setkáních, jejichž cílem je výměna zkušeností
a informací, plánování společných aktivit a stanovení priorit na další období.
V září 2020 se konalo celostátní zasedání
v Praze, kde se připomněla témata minulého školního roku: 350. výročí úmrtí Jana
Ámose Komenského, 30 let od Sametové
revoluce a Mezinárodní rok zdraví rostlin.
Naše škola v rámci své činnosti propaguje ideály a principy UNESCO prostřednictvím konkrétních projektů
zaměřených na ekologii, lidská práva, multikulturu a ochranu kulturního dědictví. V tomto kontextu využíváme moderní pedagogické metody, spolupracujeme
s ostatními školami a rozvíjíme u svých
žáků znalosti, dovednosti a kompetence
potřebné v dnešním světě.
Samotná aktivita naší školy je velmi
různorodá, věnujeme se nejen vlastním
dlouhodobým projektům, ale pořádáme
také Týden škol UNESCO, který je zaměřený na společně vybraná témata. V tomto
školním roce si připomeneme: 75. výročí

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Rok s rokem se sešel a my jsme
opět prožívali kouzelné předvánoční období. Čas plný radosti,
naděje, lásky a očekávání. Jsme
velice rádi, že naše škola i přes nepříznivou situaci je našim žákům otevřená,
a tak jsme si mohli tento čas řádně vychutnat. Ačkoliv jsme nemohli realizovat tradiční vánoční dílny s rodiči, nebo
navštívit předvánoční koncerty či trhy,
v naší škole se stále něco dělo.
V praktické škole v Jiráskově ulici se
každý adventní týden konal projektový den. Připomínali jsme si vánoční zvyky, školou se linula vůně čerstvě upečené
vánočky a cukroví. Žáci vyšších ročníků
vyráběli vánoční přání, aby potěšili své
učitele. Děti si připravily Štědrý večer
ve třídě, naučily se připravovat tradiční
štědrovečerní večeři a pod stromečkem si
rozbalily nové pomůcky zakoupené vedením školy. Vše probíhalo v doprovodu vánočních koled, pohádek a hlavně s úsměvem na tváři.
Ani ve speciální škole v Raisově ulici se
nezahálelo. Děti si v adventním čase připravily přáníčka pro Ježíška, která vzlétla společně s balónky přímo do oblak.
Zdobily se třídy, okna. V rámci pracovní výchovy se vyráběly ozdobné květináče z přírodnin, přáníčka a drobné dárky
z keramické hlíny. Výsledkem této činnosti byly krásné svícínky, andílci a upo-

Síť př id r u že ných škol UNESCO
(UNESCO Associated Schools Network
– ASPnet) je mezinárodní organizace,
která vznikla v roce
1953. Dnes zahrnuje více než 11 000 škol
v 182 zemích světa. Všechny tyto školy
vedou své žáky ke čtyřem základním pilířům vzdělávání: učit se vědět – učit se konat – učit se být – učit se žít spolu.
Česká republika se do celosvětové Sítě
přidružených škol UNESCO zapojila v roce
1966 a v současnosti je jejím členem 52

založení OSN, práci dobrovolníků – Evropská dobrovolná služba (EDS) a význam
biologické rozmanitosti – biodiverzity.
Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy

Evangelická akademie
Žáci a učitelé pomáhají nemocnici
Současná situace změnila životy celé
společnosti na osobní i profesní úrovni.
Vládní opatření ze dne na den změnila
školství a přístup ke vzdělávání. Velké
změny zasáhly také zdravotnictví a nevyhnuly se ani Oblastní nemocnici v Ná-

13

14

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

ŠKOLY
chodě, a. s. Skutečnost, že je v Náchodě
zdravotnická škola s navázaným partnerstvím s nemocnicí, dnes nabývá na daleko
větším významu, a za to jsem velmi vděčný. Velmi si vážím našich žáků a učitelek
odborného výcviku, kteří nadále nemocnici pomáhají nejenom s přímou péčí o covidové pacienty. Přizpůsobujeme pro ně
výuku tak, aby všichni, kteří jsou ochotni
pomáhat, měli optimální podmínky pro
práci v nemocnici. Ve škole mají upravené rozvrhy, žáci mohou využít individuální konzultace se svými vyučujícími, které
zejména slouží k efektivnějšímu pochopení probírané látky. Radostná zpráva byla,
že se nám pro žáky podařilo zajistit i bezplatné ubytování.
Společně toto náročné období zvládneme! Opět se všichni vrátíme do školních
lavic, ale také k aktivitám, které škola
pravidelně pořádá nebo se jich ve spolupráci s partnerskými organizacemi účastní. Věřím, že všechno, co k nám má přijít,
přijde v ten správný čas.
Mgr. Bc. David Hanuš, ředitel
SOŠ sociální a zdravotnická Náchod –
Evangelická akademie
www. socea.cz

byla na stránkách naší školy www.soanachod.cz připravena online přihláška, kterou bylo nutné vyplnit do pondělí 25. 1.
2021. Samotné přijímací testy z českého
jazyka i matematiky nanečisto si zájemci mohli vyzkoušet v pondělí 25. 1. nebo
v úterý 26. 1. Opět nás mile překvapil velký zájem o online testy, které naše škola pro uchazeče o středoškolské studium
připravila, vyhodnotila a poté rozeslala
výsledky na mailové adresy, aby si každý
mohl porovnat své umístění v konkurenci dalších zájemců o studium.

