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Ve čtvrtek 11. března byly vyhlášeny
výsledky mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na „novou Tepnu“,
která se tak stala výkladní skříní urbanismu v Česku a dokladem schopnosti veřejného sektoru řešit komplikovaná post-industriální území v centrech. Cílem
soutěže bylo vytvořit živou a občany ceněnou část města navazující na historické centrum.
Na počátku bylo 160 architektů, urbanistů, krajinářů a inženýrů, kteří tvořili
jednotlivé soutěžící týmy. Společně věnovali náchodské soutěži 75 000 bylo hodin,
což se dá také vyjádřit i hodnotou práce,
která činí více než 37 mil. Kč.
Do soutěže své návrhy zaslalo 26 týmů, z nichž porota vybrala pět, které dostaly šanci své návrhy dopracovat a získat některou z cen. Porota hodnotila návrhy anonymně, to znamená, že po celý
čas hodnocení nevěděla, kdo jsou jejich
autoři. Po poctivém nastudování a dlouhé
diskusi označili porotci za nejlepší návrh
polského týmu ve složení Piotr Person,
Olga Czeranowska-Panufnik, Wladyslawa Kijewska a Aleksander Sojka z Varšavy. Dle slov autorů se návrh zaměřuje
zejména na přizpůsobivost klimatu a sociální soudružnost: „Hlavní myšlenkou tohoto návrhu je vytvořit pohodlné, inkluzivní
a obnovující se prostředí, které by se vepsalo
do stávajícího městského a kulturního kontextu“.
Porota pod vedením architekta Jaroslava Wertiga z pražského ateliéru A69
– architekti vyzdvihla některé kvality
vítězného návrhu: „Po všech stránkách
si zaslouží první místo, protože jeho autoři nejlépe pochopili vztahy v území a vyřešili jejich doplnění novou vrstvou. Založení
dvou os, které vycházejí od navrženého náměstí u Tepny logicky a přehledně člení území na urbanistické bloky. Plán je jednoduchý
a přehledný, respektuje ve velké míře stávající stavby a majetkové poměry v místě. Jednotlivé stavební bloky lze postupně zaplňovat v čase a není nutné je jako celek stavět
najednou“.
„Ušli jsme kus cesty – velmi náročná
a důležitá etapa v projektu Nové Tepny byla
po dvou letech úspěšně dokončena a nyní nastupuje další neméně složité období, kdy budeme řešit zpracování územní studie s oceněnými architekty. Je potřeba podepsat
smlouvy s upřesněným rozsahem projektu
územní studie a architektonických návrhů,
např. veřejných budov. Neméně důležité bude
vytvořit manažerský tým lidí, kteří budou
celý projekt kontrolovat, koordinovat a povedou jednání s developery, investory, bankami a dalšími institucemi. Dále bude nutné
v tomto území vytvořit zcela novou infrastrukturu, která zajistí zásobování energií,

vodou, teplem atd. Čeká nás ještě hodně práce, ale výsledek zajistí skutečný rozvoj města,“ shrnul výsledek soutěže a budoucí postup místostarosta Jan Čtvrtečka.
Místopředseda poroty, starosta Náchoda Jan Birke dodal: „Pro mě osobně a věřím, že i pro ostatní, je velkou ctí být u toho,
kdy začínáme tvořit naprosto unikátní projekt – novou čtvrť přímo v centru Náchoda.
Před pár lety moment z říše snů! Nyní máme
vítěze a de facto jízdní řád, jak postupovat
dále v rozvoji tohoto cenného území. O to
víc mě těší, že o jeho budoucí podobě rozhodovali sami občané, jejichž přání se promítla i do vítězného návrhu. Ten řeší v tomto území propojení bydlení s lehkou výrobou
a případnými technologickými centry (výzkumnou činností), svůj prostor tady najde
i výjezdová stanice záchranné služby, která
by si moderní zázemí v Náchodě rozhodně
zasloužila, nebo hasičská zbrojnice pro profesionální sbor či sociální služby – mezigenerační centrum, školka nebo komunitní centrum. To vše doplňuje nezbytná zeleň a vodní
prvky. Prostě si plníme sny“.
Kromě Jaroslava Wertiga byly nezávislými členkami poroty architektky
Tina Saaby z Dánska, známá celosvětově
jako hlavní architektka Kodaně, a Marta
Mnich z polské kanceláře VROA. Architektonickou a urbanistickou odbornost dále
zastupovali Pavel Hnilička z Prahy a v roli
náhradníka náchodský Viktor Vlach. Město Náchod reprezentovali starosta Jan Birke, místostarosta Jan Čtvrtečka a zastupitel Michal Kudrnáč.
Pomyslné stříbro získal český tým pod
hlavičkou kanceláře gogolák+grasse
ve složení Ivan Gogolák, Lukáš Grasse,
Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek,
Matúš Berák a Barbora Lopraisová a třetí
místo obsadila autorská čtveřice z Moskvy – Dmitrii Prikhodko, Pavel Kultyshev,
Grigori Parfjenov a Diego Romeo. Pětici finalistů doplňovaly další dva týmy, které
sice nezískaly cenu, ale dosáhly alespoň
na skicovné. Jedním je brněnské studio
consequence forma (Martin Sládek, Janica
Šipulová, Petra Buganská, Jan Schleider,
Prokop Matěj, Barbora Bělunková, Nina
Vlček Ličková) a druhým pražská kancelář
Divergent (Lumír Šandera, Jaromír Šašinka, Ondřej Nosek, Barbora Blahová, Kristýna Sedláková).
Všem zmíněným soutěžícím, ale i ostatním jednadvaceti týmům z prvního kola
patří velké poděkování.
Web soutěže obsahující práce finalistů a oceněných:
https://cceamoba.cz/souteze/tna
Vítězné návrhy si můžete prohlédnout
na výstavních panelech na Masarykově
náměstí v Náchodě.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
8. 3. 2021

