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Březen – měsíc čtenářů
Náchodský zpravodaj
březen 2021

Knihovny v Česku letos už po dvanácté vyhlašují Březen – měsíc čtenářů. Bohužel ale jde o druhý rok, kdy se čtenáři
a čtenářky do knihovny fyzicky téměř nedostanou. Vloni v březnu přišlo nejprve
omezení počtu lidí na akcích a 13. března
byly knihovny uzavřeny úplně. Pak přišlo
ukládání knih do karantény, v létě rozvolnění a na podzim opět přituhlo. Chvíli jsme měli „okénko“ a teď už k nám téměř osm týdnů lidé nesmějí. Vloni se nám
ale přesto povedlo udělat spoustu práce
a ani letos nepřestáváme plánovat. Chceme s vámi proto sdílet pozitivní zprávy
i plány.
Co jsme tedy v roce 2020 stihli? S českými a polskými seniory jsme se vydali
na procházku po stopách Dannyho Smiřického a na výlet do Ratibořic. Knihovnický
dramatický kroužek „Za oponou knihovna“ nastudoval představení Úžasná žena
Božena Němcová a zahrál ho pro naše seniory zapojené do projektu i pro náchodskou veřejnost. Stihli jsme uskutečnit tři
setkání v rámci projektu Bookstart, který s knížkami a knihovnou seznamuje
nejmenší děti. V létě jsme zorganizovali
tradiční Náchodské flerování, tedy rukodělný jarmark s bohatým doprovodným
programem. Knihovna se také zúčastnila
Náchodských Kuronských slavností.
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Fungovali jsme i online. Na jaře jsme
natočili a odvysílali pro naše čtenáře
a příznivce pozdrav patrona dětského
oddělení Miloše Kratochvíla spolu s jeho
básničkami. Pro děti jsme například uspořádali soutěž Devatero otázek a z knihovny zazněl i koncert skupiny Malina Brothers. V přímém přenosu ho zhlédlo více
než 2000 lidí.
Protože všichni trávíme až příliš mnoho času před obrazovkami, namísto dalších online akcí jsme vytvořili procházky
s knihovnou do přírody: Les plný příběhů, Zimní procházku se skřítkem Knihovníčkem a Procházku s knížkou Ester Staré
„A pak se to stalo.“ V březnu přibudou dvě
další. Kam vedou, zjistíte na našem webu,
na facebooku i zde ve Zpravodaji.

Lockdown samozřejmě znamená také
to, že jsme měli a máme čas na věci,
na které ho jindy moc nezbývá, jako čištění skladů, vyřazování knih, kompletování fondu a nyní jeho revizi. Také jsme
se věnovali činnosti, která pro nás byla –
jako pro tolik dalších lidí – úplně nová,
ale byla zkrátka potřeba – šili jsme roušky
pro domovy seniorů, nemocnici i Kuchařky bez domova. Ve spolupráci s Déčkem
jsme seniorům poslali vánoční cukroví.
Děláme, co můžeme i pod dozorem onoho psa s číslem pět. Před knihovnou stojí
od poloviny prosince bibliobox, do kterého můžete bezkontaktně vracet půjčené
knihy. V březnu snad konečně opět otevřeme alespoň „okénko“.
Ani v pandemii ale nezapomínáme
na zásadní témata, kterým je potřeba se
věnovat. Jsme součástí projektu Udržitelnost v knihovnách. Samozřejmostí je pro
nás třídění odpadů, před šesti lety jsme
s našimi čtenáři vysadili kus lesa, najdete u nás semínkovou knihovnu. Pořádáme akce spojené s lokální výrobou, jako
je zmíněné Flerování. Chystáme přednášky a workshopy k ochraně přírody a podpoře udržitelnosti.
Hlavní jsou pro nás samozřejmě stále
knihy. Čtení je jednou z mála aktivit, kterou nám nikdo nemůže zakázat. Aby se
k vám dostalo bez ohledu na epidemickou
situaci, nabízíme také e-Výpůjčky, které
vám umožní číst ve čtečce nebo v telefonu
i nejnovější knížky. Jakmile to bude možné, samozřejmě pro vás připravíme i tištěné knižní novinky a program, na jaký
jste zvyklí. Přestože je těžké zachovávat
si optimismus, dál plánujeme – například
na poslední březnový den pro vás chystáme telemost Berlín-Jičín-Náchod se spisovatelem Jaroslavem Rudišem. Když se situace zlepší, tak nás 26. dubna navštíví
Alena Mornštajnová.
Držte se, už brzy se jistě zase potkáme nad knížkami, na výstavách, besedách
a dalších akcích.
Mgr. Ivana Votavová,
ředitelka Městské knihovny Náchod
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Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
25. 1. 2021

Jednání rady města se zúčastnilo devět radních.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO –
PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM vzala na vědomí možné umístění
dětských hřišť v Malém Poříčí a na Dobrošově a uložila odboru správy majetku
a financování jednat s ČD a.s. o možnosti
umístění hřiště na části jejich pozemku.
9-0-0
RM vzala na vědomí přípravu prací pro
zřízení čipového otevírání vchodových
dveří domů čp. 1810 a 1819 v ul. Rybářská
v Náchodě.
9-0-0
RM vzala na vědomí zánik nájemní
smlouvy č. SMF/1414/2009. Důvodem je
koupě stavebního pozemku, který byl
předmětem nájmu.
9-0-0
RM vzala na vědomí koupi částí pozemků p.č. 2067/1 o výměře 316 m2 a pozemku p.č. 2058/59 o výměře 388 m2 v k.ú.
Náchod, ul. Mlýnská, z majetku Správy železnic, Praha, do vlastnictví města. 9-0-0
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města – podpora de minimis
9-0-0
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města – podpora de minimis č. SMF/14/2021 až č. SMF/17/2021 pro
městské organizace.
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města – podpora de minimis č. SMF/18/2021 až č. SMF/19/2021 pro
sdružení AMAG a ČUS Náchod.
Babybox – darovací smlouva
9-0-0
• RM schválila, že odchylně od usnesení
č. 121/2470/21 o schválení daru pro Babybox – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s., bude uzavřena
darovací smlouva č. SMF/3639/2021 o přijetí tohoto daru.
Pomník padlých na Dobrošově
9-0-0
RM schválila notářský zápis, kterým
bude městu Náchodu přiznáno vlastnictví pomníku padlých (válečný hrob č. VH
CZE5209-4565) v k.ú. Dobrošov. Převod
bude bezúplatný.
Žádost Tréninkové kavárny Láry Fáry
o povolení promítání filmů během letních měsíců 2021
9-0-0
RM vzala na vědomí promítání filmů
po 22. hodině, maximálně však do 23.00
hodin, na zahradě Tréninkové kavárny Láry Fáry v Náchodě, ul. Hurdálkova,
v předložených termínech během měsíců
červenec–září 2021.
Výroční zprávy mateřských škol zřizovaných městem Náchod
9-0-0
RM vzala na vědomí projednané výroční zprávy o činnosti MŠ Alšova, MŠ Březinova, MŠ Havlíčkova, MŠ Komenského,
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MŠ Myslbekova, MŠ Vančurova a MŠ Vítkova.
Souhlas se zapojením do dotačního projektu KHK pro MŠ Alšova
9-0-0
RM souhlasila se zapojením MŠ Alšova
do dotačního projektu KHK „Rozvoj podmínek pro vzdělávání“. Z projektu bude
vytvořena dílna na rozvoj dovedností dětí
a podpory zájmu o technické obory.
Objednávka pečovatelských lůžek pro
MěSSS Marie
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro firmu PROMA REHA, s.r.o., Česká Skalice
na 13 lůžek.
Smlouva o prodeji cenin v MIC
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy na prodej poštovních cenin v Městském informačním centru (MIC) Náchod a Malé lázně s Českou poštou, s.p., Praha.
Žádost o dotaci
9-0-0
RM schválila dotaci pro organizaci Kavalerie Náchod, z.s., zastoupenou p. Petrem Bohušem – předsedou spolku,
na činnost spolku v roce 2021.
Dotační program na podporu sportu
2021 – majetek, pronájmy
9-0-0
RM zrušila „Dotační program na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu“
a „Dotační program z výnosu města ze
sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu“ schválené pro rok
2021 v RM dne 14. 12. 2020, a schválila vyhlášení nových dotačních programů města Náchoda na podporu sportu pro rok
2021, a to „Dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu
– majetek, pronájmy“ a „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her
na podporu spolkové činnosti v oblasti
sportu – majetek, pronájmy“.
Administrace výběrového řízení „Nová
komunikace, ul. Tkalcovská“
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na administraci výběrového řízení „Nová komunikace, ul. Tkalcovská“ pro Ing. Petra
Vláška, Dolní Ředice.
Projektová dokumentace dětského bazénu na Jiráskově koupališti v Náchodě
9-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky pro
Aquamrine Spa s.r.o., Vrchotovy Janovice, na provedení projektové dokumentace dětského nerezového bazénu, včetně
stavebních prací, na Jiráskově koupališti v Náchodě.
Oprava manipulační plochy
na sídlišti Branka
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro BEZEDOS, s.r.o., Velké Poříčí, na opravu manipulační plochy u kiosku na sídlišti Branka.
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „SKATEPARK NÁCHOD“ 9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
na veřejnou zakázku zadanou mimo re-

žim zákona o zadávání veřejných zakázek
v souladu s Vnitřním předpisem Města
Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválila uzavření
smlouvy o dílo s účastníkem Mystic Construction s.r.o., Praha.
Česko-polský projekt – dohoda o spolupráci na projektu
9-0-0
RM vzala na vědomí předložené informace a souhlasila s pořádním žádosti o dotaci na projekt „Spolupráce on-line
v Evropském městě Náchod-Kudowa-Zdrój v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 – Spolupráce
institucí a komunit, a dále doporučila ZM
uzavřit Dohodu o spolupráci na projektu
„Spolupráce on-line v Evropském městě
Náchod-Kudowa-Zdrój“.
Veřejná zakázka „Stavební úpravy místní komunikace, ul. Purkyňova Náchod“
– vypsání zadávacího řízení, schválení
zadávacích podmínek, komise
9-0-0
RM schválila vypsání zadávacího řízení
k podlimitní veřejné zakázce na stavební
úpravy místní komunikace, ul. Purkyňova Náchod a zadávací podmínky k předmětné zakázce.
Finanční zápůjčky sportovním klubům
z důvodu pozastavení dotačních programů
8-0-1
RM pověřila odbor kultury, sportu a CR
informovat sportovní kluby o možnosti
žádat nejpozději do 15. 3. 2021 o finanční zápůjčku od města Náchoda určenou
na celoroční činnost v oblasti sportu.

TELEGRAFICKY:

RM schválila odpuštění nájemného paní
Hejzlarové za měsíce červenec, srpen, září
roku 2020 ve výši 50 % za využívání nebytových prostor v Malých lázních, a souhlasila s úpravou splátkového kalendáře
pro rok 2021.
9-0-0
RM schválila výjimku z počtu dětí v MŠ
Vančurova dle přiloženého návrhu. 9-0-0
RM schválila předložené navýšení prostředků v systému nakládání s komunálním odpadem města Náchoda z důvodu
zvýšené frekvence svozu na území města.
9-0-0
RM schválila uspořádání letů vrtulníkem nad městem Náchod organizací HELI
CZECH s.r.o., dne 4. 2. 2021.
9-0-0
RM vzala na vědomí Zprávu o činnosti
Městského informačního centra Náchod
za období červenec–prosinec 2020. 9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky pro STRABAG, Hradec Králové, na provedení rozboru povrchů na vybraných komunikacích – ul.
Na Koletově, ul. U Cihelny a ul. Purkyňova.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí, na opravu části
komunikace Na Přadýnku.
9-0-0
RM schválila zapojení města Náchoda
do akce Na slyšenou!
9-0-0

BŘEZEN
Rada města Náchoda 8. 2. 2021

Jednání rady města se zúčastnilo devět radních. Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s institucí Probační a mediační služba, na výpůjčku části pozemkové
parcely č. 1149/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Náchod, za účelem umístění pamětního kamene k 20. výročí Probační a mediační
služby. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 15. 2. 2021.
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společností ČEZ Distribuce, a.s. na zemní kabelové vedení nízkého napětí na pozemkové parcele č. 1642/6 v katastrálním
území Náchod o celkové délce 4 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Středisko volného času Déčko, Náchod. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci
předává do bezplatného užívání pódium.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s účinností od 1. 3. 2021, případně dnem
uveřejnění smlouvy v registru smluv, nastane-li tento den později.
9-0-0
RM zamítla prodej části pozemkové parcely č. 28/1 v katastrálním území
Staré Město nad Metují o výměře 110 m2
a souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 28/1
v katastrálním území Staré Město nad
Metují společnosti MR STAVBY s.r.o.,
za účelem uskladnění lešení, stavebních
strojů a podobně.
9-0-0
RM schválila provedení akce – čipové
otevírání vchodových dveří domů čp. 1810
a čp. 1819 v ul. Rybářská v Náchodě firmou Jiří Prášek, Velké Poříčí.
9-0-0
Vyhřívané dopravní zrcadlo v příměstské části Dobrošov
9-0-0
RM souhlasila s variantou umístění dopravního zrcadla o rozměru 800x600 mm
s technologií proti ojínění a zarosení
do -20° C bez nutnosti přívodu elektrické
energie (jedná se o certifikované nerozbitné dopravní zrcadlo) za cenu 23.285 Kč
bez DPH, plus demontáž stávajícího zrcadla a montáž nového zrcadla bez zapojení
přívodu elektrické energie za cenu 780 Kč
bez DPH. Odbor správy majetku a financování zajistí objednávku ve firmě Dopravní
značení Náchod s.r.o., Vysokov.
Poplatek za zábor veřejného prostranství týkající se předzahrádek
9-0-0
RM uložila odboru správy majetku a financování připravit dodatek k Obecně
závazné vyhlášce č. 1/2020, kterým bude
zrušeno vybírání poplatku za zábor veřejného prostranství týkající se předzahrádek v roce 2021.
Autorský dozor – Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky spo-
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lečnosti INRECO, s.r.o., Hradec Králové,
na zajištění autorského dozoru stavby
„Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila,
obnova teras“.
Záměr vybudování parkovacích míst
v ulici Bílkova
9-0-0
RM souhlasila se záměrem vybudování parkovacích míst a pověřila odbor investic a rozvoje města k zahájení přípravy
a oslovení projektanta na předložení cenové nabídky na projektovou dokumentaci.
Přírodovědecká a technická
učebna a chovatelská stanice
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku č.
1 k objednávce č. 903/2020 se společností DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou,
k projektu „Přírodovědecká a technická
učebna a chovatelská stanice“.
Akce „Nová komunikace ul. Tkalcovská,
Náchod“
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností CETIN a.s., Praha 9,
na akci s názvem „VPIC Náchod (NA), ul.
Tkalcovská“.
Výběr zhotovitele stavby – rekonstrukce
veřejného osvětlení, Náchod, ulice Purkyňova
9-0-0
RM schválila nejvýhodnější cenovou
nabídku a souhlasila s vystavením objednávky na akci rekonstrukce veřejného
osvětlení ulice Purkyňova Náchod, pro
společnost TELKABEL CR, s.r.o., Náchod.
Přístavba osobního výtahu pro objekt
kina
9-0-0
RM souhlasila s částečnou úhradou plnění díla, projektová dokumentace „Přístavba osobního výtahu pro objekt kina
na st.p.č. 203/3, k.ú. Náchod“, ve výši
60.500 Kč a prodloužením termínu dodání
do čtyř měsíců od dodání podkladů, pro
společnost S atelier s.r.o., Náchod.
Oddělení výdejny jídla od kuchyně a oddělení vstupu do tělocvičny v budově ZŠ
Komenského
9-0-0
RM schválila cenové nabídky a souhlasila s uzavřením objednávky pro pana Luboše Kalouska, Náchod na oddělení výdejny jídla od kuchyně a oddělení tělocvičny
od chodeb školy.
Havarijní oprava dešťové kanalizace
v areálu Pily Ohrada v Náchodě 9-0-0
RM souhlasila s havarijní opravou dešťové kanalizace v areálu Pily Ohrada
za cenu 62.362,18 Kč bez DPH. Odbor správy majetku a financování zajistí objednávku havarijní opravy u TS Náchod, s.r.o.
Úprava kontejnerových stání 20219-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila realizaci těchto kontejnerových stání:
– ulice Pražská u čp. 1525–1526, p.p.č.
1169/1 k.ú. Náchod – stání pro 8 kontejnerů
– ulice Ryšavého, p.p.č. 43, k.ú.Babí u Náchoda – stání pro 4 kontejnery
– ulice Raisova, k.ú. Náchod – stání pro
cca 6–7 kontejnerů

