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Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

Úterý 8. prosince 2020 - Vánoční koncert (3. koncert - pokud to situace dovolí)

Středa 13. ledna 2021 - KLAVIRNÍ TRIO České Filharmonie (4. koncert)

Středa 27. ledna 2021 - FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ (5. koncert)

                                   Čtvrtek 11. února 2021 - UČITEL A ŽÁK - (2. koncert)

                                     Sobota 17. dubna 2021 - ADASH (10. koncert 2019/2020)

Vstupenky na tyto akce vraťte v místě zakoupení (až to bude možné),
 pokud jste zakoupili vstupenky on line, volejte 737 261 641. 

Další kulturní akce - náhradní termíny:
Jíšová, Jonášová, Bohadlo - podzim 2020
Osm žen - divadlo - červen 2020
Bratislava Hot Serenaders - 12. června 2020
Kytice - termín upřesníme dle nástupu do škol 
Cena za něžnost - červen 2020
Katapult - 22. května 2020 (nebo podzim 2020)
Klarinet a harfa - 2. září 2020
Generálka jeho veličenstva (pro „Z”) - červen 2020
Manuál zralé ženy - 20. 6. nebo 1. 12. 2020

Věra Martinová - 5. listopadu 2020
Dva nahatý chlapy - 15. listopadu 2020
Láska a párečky - 14. prosince 2020

Sledujte stránky  nebo facebook Beránek Náchod. www.beraneknachod.cz

Zakoupené vstupenky si můžete ponechat.  Vrácení je možné pouze v místě zakoupení
maximálně měsíc před náhradním termínem, v případě dotazů volejte 737 261 641. 

Divadelní předplatné „MODRÉ”

Úterý 26. ledna 2021 - Klicperovo divadlo: REVIZOR - divadlo 
Neděle 28. února 2021 - VĚRA MARTINOVÁ - koncert
Čtvrtek 4. března 2021 - CAVEWOMAN - divadlo
Pondělí 15. března 2021 - ETIKETA NENÍ VĚDA - L. Špaček
Úterý 23. března 2021 - DVA NAHATÝ CHLAPI
Pondělí 29. března 2021 - STARCI NA CHMELU - abonmá „Z”
Úterý 30. března 2021 - STARCI NA CHMELU - abonmá „M” 
Úterý 6. dubna 2021 - MANUÁL ZRALÉ ŽENY
Pátek 16. dubna 2021 - KATAPULT - NOSTALGIA TOUR 
Úterý 20. dubna 2021 - JAKUB SMOLÍK - koncert
Pátek 23. dubna 2021 - MŮŽEM I S MUŽEM - divadlo
Pátek 14. května 2021 - LÁSKA A PÁREČKY - divadlo
Úterý 18. května 2021 - ANNA K - TOUR - koncert
Čtvrtek 20. května 2021 - R. KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA - 30 let

Pondělí 31. května 2021 - Divadlo Sklep: MLÝNY - divadlo
Neděle 17. října 2021 - Dobrodružství hastrmana Tatrmana - nedělní pohádka

Středa 12. ledna 2022 - HANA ZAGOROVÁ a PETR REZEK - koncert

Jaro 2021 - SUGAR! (Někdo to rád horké) - abonmá „Z” i „M”

Náhradní termíny - přesun z roku 2020:

Komorní hudba Náchod - abonmá 2020/2021 - termíny:

Sobota 9. ledna 2021 - Divadlo Járy Cimrmana: NĚMÝ BOBEŠ

Připravujeme - pokud omezení dovolí!

Pokud se představení z důvodu vládních omezení nebude moci uskutečnit,
předprodej vůbec nezahájíme. Náhradní termín není možný!

Sledujte aktuální situaci v ČR a na našich stránkách www.beraneknachod.cz. 

Předprodej zahájíme 17. prosince 2020 v 9.00 hodin. Vstupné: 480 Kč, 460 Kč, 440 Kč 
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Začínáme dobu adventní, dobu, která 
by měla vést ke ztišení, zastavení, hod-
nocení. Jako by přímo vybízela ke zpětné-
mu pohledu na celý uplynulý rok, který se 
blíží ke svému konci. Byl to rok zvláštní, 
výjimečný, jeho průběh jsme si nemohli 
předem naplánovat, snad ani představit, 
natož abychom uvěřili různým předpo-
vědím. Narušil naše mnohé plány, mnozí 
museli neplánovaně, často nedobrovolně, 
v lepším případě trávit čas v karanténě, 
jiní bojovali o své zdraví. A tak jsme často 
přehodnotili, co je opravdu důležité a co 
lze odložit. Báli jsme se nejen o sebe, ale 
i o své nejbližší, kamarády, známé. Pro-
žili jsme vzájemnou solidaritu, stali se 
ohleduplnými, připraveni pomoci. A po-
moc jsme často i poskytli.

Proč tento zpětný pohled? Abychom 
přes všechno, čím jsme prošli a zvládli, 
měli dobrý pocit. Je to vlastně takový jiný 
„advent“. Celoroční příprava na ty nej-
krásnější svátky v roce – Vánoce. Neustá-
le nás ovlivňují zprávy, které nás udržují 
ve strachu, v napětí, ale my přece touží-
me a potřebujeme žít v klidu, chceme být 
spokojení, šťastní. I v dnešní době a prá-
vě v ní. Nenechme si tento pocit vzít. Zá-
leží jen na každém z nás, jestli pocit štěs-
tí budeme mít nastavený ve svém vědomí, 
ve svém srdci.

Kdosi dělal průzkum, kdy je člověk nej-
šťastnější. Výsledek? V dětském věku. 
Zůstaňme dětmi, Vánoce jsou především 
o dítěti, o malém Božském dítěti, které-
mu se podobá každé malé dítě. A do jaké-

ho prostředí se malý Ježíš narodil? A pře-
ce prožil krásné dětství, obklopený láskou 
svých nejbližších. 

Podívejme se do očí malých dětí. Jsou 
krásné, čisté, plné důvěry ve své rodiče. 
Vraťme se do dětských let svým postojem. 
A radujme se z toho, co je největší hodno-
tou. To, že jsme. Každý den máme důvod 
k radosti a vděčnosti. Čas je nenahradi-
telným a drahocenným darem. A čas Vá-
noc především. 

Z lásky se narodil Boží Syn, láskou na-
plňme své domovy. I v dnešní době, a prá-
vě v ní, dejme svým dětem, rodinám, 
všem blízkým pocítit, jak jsou pro nás 
důležití, nenahraditelní, jedineční tím, 
že jsou.

K lásce patří také vděčnost. Nemohu 
nevzpomenout na všechny ty, kteří se 
v uplynulém období obětovali s nasaze-
ním vlastního života bez ohledu na čas 
všem potřebným. I v tom lze nalézt štěs-
tí, být připraven pomoci ostatním. Velké 
a upřímné poděkování. 

Máme před sebou přípravu na obdo-
bí Vánoc. Přeji vám všem klidný advent-
ní čas prožitý ve zdraví s radostným oče-
káváním vánočních svátků s vírou, že ten 
příští rok 2021 nás překvapí už jen pří-
jemně.

K tomu se velice hodí citace z proroka 
Izaiáše 35,1 „Zaraduje se vyprahlá step, 
zajásá a vykvete poušť“, ke které se už ne-
musí nic přidávat.

Pavla Maršíková, místostarostka

Trochu jiný adventní čas

Vedení města
a zaměstnanci 

Městského úřadu 
v Náchodě 

přejí 
příjemné prožití 

vánočních svátků 
a hodně úspěchů 

v novém roce
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Zprávy 
z radnice
Zastupitelstvo města 
Náchoda 2. 11. 2020
Jednání zastupitelstva města 
se zúčastnilo 22 zastupitelů, 
pět bylo omluveno.
Zastupitelstvo města projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce
2. Žádosti Stacionáře Cesta 
3.  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Náchoda – podpora de minimis 
č. SMF/151/2020 
4. Přidělení názvu základním sídelním 
jednotkám (ZSJ)
5. Pojmenování komunikace na p.p.č. 
907/15 v k. ú. Náchod
6.  Česko-polský mikroprojekt – Deklara-
ce partnerství „Cesta starými lázněmi“
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni
 
Rada města Náchoda 2. 11. 2020 
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven. Číselný popis 
u zprávy představuje poměr hlasů při hla-
sování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření Dohody o ukon-
čení nájemní smlouvy na pronájem ne-
bytových prostor v čp. 2020 v ul. Němco-
vé uzavřené dne 9. 9. 2011 se společností 
Kladským pomezím, o.p.s. 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene s Povodím Labe, stát-
ní podnik. Věcné břemeno bude zřízeno 
na částech pozemkových parcel č. 681/1, 
č. 694 a č. 696 v katastrálním území Bě-
loves o celkové výměře 62 m2. Věcné bře-
meno bude zřízeno na dobu neurčitou.  
 8-0-0

 RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem části pozemkové parcely 
č. 379/3 o výměře 135 m2 v katastrálním 
území Babí u Náchoda, za účelem sklado-
vání palivového dřeva. Smlouva se uzaví-
rá na dobu neurčitou s účinností od 3. 11. 
2020. 8-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru vý-
běrového řízení formou obálkové meto-
dy na prodej pozemku p.č. 1913/2 (ostat-
ní plocha, jiná plocha) o výměře 1168 m2 
v k.ú. Náchod s vyvolávací cenou 1.000 Kč/
m2, která je v místě a čase obvyklá. 8-0-0

  RM souhlasila s nabídkou od Ing. Bran-
dy – projektanta vodohospodářských sta-
veb na práce předcházející realizaci opat-
ření na odtoku z rybníku za cenu ve výši 
12.000 Kč a pověřila Lesy města Náchoda 
s.r.o. jejím financováním. 8-0-0
MŠ Alšova – žádost o čerpání fondu 
rezerv a rozvoje 7-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 19.630 Kč a převod 

této částky do rozpočtu příspěvkové or-
ganizace Mateřská škola Náchod, Alšova 
952. Finanční prostředky budou použity 
na úpravu zavěšení ručníků.
PRIMÁTOR a.s. 
– darovací smlouva 7-0-0

 RM schválila Darovací smlouvu mezi 
obchodní společností Primátor a.s. – dár-
cem a městem Náchod, jako obdarova-
ným. Finanční částka ve výši 1 mil. Kč je 
určena na částečné krytí nákladů města 
na sport.
Plocha ze zatravňovacích tvarovek ulice 
Pražská čp.1531 a 1532 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schvaluje vystavení objednávky na pro-
vedení plochy ze zatravňovacích plas-
tových tvarovek pro společnost Vše pro 
stavby s r.o., Náchod.
Oprava střešního pláště ZŠ TGM 7-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a sou-
hlasila s uzavřením objednávky pro pana 
Ing. Michala Strnada Ph.D, Chuchelna.

 RM schválila cenovou nabídku na čin-
nost výkonu technického dozoru staveb-
níka a souhlasila s uzavřením objednávky 
pro pana Michala Nováka, Mezilesí.
Projekt Rozvoj regionálního partnerství 
v sociální oblasti na území obcí Králové-
hradeckého kraje II 7-0-0

 RM schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke smlouvě o centralizovaném zadávání 
mezi Krajským úřadem Královéhradecké-
ho kraje a městem Náchod v rámci pro-
jektu Rozvoj regionálního partnerství 
v sociální oblasti na území obcí Králové-
hradeckého kraje II. 
Rekonstrukce domu ul. Odboje č.p. 50, 
k.ú. Staré Město nad Metují  7-0-0

 RM souhlasila se změnou objednávky 
vystavené pro Ing. Petra Frintu, Náchod, 
v souladu s upravenou nabídkou ze dne 
16. 10. 2020 a s prodloužením termínu 
dodání energetického hodnocení pro sta-
vební povolení v rámci akce Rekonstruk-
ce domu ul. Odboje čp. 50, k.ú. Staré Měs-
to nad Metují.
Stavební akce „III/28526 Jizbice – opěrná 
zeď“ 7-0-0

 RM schválila vypsání výběrového ří-
zení k veřejné zakázce malého rozsahu 
na Vypracování projektové dokumenta-
ce a výkon autorského dozoru stavební 
akce „III/28526 Jizbice – opěrná zeď“, za-
dávací dokumentaci k veřejné zakázce dle 
předloženého návrhu a pověřuje Ing. Jana 
Čtvrtečku k rozhodování o vysvětlová-
ní, změnách či doplněních zadávací do-
kumentace, to vše zejména v návaznos-
ti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování 
o případných námitkách.

 RM jmenovala členem hodnotící komise 
Ing. Jana Čtvrtečku a náhradníkem hod-
notící komise p. Bohuslava Voborníka.
Rozpočet 2021 8-0-0

 RM projednala návrh rozpočtu města 
na rok 2021 a doporučila zastupitelstvu 
města je schválit včetně doprovodných 
usnesení. 

MŠ Vančurova a MŠ Myslbekova 8-0-0
 RM vzala na vědomí prodloužení přeru-

šení provozu MŠ Vančurova do 3. 11. 2020 
a přerušení provozu MŠ Myslbekova (pou-
ze pracoviště Bražec) od 2. do 6. 11. 2020.
Veřejná zakázka na dodávky „Infra-
struktura ZŠ Plhov v Náchodě“  8-0-0

 RM schválila rozhodnutí o výběru doda-
vatele k podlimitní veřejné zakázce na do-
dávky „Infrastruktura ZŠ Plhov v Ná-
chodě“ pro část 2. Technické vybavení, 
konkrétně účastníka na pořadí č. 2 DLNK 
s.r.o., Nové Město nad Metují, nabídková 
cena: 749.000 Kč bez DPH (906.290 Kč vč. 
DPH) a uzavření kupní smlouvy po uply-
nutí zákonné lhůty pro podání námitek 
podle § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v plat-
ném znění, účastníka Z + M Partner, spol. 
s r.o., Moravská Ostrava, Ostrava.
NOVÁ TEPNA 
Vrstevnaté centrum Náchoda 8-0-0

 RM vzala na vědomí informace týkají-
cí se soutěže o návrh – nadlimitní veřej-
né zakázky na služby „NOVÁ TEPNA Vrs-
tevnaté centrum Náchoda“.

Rada města Náchoda 16. 11. 2020 
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy se společností Průmstav Náchod s.r.o., 
na pronájem částí pozemkových parcel  
č. 713/2 o výměře 129 m2 a č. 2168 o výmě-
ře 208 m2 v katastrálním území Náchod, 
za účelem umístění, resp. ponechání stá-
vající stavby ubytovny pro zaměstnan-
ce nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou s účinností ode dne 1. 12. 2020. 
Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 
8.425 Kč + DPH ve výši stanovené záko-
nem. 9-0-0

 RM revokovala usnesení ze dne 5. 10. 
2020 a schválila uzavření smlouvy o prá-
vu rozšířit stavbu na sousední pozemek 
při zateplení budovy pro Ing. Michala 
Sarpong. Jedná se o zateplení budovy č.p. 
1012 v ulici Bratří Čapků na pozemku p.č. 
1212/1 v k.ú. Náchod. 9-0-0
Žádost o vybudování veřejné příjezdo-
vé komunikace a provádění zimní a letní 
údržby 9-0-0

 RM vzala na vědomí žádost a nabídku 
manželů Jindrových a souhlasí v souladu 
se zastupitelstvem města přijatými Zá-
sadami č. 1/2015, kterými se stanoví zá-
vazný postup pro poskytování příspěvku 
na výstavbu komunikací v Náchodě ode-
slat žadatelům dopis, který schvaluje.
Návrh na schválení mimořádného 
opatření – Inventarizace 2020 9-0-0

 RM schválila mimořádné opatření – in-
ventarizace 2020. Fyzické inventury věcí 
a majetku se v období listopad 2020 až 
leden 2021 provádět nebudou, budou na-
hrazeny dokladovým odsouhlasením evi-
denčního stavu k 31. 10. a následnou roz-
dílovou inventurou k 31. 12. 2020. Fyzické 
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* * *

inventury materiálu a zásob k 31. 12. 2020 
budou provedeny v řádném termínu.
Směrnice Rady města Náchoda, kterou 
se stanoví postupy pro případ obdržení 
žádosti o sjednání podmínek fyzického 
zásahu do pozemku či stavby města 
 9-0-0

 RM schválila Směrnici rady města Ná-
choda kterou se stanoví postupy pro pří-
pad obdržení žádosti o sjednání pod-
mínek fyzického zásahu do pozemku či 
stavby města s účinností od 1. 12. 2020 
a uložila odboru správy majetku a finan-
cování připravit v součinnosti s měst-
ským právníkem Mgr. Smekem přísluš-
ný vzor smlouvy o právu provést stavbu.
Žádost o schválení havarijní opravy 5 
kusů dešťových uličních vpustí v ulici 
Pod Lipím v Starém Městě nad Metují 
 9-0-0

 RM souhlasila s havarijní opravou 5 ks 
dešťových uličních vpustí v ul. Pod Lipím 
za částku do 70.000 Kč bez DPH. Opravu 
zajistí firma MB – SVING s.r.o., Praha 4 
– Hodkovičky. Odbor správy majetku a fi-
nancování zajistí objednávku na havarij-
ní opravu 5 ks dešťových uličních vpustí 
v ul. Pod Lipím za částku do 70.000 Kč bez 
DPH u firmy MB – SVING s.r.o.
Nabídka právní poradny 
pro občany 9-0-0

 RM nesouhlasila s navázáním spolu-
práce s právní poradnou a s uzavřením 
smlouvy o poskytování právní poradny 
pro občany města Náchoda.
Prodloužení již dříve povolených re-
klamních stojanů typu A-čko, vystave-
ného zboží a předzahrádek 9-0-0

 RM souhlasila s prodloužením dříve 
povolených umístění reklamních stojanů 
tzv. Á-ček, vystavení zboží před prodej-
nou a umístění předzahrádek v Náchodě 
dle návrhu.
Žádost ředitele ZUŠ Náchod 9-0-0

 RM souhlasila se zapojením Základ-
ní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 
do dotačního programu z dotačního fon-
du Královéhradeckého kraje „Podpora mo-
bility v kultuře“ ve výši 70.000 Kč.
Střednědobý plán investic 
2021–2023 9-0-0

 RM schválila Střednědobý plán inves-
tic 2021–2023.
Smlouva o spolupráci v oblasti elektro-
mobility a výstavbě nabíjecích stanic  
 9-0-0

 RM schválila Smlouvu o spolupráci v ob-
lasti elektromobility a výstavbě nabíje-
cích stanic mezi městem Náchod a inno-
gy Energo, s.r.o. a pověřila starostu města 
Jana Birke jejím podpisem.
Projekt Rozvoj regionálního partnerství 
v sociální oblasti na území obcí Králo-
véhradeckého kraje II – Záměr a zadání 
střednědobého plánování soc. služeb  
 9-0-0

 RM schválila Zadání a Záměr střednědo-
bého plánování sociálních služeb na úze-
mí Náchoda pro roky 2021–2023, které 

jsou vstupními dokumenty projektu Roz-
voj regionálního partnerství v sociální 
oblasti na území obcí Královéhradecké-
ho kraje II.
Jmenování členů správní a dozorčí rady 
Městské knihovny Náchod 9-0-0

 RM odvolala paní Mgr. Zuzanu Kůrko-
vou z funkce členky správní rady orga-
nizace Městská knihovna Náchod, o.p.s. 
k 12. 1. 2021.