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních. Jeden byl
omluven.Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM zamítla nabídku na koupi historické Vily Čerych, která se nachází v České
Skalici, od Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha.
8-0-0
RM schválila odpouštění nájemného
za 1. čtvrtletí 2021 za umístěný nápojový automat v prostorách MěÚ v ul. Němcové, který je z důvodu pandemie vyřazen
z provozu.	 8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce o dočasném bezplatném užívání
automobilu Škoda Roomster mezi městem
Náchod a SVČ Déčko. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 4.
2021.
8-0-0
RM schválila záměr zahájení jednání
o odkupu pozemků se společností Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Jeseník, uložila odboru správy majetku a financování zadat zpracování znaleckého posudku
na nabízené pozemky v areálu Lázní Běloves a pověřila starostu města jednáním
s vedením společnosti o kupní ceně dle
znaleckého posudku. Dále RM pověřila
advokátní kancelář KŠD Legal vypracováním kupní smlouvy a vypracováním memoranda o spolupráci mezi městem Náchod a společností Priessnitzovy léčebné
lázně a.s., Jeseník. V té sovislosti RM také
pověřila starostu města jednáním s Ministerstvem financí ČR o možnosti odkupu dvou minerálních zdrojů ve vlastnictví státu.
8-0-0
Dotace na sociální služby
na rok 2021
7-0-1
RM schválila upravený předložený návrh rozdělení dotací na sociální služby
na rok 2021.
Prodloužení provozu ledové plochy
na Zimním stadionu Náchod
8-0-0
M neschválila celoroční provoz ZS v Náchodě a ukončila letošní sezonu z důvodu přetrvávajících opatření vzhledem
COVID-19; provoz bude obnoven nejdříve od 6/2021. Dále schvaluje nový ceník
ZS v Náchodě na sezonu 2021/2022. A neschvaluje převedení počtu volných hodin
klubům využívajících ZS v Náchodě pro
sezonu 2021/2022 dle návrhu.
Žádost o převod investičního příspěvku
a povolení čerpání fondu investic 8-0-0
RM schválila převod investičního příspěvku a čerpání fondu investic ve výši
140.299,50 Kč pro ZŠ Komenského, Náchod, na nákup manipulačního vozíku
s příslušenstvím do školní jídelny a souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou
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ZICH a spol. s.r.o., Černožice na jeho dodání.
Oprava místní komunikace
Na Koletově
8-0-0
RM rozhodla o přiděleníí veřejné zakázky uchazeči STRABAG a.s., Hradec Králové, a souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo a pověřila městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění
na realizaci stavby oprava místní komunikace Na Koletově Náchod-Běloves.
Nová komunikace, ul. Tkalcovská
– zadávací řízení
8-0-0
RM schválila vypsání zadávacího řízení
k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce s názvem: „Nová komunikace, ulice
Tkalcovská“, a to zadávacího řízení zjednodušeného podlimitního.
Oprava místní komunikace
Pod Valy
8-0-0
RM schválila nejvýhodnější cenovou
nabídku a souhlasila s vystavením objednávky na opravu místní komunikace Pod
Valy, pro firmu BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí.
Oprava dveří a okna radnice čp. 40 v průchodu do ul. Krámská a oprava nátěru
oken ve štítě	 7-0-0
RM schválila cenové nabídky a souhlasila s uzavřením objednávek na opravy dveří a okna v ul. Krámská a opravu nátěru
oken ve štítě radnice čp. 40 pro p. J. Pavla, Náchod.
Mezinárodní otevřená architektonicko-urbanistická soutěž o návrh „NOVÁ
TEPNA – VRSTEVNATÉ CENTRUM NÁCHODA“
8-0-0
RM v souladu s výsledným stanoviskem poroty soutěže o návrh souhlasila
s rozhodnutím a oznámením výběru nejvhodnějšího návrhu v mezinárodní otevřené architektonicko-urbanistické soutěži o návrh „ NOVÁ TEPNA – Vrstevnaté
centrum Náchoda“ a rozhodla o výběrů
návrhů. 1. nejvhodnější byl vybrán návrh
č. 23 – autoři: Olga Czeranowska-Panufnik, Władysława Kijewska, Piotr Person,
Aleksander Sojka; 2. nejvhodnější byl vybrán návrh č. 18 – autoři: Ivan Gogolák,
Lukáš Grasse, Ondřej Císler, Josef Choc, Filip Rašek, spolupracující osoby Matúš Berák a Barbora Loparisová; 3. nejvhodnější byl vybrán návrh č. 25 – autoři: Dmitrii
Prikhodko, Pavel Kultyshev z Leto Architects, spolupracující osoby Grigori Parfjenov a Diego Romeo. Více informací včetně vizualizace vítězných návrhů v úvodu
zpravodaje.

TELEGRAFICKY:

 	R M schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavření objednávky pro společnost
Aquamarine Spa s.r.o., Vrchotovy Janovice, na provedení projektové dokumentace nerezových brodítek na Jiráskově koupališti v Náchodě.
8-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky s Ing. J.
Matoulkem, Náchod, na vypracování pro-

jektové dokumentace na přístavbu a nástavbu hasičské zbrojnice Běloves. 8-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s vystavením objednávky na vypracování projektové dokumentace pro opravu
a doplnění chodníku v ul. Ryšavého, k. ú.
Babí, s Ing. J. Lahodou, Praha.
8-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky na obnovu
oken a dveří restaurace na Jiráskově koupališti s panem J. Pavlem, Náchod. 8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na výkon činnosti technického dozoru stavebníka pro akci nová komunikace ul. Tkalcovská s p. I. Paulusem, Jaroměř. 8-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky na kompletní obnovu půdních vchodových dveří ZŠ
Babí, Náchod, s p. J. Pavlem, Náchod.		
	 8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a souhlasila s uzavřením objednávky
na opravu vstupní haly II. NP v ZŠ 1. Máje,
Náchod, s p. M. Hejzlarem, Náchod. 8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a souhlasila s uzavřením objednávky
na rekonstrukci veřejného osvětlení v ul.
Na Koletově, Náchod, se společností TELKABEL ČR s.r.o., Náchod.
8-0-0
RM souhlasila s cenovými nabídkami a schválila vystavením objednávek
na opravu střešního pláště na objektu
výměníkové stanice na sídlišti SUN s p. J.
Soukupem, Meziměstí–Vižňov, a s firmou
ELTYM, Hronov.
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky s p. V.
Václavíkem – elektroprojekt, N. M. n. M.,
na zpracování projektové dokumentace
rozšíření nového kabelového rozvodu veřejného osvětlení, včetně ocel. stožárů,
v ul. Nad Březinkou. 	 8-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky na opravu
oken budovy ZŠ Drtinovo náměstí, s p. J.
Pavlem, Náchod.
8-0-0
RM schválila snížení prodejní ceny respirátoru FFP2 na 12 Kč/ks v MIC Náchod.	 8-0-0
RM schválila Smlouvu o spolupráci při
realizaci sociální služby sociální rehabilitace podporované zaměstnávání se spolkem Aspekt, z.s.
8-0-0
RM vzala na vědomí informace k opravám železničních mostů – mostních objektů v Náchodě společností Správa železnic, s.p.	 8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky se 	 společností INS spol. s.r.o., Náchod, na vypracování výkazu výměr pro demoliční práce spojených se stavbou spolkového domu
v ul. Hurdálkova, Náchod.
8-0-0