17. 7. – 26. 7. 2021 Dulš (tábor pro instruktory a mlaďáky)
26. 7. – 31. 7. 2021 Lezecký tábor „Dotkni
se nebe„
12. 8. – 21. 8. 2021 Šlápota „Robin Hood“
22. 8. – 28. 8. 2021 Střelecký tábor Pif-paf
Vodák pro rodiny s dětmi (termín a výběr
řeky připravujeme)
Všechny detailní informace a odkaz
na přihlášení do rezervačního systému najdete na oddílovém webu: bartonka.duha.cz
A co se u nás v oddíle bude dít teď
v únoru? Pečeme na to! Další kolo iniciativy, ve které pečeme dobroty pro zdravotníky do Oblastní nemocnice v Náchodě, proběhne v úterý 9. února. Budeme
rádi, když se k nám s pečením přidáte!
Dobroty můžete předat v pondělí 8. února ve 20.00 na parkovišti před ZŠ Plhov,
lze domluvit i individuální předání na telefonním čísle: 702191521. O dalších následujících kolech Pečeme na to! budeme
informovat na sociálních sítích.
Za oddíl Duha Bartoňka, Gerd Weinlich

Přípravné kurzy
I v tomto atypickém školním roce se
chystáme otevřít přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. Jejich konání a organizace bude
záviset na vývoji epidemiologické situace.
Více upřesňujících informací naleznete
na webových stránkách naší školy www.
soanachod.cz.
Mgr. Lea Zálišová

DUHA BARTOŇKA
Oddílové informace, aneb co nás čeká
v únoru a v dalších měsících
Čas běží. Přestože to zatím nevypadá
nějak růžově, naše oddílové schůzky jsou
stále zastaveny a museli jsme zrušit i jeden lednový lyžařský pobyt pro rodiče
s dětmi. Je třeba vyhlížet dopředu a mít
optimistickou mysl. A proto slavnostně oznamujeme, že jsme 1. února spustili přihlašování na letní tábory. Protože
kdo je připraven, není překvapen, a věříme, že v létě už bude život téměř ve starých kolejích a letní tábory se o prázdninách uskuteční.
Léto s Duhou Bartoňka
bude vypadat následovně:
25. 6. – 4. 7. 2021 Chorvatsko
(tábor u moře)

Střední průmyslová škola
stavební a Obchodní
akademie architekta
Jana Letzela, Náchod,
příspěvková organizace
SOA Náchod chystá přípravné kurzy
na přijímací zkoušky pro budoucí středoškoláky
Dny otevřených dveří na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii architekta Jana Letzela, Náchod proběhly formou videochatu s vedením školy
ve čtvrtek 14. 1. Ve stejném týdnu se konala na facebookových stránkách Krajské
hospodářské komory Královéhradeckého
kraje ONLINE PREZENTACE STŘEDNÍCH
ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ. Během obou
akcí měla veřejnost možnost získat informace o studiu na naší škole.
Máme za sebou i lednový termín přijímacích zkoušek nanečisto. Pro zájemce

Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie arch. Jana Letzela,
Náchod, příspěvková organizace
Pro školní rok 2021/2022 nabízíme tyto studijní a učební obory:
MALÍŘ A LAKÝRNÍK

OBCHODNÍ AKADEMIE
- podnikání
- zahraniční obchod
a cestovní ruch

ZEDNÍK

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

- podnikání

STAVEBNICTVÍ

- pozemní stavitelství
- rozpočtování a kalkulace
staveb
- navrhování interiérů (design)

TESAŘ
KLEMPÍŘ

www.soanachod.cz
tel. 491 426 243

MANŽELSKÁ PORADNA

ÚNOR

MANŽELSKÁ A RODINNÁ
PORADNA NÁCHOD
„Se svými problémy nemusíte zůstávat sami.“

Co nabízíme?
Nabízíme bezplatnou pomoc, poradenství, podporu, provázení
a stabilizaci rodinám s dětmi, manželům, partnerům a jednotlivcům, když se ocitnou v náročné životní situaci, kterou je obtížné zvládnout vlastními silami.
Pro koho jsou služby poradny určeny?
Služby Manželské a rodinné poradny jsou určeny pro všechny,
kteří pociťují potíže v následujících oblastech:
vztahy v rodině (výchovné problémy, mezigenerační nedorozumění apod.)
manželské a partnerské vztahy (málo komunikace, odcizení, nevěra apod.)
rozvodové a porozvodové potíže (pomoc s žádostí o rozvod,
rodičovskou dohodou, vyrovnání se s rozvodem apod.)
mezilidské vztahy (jakékoliv, např. v zaměstnání)
životní krize (úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání apod.)

