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Vážení divadelní přátelé,
program divadelního předplatného pro rok 2021 s názvem „MODRÉ“ a „ZELENÉ“ je na světě! 
 Prodej pro stávající předplatitele bude zahájen 12. 11. 2020 (pokud to budou umožňovat vládní opatření) a potrvá pouze do 30. 11. 2020 
v Městském informačním centru v Náchodě. V tuto dobu budete mít možnost zakoupení svého místa v hledišti a v abonmá, které jste navštěvovali i v tomto roce (prosíme 
o předložení letošní průkazky). 
Současně bude probíhat prodej pro veřejnost, a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena.
Noví zájemci o divadelní abonentní cyklus budou mít možnost si od 1. 12. do 17. 12. 2020 zakoupit neobsazená místa dle svého výběru.
Poté už se permanentky prodávat nebudou! Proto, prosím, dodržte termíny.
Děkujeme za váš zájem                                                                                                                                                             Kollertová Marcela, 

Předplatné nabízíme za sníženou cenu 1 920 Kč, 1 800 Kč, 1 650 Kč za 8 inscenací!

Myslíme na Vás v této nelehké době!

Myslete na nás i Vy!

BERÁNEK NÁCHOD a.s.

 Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Předplatné nabízíme za sníženou cenu 
1 920 Kč, 1 800 Kč, 1 680 Kč za 8 inscenací!

Myslíme na Vás v této nelehké době!
Myslete na nás i Vy!

Pondělí 18. ledna 2021 v 19.00 hodin
Divadelní spolek Frída

Jakub Nvota: ROŠÁDA
Režie: Jakub Nvota
Manželská komedie o tom, že láska přežije všechno... I nás!
Hrají: Barbora Munzarová, Martin Trnavský, Marika Procházková 

a Radim Novák

Úterý 2. března 2021 v 19.00 hodin
Green Production a Bohumír Starý

Jaroslav Gillar: BLÁZINEC
Režie: Jaroslav Gillar
Napínavá groteska o světě, ve kterém se vlády zmocní blázni
z jednoho psychiatrického ústavu.
Hlavní roli / jako i všechny další / jediný herec Miroslav Táborský

Duben 2021
Divadlo u Valšů Praha

Israel Horovitz: DRAHÁ MATHILDA
Režie: Otakar Kosek
Nevšední herecký koncert se šokující zápletkou
Hrají: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová a Luboš Veselý

Středa 19. května 2021 v 19.00 hodin
Divadlo Kalich Praha

Federico Fellini: SILNICE - LA STRADA
Režie: Lída Engelová
Cirkusácká romance o tom, že i malý kamínek má na tomhle světě smysl.
Hrají: Bára Hrzánová, Radek Holub, Zbigniew Kalina, Klára Cibulková

a Radek Zima

Září 2021
Divadlo Verze 

Sam Shepard: PRAVÝ ZÁPAD
Režie: David Prachař
Komedie o nenaplněnosti lidských životů a o mužích, kteří občas 
potřebují odjet do pouště. 
Hrají: Igor Chmela, Jan Zadražil, Jan Potměšil a Vlasta Peterková

Úterý 19. října 2021 v 19.00 hodin
Městské divadlo Mladá Boleslav

Joe DiPietro: FAMÍLIE
Režie: Zdeněk Bartoš
Rodinná komedie o vztahu dvou generací s kapkou nostalgie.
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Ivana Nováčková, Martin Hrubý, 

Eva Reiterová a Malvína Pachlová

Úterý 23. listopadu 2021 v 19.00 hodin
Agentura Harlekýn Praha / Pardon me, Prime Minister

Edward Taylor: CO TAKHLE KE ZPOVĚDI... 
Režie: Vladimír Strnisko
Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba.
Hrají: Petr Nárožný, Máša Málková/Kateřina Sedláková, 

Jaromír Nosek/Jakub Štěpán/Martin Zahálka jr.

Prosinec 2021
Náchodská divadelní scéna

Alena Herman: STRÝČEK HARRY
Režie: Petr Dudáček 
Komedie využívající prvky lehkého anglického humoru.

Úterý 19. ledna 2021 v 19.00 hodin 
Divadelní spolek Frída

Jakub Nvota: ROŠÁDA
Režie: Jakub Nvota
Manželská komedie o tom, že láska přežije všechno... I nás!
Hrají: Barbora Munzarová, Martin Trnavský, Marika Procházková 

a Radim Novák

Středa 3. března 2021 v 19.00 hodin
Green Production a Bohumír Starý

Jaroslav Gillar: BLÁZINEC
Režie: Jaroslav Gillar
Napínavá groteska o světě, ve kterém se vlády zmocní blázni 
z jednoho psychiatrického ústavu.
Hlavní roli / jako i všechny další / jediný herec Miroslav Táborský

Duben 2021   
Činoherní studio Bouře Praha

Dan Gordon: CENA ZA NĚŽNOST
Režie: Viktorie Čermáková
Hra oscilující na hranici komedie a melodramatu 
Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, 

Marcela Holubcová a další

Květen 2021
Divadlo u Valšů Praha

Arnošt Goldfl am: DÁMSKÁ ŠATNA
Režie: Arnošt Goldflam
Jestlipak víte, která místnost v divadle je opravdu ta nejdůležitější? 
Hrají: Daniela Kolářová, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková 

a Petra Tenorová

Neděle 12. září 2021 v 19.00 hodin
Agentura Harlekýn Praha

Robert Anderson: VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, 
KDYŽ TEČE VODA
Režie: Pavel Háša
Věčný divácký evergreen. Tři příběhy jsou velice směšné, ale velice lidské.
Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Naďa Konvalinková,

Libuše Švormová, Jiří Ptáčník a Eva Janoušková 

Středa 20. října 2021 v 19.00 hodin
Městeské divadlo Mladá Boleslav 

Joe DiPietro: FAMÍLIE
Režie: Zdeněk Bartoš
Rodinná komedie o vztahu dvou generací s kapkou nostalgie.
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Ivana Nováčková, Martin Hrubý, 

Eva Reiterová a Malvína Pachlová

Listopad 2021
Náchodská divadelní scéna

Alena Herman: STRÝČEK HARRY
Režie: Petr Dudáček 
Komedie využívající prvky lehkého anglického humoru.

Prosinec 2021
Divadlo Verze 

Patrick Barlow: MESIÁŠ
Režie: Thomas Zielinski
Vánoční poetická hra o přátelství a solidaritě
Hrají: David Prachař, Igor Chmela, Mariana Prachařová

„ZELENÉ“ abonmá 2021 „MODRÉ“ abonmá 2021
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Milí Náchoďáci,

máme tu podzim a krajina kolem nás se 
začíná zabarvovat do překrásných pod-
zimních barev. Velmi mě mrzí, že se opět 
všichni nacházíme v situaci, která s dale-
ko horším scénářem kopíruje jarní měsí-
ce. Každý z nás je postaven znovu do po-
zice, kdy musí volit mezi vlastní ochranou 
zdraví a ochranou svých blízkých a přá-
tel. Není to jednoduchá volba, protože ne-
přítel není vidět a nelze s ním bojovat ji-
nak než zodpovědností, ohleduplností, 
solidaritou a hlavně s chladnou hlavou.

Že epidemiologická situace u nás v kraji 
není dobrá, víme. Denně jsem v kontaktu 
s odborníky z Krajské hygienické stanice 
Královéhradeckého kraje, kteří mě infor-
mují o vývoji celé situace. Příliš vysoké 
přírůstky onemocnění COVID-19 znovu 
aktivovaly náš krizový štáb, kde se spo-
lečně s kolegy z radnice a IZS odpověd-
ně rozhodujeme o dalších postupech, kte-
rými se snažíme ochránit především vás. 
Poskytli jsme ihned ochranné prostřed-
ky pro všechny pedagogické i nepedago-
gické pracovníky ve školství, sociálních 
službách, knihovně, sportovních zaříze-
ních a dalších organizacích. Po vyhlášení 
opatření vydaných Vládou ČR jsme mu-
seli jako krizový štáb bohužel sáhnout 
k nejstriktnějším opatřením i my – uza-
vřít Zimní stadion, Kino Vesmír, Městské 
divadlo Dr. J. Čížka. Nebylo to rozhodnutí 
jednoduché, protože chod těchto organi-
zací z velké části ovlivňuje i zájmy a trá-
vení volného času všech z nás. K omezení 
došlo i v provozu městského úřadu, kte-
rý nyní funguje pro styk s veřejností dva 
dny v týdnu – a to v pondělí 8.00–13.00 
ve středu 12.00–17.00 hod. Objednaní kli-
enti dle objednávkového systému v rám-
ci elektronické obsluhy občana si mohou 
vyřídit své záležitosti v uvedených ča-
sech, omezený provoz úřadu bude plat-
ný po dobu nouzového stavu. Dovoluji si 
vás poprosit, abyste při vyřizování svých 
záležitostí i nadále preferovali elektro-
nickou formu. Pro veřejnost je otevřena 
podatelna v budově radnice (Masarykovo 
nám. 40., přízemí) a podatelna v budově 
v Zámecké ulici též v uvedených časech. 
Děkuji, že tato omezení respektujete a do-
držujete.

S příchodem dalších restrikcí, které 
se týkaly uzavření dalších vzdělávacích 
a volnočasových zařízení, bylo nutné za-
jistit také veškerou péči o děti ve věku 

3–10 let zaměstnanců bezpečnostních 
sborů, ozbrojených sil a dalšího integro-
vaného záchranného systému, hygienic-
kých stanic a také poskytovatelů zdra-
votních a sociálních služeb, aby nebyl 
ohrožen chod kritické infrastruktury 
a zdravotnických a sociálních zařízení. 
Snažili jsme se jít i nad rámec toho, co 
nám ukládá nařízení a vyhovět konkrét-
ním potřebám zdravotníků, směnnosti 
personálu v náchodské nemocnici, potře-
bám stravování dětí i v pozdějších odpo-
ledních hodinách, vypracování domácích 
úkolů, atd. Za to bych chtěl moc poděko-
vat všem kolegům ze ZŠ TGM i ostatních 
náchodských škol a SVČ Déčko, jak se to-
hoto úkolu zhostili a bez váhání nabíd-
li pomoc. Jmenovitě pak vychovatelkám 
a asistentkám ZŠ Náchod Babí, ZŠ Náchod 
Bražec, ZŠ Náchod Plhov, ZŠ Náchod Ko-
menského a ZŠ Náchod Běloves. Poděko-
vání míří i personálu Městské knihovny 
Náchod a MŠ Březinka, kteří pro děti na-
pekli sladkosti a dobroty. 

Pro bezpečí a ochranu obyvatel Nácho-
da jsme zajistili nabídku možnosti za-
koupení roušek a nově i respirátorů typu 
FFP2 v pobočce Městského informačního 
centra na Masarykově náměstí. Kolegyně 
jsou zde pro vás od pondělí do pátku 8–11,  
13–15 hodin. Dalším krokem bylo okamži-
té zavedení z jara hojně využívané mož-
nosti nákupů pro seniory a všechny, kteří 
to potřebují, a to ve spolupráci s „Déčka-
ři“. Dobrovolníci zajišťují tuto službu pro 
občany města i jeho příměstských částí. 
Své aktivity dále zaměřují na šití roušek, 
pomáhají se zmíněným hlídáním dětí zá-
chranářů a mnoho dalšího. Jsem nesku-
tečně vděčný za jejich neutuchající opti-
mismus a snahu pomoci vždy tam, kde je 
to nejvíce potřeba. 

Jsme v tom společně, přátelé. Je na nás, 
jak tuto nepříjemnou situaci zvládneme. 
Nebudu vám opakovat již stokrát omíla-
ná doporučení – každý z nás je moc dob-
ře zná. Nejdůležitější apel pro zvládnutí 
situace je chovat se dle svého nejlepšího 
svědomí a ke svému okolí být ohleduplný. 
Rozum a srdce do hrsti, to jsou naše nej-
větší zbraně v boji s tímto „nevyzpytatel-
ným“ virovým onemocněním.

Všem vám přeji pevné zdraví, veselou 
mysl a trpělivost. Jsme v tom spolu a jen 
společně to zvládneme!

S úctou Jan Birke, váš starosta
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Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 
5. 10. 2020 
Jednání rady města se zúčast-
nilo všech devět radních.
Číselný popis u zprávy před-
stavuje  poměr  hlasů  při  hlasování  PRO  – 
PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření dodatku k nájem-
ní smlouvě s organizací PFERDA z.ú. Do-
datkem č. 5 se organizaci doplňují názvy 
služeb jako tréninková kavárna Láry Fáry 
2, sociální rehabilitace Pferdí trénink Ná-
chod a sociální služby Takový normální 
život. 9-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o pře-
vodu projektů Duhovka a 2 bytové domy 
SUN Náchod na nového investora a sou-
hlasila s tím, aby městský právník při-
pravil úpravu smluvní pokuty u projektu 
Duhovka II (Náchodská vyhlídka) z 31. 12. 
2020 do 31. 12. 2021 za dokončení první-
ho nadzemního podlaží. 9-0-0
Malé lázně Běloves 
– čistící zóna u vchodových dveří 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky na dopl-
nění čistící zóny u vchodových dveří v ob-
jektu Malých lázní pro zhotovitele Prům-
stav Náchod s.r.o.
Chodník za č.p. 253, k.ú. Náchod cenová 
nabídka projektových prací 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schvaluje uzavření objednávky na zpra-
cování projektové dokumentace na akci 
„chodník za čp. 253, k.ú. Náchod“, projekč-
ním atelierem L. Brandová, DiS., Zábrodí.
Schválení projektového záměru Déčka 
na vzdělávací programy pro děti 
a mládež Erasmus + 9-0-0

 RM schválila zapojení Střediska volného 
času Déčko, Náchod, Zámecká 243 do pro-
jektového záměru na vzdělávací progra-
my pro děti a mládež Erasmus+ v celko-
vé výši 7.644 EUR.
Návrh na zrušení souhlasu se 
zvláštním užíváním veřejného 
prostranství v Náchodě 9-0-0

 RM souhlasila s okamžitým zrušením 
Souhlasu se zvláštním užíváním veřejné-
ho prostranství - předzahrádky, vydané-
ho dne 22. 6. 2020, z důvodu nedodržo-
vání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018,  
čl. 3, odst. b, o zákazu konzumace alko-
holických nápojů na některých veřejných 
prostranstvích.
Rozšíření agendy 
odboru sociálních věcí 9-0-0

 RM souhlasila s tím, že Městský úřad 
Náchod, odbor sociálních věcí, bude vy-
konávat činnost obdobnou činnosti opa-
trovníka pro občany města Náchoda, 
u kterých lze mít za to, že pro tělesnou či 
duševní poruchu uzavřeli neplatné či ne-
výhodné právní jednání.

Přírodovědná a technická učebna 
a chovatelská stanice pro zájmové 
vzdělávání 9-0-0

 RM má zájem nadále realizovat projekt 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu ve výzvě č. 57 „Infrastruktu-
ra pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání (SVL)“ pro projekt „Přírodo-
vědná a technická učebna a chovatelská 
stanice pro zájmové vzdělávání“, a sou-
hlasila s jeho zařazením do návrhu roz-
počtu. 
Možnost zřízení (obnovení provozu) 
autobusové zastávky MHD – Náchod, 
Parkány 9-0-0

 RM nesouhlasila s obnovením zastávky 
MHD – Náchod, Parkány z důvodu mož-
ného zhoršení dopravní situace v daném 
úseku.
Žádost obyvatel domu čp. 1531 a 1532 
v ul. Pražská o vytvoření nových 
parkovacích míst 9-0-0

 RM souhlasila s úpravou parkování 
v okolí domu č.p.1531 a 1532 v ulici Praž-
ská a s vybudováním parkovacích míst.
Dodatek a změna č. 1 ke smlouvě o nájmu 
části pozemku v Novém Městě nad Metují 
pro cvičnou plochu pro zkoušky žadatelů 
o řidičské oprávnění 9-0-0

 RM schválila dodatek a změnu č. 1 
ke smlouvě uzavřené dne 13. 6. 2016 
s městem Nové Město nad Metují, o ná-
jmu části pozemku.
Stavební úpravy budovy ZŠ 
Komenského, Českoskalická 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro pana Lu-
boše Kalouska, Náchod.

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro pana Mi-
loše Diviše, Nízká Srbská.
Veřejná zakázka na dodávky  9-0-0
„Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě“ 

 RM schválila pořadí předložených 
nabídek na podlimitní veřejnou zakázku 
na dodávky „Infrastruktura ZŠ Plhov 
v Náchodě“ pro část 2. Technické vybavení 
a uzavření kupní smlouvy s účastníkem 
na 1. místě – Z + M Partner, spol. s r.o., 
Ostrava.