 RM jmenovala členy správní a dozorčí 
rady organizace Městská knihovna Ná-
chod, o.p.s. s platností od 13. 1. 2021:
Správní rada: Judita Koubková – členka 
správní rady, Mgr. Zuzana Kůrková – člen-
ka správní rady, Mgr. Martin Tesař – člen 
správní rady.
Dozorčí rada: Ing. Marie Čejchanová – 
členka dozorčí rady, MUDr. Edita Nová-
ková – členka dozorčí rady, MVDr. Josef 
Řehák – člen dozorčí rady.
Žádost o změnu účelu 
dotace David Novotný 9-0-0

 RM schválila změnu účelu dotace ve for-
mě převedení finančních prostředků 
ve výši 10.000 Kč ze zrušené akce „Ad-
ventní koncert“ na akci „Anděl mezi zdra-
votníky“ pořádané panem Davidem No-
votným. Akce „Anděl mezi zdravotníky“ 
se uskuteční dne 11. 12. 2020 v Městském 
divadle dr. Josefa Čížka v Náchodě.
Protipožární dveře a zábradlí 
v MŠ Alšova Náchod 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro pana Mi-
lana Hejzlara, Kramolna pro úpravy v MŠ 
Alšova Náchod.
Zpracování projektové dokumentace – 
Hurdálkova č.p. 371 – Láry Fáry 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a sou-
hlasila s uzavřením objednávky pro 
Ing. arch. Štěpán Tér, Třebechovice pod 
Orebem, pro zpracování dokumentace 
na vestavbu podkroví domu čp. 371, Hur-
dálkova ulice, Náchod.
Sportovní hala Náchod – Plhov zjedno-
dušená dopravně – urbanistická studie  
 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro Tomáš 
Vymetálek Architects s.r.o., Hradec Králo-
vé, pro zpracování zjednodušené doprav-
ně – urbanistické studie.
Lázeňský park Běloves – proplacení  
2. částečného plnění za zpracování pro-
jektové dokumentace pro územní a sta-
vební řízení 9-0-0

 RM souhlasila s proplacením 2. částeč-
ného plnění v rozsahu zhotoviteli ATE-
LIER TSUNAMI s r.o., Náchod, v návaznos-
ti na podmínky přijaté dotace.
Chodník ulice Ryšavého – smlouva o re-
alizaci přeložky sloupu 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o realizaci přeložky distribučního zaříze-
ní určeného k dodávce elektrické energie 
s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, v rámci akce 
chodník v ulici Ryšavého, k.ú Babí u Ná-
choda.

Nová komunikace ulice Tkalcovská – 
smlouva o právu provést stavbu – Sprá-
va silnic KHK 9-0-0

 RM schválila uzavření smluv o právu 
provést stavbu na akci „Nová komunikace 
v ulici Tkalcovská“ se Správou silnic Krá-
lovéhradeckého kraje.
Přerušení provozu Mateřské školy, 
Náchod, Vítkova 304 9-0-0

 RM vzala na vědomí přerušení provozu 
Mateřské školy, Náchod, Vítkova od 16. 11. 
2020 do 22. 11. 2020. 
Účelová neinvestiční dotace na výdaje 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ná-
chod na rok 2020 9-0-0

 RM vzala na vědomí poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace městu Náchod 
z Ministerstva vnitra – generálního ře-
ditelství Hasičského záchranného sboru 
ČR prostřednictvím Královéhradeckého 
kraje na výdaje Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Náchod na rok 2020 ve výši 
47.000 Kč.
 Park lázně Běloves 
– změna objednávky  9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Změny č. 3 
Objednávky č. 81/2019 na prodloužení ter-
mínu plnění zhotoviteli ATELIER TSUNA-
MI s. r.o., Náchod.
Dotační program KHK na Obnovu pa-
mátkového fondu – obnova oken ZUŠ  
 9-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o dotaci z Dotačního programu Králo-
véhradeckého kraje č. 21KPGU2 na Obno-
vu památkového fondu - účel 1. Stavební 
obnova památkového fondu na akci „Ob-
nova dřevěných oken ve 2. a 3. NP budo-
vy čp. 247 Tyršova ul. Náchod – ZUŠ“.

Všechny aktuální informace spojené 
s vývojem pandemie Covid19 v České re-
publice najdete společně s dalšími důleži-
tými odkazy přehledně na COVID portálu 
https://covid.gov.cz/

Koronavirus 
– aktuální informace
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V tomto předvánočním období prosíme ty, kteří prodělali 
nemoc Covid – 19, aby zvážili, zda mohou a jsou ochotni daro-
vat rekonvalescentní plazmu. 

Podání plazmy, která byla odebrána uzdravené osobě po pro-
dělaném koronavirovém onemocnění, je jednou z možností, jak 
léčit narůstající počet vážně nemocných s koronavirovou infekcí. 
Informace o darování plazmy naleznete na webových stránkách 
Fakultní nemocnice v Hradci Králové, dotazy na transf@fnhk.
cz nebo na tel. 495 832 672. Vám, kteří jste v evidenci Transfuz-
ní stanice v Náchodě, může být odebrán vzorek na protilátky 
v Náchodě.

Letošní rok byl pro nás všechny náročný a plný změn. Plný 
nových informací, obav z nemoci Covid – 19. K tomu se přida-
ly zákazy, příkazy, mnohdy odloučení od našich rodičů, babiček 
a dědečků, starosti s výukou dětí. Vše bylo najednou jinak. Učili 
jsme se žít v blízkosti Covidu. Pomáhali jsme si navzájem. Pomá-
hali jsme tam, kde bylo právě potřeba. Všem členům a dobrovol-
níkům děkujeme za jejich vydatnou a nezištnou pomoc v letoš-
ním roce. Děkujeme za všechen čas, který nám věnovali. Velice 
děkujeme dárcům krve, kteří i v této době chodili na transfuzní 
stanice a zabezpečili tak její dostatečné množství pro nemocné.

Snažme se prožít klidné a pohodové vánoční svátky s oprav-
dovou radostí.

Do nového roku Vám všem přejeme pevné zdraví, hodně sil 
a potřebného optimismu.

L. Zelená – OS ČČK Náchod

Darování 
rekonvalescentní plazmy

Milí spoluobčané, 
s novým vydáním vašeho 
zpravodaje se již nacházíme 
v čase adventním a začíná-
me odpočítávat dny zbývají-
cí do času vánočního a také 
do nového roku. 

Na prvním místě vám chceme vyslovit velké poděkování 
za Vaše milé pozornosti a vzkazy, které do našich nemocnic stá-
le zasíláte, neboť jsou pro nás zdravotníky velkou podporou a ra-
dostí v této pro nás velmi náročné době. Celkový počet hos-
pitalizovaných pacientů s covid-19 klesá, ale vyhráno zdaleka 
nemáme. Zejména péče o pacienty v těžkých stavech zatím pří-
liš neubývá.

Situace je velmi náročná a s ohledem na délku také vyčerpá-
vající nejen pro nás zdravotníky, ale také pro všechny ostatní. 
Všichni víme, že na naše zdraví má vliv celá řada faktorů, ně-
které můžeme ovlivnit více, některé méně, ale určitě už jen sna-
hou o větší porozumění a vzájemnou toleranci si můžeme zpří-
jemnit vánoční čas, který již klepe na dveře. Opusťme strach, 
ale vybudujme si respekt vůči původci epidemie. Najděme rov-
nováhu mezi osobní svobodou na jedné straně a ochranou zra-
nitelných lidí mezi námi na straně druhé. Vedle zdraví druhých 
nezapomínejme ani na to své. Nemějme obavy navštívit lékaře 
nebo nemocnici při jakémkoliv podezření ohledně změny na-
šeho zdravotního stavu. Nepodceňujme příznaky. Vedle akut-
ní péče držíme zachován provoz všech ambulancí a screeningo-
vých programů, a to právě proto, že si uvědomujeme důležitost 
této části zdravotní péče. 

Ještě jednou vám děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám klid-
né a radostné svátky vánoční a do nového roku hlavně pevné 
zdraví a mnoho chvil, které budou naplněny pohodou a úsmě-
vem. Budeme tu pro vás i nadále.

Vaši zdravotníci

Náchodských občánků se v náchodské nemocnici  
narodilo v září 14 a v říjnu 4.

Manželství uzavřeli:
 11. 9. Jakub Novotný, Hronov                                                                                                                 
  Barbora Klimšová, Hronov
 18. 9.  Ondřej Brabec, Rtyně v Podkrkonoší
  Daniela Vargová, Náchod
 10. 10.  Petr Stýblo, Polička                                                                                                                          
  Pavlína Dzurková, Náchod
10. 10.  David Fajfr, Červený Kostelec                                                                                                                
  Klára Hudlická, Červený Kostelec

Co má společného Náchod a Miyagi? Hrdost na našeho ná-
chodského rodáka architekta Jana Letzela! Náchod proslavil 
daleko za hranicemi ČR a jeho odkaz je stále živý. To dokládá 
i v nedávné době otevřené dvoupatrové multikulturní středisko 
„Matsushima Rikyu“ v japonské prefektuře Miyagi. Právě jeho 
dominantou je replika věže „Park hotelu“, postavená na základě 
architektonického návrhu Jana Letzela. Tento hotel se nacházel 
ve městě Matsushima, v roce 1969 však bohužel vyhořel. 

Matsushima Rikyu je tak důstojným nástupcem a my může-
me být právem hrdi, že v Japonsku, které se pyšní mnohými ar-
chitektonickými skvosty, je i kus Náchoda v podobě skvělé prá-
ce českého architekta Jana Letzela.

V novém multikulturním středisku jsou představeny japonské 
tradice v jejich moderním pojetí, nachází se zde i galerie s histo-
rickými exponáty, tradiční japonské restaurace s místní kuchy-
ní, informační středisko pro turisty nebo půjčovna kol. 

„Prostřednictvím naší ambasády v Japonsku jsme tak s hrdostí 
na našeho rodáka blahopřáli guvernérovi prefektury Miyaga, panu 
Yoshihiro Murai, a starostovi města Matsushima, panu Koichi Saku-
rai, k realizaci tohoto krásného projektu. Úcta, které se arch. Janu 
Letzelovi v Japonsku dostává, je obdivuhodná. I za to patří náš vel-
ký dík,“ komentoval zprávu o otevření střediska v Japonsku sta-
rosta Náchoda Jan Birke.

Stopy náchodského architekta 
Jana Letzela v japonské prefektuře Miyagi

Oblastní nemocnice Náchod
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Za současného stavu se možná bude zdát bláhové zvát na 
koncerty. Přesto zvát chci a budu. I když teoreticky, protože 
uzávěrka zpravodaje předchází o několik dní datum, kdy ho 
čtenáři dostávají do ruky, je možné, že situace se změní. Ale 
spíš to vypadá, že až do konce roku budou muset být kon-
certy bez posluchačů. Takže jen v krátkosti. V prosinci měl 
být již ve druhém odloženém termínu uskutečněn koncert 
židovské hudby souboru Adash. A vzápětí po třech dnech 
jsme čekali Vánoční koncert místního Komorního orches-
tru Slávy Vorlové a pěveckého sboru ZUŠ Canto. Mozarto-
vu Malou noční hudbu lze provozovat vpodstatě kdykoli, 
ale koledy zpívané třeba v březnu si nedokážu moc před-
stavit. I když v dnešní zvláštní době je možné téměř coko-
li. Milí čtenáři a posluchači vážné hudby, nyní zcela vážně. 
Radím využít nabídky přímých přenosů on-line koncertů, 
např. těch charitativních adventních, a všech dalších mož-
ností, které současné technologie nabízejí, a těšit se na bu-
doucí osobní a živé setkání. Ale především věřím, že si na 
Štědrý den u stromečku sami něco zazpíváte a děti či vnou-
čata vám něco zahrají. A v nastalém ztišení snad uslyšíte  
i radostné slavnostní andělské vytrubování. GLORIA IN EX-
CELSIS DEO.                               Za výbor KHN Lydia Baštecká 

Komorní hudba zve…

Zima se blíží a společně s ní také období zimních radovánek 
a sportů. Doufejme, že ta letošní bude na sněhovou pokrývku bo-
hatší než ta loňská, protože rozmanitý reliéf krajiny Kladského po-
mezí má co nabídnout i v této roční době. A pokud ne, k sousedům 
do Orlických hor a Krkonoš naštěstí není daleko. 

V případě příznivého počasí je však Kladské pomezí doslova 
rájem běžkařů. Najdete tu více než 300 km upravovaných tratí, 
pro které je charakteristické pozvolné stoupání, mírné sjezdy 
a pohádkové výhledy do kraje. Nejvýše položené tratě najdete 
v okolí Janoviček, v Jestřebích horách a v okolí Machova. Z Ma-
chova se můžete vydat také na trasy na polské straně hranice, 
ve Stolových horách v okolí Karlówa. Naopak nejníže položená 
trasa vede z České Skalice do malebného Babiččina údolí a je udr-
žována pouze za opravdu dobrých sněhových podmínek. Pokud 
si rádi užíváte pohledy na zajímavé scenerie, je pro vás jako stvo-
řený okruh, který prochází pod Adršpašskými skalami. 

Příznivci bílé stopy se v letošní sezóně mohou těšit i na několik 
nově upravovaných tratí. Jednou z nich je trasa vedoucí na Hvěz-
du a dále k Božanovskému Špičáku. Další najdete v Jestřebích ho-
rách. Začíná u vleku v Radvanicích, navazuje na hřebenovou tra-
su a pokračuje přes Paseky až na Žaltman. 

Běžkařům na míru byl vytvořen web www.ski.kladskepomezi.cz, 
na kterém naleznete přehledný seznam tratí v jednotlivých ob-
lastech Kladského pomezí. Hned úvodní strana prozradí, kolik 
tras je aktuálně sjízdných. Přečíst si tu můžete i aktuality týka-
jící se údržby, která je v jednotlivých oblastech zajišťována mno-
ha nadšenci a dobrovolníky. Úprava tratí v Kladském pomezí je 
finančně podpořena také dotací Královéhradeckého kraje. 

Bc. Markéta Tomanová

Užijte si zimní sezónu 
v Kladském pomezí Publikace BEJVÁVALO... II aneb Hro-

nov za našich pradědečků a prababiček 
je pokračováním úspěšného prvního 
dílu, který zmizel z pultu knihkupectví 
během několika málo týdnů. Po roce 
vychází díl druhý, jenž opět zpracoval 
autorský kolektiv ve složení Boris Ekrt, 
Richard Švanda a Miloš Kaválek, kte-
rý se postaral o grafický design. Kniha 
nabízí další zajímavé pohledy do histo-
rie Hronova a jeho okolí. Kromě obou 
světových válek se dozvíte zajímavosti 
z historie hronovských spolků, o slav-

nostech, řece Metuji a vodních hrátkách na ní, ale také o tradič-
ních zvycích během celého roku. Také tentokrát zde naleznete 
velké množství fotografií a dokumentů, které jsou mnohdy pub-
likovány zcela poprvé. Věříme, že si kniha nalezne cestu i do vaší 
knihovny a stane se třeba pěkným dárkem k Vánocům. 