Zastupitelstvo města Náchoda
15. března 2021

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
24 zastupitelů, tři byli omluveni

DUBEN
Zastupitelstvo města projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce
2. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
3. Smlouvu o bezúplatném převodu polohovacích lůžek pro MěSSS Marie
4. Rozpočtová opatření
5. Plán kontrol Kontrolního výboru ZM
na rok 2021
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů včetně návrhu usnesení k jednotlivým
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/podklady/
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo18-17.asp

Rada města Náchoda 22. 3. 2021

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Kabelové
vedení nízkého napětí je umístěno na pozemkové parcele č. 481/1 v katastrálním
území Dobrošov o celkové délce 20,01 m.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 		
9-0-0
RM schválila uzavření nájemní smlouvy
se společností MR STAVBY s.r.o., na pronájem části pozemkové parcely č. 28/1 o výměře 110 m2 v katastrálním území Staré
Město nad Metují, za účelem uskladnění
pracovních strojů a pomůcek. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode
dne 1. 4. 2021. 	
9-0-0
RM souhlasila s vytyčením pozemku
p.č. 122/3 (ostatní plocha, jiná plocha)
o výměře 174 m2 v k.ú. Náchod, v souvislosti s plánovanou úpravou parkoviště
u Bílé růže.
9-0-0
Žádost o povolení čerpání
fondu investic
9-0-0
RM schválila čerpání fondu investic
ve výši 89.298 Kč pro Sportovní zařízení
města Náchoda. Finanční prostředky budou použity na opravu výměníku ohřevu vody.
Výroční zpráva
MěSSS Marie za rok 2020
9-0-0
RM vzal na vědomí Výroční zprávu
MěSSS Marie za rok 2020.
Úprava zeleně v rámci projektu „Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě“
9-0-0
 	R M schválila cenovou nabídku a souhlasila s vystavením objednávky společnosti
Technické služby Náchod s.r.o., na úpravu
zeleně v rámci projektu Infrastruktura ZŠ
Plhov v Náchodě.
Nový víceúčelový bazén
na koupališti v Náchodě
9-0-0
RM schválila vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce „Nový víceúčelový bazén na koupališti
v Náchodě“ zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek a výzvu k podání
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nabídky vč. zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky s přílohami
k předmětné zakázce.
Rozdělení příspěvku z Programu
regenerace MPR a MPZ MK ČR
9-0-0
RM souhlasila s rozdělením příspěvku
z programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny
pro vlastníky kulturních památek, dle
předloženého návrhu.
RM doporučila zastupitelstvu města
schválit poskytnutí povinného finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu města
Náchoda ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů na obnovu památky vlastníkům kulturních památek, kterým bude
poskytnut příspěvek z programu regenerace MPR a MPZ MK ČR a to pro: Činžovní
dům, čp.163, Riegrova ul., renovace hlavních dveří do průjezdu, 11.000 Kč a Sokolovna – tělocvična, čp. 207, Tyršova ul.,
výměna okna v tělocvičně, 17.000 Kč.
Nová komunikace, ul. Tkalcovská 9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schvaluje vystavení objednávky na vykonávání funkce autorského dozoru stavebníka dle § 152 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., na akci: „Nová komunikace, ulice Tkalcovská“ pro pana Ing. Jana
Lahodu, Praha 9 – Prosek, za max. cenu
96.800 Kč vč. DPH.
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky na vykonávání funkce koordinátora BOZP na akci
„Nová komunikace, ulice Tkalcovská“
na pana Karla Fejka, Dvůr Králové nad
Labem.
Rozšíření veřejného osvětlení
9-0-0
RM souhlasila s rozšířením veřejného
osvětlení v tzv. vnitrobloku u sklenářů
za cenu do 90.000 Kč včetně DPH. Rozšíření veřejného osvětlení zajistí firma TELKABEL CR s.r.o., Náchod.
Studie – parkovací dům Plhov
– Příkopy
9-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky se společností Tomáš Vymetálek Architects s.r.o., Hradec Králové, pro zpracování projektové
dokumentace ve stupni architektonická
studie – návrh stavby na stavební záměr
„Novostavba parkovacího domu s volnočasovým střešním parkem v lokalitě Plhov – Příkopy v Náchodě, konkrétně na
p. č. 490/1 k. ú. Náchod“.
Studie – chytré parkoviště
– Bílá růže
9-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky se společností Tomáš Vymetálek Architects s.r.o., Hradec Králové, pro zpracování projektové
dokumentace ve stupni architektonická
studie – návrh stavby na stavební záměr
„Smart parking (tzv. chytré parkoviště)
v lokalitě Bílá růže v Náchodě, konkrétně na p. č. 122/4, 2058/29, st. p. č. 3405,
3406 a příp. dalších přilehlých pozemcích
v k.ú. Náchod“ ve stupni dopravně-urbanistická studie.

Spolkový dům Náchod – zjišťovací
archeologický výzkum
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky s Muzeem Náchodska, příspěvková organizace
Královéhradeckého kraje, Masarykovo náměstí č.p. 1, Náchod, provedení zjišťovacího archeologického výzkumu, pro akci
spolkový dům v Hurdálkově ulici v Náchodě.
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky na provedení bouracích prací souvisejících s archeologickým průzkumem na akci spolkový
dům Náchod pro zhotovitele Rostislav Dudek, Přibyslav.
Studie na tenisovou halu
a rekonstrukci tenisového areálu
v Náchodě-Bělovsi 	
9-0-0
RM souhlasila s předloženou studií
na tenisovou halu a úpravami tenisového areálu v Náchodě Bělovsi v souladu
s usnesením tenisového klubu Náchod
z.s. a pověřila odbor investic a rozvoje
města zadáním zpracování cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro stavební povolení vybudování haly, na rekonstrukci tenisových hřišť a úpravu
šaten a sociálního zázemí v tenisovém
areálu.
Oprava veřejného osvětlení Krámská,
Hrašeho, Weyrova
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky pro
Technické služby Náchod s.r.o. na opravu
veřejného osvětlení v ulicích Krámská,
Hrašeho, Weyrova.
Parkování Kostelecká a Na Přadýnku
– projektové dokumentace
9-0-0
RM schválila cenové nabídky a souhlasila s vystavením objednávek na vypracování projektových dokumentací, parkování Plhov Kostelecká a parkování ulice
Na Přadýnku – Brožíkova, pro zhotovitele Ing. Jana Lahodu, Praha 9.
Kulturní akce
9-0-0
RM vzala na vědomí informaci o plánované akci Čarodějnice na Dobrošově 30.
4. a souhlasila s dalším rozhodnutím dle
vývoje epidemiologické situace v měsíci
duben 2021.
RM schválila nepořádat tradiční akci
Májování s ohňostrojem dne 7. 5. 2021
z důvodu epidemiologické situace Covid-19.