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na podlimitní veřejnou zakáz-
ku na dodávky „Infrastruktura ZŠ Plhov 
v Náchodě“ pro část 3. Vnitřní konektivita 
a připojení k internetu a schválila uzavře-
ní kupní smlouvy s účastníkem na 1. mís-
tě – DLNK s.r.o., Nové Město nad Metují. 
Zařazení dotací 
do rozpočtu města na rok 2021 9-0-0

 RM schválila zařazení položky „Dota-
ce – Atletická skupina Náchod“ ve výši 
18.000 Kč do rozpočtu města Náchoda 
na rok 2021. Příjemcem dotace je spor-
tovní klub Hvězda Pardubice z.s. Účelem 
dotace je úhrada části pronájmů sporto-
višť v Náchodě pro atletickou skupinu 
Náchod.

 RM schválila zařazení položky „Dota-
ce – SK Běloves – úprava lyžařských bě-

žeckých tras“ ve výši 18.000 Kč do rozpoč-
tu města Náchoda na rok 2021. Příjemcem 
dotace je Sportovní klub Běloves, z.s. Úče-
lem dotace je úprava lyžařských běžec-
kých tras v Náchodě.

 RM schválila zařazení položky „Dota-
ce – Ž3 Sport – biatlon“ ve výši 20.000 Kč 
do rozpočtu města Náchoda na rok 2021. 
Příjemcem dotace je organizace Ž3 Sport 
z.s. Účelem dotace je pořádání sportovní 
akce pro veřejnost – biatlon.
Výdej ochranných prostředků pro 
zaměstnance MěÚ a městem zřizované 
organizace 9-0-0

 RM schválila výdej ochranných pro-
středků pro zaměstnance města a měs-
tem zřizované organizace.

Rada města Náchoda 12. 10. 2020 
Jednání rady města se zúčastnilo šest, tři byli 
omluveni.
Veřejná zakázka na dodávky 
„Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě“ 
– 1. část Nábytek 6-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na podlimitní veřejnou zakáz-
ku na dodávky „Infrastruktura ZŠ Plhov 
v Náchodě“ pro část 1. Nábytek a schváli-
la uzavření kupní smlouvy s účastníkem 
na 1. místě – Český nábytek a.s., Praha. 
Prodloužení 
realizace mikroprojektů 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 
ke Smlouvě o financování mikroprojektu 
typu A s názvem „Setkávání seniorů v Ev-
ropském městě Náchod – Kudowa-Zdrój“.

 RM souhlasila s uzavřením dodatku  
č. 1 ke Smlouvě o financování mikropro-
jektu typu B s názvem „Ahoj sousedé – 
spolupráce v Evropském městě Náchod–
Kudowa-Zdrój“.
 
Rada města Náchoda 19. 10. 2020 
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila záměr nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání v ulici Českoska-
lická č.p. 105 v Náchodě firmě paní Jany 
Nývltové, a zveřejnění Oznámení o majet-
koprávních úkonech obce na veřejné des-
ce města o záměru nájmu prostoru slou-
žícího k podnikání v ulici Českoskalická  
č. p. 105 v Náchodě. 8-0-0

 RM schválila schválit prodej části po-
zemku p. č. 110/65 (ostatní plocha) o cel-
kové výměře cca 1.000 m2 v k. ú. Staré 
Město nad Metují z majetku města, a to 
nikoliv do vlastnictví Bytového druž-
stva Náchodská vyhlídka, jak bylo pů-
vodně schváleno, ale do vlastnictví FATO 
real s.r.o., člena holdingu FATO, za cenu 
v místě a čase obvyklou 900 Kč/m2 + DPH 
21 %. 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti se spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s. Vedení kabelů 
nízkého napětín je umístěno na pozemko-
vé parcele č. 1912/20 v katastrálním úze-
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mí Náchod o celkové délce 3 m. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou. 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce s příspěvkovou organizací Spor-
tovní zařízení města Náchoda. Smlouvou 
o výpůjčce se příspěvkové organizaci pře-
dávají do bezplatného užívání dvě branky 
na házenou. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 11. 2020. 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce s příspěvkovou organizací Mateř-
ská škola, Náchod, Havlíčkova. Smlou-
vou o výpůjčce se příspěvkové organizaci 
předává do bezplatného užívání zařízení 
do kuchyněk. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 11. 2020. 7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce s příspěvkovou organizací Mateř-
ská škola, Náchod, Havlíčkova. Smlouvou 
o výpůjčce se příspěvkové organizaci pře-
dávají do bezplatného užívání dva pracov-
ní stoly. Smlouva se uzavírá na dobu neu-
rčitou s účinností od 1. 11. 2020. 7-0-0
Plán zimní údržby 
na období 2020/2021 7-0-0

 RM schválila plán zimní údržby míst-
ních komunikací v Náchodě na zimní ob-
dobí 2020–2021.
Změna č. 3 Územ. plánu Náchod 7-0-0

 RM schválila uzavření Dodatku č. 1 
smlouvy o dílo na zpracování „Změny č. 
3 Územního plánu Náchod“ se zhotovite-
lem Atelierem architektury  a urbanismu, 
s.r.o., Červený Kostelec.
Žádost o čerpání fondu rezerv 
a rozvoje – MŠ Havlíčkova 7-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 321 681 Kč a převod 
této částky do rozpočtu příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 
1848. Finanční prostředky budou použity 
na vybavení školy dle rozpisu a navýšení 
rozpočtu na opravy a udržování.
Dodávka a montáž kuchyně do budovy 
klubovny na Pavlišově 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schvaluje uzavření objednávky pro Pet-
ra Nývlta, Náchod.
Oprava vstupu zimního stadionu 
v Náchodě 7-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sí s uzavřením objednávky pro DOMIVO 
s. r. o., Náchod.
Úprava projektové dokumentace 
střechy ZŠ TGM 7-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a sou-
hlasí s uzavřením objednávky pro pana 
Ing. Michala Strnada Ph.D, Chuchelna.
ARTCentrum – prodloužení termínu 
pro zpracování dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení 7-0-0

 RM souhlasila se změnou objednávky  
č. 86/2020 na akci ARTCentrum, zpracová-
ní projektové dokumentace pro společné 
územní a stavební řízení, zhotovitel ATE-
LIER TSUNAMI s.r.o., Náchod.
Žádost o schválení havarijní opravy 
části komunikace ul. 
Za Přádelnou v Náchodě 7-0-0

 RM souhlasila s havarijní opravou čás-
ti komunikace ul. Za Přádelnou za částku 
244.862,96Kč bez DPH. Opravu zajistí fir-
ma Silvagro s.r.o., Zábrodí. 
Žádost o schválení úhrady ceny opravy 
plotu v ul. Pod Rozkoší v Náchodě 7-0-0

 RM souhlasila s úhradou ceny opravy 
poškozeného plotu ve výši 12.550 Kč bez 
DPH. Opravu poškozeného plotu zajistí TS 
Náchod v termínu dle dohody s paní Mar-
tinou Dusilovou. 
Prodloužení veřejné kanalizace 
a vodovodu v lokalitě V Kalhotách 7-0-0

 RM schválila text dopisu starosty měs-
ta na VAK Náchod a.s. týkající se zařazení 
akce prodloužení vodohospodářské infra-
struktury v lokalitě V Kalhotách.
Pořádání kulturních akcí 
s ohledem na COVID-19 9-0-0

 RM vzala na vědomí opatření přijatá 
v souvislosti s probíhající epidemií CO-
VID-19 k pořádání kulturních akcí města 
Náchoda v roce 2020 dle návrhu.
Žádost o čerpání fondu 
rezerv a rozvoje 9-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 100 888,30 Kč a převod 
této částky do rozpočtu příspěvkové or-
ganizace Základní škola, Náchod, 1. Máje 
365. Finanční prostředky budou použity 
na malování a další náklady dle rozpisu
Řád veřejného pohřebiště Náchod pro 
pohřebiště Náchod-Staré Město nad 
Metují a Pavlišov 9-0-0

 RM revokovala své usnesení č. 
91/1959/20 ze dne 29. 6. 2020 a schválila 
Řád veřejného pohřebiště města Náchod 
pro pohřebiště Náchod – Staré Město nad 
Metují a Pavlišov.
SVČ Déčko – stavební úpravy 
hygienického zázemí ve 2. NP 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro spo-
lečnost ENTAZE s.r.o., Náchod na realiza-
ci stavebních úprav hygienického zázemí 
ve 2. NP budovy SVČ Déčko, čp. 243, Zá-
mecká ulice v Náchodě.
Dětské dopravní hřiště 
– dočasný sjezd 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schvaluje vystavení objednávky na rea-
lizaci dočasného sjezdu na dopravní hřiš-
tě pro zhotovitele Průmstav Náchod s.r.o.
Stavební úpravy komunikace Nad 
Březinkou 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky Ing. Fi-
lipu Eichlerovi, Ph.D., Nové Město nad Me-
tují, na zpracování projektové dokumen-
tace pro společné povolení v rozsahu pro 
provedení stavby na stavební úpravy ko-
munikace Nad Březinkou.

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schvaluje vystavení objednávky Ing. Jo-
sefu Bartošovi, Nové Město nad Metují, 
na geodetické zaměření komunikace Nad 
Březinkou
Oprava části střešní konstrukce 
na ZŠ TGM v Náchodě 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky se společnos-
tí Jaroslav Pavelka PKP s.r.o., Dvůr Králo-
vé nad Labem na opravu části střechy 
na ZŠ TGM v Náchodě.
Smlouva o výpůjčce – společný pás 
pro chodce a cyklisty přes železniční 
přejezd v ul. Kladská 
v Náchodě Bělovsi 9-0-0
Česko-polský mikroprojekt 
– Deklarace partnerství 
– Cesta starými lázněmi 9-0-0

 RM vzala na vědomí předložené infor-
mace a souhlasila s realizací mikropro-
jektu s názvem Cesta starými lázněmi. 
Projekt se uchází o podporu z Programu 
Interreg V-A Česká republika – Polsko pro-
střednictvím Euroregionu Glacensis.
PD veřejného osvětlení 
v trasách rušení sloupů ČEZ 
– změna termínu dodání 9-0-0

  RM souhlasila s prodloužením termínu 
dodání projektové dokumentace na veřej-
né osvětlení U Koupaliště pro společnost 
MATEX HK s.r.o., Hradec Králové.
Nákup 4 ks UV sterilizátorů vzduchu 
pro desinfekci prostor Městského 
úřadu Náchod 9-0-0

 RM schválila nákup 4 ks průmyslo-
vých UV sterilizátorů vzduchu za účelem 
průběžné desinfekce pracovních prostor 
městského úřadu. 
UZáměry 9-0-0

 RM schválila záměr zadání studií – 
sportovní hala Plhov a urbanisticko-do-
pravní řešení prostoru „Bílá růže“

Rada města Náchoda 22. 10. 2020 
Jednání rady města se zúčastnilo sedm, dva 
byli omluveni.
Uzavření sportovišť 7-0-0

 RM schválila uzavření městských spor-
tovišť – Atletického stadionu Hamra včet-
ně víceúčelového hřiště a víceúčelového 
hřiště při ZŠ T. G. Masaryka pro veřejnost 
z důvodu epidemie COVID-19, a to s účin-
ností od 22. 10. 2020 do odvolání nouzo-
vého stavu Vládou ČR.
Uzavření dětského dopravního hřiště 
(DDH) Běloves 7-0-0

 RM schválila uzavření dětského doprav-
ního hřiště v Bělovsi pro veřejnost v ná-
vaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 21. 
10. 2020 k přijetí krizových opatření, a to 
s účinností od 22. 10. 2020 do odvolání 
krizových opatření Vládou ČR.
Roušky – dar 7-0-0

 RM schválila přijetí daru roušek od ná-
chodských firem Darré a Sněžka Náchod 
a darovací smlouvy.
Prodej ochranných pomůcek v MIC 
na Masarykově náměstí 7-0-0

 RM schválila prodej ochranných po-
můcek (roušek, popř. respirátorů) v Měst-
ském informačním centru na Masaryko-
vě náměstí formou prodeje „z okénka“ 
ve všedních dnech v čase 8–11 hod. a 13–
15 hod. s platností od 23. 10. 2020 do opě-
tovného otevření informačních center.
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Vážení spoluobčané, vzhledem k uzávěrce vašeho zpravodaje 
již v polovině října vám píšeme tyto řádky právě v tomto obdo-
bí. Doufáme, že přes dynamický vývoj epidemiologické situace 
budou v době, kdy si je budete číst, ještě stále platné. 
Objednávání na testy COVID-19

Objednání na test je nově možné prostřednictvím elektronic-
kého formuláře, který naleznete na webových stránkách nemoc-
nice. Testovací kapacitu průběžně navyšujeme, cílem je, aby naše 
laboratoř zvládla 1000 vyšetření za den. Prosíme, abyste dodr-
žovali rezervované časy odběru. V opačném případě může do-
cházet k dopravním komplikacím v blízkosti nemocnice a zby-
tečnému čekání vás, kteří na test přijíždíte. Děkujeme velmi 
za pochopení. 
Obracíme se nejen na zdravotníky v regionu

Operativně vyčleňujeme lůžka pro pacienty s COVID-19 (Ná-
chod, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř). Personál i prostory uvol-
ňujeme sdružováním lůžkových fondů (urologie + chirurgie, or-
topedie + rehabilitace + ORL). Připravujeme se na nadcházející 
týdny, kdy nám již mohou chybět zdravotníci, neboť ani jim se 
nemoc nevyhýbá. Obracíme se na vás, kteří byste byli ochotni 
pomoci našim zdravotníkům se zvládáním této epidemie. Nemu-
síte být právě zdravotník, abyste nám dokázali účinně pomoci. 
Vytváříme seznam ochotných lidí zapojit se v případě, že by to 
nemocnice potřebovala. Máme dostatek ochranných pomůcek 
se zásobou na několik měsíců. Vaše síly bychom využili s ohle-
dem na vaše zkušenosti a vzdělání. Obracíme se také na vaše za-
městnavatele, aby vám umožnili flexibilně čerpat dovolenou, ná-
hradní nebo neplacené volno. Vaše práce pro nemocnici by byla 
samozřejmě honorována dle nastavených mzdových pravidel.

V případě ochoty pomoci v Náchodě a Jaroměři kontaktujte: 
Bc. Eva Jará, M: +420 728 215 931, jara.eva@nemocnicenachod.cz. 

V případě ochoty pomoci v Rychnově nad Kněžnou kontaktuj-
te: Mgr. Renatu Boukalovou, M: +420 720 958 579, boukalova.rena-
ta@nemocnicerk.cz.
Děkujeme za podporu

V uplynulých týdnech se opět zvedla vlna solidarity mezi oby-
vateli regionu: dobrovolné švadlenky šijí látkové roušky, od vy-
hlášení výzvy jsme od vás obdrželi již tisíce látkových roušek 
pro naše dětské i dospělé pacienty. Rozjela se také akce „Pečeme 
na to“, kdy Bartoňka Náchod a školící středisko Náchod, oslovi-
lo rodiče a jejich děti v našem regionu, aby podpořili naše zdra-
votníky dobrotami, a ti napekli slané i sladké koláče, které vel-
mi ocenili zdravotníci z covidových odděleních. Posíláte milé 
vzkazy a děti malují obrázky. Pokud byste chtěli zdravotníkům 
něco přinést, kontaktujte, prosíme, předem náš sekretariát (491 
601 640 nebo 491 601 642).