Za autorský kolektiv Richard Švanda

Vyšel druhý díl knihy Bejvávalo
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Prosincová výročí
5. 12. 1870 se narodil hudební skla-
datel Vítězslav Novák. 10. prosince 
1940 uspořádala v Náchodě (a další 
den v Hronově) k jeho jubileu koncert 
z jeho skladeb Náchodská filharmo-
nie, Komorní hudba a pěvecké sbory 
Hron s hronovským Daliborem. Kon-
cert měl v protektorátní atmosféře 
mimořádný význam.
8. 12. 1890 se narodil v Poličce hudeb-
ní skladatel Bohuslav Martinů. Ná-
chodští hudebníci a zpěváci uspořá-
dali 23. června 1965 koncert z jeho 
skladeb.
9. 12. 2010 zemřel první volený po-
listopadový starosta Náchoda Milo-
slav Čermák, s jehož jménem je spjat 
rozvoj města a jeho kultury v tom-
to období.
12. 12. 1920 zemřel průmyslník Josef 
Bartoň st., v letech 1899–1905 sta-
rosta města. Zasloužil se mj. o posta-
vení současné radnice.
13. 12. 2005 zemřel profesor náchod-
ského gymnázia, taneční mistr Ladi-
slav Grau. 
14. 12. 1935 zemřel náchodský rodák, 
učitel, kronikář města a významný 
kulturní pracovník a publicista Vin-
cenc Fikr.
17. 12. 1770 se narodil největší hu-
dební genius všech dob Ludwig van 
Beethoven.
18. 12. 1995 zemřel červenokostelec-
ký rodák, herec Martin Růžek. Stu-
doval krátce na zdejším gymnáziu, 
v Náchodě i vícekrát hostoval.
22. 12. 1845 se v Horní Radechové na-
rodil Jan Dobeš, učitel kreslení na ně-
kdejší náchodské tkalcovce, ilustrá-
tor četných regionálních publikací.
23. 12. 1885 se ve Vrchovinách na-
rodil Josef Chmelař. Absolvoval ná-
chodskou reálku, psal pod pseudo-
nymem Josef Horal, byl redaktorem 
sociálně demokratického Východo-
českého obzoru. Už v září 1945 vy-
dal román o době okupace Mlčení.
26. 12. 1925 zemřel architekt Jan Le-
tzel, jemuž světovou slávu zajistil 
jím projektovaný výstavní palác v ja-
ponské Hirošimě, který odolal výbu-
chu atomové bomby. O své slávě se 
ovšem nikdy nedověděl, odpočíval 
v té době už dvacet let na náchod-
ském hřbitově.
27. 12. 1995 zemřel „plhovák“ Old-
řich Hlavsa, typograf světové proslu-
losti, tvůrce desítek krásných knih 
i zásadních prací o knihtisku.
30. 12. 1935 zemřel v Brně náchodský 
rodák, literární historik prof. Stani-
slav Souček. Specializoval se zejmé-
na na českou reformační a obroze-
neckou literaturu.           Aleš Fetters

V prosinci 2020 si připomínáme 150. výročí narození světově proslulého architek-
ta a průkopníka moderní architektury Adolfa Loose (10. 12. 1870 Brno – 23. 8. 1933 Ví-
deň). Muzeum hlavního města Prahy a Národní památkový ústav proto vyhlásily rok 
2020 Rokem Adolfa Loose.

Stopy Adolfa Loose v Náchodě-Babí 
a rodina Möllerova

Narodil se v rodině brněnského kame-
nosochaře. Studoval na Královské stát-
ní průmyslové škole v Liberci, dále pak 
na Vysoké škole technické v Drážďanech, 
odkud po třech letech odešel do USA. 
Po návratu zpět do Evropy získal prá-
ci v ateliéru architekta Carla Mayrede-
ra a v roce 1897 si ve Vídni založil vlast-
ní ateliér. Je řazen mezi nejvýznamnější 
osobnosti architektonické moderny, tedy 
po bok Franka Lloyda Wrighta, Le Corbu-
siera a Ludwiga Miese van der Rohe. Co 
se týče českých zemí, působil především 
v Plzni a v letech 1914–1932 realizoval 
několik projektů a staveb v Brně a Praze 
(např. vila z roku 1930 pro Dr. Ing. Fran-
tiška Müllera). Poprvé vystoupil veřej-
ně v Praze 17. března 1911 s přednáškou 
Ornament a zločin. Tvrdil, že všechno, co 
nemá racionální odůvodnění, by mělo být 
z exteriéru i interiéru budovy odstraněno. 
Jeho boj za osvobození od dekorativních 
stylů znamenal velký zlom v architektu-
ře budoucnosti.

Jedna méně známá stavba, kterou Adolf 
Loos vyprojektoval, byla v roce 1930 rea-
lizována v tehdejší samostatné obci Babí 
(na snímku, původní stav). Jedná se o osm 
řadových domků v ulici Na Vyšehradě pro 
přední zaměstnance textilky S. Katzau. 
V krajních domech byly dvě bytové jed-
notky. Jejich strohý vzhled musel v dané 
době leckoho překvapit, ne-li přímo šoko-
vat. Stavba nemá tradiční střechu, fasáda 
je bez jakýchkoli ozdob, schodiště nemá 
zábradlí, jen nad vchody ční nezbytné 
stříšky. Nefunkční prvky jsou odstraně-
ny. I uvnitř je vše uspořádáno s maximál-
ní účelností. Podle architekta Davida Vá-
vry je tato stavba výsledkem spolupráce 
Loos (provedl návrh) – Kulka (rozkreslil 
jej do plánů). Od roku1919 byl architekt 
Heinrich Kulka (29. 3. 1900 Litovel – 7. 5. 
1971 Auckland, Nový Zéland) Loosovým 
asistentem a od roku 1927 až do Looso-
vy smrti v roce 1933 již jeho plnohod-

notným partnerem. Realizátorem stavby 
byla náchodská firma inženýrů Antonína 
Hartmana a Oskara Goldschmida.

Jestli Adolf Loos navštívil Babí, není 
známo, ale zcela určitě se znal s rodinou 
Möllerových, která v dolní části obce, 
při cestě k Hronovu, až do druhé světo-
vé války vlastnila textilní továrnu S. (Si-
mon) Katzau. Od roku 1893 ji nejdříve jako 
prokurista, později jako veřejný společník 
budoval a vedl Hugo Möller (1865 Opa-
va – 1945 Izrael). Přidal se k němu jeho 
syn Hans Möller (1896 Vídeň – 1962 Izra-
el) a synovec Erich Möller (1895 Morav-
ská Ostrava – 1995 Izrael). Továrnu rodi-
na získala dědictvím. Hans Möller v roce 
1927 oslovil Adolfa Loose, který právě při-
jel z Paříže do Vídně, aby mu zde vypro-
jektoval rodinný dům. Brzy nato vznikly 
i zmíněné domky v Babí. Ovšem dnešní 
podoba domů v ulici Na Vyšehradě je čás-
tečně pozměněná.

Anny Moller-Wottitz (1900 Vídeň  
– 30. 7. 1945 Haifa, Palestina), byla rakous-
ká výtvarnice. Společně s Friedl Dicker 
(později Brandeisovou) studovala na sou-
kromé škole Johannese Ittena ve Vídni, 
s nímž v roce 1919 jako součást vídeňské 
skupiny odešla do Bauhausu ve Výmaru, 
kde se učila vázání knih. Působila v Berlí-
ně a Vídni, kde občas vedla studio Friedl 
Dicker. V roce 1924 se ve Vídni provdala 
za textilního podnikatele Hanse Molle-
ra. O dva roky později se jí narodila dce-
ra Judith, s níž koncem 30. let emigrova-
la do Anglie a v roce 1940 do Palestiny, 
kde pracovala jako učitelka. (podle https://
de.m.wikipedia.org/wiki/Anny_Wottitz).

Není bez zajímavosti, že již v letech 
1921–1924 byl podle návrhu A. Loo-
se realizován bytový dům na Heubergu  
v 17. okrese ve Vídni, který byl nedávno 
zrestaurován. Podobnost obou staveb je 
celkově i v detailu (na snímku) více než 
nápadná. Jen ta mladší, vídeňská je na po-
hled útulnější.                       A. Čtvrtečková 
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Zaniklé historické stavby v Náchodě
11. Bartoňův okresní sirotčinec (čp. 550)

Ještě před nedávnem stála v současném areálu náchodské 
nemocnice, na místě dnešního parkoviště, bohužel již omšelá 
a chátrající budova – bývalý okresní sirotčinec. Většina z nás ji 
velmi dobře pamatuje a jejího zániku lituje. Osud této význam-
né secesní stavbě vyměřil pouze jedno století trvání.

Pozemek č. kat. 1005, na kterém sirotčinec stál, patřil původ-
ně známému kupci na Kamenici čp. 144, dlouholetému radní-
mu a zasloužilému náchodskému purkmistru 
Janu Tichému (1842–1907). Po jeho smrti zdě-
dila pozůstalá manželka Marie polovinu rodin-
ných polí a luk sousedících s nedávno postave-
nou okresní nemocnicí v místní lokalitě Rozkoš. 
Jejich dcera Marie (1871–1912) se mezitím 31. 1. 
1893 provdala za Adolfa Cyrila Bartoně (1863–
1953), jemuž až poté (6. 12. 1917) bylo úředně 
změněno křestní jméno v pořadí Cyril Adolf, 
syna známého velkoprůmyslníka Josefa Barto-
ně staršího (1838–1920), od r. 1912 rytíře z Do-
benína. 

Myšlenka zřídit sirotčinec vznikla mezi čle-
ny Okresního zastupitelstva v Náchodě již  
v r. 1903, ale nedobrá finanční situace nedovolo-
vala její realizaci. Až v r. 1908 byla vyslána de-
putace k okresnímu starostovi Josefu Bartoňovi 
st. se žádostí, aby se zasadil o zřízení sirotčince. 
Ten deputaci mile překvapil sdělením, že „sám 
svým nákladem sirotčinec zřídí a pak odevzdá 
okresu“. Josef Bartoň mezitím trhovou smlouvou ze dne 14. 3. 
1908 koupil výše uvedené pozemky za tehdejších 15 000 rakous-
kých korun a následně 15. 7. podle svého slibu žádal městskou 
radu o povolení postavit na nich vlastním nákladem budovu 
pro sirotky tehdejšího náchodského okresu (ten mj. spravoval 
i náchodskou veřejnou nemocnici). Stavební plány vypracoval 
v červnu 1908 místní stavitel a člen městského zastupitelstva 
Jan Bednář, pro kterého to byl bezesporu vrchol jeho samostat-
né projekční činnosti. Sirotčinec byla dvoupatrová podsklepená 
budova o 9 okenních osách na obdélném půdorysu s výrazným 
schodišťovým rizalitem v zadním průčelí. V suterénu byl pro-
jektován byt zahradníka, skladovací prostory, prádelna a žehlír-
na. Zvýšené přízemí přístupné zaobleným schodištěm obsaho-
valo štukem zdobený vestibul s pamětní deskou o stavbě (dnes 
nezvěstná), kuchyni, jídelnu, kancelář 
a ošetřovnu. Obě patra byla určena pro 
pobyt sirotků a skládala se ze dvou obý-
vacích pokojů a dvou velkých společných 
ložnic v krajních místnostech. Navíc byla 
ve středu prvního patra velká společen-
ská místnost a ve druhém patře kabinet 
a místnosti pro opatrovnice (pěstounky). 
Secesním dekorem zdobená fasáda byla 
v průčelí členěna třemi mělkými rizality 
zakončenými komolými štíty. Oba boč-
ní rizality měly v patrech třídílná okna, 
štít středního rizalitu nesl zlacený nápis 
BARTOŇŮV SIROTČINEC. Přízemí bylo 
osvětleno půlkruhem zaklenutými okny, 
nad hlavním vchodem lemovaným reliéf-
ními postavami muže a ženy byl malý vý-
klenek s bronzovou bustou Josefa Bartoně st. (dnes uložena v Mu-
zeu Náchodska) a pod ní nápis v omítce: VĚNOVÁNO SIROTKŮM. 
Budova byla na rozdíl od schváleného projektu završena vížkou 
s lucernou, zakončenou střechou ve tvaru komolého jehlanu nad 
středním rizalitem, který v zadní části obsahoval hlavní dvou-
ramenné schodiště se železným tepaným secesním zábradlím. 

Stavba byla po místním šetření povolena 28. 7. 1908, dokonče-
na již 30. 6. 1909 a slavnostně otevřena 15. 9. 1909 za hojné účas-
ti zástupců úřadů, škol, spolků a veřejných korporací. Ovšem 
kolaudace kvůli opomenutí okresního zastupitelstva (sic!) pro-
běhla až 28. 10. 1912. Náklad na stavbu na nové stavební parcele  
č. kat. 743 o výměře 1493 m2 činil 130 000 rakouských korun. 
Mezitím dne 14. 10. 1909 okresní zastupitelstvo schválilo stano-

vy ústavu a projednalo jeho darování do vlast-
nictví a užívání náchodského samosprávné-
ho okresu. Zastupitelé konstatovali, že „Dnes 
je už dílo provedeno, sirotčinec dohotoven a šle-
chetný pan zřizovatel nabízí jej okresu dárkem, 
aby jej do své správy přijal a humánnímu účelu 
věnoval.“ Hlasováním byl jednomyslně schvá-
len návrh darovací smlouvy s dovětkem na ná-
vrh náchodského starosty JUDr. Josefa Čížka, že 
„z věnovaných pozemků nesmí býti nikdy nic od-
prodáno, vyjma ten případ, že by bylo části pozem-
ků k veřejné cestě třeba“. Zároveň bylo přítomný-
mi členy okresního zastupitelstva „jednomyslně“ 
vysloveno vřelé poděkování zřizovateli a dárci 
Josefu Bartoňovi staršímu. 

Do nového ústavu pod názvem Bartoňův 
okresní sirotčinec v Náchodě byly přijímány děti 
ve věku 3 až 14 let, dívky zde mohly zůstat až 
do 16 let a učit se domácím pracím. Zpočátku 
počet chovanců ročně kolísal mezi 45 až 80, ale 

od r. 1925 již klesal. V r. 1933 se ustálil kolem 45 dětí. Za prvních 
20 let prošlo sirotčincem přes 1200 dětí. Jak napsal MUDr. Jan 
Schmidt v r. 1933: „V sirotčinci jsou děti vedeny tak, aby při odchodu 
byly, pokud možno, individuelně připraveny na vstup do praktického 
života. Denní pořádek učí děti pravidelnému využití času, chovan-
ci jsou s ohledem na věk a povahu vychováváni dvěma opatrovni-
cemi a správkyní. O zdravotní stav dětí pečuje ústavní lékař. Ústav 
jest vybaven hospodářstvím, které z větší části kryje jeho potřeby.“ 
Název „Bartoňův“ obdržel sirotčinec jako výraz úcty ke svému 
mecenáši a zakladateli.

Tento stav trval až do r. 1942, kdy byla budova sirotčince s při-
lehlým pozemkem převzata do správy nemocnice. V jejích pro-
storách byla umístěna zpočátku lékařská ambulance, později in-
terní oddělení a dětská ambulance, koncem 60. let pak nervové 

a oční oddělení. V r. 1964 byla ze střechy 
odstraněna věžička a v letech 1969–1974 
přistavěn k zadnímu průčelí lůžkový vý-
tah. Na rok 1975 plánovaná celková re-
konstrukce budovy se již neuskutečnila 
a stavba postupně chátrala, až byla v po-
lovině roku 1995 nemocnicí vyklizena. 

Bohužel se nenašel vhodný kupec a již 
na podzim 2001 byl vydán demoliční vý-
měr, který však nebyl naplněn. Budova 
od r. 2003 přešla do vlastnictví Králové-
hradeckého kraje a ve stejné době hle-
dala Evangelická akademie prostřednic-
tvím Sdružení pro podporu Evangelické 
akademie Náchod nové prostory, kam 
by se mohla přestěhovat. Bývalý sirot-
činec se ukázal jako vhodná alternativa 

a na sdružení byla v r. 2004 budova převedena s podmínkou, že 
do čtyř let dokáže dům opravit. Sdružení bohužel nedokázalo 
dostát svému záměru a na konci roku 2008 budovu vrátilo kraj-
skému úřadu. Ten již na podzim 2010 tuto architektonicky cen-
nou budovu a jednu z bývalých dominant města nechal zbořit. 

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Vánoční tipy z infocentra
Chvíle pohody a splněných přání – to 

jsou Vánoce. Chceme obdarovat své nej-
bližší přesně tím, co si přejí a mnohdy si 
s tím lámeme hlavu. I u nás v infocentru 
lze zakoupit ty „správné dárky“. 

Lze vybírat z rozmanitých chutí bylin-
ných sirupů od firmy Camellus, které na-
bízíme v infocentru. Sirupy jsou vyráběny 
jak z bylin vypěstovaných v bylinkových 
zahradách (sirup mátový, šalvějový…), 
tak z bylin sbíraných v čistých přírodních 
lokalitách (bezový, heřmánkový, mateří-
douškový, …). V nabídce máme také by-
linné sirupy paní Hlouškové z Červeného 
Kostelce. Z příchutí můžete zakoupit di-
viznu, pampelišku, rozmarýn, smrk, hloh, 
kopretinu, saturejku a arónii. Sirupy ne-
sou označení Regionální produkt Kladské 
pomezí.

Dětskou radost vykouzlíte díky tex-
tilním hračkám, Babiččiným pohádkám 
nebo stylovým mýdlům. Dále nabízíme 
medy z včelí farmy Dřevíč, mléčné a hořké 
čokolády s motivem Náchoda, knihy vzta-
hující se k regionu nebo keramiku. Zakou-
pit můžete rovněž vstupenky na nejrůz-
nější kulturní akce, a pokud si nevíte rady, 
můžete zvolit dárkovou poukázku oprav-
ňující držitele k výběru akce dle jeho zá-
jmu.

Dále si dovolujeme upozornit návštěv-
níky na změnu otevírací doby infocent-
ra během vánočních svátků. Ve dnech 24. 
až 27. prosince 2020 a 1. ledna 2021 bude 
infocentrum uzavřeno. Od 28. do 30. pro-
since platí běžná mimosezónní otevírací 
doba. 31. prosince bude otevřeno od 9 do 
13 hodin. 

Přejeme všem našim příznivcům a ná-
vštěvníkům pohodové prožití vánočních 
svátků a do nového roku 2021 pevné zdra-
ví a pohodu.

Za kolektiv MIC Lucie Dostálová, Jana 
Somernitzová, Jana Viesnerová, Markéta 
Tomanová a Jakub Pokorný.