– ulice Lípová, p.p.č. 586/8 k.ú. Běloves –
stání pro 4 kontejnery
– ulice Pražská u č.p. 1536, p.p.č. 1207/4
k.ú. Náchod – stání pro 3 kontejnery
– ulice Pražská – vnitroblok u sklenářů,
p.p.č. 2177, k.ú. Náchod – stání pro 7 kontejnerů
RM souhlasila s uzavřením objednávky na akci „Úprava kontejnerových stání na rok 2021“ se společností ELEKTROIN
spol. s r.o., Náchod.
Výroční zprávy základních škol, ZUŠ
a SVČ zřizovaných městem Náchod9-0-0
RM vzala na vědomí projednané výroční zprávy o činnosti Základní školy, Náchod, Komenského 425; Základní školy Náchod-Plhov, Příkopy 1186; Základní
školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova
1005; Základní školy, Náchod, 1. Máje 365;
Základní školy, Náchod, Drtinovo náměstí
121; Základní školy, Náchod, Pavlišovská
55; Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 a Střediska volného času Déčko,
Náchod, Zámecká 243.
Online zápisy do základních škol (nabídka hostování softwarové aplikace)9-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o poskytování služeb hostování softwarové aplikace Zápisy Online.
innogy Energetika Plhov
– Náchod, s.r.o.
9-0-0
RM vzala na vědomí rezignaci jednatele ing. Ladislava Šimka ve společnosti innogy Energetika Plhov – Náchod, s.r.o.,
IČ: 07846738 ke dni 4. 3. 2021 a jmenovala do této funkce paní Janu Majerovou
s účinností od 5. 3. 2021 a pověřila starostu města pana Jana Birke hlasovat na valné hromadě této společnosti v souladu
s tímto usnesením,

TELEGRAFICKY:

RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis pro Společné cesty, Náchod,
z.s.
8-0-1
RM schválila převod služebního automobilu Škoda Roomster, RZV 4H1 5073
z MěSSS Marie na město Náchod. 9-0-0
RM vzala na vědomí vyřízení petice proti výstavbě sportovní haly na Plhově. (více
na str. 9).
9-0-0
RM souhlasila s přijetím dotace ve výši
250.000 Kč na akci „Lázeňský pavilon v
Náchodě“ z programu 21RGI02 – Dotace
na individuální účel– jednorázové akce
vyhlášeného Královéhradeckým krajem
a schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 21RGI02-0036. 9-0-0
RM schválila zapojení Střediska volného
času Déčko, Náchod do projektových záměrů pro rok 2021 bez kofinancování zřizovatelem ve výši 153.200 EUR.
9-0-0
RM souhlasila s darem 1000 ks respirátorů partnerskému městu Partizánske
včetně darovací smlouvy.
9-0-0

***
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NEMOCNICE, KRONIKA

Naděje pro rizikovou skupinu
s onemocněním COVID-19
V rámci boje se současnou epidemií přináší Oblastní nemocnice Náchod, a.s., do našeho regionu nový léčebný postup pro
rizikovou skupinu našich spoluobčanů. Za tímto účelem zřídila od středy 24. února Stacionář COVID-19, který je určen pro
pacienty s mírným průběhem tohoto onemocnění, u kterých
však hrozí vysoké riziko progrese do závažné formy. Úzká skupina vysoce rizikových pacientů bude léčena podáváním rekonvalescentní plazmy nebo jiných nově vyvinutých léčivých přípravků obsahujících specifické protilátky proti COVID-19. Novou
léčbu je možné podat pouze v časné fázi onemocnění COVID-19!
Proto je zcela zásadní, aby v případě jakéhokoliv podezření
na toto onemocnění se rizikový člověk bezodkladně podrobil
testu – antigennímu nebo PCR. Léčba musí být zahájena nejpozději 7. den od prvních klinických příznaků a zároveň nejpozději
3. den od pozitivního výsledku testu.
Pacient musí splnit alespoň jedno z následujících kritérií:
je po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně
podstupuje léčbu snižující imunitu
má akutní onkologické nebo hemato-onkologické
onemocnění (s výjimkou pacientů s paliativní léčbou)
má plicní hypertenzi
je dialyzovaným pacientem
BMI má vyšší než 40 (BMI = hmotnost dělená součinem
výška krát výška)
trpí chronickou obstrukční chorobou v pokročilejším stádiu
bez nutnosti kyslíkové podpory
trpí zvýšenou srážlivostí krve a již prodělal trombózu nebo
embolii
V případě, že splňujete alespoň jedno z uvedených kritérií
a podrobili jste se testu na COVID-19 s pozitivním výsledkem,
kontaktujte bezodkladně svého praktického lékaře, který se spojí s lékařem nemocnice a domluví vše potřebné.
Podání rekonvalescentní plazmy nebo léčivého prostředku obsahujícího specifické protilátky je jednorázové. Celkový pobyt
ve stacionáři trvá 3 až 5 hodin. Na začátku pobytu bude pacientovi provedeno základní vyšetření na hladinu protilátek proti
COVID-19. K dalším krokům se přistupuje pouze tehdy, pokud se
přítomnost protilátek u pacienta neprokáže. Následuje krátké vyšetření lékařem, zavedení periferního žilního katetru, v případě
podání rekonvalescentní plazmy odběr krve pro zjištění krevní
skupiny a následné podání léčivého prostředku. Pacient si s sebou může vzít občerstvení. Vzhledem k infekčnímu prostředí nemůže být spolu s pacientem přítomen ve stacionáři doprovod.
Stacionář COVID-19 se nachází v dolním areálu náchodské nemocnice v nově vybudovaném pavilonu „J“. Při pohledu z příjezdové silnice do areálu od pavilonu „L“ (stravovací pavilon, občerstvení) se jedná o pravou část nové budovy. Do této budovy je
jediný vstup z pravého boku. Vstup bude označen a trasa k němu
také. Možnosti léčby jsou limitované dostupností a objemem léčivých prostředků.

Přidej se k nám!
Zdrávka v Náchodě je školou pro humanitně zaměřené žáky
a klade důraz na praktické dovednosti. Máš ráda práci s lidmi?
Zajímáš se o pomáhající profese? Přidej se k nám!
Škola tě připraví na náročnou a vysoce specializovanou práci
ve zdravotnictví a v sociálních službách. Oblastní nemocnice v Náchodě ti poskytne špičková pracoviště v nových pavilonech pro
vykonání tvé odborné praxe. Současně tu najdeš i pracovní uplatnění. Zdravotníci tě potřebují a předají ti své cenné zkušenosti.
Přijď studovat obory Praktická sestra, Sociální činnost či Ošetřovatel na zdrávku v Náchodě. Společně to zvládneme!
Mgr. Bc. David Hanuš, Střední odborná škola sociální
a zdravotnická – EA Náchod, www.socea.cz

KRONIKA
V měsíci lednu 2021 se narodilo v náchodské porodnici
11 náchodských občánků.
V lednu uzavřeli manželství:
2. 1. Martin Pech, Jaroměř
Lucie Solovicová, Náchod
5. 2. Miroslav Balcar, Dolní Radechová
Kristýna Michalcová, Dolní Radechová
6. 2. Martin Smrček, Opočno
Lucie Žďárská, Studnice

Nemocnice Náchod
má nový babybox
V areálu náchodské nemocnice byl 4. února slavnostně uveden do provozu babybox nové generace. Babybox je umístěn
u vstupu do areálu nemocnice v prostorách stravovacího pavilonu. Odloženému miminku nabízí vyšší komfort i bezpečí. Jeho
přesunutí z horního areálu nemocnice do toho dolního navazuje na stěhování dětského a gynekologicko-porodnického oddělení do nových pavilonů. Umístění nového babyboxu vzbudilo
u mnoha lidí údiv – „je příliš na očích, hned vedle vrátnice…“
Také my jsme před listopadovou návštěvou pana Ludvíka Hesse, zakladatele babyboxů u nás, měli vytipované místo mimo
hlavní trasy a mimo dohled kamer. Pan Hess nám však vlídně vysvětlil, že se na situaci nesmíme dívat našima očima, ale
očima matky, která přináší odložit své dítě. Podle jeho mnohaletých zkušeností to může být matka, která do naší nemocnice přichází poprvé v životě, nesmí tedy bloudit, babybox musí
ihned najít, a je jí pravděpodobně zcela jedno, kolik lidí ji uvidí
vkládat dítě do babyboxu. Dali jsme tedy na doporučení a přání pana Hesse a babybox nainstalovali do místa, které vytipoval jako nejvhodnější. Babybox je užitečná pojistka pro případ
nejvyšší nouze. Přejeme však našemu regionu a maminkám,
aby ho nikdy nebyly nuceny využít.

Zdravotníci děkují

Milí spoluobčané, máme za sebou pravděpodobně dva nejhorší
měsíce současné epidemie. Máme za sebou také mnoho skvělých
lidí našeho regionu, kteří stojí při nás a podporují nás. Nemyslíme však jen podporu materiální, ale také a zejména podporu
spočívající v dodržování takových opatření, která nám pomohou
vyjít ze současné tíživé situace.
Těšíme se, že se snad blíží doba, kdy se budeme moci vrátit
alespoň částečně k normálnímu životu. A to díky vám i nám, očkování a novým léčivým prostředkům. Vydržme to ještě chvíli!
Děkujeme.
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

***

INFORMACE

BŘEZEN

PROVÁDÍME PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TESTY NA COVID-19
Testujeme na našich pracovištích
„LEPŠÍ PRAVIDELNÉ TESTOVÁNÍ
NEŽ OKRESNÍ KARANTÉNA“
Termín a čas odběru si rezervujte
prostřednictvím webu

covid.edu-med.cz
Nabízíme i termíny
v odpoledních hodinách a o víkendech.

v Náchodě, Broumově, Jaroměři,
Novém Městě nad Metují
a České Skalici
Testování je určeno pouze pro osoby
bez příznaků virového onemocnění.
Vyšetření je bezplatné,
výsledek do 20 minut.