Za veškerou podporu vám upřímně děkujeme!
Vaši zdravotníci
www.nemocnicenachod.cz
https://www.facebook.com/oblastni.nemocnice.nachod/

Prosba zdravotníků

V sobotu dorazila do nemocnice v Náchodě skupina vojáků, 
kteří budou pomáhat personálu v péči o nemocné s COVID-19. 
Jednotku přivítal ředitel nemocnice Jan Mach a vyslovil poděko-
vání za pomoc v této vypjaté situaci. Výsadkáři jednali blesko-
vě. „V pátek jsme obdrželi prvotní informace, podle kterých jsme 
měli přijet v ponděli, ale bylo rozhodnuto vyrazit okamžitě,“ řekl 
rotný Horák, „nejdéle nás zdrželo testování na koronavirus, kte-
ré trvalo den.“ Po obdržení negativních výsledků se přislušníci 
43. výsadkového pluku přesunuli do Náchoda, kde na ně čekali 
specialisté z Centra biologické ochrany Těchonín. Ti se seznámi-
li s prostředím nemocnice, aktuální situací a možnostmi, které 

Armáda pomáhá 
v Náchodě a Jaroměři

zdejší zdravotníci mají. Vojáci budou pomáhat v náchodské ne-
mocnici a jeho odloučeném pracovišti LDN Jaroměř po nezbyt-
ně nutnou dobu. Do pomoci se zapojil i 6. prapor polních my-
slivců z Náchoda, který dal armádě k dispozici svou klubovnu 
a jeden z členů se zapojil do protiepidemických opatření. Vojá-
ci jsou po domluvě ubytování na internátě Vyšší a střední školy 
stavební a Střední školy řemeslné.
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Violoncello je nástroj, jehož zvuk se nejvíc podobá lid-
skému hlasu. Má stejný rejstřík a melodičnost, je stejně po-
sazené. Chci věřit, že se o pravdivosti těchto slov budeme 
moci i přes nepřízeň doby přesvědčit poslední listopado-
vý den, v pondělí 30. 11. v Beránku. Koncertní vystoupení 
renomovaných violoncellových umělců docenta Jiřího Ho-
ška a jeho dcery Dominiky Weiss Hoškové nabídne poslu-
chačům originální dramaturgii skladeb pro dvě violoncella 
k 200. jubileu legendárního violoncellového virtuóza An-
tonína Krafta (1749–1820), který se narodil v rodině sládka 
v Podkostelním pivovaru v Rokycanech, většinu života pů-
sobil ve Vídni a podnikal koncertní cesty po Evropě. Je po-
kládán za jednoho z největších violoncellistů přelomu 18. 
a 19. století a jeho umění vysoce oceňovali mistři vídeň-
ského klasicismu Joseph Haydn a Ludwig van Beethoven. 
Na závěr této pozvánky chci poprosit, abychom i v dočas-
ně uzavřené zemi dokázali mít otevřená srdce. Nejen vůči 
umělcům, ale jedni vůči druhým. Jen tak tu výše zmíněnou 
nepřízeň doby překonáme.      Za výbor KHN Lydia Baštecká 

Komorní hudba zve…Aktuální situace není jednoduchá pro nikoho z nás a od té 
jarní v mnoha ohledech hodně liší. Co však zůstává, je solidari-
ta a ochota pomáhat. A také přátelství. To naše s partnerským 
městem Kudowa-Zdrój ani teď na podzim nezná hranice. Bohu-
žel ani u našich polských sousedů není epidemiologická situa-
ce dobrá. Co však Polákům stále chybí, jsou ochranné prostřed-
ky. Proto, když se na město Náchod obrátil majitel náchodské 
firmy Darré – ložní povlečení pan Aleš Kuchař a management 
firmy Sněžka Náchod s nabídkou daru látkových roušek, ani na 
chvíli jsme neváhali a nabídli je starostce Kudowy-Zdroj Anetě 
Potoczne. Ve čtvrtek 22. 10. 2020 předali starosta Náchoda Jan 
Birke společně s kolegou zastupitelem Janem Zimou a panem 
Pavlem Waňkem, oba ze Sněžky Náchod, polským přátelům cel-
kem 3000 ks kvalitních látkových roušek pro občany Kudowa-
-Zdrój a hlavně seniory.

Moc děkujeme našim náchodským firmám! Za 2000 roušek fir-
mě Sněžka Náchod a za 1000 roušek firmě Darré!

Pomáhat má smysl
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Listopadová výročí

* * *

Začátkem listopadu vzpomínáme na 
naše nejbližší, kteří nás navždy opus-
tili. 
2. 11. 1930 se v Náchodě narodil spi-
sovatel Václav Erben, u jehož hrobu 
se také můžeme na našem hřbitově 
zastavit.
4. 11. 1900 se narodil pan Rudolf 
Beck. Byl jedním z mála náchod-
ských Židů, kteří přežili Terezín 
a všechna utrpení, která jim připra-
vil nacismus. Své zážitky zachytil 
v knížce Vzpomínky pro mou dceru.
15. 11. 1670 zemřel v emigraci jeden 
z největších Čechů, „učitel národů“, 
osobnost vskutku evropského význa-
mu Jan Amos Komenský. Jen do ob-
lasti pověstí patří jeho pobyt v plhov-
ském mlýně či odchod do exilu přes 
„naše“ Babí. 
16. 11. 1810 se narodil básník Karel 
Hynek Mácha. Vracel se z „pouti kr-
konošské“ přes Náchod? Navštívil to-
tiž i zbytky hradu Adršpachu.
17. 11. 1930 se narodil režisér Anto-
nín Moskalyk, tvůrce zatím posled-
ní filmové Babičky.  
20. 11. 1920 se v Úpici narodil archeo-
log Antonín Hejna, který mj. „vyko-
pal“ nedaleký středověký hrad Ví-
zmburk.
24. 11. 1965 zemřel češtinář a fran-
couzštinář zdejšího gymnázia 
prof. Miloslav Nesládek, propagátor 
sportu a turistiky. 
25. 11. 1895 se narodil generál Lud-
vík Svoboda, v roce 1968 zvolený 
prezidentem republiky. Rada MěNV 
se tehdy rozhodla udělit mu čestné 
občanství. Jenže pak „přijely tanky“, 
prezident odletěl do Moskvy a měl 
jiné, větší starosti. Z připravované 
návštěvy Náchoda a udělení čestné-
ho občanství sešlo.
29. 11. 1780 zemřela královna Marie 
Terezie, jejíž vláda znamenala řadu 
změn pozitivních (např. povinná 
školní docházka), ale i negativních 
(ztráta Slezska a Kladska).
29. 11. 1945 se narodila herečka 
Hana Maciuchová, která u nás mno-
hokrát úspěšně hostovala.

24. listopadu 1990 byly první svo-
bodné volby do městského zastupi-
telstva, byla to vskutku volba, tedy 
možnost vybírat z mnoha kandidá-
tů ty osoby, které jsme viděli jako 
nejlepší. Zvítězilo Občanské fórum 
v čele s Miloslavem Čermákem, kte-
rý se pak stal prvním svobodně zvo-
leným starostou města.                  (AF)

Na přelomu září a října se vrátily na své 
místo opravené vývěsní hodiny v majetku 
města umístěné na domě čp. 139 na Ka-
menici v Náchodě. Jejich opravu za cel-
kem 157.300 Kč realizoval pan Petr Pod-
zemský z Prahy.

V rámci opravy byla provedena rekon-
strukce kované konzoly a kotvících a spo-
jovacích prvků. Hodiny byly restaurovány 
a doplněny replikami chybějících frag-
mentů hodinového tělesa, pláště, skleně-
ných ciferníků a zasklení a prošly antiko-
rozní a povrchovou úpravou. Pro hodiny 
bylo provedeno nové připojení na elektři-
nu a synchronizace času je nyní zajištěna 
modulem GPS. 

„Máme  radost,  že  i  v  dnešní  době,  kdy 
všichni máme k dispozici časové údaje v nej-
různějších zařízeních, jsou opět funkční ho-
diny,  které  jsou  nedílnou  součástí  hlavní 
pěší  zóny od dob první  republiky,“ uvedl 
k jejich znovuzprovoznění místostaros-

Na pěší zónu Kamenice 
se vrátily vývěsní hodiny

ta Jan Čtvrtečka. Poděkování patří man-
želům Kudelkovým, kteří hodiny převedli 
na základě darovací smlouvy do vlastnic-
tví města Náchoda, a majitelce domu čp. 
139 za možnost je vrátit na své původní 
místo. Díky této spolupráci mohlo měs-
to Náchod obnovu vývěsních hodin rea-
lizovat.

Když mi 1. listopadu 2019 poslala člen-
ka výboru Komorní hudby Jana Šolcová 
sms zprávu „Bohužel jsem stále v nemoc-
nici, myslím, že se mezi vás nevrátím.“, 
věděla jsem, že situace je zřejmě vážná, 
ale netušila jsem, že o rok později sku-
tečně už mezi námi nebude a zbydou jen 
vzpomínky. O několik z nich se chci se 
čtenáři podělit, vzpomínání k začátku lis-
topadu patří.

Náchodskou rodačku přivedlo vysoko-
školské vzdělání k učitelskému povolání. 
Učila nejprve na základní škole ve Chval-
kovicích a později v Náchodě, z ní přešla 
na gymnázium a naposledy až do svého 
onemocnění učila na náchodské obchodní 
akademii. Na uvedených školách vyučo-
vala hudební výchovu, dějepis, hospodář-
ský zeměpis, ale jejím hlavním oborem 
byl mateřský jazyk. Kromě vlastní výuky 
s dětmi a studenty nacvičovala pro škol-
ní slavnosti různá literární pásma či hu-
dební vystoupení. Učitelský sbor i absol-
venti obchodní akademie na dlouholetou 
kolegyni učitelku vzpomínají.

 Jana Šolcová měla dobrý hudební sluch, 
hrála na klavír a byla výbornou zpěvač-
kou. A tak není divu, že deset let půso-
bila v pěveckém sboru Hron. Jeho členo-
vé a hlavně členky altistky si připomínají 
její krásný plný hlas s výraznou barvou, 
schopnost vést celou skupinu i to, jak dba-
la na disciplinu a kázeň. V září 2009 orga-
nizovala v rámci výměnné spolupráce zá-
jezd sboru do Německa a při společném 
koncertě i mimo něj ochotně tlumočila.

Láska k hudbě ji přivedla i do Komor-
ní hudby Náchod, kde se stala od února 
2011 členkou výboru a platnou pomocni-

cí předsedy Ing. Jindřicha Bradny. Pomá-
hala mu zejména při vytváření přehledu 
koncertů pořádaných KHN v letech 2001 
–2011 a jeho převedení do digitální po-
doby pro účel tisku. Když bylo potřeba, 
navrhla i některé interprety a účastnila 
se společných diskusí. Její hlas ve výbo-
ru chybí.

Nejživější a nejkrásnější vzpomínky 
má samozřejmě dcera Václava. Například 
na procházky s maminkou do lesa v dět-
ství nebo na pozdější společné pohodové 
víkendy na chalupě.

Mgr. Jana Šolcová byla společenská 
žena, která se aktivně účastnila kultur-
ního života, ráda cestovala a hodně čet-
la, nebo si šla zaplavat, nějakou dobu byla 
i cvičitelkou v Sokole, milovala květiny. 
A jistě milovala i život. Bohužel 18. srpna 
2020 ve věku 61 let zemřela. Ve vzpomín-
kách těch, s kterými se potkávala, ale žije 
dál.            Za KHN a Hron Lydia Baštecká 

Vzpomínky na Mgr. Janu Šolcovou
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Zaniklé historické stavby v Náchodě
10. Krucemburský dvůr alias Županka (čp. 132)

Hospodářské dvory byly v dávné minulosti obvyklou součás-
tí městské zástavby, neboť zásobovaly místní obyvatelstvo tra-
dičními zemědělskými produkty. V případě Náchoda stály tyto 
dvory na obou jeho předměstích, na Plhově, ve Starém Městě 
nebo na Roudném či na vzdáleném katastru Vysokova. Jeden 
z nich, historicky zvaný „Krucemburský“ či mnohem později li-
dově zvaný „Županka“, se nacházel na Horském (původně Klad-
ském) předměstí, v ulici dnešní Kamenice (napravo od pozdější-
ho hotelu Itálie).

Jeho historické počátky zřejmě pocházejí již z doby založení 
města ve 14. století, ale první známý zápis pochází až z r. 1488. 
Tehdy šlechtic „slovutný písař“ Jan z Krucemburku koupil „dvór 
s rolí“ od Pavla Hučka a jeho švagrů Jiříka z Krčína a Matěje Hla-
díka. Prodej zprostředkovali mladí šlechtici 
– „panoši“ Jan Tamchyna a Jan Slánský, oba 
odsud, a Jan Vrtimák z Rokytníku. Násled-
ně po deseti letech týž Jan potvrzoval věno 
své první manželce Elišce, rozené Tamchyno-
vé. Do Náchoda se přiženil patrně z tehdejší-
ho Čáslavského kraje. V rámci svého dalšího 
pobytu se angažoval jako člen městské rady. 
Dne 24. 8. 1527 zapsal kšaft, v němž svůj vše-
chen majetek, tj. „duom s rolí a s loukou“, po-
ručil své druhé manželce Anně. 

Dalšími známými majiteli tohoto dvora 
byli již místní měšťané. Mezi ně mohl patřit 
na přelomu 16. a 17. století úředník „slovut-
ný“ muž Jakub Bernard Břežanský, obroční 
náchodského zámku, resp. jeho syn Jeroným. 
Dne 6. 12. 1638 koupil nemovitost z pozůsta-
losti po nebožtíku Václavu Ryšíkovi pan Ja-
kub Fiedler, pozdější náchodský purkmistr. Trhová cena činila 
celkem 430 kop míšeňských grošů, kupující ji splácel v „nyněj-
ších těžkých letech“ až do r. 1673. Poté se přechodným majite-
lem stala sama obec města Náchoda. Nově označený „dvůr obec-
ní“ koupil Jiřík Rýdl mladší dne 21. 8. 1684, když prodávajícímu 
městu vyplatil 1275 zlatých. K datu 28. 2. 1735 byl tento „dům 
se zahradou“ předmětem přátelského narovnání souseda Matě-
je Sudlice a jeho manželky Anny, ro-
zené Ledecké. Po jeho smrti koupil 
nemovitost 14. 12. 1750 v licitaci Mi-
kuláš Wende, po něm 20. 12. 1751 ji 
nově zapsal soused Norbert Zeidler. 
A dne 5. 3. 1756 koupil bývalý dvůr 
za 320 zlatých hrnčíř Jan Weymann. 
Jeho rod zde hospodařil téměř jedno 
a tři čtvrtě století. 

Stavební podobu dvora nám po-
drobně a zasvěceně popsal náchod-
ský historik a pamětník J. K. Hra-
še, který ve svých „Dějinách“ (1895) 
uvedl: „Do dvora vedla brána zděná, 
sklenutá, s velkými vraty do ulice, jíž 
vjíždělo a vyjíždělo panstvo, sváželo 
se obilí a přivážely různé potřeby. Nad 
branou zazděn byl ze strany vnitřní 
kříž kamenný (Crux) s Kristem, připomínající jejich erbovní jméno 
z Krucenburku. Po pravé straně kříže zazděna byla socha sv. Floriá-
na, patrona ohně, a po levé panny Marie. Všecky ty sochy byly r. 1891, 
kdy brána ta se bourala, do městského musea náchodského nyněj-
ším majitelem bývalého dvorce, panem Josefem Weymannem, daro-
vány, kde se nalézají. Dvorec, po délce do ulice vystavěný, byl ze dře-
va, maje toliko při vchodu malou podezdívku. Do obydlí vcházelo se 
nízkými dveřmi z ulice. Hned při vchodu do dvorce byla síň a v ní 

po levé straně byly chlévy a stáje, jim naproti velká ratejna s kuchy-
ní pro čeleď dvorskou. Ratejna přeměněna později na šenkovnu a r. 
1891 na krám kupecký. Po dřevěných, úzkých schodech stoupalo se 
do poschodí, v němž bydlilo panstvo. Jaký však rozdíl mezi šlechtic-
kým obydlím tehdejším a obydlím dnešním některého správce dvo-
ru! Hned nad schodištěm byla velká předsíň, které se říkalo „ma-
zhaus“. Této světnice užívali všichni, kdož v domě bydlili, společně. 
Zde se scházívali zvláště v podvečer a vypravovali si o denních udá-
lostech. Z tohoto mazhauzu, který jest posud úplně zachován, přišlo 
se po třech stupních do světnice menší, pro čeleď panskou určenou. 
Světnice jest 2.5 m široká, 5 m dlouhá a 2.80 m vysoká se dvěma okén-
ky do ulice a do dvora vedoucími. Starý, 1.80 m široký komín, probíhá 
touto světnicí a býval v něm někdy krb. Ze světnice čelední vkročilo 

se do světnice panské. Jest to světnice 4 m širo-
ká, 6 m dlouhá a 1.80 m vysoká a čtyřmi malými 
okny opatřená. Strop obou světnic jest dřevěný 
a lištami do tupého úhlu k sobě kladenými pěk-
ně zdobený. Kamna s „apoštoly“ zdobila síň tuto, 
jako ostatní dvorce a domy šlechtické. Naproti 
obydlí byly komory pro různé potřeby a z komor 
šlo se po drobných, úzkých schodech na sejpky, 
čili obilnice. Byly tři sejpky nad sebou, jelikož obi-
lí neleželo na hromadách jako dnes, nýbrž bývalo 
rozhozeno. Pro víno a pivo byly ve dvorci pohodl-
né sklepy. Na dvoře stála kolna a stodola. Toť věr-
ný obraz dvorce staročeského, který se nám po-
sud zachoval, který však co nejdříve zmizí též 
z povrchu zemského, jako všecky jiné staré bu-
dovy v Náchodě moderním.“

Šlo tedy o třídílný, převážně roubený dům, 
stojící podél komunikace – zmíněné ulice Ka-

menice – s typicky východočeskou průchozí síní a dvojtrakto-
vým řešením koncových dílů s obytnými prostorami na jedné 
a skladovacími na druhé straně. Sýpky byly umístěny v krovu. 
Zajímaným detailem byl dřevěný strop hlavní světnice s dia-
gonálně kladeným záklopem na třech trámech, který ukazu-
je na vznik domu, resp. jeho přestavbu v závěru 17. století či 
v první polovině století následujícího. Významnou památkou 

je zmíněný reliéf Ukřižování, dnes 
umístěný v expozici Muzea Náchod-
ska. Po stranách kříže s Ježíšem stojí 
postavy Panny Marie se sepjatýma 
rukama a Jana Evangelisty s biblí 
ve váčku. Přes poškození povrchu 
lze plastiku datovat do počátku 16. 
století, tedy do doby, kdy dvůr držel 
zmíněný Jan z Krucemburku.