TELEGRAFICKY:

RM zamítla žádost o poskytnutí finančního příspěvku Diakonii Broumov, s.d.,
na svoz textilního odpadu.
9-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky na výměnu
filtrační náplně ve filtru v krytém plaveckém bazénu pro společnost Lacus Technology s. r. o., Jažlovice, Říčany.
9-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky na provedení vnitřní výmalby kaple na Pavlišově pro
pana Michala Semeráka, Náchod. 9-0-0
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Informace

z Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
Průběh očkování
Na konci února padlo definitivní rozhodnutí Krizového štábu
našeho kraje týkající se strategie očkování v Královéhradeckém
kraji. S ohledem na možnost zapojení praktických lékařů do očkování nebude třeba vytvářet velkokapacitní centra, ale očkovací centra v jednotlivých nemocnicích se vhodně doplní menšími centry a praktickými lékaři ochotnými zapojit se do očkování
proti COVID-19. V okrese Náchod bude největší očkovací centrum
v náchodské nemocnici (máme již otestováno, že zvládne kapacitu minimálně 22 000 dávek měsíčně). Dále očkovací centrum
v nemocnici v Broumově s kapacitou přibližně 5 000 dávek měsíčně, (očkuje od 22. 3.). V Jaroměři bude na poliklinice očkování
zajišťovat společnost EDUMED s kapacitou 6 000 dávek měsíčně.
Tato páteřní síť bude doplněna praktickými lékaři. Od dubna se
tempo očkování výrazně zrychlí. Přislíbeno máme k datu psaní
tohoto příspěvku do okresu minimálně 15 000 dávek od společnosti Pfizer&BioNTech (leden 2 310 dávek, únor 2 778 dávek, březen předpoklad 5 400 dávek). Od výrobce Moderna a Astra Zeneca objem dodaných dávek v době psaní článku zatím nemáme.
S ohledem na schválení vakcíny společnosti Johnson & Johnson
Evropskou komisí, předpokládáme dodávky i této vakcíny, která
bude pravděpodobně směřovat k praktickým lékařům.
Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky pod odkazem „Rezervace Očkovací centrum Nemocnice Náchod“. Na stránkách naleznete krátký návod postupu přihlášení
prostřednictvím centrálních systémů. Uveřejněné informované souhlasy si můžete dopředu nastudovat a podepíšete je před
vlastním podáním očkovací látky. Preferované očkovací místo
(Náchod/Broumov/Jaroměř) volíte již při registraci k očkování.
Mobilní testovací týmy
Pod hlavičkou náchodské nemocnice působí od poloviny února
v našem regionu mobilní testovací tým, který v cyklech navštěvuje města Polici nad Metují, Teplice nad Metují, Nové Město nad
Metují, Hronov, Českou Skalici, Červený Kostelec a Meziměstí-obce, kde nemáme pevná testovací místa. Do poloviny března tým
provedl více než 5 000 testů a zachytil 213 pozitivních občanů.
Tento testovací tým posílily během března další týmy, které objíždí firmy a další organizace. Díky jejich nasazení jsme zvládli
za jeden den otestovat i více než 1 000 lidí. Děkujeme starostům
a místostarostům zmíněných obcí za jejich aktivní přístup a zapojení do mobilního testování. Děkujeme také vám všem, kteří
se testovat necháváte. Testování je jeden z důležitých pilířů, jak
se dostat ze současné situace.
Velikonoce jsou nejen svátky jara, ale také naděje. Proto vám přejeme, abyste nadcházející velikonoční svátky a jarní dny prožívali
s nadějí, že situace s epidemií se v našem regionu zlepšuje a blíží se
snad čas, kdy se budou moci alespoň některé věci začít vracet do svého původního stavu.    Děkujme, že na nás myslíte. Vaše nemocnice.

							

KRONIKA

V únoru 2021 se narodilo v náchodské porodnici
10 náchodských občánků.
V únoru uzavřeli manželství:
5. 2. Miroslav Balcar, Dolní Radechová
		 Kristýna Michalcová, Dolní Radechová
6. 2. Martin Smrček, Opočno
		 Lucie Žďárská, Studnice

Hospicová pomoc

v domácnosti v době pandemie Covid-19

Péče o umírající se za času koronaviru změnila. Jako domácí hospic pomáháme ulevit nemocnicím, staráme se o pacienty, kteří už nemohou být dále hospitalizováni a jsou z nemocnic překládáni např. do léčeben dlouhodobě nemocných (LDN).
Stále častěji se na nás obrací blízcí pacientů, kteří onemocněli
koronavirem, jejich prognóza není dobrá, ale umožňuje domácí
péči. Taková péče se pro nás momentálně stává běžnou, a proto
bychom rádi dali vědět občanům, že i v takových případech se
na nás mohou obrátit.
Podmínkou v takovém případě je vážný stav pacienta a to, že
v domácnosti s nemocným musí být přítomna nejméně jedna pečující osoba. Nejste-li si jistí, zda je pro vás hospicové péče vhodná, neváhejte nás kontaktovat.
Pomáháme s péčí o pacienty, o které si jejich nejbližší přejí
pečovat doma. Nabízíme péči 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.
A pokud nelze pečovat doma, je v případě volné kapacity možnost využít i lůžkové péče v Hospicu Anežky České, kdy nejbližší neztratí s nemocným kontakt.
Iva Valerová, vrchní sestra Mobilního hospice Anežky České
tel.: 724 094 556, email: valerova@hospic.cz
Mobilní hospic Anežky České, Husova 649,
549 41 Červený Kostelec

získal pro nemocnici
další sestřičky
Nadační fond získal v prosinci 2018 od Královéhradeckého
kraje dotaci na realizaci stipendijního programu pro nelékařský zdravotnický personál.
Do dnešního dne se tak Nadačnímu fondu podařilo pro náchodskou nemocnici získat 15 nových zdravotních sester a bratrů na různá oddělení nemocnice. Nadační fond pro podporu
nemocnice v Náchodě za dobu trvání stipendijního programu vyplatil nově získaným nelékařským pracovníkům již 1.100.000 Kč
a ti se za to zavázali v náchodské nemocnici odpracovat nejméně 3 roky. Žádat o stipendia mohou Nadační fond studenti středních, vyšších i vysokých škol i nadále, více informací na https://
nfnemocnice.mestonachod.cz/vyzva.asp