Jaké služby poradna nabízí?
1. Individuální psychologické poradenství a terapie
Práce s jednotlivcem. Nejčastějšími tématy jsou např.: výběr
partnera, partnerský vztah, partnerské neshody a krize, nevěra, vztahy v rodině, nízké sebevědomí, psychosomatické obtíže,
problematické osobnostní rysy (žárlivost, agrese, přecitlivělost,
úzkostnost), úmrtí blízkého člověka, vážné onemocnění člena
rodiny, traumatická událost apod.
2. Párové poradenství a terapie
Jsou určeny manželům či partnerům, kteří jsou ochotni a schopni pracovat společně na svém vztahu a hledat nové způsoby partnerského dialogu.
3. Rodinné poradenství a terapie
Jsou určeny pro celou rodinu, neúplnou rodinu či pro novou rodinu, kde jsou děti z předchozích vztahů. Rodina si může ujasnit
a uvědomit, co vlastně opravdu potřebuje jeden každý její člen
a co by potřebovala rodina jako celek, seznámit se s mechanismy opakujících se problémů, pomoci najít rodině cestu ze “začarovaného kruhu”, aktivovat vlastní ozdravné síly rodiny.
4. Mediace
Mediace je proces vyjednávání metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení sporů za asistence třetí neutrální strany – mediátora. Cílem je vytvoření a přijetí jasně formulované,
srozumitelné a prakticky uskutečnitelné dohody, která je přijatelná pro všechny zúčastněné.
5. Sociálně právní poradenství
Poskytnutí informací týkajících se především rodinného práva
– rozvody, svěření dětí do péče, úprava kontaktu s dětmi. Dále
také informace o sociálních dávkách a službách.
6. Dětské terapeutické skupiny
Skupina je určena dětem od 6 do 15 let, které se ocitly v náročné životní situaci - rozvod rodičů, potíže ve vztazích s vrstevníky a ve školním kolektivu, problémy v chování, nízké sebehodnocení, šikana apod.
Děti se zde mohou naučit kontrolovanému uvolňování napětí
a agresivity, vyjadřování a rozpoznávání vlastních pocitů a nálad a díky tomu porozumění pocitům druhých.
7. Krizová intervence
Jedná se o „první pomoc“ v oblasti psychiky člověka, který se
ocitl v krizovém stavu – vztahová a rodinná krize, rozchod, rozvod, úmrtí blízké osoby, ztráta zaměstnání apod.

Objednání:
Na konzultaci do poradny je potřeba se předem objednat – telefonicky, emailem nebo osobně v poradně. Služba je bezplatná
a není potřeba žádné doporučení.

Kontakt:
Manželská a rodinná poradna Náchod
adresa: Hálkova 432, Náchod
tel.: 728 934 183, 733 434 174
e-mail: rod.poradna@csps-hk.cz
web: www.csps-hk.cz/Manzelska-rodinna-poradna.html

Den otevřených dveří
Manželské a rodinné poradny
v Náchodě 9. 2. 2021
Touto cestou bychom Vás také rádi pozvali na Den otevřených dveří, který se uskuteční v naší poradně dne 9. 2.
2021. V čase od 12.00– 13.00 hod. vystoupí se svou přednáškou manželský a rodinný poradce Mgr. Michal Klapal.
Akce proběhne v rámci celorepublikového Týden manželství
s podtitulem „O manželství a dětech“, který se uskuteční
od 8. do 14. února 2021 (více informací na www.tydenmanzelstvi.cz).
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KLADSKÉ POMEZÍ

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – únor 2021
Vážení příznivci kuželek,
v době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje
není jasné, kdy budou mistrovské
soutěže v kuželkách na všech úrovních
pokračovat, či dokonce jestli budou vůbec
ještě pokračovat. Proto zatím ani program nepřikládáme. Bohužel ale pro vás
máme jednu hodně nepříjemnou zprávu:
Výkonný výbor SKK Primátor Náchod rozhodl o tom, že s definitivní platností se
48. ročník turnaje neregistrovaných
o pohár Pivovaru PRIMÁTOR Náchod
v této sezóně N E U S K U T E Č N Í.

Je to poprvé v historii turnaje
a věřte, že nás to nesmírně mrzí.
Důvody asi popisovat nemusíme.
Budeme se snažit alespoň částečně rozšířit populární „Memoriál
Františka Majera“ tak, aby se ho
mohlo zúčastnit co nejvíce hráčů a hráček, třeba i celá družstva. Ale vše bude
záležet na epidemiologické situaci v ČR.
Sledujte proto naše webové stránky www.
kuzelky.nachod.net, kde naleznete podrobnější informace.