Hrašeho prorocká slova přežil 
tento dvůr o další jedno čtvrtsto-
letí. Jeho osud se naplnil až na jaře 
1926, kdy byl zbourán. Jak napsal 
kronikář, v základech v podezdív-
ce se nacházel „různý kamen, snese-
ný sem z Dobrošova, Montace, Vyso-
kova i Kobylice a Dolní Radechové, to 
asi, jak sem jej tehda robotníci sváže-

li. Pod základy obnaženy staleté kmeny, ležící na balvanech (v tloušti 
půl až tři čtvrtě metru) i jehly a pařezy“. Poslední majitel, hostin-
ský Josef Weymann dne 20. 5. 1926 tragicky zemřel a nové vý-
stavby obchodního domu fy Holubec se již nedočkal. Nová stav-
ba byla provedena společně i na sousední vykoupené parcele čp. 
131 v letech 1926 a 1927 podle projektu stavitele Ing. Jaroslava 
Hakaufa ve stylu doznívajícího art deco. Ale to je již jiná kapitola. 

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek 

dvur (cp. 132) plastika

dvur (cp. 132) stav 1925
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Městské
informační
centrum

Hlavní turistická sezona v našich in-
formačních centech je pomalu minulostí. 
Od května byl zahájen provoz nového in-
focentra v Malých lázních, jehož součás-
tí je expozice lázeňství. Skvělou zprávou 
je, že hned v prvním roce fungování tato 
pobočka obdržela certifikaci od Asociace 
turistických informačních center ČR a spl-
nila tak podmínky pro zařazení do kate-
gorie C. Rovněž všechna tři infocentra 
úspěšně prošla tzv. mystery shoppingem, 
kdy je navštívila vyškolená osoba, která 
se chovala jako zákazník a posuzovala 
různá kritéria, jako např. upravenost pro-
středí IC, zájem obsluhy o klienta, profe-
sionalitu poskytovaných informací apod. 
Hodnocení u všech tří IC se pohybovalo 
od 95 do 100 %.

Ani v letních měsících jsme v našich in-
formačních centrech nezaháleli a připra-
vovali pro vás novinky – kreslené a fo-
tografické pohledy Malých lázní nebo 
vánoční pohledy města. Pro návštěvníky 
Montace připravujeme průvodce naučnou 
stezkou s různými úkoly, který obohatí 
vaši procházku. O zajímavostech z turi-
stické oblasti Kladské pomezí se pak do-
čtete v zimních novinách. Oba informační 
materiály budou k vyzvednutí v IC na Ma-
sarykově náměstí i v Malých lázních. 

Žádáme občany, aby vzhledem k situaci 
s Covid 19 upřednostňovali bezhotovost-
ní platbu při platbě místního poplatku za 
komunální odpad.
Platba na účet města 
č. 19337551/0100, 
vedeného u Komerční banky, a.s
VS – rodné číslo poplatníka 
/platba za každou osobu zvlášť/
Specifický symbol – číslo domu

Místní poplatek 
za komunální odpad na rok 2021

Poplatek na rok 2021 při úhradě: 
1. ledna – 28. února 
– částka 450 Kč na osobu
1. března – 31. května – 
částka 650 Kč na osobu
1. června – 30. září 
– částka 900 Kč na osobu
Od 1. října částka 900 Kč na osobu 
/základní sazba + 50 % sankce za neu-
hrazení včas/ tj. 1350 Kč 

V druhém říjnovém týdnu byla dokon-
čena oprava komunikace Dobrošov-osada 
Polsko. Od poloviny září provedli pracov-
níci firmy BEZEDOS vyrovnání stávající-
ho podkladu, osadili obrubníky a zhoto-
vili vsakovací krajnice z hrubého štěrku. 
Nakonec byly položeny dvě vrstvy asfaltu. 
Další kout Náchoda tak prokoukl a obyva-
telé mají lepší přístup ke svým domovům.

Komunikace z Dobrošova 
do osady Polsko má nový povrch

S ohledem na snižující se teploty a ne-
příznivé počasí přešly Malé lázně v Bělov-
si v pátek 16. 10. 2020 na zimní provoz. Co 
to pro návštěvníky kolonády v Malých láz-
ních znamená? V provozu je pouze zim-

Malé lázně v Bělovsi 
od 16. 10. 2020 v zimním provozu

ní pítko s léčivou minerální vodou z vrtu 
Jan a venkovní posezení, bazén s mine-
rální vodou a letní pítka jsou zazimová-
na. Děkujeme za vaši přízeň v letní sezo-
ně. Jsme rádi, že jste si Malé lázně oblíbili. 
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OK É N KO   zastupitelů
Revitalizace zámeckého kopce 
a jiných veřejných prostranství

Setkávám se s lidmi, kteří považují revitalizaci zámeckého 
kopce za zbytečnost. Dokonce i v různých diskuzních skupinách 
se kolikrát rozhoří spor, kde mají diskutující velmi rozdílné názo-
ry. V první řadě je nutné si uvědomit, že se nejedná o akci, kte-
rou realizuje (tedy ani nefinancuje) město Náchod, ale Národní 
památkový ústav (NPÚ). Proto jsem byl rád, když byla zastupi-
telům města nabídnuta prohlídka probíhající realizace akce Ná-
rodního památkového ústavu (NPÚ), SZ Náchod – vzorová obno-
va zámeckého kopce. 

Po celou dobu nás provázel pan Bc. Jiří Svoboda, který má celý 
projekt na starost. Přiznám se, že i já jsem měl zpočátku obavy, 
protože v podstatě neproběhla žádná veřejná debata, kde by byl 
připravovaný projekt představen veřejnosti, a to si myslím je vel-
ká škoda. Tedy kromě několika tiskových zpráv zalitých sluncem 
nic moc vypovídajících o tom, co se konkrétně bude na zámec-
kém kopci dělat. Kolovala jak už to tak bývá jen spousta více či 
méně zaručených informací, kolikrát naprosto protichůdných, 
podle toho, zda s revitalizací souhlasili nebo byly proti. 

Musíme si uvědomit, že je celý zámecký kopec v podstatě  
80 let bez řádné údržby. Je nutné nejen řešit především dlouhole-
té technické problémy nestabilních svahů, ale i celkový urbanis-
tický ráz dané lokality. Rád bych nyní uklidnil odpůrce. Jak nás 
ujistil pan Svoboda, celá akce je pod přísným dozorem nejen GŘ 
NPÚ. Na obnovu zeleně dohlíží Česká inspekce životního prostře-
dí. V podstatě každý strom byl jednotlivě posouzen a ke kácení 
dochází jen v nutných a odůvodněných případech. Není na mís-
tě se obávat, že by byl ve výsledku jakkoli narušen ráz zámecké-
ho kopce například novými technickými prvky v podobě kovo-
vých lávek, nebo schodišť. Velmi kontroverzní „lanovka“, jakýsi 
šikmý výtah naštěstí není součástí revitalizace a není ani na po-
řadu dne. Je tedy dobře, že se zámecký kopec v následujících le-
tech promění. Velkou zásluhu na získání dotace má pan staros-
ta Birke, za což mu patří poděkování.

V našem městě se naštěstí obnovují i další prostory, a to 
především parky. Zde je již investorem samotné město. Tyto 
akce také vyvolávají řadu pozitivních, ale i negativních ná-
zorů. A zde si myslím, by bylo na místě mnohem více zapojit 
obyvatele našeho města, aby měli možnost vznést připomínky 
a návrhy. Je to prostor nás všech, kteří v našem městě žijeme. 
Proto by o výsledné podobě neměla rozhodovat jen úzká sku-
pina lidí, třebaže odborníků. V tomto případě se musím přiklo-
nit na stranu lidí, kterým se to, jak se parky v našem městě re-
konstruují, nelíbí. Nejsem jediný, komu se nelíbí beton v parku 
(ať již v podobě chodníku, nebo zdi). Nejde jen o samotný be-
ton a nutnost jeho použití, ale i architektonické pojetí samot-
ných parků. Ano, co člověk, to názor, někomu se líbí parčík 
u náměstí za restaurací U Města Prahy, jinému ne, stejně tak 
i park u Hotelu Hynek. Myslím si, že by bylo vhodné na podob-
né investiční akce týkající se veřejného prostoru (a nemusí jít 
jen o parky), vypisovat architektonické soutěže, z kterých by 
vzešlo několik návrhů a občané města by měli mít možnost se 
zapojit nejen do přípravy, ale i vybrat vítězný projekt. Město 
patří nám všem a všichni, kdo mají zájem, by měli mít možnost 
se na proměnách našeho města spolupodílet!     J. Prokop (ANO)

Rozvoj města 
– jaké jsou možnosti?

Občas se setkáváme s názory, že vše by se mělo ve veřejném 
prostoru řešit architektonickou soutěží nebo formou soutěže 
o návrh apod. Občas je tato debata na místě, především u vý-
znamných staveb, které budou sloužit veřejnosti desetiletí, ob-

čas je motivována snahou získat politické body, leckdy je to pou-
ze lokální záležitost se snahou zachovat si beze změny své okolí. 
Samozřejmě je jednodušší říci – na vše ve veřejném prostoru 
uspořádejte architektonickou soutěž – než zapojit se do přípra-
vy projektu a převzít svůj díl odpovědnosti. Pojďme se podívat 
na několik příkladů a říci si fakta.

Jedna z velkých architektonických soutěží, která v našem měs-
tě právě probíhá, je soutěž o nové uspořádání prostoru po bý-
valé Tepně. Na tomto místě by měla vzniknout nová městská 
čtvrť, která ovlivní vzhled a fungování města na dlouhá dese-
tiletí. Příprava této soutěže se zapojením veřejnosti trvala 1,5 
roku. Vlastní dvoukolová soutěž, kdy jednotlivé architektonic-
ké kanceláře podávají své návrhy, probíhá bezmála rok. Vítězný 
návrh ovšem ještě neznamená výsledek, který město potřebu-
je. Tento návrh se bude muset přetvořit do územní studie, a to 
bude trvat nejméně půl roku. Výsledek bude určitě velmi kva-
litní a postup v tomto případě je více než správný, ale doba tr-
vání celého procesu je 3 roky, pokud se nikdo neodvolá a nebu-
de se třeba soutěž opakovat. A cena? Bezmála 5 milionů korun.

Na to abychom mohli dostát všem právním předpisům, pod-
mínkám, české komory architektů a procesně správně uchopi-
li soutěž, včetně podmínek, zadání, lhůt atd., je nutné oslovit 
společnost, administrátora soutěže, který vše potřebné zajistí 
a má dostatek zkušeností. Aby byl vybrán vítězný návrh, musí 
být jmenována porota ze zástupců města a z odborné veřejnos-
ti. Výsledkem má být obecně návrh vysoké odborné a estetické 
kvality. Zde je nutno poznamenat, že soutěže, kde je výsledný 
návrh vybrán veřejným hlasováním v anketě, velké architekto-
nické kanceláře nelákají a zahraniční se do nich ani nepřihlásí.

Jeden z mnoha příkladů v našem okolí je dopravní hřiště. 
V tomto případě jsme šli cestou regionálních projekčních a ar-
chitektonických kanceláří. Oslovili jsme několik subjektů, se kte-
rými má město dlouhodobě dobrou zkušenost po architektonic-
ké i projekční stránce. Na projednání problematiky přišly tři 
subjekty. Bylo představeno zadání, vize města z hlediska využi-
tí dětského dopravního hřiště a určena dostatečná lhůta na po-
dání návrhů. Výsledkem byl jeden jediný návrh, který ovšem 
splňoval vše, co bylo požadováno. Kdyby tomu tak nebylo, mo-
dernizace by se značně zpozdila.

Takto bychom mohli pokračovat až k soutěžím a výběrům, 
které byly zcela odbornou veřejností opomenuty anebo opako-
vány, aniž by byl vybrán jediný projekt. Jaká je tedy správná ces-
ta? Jednoznačná odpověď neexistuje. Pokud chceme naše město 
přetvářet, modernizovat, řešit požadavky jeho obyvatel, musíme 
jednat tak, abychom byli schopni stavby ve veřejném prostoru 
nejen projektovat, ale i stavět. Opravdu nelze spoléhat na to, že 
jedna politická reprezentace projekty připraví a druhá nastupu-
jící na ně zajistí finanční prostředky a postaví je. Co když bude 
mít jiné priority? Třeba veřejnou dopravu nebo tunely pro vla-
kové spojení. Stačí se podívat do okolních měst v našem regionu.

Na stavby ve veřejném prostoru se snažíme dívat nepoliticky. 
U menších staveb nebo staveb s relativně krátkou dobou, než 
je někdo upraví či předělá na základě aktuálních trendů, jde-
me cestou odborných komisí města, kde jsou zastoupeny všech-
ny politické strany zastoupené v zastupitelstvu, ale i veřejnost, 
a také formou konzultací před i v průběhu projektování. U sta-
veb s dlouhodobým dopadem na vzhled města postupujeme zjed-
nodušenou soutěží o návrh nebo tradiční architektonickou sou-
těží.

Takto postupujeme dlouhodobě a věříme, že je to pro naše 
město více než přínosné. Vždy jsme se snažili do posledního oka-
mžiku naslouchat, diskutovat a provádět změny i do započatých 
projektů. A je vidět, že to funguje. Bez toho bychom nebyli schop-
ni za uplynulých deset let nainvestovat do veřejného prostoru 
bezmála 2 miliardy korun.

Jan Birke, starosta
Jan Čtvrtečka, místostarosta
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linka 1212 – celorepubliková info linka NONSTOP zdarma

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu 
724 810 106 (textový hovor s přepisem – vhodné pro neslyšící 
osoby a seniory)
Linka SZÚ je v provozu NONSTOP pro kohokoliv, kdo se potřebu-
je poradit v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19.

Krajská hygienická stanice Hradec Králové
1221 – INFOLINKA KHS Královéhradeckého kraje (i pro neslyší-
cí) – v provozu od pondělí do pátku v době od 8.00 do 19.00 ho-
din, o víkendu od 9.00 do 16.30 hodin. Doporučujeme využít pri-
márně emailové adresy koronavirus@khshk.cz.

Důležitá telefonní čísla pro občany Náchodska
Zdravotní pojišťovna    Kontakt
Všeobecná zdravotní pojišťovna .............................. 952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna ................................. 844 888 888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ..................810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna ................................... 261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ............................ 800 209 000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra  .............. 844 211 211
RBP zdravotní pojišťovna ........................................... 800 213 213

SPECIÁLNÍ INFOLINKA PRO SENIORY – 800 200 007 
Jste-li v seniorském věku či pečujete o seniora, získáte na této 
lince nejen všeobecné informace o koronaviru a onemocnění CO-
VID–19, ale i rady a doporučení, jak o seniora v této souvislosti 
pečovat. V provozu denně od 8 do 20 hodin. Zdarma.

Náchod 178x59 mm ČB 2019 „Tchán 1“

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

Dobře mi poradili
a ještě jsem ušetřil

Začátkem září představila ŠKODA AUTO nový elektrický 
model ENYAQ a těsnění na tento vůz patří k letošním no-
vým zakázkám Saar Gummi Czech. Červenokostelecký 
výrobce těsnění pro automobilové karosérie bude vyrá-
bět i těsnění pro ENYAQ Coupé, které má být v prodeji 
v roce 2021. Také další novinka cílí k výrobci v Česku, je 
to těsnění kapoty a pátých dveří pro nový modelu HY-
UNDAI Tucson. 

Na vůz OPEL Astra vyrábí Saar Gummi těsnění již po ně-
kolik jeho generací. Tradice pokračuje a pro následníka 
současného modelu bude firma vyrábět společně se Sa-
arGummi Iberica kompletní balík dynamických těsně-
ní. V říjnu odcházely z Červeného Kostelce první proto-
typové díly.

I v zakázkách pro následující roky je Saar Gummi úspěš-
ná. Pro Audi vyhrála projekty na modely eQ5/eQ6 a Audi 
E6. Pro novou řadu BMW 5, jejíž sériová výroba startu-
je v roce 2023, získala zakázku na vnitřní těsnění dve-
ří a těsnění prahu.