Oblastní charita Náchod děkuje všem
štědrým dárcům, kteří přispěli i v tak
těžké covidové době finančními dary
do Tříkrálové sbírky 2021.
Vaší podpory a pomoci si velmi
vážíme, umožní nám i v tomto roce
pomáhat potřebným.
ONLINE lze přispět až do
30. dubna 2021 na
www.trikralovasbirka.cz
Oblastní charita Náchod Mlýnská 189, 54701
www.nachod.charita.cz
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KOMORNÍ HUDBA, VÝROČÍ

Za Vladimírem Suchánkem
Ve zpravodaji, který vychází jednou
za měsíc, můžeme leccos
př ipomenout
jen se značným zpožděním. Tak i úmrtí významného
umělce. Koncem ledna mě
zaskočila zpráFoto: Jindřich Nosek
va, že zemřel
akademický malíř, významný grafik Vladimír Suchánek. Byl jen o necelé dva měsíce starší než já. V pátek 12. února by se
dožil 88 let. Znali jsme se přátelsky dlouhá léta. Jeho grafiky, zejména barevné litografie, jsem od počátku obdivoval, pár
„kousků“ zdobí náš byt, řádka jeho novoročenek a dalších grafických lístků je
v mé sbírce.
Narodil se v Novém Městě nad Metují, tam měl i první výstavu svých prací, už v roce 1957 jako čtyřiadvacetiletý.
To ještě studoval. Maturoval v roce 1951
na novoměstské pobočce náchodského
gymnázia. Tam byl žákem výtvarníka
prof. Jiřího Votýpky. Po maturitě odešel
studovat do Prahy na pedagogickou fakultu, z ní pak přešel na Akademii výtvarného umění, kterou ukončil v roce 1960.
Hojně vystavoval samostatně, zejména
na přehlídkách grafického umění vystavoval po celém kulturním světě (Amsterodam, Antverpy, Berlín /tehdy Západní/,
Brémy, Buenos Aires, Chicago, Krakov, Miami, Norimberk, Paříž, Terst, Tokio, Toron-

to aj.). Dlouhá léta byl předsedou Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Přátelé
exlibris a drobné grafiky si ho nesmírně
vážili, jeho dílka cenili, patří ke klenotům
sbírek.
Zúčastňoval se pravidelně i Náchodských výtvarných podzimů. Na vernisážích v někdejší zámecké jízdárně jsme
se pravidelně vídali. A ovšem i při dalších příležitostech; v Náchodě (samostatnou výstavu tu měl v roce 1985), v Novém
Městě i jinde. Na svých vernisážích míval
při ruce oblíbený klarinet, obvykle na něj
rád a dobře zahrál. Na „velkých vernisážích“ ovšem s celou kapelou, s Grafičankou, v níž hrávala řádka předních českých
grafiků (Anderle, Brunovský, Demel, Hořánek, Lhoták, Pacák, Slíva).
V posledním období žil v domečku
na pražském Novém Světě nedaleko Lorety, ale v létě také v bývalém mlýně
v Pekle, ne v tom známém při Olešence,
ale v tom méně známém na Metuji, který
opuštěný kdysi koupil jeho tatínek. Tam
jsme ho párkrát navštívili, rádi se s ním
setkali a strávili milou chvilku. (Jen krátká návštěva potěší, to měl ovšem na brance jiný výtvarník, rovněž Vladimír; ale
platí to obecně.)
Když zemře herec (v týž den zemřela paní Hana Maciuchová), zůstane vzpomínka, řada fotografií a filmové či televizní záznamy. Po výtvarníkovi zůstává jeho
dílo. U průměrných tvůrců obvykle záhy
po smrti zapadne; díla těch velkých nabývají na ceně. Jsem přesvědčen, že k těm
budou Suchánkovy grafiky patřit.
Aleš Fetters

Komorní hudba zve…
Už pátý měsíc nekoncertujeme a také je jisté,
že do konce léta koncertovat nebudeme. Od dubna se totiž z velkého secesního sálu Beránku stane očkovací centrum, druhé největší v kraji. Je
třeba se s tím smířit a uvědomit si, že lidské životy jsou důležitější než sebekrásnější hudební
zážitek. Jen aby bylo očkovat čím a koho, to je
zásadní a svým způsobem to může každý z nás
ovlivnit.
Je však čím dál náročnější vymýšlet, o čem budu v tomto sloupku psát a na co
zvát. Zvolím trochu krkolomnou cestu, snad mi ji odpustíte. Teď, když text píšu,
je před námi vynikající hudební akce, až ho budete číst, bude už 10 dní poté. Přesto alespoň ex post připomenu další počin České filharmonie, respektive její mladé
odnože České studentské filharmonie s názvem A přece se učí! Koncert, který zazní (pro vás již zazněl) v sobotu 20. února v přímém přenosu z pražského Rudolfina, má být poděkováním těm, kteří pečují o vzdělání, a podporou všem, kdo se
i v mimořádných podmínkách učí. Věřím, že pozitivní radost se z koncertu přenese i na nás posluchače. Také dnešní obrázek je netradiční. Ruce jsou evidentně mladé a nástroje snad až na jeden snadno k poznání. Můžete se zabavit a hádat. Mám tu fotografii už hodně dlouho a její historie je dost zajímavá. Příště si
o ní můžeme říci něco víc. Buďte všichni v prvním jarním měsíci hlavně zdrávi.
Za výbor KHN Lydia Baštecká

Březnová výročí
1471 – 22 . 3. zemřel český král a také majitel náchodského panství Jiří z Poděbrad.
Svůj „náchodský majetek“ musel ovšem
dobýt na Koldovi ze Žampachu, který Náchod neoprávněně obsadil.
1516 – 13. 3. zemřel nástupce Jiříka na trůně, král Vl. Jagellonský, za jehož vlády byl
v naší zemi značný stavební rozmach,
byla vybudována řada významných staveb pozdní, tzv. vladislavské gotiky.
1741 – 13. 3. se císařovně Marii Terezii narodil syn, pozdější spoluvladař a pak císař
Josef II. Jeho vláda je spojena s prosazováním osvícenských myšlenek, bylo zrušeno
nevolnictví, zavedena relativní náboženská svoboda, postavena např. i pevnost
Josefov, ale nařizoval i rušení klášterů
a některých církevních staveb, např. kaple na Hvězdě.
1841 – 27. 3. zemřela ve Vídni Magdalena
Novotná, babička Boženy Němcové, prototyp titulní postavy jejího nejvýznamnějšího díla. Datum jejího narození neznáme, při požáru Dobrušky v květnu 1806
shořely i matriky.
1876 – 5. 3. se narodil Jindřich Jindřich,
hudební skladatel spjatý s Chodskem. Při
koncertu 15. října 1926 v Beránku doprovázel na klavír Emu Destinovou, měl tu
i samostatný koncert ze svých skladeb.
1881 – 4. 3 se narodil Karel Beneš, v letech 1911–1936 profesor výtvarné výchovy na zdejším gymnáziu a významný malíř, jehož obrazy, ale i ilustrace a kresby,
podle nichž byly tištěny i pohlednice, patří k vyhledávaným a ceněným.
1901 – 16. 3. se narodila přední členka
opery ND Marta Krásová. U nás v Náchodě zpívala vícekrát.
1936 – 28. 3. se narodil dramatik, scenárista i herec a spisovatel Zdeněk Svěrák.
S Divadlem Járy Cimrmana k nám zajíždí
pravidelně začátkem každého (normálního) roku.
1936 – 29. 3. se narodil amatérský regionální výtvarník, krajinář J. Kollert.
1961 – 12. 3. zemřel Josef Zeman, významný pedagog, zakladatel speciální pedagogiky, dnes mnohými bagatelizované. Jeho
jméno nese náchodská praktická, základní a mateřská škola.
1961 – 16. 3. zemřel dirigent Václav Talich. S Českou filharmonií hostoval i u nás
v Náchodě.
1996 – 8. 3. zemřel v Náchodě V. Kaplan,
autor řady publikací o opevněních i na Náchodsku. Narodil se 8. listopadu 1926.
1996 – 15. 3. zemřel architekt a výtvarník Ing. František Kulhánek, od
r. 1938 pracoval na městském úřadě v Náchodě, navrhoval řadu urbanistických řešení, mj. i vybudování komunikace, dnešní Pražská ulice, která odlehčila průjezdu
středem města.
(AF)

.

Z HISTORIE

BŘEZEN

Historické domy na náměstí a ve měste

(pokračování)

3. Domy čp. 56, 57 a 58
V tomto díle se pro změnu podíváme do jihozápadního rohu
náměstí, kde stojí vedle sebe tři stavby čp. 56 až 58, bývalé měšťanské domy čp. 63 až 65, mající za sebou velmi rozmanité osudy.
Všechny byly minimálně do druhého desetiletí 19. století celodřevěné, roubené, jednopatrové s vysokými sedlovými střechami s lomenicemi do náměstí. V přízemí byly opatřeny otevřenými podsíněmi na dřevěných sloupech.
Nárožní dům čp. 56 svoji historii odvíjí od 28. 11. 1558, kdy
místní soused Jan Hučka koupil dům i s loukou za 90 kop míšeňských grošů od své tchýně Marty Buršové. Poté se zde vystřídali majitelé Samuel Pelhřimovský (6. 3. 1581), Mikuláš Kdulík
(14. 10. 1608), Kryštof Trubka (28. 10. 1672), František Zeidler
(10. 10. 1734), Matěj Soumar (4. 6.1737), Václav Vejman (25. 9. 1789),
František Štěpán (8. 12. 1815), Josef Feist (3. 4. 1822), Antonín Fibír
(13. 7. 1828) a Jan Schubert (17. 1. 1857). Z nich např. Josef Soumar, syn
Matěje Soumara, byl v době odkupu domu zdejším c. k. prodejcem
tabáku. Po svých dřívějších majitelích se dům nazýval Trubkovský či
Soumarovský. Kolem první třetiny 19. století byl přestavěn do podoby jednopatrové, převážně zděné budovy již bez podloubí. Dne 20. 3.
1860 dům koupil židovský textilní podnikatel a obchodník Salomon
Sommernitz a 22. 7. 1865 požádal zdejší úřad o jeho přestavbu podle
dochovaného plánu českoskalického stavitele Antonína Sedláčka
z 6. 6. 1864 (viz foto). Stavební komise 5. 8. 1865 povolila radikální přestavbu domu, takže z původní budovy zůstala jen malá část přízemí.
V něm se do náměstí nacházel krám a sklad příze,
za dvouramenným schodištěm do patra byla do dnešní Strnadovy ulice kancelář,
malá tkalcovna a úpravna látek. Všechny místnosti byly
zaklenuty plackovými klenbami. Patro vyplňovaly dva
dvoupokojové byty s kuchyněmi a dlouhá chodba
na zděnou arkádovou pavlač do malého dvorku za domem. Dodnes v základních rysech dochovaná fasáda je zdobena novogotickým dekorem se zubořezem nad okny prvního patra. Průčelí do Strnadovy ulice člení dvoupatrový střední rizalit s vpadlými
panely, ve kterých jsou v omítce vyvedené iniciály původního majitele: S S. Původní jsou rovněž tři dveřní pískovcové, segmentem
zakončené portály a dřevěné profilované vstupní dveře s litinovým nadsvětlíkem. Dům byl dostavěn ještě před koncem r. 1865.
Po smrti Salomona Sommernitze v r. 1892 zdědil dům jeho syn Jakub, který v r. 1895 instaloval nový dřevěný vyřezávaný obchodní portál. V tomto pronajatém obchodě v r. 1919 začínal svou elektrotechnickou kariéru Antoním Taichman, zakladatel firmy ATAS.
V r. 1926 zdědil dům Jakubův syn JUDr. Otto Sommernitz, právník v Praze. Ten dům v r. 1936 důkladně opravil a pronajímal
různým firmám a živnostníkům, mj. holiči Josefu Šafářovi, otci
malíře Karla a náchodského kronikáře Oldřicha Šafáře. Kromě nich v domě žila od r. 1938 i ovdovělá sestra Otto Sommernitze Lucie Becková, která zahynula r. 1943 v Osvětimi. Již dříve zamřel i její bratr a dům připadl Vystěhovaleckému fondu
Praha, odkud přešel oficiálně v r. 1958 do rukou státu. V letech
1966–1967 byly historické fasády domů čp. 56 až 58 otlučeny a nahrazeny plochými břízolitovými, okna byla vyměněna za nevhodná trojdílná. V r. 1993 došlo k celkové rekonstrukci domu, který
byl stavebně spojen se sousedním čp. 57. Náznakově byly obnoveny i fasády domů. Od té doby dodnes vyplňuje přízemí domů prodejna potravin Verner, v prvním patře byla v letech 2004–2005 zřízena pizzerie Galleria.

Sousední dům čp. 57 má ještě o něco starší zmínku, a sice patrně z 19. 12. 1552, kdy zdejší měšťan Matouš Žlutý koupil tento příbytek za pouhých 6 kop míšeňských grošů od Jana Boháče.
Nový majitel si pak koupil dvůr na Horském předměstí a v domě
si zřídil hospodu. Po jeho smrti se vdova Eva provdala v r. 1593
za Martina Levínského. Dům již „s várkou a jinou městskou živností“ po něm zdědila 24. 4. 1613 jeho druhá manželka Magdalena Levínská. Dne 28. 4. 1618 zakoupil dům „hostinský s várkou“ zámožný soused Kryštof Rýdl za závratnou cenu 1400 kop.
A od něho 15. 11. 1621 koupil tento právovárečný dům se zmíněným Matoušovským dvorem na Kamenici a pozemky Pavel Donát za stejnou trhovou cenu. Po jeho smrti získal tento majetek
21. 5. 1638 zdejší soused Jan Jedlička, ovšem kvůli válečným poměrům již jen za poloviční cenu 700 kop. Tím vytvořil „otcovský dům Jedličkovský“. Jeho vnuk Václav Jedlička převzal dům
9. 4. 1736 a zřídil zde mydlářskou dílnu. Zároveň byl dlouholetým primátorem města. Mydlářem byl i nový majitel Karel Vích
(od 19. 1. 1787). Novou rodinnou tradici zde založil až pozdější
majitel židovského vyznání, textilní podnikatel Samuel Goldschmidt, který dům koupil 13. 6. 1860. Záhy ho radikálně přestavěl v novogotickém stylu. Fasáda do náměstí o šesti okenních
osách byla členěna dvěma postranními rizality, lizénami a vpadlinami, okna i vstupní portál vlevo byly zakončeny segmenty.
Přízemí, ve kterém byly kanceláře textilní firmy, bylo zaklenuto zrcadlovými a stájovými klenbami, v patře byl
reprezentativní byt majitele, rekonstruovaný v r. 1931
podle projektu významného
pražského architekta Kurta Spielmanna (1903–1943).
Tehdy již vlastnil dům vnuk
Samuela, obchodník a továrník Hanuš Goldschmidt, který s rodinou v r. 1939 emigroval do Palestiny a přežil
holocaust. Po válce se vrátil domů, aby po únoru 1948 znovu
emigroval a majetek přešel r. 1954 na stát.
Třetí dům v pořadí čp. 58 zde stál zcela jistě již od středověku. V r. 1662 uzavřeli zástupci náchodské obce smlouvu s tesařem Janem Poláčkem a jeho stavební partou na stavbu „obecního domu Bartlovského“, který byl dokončen v r. 1663. Po požáru
města 17. 5. 1663 byl obnoven až v r. 1670 a byl v něm patrně
ubytován obecní písař. Dne 15. 7. 1675 koupil tento dům od města knížecí rychtář Jiřík Šumík za 300 kop. Od něho již soukromý dům převzal 30. 8. 1700 jeho zeť Adam Ludvík za 570 kop
a 11. 10. 1735 ho zdědil Adam Ludvík mladší. Po jeho předčasné
smrti převzal dům jeho bratr Jiřík Ludvík (16. 6. 1746), t. č. měšťan a spolu radní. Od vdovy Moniky Ludvíkové koupil dům 9. 10.
1758 její zeť Jan Kejklíček. Poté se zde vystřídalo několik majitelů,
až 13. 5. 1880 ho včetně zahrádky koupili manželé Leopold a Ernestina Kafkovi. Ti jej již v r. 1881 od základů přestavěli. V přízemí krytém stájovými klenbami do traverz se kolem střední chodby nacházely dva krámy s příslušenstvím, v patře pak dva byty
o 14 místnostech. Eklektická fasáda o čtyřech okenních osách
byla mezi okny zdobena pilastry, okna byla opatřena šambránami a trojúhelnými nadokenními římsami. Ve 30. letech 20. století budova přešla na Městskou spořitelnu Náchod, v r. 1954 zde
byla zřízena prodejna antikvariátu. Dnešní podobu získal dům
v l. 2003 a 2006, kdy byl včetně fasády rekonstruován pro stravovací, obchodní a obytné účely.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Skatepark se začne stavět v dubnu