Ve středu 11. listopadu 2020 v 11 ho-
din uctili již tradičně představitelé měs-
ta Náchoda – místostarostové Jan Čtvr-
tečka, Pavla Maršíková a František Majer 
památku obětí válečných konfliktů po-
ložením květin u památníku na Dobro-
šově.

I této tradiční pietní akce se v letoš-
ním roce dotkla vládní opatření, a tak se 
musela obejít bez účasti širší veřejnos-
ti. Následně památku obětí všech válek 
uctili také zástupci Českého svazu bojov-
níků za svobodu.

Při této příležitosti se vedení města 
Náchoda opět zabývalo nutností obnovy 
památníku, které brání majetkové po-
měry k pozemku pod památníkem i k sa-
motné stavbě. Město i nadále usiluje 
o jeho převedení z majetku státu do své-
ho vlastnictví, což by následně umožnilo 
toto pietní místo důstojně upravit včet-
ně přilehlé zeleně.

V den státního svátku 17. listopadu, kte-
rý je symbolem boje za svobodu a demo-
kracii, uctili představitelé města Náchoda 
památku událostí 17. listopadu 1989. V le-
tošním roce se pietní akt uskutečnil bez 
účasti veřejnosti a poprvé také bez tradič-
ní účasti zástupců místní organizace Kon-
federace politických vězňů, kteří si v tento 
den připomínají také na hřbitově památ-
ku svého dlouholetého člena a předsedy 
Rudolfa Macka, který zemřel 18. 11. 2012. 
Ti tak oslavili Den památky boje za svo-
bodu a demokracii samostatně.

Starosta Jan Birke a místostarostové 
Jan Čtvrtečka a František Majer položili 
společně květiny a zapálili svíčky již tra-
dičně u pomníku umučeným vězňům v 
blízkosti budovy okresního soudu, u mo-
rového sloupu (sousoší Nejsvětější Troji-
ce) na Masarykově náměstí a u busty T. G. 
Masaryka před budovou radnice.

Náchod si připomněl Den válečných 
veteránů – letos komorněji

Oslava Dne boje za svobodu 
a demokracii v Náchodě – 17. 11. 2020



PROSINEC 9OKÉNKO ZASTUPITELŮ

OK É N KO   zastupitelů
Jak dostat do Náchoda 
znovu kvalitní architekturu

S velkým zaujetím jsem si v minulém čísle Náchodského zpra-
vodaje přečetl výměnu názorů mezi opozičním zastupitelem Ji-
řím Prokopem a pány starostou a místostarostou, která se týka-
la způsobu, jak v našem městě připravujeme a plánujeme novou 
výstavu. Protože mě toto téma dlouhodobě zajímá a nejednou 
jsem se k němu již vyjadřoval, dovolil jsem si k němu připojit 
taktéž pár poznámek.

Náchod nemá nouzi o krásné a hodnotné stavby. Stačí se po-
dívat třeba jen na pouhých 20 let mezi válkami a uvidíme bu-
dovu městské knihovny, poštu, Déčko, objekt Komerční banky, 
Masarykovy školy, Loosovu dělnickou kolonii na Babí, Sokolov-
nu, Jiráskovu chatu na Dobrošově nebo řadu městských paláců 
na Kamenici jako obchodní dům Zefyr či Havlíčkův dům. Město 
se v té době proměnilo a vznikly budovy, které jezdí obdivovat 
milovníci architektury z celé republiky.

Od roku 1989 je to už 30 let, ale co se architektury týče, příliš 
radostný pohled se nám ve srovnání s první republikou nenabí-
zí. V lepším případě vznikly vcelku solidní účelové stavby, jako 
třeba autobusové nádraží, v těch nejhorších případech pak dru-
hořadí a provozně nedomyšlení parazité na původně kvalitních 
budovách, jako je přístavba Beránku nebo ZUŠ. Situaci alespoň 
trochu zachraňují soukromé investice v podobě nástavby a pře-
stavby budovy Pekáren a cukráren v Plhovské ulici, rekonstrukce 
zbytků bývalé Tepny firmou Elektro Drapač nebo administrativ-
ní budovy firmy Level. Každopádně staveb, které přetrvají gene-
race a na které tu budeme ještě po 100 letech hrdí, je poskrovnu.

Nyní se i díky odvážnému a zodpovědnému přístupu vedení 
města situace mění. Urbanisticko-architektonická soutěž na are-
ál bývalé Tepny i připravovaná soutěž na sportovní halu dáva-
jí šanci, že se do Náchoda opět vrátí ta nejkvalitnější evropská 
architektura.

Osobně ovšem nevidím důvod, proč tento skvělý trend neroz-
šířit i na další připravované projekty. Architektonická soutěž je 
totiž mimořádně přizpůsobivý a tvárný nástroj. Jsou soutěže jed-
nokolové i dvoukolové, otevřené, užší i ty, při kterých se vyzve 
jen omezený okruh takových architektů, kteří jsou v dané ob-
lasti zkušení a mají za sebou kvalitní a fungující realizace. Zá-
kladem každé soutěže je dobře sestavená porota, v níž převažu-
jí nezávislí odborníci, a hodnocení konkrétních návrhů, které 
jsou předkládány anonymně, takže žádný z porotců neví, kdo 
tyto návrhy odevzdal. Tyhle dvě podmínky lze splnit poměrně 
snadno i u menších záměrů, přitom jsou již od nepaměti zárukou 
těch nejlepších řešení. V té souvislosti bych rád upřesnil, že úlo-
ha veřejnosti není a nemůže být při hodnocení vlastních soutěž-
ních návrhů. Jedná se totiž o vysoce odbornou činnost, ve které 
zdaleka nehraje roli jen vzhled plánované stavby, ale stejně tak 
i dobře navržené provozní a konstrukční řešení. Kde je však úlo-
ha veřejnosti nepostradatelná, je na samém začátku při přípra-
vě soutěžních podkladů. Strukturovaný zápis z veřejného pro-
jednání plánované stavby je pro soutěžící ideálním materiálem.

Je to samozřejmě o trochu delší proces, příprava staveb je ale 
zdlouhavá prakticky vždycky. Příprava tepenské soutěže skuteč-
ně zabrala rok a půl, jedná se ale o extrémně komplexní řešení 
zřejmě největší výstavby za poslední desetiletí. U menších zá-
měrů mohou postačit týdny, maximálně měsíce. Vždyť i hledá-
ní vhodného řešení pro Art Centrum nebo spolkový dům trvá už 
několik let. Na tom není nic špatného. U staveb, které tu s námi 
budou přinejmenším desítky let, se pečlivé plánování vždy vy-
platí, ale právě proto se těch pár týdnů navíc snadno ztratí.

Pan starosta a místostarosta mají pravdu i v tom, že archi-
tektonická soutěž bude vždycky o něco dražší, než klasický vý-
běr podle nejnižší ceny. V případě menších soutěží bude ale roz-
díl pár desítek tisíc, které však mohou následně ušetřit miliony. 

Město zato totiž na oplátku získá množství zcela jedinečných ře-
šení, unikátních názorů, jak danou budovu řešit nejen estetic-
ky, ale i provozně. Zároveň platí, že náklady na projekt jsou jen 
zlomkem nákladů na vlastní výstavbu a ještě větší finanční zá-
těž pak představuje vlastní provoz. Proto se vždy vyplatí větší 
investice do kvalitního projektu, který pomůže najít nejekono-
mičtější řešení jak stavebně, tak z hlediska spotřeby energií či 
údržby. Vždyť právě podle schopnosti uvážlivě plánovat vyna-
kládání veřejných prostředků v dlouhodobém časovém horizon-
tu se pozná skutečně dobrý hospodář.

Výsledek tepenské soutěže budeme znát na začátku příštího 
roku. Sportovní hala by mohla být vybrána v jeho druhé polo-
vině. Na oba výsledky se moc těším. A zároveň věřím, že to jsou 
ony dlouho očekávané první vlaštovky, které ohlašují jaro ná-
chodské architektury 21. století.

Michal Kudrnáč, zastupitel a předseda Komise pro řešení 
budoucnosti areálu Tepny

I zdánlivě „malé“ provozní investice nám dělají radost. Jed-
nou takovou je v listopadu dokončená rekonstrukce rozvadě-
čů veřejného osvětlení za hotelem Elko, na Plhovském náměstí  
a v ulicích Jiráskova a Krkonošská. Ty dosavadní, které byly více než  
50 let staré a velmi poruchové, opravili během letošního roku 
pracovníci Technických služeb města Náchoda. Právě takové 
„maličkosti“ nám významně usnadňují život!

Nové rozvaděče 
veřejného osvětlení

Další z chodníků ve městě se dočkal opravy. Tentokrát ten 
v ulici Na Letné kompletně opravili včetně podkladních vrstev 
a nátěru stávajícího zábradlí pracovníci firmy Silvagro, s.r.o., 
Zábrodí. Nyní už se obyvatelé této části mohou projít po novém 
chodníku ze zámkové dlažby.

Oprava chodníku Na Letné
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Děkujeme. Pf 2021Děkujeme. Pf 2021

Náchod 178x59 mm ČB 2019 „PF 2021“

Vážení rodiče, milí žáci,
dovolte nám, abychom vám všem popřáli krásné prožití svátků vá-
nočních, bohatého Ježíška a také klid a pohodu ve svátečních dnech. 
Do nového roku 2021 Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a pev-
ných nervů. Všichni bychom byli 
moc rádi, aby ten příští rok pro-
běhl daleko klidněji, bez uzavírá-
ní škol a dalších opatření. Ať je ten 
rok 2021 prostě úplně „normál-
ní“.  

Zaměstnanci 
ZŠ Komenského Náchod

Vánočním stromem na Masarykově náměstí v Náchodě je pro 
letošní rok smrk ztepilý. Město Náchod děkuje touto cestou paní 
Mgr. Vladislavě Knettig z Provodova, která pro účely vánoční 
výzdoby tento smrk darovala. Poděkování patří i panu Liboru 
Maierovi a panu Jiřímu Maierovi ze Studnice, kteří darovali měs-
tu Náchod smrk ztepilý umístěný v parku u nádraží. Oba stro-
my rostly v zástavbě rodinných domů, kde svým vzrůstem již 
ohrožovaly své okolí.  

Vánoční stromy
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   Zprávičky 
 z Masaryčky

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

ZŠ BABÍ

ZŠ BĚLOVES

Sláva, do škol zase smí! Zatím jen prv-
ní a druhé třídy. Ostatní nadále zůstáva-
jí na distanční výuce. A blíží se Vánoce a 
příchod nového roku 2021.

Ve středu osmnáctého listopadu, kdy 
se vstupní dveře školních budov opět dle 
vládních nařízení mohly otevřít alespoň 
prvňáčkům a druhákům, bylo na začínají-
cích či mírně pokročilých školácích i přes 
povinné roušky vidět, že se zpět do lavic 
opravdu těší. Především měli radost, že 
jsou v reálném blízkém kontaktu se svý-
mi spolužáky, moc rádi se napřímo setkali 
se svou paní učitelkou. 

„Podle zkušeností z jarní vlny pande-
mie už víme, že výuka na dálku není roz-
hodně nic příjemného a jednoduchého 
jak pro děti a rodiče, tak i pro kantory,“ 
konstatuje Mgr. Eva Marková, zástupky-
ně ředitelky ZŠ TGM, zároveň také třídní 
učitelka 1. A, a pokračuje: „Pro žáky nej-
nižších ročníků je taková forma učení ob-
zvláště obtížná. Snad je ta nelehká vzá-
jemná komunikace jen prostřednictvím 
techniky už za námi, alespoň pro nejbližší 
měsíce. Čeká nás spousta práce, abychom 
vše, co jsme zameškali i jinak potřebné, 
stihli probrat. Všichni doufáme, že obdob-
ně se k prezenčnímu vzdělávání již brzy 
vrátí rovněž vyšší ročníky.“

Během náročné vzdálené formy vyučo-
vání se klade důraz hlavně na studium 
matematiky, českého jazyka a angličtiny. 
Ostatní předměty se probírají v omeze-
nější míře, na pokraji zůstávají například 
hudební či tělesná výchova. Přesto přišli 
naši tělocvikáři Mgr. Michaela Pijáková a 
Mgr. Jaroslav Macháček s projektem „Jde-
me na OH do Tokia“, jenž žáky nabádá, 
aby se pohybu i v této složité době jakkoli 
věnovali. Ve spolupráci s kolegou Petrem 
Macháněm dokonce natočili vtipné propa-
gační video ve stylu oblíbených večerníč-
kových hrdinů Pata a Mata (ke zhlédnutí 
je na webových stránkách www.zstgm-
nachod.cz). 

Již v minulém vydání Náchodského 
zpravodaje jsme se zmínili, že po celé 
nouzové období poskytujeme (dle naříze-
ní vyšších orgánů) dohled nad dětmi pří-
slušníků IZS, kteří pro ně nemají během 
své pracovní doby zajištěné hlídání. 

„Přihlášených dětí je na padesát, „pra-
cují“ ve dvou skupinách podle věku,“ 
uvádí Mgr. Radka Lokvencová, ředitelka 
školy. „Naše vychovatelky a asistentky pe-
dagogů či z jiných školských zařízení v 
Náchodě pečují nejen o jejich smysluplné 
využití času stráveného ve zdejší druži-
ně, ale také jim v dopoledních hodinách 
zajišťují či sledují přes počítač spojení s 
„kmenovými“ učiteli, a to podle individu-
álních rozvrhů. Postaráno je, pochopitel-
ně, taky o stravování, dostávají teplý oběd 
a svačinky.“ 

Máme tu advent, čekají nás vánoční 
a novoroční svátky. Přejme si, aby letoš-
ní oslavy proběhly v co největší pohodě, 
hlavně ve zdraví. A doufejme, že rok 2021 
bude podstatně klidnější, než je ten ny-
nější.

Kolektiv ZŠ TGM Náchod všem přeje klidné 
nastávající sváteční období.

ZŠ Babí „Děti dětem“
Na začátku školního roku jsme oslovili 

některé místní mateřské školky a nabídli 
jim spolupráci na projektu „Děti dětem.“ 
Žáci ZŠ Babí v hodinách pracovní činnos-
ti a družině kreativně tvořili pracovní lis-
ty pro děti ve školkách. 

Dnes se soustředíme na zvládnutí di-
stanční výuky. Dopoledne se děti věnují 
výuce především hlavních předmětů, ale 
nepřichází ani o výchovy. Při nich pracují 
na společných projektech, mezi které pa-
tří i zmíněné omalovánky pro děti z ma-
teřských škol. Odpoledne je u nás mož-
nost navštívit také on-line družinu. Paní 
vychovatelky si s dětmi vyzkouší poku-
sy, vyrobí výrobky, zatančí tance. Snad 
se brzy vrátíme do školních lavic a práce 
nám půjde veseleji. 

     kolektiv ZŠ Pavlišovská – Babí

Jak se máme v Bělovsi?
Sotva si žáci trochu zvykli na prá-

ci ve školních lavicích, byly snahy jejich 
i snahy učitelů opět přerušeny uzavře-
ním škol. Nás to ale ve vyučování neza-
stavilo. Měli jsme už zkušenosti s video 
výukou z jara a byli jsme připraveni. Tak-
že jsme hned od prvního dne proměnili 
třídy ve vysílací studia a začali jsme vy-
učovat. Zpestřili jsme žákům domácí prá-
ci ještě o on-line učebny a doufáme, že nás 
to opět všechny posunulo trochu vpřed 
v dálkovém vyučování. Část dětí se již 
vrací do škol a my doufáme, že je budou 
brzy další následovat.

Přejeme všem krásné a klidné Vánoce, 
v novém roce hlavně pevné zdraví a hod-
ně pohodových dní.

 Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje

Listopadové aktuality z naší 
školy

„Čas letí jako bláznivý“… a to 
doslovně. Tuto větu jsem si vypůj-

čila ze známé písničky. Vždyť je to docela 
nedávno, co jsme zahajovali nový školní 
rok, naplánovali jsme si různé akce, chtě-
li jsme navštěvovat plavecký bazén, různá 
divadelní představení, uspořádat drakiá-
du, putovat znovu za pokladem… Vše tak, 
abychom mohli naplňovat program prožit-
kové pedagogiky, která je důležitou sou-
částí vzdělávání handicapovaných žáků. 
Nápadů máme mnoho, ale je začátek lis-
topadu a za tu krátkou dobu už je všech-
no jinak.

 Nedávno jsme měli podzimní prázdni-
ny, to jsme ještě netušili, že nás po nich 
čeká pokračování distančního vzdělá-
vání, které jsme si nanečisto vyzkoušeli 
na jaře tohoto roku. Vedení školy podzim-
ní prázdniny, které byly letos delší než ob-
vykle, využilo k tomu, že celou speciální 
školu v Raisově ulici nechalo vymalovat. 
Teď naše krásné prostorné třídy, chodba, 
sociální zařízení a všechny další místnos-
ti září čistotou. A naši žáci se velmi těšili, 
že se sem po týdnu budou moci vrátit. Ale 
mezitím byla i pro speciální školy vyhláše-
na z důvodu nepříznivé situace s nemocí 
Covid – 19 distanční výuka. Jako na všech 
ostatních školách dostávají žáci úkoly, kte-
ré ale musejí vypracovávat doma. Nejčastě-
ji je to formou pracovních listů. 