Další velmi významný úspěch je zakázka od PSA na vozy 
z jedné společné platformy Peugeot 3008 a 5008, Opel 
Grandland a Citroen C5 Aircross. Kromě toho se Saar Gu-
mmi podařilo vyhrát i několik dalších drobnějších pro-
jektů, jeden z nich je pro Rolls-Royce.                         (PL)

Saar Gummi 
Saar Gummi má nové zakázky  

i projekty pro další roky
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   Zprávičky 
 z Masaryčky

ZŠ BABÍ

Zase je to tady. Díky prudkému nárůstu 
počtu nakažených koronavirem je od po-
loviny října žákům opět vstup do školy 
zakázán. Výuka probíhá na dálku. Mu-
síme doufat, že to nebude trvat dlouho.

Sedmé třídy se před distanční formou 
vyučování stihly podívat do Hradce Krá-
lové. Sedmáci tam v doprovodu učitelek 
Mgr . Kláry Nešetřilové a Mgr. Natálie 
Kotopulu 18. a 25. září navštívili Techno-
logické centrum. Cílem bylo prohloubit si 
znalosti ze světa obchodu, firem a podni-
kání. Po úvodní prohlídce zařízení řeši-
li logokvíz, poté si vyslechli krátkou pre-
zentaci, následně se rozdělili do několika 
skupin; každý tým dostal určité téma, 
respektive podklad pro jisté imaginár-
ní podnikání. Z dětí se rázem stali napří-
klad ševci či švadleny, jiní se zabývali ří-
zením restaurace a dalších služeb. „Bylo 
vidět, že každá parta má svého pomysl-
ného vedoucího a ten byl tahounem celé 
skupiny,“ podotýkají obě kantorky a dodá-
vají: „Někteří potřebovali pomoci, protože 
zcela nepochopili zadání, nebo nevěděli, 
jak ho správně uchopit, jinde zase narazili 
na jazykovou bariéru…“ Účastníci akce se 
zabývali i marketingem: za úkol měli najít 
způsoby, jak by jejich fiktivní firmu co nej-
lépe představili veřejnosti, přičemž řeše-
ní hledali především na sociálních sítích. 
A nakonec vše, co si připravili, ostatním 
prezentovali. Na závěr mezi ně zavítaly 
podnikatelky z královéhradecké firmy 
U dvou koček, jež se zabývá výrobou mý-
del, a vyprávěly jim mimo jiné o tom, jak 
s podnikáním začínaly. 

Školní družina v říjnu odstartovala ce-
loroční hru Cesta kolem světa. „Každý mě-
síc se podíváme do jiné země, čeká nás 
plno soutěží, her, vyrábění a také odměn,“ 
uvádí vychovatelka Romana Baškovská. 
Snad si děti už vbrzku budou moci tuto 
pro ně pečlivě připravenou zábavnou ak-
tivitu dostatečně užívat. 

Prostory, v nichž se družina nachá-
zí, však ani v době uzavření škol nezejí 
prázdnotou. ZŠ TGM totiž byla – stejně 
jako na jaře – vybrána za místo, kam mo-
hou příslušníci integrovaného záchranné-
ho systému posílat své ratolesti v době, 
kdy vykonávají nelehkou, nyní značně ztí-
ženou práci pro nás všechny. Poděkování 
patří nejen jim, ale také ředitelům a pe-
dagogickým i nepedagogickým pracovní-
kům všech školských zařízeních v Nácho-

dě za pomoc při zajišťování dohledu nad 
těmito dětmi. 

Závěrem se ještě zmíníme o školní tě-
locvičně, kterou vedle našich žáků vyu-
žívají i SVČ Déčko a náchodské sportov-
ní kluby. Ta díky financím od zřizovatele, 
tedy města Náchod, prošla v létě rozsáh-
lou rekonstrukcí; dostala novou podlahu 
a osvětlení, došlo rovněž na vymalování 
a zateplení. Všem, kdo se na jejím vylepše-
ní jakkoliv podíleli, moc děkujeme. 

Kolektiv ZŠ TGM Náchod

Plavání v Polsku
Začátkem září se naši čtvrťáci a páťáci 

zúčastnili projektu města Náchoda s Pol-
skem, který se konal v plaveckém bazé-
nu Kudowa Zdrój. V úvodu žáci z Babí 
s žáky z Polska zhlédli ukázku záchra-
ny tonoucího. Poté se převlékli do plavek 
a měli možnost si vyzkoušet masáž srdce 
na figuríně, dýchání s kyslíkovou maskou 
s potápěčem a vytažení tonoucího s po-
mocí záchranného kruhu. Pro děti byla 
připravena soutěž ve vytrvalostním pla-
vání. Naše žačky vybojovaly první tři příč-
ky. Na rozloučenou si děti zacvičily vodní 
aerobic a zahrály vodní pólo. Dopoled-
ne si všichni nejen užili, ale také získa-
li nové zkušenosti a dovednosti. Příště je-
deme opět.     kolektiv ZŠ Pavlišovská – Babí

níci, které si na ně zveme. Druháci inspi-
rováni pohádkou “O panence, která tence 
plakala” z knížky “Povídání o pejskovi 
a kočičce” navštívili “ Muzeum starožit-
ných kočárků”, kde si prohlédli spous-
tu krásných kočárků, panenek, domečků 
a pokojíčků. Porovnali si, s jakými hrač-
kami si hrají dnes a uvědomili si, že by si 
jich měli vážit.

 Třeťáci si vyzkoušeli, jak se v příro-
dě hledají staré mince a kovové předmě-
ty a jak slouží tato činnost nejen k ochra-
ně přírody, ale prospívá zdravému životu 
člověka. A jak zachránit život se učili při 
projektu o první pomoci.

 Čtvrťáci, kteří si pozvali hasiče, ob-
divně vzhlíželi k veškeré technice, kterou 
jim hasiči předvedli, zapamatovali všech-
ny důležité rady, které dostali, kdyby v je-
jich blízkosti hořelo. Jak zatelefonovat, jak 
hasit, či jak se co nejrychleji zachránit. 
Jak se chránit proti slovním útokům nebo 
dokonce proti fyzickému napadení, se do-
zvěděli také při dalším projektovém dni 
uskutečněném k prevenci šikany a kyber-
šikany. 

Domníváme se, že projektové dny, kte-
ré se věnují praktickým dovednostem, 
jsou pro děti velmi přínosné. 

Projektové dny v družině jsou zamě-
řené na různé možnosti trávení volného 
času. U dětí, které znají hlavně hry na po-
čítači a organizované trénování, je tato 
inspirace velmi přínosná. Paní vychova-
telky vzaly děti na farmu, aby se sezná-
mily s chovem hospodářských zvířat. 
Na školní zahradě se mohly pomazlit se 
psy Husky a už i ví, jak se o ně starat. 
A také si děti vlastnoručně vyrobily krás-
né náramky a dozvěděly se mnoho zají-
mavých informací o materiálech a historii 
korálků. Rádi bychom touto cestou podě-
kovali všem odborníkům, kteří nám po-
mohli a přispěli spolu s námi k pestřejší 
výuce našich žáků.        Učitelé ze ZŠ Běloves

ZŠ BĚLOVES
Jak se máme v Bělovsi?

Chceme, abychom předali našim žá-
kům co nejvíce znalostí, ale uvědomuje-
me si, že je pro ně důležité i seznámení 
se s různými praktickými obory pro práci 
i využití volného času. K tomu nám slou-
ží projektové dny a pomáhají nám odbor-
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„Co nového pod Montací“
Ve škole Pod Monta-

cí máme rádi přírodu, pro-
to jsme na začátku podzimu 
trávili co nejvíce času venku 
a užívali si čerstvého vzdu-
chu. Učení venku se ukázalo 
jako zábavné a zároveň prak-

tické řešení nejen pro přírodovědu, ale 
také jako ideální volba při výrobě pravě-
kých nástrojů nebo zkoumání vlastností 
látek. Příjemné zkušenosti nás dále moti-
vují a utvrzují v přesvědčení, že pro učení 
venku neexistuje nevhodné téma.

Naši páťáci na konci září vyrazili na kaž- 
doročně konaný Bivak kurz do Velké Úpy. 
V prostředí Krkonošského národního par-
ku se zajímali o přírodu a všímali si vli-
vu člověka na životní prostředí. V praxi si 

vyzkoušeli, co vše je potřeba znát a umět, 
chceme-li si užít pobyt v horách a být při-
praveni na různé situace, které mohou na-
stat. Uvědomili si, jak důležitá je efektivní 
komunikace a spolupráce. Při každoden-
ní turistice kluci a holky poznávali rostli-
ny a živočichy, zjišťovali, k čemu mohou 
být užitečné různé druhy uzlů, jak roz-
dělat oheň a společně si na něm připravit 
něco k pití či jídlu. Svou vytrvalost všichni 
účastníci prověřili při výstupu na Sněžku 
provázeném drsným horským počasím, 
které ale nemohlo pokazit radost z dosa-
žení cíle. Následující adrenalinový záži-
tek na bobové dráze byl tedy opravdu za-
sloužený :) 

Šesťáci vycestovali na “Bišík”, kde ab-
solvovali adaptační kurz. V prostředí Adr-
špašsko-teplických skal měli možnost se 
hlouběji poznat a stmelit v rámci třídy. 
Společně se věnovali různým aktivitám 
prohlubujícím spolupráci, řešení nároč-
ných situací, vytvářeli pravidla a podpo-
rovali se v jejich dodržování, pracovali 
na vzájemné důvěře, ale také si užíva-
li spoustu legrace. I když se většina dětí 
znala již několik let, ukázalo se, že se 
o sobě stále mohou dozvědět nové věci či 
nacházet společné zájmy. Při zážitkových 
aktivitách děti společně vytvářely plány, 
zkoušely různé strategie při řešení úko-
lů, reflektovaly jejich zvládnutí a navrho-
valy možná zlepšení. Při závěrečné reflexi 
od dětí zaznělo, že jediné, čeho bylo málo, 
byly dny, které spolu mohly na adaptač-
ním kurzu strávit :)

Věříme, že brzy budeme moci znovu 
trávit společný čas ve škole i venku a že 
budeme mít dostatek příležitostí pro ta-
kové učení, které je pro nás radostí. 

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

ZŠ PLHOV
DofE setkání na ZŠ Plhov Náchod

Program DofE (cena vévody z Edinbur-
gu) je na naší škole pátým rokem a do svě-
ta se šíří z Velké Británie od poloviny 50. 
let minulého století. To, že se týká dob-
rovolnictví, rozvoje našich dovedností 
a rozvoje ve sportu teď už sice víme, ale 
je to teprve před námi.

Dne 8. října k nám na školu zavítali dva 
členové širšího DofE týmu České republi-
ky Pepa a Líza, kteří mají na starost oblast 
východních Čech. Připravili si pro děti ze 
7. tříd kromě představení programu také 
video setkání se dvěma ambasadory, kte-
ří v nedávné době získali ocenění vévo-
dy z Edinburgu, z toho jedna z nich do-
konce zlatou úroveň. Podstatnou částí ale 
byly aktivity, které děti v rámci malých 
skupin plnily, a (snad) zažily tak alespoň 
z části, o co v programu vlastně jde. Třídi-
ly odpad, zakoušely pomoc nevidomému 
nebo zraněnému, prověřily své znalosti 
v testu, pracovaly s hlavolamy, učily se, 
jak správně balit batoh na výpravu a jak 
společnými silami postavit stan atd. Jestli 
se do celosvětově známého programu za-
pojí další naše děti, ukáže v této nelehké 
době až čas. První zájemce už ale máme. 
A těšíme se.

Informace (i fotografie a videa) k pro-
gramu si můžeme najít na www.dofe.cz

 Monika Hovádková, Jaroslav Štěpán

Deváťáci si na cyklistickém 
kurzu užili kolo i vodu

Deváté třídy vyzkoušely novou destina-
ci pro cyklistické kurzy, a to Chřenovice 
poblíž Ledče nad Sázavou. Kemp se nachá-
zí přímo na břehu řeky Sázavy. Ubytování 
bylo v chatkách, některé děti však využi-
ly pěkného počasí a spaly i s p. uč. Hovád-
kovou v hamakách. 

Místní terén je poměrně náročný. Čeka-
lo nás několik vyjížděk po okolí. Navštívi-
li jsme záchrannou stanici v Pavlově, kde 
jsme si prohlédli handicapovaná zvířata. 
Jeden den jsme si to namířili do Ledče nad 
Sázavou a projížděli jsme i Sluneční záto-
kou, kde J. Foglar pořádal své legendární 
skautské tábory.

Děti si užily i vodu. Přímo v kempu 
mohly trénovat na kanoi. Jedno dopole-
dne jsme strávili u blízkého splavu, kde 

se zájemci mohli vykoupat, a ve čtvrtek 
jsme sjížděli Sázavu na sambách v úseku 
Kácov – Český Šternberk. Tento výlet byl 
pro mnohé tím nejintenzivnějším. Kanoe, 
jezy, stavba pyramid z lodí, nešťastné uto-
pení Go-pra, cvaknutí se… K tomu ještě 
spousta zážitků ze soutěží, přívozu, kol 
i večerních táboráků.

Vše už jen korunovala páteční zastáv-
ka v Kutné Hoře a prohlídka tohoto měs-
ta. Děti hodnotily tento kurz jako nezapo-
menutelný, není divu:).

Petra Horáková (třídní učitelka)

Adaptační třídní den 6.B
 Vzhledem k situaci byly na ZŠ Plhov 

zrušeny adaptační pobyty šestých tříd. 
Aby žáci nepřišli o stmelovací aktivity, 
proběhl dne 8. října třídní den 6.B. 

Začali jsme ranním kruhem, bylo potře-
ba si připomenout a prodiskutovat třídní 
pravidlo Respekt pro mě i pro tebe. Mluvi-
li jsme o vzájemných vztazích. O tom, jak 
rádi chodíme do školy a o tom, co nás čeká 
v případě distanční výuky. Děti se shod-
ly, že výuka z domu je nutné zlo, na které 
si už zvykly a v případě, že nastane, ales-
poň budou vědět, co je čeká. 

V dalším bloku aktivit jsme si vyzdo-
bili třídu halloweenskými a podzimními 
motivy. Okna máme plná netopýrů, líst-
ků, hub a veverek. S dobrou náladou jsme 
vyrazili do školní kuchyně, abychom si 
uvařili společný oběd. Menu o několika 
chodech se vydařilo, všichni jsme si po-
chutnali a užili si mnoho legrace. 

Věřím, že se 6.B dobře adaptuje na dru-
hém stupni a že nás čeká mnoho příjem-
ných školních zážitků. 

Hana Drtinová (třídní učitelka)

Nový školní rok jsme zaháji-
li úspěšně, vyměnili jme si mezi 
sebou vzpomínky na prázdni-
ny a s nadšením jsme se pusti-

li do práce. Vyrábíme, kreslíme, učíme se. 
Za podporu naší práce chceme touto 

cestou poděkovat za sponzorský dar fir-
mě Bauch, Navrátil s.r.o. z Nového Města 
nad Metují, která věnovala našim žákům 
kartony. Využíváme je hlavně při pracov-
ních činnostech a výtvarné výchově. Dě-
kujeme.

Krásné počasí nás často lákalo do pří-
rody. Máme rádi hodiny tělesné výchovy, 
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a proto jsme vyrazili na louku v blízkos-
ti náchodského zámku. Ta nás obdařila 
sluncem, vyzvala nás k běhu, hrám a k ve-
selí. Děti ze speciálních tříd si zase užíva-
ly na sportovišti u náchodského pivova-
ru. Prožitková pedagogika a aktivity s ní 
spojené se staly náplní mnoha vyučova-
cích hodin.

Třídy základní školy speciální vyráběly 
drobné dárky pro své nejbližší a pro spo-
lečný projekt Strom, na který si každý žák 
vymodeloval svůj list. Jde o nástěnný ka-
chel, který bude zdobit chodbu školy. Toto 
společné dílo dětí vzniklo v keramické díl-
ně, jejíž součástí je keramická pec.

Protože podzim je dobou, kdy si poví-
dáme o sklizni ovoce, žáci speciálních tříd 
za pomoci své paní učitelky upekli výbor-
ný švestkový koláč.

Zatímco jiní připravovali jednoduché 
občerstvení v podobě ovocného salátu, 
III. třída ZŠ se věnovala fyzice. Tématem 
hodiny byly změny skupenství látek. Že 
led taje, pára se mění v kapky vody a voda 
zmrzne, jsme si napsali. Až vlastní pokus 
pod vedením paní učitelky nás o tom pře-
svědčil. 

 Děti, které navštěvují školní druži-
nu, se každý den těší na nové hry. Těší 
se nejen na tzv. balanční hru, která vy-
žaduje pozornost a soustředění, ale hlav-
ně na pohybové aktivity, na různá cviče-
ní („Cvičíme s Míšou“, „židličkovanou“), 
apod.