Odešla Eva Pumrová

V průběhu ledna proběhla veřejná zakázka na nový skatepark. Všichni milovníci tohoto sportu se tak v letošním roce
dočkají realizace a nového zázemí. V dubnu zahájí vítěz veřejné zakázky – firma
Mystic Construction s.r.o., Praha – výstavbu nového betonového skateparku v Náchodě.
Z areálu za krytým plaveckým bazénem
v ulici Bratří Čapků byly na konci května
2020 odstraněny dožité překážky a prostor je tak připraven na výstavbu moderního sportoviště. Za více než 5,3 mil. korun (4.398.531 Kč bez DPH) zde vznikne
plocha, jejíž rozměry budou 15x49 metrů, využito bude i vedlejší nevyužívané
hřiště. Na nový skatepark bude navazovat skladová hala pro potřeby sportovního areálu.
Betonový skatepark o rozloze cca
7350 m2 využije maximálně určenou plochu s ohledem na ochranná bezpečnostní

Mnozí, zejména ti starší čtenáři zpravodaje, si
v souvislosti s jejím jménem vybaví informační
články o činnosti vlastivědného sdružení Pumpa
nebo pozvánky na výstavy a varhanní koncerty. Tato rázovitá, houževnatá a obětavá
žena dokázala nezměrným vlastním úsilím
vzbudit u obyvatel malé obce našeho regionu zájem o společenský a kulturní život
a vyhledat a nebývale aktivizovat rodáky
a bývalé občany.
Eva Pumrová se narodila 10. 10. 1948
v Hradci Králové a v tomto městě prožila celý život. Vystudovala zde Gymnázium
J. K. Tyla a bezmála třicet let pracovala v dopravních firmách, nejdéle v ČSAD
Hradec Králové. Po roce 1990 pracovala
jako úřednice, v roce 2005 odešla do důchodu. Počátkem osmdesátých let rodina se dvěma malými syny hledala klidné
místo občasného odpočinku od městského
ruchu a našla ho v malé pohraniční obci
Malá Čermná. Postupně se z Evy Pumrové stala aktivní chalupářka a terénní badatelka, jak sama sebe nazvala. Zlákala ji
nejen okolní krajina, ale především historie obce. Po celý život agilní a organizačně schopná začala organizovat život v obci.
Na její popud bylo ustaveno zájmové sdružení přátel obce Malá Čermná se symbolickým názvem Pumpa podle zrekonstruované bývalé obecní pumpy na návsi. Cílem
byla obnova historických tradic, shromažďování dobového faktografického a fotografického materiálu, propagace a péče
o vzhled obce. Troufám si říci, že největší
část této činnosti ležela na bedrech paní
Pumrové a naložila si ji dobrovolně. Hmatatelným výsledkem kromě jiného je kniha o dějinách obce, kterou vydala v roce
2010, a především velké množství sesbíraných písemných dokumentů a fotografií, stejně jako elektronických dat. Sbírka
bude podle jejího přání uložena v archivu,
aby někdy v budoucnu mohla sloužit jako
základ další badatelské práce. Eva Pumrová totiž dne 8. února 2021 zemřela. Chci
dát ještě prostor jejím vlastním slovům.
„Pokud dosavadní činnost sdružení Pumpa obohatila byť jen jediného člověka, tak
měla smysl. Pokud se dozvěděl, co mu dosud
zůstávalo skryto, nebo si prohloubil vztah
k tomuto kousku země, nebyla ta práce zbytečná. Já jsem do tohoto kraje přišla náhodou před 30 lety a můj vztah k němu byl zpočátku ambivalentní. Bylo to dáno hlavně
tím, že jsem tady trávila jen víkendy a dovolené, na víc při zaměstnání nebyl čas. Nyní,
když mám tu možnost trávit v tomto kraji většinu roku, teprve objevuji jeho genius
loci, i když není mým rodným krajem. Prostřednictvím Pumpy jsem tomuto kraji věnovala svou náklonnost a přízeň a on se mi
za to bohatě odvděčil.“
S mnoha vzpomínkami a úctou L. Baštecká

pásma. Dešťová voda z plochy skateparku
bude odvedena vyspádováním do okolního terénu.
„Design skateparku byl konzultován s potenciálními uživateli a obsahuje všechny aktuální a používané překážky, které jsou
upořádány do mezi sebou propojených sekcí. Velikost překážek je volena tak, aby jejich
obtížnost byla stupňována od těch jednoduchých až po ty obtížnější. Nový skatepark,
jehož součástí bude i mobiliář, tak bude splňovat všechny požadavky na pořádání závodů,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.
„V Náchodě je už celá řada šikovných
a úspěšných skateboardistů na vysoké úrovni, proto jsme se rozhodli investovat do odpovídajícího a kvalitního zázemí. V dubnu
se začne stavět, do tří měsíců bude hotovo
a již o letošních prázdninách nebudou muset
milovníci skateboardů a koloběžek dojíždět
za tréninky do Trutnova nebo Hradce Králové,“ dodal starosta Jan Birke.

Na Jizbici se mohou těšit
z upraveného okolí sakrálního kříže
Na přelomu roku proběhla na Jizbici,
v příměstské části Náchoda, oprava sakrálního kříže. Součástí právě dokončených oprav, které si z rozpočtu města
Náchoda vyžádaly částku 249 tisíc korun, bylo vybudování žulového schodiště včetně kovaného zábradlí, zpevněných
ploch z žulových kostek a nového mobiliáře. Nově tak nechybí v těchto místech
litinová lavička, koš na odpadky a stojan
na kola. Zhotovitelem je společnost Silvagro, s.r.o. Zábrodí.

SPORTOVNÍ HALA

BŘEZEN

Dočká se Náchod moderní
multifukční sportovní haly?

„Stavět to, co si lidé přejí, to dává smysl!“
Na konci roku 2020 se v Náchodě diskutovalo o záměru výstavby nové multifunkční sportovní haly. S ohledem na předchozí vyjednávání o jejím možném umístění a již mnohokrát popsaných důvodech, proč nemůže být hala umístěna v prostoru
bývalé Tepny (zde vznikne na základě právě probíhající architektonické soutěže nová městská čtvrť, výsledek bychom měli znát
již koncem tohoto týdne) nebo stávající haly Plechovka (která
není v majetku města a nabídka na její odkup byla odmítnuta),
se nabízela další možnost, a to v areálu základní školy na Plhově.
Prvně byl záměr konzultován se zástupci školy, následně se
rozvinula poměrně široká veřejná diskuze. Na konci ledna město obdrželo v písemné podobě petici obyvatel Plhova, ve které
se celkem 338 občanů svými podpisy poměrně důrazně vymezuje proti tomuto záměru, a to především z důvodu nedostatku parkovacích míst na sídlišti Plhov. A to i přesto, že veřejná
diskuze se rozproudila v době, kdy ještě nebyl záměr rozpracován do podoby studie, která by eliminovala celou řadu nejasností a zbytečných obav. „Mohu potvrdit, že iniciátoři petice o podrobnosti záměru např. z dopravního hlediska neprojevili zájem, což bych
v takovém případě očekával a s kolegy bychom i přivítali vzájemnou
věcnou diskuzi. Byl jsem pouze informován o tom, že petice probíhá,“ uvedl starosta Jan Birke.
„I když petice proběhla z našeho pohledu trochu předčasně, bez
upřesnění a vyjasnění záměru, zaslouží se občanům Plhova poděkovat, že si i v tak složité době našli cestu a vyjádřili svůj názor. Pro
nás je nesmírně důležitý, protože stavět projekt tak velkého rozměru
bez podpory obyvatel, kteří v této lokalitě žijí, je nesmysl,“ komentoval situaci starosta Jan Birke.
Záměr reagoval na poptávku sportovních klubů, které, pokud
se chtějí rozvíjet a někam posunout, potřebují adekvátní zázemí
pro soutěže. Stávající nabídka sportovních stánků ve městě nyní
pokrývá tréninkové potřeby klubů, neumožňuje však další rozvoj. Proto byly kluby cca před rokem osloveny a z reakce jasně
vyplynulo, že o výstavbu haly mají zájem, někteří dokonce deklarovali nutnost její výstavby pro další rozvoj sportovní činnosti.
„V době, kdy se začalo o případném umístění sportovní haly v lokalitě Plhova diskutovat, šlo o vizi, kterou už dnes máme rozpracovanou v podobě dopravně-urbanistické studie. Z ní je zřejmé, že hala
by se do toho prostředí dala velmi dobře situovat a vzájemně propojit se stávajícím zázemím nejen školy, ale i Jiráskova koupaliště,“ popsal záměr místostarosta Jan Čtvrtečka a dodal: „Takto propojený
sportovní celek by nabízel celou řadu dalších možností rozvoje města
pro místní obyvatele, podnikatele i sportovce, a to nejen z Náchoda.“
„Je pravdou, a nijak nezastírám, že jsme byli překvapeni „mlčením“ sportovních klubů. A to právě v momentě, který je v přípravě
tak náročného procesu klíčový,“ uvedl starosta Birke.
„Z přípravy záměru vyplynulo, že Plhov aktuálně potřebuje především nové parkovací plochy,“ komentoval přijetí petice staros-

ta Jan Birke a dodal: „Stavět to, co si lidé přejí, to dává smysl! Zaměříme se proto na výstavbu dalších desítek parkovacích míst, která
ulehčí obyvatelům Plhova každodenní život. Naší povinností jako samosprávy, je plnit přání a požadavky lidí, kteří tu žijí, nikoliv stavět projekty, které si nepřejí, anebo na ně možná ještě neuzrál ten
správný čas. Určitě si však myslím, že má smysl se projektem výstavby sportovní haly do budoucna ještě zabývat.“
Náchod se tedy moderního sportoviště v podobě multifunkční haly, která by nabízela mimořádné možnosti nejen pro děti
a mládež, ale pro všechny věkové skupiny obyvatel, s největší
pravděpodobností v následujících dvou letech nedočká.
Vedení radnice se nyní zaměří na výstavbu cca dvou desítek parkovacích míst v prostoru u výměníku na Plhovském náměstí, které by zde mohly vzniknout do konce letošního roku.
„Ještě letos zpracujeme také projektovou dokumentaci na desítky
dalších parkovacích míst před budovou základní školy. Podobu budeme s Plhováky určitě opět konzultovat,“ dodal místostarosta
Jan Čtvrtečka.

O K É N K O zastupitelů
KAM S NÍ? DO TEPLÁRNY!
Už dlouho nic tak bouřlivě nezahýbalo náchodským děním,
jako záměr výstavby nové sportovní haly. Zejména pak její uvažované umístění na Plhově v prostorách stávajícího sportoviště základní školy.
S výběrem vhodného místa pro takhle výrazný stavební objem to opravdu není jednoduché. Jak všichni víme, většími rovinatými parcelami naše město zrovna neoplývá. Zásadní pro budoucí každodenní využívání je ale i bezproblémová dostupnost
pro všechny obyvatele města a okolí. Nejen aktivních sportovců, ale i diváků a fanoušků sportovních klání. Tedy ideálně místo poblíž centra.
Z tohoto pohledu nebyla volba Plhova zrovna nejšťastnější a je
dobře, že vedení města od této myšlenky i pod tlakem místních
obyvatel nakonec upustilo. Pokud ale město novou halu skutečně chce a potřebuje, zůstává pořád otázka, kam s ní.
Na posledním jednání zastupitelstva pan starosta informoval
o nabídce majitele náchodské Teplárny, společnosti Innogy, že
by nová hala mohla vyrůst právě na jejich pozemcích. Konkrétně v místech podél Borské ulice, kde mnozí ještě pamatují obří
haldy uhlí, dlouhé rozskřípané dopravníky a těžké špinavé pásáky rovnající povrch uhelných kopců, jako by to byly sjezdovky. Tahle industriální poetika prachu a lomozu je naštěstí minulostí. Zbylo po ní nevábné, ekologicky zatížené území nikoho
zakryté betonovým plotem, kolem kterého každý projde, jak nejrychleji to jde, navíc se staženým hrdlem. Ani u vedení města,
ani u zastupitelů nebyly první reakce zrovna nadšené. Nicméně
právě tohle jsou důvody, proč o tomto umístění vážně uvažovat.
Teplárna už uhlím netopí, takže rozsáhlé plochy k jeho uskladnění nepotřebuje. Území tedy bude tak jako tak, dříve či později, nutné naplnit nějakou novou funkcí. Dokážeme-li se oprostit
od jeho historie, objeví se najednou dlouhá řada nesporných výhod. Plocha je pár kroků od nádraží, kousíček je i vyústění Kamenice a budoucí nové městská čtvrť po bývalé Tepně. Budoucí hala by tak vlastně spolu s nádražím tvořila elegantní hranu
mezi centrem a předměstím. Z druhé strany město čerstvě vlastní bývalou vlečku, kde se dá vytvořit strategické zázemí s parkováním a příjezdem. A ještě jeden bonus na závěr. Celá sportovní
hala by se na tento pozemek pohodlně vešla, pod úpatím srázu
k Wolkerově ulici by se dala přívětivě opticky zasadit, případně
s touto terénní konfigurací od začátku pracovat.
Ve všech směrech i městských vizích se potřeba rekultivace
brownfieldu obehnaného zdí v takto strategickém místě a záměr
stavby sportovní haly jeví jako to nejlepší setkání v daném čase
a na jednom místě. A takových setkání se při uvážlivém plánování městského rozvoje mnoho nestává.
Michal Kudrnáč a MgA. Viktor Vlach
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Vážení rodiče,
začátkem dubna čeká Vaše děti první důležitý krok v jejich životě –
výběr školy a následný zápis do 1. tříd. Volba školy bude záležet především na Vás. Abychom Vám rozhodování co nejvíce ulehčili, naleznete v tomto čísle Náchodského zpravodaje hlavní informace o všech
základních školách, které zřizuje město Náchod. Každý rok měli budoucí prvňáčci a jejich rodiče možnost si školy prohlédnout při dnech
otevřených dveří nebo při přípravných setkáních, které školy pořádaly. Bohužel letos to současná epidemiologická situace nedovoluje.
Pokud by školy tyto akce pořádaly, tak by nejen porušovaly nařízení vlády ČR, ale především by ohrožovaly zdraví Vaše a Vašich dětí.
A to v žádném případě nechceme. Proto většina škol zvolila představení se na svých webových stránkách, kde také naleznete informace k zápisu, který proběhne (pokud to epidemiologická situace dovolí) ve dnech 8. a 9. dubna 2021. Přihlášku k zápisu, včetně rezervace

termínu a času, bude možné podávat pomocí elektronického formuláře. Ten rovněž naleznete na webových stránkách příslušné školy,
včetně aktuálních změn a pokynů.
Šest náchodských základních škol Vám nabízí různé vzdělávací
programy či zaměření, je jen na Vás, kterou si vyberete. Všechny
školy jsou velmi dobře materiálně vybavené, včetně moderních informačních technologií. Každá škola nabízí něco originálního, jedno však mají společné – kvalitní a zkušené pedagogické sbory, které
jsou jistotou, že Vaše děti budou v těch nejlepších rukou. Jsem proto naprosto přesvědčen, že si vyberete podle Vašich představ. Přeji
Vám, aby Vaše volba byla dobrá, a pro své dítě jste vybrali školu, která mu bude vyhovovat.
							
