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

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

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

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

Koncept MaMoKuk je vytvořen za podpory Místní akční sku-
piny Stolové hory, z. s., a Místní akční skupiny Mezi Úpou a Me-
tují, z. s. v rámci Rozvoje vzdělávání na Náchodsku – MAP 2 reg. 
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009163.
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Na základě vyhlášení nouzového stavu, mimořádných opat-
ření vlády a pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR – Českého 

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

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

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

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

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

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

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

Děkujeme všem, kteří v této době nezištně pomáhají!

10 tisíc roušek darem 
do náchodského rouškomatu