Díky budkám ožívají
náchodské lesy ptačím zpěvem
Velký nárůst návštěvníků v minulém roce zaznamenaly náchodské lesy.
Protikoronavirová opatření lidi vytlačila do přírody a Náchoďané tak ocenili
naučné stezky, ale i to, že v příměstských lesích přibývá ptáků a živočichů.
Zpěvní ptáci se do lesů vrací díky síti budek, o které se stará specializovaná firma.
Celkem je v Montaci 108 budek, které primárně slouží dutinovým druhům. Ornitology mohli lidé vidět při kontrole budek letos v lednu. Po žebříku vyšplhali ke každé
budce, zkontrolovali její stav a podle pobytových stop pak určili, jaký živočich
a jak úkryt využil. „Druhy určujeme podle
toho, jak a z čeho staví hnízdo nebo ze zbylých vajec a uhynulých mláďat,“ vysvětluje
u jedné z budek Aleš Svoboda ze společnosti EKOSFER Solutions. Podle něj hnízdících
ptáků v náchodských lesích přibývá. Budky
byly v minulém roce využité z 97 procent.
Ve třech čtvrtinách byla nalezena dokončená hnízda, ve zbytku pak byla nedokončená hnízda nebo stopy po nocování ptáků.
Konkrétně sýkorníky využívali nejčastěji
sýkory koňadry, sýkory modřinky, brhlíci
lesní, sýkory uhelníčci. Příjemný překvapením pak byly v jednom případě stopy
po hnízdění vzácnější sýkory parukářky.
„Ve srovnání s poslední kontrolou minulou zimu se nám mění k lepšímu poměr jednotlivých druhů ptáků. Ubývá stále dominantních koňader, naopak ostatní
druhy využívají budky častěji,“ zamýšlí se
zkušený ornitolog. „Tím, jak se les otevřel
v důsledku kůrovcové kalamity, tak vznikají nová stanoviště. Mění se i skladba
lesa ve prospěch listnatých druhů a s tím
i nabídka hmyzu pro ptáky. To vše vyhovuje méně agresivním druhům. Mláďata, která se líhnou v budkách pak logicky
sama využívají budky k vyvedení potomstva,“ dodává Aleš Svoboda.
Ptáci chrání les
Ptáci les nejen oživují a naplňují zpěvem, ale také ho chrání před škůdci, připomíná jednatel společnosti Lesy města
Náchoda Luboš Veverka: „Já jsem s výsledky kontroly budek moc spokojený. Díky

budkám je v našich lesích víc ptáků, ale
také savců a hmyzu. Samozřejmě mě těší,
že v lese je víc života, ale nesmíme také
zapomenout na to, že ptáci, plšíci a různé vosy a sršni jsou predátoři, kteří se živí
hmyzem a tím nám pomáhají s bojem proti škůdcům.“
Ptačí rodinka vyzobe podle ornitologa
Aleše Svobody z lesa kilogramy hmyzu: „Pozorování ukázalo, že například sýkora koňadra sežere denně tolik potravy, kolik sama
váží. Tento druh hnízdí i dvakrát za rok,
8 až 10 mláďat krmí až 350krát denně a ročně pár koňader společně s potomstvem
zkonzumuje až 7,5 kilogramu hmyzu.”
Budky v Montaci, podobně jako v předchozích letech, osídlili také sršni, vosy,
vosíci, nebo plšíci lískoví. Také všichni
tito živočichové loví hmyz.
V lesích přibývá listnáčů
Navzdory rostoucí populaci ptáků, čelí
také náchodské lesy kůrovcové kalamitě.
„Kvůli kůrovci těžíme zhruba dvojnásobné množství dřeva než v předešlých letech.
Vede to následně také ke změně druhové skladby lesa. Sázíme v poměru 60 : 40
ve prospěch listnatých druhů. Ty nové porosty jsou skutečně druhově pestré, je tam
buk, dub, lípa, olše, javor, akát, smrk, modřín, jedle a nějaká ta douglaska,“ vypočítává skladbu obnovovaných porostů zkušený
lesní hospodář. Pestřejší les je stabilnější,
lépe odolává škůdcům a je také krásnější
než dříve sázené monokultury.
Náchodské lesy táhnou
Náchodské lesy také zažívají nebývalý
zájem veřejnosti. „Díky koronaviru lidé
víc vyhledávají přírodu. Máme jim co nabídnout, jsou tady například vzdělávací
okruhy. Loni jsme přidali jedno stanoviště, je to mokřadní biotop u vojenského
bunkru v Montaci. Je tam nový mokřad
s vodními druhy živočichů jako jsou obojživelníci nebo vážky. Letos bychom chtěli
ještě přidat naučnou tabuli a mokřad ještě
zvětšit. Do lesů nám chodí spousta škol,
školek a lidé oceňují, že v lesích přibývá
živočichů,“ dodává jednatel Lesů města
Náchoda Luboš Veverka. Karel Bělečský