Mgr. František Majer, místostarosta

ZŠ Komenského

pozemek s malou ZOO, kvalifikovaný pedagogický sbor
7. Různé (čím se škola odlišuje):
samostatná budova 1. tříd zajišťuje plynulý přechod dětí z MŠ,
neboť je zde o děti po všech stránkách postaráno (samostatná
školní jídelna, družina, školní zahrada, herny jako součást tříd)
školní pozemek – malá zoologická zahrada, učebny přírodopisu (včetně vybavené laboratoře), skleník, venkovní učební prostory
„matematické třídy“ s rozšířenou výukou přírodovědných
předmětů
8. Pozvánka:
Přijímací zkoušky do matematické třídy (6. ročník) 7. května
2021 (přihlášky do 30. 4. 2021)

ZŠ TGM
1. Základní údaje
Ředitel: Mgr. František Majer
E-mail: zsnakom@na-zskom.cz
Telefon: 491 401 753, 491 401 756
Webové stránky školy: www.komenskehonachod.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2021: 779
Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2021/2022: 3
Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2021/2022: 4 (z toho jedna „matematická“)
2. Školní družina: 6 oddělení, zahrada + vybavené herny, provozní doba denně od 6.00–17.00 (pátek do 16:00); akce a činnost
pro děti: kolektivní a relaxační hry, bruslení, exkurze a výlety,
dopravní výchova, besedy, vánoční besídky, karneval, čarodějnice, oslava Dne dětí, rukodělné a výtvarné práce…
3. Školní vzdělávací program: „Škola je místem, kde žijí děti“ – je
zaměřen na klasickou výuku a výchovu dětí ve všech předmětech s využitím moderních učebních metod a moderních technologií a pomůcek
4. Nadstandardní aktivity školy: školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, vlastní školní psycholog, výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence, asistenti pedagoga), adaptační kurzy pro 6. ročníky, školní závěrečné akademie
1. a 2. stupně, celoškolní projektové dny k významným událostem, charitativní činnost, žákovský parlament, školní časopis,
sportovní dny
5. Významné akce školy: školy v přírodě, branně-turistické
kurzy, lyžařské kurzy, velká nabídka kroužků, exkurze v Česku
i v zahraničí, účast ve sportovních soutěžích a předmětových
olympiádách, hodiny pohybu navíc (pro 1.–3. třídy), „knihovnické třídy“, plavání žáků 1.–5. tříd
6. Podmínky školy: bezbariérová škola s výhodnou polohou
v centru města, standardem je vybavení všech kmenových i odborných učeben IT technikou, interaktivní tabulí nebo zpětným
projektorem, jazyková učebna, tělocvična s posilovnou, školní

1. Základní údaje
Ředitelka: Mgr. Radka Lokvencová
E-mail: radka.lokvencova@zstgmnachod.cz
Telefon: 491 428 345
Webové stránky školy: www.zstgmnachod.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2021: 340 žáků
Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2021/2022: 2 (do 24 žáků)
Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2021/2022: 2 (všeobecná,
sportovní, jazyková)
2. Školní družina: 2 oddělení (v provozu ráno před zahájením
vyučování od 6.15 hod do 7.45 hod a odpoledne po skončení vyučování od 11.35 do 16.30 hod) + školní klub, nabízíme široký
výběr zájmových činností a akcí
3. Školní vzdělávací program: „Škola pro život“ – je zaměřen na
klasickou výuku, od 6. ročníku otvíráme sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jazykové třídy s rozšířenou výukou jazyků (Aj od první třídy), využíváme moderní učební metody a moderní technologie
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BŘEZEN
4. Nadstandardní aktivity školy: školní poradenské pracoviště
(výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní
metodik prevence, kariérový poradce), adaptační kurzy
6. ročníky, projektové dny, žákovský parlament, charitativní činnost, spolupráce s Déčkem – rodilí mluvčí při výuce cizích jazyků, Edison – AJ v praxi, mezinárodní spolupráce, projekt Škola plná sportu, mezinárodní festival, mezinárodní olympiáda,
akce pro seniory, výzdoba recepce nemocnice Náchod výtvarnými díly našich žáků, výuka českého jazyka pro cizince (vzdělávání žáků ze zemí EU a mimo EU)
5. Významné akce školy: letní a zimní ozdravné pobyty, oslavy výročí školy, akce pro rodiče, dny otevřených dveří, Vánoční
akademie a bazar, závěrečná akademie, předmětové olympiády
6. Podmínky školy: kvalifikovaný pedagogický sbor, škola je
umístěna v areálu dvoukřídlé budovy s dostupnými sportovišti, disponuje dvěma zrekonstruovanými tělocvičnami a venkovním sportovištěm, na kterém lze nalézt řadu sportovních
prvků pro volnočasové aktivity dětí i žáků; zimní stadion cca 10
min chůze; plavecký bazén cca 10 minut chůze; atletický areál
Hamra, plavecký bazén; odborné učebny, skleník, Zelená třída
7. Různé (čím se škola odlišuje):
vzdělávání žáků na 2. stupni je obohaceno o blokovou výuku
ve sportovních třídách a dvěma hodinami tělesné výchovy navíc, v každém ročníku sportovní kurzy
snažíme se, aby sport byl přijat žáky jako celoživotní záležitost,
která se dá provozovat na jakékoliv úrovni (pohyb patří k životu)
realizujeme rozvoj žáků v oblasti pohybové a zároveň se snažíme o osobnostní růst a fair play, spolupráce se sportovními
kluby města Náchod
žáci jazykových tříd se zaměřují na rozšíření konverzačních
schopností, rozvoj slovní zásoby a zapojují se do projektů (Erasmus, Edison, atd.) včetně aktivní komunikace se školami v zahraničí (Polsko, Německo)

doucích 1. třídách budeme žáky hodnotit slovně. Klademe důraz
na výuku cizích jazyků (angličtina od 1. třídy). Od 5. ročníku nabízíme žákům rozšířenou výuku tělesné výchovy. Velký význam
má etický rozměr školní práce, ve 2.–9. ročníku je zařazen předmět Osobnostní a etická výchova.
4. Nadstandardní aktivity školy: rozšířená výuka tělesné výchovy v 5.–9. třídách, péče o děti vyžadující specializovanou
péči, práce speciálního pedagoga a školního psychologa, do školní družiny přijímáme všechny zájemce z 1.–4. tříd, žáky 5. tříd
umístíme do ŠD v případě, že budeme mít volnou kapacitu.
5. Významné akce školy: závěrečná akademie žáků školy, závěrečné seminární práce žáků 9. tříd a jejich obhajoby, tematicky
zaměřené jednodenní projektové dny, Den otevřených dveří pro
veřejnost, tradiční akce, na jejichž organizaci se podílejí zástupci Rady žáků (Den dětí pro žáky 1. stupně, Valentýnská pošta,
Čertoviny…, sportovní akce – olympijský den dětí 1. a 2. stupně, Skok o vánočního kapra…)
6. Podmínky školy: kvalitní pedagogický sbor, vynikající prostorové podmínky – nadstandardní podmínky pro sport a tělesnou
výchovu, odborné učebny pro výuku Ch, Př, F, Z, společenských
věd, Aj, Hv, Vv, PC, dvě čítárny pro realizaci čtenářských dílen,
dobře vybavené prostory školní družiny a školního klubu, školní jídelna vaří podle zásad zdravé výživy, jsme držitelem titulu
„Zdravá školní jídelna“.
7. Pozvánka – zápis do 1. tříd 8.–9. dubna 2021

ZŠ Babí

ZŠ Plhov

1. Základní škola Náchod – Plhov, Příkopy 1186
Ředitel: Mgr. Vladimír Honzů
E-mail: zsplhov@zsplhov.cz
Telefon: 491 427 252, 731 167 465
Webové stránky školy: www.zsplhov.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2021: 437
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2021/2022: 2 (do 25 žáků)
Počet otevíraných 6. tříd pro školní rok 2021/2022: 2 (do 27 žáků)
2. Školní družina: 4 oddělení ŠD pro žáky 1.–4. ročníku, žáky
5. tříd umístíme do ŠD v případě, že budeme mít volnou kapacitu. Provoz ŠD od 6.30, nabízíme široký výběr zájmových činností a úzkou spolupráci s SK Plhov.
3. Školní vzdělávací program: „Klíče k životu“ – prioritou je čtenářská a matematická gramotnost (Hejného matematika). V bu-

1. Základní údaje
Ředitelka: Mgr. Zuzana Hoffmannová
E-mail: zsbabi@zsbabi.cz
Telefon: 491 423 638, 777 467 530
Webové stránky školy: skolababi.webnode.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2021: 58
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2021/2022: 1
2. Školní družina: 2 oddělení pro žáky 1. až 4. ročníku, kromě
častých projektů a různorodých aktivit jsou některé akce tradiční: Drakiáda, Strašidlení, Čarodějnice, Den Země, Dětský den…
3. Školní vzdělávací program: „Naše školička“ – cílem je poskytnout kvalitní základy všeobecného vzdělání, propojit výuku s upevňováním a prohlubováním samostatnosti žáků, spoléhat sám na sebe, nacházet strategie a spolupracovat s žáky
jiných ročníků
4. Nadstandardní aktivity školy: dětský karneval pro veřejnost,
ples rodičů, provoz školní družiny o vedlejších prázdninách, každoroční poznávací výlet do Prahy, škola v přírodě nebo spaní
ve škole, lyžařský kurz, spolupráce s polskou školou, vědomostní soutěže málotřídních škol, předškolička, Charanga
5. Významné akce školy: předvánoční a závěrečné vystoupení žáků pro rodiče a veřejnost, turnaje ve vybíjené málotřídních škol, turnaje ve vybíjené školních družin, Rej čarodějnic…
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6. Podmínky školy: 5 ročníků ve čtyřech třídách, každá učebna
je vybavena interaktivní tabulí, k dispozici je počítačová učebna a přenosné notebooky; hojně využíváme hřiště, zahradu, louku i les
7. Různé (čím se škola odlišuje):
jsme málotřídní škola rodinného typu; hojně využíváme okolní přírodu a velmi často jsme venku
máme řadu zájmových kroužků (dramatický, flétna, taneční,
sboreček, anglický jazyk, sportovní, deskové hry, smajlík, zdravotní kroužek, příprava na gymnázium, věda); častá vystoupení dětí na veřejnosti (Harmonie, Marie, Malá Prima sezona, různá výročí, Kurónské slavnosti…)
v současné době probíhá spolupráce naší školy s učiteli z Velké
Británie a Dánska; v Anglii vznikl program „Charanga“, který
se za naší pomoci překládá do českého prostředí – jeho úkolem
je zpestřit žákům hodiny hudební výchovy, hravou formou se
tak učí hudební nauku, hrají na různé nástroje, zpívají a tančí

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
stavujeme vzdělávací strategie, ověřujeme pilotní materiály, či
vzdělávací metody
klademe důraz na rozvíjení tří klíčových gramotností – čtenářské, matematické a digitální
naši žáci mají možnost využívat služby školního asistenta
i po vyučování, kdy společně mohou vypracovat domácí úkol,
či procvičit problémové učivo
v našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se, chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si
sociální dovednosti, uměli komunikovat a pracovat

ZŠ 1. Máje Běloves

ZŠ Staré Město

1. Základní údaje:
Ředitel: Mgr. Jiří Hejk
E-mail: hejk@zs-nachod.cz
Telefon: 777 217 949
Webové stránky školy: http://www.zs-nachod.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2021: 130
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2021/2022: 1
2. Školní družina: provoz od 6.30 do 16.15 – dvě oddělení po
25 dětech
3. Školní vzdělávací program: „Škola porozumění“ – vychází
z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi; program je orientován na žáka, respektuje a rozvíjí jeho individuální potřeby; všem ve škole má vytvořit zázemí, které rozvíjí
tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti
4. Nadstandardní aktivity školy: škola neposkytuje
5. Významné akce školy: školní podzimní vzdělávací exkurze,
zimní odpolední lyžařské kurzy, čtyřdenní školní výlet pro žáky
3. až 5. tříd zaměřený na environmentální vzdělávání
a zlepšení sociálních vazeb ve třídě, zahradní slavnost – závěrečná zahradní párty spojená s loučením žáků 5. ročníků
6. Podmínky školy: škola je stranou od hlučného centra v okrajové městské části, je obklopená zelení, obkroužená řekou Metují, a přitom v dosahu všeho důležitého a příjemného, co město Náchod nabízí; škola má tělocvičnu, školní jídelnu i družinu
– tedy vše, co potřebuje, což oceňují především prvňáčci, protože nemusí nikam složitě přecházet; samozřejmostí je kvalifikovaný pedagogický sbor.
7. Různé (čím se škola odlišuje):
od roku 2018 spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem České republiky a jsme zapojeni do jejich projektu Podpora přímé práce učitele – společně s pracovníky institutu na-