DUBEN

Náchodu se otevírají nové možnosti v lázních Běloves
Město Náchod dlouhodobě usiluje o obnovení lázeňství v místní části Běloves. S ohledem na složité majetkové poměry v původních lázních se v roce 2015 rozhodlo vedení města jít svou
vlastní cestou. Následovaly investice do vlastních vrtů minerální vody a od roku 2019 jsou veřejnosti k dispozici nová pítka a se
zázemím vily Komenský a promenádou v Malých lázních Běloves. V témže roce se do obnovy zapojil také nový vlastník objektů a pozemků v místě původních lázní – Priessnitzovy léčebné
lázně, a.s. – po mnoha letech společnost působící v oboru a seriózní partner pro případnou spolupráci. Bohužel již více než rok
trvající pandemie Covid-19 se nepříznivě projevila také v tomto sektoru. Proto koncem února oslovili zástupci akciové společnosti Priessnitzovy léčebné lázně město Náchod s možností
zahájení jednání o prodeji pozemků o celkové rozloze 25.178 m2
do vlastnictví města Náchoda.
„Současná epidemiologická situace má bohužel negativní dopady
i na poskytování lázeňské péče, proto jsme byli nuceni přehodnotit,
a především výrazně omezit naše investiční plány,“ upřesnil důvody
nabídky prodeje pozemků městu Náchod předseda představenstva společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Michal Gaube.
„Pro město Náchod je to mimořádná příležitost. Historicky jde
vlastně o první reálnou možnost, jak tyto strategické pozemky potřebné pro rozvoj lázeňství dostat do vlastnictví města. Po tolika letech komplikovaných vlastnických vztahů, kdy se lázně staly doslova obětí spekulací, se město Náchod konečně může stát vlastníkem
a rozhodovat tak o budoucnosti rozvoje celého našeho regionu,“ komentoval aktuální záměr starosta Jan Birke a dodal: „Do jisté
míry mě mrzí, že tato příležitost přichází tzv. na úkor nuceného omezení investic stávajícího majitele v této složité době, ale samozřejmě
tomu rozumím. Vše, na čem jsme se doposud dohodli, bylo bezezbytku splněno, spolupráce fungovala naprosto korektně. Oceňuji také
fakt, že s návrhem řešení jako první oslovili majitelé právě město.“
Nabídkou odkupu pozemků o celkové rozloze 25.178 m 2
do vlastnictví města Náchoda se zabývali náchodští radní
8. března a jednomyslně se záměrem souhlasili. Následovat tak
bude vypracování znaleckého posudku a jednání o konkrétních
podmínkách prodeje i o případné další formě spolupráce či partnerství při obnově lázeňství, o kterou mají „Priessnitze“ velký
zájem.
„Nákup areálu do vlastnictví města navíc umožní zapojit do obnovy a rozvoje lázeňství i historicky známé a osvědčené léčivé zdroje IDA, o které město dlouhodobě usiluje. Možnost využití původního areálu pro stavbu nových léčebných pavilonů je tím nejlepším
možným řešením. Propojením starých a malých lázní vznikne nová
osa rozvoje lázeňských aktivit a pokud budou ve vlastnictví města
všechny přírodní léčivé zdroje, půjde o naprosto unikátní transakci, která nemá obdoby v celé České republice,“ dodal místostarosta Jan Čtvrtečka.

LÁZNĚ BĚLOVES
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Dubnová výročí

Poznejte Náchod s GEOFUNem
Město Náchod spustilo nové geolokační
výletní hry! Seznamte se zábavnou a zážitkovou formou se zajímavostmi v Náchodě.
Zachráníš život českému králi Fridrichu Falckému a pomůžeš mu uprchnout
přes Náchod do Slezska? Podaří se Ti zlomit zlověstnou kletbu, jež visí nad náchodským zámkem jako temný mrak?
Vydáš se s princeznou Idou do obnovených Malých lázní Běloves a budeš hledat lék na její vážnou nemoc? Všechno
toto můžeš nově zažít v Náchodě, kde
vznikly nové geolokační hry. K jejich
odehrání Ti postačí jen chytrý telefon
s mobilní aplikací GEOFUN.
První hra „Náchodská podkova“, jejíž
děj je inspirován stejnojmennou pověstí,
má královského průvodce. A to doslova,
neboť je jím sám český král Fridrich Falcký. Ten se po prohrané bitvě na Bílé hoře
ocitl ve velkých nesnázích a musí přes Náchod urychleně opustit České království.
Podaří se mu zachránit si holý život?
Druhá hra, pojmenovaná „Na tom zámku straší!“, je taktéž inspirována jednou
z místních pověstí. Na náchodském zámku se dějí prapodivné věci, které zřejmě
souvisí s událostmi, které se zde v minulosti staly. Je nezbytné přijít tomu
na kloub a tajemnou kletbu zlomit, protože jen tak zde majitel náchodského panství, Ottavio Piccolomini, konečně nalezne svůj vytoužený klid.
Třetí novou náchodskou hrou „Zachraň
princeznu!“ provází její Jasnost princez-