Ale ještě než toto vše nastalo, stihli jsme 
například navštívit les s hmyzím hotelem 
Pod Montací, kde děti sbíraly různé přírod-
niny, jako třeba žaludy, kaštany, větvič-
ky, listy a kůru stromů, ze kterých potom 
ve třídách při výtvarné a pracovní výcho-
vě vyráběly výkresy, zvířátka a figurky. 
S nimi jsme potom vyzdobili třídy a chod-
bu naší školy. Také jsme stihli péct v naší 
školní kuchyňce. Ať už to byla V. třída, kte-
rá připravila švestkový koláč, nebo třída 
IV. Ta zase celou školu provoněla pravou 
mramorovou bábovkou. A protože jsme 
dobrý kolektiv, ochutnávka hotových vý-
robků byla pro všechny žáky, učitele i asi-
stenty. Děti si zapsaly i recept a některé se 
pochlubily, že už s pomocí dospělých pek-
ly i doma. 

V praktické škole v Jiráskově ulici zase 
měli projektový den Halloween, při kterém 
vydlabávali dýně, povídali si o tomto svát-
ku a uspořádali výstavku těchto výrob-
ků. A jelikož se pomalu blíží předvánoč-
ní čas, na který také máme mnoho plánů, 
uvidíme, jestli nám situace dovolí vrátit 
se do školních lavic ke svým kamarádům, 
paním učitelkám a učitelům, nebo bude-
me muset pokračovat v současném způso-
bu výuky. Každopádně si přejeme, aby to 
vždy bylo s úsměvem. Protože s úsměvem 
jde všechno líp.  

Mgr. Jaroslava Košťálová
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ZŠ PLHOV
Učíme na dálku – ZŠ Náchod – Plhov

Jen měsíc a kousek mohli žáci v novém 
školním roce den co den sedat v lavicích. 
Od té doby znovu běží to, co jsme před ro-
kem ještě neuměli ani pojmenovat – dis-
tanční výuka. 

Po zkušenostech z jarních měsíců jsme 
dopředu věděli, že řadu věcí musíme na-
chystat, naučit se. Od rodičů a dětí jsme 
získali informace o tom, co je v učení 
na dálku nejtěžší – roztříštěnost a růz-
nost cest, kterými s dětmi, rodiči komu-
nikujeme. Určitá nejednotnost v tom, co 
učíme a jak to učíme. Ještě před začát-
kem prázdnin jsme se rozhodli, že platfor-
mou pro komunikaci, pro učení na dálku 
bude Google. Během prvních týdnů měsí-
ce září jsme se sjednotili na videokonfe-
rencích prostřednictvím aplikace Zoom. 
Využili jsme státní dotace a nakoupi-
li notebooky pro učitele, aby bez problé-
mů výuku na dálku mohli organizovat. 
Setkávali jsme se na seminářích, ve kte-
rých naši kolegové informatici učili nás 
neinformatiky toto vše zvládat. Co bylo 
nejtěžší? Asi to, že koronavirus a karan-
ténní opatření měly před námi stále pár 
týdnů náskok. Hned na začátku září zů-
stala doma třída 5. B i se svým vyučují-
cím. Ještě než jsme dostali nové noteooky, 
už byly školy zavřené. 

Diskutovali jsme i o tom, v jakém roz-
sahu má distanční výuka probíhat. Kolik 
videokonferencí v rámci různých před-
mětů týdně? Jaké množství úkolů? Jak je 
hodnotit – klasifikovat známkou, slovně, 
body…? Není jednoduché vše nastavit, 
dostáváme často rozporuplnou zpětnou 
vazbu. Co je pro jednoho žáka hodně, to 
je pro jiného a jeho rodiče sotva dostateč-
né množství práce. A stále přesvědčujeme 
některé rodiče o tom, že učit vše prostřed-
nictvím videokonferencí není správ-
né. Významný kus práce je třeba udělat 
i v práci s dětmi, které se přes internet 
učit nemohou. Zapojili jsme všechny paní 
asistentky, o děti se starají i vychovatelky 
školní družiny, spolupracujeme s Archou. 
Toto vše do distanční výuky také patří.

Již v listopadu se do škol vrátily nej-
nižší ročníky. Doufáme, že situace dovolí 
chodit do školy i ostatním dětem, protože 
učení přímo ve škole ničím úplně nahradit 
nejde. Ale jsem rád, že když už nás doba 

donutila učit přes internet, že to pedago-
gický sbor plhovské školy zvládá. 

Vladimír Honzů

8. A  ZŠ Náchod-Plhov 
pro náchodskou nemocnici

Na začátku listopadu se u nás ve tří-
dě zrodil nápad, že bychom v této složi-
té situaci mohli pomoci všem, kteří v ná-
chodské nemocnici  pomáhají pacientům 
s koronavirem. Při jedné z online hodin 
Osobnostní a etické výchovy jsme se do-
mluvili, že přestože sedíme doma u počí-
tačů, tak můžeme alespoň trošku pomoci. 

Ve spolupráci s rodiči jsme zajisti-
li malé občerstvení a žáci napsali krátké 
vzkazy a přání, kde vyjádřili svou podpo-
ru lidem, kteří za současné složité situa-
ce v nemocnici pracují. O 14 dní později 
došlo k předání občerstvení i dopisů od 
dětí přímo v náchodské nemocnici. Ráda 
bych touto cestou poděkovala vrchní se-
stře paní Kateřině Dvořákové za vstřícné 
přijetí a cenné informace. Děti se dozvě-
děly, jak opravdu náročné je v současnos-
ti v nemocnici pracovat. 

Žáci 8. A, Alena  Macková, třídní učitelka

LiStOVáNí  na Plhově
Na Základní školu Náchod-Plhov přile-

těla na začátku října straka a usídlila se 
ve třídě 6. C. Nešlo o obyčejnou straku, 
ale o straku, která pochází až ze vzdá-
lené říše entropie. Říše entropie? Pojem  
z fyziky? No, ano. Zavítali k nám totiž 
herci Pavel Oubrama a Věra Hollá v rám-
ci cyklu scénického čtení LiStOVáNí, aby 
nám ztvárnili čtyři bajky z knihy Straka 
v říši entropie od Markéty Baňkové. Té-
měř až neuvěřitelné propojení fyziky a li-
teratury nás na celou jednu hodinu úplně 
pohltilo. Děkujeme hercům za moc pěk-
ný zážitek a Místní akční skupině Stolové 
hory MAP za organizaci. Mgr. Z. Košťálová

Jak zvládáme distanční vý-
uku v naší škole Pod Mon-
tací?

Už je to celý měsíc, co jsme 
se znovu zčistajasna všich-
ni, děti, učitelé i rodiče, ocit-

li opět na distanční výuce. Přestože by-
chom se mnohem raději vídali osobně, 
snažíme se rozvíjet a osvojovat si učivo 
i takto vzdáleně. Jsme rádi, že s online vý-
ukou máme zkušenost už od jara a máme 
tak na co navázat. Celá škola vedeme výu-
ku v prostředí Google Classroom.

Největší zkouškou je výuka na dálku 
pro prvňáčky, kteří se po chvilce výuky 
ve škole učí pracovat doma. Takto malé 
děti se bez pomoci dospělých neobejdou. 
DĚKUJEME RODIČŮM, že jsou svým dětem 
i paní učitelce velkou oporou.

Děti pracují několikrát týdně v men-
ších skupinkách přes videokonferenci. 
Zároveň mají připravené prostředí učeb-
ny, kde mají od paní učitelky nafilmovaná 
výuková videa k aktuálnímu učivu. Tato 
videa jsou připravena tak, aby děti moh-
ly pracovat samostatně, podobně jako 
ve škole. K učení děti využívají plyšáky, 
fazole, korálky a další předměty, které jim 
učení zpestřují a zároveň neotřele suplu-
jí klasické školní pomůcky. Přestože není 
snadné výuku na dálku u prvňáčků indi-
vidualizovat, i tak se o to snažíme. Pro 
děti jsou připravené výzvy, únikové hry 
či venkovní aktivity, které děti dle svého 
výběru plní. 

I na našich druhácích je znát pokrok. 
Zvládají už lépe udržet pozornost a klidně 
sedět před obrazovkou při společné prá-
ci. Díky tomu, že si ovládání potřebných 
nástrojů, vychytávek a aplikací pro uče-
ní v online prostředí osvojili velmi rych-
le, i učení na dálku je pestré, plné nových 
zkušeností a výzev. Děti jsou moc rády 
za kontakt mezi sebou navzájem. Větši-
na z nich ráda využije volných chvilek 
po skončení výuky, aby si společně po-
povídali, “zařádili” na bílé tabuli nebo se 
sdíleli prostřednictvím chatu. 

Děti z vyšších ročníků už zdatně zvlá-
dají kombinaci online výuky se samo-
statnou prací. Videokonference pro men-
ší skupinky žáků nabízí větší prostor pro 
konzultace a reagování na potřeby jed-
notlivých dětí. Zároveň se žáci při indivi-
duální práci v učebnách zdokonalují v plá-
nování svého učení tak, aby byly schopni 
dodržet termíny i podmínky odevzdá-
ní jednotlivých úkolů. Je radost sledovat 
jejich rychlý posun při práci s počítačem 
a využívání jiných technických možností.

Letošní novinkou na naší škole je vý-
uka češtiny pro děti s odlišným mateř-
ským jazykem, nabídka se týká čtyř dětí. 
Na jaře se tyto děti vzhledem k velké ja-
zykové bariéře samy příliš nezapojovaly. 
Jsme proto moc rádi, že se nám to společ-

„Co nového pod Montací“
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ně postupně daří měnit. DĚKUJEME NA-
ŠIM PANÍM ASISTENTKÁM za jejich péči 
o tyto děti a rozvoj jejich komunikačních 
dovedností při online výuce.

Distanční výuka je obrovskou výzvou 
pro všechny, děti, rodiče i pro nás učitele. 
Při výuce zkoušíme stále nové věci a hle-
dáme vhodné způsoby, jak děti motivovat, 
zaujmout a jak zdárně dojít ke společným 
cílům. I přes vzájemnou dálku se přibli-
žujeme sobě navzájem, tvoříme k sobě 
mosty, výuku prokládáme smíchem, pís-
ničkami, protahovacím cvičením nebo ja-
koukoliv jinou zajímavou aktivitou, která 
nás propojí a povznese nad strasti výu-
ky na dálku.

Závěrem chceme opět zmínit velké na-
sazení vás RODIČŮ. Nejen u prvňáčků, ale 
ani u starších dětí se učení neobejde bez 
vašeho zapojení. Jste podporou svým dě-
tem při technických potížích, s přikládá-
ním fotek hotových úkolů do příloh a čas-
to i jako konzultanti nejasností v učivu či 
v zadání. Každý týden dostáváte týden-
ní plán pro své děti, pomáháte jim dostát 
cílů a podporujete je při vypracování se-
behodnocení. 

DĚKUJEME! Tým ZŠ Pod Montací

ACADEMIA MERCURII SŠ: 
distanční výuka – jak probíhá?

Jaké změny přinesla distanční výuka 
do naší školy? Jak pracujeme? 

Každou vyučovací hodinu učíme on-
line dle skutečného rozvrhu hodin. Všich-
ni vyučující mají vlastní školní notebook 
a vyučují dle své rodinné situace, buď 
z domova, nebo ze školy. K výuce používá-
me školní systém Bakaláři a nástroje plat-
formy Google tj. Google učebny, školní  
e-mailové adresy, či Google Meet.

Google Classroom čili Google učebna je 
platforma, která umožňuje učiteli odeslat 
žákům různé studijní materiály, vytvářet 
online testy a organizovat online hodiny. 
Na druhou stranu žáci mohou skrz tuto 
učebnu posílat úkoly zpět vyučujícím, při-
pojovat se na online hodiny a například 
sdílet různé dokumenty se svojí třídou.

Prostředí Google Meet používáme ne 
jen pro online vyučování, ale také pro 
každotýdenní provozní porady pedago-

gických pracovníků, rodičovské schůzky 
a konzultační hodiny učitelů, které slou-
ží jak pro žáky, tak pro rodiče. 

Na jaře minulého školního roku se nám 
podařilo nakoupit 20 notebooků pro naše 
žáky v rámci projektu MŠMT „Moderní 
vzdělávání“. Tyto notebooky nyní slou-
ží zdarma těm žákům, kteří buď vlastní 
notebook nemají, či jim během distanční 
výuky přestal fungovat.

Pro zpestření těchto „distančních“ dnů 
jsme pro naše žáky a rodiče připravili i ně-
jaké dobrovolné aktivity a to například 
online posilování/cvičení, kde si žáci spo-
lečně s učiteli zacvičí ze svých domovů. 
Této možnosti rádi využívají naši studen-
ti oboru Sportovní management. Dále ve-
deme odpolední online kurzy cizích jazy-
ků pro žáky i rodiče. Největší úspěch má 
kurz německého jazyka, kde si někteří ro-
diče „oprašují“ svoji němčinu a jiní si plní 
svůj sen a začínají se jí učit. Jsme odhod-
laní v těchto zájmových aktivitách pokra-
čovat i po ukončení distanční výuky, pro-
tože v online prostředí fungují výborně!

Další možností, kterou škola nabízí je 
využití školní knihovny. Žáci či rodiče si 
mohou z online seznamu vybrat knihu dle 
své volby, ve škole si ji objednají a pak si 
ji jen vyzvednou.

Mohu říci, že oproti jaru 2020 se dis-
tanční vyučování zkvalitnilo a v současné 
době probíhá plnohodnotná výuka online 
s tím, že škola i nadále poskytuje žákům 
a rodičům zázemí, kam se mohou obrátit 
o pomoc. Přesto ale budeme rádi, až bude-
me mít naše žáky opět ve svých lavicích!

Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy

Jsme Duha Bartoňka – oddíl, který or-
ganizuje zážitkové a vzdělávací akce, tá-
bory a kroužky pro děti, mládež, dospě-
lé i rodiny. V tomto roce se nám to tak 
nějak všechno otočilo vzhůru nohama. 
Stejně jako všem ostatním. V zimě jsme 
zorganizovali dva pobytové lyžáky pro ro-
diny s dětmi a zmákli jsme zimu strávit 
s kroužkem Sněžníci na svahu a na stěně 
jsme pěkně lezli s lezeckými kroužky Le-
zečky a Lasičky. Pak přišel březen, s nimi 
tradiční jarní akce a v tom všechno skon-
čilo. Zůstali jsme zavření doma a nevědě-
li co dál, protože jsme se nemohli scházet. 

Vypečený rok 
s Duhou Bartoňka

Nicméně jsme doma moc dlouho nezů-
stali – vedoucí se zapojili k náchodským 
dobrovolníkům a začali nakupovat pro se-
niory. Pro děti z kroužků jsme připravi-
li aktivity domů (poznávačky, hry, kvízy). 
A protože jsme cítili, že můžeme udělat 
i něco víc, vymysleli jsme iniciativu „Pe-
čeme na to“, do které se zapojili rodiče 
a děti z kroužků, kteří doma napekli dob-
roty a my je pak všechny předali nemocni-
ci, policii, armádě, dobrovolníkům, proda-
vačkám – prostě všem, kteří to v nelehké 
době měli těžké a my jim mohli aspoň ta-
kovou formou poděkovat a vyjádřit pod-
poru. Ze všech jarních plánovaných akcí 
jsme stihli uspořádat jen akreditované 
Školení hlavních vedoucích, které jsme 
přesunuli na červen. A pak přišlo léto, 
na které jsme se hodně těšili. Díky rozvol-
nění opatření jsme se mohli potkat na let-
ních táborech. Stihli jsme hned 4 různě 
zaměřené letní tábory: zážitkovou Šlá-
potu, střelecký Pif-paf, Lezečák a Dulšku 
(nejen vzdělávací tábor pro mládež a in-
struktory). Tábor u moře se neuskuteč-
nil, a tak jsme si přidali Vodák na Vltavě 
pro rodiny s dětmi. V září jsme pak spus-
tili přihlašování na kroužky Lezečky, La-
sičky, Sněžníci, Pif-pafáci a Parťáci, které 
se nám podařilo hned naplnit. Proběhly 
ještě 2 táborové víkendové dotočné pro 
děti z letních táborů a jejich kamarády. 
V říjnu jsme se stihli potkat na úvodních 
schůzkách a schůzky hned na to zase pře-
rušit. A od té doby jen čekáme, až se si-
tuace zklidní a budeme se moct potkat. 
Protože situace není lehká, opět jsme ob-
novili naši iniciativu „Pečeme na to“, kdy 
s rodiči a dětmi z oddílu a dalšími příz-
nivci pečeme a chystáme dobroty a vozí-
me je zdravotníkům do nemocnice, kde 
to teď nemají jednoduché. K naší iniciati-
vě se přidali další kamarádi a organizace, 
a tak se peče i pro nemocnici v Jaroměři, 
v Broumově a v Rychnově nad Kněžnou. 

Děkujeme všem, kteří s námi strávili 
rok 2020 a pečou s námi. Přejeme všem 
našim příznivcům a přátelům poklidné 
vánoční svátky strávené doma s rodinou 
a do roku 2021 si přejeme, abychom se 
potkávali zase na akcích, kroužcích, tá-
borech a viděli spokojené tváře dětí i dal-
ších účastníků. A v nejbližší době si uží-
vali snad brzy krásné sněhové dovádění. 