1. Základní údaje:
Ředitel: Mgr. Libor Zelený
E-mail: zs_nachod_beloves@mybox.cz
Telefon: 491 426 443
Webové stránky školy: http://zsbeloves.cz/
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2021: 95
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2021/2022: 1
2. Školní družina: 2 oddělení, provoz 6.30–16.00, nabízí celou
řadu kroužků: sportovní, výtvarný, hudebně – dramatický, flétna, deskové hry, šikovné ručičky nebo výuka břišních tanců a anglického jazyka; školní družina využívá školní zahradu s hřištěm a dalšími hracími prvky, organizuje vycházky, jednodenní
výlety, besedy a tradice jako je návštěva čerta a Mikuláše, vynášení Moreny, pálení čarodějnic...
3. Školní vzdělávací program: „Škola pro život“
4. Nadstandardní aktivity školy: projektové vyučování, skupinové práce, spolupráce mezi třídami; podpora integrovaných
žáků, asistenti pedagoga; výuka anglického jazyka již
od 1. třídy, vyšší časová dotace v každém ročníku; příprava
na přijímací zkoušky; široká nabídka kroužků ve škole; vícedenní výlet pro žáky 3.–5. třídy; exkurze, zájezdy, výstavy, divadla;
spolupráce s MŠ v Bělovsi (Předškolák, Děti čtou dětem, Masopust, vzájemné návštěvy); lyžařský kurz a kurz jízdy na in-line
bruslích, plavecký kurz v 1.–4. ročníku
5. Významné akce školy: loučení s létem – akce pro rodiče s dětmi, vánoční besídka s prodejní výstavou, karneval – masopust,
dětský den, loučení s vycházejícími žáky 5. ročníku
6. Podmínky školy: škola je umístěna v příjemném prostředí
–součástí areálu je jídelna s domácí kuchyní, školní družina,
sportovní a zábavní hřiště; v blízkosti je příroda, lesy, dopravní hřiště
7. Různé (čím se škola odlišuje):
škola rodinného typu se samostatnými ročníky v jednotlivých
třídách
nižší počet žáků ve třídách, individuální přístup
výborné technické vybavení (interaktivní tabule ve všech třídách, počítačová učebna, tablety)

ŠKOLY, KLADSKÉ POMEZÍ

BŘEZEN

Kladské pomezí

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Čas letí jako voda a mnoho rodičů se rozhoduje o tom, kam
k zápisu do první třídy. Každý
chce pro své dítě to nejlepší.
Naše škola nabízí vzdělávání dětem se
zdravotním postižením a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zápis žáků do prvního ročníku školního
roku 2021/2022 se bude konat dne 22. dubna
2021 od 12.00 do 15.00 hod. v budově školy, ulice Raisova 677, Náchod (vchod do budovy školy ulice Pražská – naproti čerpací stanici Benzina v Náchodě).
Všechny děti a jejich rodiče budou vítány s úsměvem a dobrou náladou.
V případě, že se někdo z vážných důvodů k zápisu nemůže dostavit, bude
mu nabídnut náhradní termín. Termín je
nutno si telefonicky domluvit (491 422 910,
602 664 135).
Zápis do školy je připraven pro děti narozené v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
a pro děti s odkladem povinné školní docházky.
Žáci devátého ročníku v rámci předprofesní přípravy navštívili Střední školu v Hořicích, kde se měli možnost seznámit s obory zedník, malíř pokojů, brašnář.
Tyto obory mohou našim žákům v budoucnosti zajistit pracovní uplatnění.
Přejeme žákům a jejich rodičům hodně
zdraví a úspěchů v druhém pololetí školního roku.
Mgr. Ivana Kolářová, Jana Čížová
Učitelky PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod

Kariérové poradenství
Co je kariérové poradenství? Jak funguje?
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola v Náchodě poskytuje v rámci kariérového poradenství všem svým žákům
takové informace, které jim pomohou rozvinout jejich dovednosti tak, aby si mohli
sami řídit směr své budoucí kariéry (Career Management Skills). Cílem je, aby
každý žák dokázal efektivně využívat dostupné informační zdroje, rozhodovat se
podle nich a plánovat a řídit si svoji další
vzdělávací či profesní dráhu.

pracuje na nové
marketingové strategii

Mgr. Jaromír Tomek – kariérový poradce
Kariérové poradenství v naší škole zabezpečuje kariérový poradce Mgr. Jaromír
Tomek. Společně s dalšími pedagogy tvoří kariérový poradce konzultační tým tzv.
školního poradenského pracoviště, které
spolupracuje také s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem.
Kariérový poradce připravuje pro žáky
3. a 4. ročníků individuální setkání, která vedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů
vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru zaměstnání. Žáky 4. ročníků také připravuje na přijímací zkoušky
na vyšší odborné školy či univerzity a organizuje besedy se zástupci těchto škol,
kteří žákům podávají informace o studiu
a konkrétních studijních oborech. Žáci,
kteří nechtějí pokračovat v dalším vzdělávání a naopak se chtějí uplatnit v praxi, pak Mgr. Tomek pomáhá s výběrem jejich povolání.
Pro všechny žáky 4. ročníků je každoročně zorganizováno také skupinové poradenství realizované Úřadem práce ČR.
Zástupci ÚP připravují žáky na pracovní
pohovor a sdělují jim zásady pro kvalitní zpracování životopisu a motivačního
dopisu. Kariérový poradce dále také poskytuje žákům informace o možnostech
studia či profesních příležitostech v zahraničí a organizacích, které tyto příležitosti zprostředkovávají.
V době distančního vzdělávání se nám
daří realizovat kariérové poradenství
také online formou, stejně jako celou výuku všech vyučovacích hodin i odpoledních zájmových kroužků, či například
online kurzu pro přípravu k přijímacím
zkouškám. Tedy všechny schůzky kariérového poradce a všechny besedy probíhají přes rozhraní Google Meet a žáci jsou
k nim připojeni přes svá zařízení ze svých
domovů.
Celý tým zaměstnanců Academia Mercurii přeje v této nelehké době všem budoucím absolventům všech škol úspěšný
vstup na trh práce, či úspěšné vykonání
přijímacích zkoušek k dalšímu studiu!
Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy
Academia Mercurii Náchod

Jedním z důležitých momentů loňského roku bylo zahájení přípravy nové
marketingové strategie pro destinaci
Kladské pomezí na období 2021–2025. Jejím hlavním cílem je dosažení společné,
jasně čitelné marketingové komunikace regionu. Zpracovatelkou je paní Nora
Dolanská, zkušená manažerka, která má
bohatou praxi napříč službami cestovního ruchu u nás i v zahraničí.
Kladské pomezí, o.p.s. je neziskovou
organizací, která již více než 20 let zajišťuje aktivity destinačního managementu a podporuje trvale udržitelný rozvoj
cestovního ruchu v našem regionu. V posledních deseti letech bylo prostřednictvím jednotné marketingové komunikace společnosti investováno do rozvoje
regionu více než 23 milionů korun, což
se projevilo v navýšení počtu přenocování, který se od roku 2013 více než zdvojnásobil.
Na podzim loňského roku byla během
online setkání s více než dvěma desítkami regionálních aktérů cestovního ruchu
poprvé projednána analytická část připravované strategie na nacházející pětileté období. Mezi její hlavní myšlenky
patří propojení značky s výrazným krajinným prvkem, intenzivnější spolupráce
s Polskem či přesah do sousedních regionů. Díky tomu bude zajištěn progresivnější marketing, který by měl turistickou
oblast Kladské pomezí dostat do širšího
povědomí v celé republice a oslovit mladší generaci.
Dokument byl diskutován také v rámci
pracovní skupiny složené ze zástupců samospráv, podnikatelů a neziskového sektoru. Na základě dotazníkového šetření,
provedeného mezi několika desítkami
poskytovatelů služeb v cestovním ruchu,
byly do analytické části doplněny údaje
za rok 2020. To umožní reflektovat aktuální změny způsobené koronavirovou krizí.
Konečné projednání strategie proběhlo
v průběhu února a do konce prvního pololetí letošního roku dojde k jejímu schválení.
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DUHA BARTOŇKA

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Činnost a aktivity
oddílu Duhy Bartoňka

Na co se do školy těší děti v naší
ZŠ Pod Montací?

Co nás čeká v březnu? Ještě se nevracíme (s ohledem na Covid
-19) k naší běžné činnosti, ale zároveň ani nezahálíme a chystáme pro vás jiné aktivity! Co to bude? To to bude:
Iniciativa „Pečeme na to!“
Tradiční iniciativa na podporu zdravotníků náchodské nemocnice. Další „Pečeme na to“ proběhne ve dnech 2. a 23. března
2021. Uvítáme každého, kdo se chce do naší oddílové iniciativy
zapojit a tím zdravotníky podpořit. Stačí upéct slané či sladké
dobroty, hygienicky je zabalit do krabičky, na ni napsat klidně
i vzkaz na povzbuzení, zdravotníci také uvítají i informace o složení dobrot. Dobroty nám předáte a my je pak společně s vedením nemocnice předáme na jednotlivá oddělení. Upečené dobroty nám můžete předat v pondělí 1. a 22. března ve 20 hodin
na parkovišti před ZŠ Plhov, nebo druhý den dopoledne po telefonické domluvě (+420 702 191 521).

Při výběru školy pro své děti zvažují rodiče různé faktory a kritéria. Jedním z těch nejpodstatnějších bývá to, jak se děti ve škole cítí, jestli jim v ní
je dobře. Posledních několik měsíců se většina dětí
učí doma a na školu jen vzpomínají. Zeptali jsme se
tedy našich žáků, jak vidí běžný den ve škole oni,
co jim dělá radost a na co se těší. A co odpověděli?
To si přečtěte sami :)
Péťa (5. tř.): „Den v mé škole začíná tím, že jdu do šatny a tam většinou potkám naši paní kuchařku Isu, převlíknu se a jdu do třídy.“
Maruška (3. tř.): „Ráno si sedneme do kruhu a posíláme si nějaký
předmět. Tomu kruhu říkáme ranní kroužek. Většinou říkáme to, co
jsme zažili, jak se cítíme nebo co jsme přinesli ukázat.“
Miky (6. tř.): „Pak se skoro klasicky učíme, proč skoro? No protože při učení si pro nás učitelky připraví zajímavé zpestření. Třeba
když jsme si povídali o pravěku a pravěkých nástrojích, tak jsme šli
sbírat klacky nebo kusy kůry a kameny. A z nich jsme vyráběli zbraně nebo nástroje.“
Amča (6. tř.): „Na výtvarce chodíme ven do lesa a malujeme přírodu nebo něco takového. Když nejsme venku, tak děláme normální
malbu, portréty, malujeme na sklenice a další věci.“
Amelka (2. tř.): „Máme centra aktivit a v těch centrech pracujeme s kamarády.“
Áďa (6. tř.): „Ve škole je zábava, když jsou centra aktivit. Centra
aktivit jsou centra, ve kterých pracujeme ve skupinách na nějakém
zadání buď z matiky nebo z češtiny, výtvarky, přírodopisu a z dalších předmětů. Na práci máme nějakou dobu. Pak si sedneme do kruhu a každý z týmu řekne doporučení ostatním skupinám, kterým
by se mohlo hodit. A poté každý ze skupiny řekne, jak se mu v centru pracovalo.“
Vojta (3. tř.): „Ve škole mě baví velké přestávky. Chodíme v nich
ven a hrajeme si.“
Ája (6. tř.): „Je super, že jsme na velkou přestávku venku, protože
je tam celej rok sranda.“
Káťa (6. tř.): „Baví mě tělocvik, čeština a fyzika, když děláme pokusy. Také mám ráda přestávky, protože si můžu popovídat s kamarády.“
Johanka (6. tř.): „Mně se líbí, že si můžeme tykat s učiteli, protože je to příjemnější než vykat a také si tykáním mezi žákem a učitelem budujeme přátelštější vztah.“
Domča (5. tř.): „Ve škole mě baví všechno, hodiny jsou zajímavé
a hodně se toho naučíme. Vždyť každá chyba, kterou udělám, neznamená selhání, ale naučení něčeho nového.“
Vilda (5. tř.): „Ve škole mě baví, že když něco nechápu, tak mi to
znova vysvětlí. Dokud to dobře a správně neudělám.“
Sylva (6. tř.): „Mně se líbí přístup k učení, že se nemusím bát,
že něco budu mít špatně. Taky jsem ráda, že mě děti berou takovou, jaká jsem. Neměla jsem ráda nějaké předměty, ale teď vím, že
i když nepatří mezi nejoblíbenější, už se jich nebojím a můžu normálně pracovat.“
Sebík (4. tř.): „Ve škole máme pravidla.“
Viki (4. tř.): „Místo testu nebo písemky máme výzvu. Jmenuje se
to výzva, protože nás to má vyzvat.“
Toník (4. tř.): „V naší škole se učíme bez známek a každý se hodnotí sám.“
Míša (2. tř.): „Místo známek máme slovní hodnocení.“
Johanka (2. tř.): „Se družinou pečeme a chodíme pekáčovat.“
Dan (6. tř.): „A nejlepší na škole jsou kamarádi a skvělí učitelé.“

Poznávačka 2: „Přírodní krásy našeho okresu“
Na konci roku 2020 oddíl připravil poznávací hru z Náchoda
a jeho okolí, u které už známe vítěze. Výsledky a odpovědi píšeme na našem webu. Nyní jsme připravili další hru, která se zaměří na zajímavá místa v našem okrese. V této době nejsou některé aktivity možné, přesto jedna zaručená nám zůstává. A to
výlety a procházky na čerstvém vzduchu. K tomu jsme rádi připravili další poznávací hru, která nás tentokrát zavede do přírody a do míst, která jsou krásná, třeba i tajuplná a možná některá
i neznámá. Každých 14 dní připravíme jednu fotografii s výřezy fotek z jedné oblasti. Jestli místa poznáte, můžete nám napsat odpovědi a ještě lépe nám poslat i fotku, jak jste místa navštívili. Získte tak jeden bod za správnou odpověď a jeden bod
za fotku z místa. Kdo nebude soutěžit, může si výlety za poznanými místy užít dle svého. I tato poznávací hra bude na konci
vyhodnocena. Vše k poznávačce najdete na našem webu bartonka.duha.cz nebo na našem facebooku, kde najdete první várku
fotek. Užijte si výlety!
Veškeré informace o našem oddíle, připravovaných aktivitách,
programech a chystaných táborech najdete na našem webu: bartonka.duha.cz. A na tábory se hlaste včas, volná místa.

grafické studio a digitální tiskárna

expresní tisk

plakáty, letáky, prospekty, manuály, návody…

603 311 052 | studio@creopress.cz

Zápis do naší školy proběhne 8. 4. 2021. Provést zápis
je možné dvěma způsoby: vyplněním online formuláře, který
bude na odkaze na stránkách školy www.zspodmontaci.cz, nebo
prezenčně formou individuální konzultace – v tomto případě
je nutná registrace do tabulky na stránkách školy či na FB. Těšíme se na vás!