na Ida Waldecko-Pyrmontská, která v Malých lázních Běloves hledá lék na své vážné zdravotní neduhy. Hráči ji zajisté rádi
doprovodí a zabojují o záchranu jejího života.
Nově spuštěné geolokační výletní hry
zábavnou a zážitkovou formou seznamují se zajímavostmi výše uvedených míst.
Pro instalaci her postačí v internetovém
prohlížeči chytrého telefonu otevřít jednu z těchto adres qr.geofun.cz/593, qr.
geofun.cz/594, qr.geofun.cz/595. Zařízení
samo nabídne instalaci bezplatné aplikace GEOFUN a následně stažení vybrané
hry. Pak již stačí jen dojít na start jednotlivých výletů (před Městské informační
centrum Náchod, na parkoviště u Státního zámku Náchod, nebo před Městské
informační centrum Malé lázně Běloves)
a aplikace sama nabídne odstartování
jednotlivých her. Hry je možné odehrát
kdykoliv během roku a každá z nich zabere jednu hodinu.
Jan Birke, starosta Náchoda, který je
příznivcem neotřelých přístupů k rozvoji
turismu, si pochvaluje spolupráci s tvůrci aplikace a dodává: „Tyto nové geolokační hry jsou další nevšední alternativou, jak
si užít naše krásné město. Určitě potěší nejen
stávající nadšené hráče GEOFUNu, ale i místní zvídavé obyvatele a zejména pak návštěvníky města. Každý nyní může poznávat naše
město a jeho historii zábavnou a akční formou.“
Další podrobnosti na www.geofun.cz.

1456 – 22. 4. obsadilo vojsko Jiřího z Poděbrad (tehdy ještě „jen“ zemského správce)
město Náchod. Kolda ze Žampachu pak se
svými věrnými „tajně“ vyklidil hrad a bez
boje se odebral do Slezska, kde se nechal
najímat jako žoldnéř-kondotiér.
1601 – 17. 4. potvrdil císař Rudolf II. náchodským měšťanům koupi rytířského
statku ve Slaném. Statek zůstal v majetku
města až do roku 1945, kdy Kladsko připadlo Polsku. To vlastnictví města Náchoda neuznalo.
1616 – 23. 4. zemřel největší dramatik
všech dob William Shakespeare.
1721 – 17. 4. se strhla nad Náchodem velká
bouře, blesk udeřil do zámecké věže a zapálil ji. Po požáru byla věž snížena a upravena do dnešní podoby.
1796 – 22. 4. se v Dolanech narodil P. Josef
Myslimír Ludvík, významný obrozenecký
kněz, autor Památek hradu, města a panství Náchoda a vlastníkův jeho.( 1/1 1856)
1866 – 7. 4. se narodil na Trubějově Celestýn Bydelský, písmák, který poskytl A. Jiráskovi některé podklady ke kronice U nás.
1866 – 23. 4. se narodil prof. MUDr. Ivan
Honl. V r. 1900 koupil a pak dlouhá léta
provozoval běloveské lázně ( 7/6 1936).
1906 – 4. 4. zemřel v Náchodě Vilém
Schaumburg-Lippe, první vlastník náchodského panství z toho rodu.
1906 – 20. 4. zemřel malíř a grafik Karel
Liebscher. Jeho dílem jsou mj. kresby Náchoda v Sedláčkových Hradech…
1911 – 28. 4. se narodila operní pěvkyně
Maria Tauberová, jejíž zvonivý soprán
jsme mohli obdivovat i v Náchodě.
1931 – 29. 4. se v Kostelci nad Orlicí narodil sochař Zdeněk Kolářský, který vytvořil sochu matky s dítětem, umístěnou před
školou na Plhově.
1946 – 3. 4. zemřel v Polici n/M. MUDr. Jindřich Stráník, první primář náchodské nemocnice. Vlastní sanatorium měl v budově
dnešního hotelu Hron.
1961 – 19. 4. se narodil malíř a pohádkář
Petr Čuhanič.
1966 – 7. 4. zemřel v Náchodě Bohuslav Peterka. Celý život věnoval památkám války
v r. 1866, akcí k stému výročí bitvy se bohužel nedožil.
1986 – 26. 4. došlo k havárii černobylské
atomové elektrárny. Její důsledky ovlivnily
negativně zdraví tisíců lidí ve značné části Evropy, podstatně zvýšená radioaktivita
byla na počátku května i v našem regionu.
1996 – 24. 4. zemřela operní pěvkyně Jarmila Hasan Abdel Wahab, učitelka zdejší
ZUŠ. Je pohřbena na boušínském hřbitově.
2006 – 5. 4. zemřel ve Zlíně režisér Josef
Pinkava, rodák z Dobrošova-Ameriky,
tvůrce filmů pro děti a mládež.
2011 – 5. 4. zemřel významný náchodský
divadelní ochotník a recitátor Josef Zdeněk
Sokol.                                                          (AF)

.

Z HISTORIE

DUBEN

Historické domy na náměstí a ve měste

(pokračování)