 Vaříme, vyrábíme, ale také „létáme 
do vesmíru“. Pod tímto názvem probíhá 
polytechnická výchova žáků praktické 
školy. Z kostek Lego si postavili startova-
cí rampu pro raketu, raketu, třídící cent-
rálu. K jejich dalším oblíbeným aktivitám 
patří také pečení buchet, výroba poma-
zánek, ale také praní a žehlení. Jednodu-
še řečeno, nácvik praktických dovedností.

 Co zajímavého na nás čeká v době 
předvánoční, bude pro nás překvapením. 
Nové nápady a myšlenky se určitě přemě-
ní ve skutečnost a budou se těšit naší ra-
dosti. Těšme se!!!          Mgr. Ivana Kolářová

Novinky ze STAVEBKY A OBCHODKY
Žijeme v době, kdy se většina akcí pře-

souvá na neurčito, nebo se definitivně 
ruší. Žáci naší školy ale měli to štěstí, že se 
v první polovině září mohli zúčastnit jak 
seznamovacího, tak sportovního kurzu. 

Adaptační kurzy prvních ročníků pro-
bíhaly postupně od 1. září buď v nádher-
ném prostředí broumovského kláštera, 
nebo v areálu penzionu Köhler v Dešt-
ném v Orlických horách. Noví spolužáci se 
se svými třídními učitelkami a s paní zá-
stupkyní Mgr. Helenou Kudelovou pozná-
vali při různých prožitkových, komuni-
kačních a tmelících aktivitách. Po návratu 
do školy se ukázalo, že společně stráve-
né chvíle pomohly k rychlejšímu utváře-
ní nového třídního kolektivu. 

To žáci třetích ročníků měli v nohách 
desítky kilometrů, které ušli pěšky, nebo 
najeli na kole během týdenního sportov-
ního kurzu v Orlických horách. V pondě-
lí 14. září vyrazili od školy pod vedením 
svých učitelů směrem na Ostrovy, projeli 
malebným údolím řeky Metuje až do Pek-
la a odtud začali stoupat do Olešnice. Cí-
lem této první cyklistické etapy se stala 
chata Juráška, která leží na konci Olešni-
ce a nabízí pestré sportovní vyžití. Kro-
mě turistiky a cyklistiky si mohli třeťáci 
v tamějším areálu zastřílet ze vzduchov-
ky, zahrát stolní tenis, volejbal nebo tré-
novat hod granátem. Nechyběly ani cyk-
listické dovednostní souteže, duatlon či 
zajímavá přednáška na téma první pomo-
ci. Tento kurz se i díky krásnému slun-
nému počasí velice vydařil a všichni mají 
na co vzpomínat. 

A na co se můžeme těšit v následujících 
měsících? Především na to, že bude do-
končena rekonstrukce budovy A, budovy 
bývalé VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Le-
tzela, a také na to, že budeme moci během 
Dní otevřených dveří, které se budou ko-
nat 27. a 28. listopadu 2020, přivítat nové 
zájemce o studium na naší škole, na Střed-
ní průmyslové škole stavební a Obchodní 
akademii arch. Jana Letzela, Náchod, pří-
spěvková organizace. 

Mgr. Lea Zálišová 

Střední průmyslová škola 
stavební a Obchodní 
akademie architekta 
Jana Letzela, Náchod, 
příspěvková organizaceZačátek října vypadal úplně normál-

ně. Druhá skupina šesťáků absolvovala 
tradiční čtyřdenní adaptační kurz v Tep-
licích nad Metují. Tyto kurzy mají velký 
vliv na vytváření a formování nových ko-
lektivů. S třídními učiteli, speciální peda-
gožkou a psycholožkou školy si děti užily 
dny plné soutěží, sportování a vycházek 
do krásného okolí. 

Nezaháleli jsme ani ve škole. Čtvr-
ťáci absolvovali vlastivědnou exkurzi 
do archeoparku v Uhřínově, kde si moh-
li na vlastní kůži vyzkoušet, jak žili naši 
prapředci. Proběhla i výuka dopravní vý-
chovy na dopravním hřišti v Náchodě.

Bohužel pak přišlo to, čeho jsme se 
všichni moc obávali – od středy 14. 10. 
2020 se uzavřely úplně všechny školy 
a děti přešly na distanční výuku. Ve skry-
tu duše jsme všichni tajně doufali, že ale-
spoň žáci 1. stupně budou moci v docház-
ce pokračovat, ale nestalo se tak. A tak nás 
opět čeká výuka „na dálku“. V naší ško-
le používáme školní portál Edookit, který 
kombinujeme s aplikací Microsoft Teams. 
Ta umožňuje výuku prostřednictvím vi-
deokonferencí, chatů či kvízů.

„Na distanční výuku jsme se připravovali 
od začátku školního roku, všichni kolegové 
i děti na 2. stupni prošli proškolením v apli-
kaci Microsoft Teams. Dětem jsme ponechali 
upravené rozvrhy hodin, vynechali jsme pou-
ze veškeré výchovy. Přesto je nám všem jas-
né, že tato forma výuky je velmi náročná ne-
jen pro kolegy, ale především pro rodiče žáků 
1. stupně. A to nemluvím o prvňáčcích, kteří 
se bez pomoci rodičů určitě neobejdou. Pro-
to všichni věříme, že vládní opatření pomo-
hou v zastavení šíření nemoci COVID-19 a sli-
bovaného 2. listopadu děti do školy skutečně 
nastoupí“ řekl ředitel školy Mgr. František 
Majer.

A tak si jen přejme, aby se slova pana 
ředitele vyplnila, a v příštím sloupku vás 
budeme moci opět informovat o tom, co 
se děje na Komendě.                  Kolektiv ZŠ

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ
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- podnikání

- podnikání
-  zahraniční obchod 

a cestovní ruch

- pozemní stavitelství
-  rozpočtování a kalkulace 

staveb
- navrhování interiérů (design)

Dny otevřených dveří jsou: 
27. a 28. 11. 2020 

14. 1. 2021

Nostalgické Vánoce
6. 11. – 6. 12. 2020

TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA VÁNOČNÍCH 
DEKORACÍ, ADVENTNÍCH VAZEB A DÁRKŮ 

SE LETOS VZHLEDEM K OKOLNOSTEM PŘESOUVÁ 
Z MUZEA BOŽENY NĚMCOVÉ NA INTERNET.

OBLÍBENÉ ZBOŽÍ NAKOUPÍTE NA: 
www.nostalgickevanoce.cz

VŠE PŘIPRAVÍME NA OBJEDNÁVKU, 
VČETNĚ SKVĚLÝCH VÁNOČNÍCH DORTŮ.
Pořádá společnost Kouzlo starých 

časů za laskavé spolupráce 
Muzea Boženy Němcové.

www.kouzlostarychcasu.com

Nostalgicke_vanoce_cb_inzerat_86,5x59.indd   1 14.10.20   16:28
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75 let s vámi

90.5 FM | 95.3 FM | 96.5 FM | R-HK
hradec.rozhlas.cz

ZPRÁVY Z REGIONU | ČESKÉ PÍSNIČKY | DOBRÉ RADY
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE | ZAJÍMAVÍ HOSTÉ

CRoHK_75_Nachodsky zpravodaj_178x251_CB.pdf   1   27.08.2020   9:21
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„Jsme opravdu mile překvapeni, kolik návrhů se sešlo, a přede-
vším v jaké kvalitě. Je zřejmé, a cítíme to tak od začátku, že nákup 
tohoto lukrativního pozemku v centru do majetku města je naprosto 
unikátní v rámci nejen České republiky, ale i Evropy. Potvrzuje se, že 
tato investice byla tedy jednoznačně správným krokem. Do návrhů 
byly zakomponovány nejen požadavky města, ale především obča-
nů, za což jsem velmi rád. Společně tvoříme novou městskou čtvrť,“ 
uvedl starosta města Náchoda Jan Birke.

S náročným úkolem představit budoucí podobu náchodské 
Tepny se popraly ateliéry a týmy z České republiky i ze zahrani-
čí a 26 účastníků soutěže znamená alespoň 150 odborníků, kte-
ří se několik měsíců věnovali vizi rozvoje města Náchoda. Do-
savadní průběh soutěže prokázal, že území snese značný počet 
nových obyvatel v centru města, a že propojení bydlení s leh-
kou výrobou a výzkumnou činností ponechává dostatek prosto-
ru pro stavby financované z veřejných rozpočtů, jako je výjez-
dová stanice záchranné služby a hasičská zbrojnice či sociální 
služby – mezigenerační centrum, školka nebo komunitní cent-
rum. Návrhy řešily i fázování výstavby, zejména u obchodu Lidl. 

K dosavadnímu průběhu soutěže a počtu návrhu předseda po-
roty Jaroslav Wertig uvedl: „V této „rozkomunikované“ době si stále 
více uvědomuji cenu konsensu. Proto si velice vážím, že jsme se v prv-
ním kole, bez ohledu na to, jestli jsme místní nebo přespolní, jestli 
jsme architekti, urbanisti nebo tzv. laici, že jsme se shodli ve volbě 
návrhů, které podle nás vzdorují trendu tříštění, rozdělování a pre-
zentování sebe sama. Návrhů, které hledají způsob, jak propojit od-
dělené části města, navázat na jeho genia loci a propojit minulost 
Náchoda s jeho budoucností. Těším se na další kolo“.

Jednání poroty vedl architekt Jaroslav Wertig (A69 – archi-
tekti) a spolu s kolegy z oboru a politickou reprezentací města 
vybrali 5 návrhů postupujících do druhého kola soutěže. Aktiv-

MEZINÁRODNÍ OTEVŘENÁ DVOUFÁZOVÁ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH – PRVNÍ KOLO

NOVÁ TEPNA – Vrstevnaté centrum Náchoda
Město Náchod obdrželo na urbanistické řešení areálu bývalé Tepny 26 návrhů. Porota na svém jednání vybrala 5 návrhů, kte-
ré postupují do dalšího kola soutěže. 

ní účast politické reprezentace, jmenovitě starosty Jana Birke, 
místostarosty Jana Čtvrtečky a předsedy Komise pro řešení bu-
doucnosti areálu Tepna Michala Kudrnáče zajistí kontinuitu sou-
těžních výsledků a její transformování do územní studie, která 
se po svém schválení zastupitelstvem města stane závaznou do-
kumentací pro všechny aktéry v území.

S ohledem na vládní opatření spojená s COVID-19 se zahra-
niční porotkyně Tina Saaby a Marta Mnich účastnily jednání 
na dálku z Dánska a Polska a jejich preference byly zohledněny 
i v hodnocení tohoto prvního kola. Hlasujícími porotci byli dále 
architekti Pavel Hnilička, autor pražských stavebních předpisů 
a autor urbanistického návrhu Rohanského ostrova v Praze, Aleš 
Krtička z atelieru Tsunami a Viktor Vlach.

Termín pro odevzdání návrhů v druhém kole je stanoven 
na 11. 12. 2020. Výsledky soutěže spolu se všemi návrhy budou 
uveřejněny v lednu 2021. 

Oceněny budou tři nejlepší návrhy: 1 000 000 Kč pro první 
místo, 750 000 Kč pro druhé a 500 000 Kč pro třetí místo. Další 
dva neoceněné návrhy, které postoupily do druhého kola, obdr-
ží každý 200 000 Kč. 

Veškeré informace k soutěži najdete na stránkách soutěže:
https://cceamoba.cz/souteze/tepna-nachod

Vyhlašovatel soutěže o návrh:
Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 
547 01 Náchod
Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek:
MOBA studio 
U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 222 521

CCEA MOBA
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Virus Covid-19, kterému již od jara česká média věnují velkou 
část svého času a prostoru, rozdělil společnost na několik sku-
pin. Zatímco jedni přijímají všechny informace s velkým znepo-
kojením a obavami, druzí se staví do opozice a odmítají epide-
miologické situaci podřizovat svůj život. Jiní dokonce existenci 
nemoci zcela popírají a někteří možná již svůj názor během le-
tošního roku několikrát změnili. Zaznívají různé názory také 
z úst lékařů, politiků i epidemiologů. 

Lékařka Eva Hanková je specialistkou v oboru Infekční lékař-
ství a vedle provozování infekční ambulance v náchodské ne-
mocnici se aktuálně také přímo stará o pacienty s onemocněním 
Covid-19. Požádala jsem ji proto o zodpovězení několika otázek, 
které v současnosti hýbou naší společností. 

Je možné Covid-19 nazývat „rýmičkou“? 
Není to rýmička. Většina z občanů, kteří se nakazí, prodělá 

lehké onemocnění, které někdy ani nezaznamenají. Ale u části 
lidí, a nejsou to jen výjimky, může dojít k velmi těžkému one-
mocnění, které jim ukrátí život. Jak řekl pan primář Chrdle z in-
fekčního oddělení českobudějovické nemocnice, bojujeme o ži-
voty lidí, kteří tady mohli 10, 20 let žít při dobré kvalitě života.

Je možné Covid-19 porovnat s chřipkou? 
Zásadní rozdíl je v tom, že chřipka má sezónní charakter. Do-

voluje nám si oddechnout a po jaru nabrat síly – jak těm, kdo 
stonali, tak těm, kteří se o ně starají. Covid nás nešetří. Ten se-
zónnost nezachovává. Další rozdíl je v tom, že proti chřipce se 
lze očkovat, na Covid-19 zatím vakcínu nemáme. A další věc, pro-
ti chřipce máme léky i v tabletách, které jsou daleko dostupněj-
ší než proti covidu. Tyhle tři faktory jsou u chřipky příznivější, 
přestože i na chřipku lidé mohou zemřít. A jestli Vám zemře člen 
rodiny na chřipku či na covid-19, budete úplně stejně smutní. 

Dá se předem odhadnout, jaký budu mít průběh nemoci?
Když se podíváme prostým okem na pacienty, kteří leží na na-

šich odděleních, vidíme, že většina z nich jsou starší, obézní 
muži s cukrovkou. Nejsou to ale jediné rizikové faktory, mohou 
onemocnět i mladší lidé, kteří jsou zdánlivě zdraví, protože ni-
kdo nevíme, jestli u nás neklíčí nějaká nemoc. 

Jak vnímáte mediální kampaň, která kolem koronaviru běží 
již od jara? 

Těch kampaní běží několik. V médiích vidíme a slyšíme na-
prosto protichůdné informace a člověk, který má jinou odbor-

Lékařka Eva Hanková: 
Covid není rýmička. Rychlé hubnutí nyní nedoporučuji.

nost a nevyzná se v tom, musí být často zmatený, vystrašený, 
nebo naopak znechucený a může si myslet, že jde o jeho svobo-
du, že tato nemoc je pouhým nástrojem k utužení moci vlády. 
Tak to ale není. 

Tento dojem možná nabyli Češi na jaře, kdy tu byly velmi přís-
né restrikce, ale nemocných v té době nebylo mnoho… 

Je to možné. Ale právě díky těmto opatřením nedošlo k vět-
šímu rozšíření infekce, a ti, kteří přežili s vypětím sil všech ko-
lem nich, anebo kterým nepřežili příbuzní, by rozhodně neřekli, 
že se v té době nic nedělo. Podařilo se infekci utlumit, zabránit 
jejímu většímu šíření, ale následná euforie a uvolnění opatře-
ní, které bylo rozhodně výraznější než v okolních zemích, vedlo 
k tomu, že jsme tam, kde dnes jsme. A dnes rozhodně už nelze 
říct, že o nic nejde. Zdravotnické kapacity jsou na hranici a není 
to jen otázka počtu lůžek, ventilátorů a dalších přístrojů, ale 
také toho, kdo se o nemocné bude starat. 

Máte z toho obavy? 
Mám, jako každý. Ale snažíme se dělat vše proto, abychom 

to zvládli. 

Zopakujte prosím zásady, jak se nejlépe chránit? 
Je třeba si uvědomit, že způsob léčby a léky typu remdesivir, 

isoprinosine či prednison, o kterých lidé slýchají v médiích, ne-
patří do rukou laika, mají přesně vymezené důvody a čas pro 
podání a při nesprávném použití mohou i ublížit. Do rukou lai-
ka patří mýdlo, protože virus je obalený tukem a mýdlo mu ne-
dělá dobře, dezinfekce, čistá rouška nasazená správně na nose 
a ústech – kterou si nesmíme osahávat. Dále je důležitá pestrá 
strava s dostatkem vitamínů, bez jakýchkoliv extrémních diet.

Jedním z rizikových faktorů je obezita. Je vhodné nyní zhubnout? 
Rozhodně bych nikomu nedoporučovala nyní držet extrémní 

dietu, kvůli snížení rizik spojených s covidem. Tak si může člo-
věk spíše uškodit. Na hubnutí je teď pozdě. Extrémní dieta tělo 
rozhodně neposílí. Naopak vyvážená strava s omezením tuků, 
cukrů a alkoholických nápojů udělá dobře každému. 