AMAG

BŘEZEN

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Okénko do historie
Závodní klub
Původní projekt jídelny Tepny 01 Náchod počítal s kapacitou
5000 strávníků a vybudování 4 podlaží. K realizaci došlo však
jen částečně z důvodu nedostatku výrobní kapacity stavebních
závodů.
Nástupem nové generace se opět začal řešit prostor nad závodní
jídelnou pro další setkávání lidí, tedy nejen pro výtvarný kroužek, ale i další kroužky. Vznikl tak plán pro společenskou míst-

nost pro kulturní programy /nejen výstavy/, 2 klubovny a přednáškový sál pro 350 návštěvníků. Pamatováno bylo i na pomocné
místnosti (šatna, přípravna jídel i výčep).
Určitě jsou i mezi vámi někteří, co si vzpomenou na změny týkající se závodní jídelny Tepny 01 Náchod, v podobě přepážek
a změny vchodu v letech 1965, IV. čtvrtletí – 1967.
Jak Antonín Kalný uvedl: „…Přáním všech zainteresovaných
pracovníků n. p Tepna je vytvoření místa dobré pohody a osvěžení po práci s dokončením zástavby areálu před nádražím z hlediska urbanistického.“ Slavnostní otevření proběhlo 26. 4. 1968
v sále závodní jídelny Tepna Náchod, Plhov. Na přiloženém snímku článku, z dnes již historického výtisku novin, je text otištěný
ještě v dobách příprav stavby Závodního klubu.
Jitka Amalberga Pácaltová
Okénko do současnosti
Za momentálně panující epidemiologické situace není mnoho
námětů, se kterými bychom zde čtenáře mohli seznámit. Jedna
novinka je tu ale přece, kolektivní výstava spolku AMAG, pod
názvem „AMAG – sejdeme se ve čtvrtek“, je v galerii na náchodském zámku prodloužena do 18. 4. a pokud to nařízení vlády
dovolí, bude během této doby expozice zpřístupněna nejen virtuálně, ale také fyzicky. Nyní mají zájemci možnost si výstavu
alespoň ve zkratce prohlédnout na videu, které připravila galerie přes tento odkaz: youtube.com/watch?v=f-HEfQP2qaw. Více se
také můžete dozvědět na stránkách GVUN: www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod. Také na stránkách spolku AMAG www.
amag.cz a facebooku facebook.com/amag.nachod.
Jiří Spíšek text, grafické zpracování snímků a foto

Cisterna náchodských

dobrovolných hasičů se chlubí novým nejmodernějším výstražným zařízením
Vozidlo CAS 20 Scania náchodských dobrovolných hasičů bylo doplněno o výstražné
zvukové zařízení Rumbler. Jedná se o pulzní nízkofrekvenční sirénu, která pracuje souběžně s vysokým tónem. To způsobuje pocit
vibrací a výrazně tak zvyšuje šanci na to, že
si automobilu jedoucího k zásahu všimnou
ti, kteří mu mají uvolnit průjezd. Pocit vibrací z nízkofrekvenčních tónů lépe proniká

do vozidel a je znatelný i při zapnutém rádiu, nebo pro chodce
se sluchátky. Rumblerova siréna se používá především ve Spojených státech amerických a byla vyvinuta v roce 2007 společností Federal Signal Corporation. Na území ČR se u vozidel požární
ochrany používá ojediněle, a to od roku 2020 na vozidlech HZS
Moravskoslezského kraje. Náchodští hasiči si od zařízení slibují včasnější reakce řidičů a snadnější průjezd v husté silniční dopravě v ulicích města Náchoda a jeho okolí.
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TÁBORY, INZERCE

1. příměstský tábor

Dobývání hradu

Miroslava a Terka Žižkovi Věk 5 - 9 let 6:30 – 16:00 hod

5. - 9. 7. 21
1.500,-- / 1.800,--

2. příměstský tábor Záhady se Scooby-Do 12.-16.7. 21
Miroslava a Terka Žižkovi Věk 5 - 9 let 6:30 – 16:00 hod

3. příměstský tábor
Kristýna Kozáková

Dobývání zámku 19. - 23. 7. 21
Věk 3 - 7 let 6:30 – 16:00 hod

4. příměstský tábor

1.500,-- / 1.800,--

1.500,-- / 1.800,--

Po stopách dávno vymřelých

9. - 13. 8. 21

6:30 – 16:00 hod
Nikola Hlavatá

Věk 5 - 9 let

5. příměstský tábor

Parkour s MAPcrw

od 6:30 (výjezdy po okolí návrat dle dohody)
Martin Hepnar

1.500,-- / 1.800,--

Věk 6 - 14 let (2 skupiny)

23. - 27. 8. 21

1.700,-- / 1.900,--

Pobytový tábor Parkour s MAPcrw
(Nástup pondělí 6:30 – 7:30 h - vyzvednutí pátek 14:00 - 15:00 h)

Martin Hepnar

Věk 6 - 14 let (2 skupiny)

16. - 20. 8. 21

2.200,-- / 2.500,--

Úhradu tábora za ZVÝHODNĚNOU cenu proveďte BEZ VYZVÁNÍ nejpozději do

20.5.2021.

Na www stránkách nebo facebooku najdete bližší informace (storno poplatky apod.)
Do poznámky k platbě napište jméno dítěte a číslo tábora (Např. – Lukáš Krtička TC1)

V případě platby po 20.5.2021 platí vyšší cena!!!

Bližší informace na tel.: 608970406 S. Hlavatá nebo pro Parkour – 604610581 D. Hepnarová
Organizace je dle zákona řádně pojišťěna, na děti však není uzavřena úrazová pojistka.
V případě zájmu o úrazovou pojistku během konání tábora nás kontaktujte.

Přihlášku zasílejte na email:
simona@hopsacek.cz
– uveďte jméno a příjmení dítěte, zákonného zástupce a telefon, RČ dítěte, bydliště, ZP, číslo tábora
Cena zahrnuje stravování, pitný režim, spotřebovaný materiál, výlet
.

Klub SUN Náchod, z.s. Bílá 1969
IČO: 26659280

až

5 000 Kč

na očkování pro čtyřčlennou rodinu

Přihlaste se k nám do 31. března 2021
Klientské centrum Náchod
Palackého 20

www.hopsacek.cz

Provozovna: Zelená 157, 547 01 Náchod
KB Náchod č.ú.: 78-8963820227/0100

BŘEZEN

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.
Výstava AMAG. Sejdeme se ve čtvrtek je prodloužena
do 18. 4. Pokud to nařízení vlády dovolí, bude expozice zpřístupněna nejen virtuálně, ale také fyzickým návštěvníkům galerie.
AMAG – sejdeme se ve čtvrtek
Současný výtvarný spolek AMAG (Ateliér malířů a grafiků), jehož základem byl Kruh výtvarníků založený již v březnu roku
1948, sdružuje amatérské výtvarníky města Náchod. Odbornému vedení spolku se v minulosti věnovalo několik významných výtvarníků Náchodska. Výstava přibližuje AMAG jako živou součást komunitní kultury, nejen obsáhlým výběrem děl
současných členů, ale také přenesením a instalací prostředí
ve kterém se spolek schází a tvoří.
Kolektivní výstava náchodského Sdružení výtvarníků AMAG.
Kurátoři výstavy: PhDr. David Chaloupka, MgA. Michal Burget
Pavla Krkošková Byrtusová – Věci kvetou.
Výstava z cyklu Umělci do 40 let.
Kurátorka výstavy: Martina Frydrychová
4. 3. – 18. 4. Kabinet kresby, grafiky a fotografie
Zahrada byla veliká a plná zeleně. V korunách stromů zpívali
ptáci a po trávě občas proběhla kočka. I světlo se zdálo, že má
lehce nazelenalou barvu. Do tohoto ráje přicházejí zvuky z nedaleké dálnice a pronikají sem hlasy lidí. Nic z toho přes zelenou přehradu není vidět, ale každý, kdo je v zahradě, cítí, že
za plotem se děje něco úplně jiného…
Výstava Anna Daučíková – Tomáš Džadoň. Ambivalentní
prostor / Ambivalent Space bude organizována v náhradním
termínu roku 2022. Nové datum otevření a termín budou zveřejněny na našich galerijních stránkách.
Cyklus přednášek o ruském umění 18. a 19. století.
Živě od 22. 2. každé sudé pondělí od 18.00 hodin
Přihlášení: https://zoom.us/j/97709536569. Heslo: 266587.
Přednášející: PhDr. Julie Jančárková
Ruské světské umění vznikalo rychle a podle evropských vzorů v 18. století v době panování cara Petra I. Velikého. V průběhu přednášky se podíváme do Petrohradu – prohlédneme si
nejen první strohé a skromné stavby, ale i další – honosnější
jako je Zimní palác. Zjistíme, kdo a jak je stavěl, a proč se tyto
těžké budovy neutopily v bažinách podél řeky Něvy. V souvislosti s architekturou, malbou, užitým uměním a módou se blíže seznámíme s osobností cara Petra I., a jeho dcerou Alžbětou.
Přednáška poskytne prostor pro otázky a odpovědí.
Další doprovodné akce plánovány v návaznosti na epidemiologickou situaci.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod.

GALERIE, MUZEUM

Přehled kulturních akcí
v březnu 2021 v Muzeu Náchodska
Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí
až po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek
vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se
bránit – 1938 modeláře a sběratele L. Šušlíka. Dále byla expozice
obohacena o nové exponáty, které můžeme pozornosti návštěvníků taktéž doporučit. Organizované výpravy lze objednat na tel.
čísle 491 433 722 nebo na e-mailu meisnerova@muzeumnachodska.
cz. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.
Z Frýdku do celého světa. Příběhy rodu Landsbergerů
Do 30. 4. 2021 Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky
do Broučkova domu (Masarykovo nám. čp. 18) na výstavu věnovanou významnému rodu textilních průmyslníků, spjatých
svými kořeny s Náchodem. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12,
13–17 hod.
Výtvarná tvorba Jaroslava Jošta
Ve dnech 2. 4. až 2. 5. 2021 Muzeum Náchodska srdečně zve
do výstavní síně muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) v rámci
každoročního cyklu Náchodské výtvarné jaro na vzpomínkovou
výstavu věnovanou tvorbě Jaroslava Jošta, na níž si návštěvníci budou moci prohlédnout ručně šité gobelíny s různými náboženskými, mytologickými i všedními motivy, v neposlední řadě
však také jeho tvorbu pro loutkové divadlo. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 1. dubna 2021 v 17 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.
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 „Každodennost za prusko-rakouské války“
a Sbohem, Český koutku Davida Vondráčka. Pro bližší informace
sledujte internetové stránky a facebook muzea.
Kdo si hraje, nezlobí
Muzeum Náchodska pořádá 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.
Březnová schůzka se uskuteční v úterý 9. 3. 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.
Volně přístupná zůstává naučná stezka dobrošovské pevnosti,
k jejíž návštěvě zveme.
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
6. a 7. 3.		
			
13. a 14. 3.		
			
20. a 21. 3.		
			
27. a 28. 3.		
			

Stomatologická pohotovost

MUDr. Milan Hýbl
Náchod		
MDDr. Tomáš Hýbl
Náchod		
MUDr. Vlasta Hýblová
Náchod		
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod - Branka		

PROGRAM
BŘEZEN

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST

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

Hálkova 367,
tel.: 491 428 636
Hálkova 367,
tel.: 491 428 636
Hálkova 367,
tel.: 491 428 636
Nemastova 1919,
tel.: 702 125 554

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

a) Adzuki
b) Mungo
c) Borlotti
Rostlina plná vitamínů vhodná
k pěstování v bytě na vlhké vatě:
a) Ředvička

sobota 27. března – HODINA ZEMĚ
2. JARNÍha-KŘÍŽOVKA
Náchod se připojuje k celosvětovému
ppeningu na podporu ochrany životního
prostředí – Zhasněte na jednu hodinu
světla a vypněte co nejvíce elektrických
spotřebičů, akce proběhne online, více informací najdete na našem facebooku, informace Sabina Štelbaská, tel. 777 169 009
o
2 r
sobota 27. března – 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
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b) Řepa
c) Řeřicha
Řešení odešlete na adresu
jajka@deckonachod.cz,
tři nejrychlejší řešitelé
od nás obdrží drobný dárek.
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HLAVOLÁMÁNÍ:
Klíčím semínka na miskách, na každé
misce jeden druh. Ve všech miskách až
na dvě je čočka. Ve všech miskách až na
dvě je mungo. Ve všech miskách až na dvě
je vojtěška. Kolik mám misek s klíčky?
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Kolik nedělí zahrnuje postní období:
a) 8
S
b) 7
H
o r a n a
8 m
c) 6
K
Staročeský pokrm z krup
a hub se jmenuje:
n
a) Houbový kuba
L
b) Kroupový pepa
P
a
c) Český franta
C
Pokrm z naklíčeného opečeného hrachu
se nazývá:
Vodorovně
Svisle
a) Hrachovina
A 2. Den, kdy je stejně dlouhý den i noc
1. Svátek, který slavíme 8. března
Vodorovně
b) Klíčenka
É 5. První jarní měsíc
3. Jedna z prvních jarních květin
c) Pučálka
Í 7. Větvičky vrby s rozvitými pupeny
4. Stěhovavý pták přilétající na jaře
2. Den, kdy je stejně
dlouhý den i noc
Tradiční zimní zdroj vitamínu C:
8. Figurína, která se při Vítání jara hází do řeky 6. Březen, za ....... vlezem
a) Rajče
B
5. První jarní Čměsíc
b) Kysané zelí
c) Sádlo
M
7. Větvičky
pupeny
Nabídku táborů
Déčka 2021
Proč je vhodné nakličovat
semena: vrby s rozvitými
a) Jsou cenově dostupným zdrojem
8. Figurína,
se
při Vítání
jara
házízadní
do řeky
najdete
na vnitřní
straně
obálky
		 vitamínů, minerálů
a enzymů která
E
b) Je to dobrodrůžo
D
Svisle
tohoto čísla.
c) Nevylámu si na nich zuby
Y
Drobné fazolky zelené
barvy vhodnékterý slavíme 8. března
1. Svátek,
k nakličování:
3. Jedna z prvních jarních květin