Za oddíl Duha Bartoňka Gerd Weinlich 
a Lucie Rýdlová
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Ve středu 13. května neproběhl 24. ročník Českého dne pro-
ti rakovině jak na východě Čech, tak v celé České republice. Ale 
v roce 2020 nebylo téměř nic jako každý jiný rok. Kvůli ochraně 
celé společnosti proti hrozbě koronaviru byl květnový termín 
této veřejné celonárodní sbírky odvolán a akce přesunuta na pří-
znivější dobu, tedy na středu 30. září. Intenzivní příprava sbír-
kového dne probíhala od srpna po celé září a dala členům ná-
chodské pobočky Ligy proti rakovině pořádně zabrat. Ale vše se 
stihlo a bylo připraveno. Jenže ouha. Republikou se začala šířit 
druhá vlna covidu-19, která všem zkomplikovala život. Konkrét-
ně náchodský i broumovský region se postupně stával jedním 
z nejpostiženějších. A to byl důvod, proč mnohé tradiční spolu-
pracující subjekty, především z řad středních škol, na poslední 
chvíli odřekly svou účast na akci. Na druhou stranu se podařilo 
domluvit spolupráci s mnoha dalšími dobrovolníky, avšak výpa-

Český den proti rakovině 2020 v náchodském regionu
dek studentů středních škol se zcela nahradit nepovedlo. Dokon-
ce ani počasí nebylo sbírce právě nakloněno. Tak tedy nezbývalo 
nic jiného než nasadit si roušku, obléci svetr nebo bundu a vyra-
zit za dárci do ulic. Kampaň byla zaměřena na prevenci nádorů 
ledvin a močového měchýře, jejichž výskyt je u nás bohužel vy-
soký. V zájmu snížení rizika všech typů nádorů i odolnosti pro-
ti chorobám vůbec by se měl každý snažit již od mládí osvojit si 
způsob života zahrnující pravidelnou fyzickou aktivitu, zdravou 
výživu a duševní pohodu, na což upozorňovaly i letáky. 

Celkem se do prodeje symbolických kytiček měsíčku lékař-
ského se zelenou stužkou zapojilo 26 skupin dobrovolníků z Ná-
chodska, Trutnovska, Jaroměřska, Broumovska, Policka a Novo-
městska, z toho 9 středních škol. Nově se do spolupráce zařadila 
mnohá zdravotnická zařízení, informační centra a další oběta-
ví dobrovolní prodejci v regionu. Velmi se také osvědčil stánek 
náchodské Ligy proti rakovině na náměstí. Ochota veřejnosti 
přispět na tuto tradiční sbírku byla značná, jen těch prodávají-
cích bylo letos o poznání méně. Loňský historicky nejlepší výsle-
dek náchodská Liga proti rakovině letos splnila na 50 %, což je 
však s ohledem na složitost situace úspěch! Na celorepublikový 
účet sbírky bylo celkem poukázáno 154 689 Kč. Nelze jmenovat 
všechny dobrovolné prodejce, velikou pochvalu si však letos ur-
čitě zaslouží zejména studenti a pedagogové Gymnázia Jaroslava 
Žáka Jaroměř, které přispělo na sbírkový účet částkou 32 727 Kč, 
na druhém místě pak Střední odborná škola sociální a zdravot-
nická Náchod s 24 516 Kč, dále potom Skaut Náchod s vybraný-
mi 13 927 Kč a nově zapojené Gymnázium Trutnov, které vybra-
lo 13 190 Kč. Velmi také pomohli skauti z Červeného Kostelce, 
kteří odevzdali 8 819 Kč. 

Upřímné poděkování patří všem prodejcům – žákům, stu-
dentům i jejich pedagogům, skautům a dalším dobrovolníkům, 
především členům výboru LPR Náchod, a to i nováčkům, za je-
jich obětavý přístup ke sbírce. Velký dík za spolupráci také pat-
ří jako každoročně pracovníkům a pracovnicím České pošty Ná-
chod a jejího depa. Náš region je již po mnoho let oblastí, kde 
má Český den proti rakovině vždy vstřícné přijetí a podporu ve-
řejnosti, mnoha dárců z řad občanů. A nemění na tom nic ani 
letošní nepříznivá situace. Srdce příznivců sbírky byla i v tom-
to nelehkém roce otevřená pro pomoc druhým. Zároveň je také 
důležité, že významná část výtěžku sbírky se rok co rok vrací 
zpět do regionu, v první řadě pro Hospic Anežky České v Červe-
ném Kostelci.

Děkujeme a přejeme všem klidné vánoční svátky a v roce 2021 
hlavně pevné zdraví!
MUDr. Vladimír Müller, Ing. Libuše Kučerová a Mgr. Renata Lelková

Liga proti rakovině Náchod, z. s.

     

Vážení přátelé, 
velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme za vřelé přijetí 
koledníků v minulé sbírce. V našem regionu se v roce 2020 vybralo 1 151 tis. Kč, 
které byly využity na: 
 podporu osob a rodin v nouzi 
 pomoc starým, nemocným a handicapovaným lidem 
 aktivity pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením 
 provoz azylového domu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi 
 provoz azylového domu Dům na půli cesty 
 zajištění dostupnosti Charitní pečovatelské služby v obcích regionu 
 
Tříkrálová sbírka 2021 proběhne virtuálně 1. - 24. 1. 2021  
Tříkrálová koleda nebude znít ulicemi, jak jsme byli zvyklí v minulých letech, 
ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 přinesou 
koledníci do Vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte 
se bát - zdraví našich příznivců i koledníků je pro nás na prvním místě, proto 
letošní koleda proběhne virtuálně na www.trikralovasbirka.cz, kde bude 
možné si koledu spolu s dalšími spoty přehrát. Tříkrálový koncert bude 
přenášet ČT 1 v neděli 10. ledna 2021 od 18 hod.  
 
DO SBÍRKY LZE PŘISPĚT: 
 osobně DO POKLADNIČKY v sídle Oblastní charity Náchod, Mlýnská 189, 

Náchod, 1. patro v pracovních dnech od 7 do 15:30 h. (naproti parkovišti Bílá růže) 
 online přes www.trikralovasbirka.cz 
 dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777 (cena 

jedné SMS je 30, 60 a 90 Kč) 
 odesláním FINANČNÍHO DARU na účet: 66008822/0800, VS: 77705016 
 

Z vybraných prostředků podpoříme aktivity jako v roce 2020 a dále se zaměříme 
na pomoc potřebným zasažených pandemií. 
ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK DOBRÝM SKUTKEM! DĚKUJEME VÁM! 
 

Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod, bližší informace: www.nachod.charita.cz 
               Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, e-mail: tks@charita.cz, www.trikralovasbirka.cz 

Celostátní sbírka je evidována dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy č.j. S-MHP/1327710/2012 
a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.  
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Debata o potřebě vybudování nového sportovního zázemí pro 
halové sporty v Náchodě probíhá již delší dobu, během které se 
vyvíjí i jeho možné umístění. Z původního záměru postavit halu 
v prostoru parkoviště u Bílé růže z důvodu majetkových pomě-
rů v této lokalitě sešlo, stejně jako na ploše po bývalé Tepně. Zde 
jsme chtěli novou sportovní halu propojit se stávající budovou 
„Bílé tepny", ale nakonec vlastník nabídku města odmítl a trvá 
na svém původním záměru rekonstrukce. Jako další možnost se 
nabízelo vybudování nové sportovní haly v místě, kde dnes sto-
jí tzv. „Plechovka“. Ta však není v majetku města a vlastník, kte-
rým je TJ Náchod, se rozhodl ji neprodat. Město Náchod muselo 
tedy od realizace výstavbu haly právě v těchto místech ustou-
pit, ačkoliv by zde bylo logické propojení se stávajícím areálem 
na Hamrech.

Vedení města proto přišlo s další, v pořadí již třetí variantou 
výstavby multifunkční sportovní haly na Plhově v areálu základ-
ní školy a bezprostřední blízkosti Jiráskova koupaliště.

Právě s tímto návrhem seznámili zástupci města – starosta Jan 
Birke a místostarostové Jan Čtvrtečka a František Majer, jako prv-
ní ředitele a pedagogy ZŠ Náchod-Plhov.

„Halu potřebujeme a chceme, o tom není pochyb. Jednoznačně to 
prokázal i průzkum mezi jednotlivými sportovními kluby, které mají 
v Náchodě tradici a sdružují početnou členskou základnu mládeže. 
Na nás je, abychom zajistili místo a financování projektu. Po všech 
těch návrzích se nám toto umístění nakonec jeví jako mimořádná pří-
ležitost vybudovat sportoviště v krásné lokalitě s komplexním nava-
zujícím zázemím i možností využití pro žáky ZŠ, která se zaměřuje 
na rozšířenou sportovní výuku,“ komentoval záměr starosta Jan Bir-
ke a dodal: „První, komu jsme chtěli tento záměr představit a slyšet 
jejich názory a připomínky, jsou právě pedagogové. V rámci výstavby 
se totiž nabízí i modernizace stávajících prostor ZŠ a následné propo-
jení. Nezanedbatelným multiplikačním efektem jsou nová parkovací 
místa, která pomohou vyřešit jejich dlouhodobý nedostatek i pro ná-
vštěvníky koupaliště.“

Samotné realizaci bude předcházet architektonická soutěž 
o návrh, jejíž výsledek bude podkladem pro zpracování žádos-
ti o dotaci. 

„V návrhu sportovní haly počítáme s herní plochou o rozměrech 
50x30 metrů a kapacitou pro více než 1000 diváků. Herní plocha 
o těchto rozměrech je dostatečná pro míčové a halové sporty, kte-
ré měly požadavek v nové hale působit. Součástí haly bude i zázemí 
a prostory pro menší sporty jako například judo, karate, stolní tenis, 
fitness a další. Nebude chybět potřebné parkování s návazností na ko-
munikaci I/14 včetně nové autobusové zastávky, která bude sloužit jak 
pro žáky ZŠ, tak pro návštěvníky sportoviště a zajistí dopravní ob-
služnost,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

Přestože je projekt nyní na samotném začátku, debata se spor-
tovními kluby, probíhá již více než dva roky. Moderní hala s no-

Projekt nové sportovní haly 
v Náchodě začíná mít první obrysy

vými technologiemi zajistí ekonomicky udržitelný provoz a záro-
veň poskytne moderní sportoviště veřejnosti, klubům a zároveň 
škole se sportovním zaměřením. Potenciál využití nejen školou je 
opravdu nezměrný. Logické propojení stávajících tělocvičen s no-
vou halou, modernizace a vytvoření nových venkovních sporto-
višť dle požadavků a potřeb školy, parkování pro návštěvníky 
sportoviště i koupaliště, tvoří nový funkční celek. Hmota a ob-
jem haly také zapadá do okolního terénu a netvoří tak nesouro-
dý prvek se svým okolím. V návrhu rozpočtu města na rok 2021 
jsou finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, 
ale i architektonickou soutěž, která by u takto významné stav-
by neměla chybět. Hala nemá sloužit pouze pro sportovní klu-
by, ale také pro veřejnost, jejíž možnosti z hlediska sportování 
ve vnitřních prostorách samostatně nebo menších počtech jsou 
nyní značně omezeny. V průběhu přípravných prací budou pro-
bíhat debaty s jednotlivými sportovními kluby o specifikaci po-
žadavků na konkrétní sportovní zázemí a jejich vzájemné pro-
pojení, tak aby bylo v budoucnu zajištěno efektivní využití haly.

PROGRAM NA KUŽELNĚ 
SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – prosinec 2020

Kuželkáři SKK Primátor Náchod přejí v této nelehké době všem 
svým příznivcům krásné prožití svátků vánočních, klid, pohodu 
a do nového roku především hodně zdraví, spokojenost a pev-
né nervy. Věříme, že rok 2021 bude výrazně lepší, klidnější a re-
lativně „normální“. Věříme také, že se zase budeme setkávat na 
sportovištích a Vy nám zachováte svoji přízeň a naši kuželnu bu-
dete navštěvovat ve stejně hojném počtu jako do jejího uzavření.                                  

 Kuželkáři SKK Primátor Náchod

Začátek prosince vybízí k zamyšlení, jakými vánočními dárky 
obdarujeme své blízké. Někteří z nás je sice skrývají ve skříních 
už od září, ale my mezi ně bohužel nepatříme. Jednou z možnos-
tí, jak radost z dárku znásobit, je nakoupit jej u místního výrob-
ce. Potěšíte nejen maminku nebo kamarádka, ale také místního 
živnostníka, který letos zažívá nelehké období. MAS Stolové hory 
se na podporu lokální ekonomiky zaměřila již v jarním období. 
Situace se z epidemiologického hlediska bohužel nelepší a drob-
ní podnikatelé nadále počítají ztráty. Je to jen na nás, místních, 
jestli jim pomůžeme tuto krizi překonat. Náš region Stolových 
hor je plný šikovnou rukou a podnikavých lidí. Mýdla, voskované 
ubrousky, textilní a drátované nebo malované výrobky, ale také 
pivo, med, mléko, pečivo nebo džemy, nejen to vyrábějí naši sou-
sedé. Pokud si nejste jistí, co by vašim blízkým udělalo největší 
radost můžete je obdarovat poukazem do kavárny nebo restau-
race a strávit s nimi v průběhu roku příjemné chvíle nad kávou. 
Poukaz do vinárny, knihkupectví, bezobalového krámku nebo 
odchodu s lokálními výrobky jistě potěší každého. Nebo je pozvě-
te do wellness či místního muzea. Kdo z nás se jednou za čas vy-
razí pobavit a vzdělat se nejen o historii místa, kde jsme doma? 

„Osobní kontakt s živnostníkem je daleko příjemnější než ná-
kup v supermarketu, budete z něj mít lepší pocit. A navíc tím po-
máháte vytvářet sounáležitost, která se mnohdy vytrácí,“ dodá-
vá David Hauschke z MAS Stolové hory. Nedopusťme, abychom 
museli spoléhat na okolní státy nebo nadnárodní společnosti 
a museli se koukat na prázdné prostory v centrech měst. Jed-
ním nákupem svět nezměníme, ale místnímu podnikateli po-
můžeme. Výčet těch, které můžeme podpořit najdete na webu 
www.mas-stolovehory.cz nebo na facebooku MAS Stolové hory. 

Z regionálního vánočního dárku 
je radost dvojnásobná
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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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Stali jste se vy nebo někdo z vašeho okolí obětí trestného činu? Potřebujete informace o vašich právech, o průběhu trestního ří-
zení či jen psychickou podporu? Od toho jsme tu my! Občanská poradna v Náchodě je vám plně k dispozici. Najdete nás na ad-
rese Weyrova 3, přímo v rohu Masarykova náměstí.

Pro koho jsou naše služby určeny?
Občanská poradna je určena lidem, kteří se ocitli v tíživé ži-

votní situaci nebo jsou takovou situací ohroženi. Služba je ur-
čena těm, kteří si nemohou z problémů pomoci sami například 
z důvodu vysokého věku, zdravotních problémů, nedostatku fi-
nancí, znalostí nebo dovedností apod. Poradenství je bezplatné 
a může se týkat oddlužení, problémů v rodině, v zaměstnání, 
s bydlením, reklamací, sociálních dávek a také trestných činů.

S jakými situacemi se při pomoci obětem trestných činů nej-
častěji setkáváme a s čím vám můžeme pomoci?

Spektrum situací je opravdu rozsáhlé. Dá se říci, že co případ, 
to jedinečný problém. Oblasti, ve kterých poradenství poskytu-
jeme, bychom mohli rozdělit do čtyř kategorií, a sice: vymáhá-
ní náhrady škody, pomoc obětem domácího násilí, trestní říze-
ní a psychická podpora. Naše pomoc je komplexní. Zahrnuje jak 

POMÁHÁME OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

poskytování právních a jiných informací, tak i poskytnutí psy-
chické podpory a případného doprovodu k dalším institucím.

Vstup do Občanské poradny v Náchodě.

Jakou formou jsou služby poskytovány?
Standardně formou osobní konzultace, po telefonu či e-mailu. 

V současné době jsme kvůli opatřením proti Covidu-19 zavedli 
také poradenství formou skypu (termín pro předchozí domluvě) 
a také prostřednictvím facebooku.

Občanské poradenské středisko o.p.s. je obecně prospěšnou 
společností, což je jedna z forem nevládní soukromé nezisko-
vé organizace. Byla založena v roce 1999. Organizace má sídlo 
v Hradci Králové a kontaktní místa v Náchodě, Jičíně a Kostelci 
nad Orlicí. Více o nás najdete zde: http://www.ops.cz/ 

Rychlý kontakt pro pomoc obětem trestných činů: tel: +420 734 370 960, 
e-mail: opnachod@ops.cz, FB: Občanská poradna Online

Provozní doba:  Po 9.00–12.00 a 12.30–18.00 Út, ST 9.00–12.00 a 12.30–15.00, Čt 9.00–12.00 a 12.30–17.00
Adresa: Občanská poradna Náchod, Weyrova 3, 547 01 Náchod

Probační a mediační služba (PMS), která vznikla na základě zá-
kona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, oslaví na za-
čátku příštího roku 20 let své existence. Její středisko úspěšně 
funguje při okresním soudu v Náchodě od 1. 1. 2001 a kulaté 
narozeniny se rozhodly pracovnice PMS oslavit výsadbou stro-
mu. Ve spolupráci s městem Náchod, které v současné době rea-
lizuje obnovu parku před budovou soudu, v jejímž 2. patře PMS 
po celou dobu své existence sídlí, vysadili zástupkyně Probač-
ní a mediační služby a představitelé města – starosta Jan Birke 
a místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František 
Majer, nový javor.

„Město Náchod dlouhodobě velmi dobře 
spolupracuje s kolegyněmi z PMS. Z osobní-
ho pohledu je pochopitelně lépe tyto služby 
nevyužívat, ale v případech, které se prostě 
běžně dějí, se máme kam s důvěrou obrátit. 
V minulosti jsme řešili společně celou řadu 
deliktů, nemusím chodit daleko, nezřídka je 
to třeba sprejerství mladistvých. Tato služba 
má proto dnes už svou nezastupitelnou roli 
v životě nejen našeho města,“ uvedl staros-
ta Jan Birke a dodal: „Jsem rád, že právě ten-
to strom a v těchto místech bude připomín-
kou dobré spolupráce a důstojným dárkem 
k výročí.“

S výsadbou stromu bylo počítáno během parkových úprav 
a následně jej doplní ještě informační tabulka, která bude při-
pomínat toto výročí.