Jak by se o sebe měli nakažení pacienti doma starat? 
Každý člověk, který má nějaké onemocnění dýchacího ústrojí, 

by měl zůstat v klidu, fyzicky se nezatěžovat, nekouřit, jíst do-
statek vitamínů, a to nejen v ovoci a zelenině, ale také si koupit 
vitamín C, případně i B v tabletách. Naopak nedoporučuji vyso-
ké dávky multivitaminových preparátů, protože zde jsou i jiné 
složky, kterých není vhodné užívat nadměrné množství. Dále je 
dobré si dvakrát denně měřit tělesnou teplotu a pokud se těles-
ný stav zhoršuje, zejména pokud se člověk zadýchává i při běž-
ných činnostech, pak je vhodné konzultovat lékaře. Nepleťte si 
ovšem zadýchávání s pocitem, kdy má člověk ve strachu či úz-
kosti pocit, že se dusí, to je něco jiného a není to nebezpečné. 

Je důležité si nechat potvrdit diagnózu testem? 
Z epidemiologického hlediska určitě ano. Neměl by o tom ale 

rozhodovat laik, je potřeba test správně načasovat a indikovat jej 
v odůvodněných případech. Pokud je například člověk v karanté-
ně, tak první den po kontaktu s nakaženou osobou nemá smysl 
jít na vyšetření, test se většinou doporučuje pátý den. Pro paci-
enty, kteří přicházejí k hospitalizaci do nemocnice, máme k dis-
pozici nové rychlotesty, které vyšetřují takzvaný antigen, což je 
součást viru. Toto vyšetření je velmi rychlé, výsledek máme při-
bližně za 15-30 minut, takže můžeme pacienty bez prodlení roz-
třídit a počkat na výsledek PCR testu, který je spolehlivější a pro 
potvrzení onemocnění potřebný.

Děkuji za rozhovor. Lucie Chytilová
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Okénko do historie 
Svět mezi obrazy a malíři z kroužku n. p. Tepna 

V listopadu 1973 pořádali členové výstavu v přízemí Okresní 
lidové knihovny v Náchodě. Byla pestrá nejen náměty, ale i pro-
vedením. Inspirace létem: Josef Fiedler s obrazem Letní Jugo-
slávie, kde využil velké množství barev a Mirka Nechutná se 
svým poetickým nočním mořem. Motivy českých vesniček: Leo-
pold Drtina, známý především obrazy vesniček, chaloupek a Jo-
sef Červinka, s obrazy ve smutném, ale barevně zajímavém ladě-
ní. Příroda: Tentokrát Morava inspirovala Jaroslava Nýče, určitě 
se jednalo o vzpomínku na výlet kroužku v roce 1972. Zima: Jiří 
Kaufman a barevná hra mezi světlem a stínem. Náchodské mo-
tivy: Určitě Karel Šafář. Květiny: Boženka Kaufmanová a její zá-
tiší s květinami. Jak kronika uvádí „ani ve sněhu nemůže zapo-
menout na květiny.“ Hudba: Světová vlna big-beatu inspirovala 
profesora Bohumila Španiela, který i jeden ze svých obrazů na-
zval Big-beat. Abstraktní obraz Jaroslava Procházky a překva-
pivé obrazy Jaroslava Kolaji, který se donedávna věnoval věcem 
á la zátiší s pivoňkami“. Každou výstavu doprovází práce tepaná 
do plechu, nebo opracované dřevo Jana Plíška. Vystavovali i dal-
ší: J. Králíček, J. Suk, J. Ficek, Z. Kočvar, J. Hornych a Jana Han-
číková. Škoda jen, že kronika neuvádí další informace o jejich 
dílech. Myslím si, že i dnes platí u každé výstavy to, co uvedla 
Daniela Celbová v roce 1973: …„ a vy byste si přece jenom ten 
kousek světa mezi obrazy neměli nechat ujít.“ 

Jitka Amalberga Pácaltová

Okénko do současnosti
Jak jsme zde svým příznivcům v minulém vydání Zpravoda-

je avizovali, výstava na zámku v Kvasinách s názvem Obrazy 
na zámku, byla úspěšně zahájena v sobotu 3. října 2020 verni-
sáží. Z vernisáže vám přinášíme dvě fotografe.

Zhoršující se epidemiologická situace přiměla naši vládu vy-
hlásit Nouzový stav a s ním související zákaz návštěv kulturních 

akcí, tedy i výstav. Další vývoj budeme 
pečlivě sledovat a trpělivě vyčkávat 
na příznivější podmínky. Pokud by se 
tak stalo a na zámku v Kvasinách do-
šlo k prodloužení výstavy, rádi vám to 
v příštím vydání Zpravodaje oznámíme.

Také v měsíci říjnu 2020 byly naše 
pravidelné schůzky přerušeny na zákla-
dě vládou vydaných opatření a zákazů, 
týkajících se shromažďování. Udržuje-
me se vzájemně v kontaktu i v kondi-
ci pomocí internetu (e-mailu) a naší 
online galerii. V tomto těžkém obdo-
bí myslíme i na naše příznivce a čtená-
ře. Budeme se snažit pro vás připravit 
opět nějaké překvapení v podobě vý-
stav a dalších našich aktivit, jakmile to 
situace opět dovolí.

Text a foto: Jiří Spíšek

10. 10. 2020 se hrálo odložené benefiční představení Dejvic-
kého divadla Ucpanej systém pro organizaci PFERDA z. ú. Tato 
spolupráce mezi Dejvickým divadlem a organizací PFERDA z. ú. 
se uskutečnila již počtvrté a již počtvrté se také vyprodalo ná-
chodské divadlo Beránek. Celková částka, kterou představení vy-
neslo, se vyšplhala na krásných 222.393 Kč a poputuje na rekon-
strukci Tréninkové pekárny Láry Fáry v Kvasinách, která slouží 
klientům s těžším mentálním postižením již deset let a potře-
buje nový kabát.

Představení se odehrálo za přísných hygienických podmínek 
a v termínu za pět minut dvanáct, jelikož od pondělí 12. 10. jsou 
všechny kulturní akce z důvodu nařízení vlády pozastaveny. Or-

Dejvické divadlo opět hrálo pro PFERDU
ganizace PFERDA z. ú. si proto váží všech diváků, kteří na před-
stavení dorazili.

Akci podpořila spousta partnerů, kteří tak přispěli k tomu, že 
výtěžek ze vstupného bude moci být celý použit na rekonstrukci 
Tréninkové pekárny. Velký dík patří městu Náchod a společnos-
ti Beránek a.s., společnostem Servisbal obaly s.r.o., Hronovský 
s.r.o., Alprim s.r.o., Assa Abloy Rychnov nad Kněžnou, LP Print 
Náchod, Integraf Náchod, Autosas s.r.o. a Primátor a.s. a samo-
zřejmě všem diváků, kteří si zakoupili vstupenku.

Stolní a visací kalendář
NÁCHOD 2021
si můžete zakoupit nebo objednat 

v KNIHKUPECTVÍ Horová
telefon 491 426 622 nebo 603 281 257
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – listopad 2020

1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 28. 11. 2020 11.00 SKK Primátor Náchod – KK PSJ Jihlava  
2. kuželkářská liga žen : (hrací den – sobota)
 21. 11. 2020 10.00 SKK Primátor Náchod B – SK Žižkov Praha
 5. 12. 2020 10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Sparta Kutná Hora
2. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
 21. 11. 2020 14.30 TJ Červený Kostelec – Vltavan Loučovice
   5. 12. 2020 14.30 TJ Červený Kostelec – TJ Sokol Duchcov
3. kuželkářská liga mužů : (hrací den – sobota)
 28. 11. 2020 15,00 SKK Primátor Náchod A – SKK Hořice
1. kuželkářská liga dorostu : (hrací den – neděle)
   1. 11. 2020   9.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Hořice
   8. 11. 2020   9.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Primátor Náchod B
 15. 11. 2020 11.00 SKK Primátor Náchod B – SKK Vrchlabí SPVR
 29. 11. 2020   9.00 SKK Primátor Náchod A – KK Kosmonosy
 29. 11. 2020 11.00 SKK Primátor Náchod B – KK Jiří Poděbrady
Divize : (hrací den – pátek)
  6. 11. 2020  17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Dvůr Králové n.L. A
 13. 11. 2020  17.00 SKK Primátor Náchod B – START Rychnov n.Kn. B
 27. 11. 2020 17.00 SKK Primátor Náchod B – Sokol Dobruška
Východočeská soutěž : (hrací den – pátek)
 12. 11. 2020  17.00 SKK Primátor Náchod C – SK Hradec Králové C
 13. 11. 2020  19.00 SKK Primátor Náchod D – KK Zálabák Smiřice C
 22. 11. 2020  19.00 SKK Primátor Náchod D – SKK Primátor Náchod C

UPOZORNĚNÍ
Konání všech utkání samozřejmě záleží na uvolnění opatření týkajících se zamezení šíření 
nemoci COVID-19. Vše podstatné, včetně informací k turnaji neregistrovaných naleznete na 
našich webových stránkách www.kuzelky.nachod.net. Kuželkáři, všem přeji hlavně zdraví  
a pevné nervy do této nelehké doby a těším se na setkání na kuželně hned, jak to bude možné.

Dle mimořádného opatření Minister-
stva zdravotnictví ČR platného od 21. říj-
na 2020 se zakazuje na všech ostatních 
veřejně přístupných místech v zasta-
věném území obce (tedy i na sportoviš-
tích), pohyb a pobyt bez ochranných pro-
středků dýchacích cest na stejném místě 
a ve stejný čas více než 2 osob vzdálených 
od sebe více než 2 metry, nejedná-li se vý-
lučně o členy domácnosti. 

Toto opatření zásadně omezuje sporto-
vání právě na venkovních sportovištích. 
Z toho důvodu a na základě zrušení tré-
ninků všech sportovních klubů vedení 
města rozhodlo provoz těch největších 
sportovišť v Náchodě, tj. hřiště Hamra, 
víceúčelové hřiště „u Plechovky“ a dětské 
dopravní hřiště, po dobu platnosti krizo-
vých opatření uzavřít.

Venkovní hřiště u ZŠ T. G. Masary-
ka bude rovněž pro veřejnost uzavřeno 

Jak je to v souvislosti 
s nově zavedenými krizovými 
opatřeními s venkovními sportovišti v Náchodě?

a bude po dobu omezení sloužit pouze pro 
potřeby dětí docházejících do určené ško-
ly, kde je zajištěna péče o děti záchranářů. 
Všechna ostatní hřiště ve městě zůstáva-
jí za předpokladu dodržování všech naří-
zení bez omezení. 

„Nechceme lidi ještě více omezovat, než je 
nezbytně nutné, proto jsme se naopak roz-
hodli zachovat provoz zimního pítka v Ma-
lých lázních v Bělovsi. Prostor kolem pítka 
jsme však označili a žádáme všechny mi-
lovníky  běloveské  minerálky,  aby  hlavně 
ve vlastním zájmu přistupovali  jednotlivě 
a dodržovali předepsané rozestupy,“ uvedl 
starosta Jan Birke.

Když se začátkem října objevila tato 
informace v médiích, bylo všude uvede-
no, že zasloužilá a stále aktivní sokol-
ka Ing. Eva Trejbalová je z Prahy. Ano, 
již několik let tam žije, ale bytostně pat-
ří k nám do Náchoda. Vystudovaná inže-
nýrka chemie musela po roce 1968 nuceně 
odejít ze zaměstnání, od účasti na veřej-
ném životě ji to však neodradilo. Po same-
tové revoluci spoluzakládala Občanské fó-
rum a v roce 1990 se jako jedna z prvních 
účastnila na obnově Sokola. Byla zvolena 
náčelnicí tělocvičné jednoty Sokol Náchod 
a následně náčelnicí župy Podkrkonošské 
– Jiráskovy. Dlouhou řadu let se podílela 
na organizaci sportovních akcí, a to jak 
župních, tak i akcích jednoty a vedla nej-
různější oddíly zaměřené na sport a zdra-
vý životní styl. Za dlouholetou a obětavou 
cvičitelskou a organizační práci pro TJ So-
kol Náchod jí byla udělena Sportovní cena 
města za rok 2013.

Po přesídlení do Prahy stále žije aktiv-
ně a pomáhá druhým. Ve svých 86 letech 
ještě dnes vede jógu pro seniory v TJ So-
kol Praha Dejvice a svým přístupem k ži-
votu motivuje a inspiruje i o dvacet let 
mladší cvičenky. Neopustila je ani na jaře, 
kdy byl Sokol uzavřen, a iniciativně jim 
nabídla cvičení v parku. A podle svých 
slov chce cvičit do devadesáti let. Kromě 
jógy se také sama dál vzdělává, navštěvu-
je kurzy angličtiny a s chutí zahradničí. 
A tak nepřekvapí, že při vyhlášení výsled-
ků Ceny Senior roku, které se již poosmé 
uskutečnilo při příležitosti Mezinárodní-
ho dne seniorů v rámci projektu SenSen 
(senzační senioři) obsadila Eva Trejbalo-
vá první místo.

„Narušujeme stereotypy pohledů 
na nejstarší generaci a možná je to letos 
ještě víc potřeba než kdy jindy,“ uvedla 
ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků, 
která cenu předávala. „Vybrat z více než 
stovky nominací nebylo vůbec snadné, 
ocenění by si zasloužili všichni.“ A doda-
la, že věří, že příběhy laureátů budou in-
spirovat k aktivitě tisíce dalších starších 
lidí. I já věřím, že sokolka Eva Trejbalová 
v Náchodě inspirovat bude.

Lydia Baštecká  

Seniorkou roku 2020 
je Eva Trejbalová
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v listopadu 2020 v muzeu Náchodska
Přehled kulturních akcíGALERIE 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.

 Okruh Kruhu. Kruh výtvarných umělkyň 1920–2020 (19. 
9. – 8. 11.) 
Kurátor výstavy: David Chaloupka 
Období po ukončení 1. světové války bylo časem obrovské-
ho společenského rozmachu, radosti a entusiasmu. Nálada 
nové Československé republiky významně zasáhla i kulturní 
život země. V nových podmínkách vznikala nebo se konsoli-
dovala řada uměleckých uskupení. Jedním z nich byl i Kruh 
výtvarných umělkyň, který byl založen v roce 1920. Umělecky 
a historicky důležité sdružení českých a slovenských výtvar-
nic se snažilo nalézt protiváhu převážně mužským spolkům. 
Výstava Okruh Kruhu poprvé v naší době komplexně předsta-
vuje nejen díla členek tohoto spolku, ale také mapuje tvorbu 
dalších domácích výtvarnic zejména meziválečného období. 
Mezi členkami spolku, kterým prošlo takřka 150 umělkyň, 
nalézáme jak známá jména (Julie Winterová-Mezerová, Min-
ka Podhajská, Karla Vobišová), tak dnes již výtvarnice zce-
la zapomenuté. Soustředěná díla a dokumentace představu-
jí spolek až do roku 1952, kdy byl v podstatě násilně zrušen. 
Vedle více než stovky malířských a sochařských děl budou vy-
staveny i ukázky uměleckého průmyslu a knižní kultury, kte-
ré měly vždy na spolkových výstavách nezastupitelné místo 
a představují jednu ze specifických oblastí tvorby výtvarnic. 
Výstava je organizována ze sbírek eAntik, Českých přístavů, 
a. s., Retro Gallery a ze sbírek soukromých sběratelů a před-
staví dílo čtyř desítek výtvarnic.

 Náchodský výtvarný podzim – 37. ročník přehlídky umě-
ní regionu.
(21. 11. 2020 – 10. 1. 2021)
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby 
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika).
Vernisáž v pátek 20. listopadu v 17 hodin.

 Komentovaná prohlídka
V rámci výstavy Okruh kruhu. Kruh výtvarných umělkyň 
1920–2020 je možné objednat si komentovanou prohlídku 
s kurátorem výstavy PhDr. Davidem Chaloupkou v otevíra-
cí době galerie od středy do pátku. Délka komentované pro-
hlídky je 45 minut. 

 Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 
Na výtvarné dílně se necháme inspirovat výstavou a vyzkou-
šíme si jednu z grafických technik – suchou jehlu. Dílna se 
uskuteční 7. listopadu v prostorách galerie od 14 do 16 ho-
din. Určeno pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci 
jsou také vítáni, podle svých možností a chuti se mohou díl-
ny účastnit. Doporučujeme pracovní oděv. Hlaste se prosím 
nejpozději do čtvrtka 5. listopadu.
Čtvrteční dílna pro seniory 
Výtvarná dílna k vybraným obrazům z výstavy. Dílna se 
uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu v prostorách galerie od 15 
do 17 hodin. Hlaste se prosím nejpozději do úterý 3. listopadu. 