BŘEZEN

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.
Před velikonočními svátky bude možné přistoupit ke svátosti
smíření v následujících dnech a časech: středa 24. 3. od 9.00–
11.00; čtvrtek 25. 3. od 9.00–11.00; pátek 26. 3. od 9.00–11.00 a od
19.00–21.00; sobota 27. 3. od 9.00–11.00 a od 14.00–18.00; pondělí 29. 3. od 9.00–11.00 a od 15.00–17.00; úterý 30. 3. od 9.00–11.00
a od 16.00–18.00; ve středu 31. 3. od 9.00–11.00 a od 17.00–19.00.
Mše svatá na Zelený čtvrtek 1. 4. začne v 18.00 v kostele sv. Vavřince. Velkopáteční obřady 2. 4. zahájíme v 16.00 a Vigilii na Bílou sobotu 3. 4. v 19.00. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně připadá
na neděli 4. 4.
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

CÍRKVE, SENIOR KLUB

Senior klub „Harmonie 2“
Informace pro příznivce klubovny seniorů
Vyhlášená opatření na zvládnutí epidemie nás stále drží v izolaci a nezbývá než věřit, že se opět dočkáme běžného života a sejdeme se na našich programech.
Připravený pobyt v Sezimově Ústí byl odložen a jednáme o náhradním termínu, o kterém budou účastnící včas informováni.
Účastníci pobytu v penzionu Hejtman v Chlumu u Třeboně od
8. do 15. května zaplaťte zálohu ve výši 1.500 Kč do 29. března
vždy v pondělí od 15.30 do 16.30 h. v klubovně Harmonie 2 (nebo
po domluvě i na účet). Pokud se naše skupina nebude moci pobytu zúčastnit, nebude zajišťován náhradní termín a zálohy budou vráceny.
Vzhledem ke koronavirové nákaze jsme museli v minulém roce
dvakrát zrušit pobyt v Piešťanech, kde je nyní rezervace na wellness pobyt v termínu od 7. do 12. července.
Cena 5.000 Kč zahrnuje: plnou penzi, 5 léčebných procedur a dopravu tam i zpět. Zaplacené zálohy zůstávají v hotelu Harmonia
na tento rok. Zbývají ještě volná místa, a tak se zájemci mohou
hlásit na mail: apobaru@seznam.cz nebo na tel. 736 106 882.
Od 28. srpna do 4. září je domluven pobyt v hotelu Astoria
v Jánských Lázních. Cena za pobyt s plnou penzí je 4.340 Kč. Doprava vlastní (parkování u hotelu zd.), nebo autobusem. Možnost
využití bazénu v lázních, masáže v hotelu za 290 Kč.
Výlety do okolí hotelovým mikrobusem.
Přihlášené účastníky žádáme o zaplacení zálohy 2.200 Kč do
29. března vždy v pondělí v klubovně Harmonie 2 od 15.30
do 16.30 h. (po domluvě možné i na účet).
Zároveň se mohou ještě přihlásit další zájemci (na uvedený mail
nebo tel.), neboť je několik volných míst. Pokud se pobyt nebude moci uskutečnit (vládní nařízení), budou zálohy vráceny, neboť nebude zajišťován náhradní termín.
Potřebné informace, přihlášky a platby vyřídí v naší kanceláři Harmonie 2 vždy v pondělí 15.30–16.30 hod. A. Poláková,
případně na mail: apobaru@seznam.cz, nebo tel.: 736 106 882.
Členské příspěvky (100 Kč) zaplaťte do konce března a přineste si členskou legitimaci!
Přejeme vám pevnou vůli a dobrou mysl k překonání dnešních
událostí, abychom se opět ve zdraví setkali v klubovně Harmonie 2.
Na shledání s vámi se těší členové výboru.

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

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Městská knihovna Náchod informuje v březnu 2021
Milí čtenáři a čtenářky,
doufáme, že vám v březnu budeme moci půjčovat knihy a časopisy „přes okénko“. Kdyby se situace změnila, budeme vás informovat.

Jak si objednat knihy z knihovny
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
rezervace knih není možná
Knihy si můžete objednat těmito způsoby:
e-mailem: knihovna@mknachod.cz
telefonicky: 491 423 453, 778 400 390
SMS na tel.: 778 400 390
Po domluvě si knihy můžete vyzvednout v pondělí, ve středu
a ve čtvrtek od 10.00 do 17.00 hodin ve vestibulu knihovny.
Knihy, prosíme, vracejte do biblioboxu před knihovnou.

Pohádková procházka
se skřítkem Knihovníčkem po Náchodě
Tentokrát vás skřítek Knihovníček seznámí s kamarády z dětských knížek. Trasa začíná před knihovnou a dovede vás do zámecké aleje. Namalujte obrázek toho, co se vám na trase nejvíce líbilo nebo co se vám cestou přihodilo. Z obrázků vylosujeme
výherce, kteří od nás dostanou knížku. Obrázky můžete házet
do biblioboxu před knihovnou nebo nám je zaslat e-mailem či
poštou.

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

Výstavy
Studovna
Tvoří celá rodina
Pokud by se situace zlepšila a my mohli knihovnu otevřít, nezapomeňte, že je zde pro vás instalovaná výstava obrazů rodiny Jíchovy. Zatím si ji na naší webové stránce nebo facebooku
můžete prohlédnout alespoň virtuálně.

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

Telemost Berlín – Jičín – Náchod
s Jaroslavem Rudišem
Ve středu 31. března vás od 18.00 hodin zveme na online besedu se spisovatelem Jaroslavem Rudišem. Jak se k ní připojit,
zjistíte na našem webu a faceboooku.

Pojďte ven s komiksem
Máte rádi komiksy? Vydejte se s námi za postavami příběhů
v bublinách. Setkáte se svými oblíbenými hrdiny a možná potkáte i mnoho nových. Pro děti od 9 do 99 let.
Když nám pošlete své odpovědi, postřehy z cesty nebo svůj vlastní komiks, můžete získat knihu, roční předplatné do knihovny
a další úžasné ceny. Okruh, který začíná a končí na Plhově, měří
asi 3 kiláky. Trasa vede lesem, loukou, ulicemi a bude to bomba!

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

Trénování paměti v době covidové
Potřebujete posílit paměť? Rádi byste procvičovali mozek alespoň doma? Nabízíme vám paměťové kvízy do vaší e-mailové schránky. Stačí, když nám napíšete a my vám pošleme první várku zábavného trénování paměti od zkušené lektorky Stáni
Benešové. Umožňujeme také vyzvedávání materiálů v papírové
podobě v knihovně.
Plánované akce se uskuteční pouze za předpokladu příznivé epidemické situace. Pro aktuální informace sledujte náš facebook a stránky www.mknachod.cz. (Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
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TÁBORY DÉČKA 2021
Podrobné informace o táborech a přihlášky najdete na webových stránkách www.decko-nachod.cz.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

probíhají od 7 do 17 hodin, program je připraven od 8 do 15 hodin, v ceně oběd, dvě svačiny a celodenní pitný režim. Díky grantu
MAS Stolové hory jsou naše letní příměstské tábory za zvýhodněné ceny, pokud oba rodiče pracují nebo jsou žadateli o zaměstnání. Tento fakt musí být rodiči předem doložen.
Cena pětidenního tábora zvýhodněná MAS je 1100 Kč, pro člena
Déčka 900 Kč. Cena nezvýhodněná je 1900 Kč, člen Déčka 1700 Kč.
Léto se sportem a angličtinou
1.–2. 7. a 7.–9. 7. – 5 dnů,pro děti 7–12 let
první dny prázdnin plné sportovních a pohybových aktivit, spousta zábavy doplněné angličtinou v různých podobách, sebeobrana, výlety, soutěže pro kluky i holky, které baví sportování a chtějí se zlepšit v angličtině
Vedoucí: Ing. Kateřina Hiebschová, Pavlína Tylšová
Loupežňátka v říši divů
12.–16. 7. – 5 dnů, pro děti 6–11 let
týden prázdninových aktivit, putování říší divů a zázraků, hry,
hrátky a soutěže, estetické a pohybové aktivity
Vedoucí: PhDr. Jaroslava Nývltová, Hana Štěpánová, Jiřina Svatošová
Cesta kolem světa
19.–23. 7. – 5 dní, pro děti 8–12 let
dobrodružná výprava kolem světa, zajímavosti z různých zemí,
táborové hry, výzvy, kvízy a soutěže
Vedoucí: Mgr. Šárka Bambasová, vedoucí ze zahraničí
Zpátky k přírodě
26.–30. 7. – 5 dní, pro děti 8–12 let
tábor zaměřený na environmentální cítění a zákony přírody, zážitkový a interaktivní program především venku, celodenní výlet
Vedoucí: Mgr. Jitka Ničová
Prázdniny v říši skřítků
2.–6. 8. – 5 dní, pro děti 3–7 let
Dobrodružná výprava za skřítky rozličných druhů, pokud jste se
s žádným dosud nesetkali, s námi se to určitě povede, hrátky
s fantazií, pohybové a výtvarné aktivity, možnost odpoledního
spánku. Vedoucí: Ing. Alena Prázová
Srpen s angličtinou
2.–6. 8. – 5 dní, pro děti 8–14 let
tábor s rodilým mluvčím pro všechny, kteří se chtějí zlepšit v angličtině, dozvědět se zajímavosti o Evropě, výuka v malé skupině
formou jazykových her, důraz na zlepšení konverzačních schopností. Vedoucí: Mgr. Šárka Bambasová, vedoucí ze zahraničí
Vilma běží o život
9.–13. 8. – 5 dní, pro děti 5–12 let
přidejte se k Vilmě na dobrodružnou výpravu po Africe, tábor plný
dobrodružství, her a soutěží v přírodě, těšit se můžete na karneval a odměny. Vedoucí: Zuzana Grummichová, DiS.
Vesmírná odysea
16.–20. 8. – 5 dní, pro děti 5–11 let
týden aktivit nejen na Zemi, ale i ve vesmíru, hry a hrátky, tábornické a sportovní aktivity, výtvarné činnosti, spousta zábavy o prázdninách.
Vedoucí: PhDr. Jaroslava Nývltová, Hana Štěpánová, Pavla Štěpánová

Street dance education
16.– 20. 8. – 5 dní, pro děti 8–13 let
rozvoj tanečních dovedností v oblasti street dance, seznámení
s novými styly – Hip Hop, Poppin, House, Dance Hall a jejich historií, základní prvky a krátká choreografie pro začátečníky a mírně pokročilé. Vedoucí: Tereza Hrodková.
Konec léta se sportem
23.– 27. 8. – 5 dnů, pro děti 5–12 let
loučení s prázdninami plné her, soutěží a dalších sportovních
a pohybových aktivit, spousta legrace, výlet, pro všechny kluky
i holky, které baví sportování a chtějí aktivně ukončit prázdniny
Vedoucí: Pavlína Tylšová
Taneční soustředění Parwana – Aloha Hawai
23.– 27. 8. – 5 dní, pro děti 6–12 let
taneční a dobrodružná výprava na exotické ostrovy Hawai a Tahiti, soustředění pro břišní tanečnice, které v předchozím školním roce navštěvovaly náš kroužek v Déčku nebo v ZŠ, zaměřeno
na polynéské tance. Vedoucí: Bc. Tereza Išová.

POBYTOVÉ TÁBORY

Mají zajištěno vhodné ubytování, v ceně tábora je celodenní stravování (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře, minimálně
jedno hlavní jídlo je teplé) a celodenní pitný režim.
Cesta začínajícího tanečníka – Chata Alma
– Říčky v Orlických horách
11.– 18. 7. – 8 dní, pro děti 8–13 let
velká cesta tanečníka, rozvoj tanečních dovednosti, zlepšení koordinace těla, kreace ve street dance stylech - Hip Hop, Poppin,
Lockin Dance hall a Break dance, soutěže, top choreografie, Battle crew, laserová party
Vedoucí: Jaroslav Karásek. Cena: 4 250 Kč.
Pohyb v rytmu ulice – Chata Alma – Říčky v Orlických horách
25. 7. – 1. 8. – 8 dní, pro děti 12–19 let
styly tance hip-hop, street dance, new style, house dance, Dance
Hall pod vedením profesionálních tanečníků, špičky české taneční
scény, grafity show, top choreografie, Battle crew, závěrečná laserová party. Vedoucí: Jaroslav Karásek. Cena: 4 250 Kč.
Vižňovské olympijské hry – turistická základna Vižňov
25. 7. – 3. 8. – 10 dní, pro děti 9–15 let
10 dní plných sportu, pohybu, soutěží, her a hrátek, včetně gladiátorského překážkového závodu, výlety, táborák, nová přátelství, nové zážitky
Vedoucí: Pavlína Tylšová Cena: 4 000 Kč
Výtvarný tábor – Země Keltů – turistická základna Vižňov
7.–14. 8. – 8 dní, pro děti 7–14 let
pobytový tábor pro holky i kluky, kteří rádi tvoří, kreslí a malují,
ale chtějí zažít i prázdninové dobrodružství inspirované tradicemi a historickými kořeny naší země, další informace na www.vytvarnytabordecko.wz.cz Vedoucí: Bc. Tereza Išová. Cena: 3 000 Kč.
Jiráskova cesta
4.–6. 6. a 13.–22. 8. věk účastníků 15–19 let
putovní tábor po stopách Aloise Jiráska, který před 100 lety šel
přes hřebeny hor z Broumova do Litomyšle. Trasu rozdělíme na
2 části, zkušební víkend 4.–6. 6. z Broumova do Náchoda a od
13. 8. z Náchoda do Litomyšle. Pro aktivní mladé lidi, kteří se nebojí pěší výpravy se vším potřebným v batohu na zádech. Spaní
pod hvězdami, vaření na ohni, večery u táboráku, dobrodružství
i mimo dosah mobilních operátorů. Podmínkou je dobrý zdravotní stav. Realizováno s podporou EU.
Vedoucí: Mgr. Jitka Ničová. Cena: 900 Kč.

soukromá bezpečnostní služba
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