Znáte regionální
produkty Kladského
pomezí?
V letošním roce uplyne již pět let od
okamžiku, kdy se Kladské pomezí zařadilo mezi regiony s vlastní ochrannou
známkou regionálních výrobků – Regionální produkt Kladské pomezí. Hlavním cílem certifikace je podpora lokálních producentů a propagace místních
výrobků pod jednotnou značkou. Rozhodujícími faktory pro certifikaci jsou čas
a péče, které tvůrci výrobě věnují, myšlenka, kterou výrobku vdechli a samozřejmě původ z regionu Kladské pomezí.
V roce 2020 se počet certifikovaných
regionálních výrobků Kladského pomezí rozrostl na 19. Najdete mezi nimi různé šperky, bytové a dekorační doplňky,
ručně vyráběná mýdla a koupelové soli,
medy, džemy či bylinné sirupy i výrobky,
které potěší vaše ratolesti. Loni byly nově
certifikovány výšivky z rybích šupin paní
Kollové z Jaroměře, která tuto techniku
využívá především při tvorbě originálních broží a spon do vlasů, nápaditých
obrázků či betlémů. Historie této výšivky sahá až do Rakousko-Uherska, a paní
Kollová se jí snaží oživit již od roku 2009.
Další tři nově certifikované výrobky pocházejí z dílny paní Terézie Kalinayové,
kterou můžete znát jako autorku folklorních panenek z Kladského pomezí, tzv.
Malenek. K těm nyní přibyly látkové panenky, Malovánky a PekSeSo textilních
řemesel. Látkové panenky, podobně jako
Malenky, obsahují prvky folkloru, a při jejich výrobě autorka využívá tradiční materiály, například plátno z vlastnoručně
zpracované vlny či paličkovanou krajku.
Malovánky i PekSeSo seznamují s historií různých textilních řemesel a jsou tak
úzce spjaty s tématikou autorčiny tvorby,
ve které se prolínají řemesla a tradice.
Regionální výrobky Kladského pomezí můžete nejčastěji zakoupit v informačních centrech, dárkových obchodech i na
nejrůznějších akcích. Jejich kompletní
přehled i seznam prodejních míst najdete na webu: www.kladskepomezi.cz. Zde
jsou uvedeny také všechny potřebné informace pro zájemce z řad místních výrobců, kteří by rádi nechali certifikovat
své výrobky.
Jiří Švanda,
šéfredaktor turistických novin,
e-mail: jiri.svanda@kladskepomezi.cz,
tel.: 602 221 701

***
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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.
Otevření je vázáno na aktuální epidemiologickou situaci.
AMAG – sejdeme se ve čtvrtek (23. 1. – 14. 2.)
Současný výtvarný spolek AMAG (Ateliér malířů a grafiků), jehož základem byl Kruh výtvarníků založený již v březnu roku
1948, sdružuje amatérské výtvarníky města Náchoda. 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 zachycujícími 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.
Souběžně s výstavou připravujeme následující doprovodné akce:
Sobotní výtvarné dílny pro rodiče s dětmi
1. Výtvarná dílna vedená Annou Maněnovou nám představí, jak ilustrovat pohádkový svět. Dílna se uskuteční v sobotu 6. února od 14 do 16 hodin.
2. Výtvarná dílna pro všechny věkové stupně s unikátní technikou tisku z barevné hlíny vedenou Evou Jiráskovou se
uskuteční v sobotu 13. února od 14 do 16 hodin.
Beseda s Milanem Jíchou
V rámci výstavy „AMAG. Sejdeme se ve čtvrtek“ se uskuteční v pondělí 8. února od 17 hodin přátelská přednáška s navazující besedou vedená současným předsedou spolku Milanem Jíchou.
Další akce (výtvarné dílny) jsou v jednání s členy AMAG.
V případě trvajících omezení v návaznosti na epidemiologickou situaci se tyto doprovodné akce přesunou do online
prostoru prostřednictvím živého vysílání nebo provedeme
jejich video záznam.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod

GALERIE, MUZEUM

Přehled kulturních akcí

v únoru 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. 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.
Z Frýdku do celého světa. Příběhy rodu Landsbergerů
Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do Broučkova
domu (Masarykovo nám. čp. 18) na výstavu věnovanou významnému rodu textilních průmyslníků spjatých svými kořeny s Náchodem. Výstava bude probíhat od 5. 2. do 21. 3. 2021, otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. Vernisáž se uskuteční
ve čtvrtek 4. února 2021 od 17 hodin. Sledujte prosím i nadále aktuální vývoj epidemiologické situace a nařízení vlády ČR., naše
webové stránky a facebook, kde informace průběžně aktualizujeme! Plánovaný program může být zrušen či změněn.
Náchodské muzejní sedánky
Připravované muzejní sedánky, které nemohly vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci proběhnout v loňském roce, plánuje muzeum uskutečnit letos v náhradních termínech, které
budou včas oznámeny. Konkrétně se jedná o přednášku Mgr. Milana Horkého „Božena Němcová. Znáte ji?“, přednášku Mgr. Matouše Holase „Rakouský voják v polním tažení v roce 1866“
a „Sbohem, Český koutku“ Davida Vondráčka. Pro bližší informace sledujte internetové stránky a facebook muzea.
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. Únorová schůzka se uskuteční v úterý 9. 2. 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
V současné době probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnostního areálu, během níž je pevnost uzavřena.

grafické studio a digitální tiskárna
plakáty, letáky, prospekty, kalendáře…
603 311 052 | studio@creopress.cz

Sbírka materiálů pro novou expozici na tvrzi na Dobrošově
Muzeum se obrací na širokou veřejnost s prosbou o poskytnutí filmových záběrů, fotografií i jiných materiálů a předmětů
týkajících se československého předválečného opevnění pro
připravovanou novou expozici na tvrzi Dobrošov. Zajímají nás
předměty z období první republiky a protektorátu, přibližně
do roku 1945. Nabídky prosím zasílejte na e-mailovou adresu:
info@muzeumnachodska.cz, nebo poštou na adresu Muzeum Náchodska, Tvrz Dobrošov, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod.
Veškeré předměty, fotografie či filmové záběry můžeme převzít
do sbírek muzea nebo se souhlasem vlastníků okopírovat nebo
nafotit a originály jim vrátit. Za všechny nabídky děkujeme a těšíme se na spolupráci.
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
6. 2. a 7. 2.
		