Všechny programy si můžete  rezervovat  e-mailem na adrese 
mesnerova@gvun.cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216. 
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod

Náchodský fotografický podzim 
František Kulhánek – náchodský Gočár

Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do výstavní síně 
muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) na výstavu připomínající 
dílo významného náchodského architekta Františka Kulhánka. 
Z důvodu uzavření muzeí v říjnu a zájmu veřejnosti bude výsta-
va prodloužena do 31. 12. 2020, otevřeno denně mimo pondě-
lí 9–12, 13–17 hod. 

Těšíme se na Vánoce
Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do Broučkova 
domu (Masarykovo nám. čp. 18) na výstavu Těšíme se na Vá-
noce. Výstava proběhne od 27. 11. 2020 do 10. 1. 2021, otevře-
no denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. Vernisáž se uskuteč-
ní ve čtvrtek 26. listopadu v 17 hodin. Prosíme sledujte aktuální 
vývoj epidemiologické situace a nařízení vlády ČR. 

Pátý muzejní sedánek v roce 2020 – Božena Němcová. 
Znáte ji?

Šestý muzejní sedánek v roce 2020 – Sbohem Český koutku
Z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace bude ko-
nání původně avizovaných muzejních sedánků – Božena Němco-
vá. Znáte ji? a Sbohem Český koutku, které měly proběhnout 4. lis-
topadu a 2. prosince, zrušeno!

 Kdo si hraje, nezlobí
Muzeum Náchodska pořádá do března 2021 sbírku hraček místní 
výroby, zejména produkce firem KOVODRUŽSTVO, KOVAP a KA-
DEN. Dárci mohou kromě hraček samotných nosit také katalogy, 
popř. staré fotografie s danými hračkami. Pokud doma máte ně-
jaký předmět, kterého se nechcete vzdát, a přesto si myslíte, že 
je zajímavý a byl by přínosem pro připravovanou výstavu, bu-
deme velmi rádi, půjčíte-li nám jej alespoň po dobu jejího trvá-
ní. Vděčni budeme také za zapůjčení fotografií, popř. jiných lis-
tin, 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 schůz-
ky s muzejním kurátorem. Listopadová schůzka se uskuteční  
10. 11. 2020 v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré rad-
nice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě od 15.00 do 16.00 
hodin, prosincová schůzka 8. 12. 2020 ve stejný čas na stejném 
místě. O termínech dalších schůzek budeme průběžně informo-
vat. Za váš zájem a podporu předem velice děkujeme!

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s rozsáhlým podzemím. V současné době 
probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnost-
ního areálu a pevnost uzavřena. Volně přístupná zůstává nauč-
ná stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě zveme.

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

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

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

LISTOPAD
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

 7. a 8. 11. MDDr. Lubomír Šeda Komenského 72,
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 946
 14. a 15. 11. MUDr. Jiří Sedláček Kostelecká 1204,
  Náchod  tel.: 491 426 926
 17. 11.  MUDr. Eliška Pištorová Komenského 72,
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 923
 21. a 22. 11. MUDr. Jan Šnajdr  Náchodská 548,
  Velké Poříčí  tel.: 491 482 850
 28. a 29. 11. MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548,
  Velké Poříčí      tel.: 777 905 047

V době, kdy méně znamená více
Podzimní plány Déčka se společně 

s plány celé České republiky změnily. 
Sotva jsme se mohli radovat z prv-

ních hodin našich kroužků, přišlo naří-
zení o uzavření SVČ kvůli zhoršující se 
epidemiologické situaci. Toto opatření 
chápeme a respektujeme a naše uzavření 
bereme jako krok, kterým se chceme po-
dílet na zlepšení současné situace s covi-
dem. Upustili jsme i od konání akcí, které 
v tomto období obvykle pořádáme.

Více se soustředíme na on-line krouž-
ky a aktivity. Také se ve spolupráci s měs-
tem Náchod zaměřujeme na dobročinné 
aktivity pro místní obyvatele – rozvoz 
nákupů seniorům, šití a distribuci roušek 
do nemocnice a dalším potřebným, ně-
kteří z pedagogů nastoupí jako pracovní-
ci ve školkách či školách, určených k vy-
konávání péče o děti, vše podle aktuální 
potřeby.

 Jak tento těžký čas zvládat? Všichni 
jednáme v naší zóně vlivu – zabýváme se 
hlavně tím, co můžeme ovlivnit, ostatním 
se snažíme nestresovat. Každý z nás dělá 
s největší odpovědností to, co může, a to 
vše s ohledem a s respektem k ostatním. 

Nemožnost potkávat se s dětmi a ne-
vést kroužky je pro nás náročná. Věřte, 
že se těšíme na osobní setkání s každým 
z nich. 

Děkujeme vám za přízeň a věříme, že 
se brzy uvidíme v již zklidněné situaci.

Ve čtvrtek 1. 10. 2020 v podvečer pro-
běhla ve výstavní síni Muzea Náchodska 
vernisáž výstavy věnované významné 
náchodské osobnosti ing. arch. Františku 
Kulkánkovi, který se mimo jiné profesně 
jako městský architekt podílel v minulosti 
na zásadních krocích ovlivňujících vzhled 
a chod našeho města dodnes. 

Tuto mimořádně povedenou výstavu 
připravil Fotoklub Náchod ve spolupráci 
a za přispění rodiny Kulhánkových. Po-
tomci ing. arch. Františka Kulhánka se 
před zahájením výstavy společně s čle-
ny Fotoklubu Náchod Romanem Ungrem 
a Petrem Šulcem setkali se starostou Ja-
nem Birke a místostarostou Janem Čtvr-
tečkou v prostorách obřadní síně náchod-
ské radnice. Příjemné setkání a debata 
s představiteli města Náchoda pokračova-
la samotnou vernisáží výstavy ve výstav-
ní síni Muzea Náchodska v Tyršově ulici, 
která rozhodně stojí za zhlédnutí. 

Každý návštěvník obdržel katalog k vý-
stavě, jehož rozšířená verze je ke stažení 
zde: www.fotoklubnachod.estranky.cz.

Z důvodu předčasného uzavření výsta-
vy v důsledku vládních nařízení zveřejnil 
Fotoklub Náchod komentovanou prohlíd-
ku výstavy na Youtube – výstavou prová-
zí kurátor výstavy Roman Unger, místo-
předseda Fotoklubu Náchod. Rozhodně 
stojí za zhlédnutí.

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

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
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 733399508, výpomoc-
ný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.
cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí 
a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00– 
11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby jsou od-
vislé od nařízení vlády. Kněze je možné navštívit na děkanství, 
případně setkání domluvit telefonicky. Na požádání kněz navští-
ví žadatele v domácnostech.                            P. Zdeněk Kubeš, děkan

 Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-
-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. Marek Bár-
ta, mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osob-
ní i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv 
po telefonní domluvě. 
V době hygienických a epidemiologických opatření jsou boho-
služby a veškeré další setkávání až do odvolání pozastaveny. 
Prosíme, sledujte naše webové stránky: http://www.nachod.so-
nov-evangnet.cz a facebook: Evangelíci při Rozkoši. 

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

Centrum pro integraci osob 
se zdravotním postižením

Nabízíme: 
– služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním posti-
žením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P + mobi-
lita, 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 kompen-
začních zařízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC apod.) 
– nabízíme karty I.C.E. – seniorské obálky, které slouží k infor-
maci 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, trojko-
lo, elektrické polohovací postele s matrací, rotoped, bio lampu, 
zvedák do vany, schodolez apod.

Na webových stránkách uveřejňujeme přípravy k domácím bo-
hoslužbám a ztišením i různé další texty, které mohou být po-
vzbuzením. 
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, mo bil. 739 481 014.  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.

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

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. P. Geldner, tel. 777 217 968, 
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056, 
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bo-
hoslužby v neděli v 9.30 hodin. Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.
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Městská knihovna Náchod informuje v listopadu 2020

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)

Knihovna je od 22. října v souladu s nařízením vlády do od-
volání UZAVŘENA! Výpůjční doba se po dobu nouzového sta-
vu automaticky prodlužuje! 

Všechny uvedené akce se uskuteční za předpokladu, že to 
dovolí epidemiologická situace v ČR. 

pro aktuální informace sledujte náš web a facebook.

Rozvoz knih
Ve čtvrtek 5. listopadu se v dopoledních hodinách uskuteční roz-
voz knih nemocným nebo starším občanům. Pokud se chcete při-
dat a nechat si knihy domů přivézt, domluvte se mailen knihov-
na@mknachod.cz nebo na telefonu 491 423 453, 778 400 390.

Výstavy
Studovna

 TVOŘÍ CELÁ RODINA
5. října – 26. listopadu. Výstava obrazů rodiny Jíchovy
 

 28. 11. – 5. 12. 
Vánoční výstva spolku SANA

Dětské oddělení
 Pojďme se trochu bát aneb Halloween se blíží

Rádi se bojíte? Přijďte se podívat na Halloweenskou výstavu 
do dětského oddělní. Najdete tu knížky plné strašidelných pří-
běhů, obrázků a inspirací na halloweenskou výzdobu a vyrábění.

Extrémní Island po vlastní ose 
5. 11. v 17.30 hodin – Přednáška jachtaře Tomáše Kůdeli o cestě 
na 12 metrové plachetnici kolem Islandu

Beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou
19. listopadu v 18 hodin Vás zveme na setkání se spisovatel-
kou a překladatelkou Alenou Mornštajnovou, jejíž román Hana 
byl přeložen do mnoha jazyků a byla podle něj napsána i diva-
delní hra.

Listopadový bookstart
Zveme nejmenší děti s rodiči na druhé podzimní setkání v rám-
ci projektu Bookstart – S knížkou do života. Tentokrát se můžete 
těšit na pohádku O třech prasátkách. Uvidíme se 26. listopadu 
v 10.00 hodin. Zájemce prosíme o přihlášení na e-mail: novako-
va@mknachod.cz. 

Junior a Senior – Trénování paměti
V pátek 27. listopadu vás od 15.00 hodin zveme na další setká-
ní v rámci programu Přeshraniční mezigenerační integrace. Děti 
a senioři tentokrát budou trénovat společně paměť pod vedením 
zkušené lektorky Stanislavy Benešové. Jako vždy je možné při-
jít samostatně, dítě i dospělý. Přihlášky přijímáme ve studovně, 
počet míst omezen.

Náchodská univerzita volného času
 9. listopadu Milan Záliš

  Rožmberkové, páni z Hradce, a jejich sídla v jižních Čechách
 16. listopadu Oldřich Nermuť a Jana Kejzlarová 

  Krkonoše méně známé 
 30. listopadu Radovan Lipus

 Co obnáší práce režiséra
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
V sobotu 28. listopadu se od 9.00 do 13.00 hodin opět zapojíme 
do celostátní akce Den pro dětskou knihu. Děti i dospělí se mo-
hou těšit na bohatý program plný čtení, her, vyrábění a divadél-
ka. Připravujeme i prodej knížek pro děti za zvýhodněnou cenu.
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www.kinonachod.cz
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Po jarní přestávce, kdy kino dva měsíce nehrálo kvůli šíření 
koronaviru Covid 19, je tu druhá vlna a kino opět nehraje. V ob-
dobí, kdy jsme mohli hrát byla naše nabídka téměř z osmdesáti 
procent tvořena českou tvorbou. To proto, že velká hollywood-
ská studia, která stanovují premiéru svého filmu v jednom termí-
nu téměř po celém světě, začala oddalovat nasazení svých filmů 
– někdy o dva měsíce, jindy o půl roku a v některých případech 
i přesně o rok.

A protože programu dominovala česká tvorba, seznámíme Vás 
s připravovanými českými filmy, které měly být uvedeny do kon-
ce roku 2020.

15. 10. měl být uveden dokument režisérky Olgy Malířové Špá-
tové KAREL. Natáčení probíhalo s Karlem Gottem po dobu celé-
ho jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle 
osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se do-
posud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenasky-
tl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor. Nový termín 
premiéry zatím nebyl stanoven.

Josef (v podání Miroslava Krobota) je spisovatel, který jedno-
ho dne získá nečekanou schopnost – mimořádný sluch v podo-
bě zaječích uší. Ten mu umožňuje výborně slyšet nejenom hlasy 
dalších lidí, ale především jejich myšlenky… MUŽ SE ZAJEČÍMA 
UŠIMA je tragikomedií o muži, kterému se život převrátí vzhůru 
nohama ze dne na den, ale i vyprávěním o našich představách 
o životě a o tom, jak někdy mohou být mylné a zároveň smutné 
i komické. Původní termín uvedení byl 5. 11., nově je termín pre-
miéry stanoven na 11. 2. 2021. Režisérem filmu je Martin Šulík.

12. 11. jsme měli uvést film VEČÍREK – režijní debut herce Mi-
chala Suchánka. Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. 
Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpe-
ní a nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka za-
zvoní u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o ka-
marádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za ním 
společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit 
o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá. Nový ter-
mín uvedení je 14.1.2021 a těšit se můžete na Jiřího Langmajera, 

Tatianu Dykovou, Karla Rodena, Marka Taclíka, Matěje Dadáka, 
Nelu Boudovou, Miroslava Vladyku a Petra Kolečka.

Čtyři nejlepší kamarádky jsou elegantní, sebevědomé, chytré, 
užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky 
starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. To je 
téma komedie MATKY, která měla mít distribuční premiéru 26. 
11. A koho v ní uvidíme? Hanu Vagnerovou, Petru Hřebíčkovou, 
Sandru Novákovou, Gabrielu Marcinkovou, Jakuba Prachaře, Jiří-
ho Langmajera, Štěpána Benoniho, Vladimíra Polívku, Václava Ne-
užila či Viktora Preisse. Nový termín premiéry zatím neznáme…

Na 3. 12. je zatím naplánovaný film GUMP – PES, KTERÝ NAU-
ČIL LIDI ŽÍT. Rodinný film o toulavém psu Gumpovi, který vznikl 
na základě knižní předlohy Filipa Rožka, natáčel režisér F. A. Bra-
bec téměř celé léto. V hlavních rolích se v tomto psím snímku ob-
jeví Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Ri-
chard Krajčo nebo Jana Plodková. Snímek, který vznikl díky tomu, 
že si F. A. Brabec přečetl knihu Gump – pes, který naučil lidi žít, 
je dojemným příběhem vyprávěným očima psího tuláka Gumpa. 
Právě psí obětavost, moudrost a spousta emocí v knize natolik 
navnadily uznávaného režiséra, že se rozhodl příběh zfilmovat.

10. 12. je v premiérách magický příběh plný dobrodružství, hu-
moru, lásky a kouzel režiséra Juraje Jakubiska PERINBABA A DVA 
SVĚTY. Po několika letech příprav a dvou letech náročného natáče-
ní se dostává k divákům přesně 35 let po uvedení kultovní Perin-
baby. Do hlavní role Lukáše obsadil režisér mladého herce Lukáše 
Frlajse, jeho partnerku ztvárnila baletka Valéria Frištik. V dalších 
rolích diváci uvidí například Valerii Zawadskou, ve své poslední 
filmové roli se zde objeví Dan Nekonečný.

Poslední českou premiérou tohoto roku – přesně na letošní 
Štědrý den – by do kin měla vstoupit filmová adaptace knižního 
hitu Patrika Hartla PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA a KAREL, Patrik Har-
tl film i sám režíroval. Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čer-
mák a Martin Hofmann budou plnit úkoly a jejich ženské protějš-
ky hrají Daniela Kolářová, Kristýna Boková, Jana Kolesárová, Petra 
Polnišová nebo Bára Poláková.

Těšíme se na Vás (a nejen s českými filmy) opět v kině, hned jak to půjde…
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Přes 2700 kvalitních produktů
s certi� kacemi: BIO, BEZ LEPKU, VEGAN, 
VEGETARIÁN, BEZ GMO, RAW, PALEO, 
DEMETER a také ECOCERT.
Širokou nabídku všech druhů čajů a také 
dárkových balení čajů.
Čerstvé pečivo a bezlepkové pečivo.
Denně nové SLEVY, AKCE a NOVINKY.
Poradenství s výběrem vhodných produktů.
Dárkové poukazy v různých hodnotách 
vhodné jako dárek.

V naší prodejně pro Vás nabízíme:

VÝDEJNÍ
MÍSTO

Vytvořili jsme pro Vás VÝDEJNÍ MÍSTO 
pro kvalitní potraviny za férové ceny

a to přímo od lokálních farmářů.

Připojte se k online NÁKUPNÍ SKUPINĚ 
na www.scuk.cz/nachod nakupte

 a vyzvědněte přímo u nás na prodejně.

Je to tak jednoduché!

Kamenice 132, Náchod
604 647 770

www.mojezv.cz
   mojezvnachod