„Když se podíváme na symboliku tohoto stromu, tak javor posiluje 
otevřenost, poctivost, jeho energie tiší emoce a jeho listy připomína-
jí otevřenou dlaň. Vše zmíněné zároveň symbolizuje a odráží pilíře 
naší práce. Energie javoru působí na dlouhověkost, a tak si dovolím 
popřát, aby nejen tento strom, ale i naše služba sloužila veřejnosti 
ještě řadu desítek let,“ uvedla před vysazením stromu za Probač-
ní a mediační službu Mgr. Miroslava Hvězdová.

Probační a mediační služba v Náchodě 
slaví kulaté narozeniny vysazením stromu

Probační a mediační služba – čím se zabývá, co nabízí
Úkolem PMS je zajišťovat výkon alternativních trestů (trest 

obecně prospěšných prací, dohledy nad podmíněně odsouze-
nými a podmíněně propuštěnými, trest domácího vězení, trest 
zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce) 
a činnosti směřující k urovnání konfliktu mezi obětí a pachate-
lem v rámci trestního řízení. 

V lednu roku 2001 nastoupila do střediska PMS Náchod 
Mgr. Aneta Hejcmanová, k níž se v roce 2003 připojily Mgr. Edi-
ta Stratílková a Mgr. Markéta Knillová. V roce 2008 tým posílila 
Mgr. Miroslava Hvězdová. V tomto složení působí středisko PMS 

Náchod až do současnosti.
Klienty střediska jsou jak dospělí pa-

chatelé, tak mladiství a nezletilí (děti 
do 15 let věku) a v rámci své činnosti spo-
lupracuje středisko PMS Náchod s mnoha 
subjekty - soudy, státní zastupitelství, po-
licie, vězeňská služba, orgány státní sprá-
vy a místní samosprávy, neziskové orga-
nizace, školy, psychologové, psychiatři, 
zařízení poskytující služby lidem se zá-
vislostmi, aj. 

K dalším činnostem Probační a mediač-
ní služby patří práce v oblasti prevence 
kriminality, tzn. především dlouhodobá 

spolupráce se školskými zařízeními v rámci našeho okresu, pro 
které pracovnice PMS připravují a realizují besedy. 

V rámci projektu Na správnou cestu! II realizovaném Probač-
ní a mediační službou se v okrese Náchod uskutečnily programy 
zaměřené na osvětu v oblasti kyberkriminality, nebezpečí zneu-
žívání návykových látek apod.

Při středisku Probační a mediační služby v Náchodě dlouhodo-
bě působila (do letošního roku) také poradna pro oběti trestných 
činů. Poradenství pro oběti trestných činů je i nadále zajišťováno 
pracovníky střediska PMS Náchod v rámci jejich běžné činnosti.
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Okénko do historie 
Jaroslav Mervart, PF a další

 Jméno Jaroslava Mervarta se objevuje téměř na každém prů-
vodním slovu k výstavě v Malé Galerii závodního klubu Tepna 
01 Náchod. Na malém formátu dokázal nejen barvitě přiblížit 
dílo vystavujícího malíře, techniku a zdroj inspirace, ale zároveň 
i sdělit třeba podrobnosti z autorova života. Například k výstavě 
Františka Emlera, která se konala 19. 11.–3. 12. 1967 v Náchodě, 
napsal následující: „Nesmí se zapomenout, že je objevitelem nové 
techniky v grafice, která zaujímá význačnou kapitolu v jeho díle. Zde 
sklízí velký obdiv i mimo naší vlast. Jeho tisky z koláže vlastně zna-
menají další pokrok v tvorbě moderní grafiky. Obsah Emlerových 
grafických listů vzbudí pozornost každého myslícího diváka. Vycí-
tíš tu obdiv, žalobu, nebo chválu.“ Akademického malíře Jaroslava 
Gruse pak popsal následovně: „Není mnoho těch, které léta jen ne-
patrně poznamenala. A je ještě méně těch, jejichž umění neodsunul 
čas. Takovým dítětem štěstěny je Jaroslav Grus.“

 A v tomto předvánočním čase z kroniky kroužku připojujeme 
nejen PF J. Mervarta, ale také novoroční přání J. Gruse, se kte-
rým členové kroužku zažili řadu krásných okamžiků: „S přáním 
toho nejlepšího – všem vám, – mým milým přátelům z Výtvarného 
klubu, ať se vám dobře – v klidu pracuje! A umění ať vás vždy jen těší. 
Se srdečnými pozdravy váš J. Grus. Praha, 3. 1. 70.“ Těch přání bylo 
jistě mnohem víc, ale v kronice jsou jen tato dvě. Foto z kroniky: 
Jiří Spíšek, V. Jíchová – Jesličky (linoryt).   J. Amalberga Pácaltová

Náchodské pivo opět sbíralo zlaté me-
daile! Pšeničný PRIMÁTOR Weizen potvr-
dil svou kvalitu vítězstvím v mezinárod-
ní degustační soutěži European Beer Star 
2020 v německém Norimberku. Porotci 
degustovali, hodnotili a oceňovali celkem 
2 366 piv ze 42 zemí všech kontinentů. 

Další zlato získal Weizen, tentokrát 
za absolutní vítězství napříč kategorie-
mi, v soutěži Sdružení přátel piva (SPP). 
V anketní části vyhrál s největším počtem 
hlasů v historii SPP pro jednu konkrétní 
značku. V kategorii Silné pivo zvítězil PRI-
MÁTOR 16 Exkluziv. Jsme hrdí! 

S případnými dotazy se obracejte 
na Ing. Petra Kalužu – petr.kaluza@pri-
mator.cz. 
Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. zpracovala Petra 

Kulhavá.  

Piva PRIMÁTOR opět zlatá

Příjemné prožití Vánoc přejí členové spolku AMAG

Foto z kroniky: Jiří Spíšek, V. Jíchová – Jesličky (linoryt)
Text: J. A. Kolísková 
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Příjemné prožití Vánoc přejí členové spolku AMAG

OBLÍBENÉ ZBOŽÍ NAKOUPÍTE NA: 
www.nostalgickevanoce.cz

VŠE PŘIPRAVÍME NA OBJEDNÁVKU, 
VČETNĚ SKVĚLÝCH VÁNOČNÍCH DORTŮ.

Pořádá společnost 
Kouzlo starých časů.

www.kouzlostarychcasu.com

9. 11. – 13. 12. 2020
Nostalgi� é Vánoce

TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA VÁNOČNÍCH
DEKORACÍ, ADVENTNÍCH VAZEB A DÁRKŮ

 se letos vzhledem k okolnostem přesouvá 
z Muzea Boženy Němcové na internet.

LESNÍ�SPRÁVA�LMN
Dobrošovská�1443
547�01��Náchod
tel.�606610648

Prodej�vánoèních
stromkù

termín�prodeje
prodejní�doba

od�7.12.2020

PO�-�PÁ�od�8.00�-�16.30�hod.
SO�-�NE�od�9.00�-�12.00�hod.

Lesy�mìsta�Náchoda�spol.�s�r.o.Lesy�mìsta�Náchoda�spol.�s�r.o.Lesy�mìsta�Náchoda�spol.�s�r.o.Lesy�mìsta�Náchoda�spol.�s�r.o.

Přijmeme pedagoga
ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 

příjme do svých řad učitele na 2. stupeň
k výuce matematiky nebo informatiky

Přednost mají učitelé se vzděláním, ale při-
jmeme vzdělané vysokoškoláky nebo bakaláře 
technických oborů, kteří matematice rozumí.

Nástup od 3. 1. 2021 
CV na adresu olejak@zsck.cz

tel.: 724 204 401
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Vážení občané města Náchoda, vážení návštěvníci,
omlouváme se vám za nutná omezení související s kompletní 
uzavírkou ulice Zámecké v úseku od odbočky do ul. Máchova 
až po bránu na V. nádvoří Státního zámku Náchod. Dalším nut-
ným opatřením je kompletní uzavření historického schodiště 
nad hotelem U Beránka a celého cestního systému v rámci zá-
meckého kopce včetně terénní cesty nad Karlovým náměstím 
a spojovací cesty do ulic Preslova/Ludvíkova. Uzavření je nut-
né z důvodu dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při kácení 
stromů a provádění stavebních prací v rámci projektu obno-
vy zámeckého kopce.

Práce budou probíhat po celém území zámeckého kopce 
(i v zimním období), a proto je nutné zamezit pohybu osob v tom-
to zájmovém území. 

Omezení pro motoristy i pro pěší budou realizaci vzorové ob-
novy zámeckého kopce doprovázet až do jejího předpokládané-
ho dokončení, tj. do července 2022. Po dokončení prací budou 
cesty a celý obnovený cestní systém opět zpřístupněn pro ve-
řejnost. Pokud to postup stavebních prací dovolí a bude mož-
né některé úseky zpřístupnit v předstihu, budeme vás nepro-
dleně informovat.

Po dobu uzavírky a omezení prosím využívejte alternativních 
cest dle přiložené mapy. Je možné využít trasu ul. Smiřických ze 

Obnova zámeckého kopce 
– kudy na zámek v průběhu stavby?

sídliště Plhov nebo trasu ulicemi Poděbradova, Nový Svět a Zá-
koutí, která ústí do Aleje Kateřiny Zaháňské. Tyto dvě alternativ-
ní cesty jsou vhodné jak pro cyklisty, tak i pro pěší (i s kočárky), 
a přes státní zámek Náchod jsou z lokality Kramolna jedinou pří-
stupovou možností do centra města. Pro pěší z Masarykova ná-
městí je také možné využít cesty z náměstí ulicí Weyrova, Pří-
kopy a Podzámčí, kde je možné se dostat přes východní partii 
Idiných sadů před Galerii výtvarných umění Náchod. 

Děkujeme za pochopení.

Osobně celý život zastávám názor, že pod vánočním strom-
kem nesmí nikomu chybět kniha. A tak chci znovu připomenout, 
že v nároží ulic Hrašeho a Palackého v krásném secesním domě 
sídlí již více než osmdesát let knihkupectví. Dům, údajně prv-
ní v Náchodě postavený v tehdy módním stylu secese, si nechal 
v roce 1911 vyprojektovat a posléze i postavit zlatník a hodinář 
Josef Vrabec. Svůj velkoryse pojatý obchod v přízemí otevřel kon-
cem roku 1914. V roce 1939 ho vystřídal v obchodních prosto-
rách knihkupec František Novotný. V padesátých letech došlo 
ke znárodnění domu i obchodu. V přízemí se i nadále knihy pro-
dávaly tentokrát pod hlavičkou Kniha n.p. Pardubice a od roku 
1985 zde jako vedoucí působila Milena Hašová. Po sametové re-
voluci byl dům vrácen v restituci potomkům původního majite-
le Vrabce a knihkupectví si od nich paní Hašová se svým spo-
lečníkem Pavlem Maurem pronajala. 

V roce 1998 převzala obchod dcera paní Hašové Alice Horová, 
která prodejnu rozšířila o prostor odborné literatury, a vzniklo 
zde knihkupectví s největší a nejbohatší nabídkou knih v celém 
regionu. Vybere si zde skutečně každý počínaje dětskou literatu-
rou, přes beletrii, poezii, společenské vědy, regionální literatu-

ru, jazykové učebnice, umělecké publikace až po knihy z nejrůz-
nějších vědeckých oborů. Bez problémů zde funguje rezervační 
systém a ochotní knihkupci vám podle přání seženou jakkoli 
dostupný titul. Navíc si můžete vychutnat příjemnou atmosfé-
ru s vůní tištěných knih, které žádná moderní technologie ne-
nahradí. Nyní už zvenku prodejna láká zcela novým designem 
a ukázkou knižních novinek v několika výlohách. V současné 
době, kdy článek píšu, stále platí koronavirová uzávěra, doufej-
me, že v prosinci bude již odstraněna. A kdyby ne, využijte pro-
sím, pro svoji objednávku buď telefonní číslo 603 281 257 nebo 
e-mailovou adresu info@knihanachod.cz. 

Na závěr chci ještě upozornit na letos v srpnu otevřený nový 
obchod, který nám v Náchodě již několik let chyběl. Je to prodej-
na se skromným názvem Hudebniny, která však kromě notového 
materiálu nabízí i hudební nástroje a různé muzikantské potře-
by, např. struny, bubenické paličky a jiné. Vše najdete na adre-
se Tyršova 65, mezi kadeřnictvím a vinotékou a majitelka Edita 
Hašová vám jistě ráda poradí a pomůže s výběrem.

Přeji všem při výběru šťastnou ruku a pod stromečkem hodně 
radosti, ať už budete obdarováni či sami darujete.

 Lydia Baštecká

Kam pro nejlepší vánoční dárek?
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v prosinci 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 pon-
dělí od 9 do 17 hodin.

 Náchodský výtvarný podzim 
– 37. ročník přehlídky umění regionu.
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby 
(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika).
K výstavě bude k dispozici online katalog, který uveřejníme 
na našich webových stránkách a sociálních sítích. Výstava 
bude připravena přivítat návštěvníky přímo v galerii, jakmi-
le to vládní nařízení dovolí. 
Doprovodné programy pro veřejnost:

 Živé vysílání v pondělí od 17 hodin. 
Setkání s vybranými výtvarníky přímo z jejich ateliérů a do-
movů. Budete mít možnost nahlédnout pod jejich tvořivé ruce 
a zeptat se jich na vše, co Vás zajímá. Těšit se můžete např. 
na Petra Samka nebo Lukáše Cinkaniče.

 Sobotní online dílna s Jaroslavem Soumarem
Sobotní online dílna pro předem přihlášené účastníky s vý-
tvarníkem a učitelem Jaroslavem Soumarem je věnovaná 
začátkům animace. Jaroslav Soumar s Pavlem Lubošem vy-
tvořili samostatnou knihu Dobrodružství animace, kde vel-
mi jednoduchým způsobem dětem ukazují, jak si vytvořit 
vlastní krátký animovaný film. Online setkání pro předem 
přihlášené účastníky se uskuteční 12. 12. od 14 do 16 hodin. 
Výstupem online dílny bude flipbook. Přihlášení na e-mail: 
mesnerova@gvun.cz od 1. do 10. 12., o podrobnostech online 
dílny Vás budeme informovat. 

 Vzpomínáme ve čtvrtek
Každý prosincový čtvrtek si připomeneme na facebooku ga-
lerie prostřednictvím fotografií předešlé ročníky výstav Ná-
chodského výtvarného podzimu. Vzpomeneme také dílo Vác-
lava Macháně a Jaroslava Jošta – umělců, kteří letošní rok 
odešli a kteří se Náchodského výtvarného podzimu účastni-
li pravidelně.

 Online edukačně – výtvarný program 
K výstavě Náchodský výtvarný podzim připravujeme i on-
line edukačně-výtvarný program s názvem Tkaný příběh. 
Program bude probíhat formou prezentace, která bude ob-
sahovat díla Jaroslava Jošta z cyklu Křížová cesta (toto dílo 
není součástí výstavy). Prezentace bude uložena na google 
účtu přístupná nejen pedagogům, ale i veřejnosti. Pedagogo-
vé a všichni zájemci budou o možnostech online programu 
informováni e-mailem a prostřednictvím sociálních sítích. 
K dispozici bude také metodický list, který pomůže s aplika-
cí a zařazením tohoto programu do výuky. Součástí bude i in-
struktážní video pro děti a žáky k praktické výtvarné čás-
ti programu. 
Více informací na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masary-
kově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského re-
gionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí 
až po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek 
vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se 
bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Dále byla ex-
pozice obohacena o nové exponáty, které můžeme pozornosti ná-
vštěvníků taktéž doporučit. Organizované výpravy lze objednat 
na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu meisnerova@muzeum-
nachodska.cz. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. 

Náchodský fotografický podzim 
František Kulhánek – náchodský Gočár

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

Betlémy
Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do Broučkova 
domu (Masarykovo nám. čp. 18) na výstavu betlémů, která na-
hradí původně avizovanou výstavu Těšíme se na Vánoce. Výsta-
va probíhá do 10. 1. 2021, otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 
13–17 hod. 

Šestý muzejní sedánek v roce 2020 – Sbohem Český koutku
Z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace bude ko-
nání původně avizovaného muzejního sedánku Sbohem Český 
koutku, který měl proběhnout 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, bude-
me velmi rádi, půjčíte-li nám jej alespoň po dobu jejího trvání. 
Vděčni budeme také za zapůjčení fotografií, popř. jiných listin, 
které si budeme moci oskenovat. Prosincová schůzka se usku-
teční 8. 12. 2020 v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Sta-
ré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě od 15 do 16 
hodin. O termínech dalších schůzek budeme průběžně informo-
vat. Za váš zájem a podporu předem velice děkujeme!

Pevnost Dobrošov
Od 1. 12. 2020 do 11. 1. 2021 probíhá ve vestibulu Krajského úřa-
du v Hradci Králové výstava věnovaná meziválečnému opevně-
ní s názvem Opevnění na Náchodsku tehdy a dnes. 