13. 2. a 14. 2.
		
20. 2. a 21. 2.
		
27. 2. a 28.2.
		

MDDr. Anna Blažková
Nové Město nad Metují
MUDr. Tomáš Žďárský
Dolní Radechová		
MUDr. Blanka Filipová
Nové Město nad Metují
MUDr. Blanka Grummichová
Náchod		

PROGRAM
ÚNOR

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
6. února – HVĚZDA ORIENTU
10. ročník soutěžní přehlídky orientálního tance letos online ve formě videosoutěže, uzávěrka 6. února, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
12.–14. února
– VALENTÝNSKÝ BĚH DVOJIC
nezávodní běh s drobnými úkoly v zámecké aleji a blízkém okolí, běh pro manžele,
kamarády, rodiče s dětmi, pokyny na začátku aleje u restaurace, po zaslání fotografie z trasy drobná odměna, informace
Pavlína Tylšová, sportovnioddeleni@decko-nachod.cz, tel. 775 223 292
27. února – EKO – PROCHÁZKA
vyjděte si každou poslední sobotu v měsíci do přírody s pytlem na odpadky a podílejte se s námi na čistějším prostředí,
vyfoťte své úlovky a pošlete na adresu
mc@deckonachod.cz, všechny odměníme drobným dárkem, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232
Podrobnější informace ke všem akcím najdete na www.decko-nachod.cz.

Letní tábory
Jednou z hlavních činností Déčka je organizace letních příměstských a pobytových táborů.
Dovolte nám nejdřív zmínit a zrekapitulovat tříletý projekt Déčko pro rodiny zaměřený na podporu zaměstnanosti rodičů. Díky němu bylo možno poskytnout
dotaci na cenu letních příměstských táborů. Reálně bylo podpořeno celkem více
než tisíckrát téměř 300 rodičů, kteří mohli chodit i v létě do zaměstnání. O děti se
jim v té době starali kvalifikovaní pracovníci a zajišťovali pro ně pestrý program.
Tento projekt v roce 2021 bohužel končí,
ale Déčko od Evropského sociálního fondu získalo navazující projekt, takže v podpoře může dále pokračovat.
Protože během jara započne rekonstrukce teras a tato rozsáhlá stavební akce potrvá i přes léto, přesouváme konání letoš-

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

Komenského 72,
tel.: 491 472 946
Náchodská 240,
tel.: 491 424 322
Komenského 10,
tel.: 491 472 721
Palachova 1742,
tel.: 724 013 123

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kaufland
denně 8–20 hodin.
Tyto prostory si renovaci rozhodně zasloužily. V Déčku Náchod se radují z nové
koupelny u mateřského centra Macíček,
kterou realizovala firma ENTAZE spol.
s r.o. Maminky s dětmi budou mít po otevření Déčka pěkné překvapení.

ních příměstských táborů z Déčka do ZŠ
T. G. Masaryka, jež pro tyto účely nabídla vhodné prostory. Pro děti od 5 do 13 let
jsou připraveny sportovní, jazykové, výtvarné, taneční, přírodovědné i všeobecné tábory.
Vedle příměstských táborů se chystáme
i na pobytové. Kromě tradičních ve Vižňově, Ježkově nebo v Orlických horách chceme letos uspořádat také jeden speciální
– putovní tábor, spojený s výročím 100 let
Jiráskovy cesty v Orlických horách.
Nabídku všech táborů najdete na našem
facebooku a webových stránkách, kde se
již dnes můžete přihlásit.
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CÍRKVE

ÚNOR

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, farní vikář P. František Filip 733 399 508, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail:
farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–
11.00 a 15.00–17.00, 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, 10.15 a 18.00.
Na nedělní bohoslužby je třeba si rezervovat místo. Rezervaci je
možné provést elektronickou cestou na webových stránkách farnosti. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou.
Na svátek Uvedení Páně do chrámu, který pravidelně připadá na
2. 2. a lidově se nazývá „Hromnice“, kněz při mši svaté požehná
svíce (hromničky), které bude možné zakoupit v kostele.
Popeleční středa letos vychází na 17. února. Popeleční středa je
vedle Velkého pátku dnem přísného postu.
Během doby postní ve středu a v pátek půl hodiny přede mší svatou budou konány pobožnosti křížových cest. 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.