4. Domy čp. 68 a 69
V tomto pokračování navštívíme severozápadní roh náměstí na úpatí Zámeckého kopce, kterému se původně říkalo horní
podsíň. Nyní zde až k nové přístavbě hotelu Beránek (čp. 2062
na místě původních čp. 71 a 72) stojí dva domy, dnes čp. 68 a 69,
přičemž druhý jmenovaný vznikl spojením dvou domů čp. 69
a 70. Jejich osudy, kvůli několikerému rozdělování či spojování,
byly poměrně spletité.
První záznam k nynějšímu rohovému domu čp. 68 patrně pochází z r. 1586, kdy Jindřich Kodera obdržel tento dům od panského úředníka Adama Semilského. Podle výzkumu Bedřicha
Profelda byl tento dům zvaný Koderovský v r. 1602 prodán Janu
Kačerovi za 700 kop grošů. V r. 1648 ho již značně sešlý získal
Tobiáš Javůrek za 385 kop. V r. 1662 byl zadlužen a postoupen
vrchnosti. Jeho nejstarší vyobrazení najdeme na známé rytině
F. B. Wernera z r. 1740. Stál na poměrně široké parcele, měl zděné přízemí s podsíní o dvou obloucích, roubené patro osvětlené
dvojicí sdružených oken a vysokou sedlovou střechu hambalkového typu s kabřincem a jednoduchým svisle bedněným štítem.
Dne 18. 10. 1752 prodala tento dům paní Ludmila Soudná, dříve vdova po knížecím rychtáři Vincenci Jungblutovi, za 200 zlatých vdově Františce Brinkové. Následně 24. 5. 1759 koupil dům
Jan Karásek mladší, který zřejmě pocházel z rodu bývalého panského úředníka. Po něm v r. 1788 zdědil dům, který obdržel čp.
77, Jan Růžička, od něho jej 14. 3. 1803 koupil Václav Kylar a ten
ho 5. 2. 1804 prodal Rozálii Fibírové. Dne 3. 5. 1806 v licitaci vydražili tento „domek“ i sousední čp. 78 (dnes čp. 69) manželé Matěj a Kateřina Vítovi. Po smrti Matěje byl v r. 1808 jeho majetek
zřejmě dočasně vlastnicky rozdělen.
Podle plánu náměstí asi z r. 1826 bylo v tomto období podloubí domu kryté trámovým stropem již zazděné a proměněné
na krám s dvojicí oken a širokým průjezdem. Někdy v polovině
19. století byl krám a vchod do domu opatřeny širokými, segmentem zakončenými portály s dvoukřídlými dveřmi.
Podle dědického řízení z 26. 1. 1833 převzal dům po rodičích
Josef Ludvík a od něho ho koupili 7. 3. 1855 manželé Jan a Vilemína Kittlerovi. Dalšími majiteli byli od 3. 7. 1871 manželé Josef
a Marie Králíčkovi. Trhovou smlouvou ze 4. 11. 1924 koupil již
značně zchátralý objekt obchodník František Kostelecký s manželkou Marií. Ten chtěl v domě zřídit obchod s koženými a brašnářskými výrobky, a proto dům částečně přestavěl. V přízemí
byly podle návrhu architekta Jindřicha Kohouta v r. 1925 vyměněny výkladce a vstupní dveře za jednokřídlé, přičemž byla
odstraněna i klenba krámu. Podle projektu stavitele Václava Jiránka byla koncem roku 1926 střecha nahrazena mnohem nižší mansardovou se čtyřmi byty, částečně vyzděno první patro a provedena nová fasáda do náměstí. Současně byl v přízemí
zřízen druhý krám s porcelánovým zbožím. Poslední větší přestavba byla provedena v září 1941, kdy byly staré dřevěné schody do prvního patra nahrazeny novými betonovými a zřízena
koupelna podle návrhu stavitele Václava Kareše.
Po r. 1948 byla živnost dědice Josefa Kosteleckého zestátněna a v r. 1960 byl dům převeden do socialistického sektoru.
V r. 1978 byly místnosti v přízemí, kde byla redakce okresních
novin Nový čas, upraveny na výstavní síň okresní galerie, která ji do r. 2002 využívala pro umělecké výstavy. V r. 1991 byl objekt vrácen potomkům původního majitele. Prostor v přízemí byl
v r. 2002 upraven pro občerstvení, nyní slouží jako bar U lípy.
Dnes je dům čp. 68 společně s budovou muzea čp. 18 posledním
v jádře zachovaným domem z výstavby města před rokem 1800.
V zadní části přízemí je zachován původní obdélný kamenný valeně zaklenutý sklep s pravoúhlým portálkem a klenutá místnost
sloužící dříve snad jako pekárna.
Vedlejší dům čp. 69 byl ještě v první polovině 19. století oddělen úzkým průchodem. Podle zmíněné rytiny z r. 1740 měl také

zděné přízemí s podsíní o dvou obloucích, roubené patro s dvěma
okny a sedlovou střechu s kabřincem a bedněným štítem. Již dříve, dne 20. 4. 1672, byl pořízen zápis do městské pozemkové knihy, podle něhož prodal kloboučník Jan Aust „půl domu svého (směrem) k domu jeho milosti knížecí, jenž Koderovský slove, ležícího, spolu
s půl zahrádkou“ měšťanu Martinu Poláčkovi „k pravému a dědičnému užívání“ za 24 kop míšeňských grošů. Zároveň bylo mezi nimi
dohodnuto, že když „dva domy stávati budou“, nechají oba na své
náklady zřídit „žlab uprostřed domů“ k odvádění vody a dalších
nečistot. V r. 1806 vydražil dům výše zmíněný Matěj Vít, po jeho
smrti ho zdědila jeho manželka Kateřina a nezletilý syn Matěj. Ti
toto čp. 78 prodali dne 9. 1. 1810 manželům Václavu a Pavlíně Kubínovým. Od r. 1829 ho držel Josef Svoboda, od něhož koupil dům
2. 9. 1834 pan František Xaver Träger z Königinberku. V pořízeném zápisu se mj. uvádělo: „V roku 1820 a 1830 znova vystavěný dům
i s tou, k tomu patřící, s dvouma ploty ohraženou o 5 záhonkách neb
odděleních tak nazvaných škarpách pozůstávající zahrádkou, s lusthauskem (altánkem), též s tím pod ní ležícím klenutým sklepem“. Následně 4. 5. 1835 převzala dům do vlastnictví rodina Remešova.
Dne 31. 5. 1859 koupil dům hodinář Josef John. Zde se 15. 3. 1894
narodila jeho vnučka Miroslava Johnová, později známá hudební
skladatelka Sláva Vorlová, kterou připomíná pamětní deska s portrétní bustou od Jindřicha Roubíčka z r. 1994 na sousedním domě.
Těsně navazující dům čp. 70 (a ještě předtím čp. 79) byl vzhledově velmi podobný domu čp. 69, ale ještě kolem r. 1820 měl
dřevěné podloubí. Má nejstarší historii rovněž spojenou s výše
zmíněným kloboučníkem Janem Austem, který výše zmíněnou
druhou polovinu domu prodal 15. 3. 1700 Václavu Kylarovi. Ten
dům „na hořejší podsíni“ vyměnil 30. 6. 1705 s Janem Güttlerem, 10. 5. 1734 ho získal sklenář Antonín Ströckel a 11. 6. 1781
truhlář Josef Ulrich mladší. Tehdy byl v přízemí pronajatý krámek, v prvním patře měl majitel svůj byt. Od 17. 2. 1808 ho jako
čp. 78 vlastnili manželé Ignác a Marie Meislovi, po nich
od 30. 12. 1817 zdejší ranhojič Josef Unger († 15. 9. 1833). Smlouvou trhovou z 15. 1. 1842 koupili dům označený již čp. 79 manželé Jan a Dorota Bourovi. V r. 1892 se majitelem stal zmíněný
Josef John, který v r. 1899 oba své domy spojil. Až do konce prvního desetiletí 20. století však mělo každé číslo popisné svůj
vchod a sedlovou střechu se zděným štítem. Kolem r. 1909 byl
dům přestavěn, dostal novou střechu s atikou zdobenou vázami a plochou secesní fasádu. Mezi okny prvního patra byl kolorovaný figurální štukový reliéf na vlastenecké téma (mladý
muž a žena hledící na mladou lípu na pozadí náchodského zámku) patrně od místního sochaře a štukatéra Václava Čeřovského. Od r. 1921 patřil spojený dům židovské obchodnické rodině
Horpaczkých. Při výkopu základů pro přístavbu hotelu Beránek
se v r. 2003 zřítila boční stěna domu, který byl následně radikálně přestavěn, přičemž zanikla většina stavebních konstrukcí a bohužel i zmíněný reliéf.
foto 1909, sbírka A. Skalický st. PhDr. Jaroslav Čáp, Mgr. Jan Čížek
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INFORMACE Z RADNICE