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 materiálů  
a předmětů týkajících se čs. předválečného opevnění pro připra-
vovanou novou expozici na tvrzi Dobrošov. Zajímají nás před-
měty z období první republiky a protektorátu, přibližně do roku 
1945. Nabídky prosím zasílejte na: info@muzeumnachodska.cz, 
nebo poštou na adresu Muzeum Náchodska, Tvrz Dobrošov, Ma-
sarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod. Veškeré předměty, fotogra-
fie či filmové záběry můžeme převzít do sbírek muzea nebo se 
souhlasem vlastníků okopírovat nebo nafotit a originály vrátit. 
Děkujeme! Otevírací doba o vánočních svátcích bude zveřejněna 
na muzejním facebooku a  www.muzeumnachodska.
Sledujte prosím aktuální vývoj epidemiologické situace a nařízení 
vlády ČR. Program může být změněn nebo zrušen.
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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 

PROSINEC
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

 5.  a 6. 12. MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665,
  Náchod  tel.: 491 423 748 
 12. a 13. 12. MUDr. Tereza Štrasová Denisovo nábřeží 665,
  Náchod  tel.: 491 424 921
 19. a 20. 12. MUDr. Jana Šimková Vaňková Sokolská 215,
  Červený Kostelec  tel.: 491 463 421
 24. 12.  MDDr. Tereza Petříková Náchodská 548
  Velké Poříčí  tel.: 491 482 850
 25. 12. MDDr. Jan Petřík   Kamenice 113 (Pasáž Magnum), 
  Náchod  tel.: 724 086 199
 26. 12.  Zubní lékař Eva Lucyna Perez-Cruz (Dentator s.r.o.) 
  Karlovo nám. 179, Náchod (budova České spořitelny) 
    tel.: +48 792 833 635
 27. 12. MUDr. Jana Malíková Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 428 885
 1. 1. 2021 MDDr. Martin Kyselý  Rokolská 123
  Nový Hrádek  tel.: 495 217 195
 2. 1. a 3. 1. 2021 MUDr. Alois Vejmola Palackého 20
  Náchod  tel.: 491 424 524

Co jsme se v Déčku v roce 2020 naučili
Rok 2020 jsme zahájili úspěšnou pře-

hlídkou břišního tance Hvězdou Orientu 
a opravdu mokrým Masopustem. I přes 
propršený den jsme si ho skvěle užili 
a trochu se i naladili na nadcházející se-
zónu.

Od poloviny března tohoto roku však 
není nic jako předtím. Přišel Covid-19 
a s ním nová situace, se kterou se předtím 
nikdo z nás nesetkal – nucené dlouhodo-
bé uzavření naší organizace. Na konci jara 
to vypadalo, že se situace zklidnila, přes 
léto jsme uspořádali tábory, ale na začát-
ku října přišlo opětovné uzavření. To nás 
donutilo se zamyslet.
Opravdu se tato situace nedá vnímat opti-
misticky?

Zamysleli jsme se, co jsme se „díky“ 
pandemii Covid-19 naučili.

V první řadě jsme teď větší kamarádi 
s on-line nástroji. Výuka prostřednictvím 
aplikací Zoom, Google Hangouts i jiných 
už pro nás nyní není takový problém. Pe-
dagogové všech generací se s těmito ná-
stroji naučili úspěšně pracovat. Ověřili 
jsme si, že přes on-line rozhraní lze reali-
zovat jak jazykové, tak ale například i ta-
neční nebo hudební kroužky.

Získali jsme větší odolnost vůči stre-
su – v životě nepostradatelná dovednost. 
A ne, že bychom někdy stres neměli! Nau-
čili jsme se s ním však lépe pracovat. Na-
příklad u plánování akcí, když někdy až 
do poslední chvíle nemáme jistotu, zda 
je bude možné zrealizovat.

Naučili jsme se radovat z maličkostí, 
které nám dříve připadaly samozřejmé - 
z dětského úsměvu, podařeného kroužku, 
hře nebo aktivitě, z projevu přízně nebo 
poděkování ze strany rodičů. 

Naučili jsme se efektivně využívat ven-
kovní prostory Déčka. Většina oddělení 
na konci jara realizovala mnoho krouž-
ků v déčkovském parku, stejně tak všich-
ni pracovníci se na letních táborech zamě-
řili na delší pobyt dětí venku než uvnitř.

Doba pandemie nám přinesla prostor 
vymýšlet alternativní aktivity a společně 
na nich pracovat i s nízkou či žádnou mí-
rou setkávání. Například Mateřské cent-
rum ve spolupráci s rodiči z kroužků pro 
nejmenší právě připravují adventní kalen-
dář, který bude místo sladkostí naplněn 
tipy a materiálem na různé činnosti.

Potvrdilo se, že v jednotě je síla – spous-
ta lidí se během pandemie dokázala spo-
jit a pomáhat. Hlídáme děti zdravotní-
ků a dalších pracovníků v 1. linii, šijeme 
roušky, nakupujeme seniorům, realizuje-
me další aktivity. V posledních dnech je to 
Martinské divadlo, se kterým objíždíme 
mateřské školy, a také začínáme péct cuk-
roví do sladkých balíčků našim seniorům.

Velké poděkování patří Městu Náchod, 
náchodským školám a školkám, knihov-
ně, a také milým sponzorům a dodavate-
lům, bez nichž by se řada činností neda-
la realizovat. 

I když se nám nepodařilo naplno roz-
jet kroužkový rok, doufáme, že v novém 
roce se situace zlepší a doba našeho ote-
vření se přiblíží.

S dobrou náladou brzy na viděnou!

Oddíl dálkového 
a zimního plavání 

pořádá dne 31. 12. 2020 

tradiční křest 
otužilců na Metuji

Začátek ve 13 hodin u střední eko-
nomické školy v Náchodě.
Křestu se zúčastní i polští přátelé 
otužilci z Kudovy Zdroj.
Pojďte spolu s námi poslat po proudu 
řeky nejhorší rok v dějinách lidstva.
Na setkání s vámi se těší zimní plav-
ci z Náchoda, oddíl, který slaví 50 let 
od svého založení!
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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. 
S ohledem na nejistou situaci za Římskokatolickou farnost – dě-
kanství Náchod mohu nabídnout vánoční program, jehož usku-
tečnění bude podmíněno rozhodnutími vlády. 
Mimořádná příležitost k přijetí svátosti smíření před Vánoce-
mi je naplánována na následující dny a hodiny: středa 16. 12. 
od 9.00 do 11.00, čtvrtek 17. 12. od 9.00 do 11.00 a od 17.00 
do 21.00, pátek 18. 12. od 9.00 do 11.00 a od 19.00 do 21.00, so-
bota 19. 12. od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 18.00, pondělí 21. 12. 
od 9.00 do 11.00 a od 17.00 do 19.00, úterý 22. 12. od 9.00 do 11.00 
a od 16.00 do 18.00. Na Štědrý den 24. 12. jsou mše svaté naplá-
novány následovně: v kostele sv. Vavřince v 15.00 pro rodiny 
s dětmi. Půlnoční mše svatá ve 24.00 hod. Na Slavnost Narození 
Páně 25. 12. v kostele sv. Vavřince v 7.30, 9.00 a 18.00. Na Silves-
tra 31. 12. v 15.00 děkovná mše svatá za rok 2020. 
Pokojné prožití doby adventní přeje a podle možností na setkání 
s vámi se o vánočních svátcích těší 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. 
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.

Senior klub „Harmonie 2“

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Informace pro příznivce klubovny seniorů
Opatření proti šíření virové nákazy zřejmě budou i v prosin-

ci, a tak si naše společná čtvrteční odpoledne ještě musíme od-
pustit. Doufejme, že příští rok již bude příznivý pro běžný život 
a sejdeme se na některých připravovaných akcích. Sledujte naše 
vývěsky s aktuálními informacemi.

Vzhledem ke koronavirové nákaze jsme letos museli dvakrát 
zrušit pobyt v Piešťanech. Zaplacené zálohy zůstávají v hotelu 
Harmonia na příští rok, kde domlouváme rezervaci na wellness 
pobyt ke konci června 2021. Květnová kapacita pobytu v penzi-
onu Hejtman v Chlumu u Třeboně je již naplněna, ale můžete se 
přihlásit jako náhradníci. Cena i s dopravou (tam i zpět) bude 
4950 Kč. Několik volných míst je na pobyt v hotelu Astoria v Jáns- 
kých Lázních, kde můžete prožít závěr léta od 28. srpna  
do 4. září. Cena za pobyt s plnou penzí je 4340 Kč. Doprava vlast-
ní, parkování u hotelu zdarma, nebo autobusem. Možnost vyu-
žití bazénu v lázních, masáže v hotelu za 290 Kč. Výlety do oko-
lí hotelovým mikrobusem. 

Informace na tel. 775 242 562 (po 19.h.) podá A. Poláková.
Zájemci se mohou hlásit na mail: apobaru@seznam.cz nebo 

na tel. 736106882 do 14. 12. 2020.
Své záležitosti můžete vyřídit v naší kanceláři Harmonie 2 

vždy v pondělí 15.30–16 hodin.
Přejeme vám pohodový adventní čas, pevnou vůli a dobrou 

mysl k překonání dnešních událostí, abychom se opět ve zdraví 
setkali v klubovně Harmonie 2. 

Na shledání s vámi se těší členové výboru.

Štěstí, zdraví,       

pokoj svatý          

vinšujeme vám…

Vážení členové a přátelé,
kvůli probíhající pandemií Covid-19, nemůžeme i nadále pořádat 
naše prosincové programy a zájezdy. 

Věříme, že při vzájemné ohleduplnosti se vše v dobré obrátí.
Zároveň děkujeme panu starostovi, Radě, zastupitelům a od-

borům MěÚ, zdravotníkům, městské policii, hasičům i ostatním 
příznivcům za spolupráci a podporu naší činnosti pro zdravot-
ně postižené.

Přejeme Všem hodně zdraví, štěstí, pohodové vánoční svát-
ky a šťastný nový rok 2021.

Těšíme se na další spolupráci a setkávání.
Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

* * * 
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Městská knihovna Náchod informuje v prosinci 2020

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

Milí čtenáři a čtenářky, knihovna pravděpodobně bude dle 
vládního nařízení uzavřená. Knihovna jako budova. My knihov-
nice a knihovník ale dále pracujeme. Čistíme sklady, rovnáme, 
uklízíme, přebalujeme, katalogizujeme, připravujeme nové akce 
a programy na rok 2021. Jsme tu.

Jaký bude prosinec 2020, to opravdu nevíme. Doufáme, že se 
situace nebude zhoršovat a my budeme moci až do konce roku 
půjčovat alespoň „přes okénko“. 

JAK SI OBJEDNAT KNIHY Z KNIHOVNY?
  Pokud jste náš čtenář či čtenářka, nabízíme vám možnost ob-
jednat si knihy z naší knihovny. Na vyžádání vám rádi připra-
víme balíček knih.

  Jestliže chcete knihy dle našeho doporučení nebo cokoli z be-
letrie od určitého autora, je to jednoduché, pokud knihy ne-
jsou vypůjčené.

  Máte-li zájem o konkrétní tituly, pokud je to možné, prosíme 
o prověření předem, zda jsou knihy dostupné. 

 Rezervace knih není možná.
   Knihy si můžete objednat těmito způsoby:

 e-mailem: knihovna@mknachod.cz
 telefonicky: 491 423 453, 778 400 390
 SMS na tel.: 778 400 390

JAK PŘEVZÍT BALÍČEK S KNIHAMI?
Po domluvě si můžete vyzvednout knihy ve vestibulu 
knihovny (středa a čtvrtek, 10.00–14.00 hodin).

JAK PŘEČTENÉ KNIHY VRÁTIT?
Z bezpečnostních důvodů zatím knihy není možné vracet, nech-
te si je doma. V druhé polovině prosince budete již moci vracet 
knihy do návratového boxu před knihovnou. Výpůjčky všech 
knih zatím automaticky prodlužujeme.

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

Přece jen něco navíc Vám můžeme nabídnout:
VÁNOČNÍ ONLINE KONCERT 
MALINA BROTHERS Z NÁCHODSKÉ KNIHOVNY
Nejen v Náchodě oblíbená kapela a náchodská knihovna Vás 
zvou v neděli 13. prosince od 20.00 hodin na vánoční online 
koncert. 
Koncert můžete sledovat na facebooku kapely: 
https://www.facebook.com/MalinaBrothers
nebo youtube kanálu: https://www.youtube.com/user/pepamalina
Pokud se v průběhu koncertu dovoláte na telefonní číslo, kte-
ré kapela zveřejní na svých stránkách www.malinabrothers.cz,
budete moci po zodpovězení soutěžní otázky vyhrát dárek, vlast-
noručně vyrobený přímo muzikanty! 
Koncert můžete podpořit zasláním libovolné částky na účet sku-
piny: 2401782321/2010 do poznámky napište slovo KONCERT. 



tel.: 491 428 498 
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

PROSINEC

Na základě nařízení vlády ČR od 12. 10. 2020 je provoz kina Ves-
mír v Náchodě přerušen do odvolání. Zatím tedy nevíme, kdy bu-
deme moci provoz obnovit. V letošním roce jsme k 1.prosinci již 
(v součtu s první vlnou koronaviru) mimo provoz 116 dní... V mi-
nulém čísle NZ jsme vás informovali o nových českých filmech, 
které měly být uvedeny do konce letošního roku. V tomto čísle 
vám něco prozradíme ze zákulisí satelitních přenosů…

Již dávno neplatí, že v kině uvidíte jen a jen klasický film. Sa-
mozřejmě že v kině má jakýkoliv obrazový a hlavně zvukový zá-
znam obrovský pocit autenticity. Alternativní program v kině, jak 
také někdy nefilmové programy v kině nazýváme, se stal nedíl-
nou součástí projekcí v kině Vesmír.

A že se divák podívá na kulturní akce téměř po celém světě  
– to dokumentují uskutečněná představení z nejprestižnější opery 
na světě – z Metropolitní opery v New Yorku, baletní představení 
z Velkého divadla (Bolšoj Těatru) v Moskvě či z Královského bale-
tu v Londýně, divadelní přenosy z londýnských divadel, koncerty 
vážné hudby jednoho z nejprestižnějších orchestrů na světě z Ber-
línské filharmonie, či koncerty z domácích scén – Dvořákovy síně 
pražského Rudolfina nebo Smetanovy síně Obecního domu v Pra-
ze. A když to nejsou představení „vážného zaměření“, tak to jsou 
například koncerty z opačného spektra – rockové, popové, krá-
le „valčíků“, či další. A aby ten výčet byl úplný, můžete se s námi 
podívat i do výstavních síní celého světa. Podstata umění vždy 
zůstává, možnosti oslovit diváky se tak rozšířily. Díky unikátní-
mu rozmístění kamer tak dostává divák v kině možnost sledovat 
přenosy do nejmenších detailů, jako když sedí v první řadě. Díky 
kamerám nahlédne do hvězdného zákulisí a příprav představení 
a uvidí mnohem více, než kdyby se osobně zúčastnil daného před-
stavení, a v neposlední řadě nemusí nikam zdlouhavě cestovat…

30. 8. 2011 – to je datum prvního náchodského satelitního pře-
nosu, za těch necelých deset let se uskutečnilo již 210 takových 
přenosů a k tomu nutno připočítat i dalších asi 600 takovýchto 
programů uváděných ze záznamu…

Satelitní přenos je pro nás i pro diváky takové malé překvape-
ní, ve kterém nevíme, co všechno uvidíme. Když například ope-
ra z New Yorku začíná ve 13 hodin místního času, u nás už bude 

hodin devatenáct hodin, když se díváme na moskevský balet  
v 17 hodin, tak v Moskvě už mají devatenáct, jedině s Berlínem 
jsme si časově rovni… A aby ten přenos byl co nejkvalitnější, musí 
být i co nejlepší meteorologické podmínky na straně odesilatele 
signálu i na příjmové straně signálu (tedy u nás v Náchodě). A vů-
bec nejhorší pro nás je, když je v létě bouřka či velmi hustě prší, 
nebo v zimě vydatně chumelí. To je pak se signálem velký problém. 
A to používáme tři satelitní paraboly, které svou velikostí o hod-
ně přesahují ve svém průměru jeden metr.

Opera je uváděna v originále (nejčastěji v italském, popřípadě 
francouzském či německém jazyce), divadla z Londýna samozřej-
mě v angličtině. Nedílnou součástí každého satelitního přenosu 
jsou poskytované české titulky. To ale neznamená, že české titul-
ky jsou automaticky v rámci přenosu v obraze. České titulky ob-
držíme zpravidla jednu až dvě hodiny před přenosem na zákla-
dě originálních titulků dodaných Metropolitní operou nebo třeba 
londýnským Národním divadlem. Tyto titulky jsou v Praze přelo-
ženy profesionální překladatelkou, nám překlad přijde e-mailem. 
Takto dodané titulky pak pouštíme divákům na dodatkové pod-
plátno (pod promítacím plátnem a ručně je odbavujeme z počíta-
če. Nutno podotknout, že operu či divadlo samozřejmě vidíme tak 
jako diváci poprvé (a na rozdíl od diváků samozřejmě vidíme ná-
sledujících cca 15 řádků titulků, které by měly následovat. Takže 
je to pro nás opravdu docela adrenalinový zážitek! Některé titul-
ky jsou v posledním roce on-line dodávány po internetu z Prahy 
a my je pouze promítáme. I tak však musíme být neustále ve stře-
hu, protože když by došlo k přesušení spojení s Prahou, tak musí-
me ihned začít poskytovat titulky s překladem sami…

Samozřejmě nechceme jen rekapitulovat a bilancovat, chceme 
co nejdříve opět obnovit provoz kina Vesmír a samozřejmě po-
kračovat i v tolik oblíbených satelitních přenosech a alternativ-
ní tvorbě obzvláště…

Dnes ještě neumíme říci, zda se nám to podaří, ale pokud to epi-
demiologická situace dovolí (nejen u nás doma, ale i v sousedním 
Německu), budeme se vám snažit zprostředkovat tradiční oblíbený 
Silvestrovský koncert Berlínské filharmonie s novým šéfdirigen-
tem Kirillem Petrenkem. Pokud vše dopadne dobře, přenos začne 
ve čtvrtek 31. 12. 2020 v 17 hodin.
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