***

www.mestonachod.cz

Náchodští
pionýří bilancují i plánují
Začátek nového roku je i pro nás, náchodské pionýry, tou
správnou chvílí na zhodnocení roku uplynulého a zároveň příležitostí k ujasnění plánů do budoucna. Ať se jedná o celoroční
činnost nebo samotný tábor. Veškerá činnost byla ovlivněna nařízeními vlády, která měla omezit šíření nákazy COVID 19. Žádná z plánovaných víkendovek se bohužel nemohla uskutečnit
a i většina pravidelných schůzek se přesunula do online prostoru. I přesto jsme se zapojili do celostátní akce Pionýra „Buď ideální“ na zdokonalení dovedností a plnili aktivně jednotlivé úkoly.
Každoročně je pro nás vyvrcholením činnosti letní tábor. V minulém roce nebylo do poslední chvíle jasné, zda jej bude možné uspořádat, ale nakonec se vše podařilo a tábor proběhl bez
větších komplikací. Jen vůni přírody trochu narušil pach dezinfekce. Museli jsme si zvyknout i na větší počet turistů, kteří se
pohybovali v okolí Kamence v Orlických horách. Podařilo se nám
uspořádat oslavy 65. výročí našeho tábora, i když jinak, než bylo
původně plánováno. Setkání, které proběhlo v půlce srpna, bylo
bývalými táborníky vlídně přijato a všichni mohli společně zavzpomínat, co se kdy na Kamenci událo. Loni jsme vás informovali, že mimo tábora slaví i naše ústřední organizace – Pionýr 30
let obnovení činnosti. Bohužel žádná z plánovaných akcí se nemohla uskutečnit a i nad letošními jarními akcemi visí otazník.
Abychom nekončili smutně, nyní již pilně připravujeme tábor
2021, který proběhne od 4. do 24. července. Přihlašování na tábor je možné přes naše stránky www.kamenec.pionyr.cz. Dění
okolo tábora můžete sledovat i na našem facebooku@lptkamenec.

Jak to s pandemií
Covid-19 dopadne?
Bude to již rok, co se naše republika potýká s pandemií Covid-19. Současná situace v naší zemi se zásadně liší od průběhu
první etapy na jaře loňského roku.
První odlišností je bohužel pokles vědomí důležitosti protiepidemických opatření, která jsou stále stejná – R-R-R-V, tj. nošení
Roušek všude tam, kde se mohou vyskytovat další lidé – pravidelné a pečlivé mytí či dezinfekce Rukou – udržování Rozestupů od druhých lidí, „nedružení se“ – pravidelné a účinné Větrání uzavřených prostor. Tyto jednoduché a snadno aplikovatelné
zásady jsou nejúčinnějším známým postupem k přerušení řetězce šíření nákazy a jejich dodržováním chráníme nejen sebe,
ale i lidi ve svém okolí a naopak – jejich nedodržováním je ohrožujeme.
Druhá odlišnost je pozitivní skutečnost, že se podařilo vyvinout a schválit vakcíny proti Covid-19 a že se rozbíhá očkování proti této nemoci. Toto je další významná zbraň z arzenálu
protiepidemických opatření – čím více lidí bude očkováno, tím
bude mít virus menší šanci se v populaci šířit. I zde platí, že očkováním chráníme nejen sebe, ale i druhé. V případě očkování
i dalších protiepidemických opatření se bohužel šíří další pandemie – pandemie dezinformací. I tu je potřeba zvládnout, uvědomit si závažnost současné situace a dbát na dodržování protiepidemických opatření u sebe i druhých a neodmítat očkovaní.
Mezinárodní federace ČK&ČP, největší světová humanitární síť,
jednoznačně podpořila snahy jednotlivých zemí o co nejširší
vakcinaci. I ČČK vyzývá naše občany, aby se neváhali zaregistrovat do systému rezervace na očkování proti Covid-19. Pomáhejme seniorům s registrací, konzultujme svůj zdravotní stav se
svým lékařem a mějme trpělivost – vakcín bude dostatek.
Jak to s pandemií Covid-19 dopadne a potažmo jak to dopadne s každým z nás, to ještě zůstane nějaký čas otázkou. Nezbývá nám nic jiného než věřit, že vítězství na sebe nenechá dlouho čekat a bude na naší straně.
L. Zelená, OS ČČK Náchod
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v únoru 2021
Milí čtenáři a čtenářky,
ani v druhém měsíci roku 2021 nevíme, co nás čeká. Pevně věříme, že vám budeme moci půjčovat knihy a časopisy „přes okénko“. Upřímně řečeno, jinak to v únoru pravděpodobně nepůjde.
Zahájili jsme revizi knihovního fondu, kterou jsme měli plánovanou na letní měsíce. Je to obrovská práce, při které nám musí
projít rukama všech 181 915 knihovních jednotek, tedy knih, audioknih, hudebnin a dalších dokumentů.
Vydejte se do přírody s knihovnou. Připravili jsme pro vás a vaše
děti dvě nové procházky plné zábavných i poučných úkolů.

Rozvoz knih
Rozvoz knih se uskuteční, jakmile to dovolí epidemická situace.

Jak si objednat a vyzvednout knihy
(za předpokladu PES 4)
		na vyžádání vám rádi připravíme balíček knih
pokud chcete knihy dle našeho doporučení nebo cokoli z beletrie od určitého autora, je to jednoduché, pokud knihy nejsou vypůjčené
		máte-li ale zájem o konkrétní tituly, pokud je to možné, prosíme o prověření předem, zda jsou knihy dostupné
		k nihy si můžete objednat těmito způsoby:
e-mailem: knihovna@mknachod.cz
telefonicky: 491 423 453, 778 400 390
SMS na č.: 778 400 390
		po domluvě si knihy můžete vyzvednout ve vestibulu knihovny v pondělí a ve čtvrtek od 10.00 do 14.00 hodin a ve středu
od 11.00 do 17.00 hodin
knihy, prosíme, vracejte do biblioboxu před knihovnou

Výpůjčky e-knih
Po dobu uzavření knihovny si můžete zdarma půjčit 3 knihy na
31 dní. Návod na stažení e-knih najdete zde: www.mknachod.cz/
cs/akce/clanky/pujcovani-e-knih/
Musíte však mít zaplacený roční čtenářský poplatek. Vypršel-li
vám, obraťte se na nás.

Procházky s knihovnou
A pak se to stalo!
Zveme všechny děti a rodiče na procházku s knížkou Ester Staré. Trasa začíná v ulici Podhorní naproti Prádelnám a vede směrem na rozcestí. Na cestě dlouhé necelý kilometr vás čeká 8 zastavení s úkoly pro děti od 3 let.
Zimní procházka se skřítkem Knihovníčkem
Na další literární procházku se vydáme po žluté turistické trase od vlakové stanice Náchod – Zastávka. Cesta je dlouhá asi
1,5 km a vede směrem ke Kramolně. Těšit se můžete na zimní
příběhy s úkoly.
Na obě procházky se můžete vydat kdykoliv po celý únor. Budeme rádi, když nám zašlete fotky z vašich putování na e-mail
nebo facebook knihovny.

Virtuální univerzita třetího věku
Upozorňujeme nové zájemce, že v současné době VU3V probíhá pouze distanční formou!
Přihlášky je třeba vyplnit a kurzovné 300 Kč zaplatit do 29. ledna 2021. Podrobnější informace: https://e-senior.czu.cz/course/index.php?categoryid=3
Lenka Pešková, Městská knihovna Náchod
peskova@mknachod.cz, tel.: 491 423 453
Pro 6. semestr jsme vybrali cyklus přednášek Mistři evropského
barokního malířství 17. století, kterým posluchače provází doc.
Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. Ke studiu na VU3V se může přihlásit osoba se statutem důchodce a invalidní důchodce bez rozdílu věku. Po vyplnění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku ve výši 300 Kč se stane studentem.

Pro aktuální informace sledujte náš facebook a stránky www.mknachod.cz. (Vo)
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Kino Vesmír je již více než 170 dní uzavřeno, stejně jako všechna kina v celé České republice...
Provoz neběží, zatím neumíme divákům říci, kdy se opět otevře,
to však neznamená, že se stávající technologická zařízení nemusí
udržovat v provozuschopném stavu: Nákladné digitální zařízení
se sestává z digitálního projektoru, velkokapacitního serveru, na
který se nahrávají filmy určené k projekci, ze srdce celého ovládání zařízení, tzv. mediabloku, a dále z technologického zvukového systému (digitální zvukový procesor – dekodér a jednotlivé
zesilovače), zajišťující výstup zvukového signálu k jednotlivým reproduktorům v sále kina. Promítací kabina kina Vesmír disponuje
dvěma naprosto samostatnými digitálními promítacími soustavami, napojenými na společný zvukový systém...
Někdo by si myslel, že celé zařízení promítací kabiny je po celou dobu covidové přestávky kina mimo provoz, ale opak je pravdou... Zařízení je zapotřebí jednou až dvakrát týdně oživovat, aktualizovat, i provádět alespoň krátkodobou provozuschopnost (čili
kontrolu samotného promítání) celého systému... V době normálního provozu kina byla tato zařízení v provozu v průměru dvanáct hodin denně...

Nejen promítací kabina, ale i sál kina a další příslušenství, se
musí neustále temperovat, stejně tak jako musíme platit zálohy
na energie (elektrika, teplo či voda)...
Proto naší jedinou záchranou je co nejrychlejší obnovení provozu a setkání s vámi diváky. A to diváky nejen klasických filmů,
ale i s diváky oblíbené alternativní tvorby…
Ještě dříve, než znovu otevřeme, máme pro vás (dospělé) návštěvníky soutěžní otázku. Tři vylosovaní obdrží poukázky na
10 představení dle vašeho výběru s platností až do 31. 12. 2021.
Soutěžní otázka zní:
Ve kterém roce začalo kino Vesmír poprvé promítat digitálně?
Své odpovědi zasílejte na adresu kina Vesmír nebo na e-mail
info@kinonachod.cz nejpozději do 28. 2. 2021.
Nejmenší děti, které také často navštěvují kino Vesmír, mají od nás
omalovánku z úspěšného filmu „Ledové království II“. Tak záleží jen
na vás, jak vybarvíte Annu, Kristoffa, Olafa, Svena a královnu Elsu...

soukromá bezpečnostní služba

www.jjtrend.com
.... i Váš pes může klidně spát

POCHOUTKOVÝ ROK 2021
s Českým rozhlasem

zpravodaj 2017
7. prosince 2016 9:22:54

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Pošlete nám své tradiční
domácí recepty a vyhrajte
nové vybavení do kuchyně
v hodnotě 100 000 Kč.
www.pochoutkovyrok.cz
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