Harmonogram svozu
Pátek: 16. dubna 2021
Klínek – prodejna...................................................................................... 16.30–16.45  hod.
Sokolská (u Vatikánu)................................................................................. 16.55–17.10  hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa)................................................................... 17.25–17.40  hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště)...................................................................17.45–18.00  hod.
Sobota: 17. dubna 2021
Dobrošov – náves............................................................................................ 8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny........................................................................................8.20–8.35 hod.
Lipí – náves......................................................................................................8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice (u prodejny) . ............................................................. 9.00–9.15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren).................................................................. 9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny.....................................................................................10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy....................................................................................... 10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní.............................................................................................10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí, naproti zastávce ČD . ............................................................ 11.15–11.30 hod.
Běloves, 1.máje (k Brodu)........................................................................... 11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka)............................................................................ 12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner)....................................................12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka).............................................................. 13.05–13.20 hod.
Staré Město n. Met. (Drtinovo nám.)........................................................ 13.25–13.40 hod.
Sídiště Branka (parkoviště)....................................................................... 13.50–14.05 hod.
Sváženy budou následující odpady:
a)		nádoby od barev, znečištěné štětce, elektrické spotřebiče (zářivky, výbojky, televizory, počítače, chladničky a mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky apod.
– spotřebiče nerozebírejte a předávejte kompletní), elektrické články a akumulátory, barvy, motorové oleje a filtry,
b)		nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.
Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální odpad (tento odpad je možno za úplatu uložit přímo ve sběrném dvoře)!!!
Větve, listí, tráva a další velkoobjemový rostlinný odpad bude svážen samostatně (jaro
a podzim ve čtrnáctidenních intervalech dle schváleného harmonogramu), tudíž při
pololetním svozu nebezpečných odpadů a velkoobjemových odpadů svážen nebude!

Náchodští senioři

v městském zařízení Marie mají
k dispozici 15 nových postelí
V pondělí 15. 3. převzali představitelé
města Náchoda – starosta Jan Birke a místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer společně s ředitelem
Městského střediska sociálních služeb Marie Jaromírem Vejrychem a vedoucím odboru školství MěÚ Náchod Pavlem Schumou
celkem 15 nových moderních polohovacích
lůžek od společnosti PROMA REHA z České Skalice.
Město Náchod objednalo a nakoupilo celkem 13 postelí včetně nezbytného příslušenství (matrace, hrazdy, polohovací stolky) od místní firmy – PROMA
REHA z České Skalice v celkovém objemu
355.500 Kč. Nákup bylo možné uskutečnit
díky finančním prostředkům utrženým
z prodeje roušek prostřednictvím rouškomatu vloni na jaře. Další dvě lůžka přidala
firma jako sponzorský dar. Předání se proto osobně zúčastnil i jednatel společnosti
pan Radek Jakubský.
„Protože je číslo 13 v mnohých zemích považováno za nešťastné, přinášející smůlu,
rozhodli jsme se přidat ještě další dvě lůž-

ka, a to jako dar od naší společnosti a zároveň jako naše poděkování Městskému středisku sociálních služeb Marie, a zaokrouhlit tak
celkový počet lůžek na 15,“ uvedl při předání Radek Jakubský, majitel společnosti PROMA REHA.
„Rouškomat pomáhal před rokem všem
Náchoďákům, teď pomůže výtěžek z něj našim seniorům zlepšit kvalitu života,“ uvedl
starosta Jan Birke a dodal: „Před rokem byl
symbolem solidarity mezi lidmi právě rouškomat. Jsem velmi rád, že ani po roce se solidarita nevytrácí. Proto si velmi vážím, že se
k našemu záměru přidala i sama společnost
Proma Reha, která je výrobcem těchto kvalitních lůžek, a další dvě přidala jako dar.
Opravdu si cením každého, kdo pomáhá, navíc nyní, v této pro nás všechny velmi složité době.“
V MěSSS Marie tak mají od poloviny
března nových 15 polohovacích postelí,
což představuje významný posun na další desítky let dopředu, protože obnova vybavení probíhá jinak postupně, v řádu jednotek lůžek ročně.

Městské
informační
centrum
Montace láká na zážitky i ponaučení
Možná jste již zaznamenali, že lesopark Montace, který patří k vyhledávaným místům pro sport i relaxaci v našem
městě, doznal v posledních letech velkých
změn. Při procházkách si tak můžete odpočinout na lavičkách nebo se prostřednictvím interaktivních panelů seznámit
s prostředím lesa, jeho ochranou, typickými obyvateli, a to díky naučné stezce
„Lesní okruh Montace“. Pokud si chcete
svoji vycházku ještě více zpestřit, v informačním centru na Masarykově náměstí
nebo na podatelnách městského úřadu je
pro zájemce zdarma k dispozici orientační mapa okruhu s úkoly.
Trasa stezky je koncipována jak pro rodiny s dětmi (s kočárkem), tak pro jednotlivce, pěší i cyklonadšence. Procházka má
deset zastavení zaměřených na ekologii,
biologii a lesní pedagogiku (např. Hřbitov
odpadků, Vzorník budek nebo Hmyzí hotel). Na okruh naučné stezky se nejlépe
napojíte u pivovaru Primátor. První stanoviště se nachází hned u budovy lesní správy, kde vás v tamní obůrce uvítá netrpělivě pomrkávající stádo daňků. Při dalším
putování po stezce narazíte na rozmanité
objekty a instalace, které vám umožní přímo nahlédnout do obydlí některých chráněných živočichů. Může se zdát, že instalovaný mobiliář je určený především pro
dětské návštěvníky, avšak na své si tu přijde každý bez rozdílu věku.
Tak hurá za hrou a poznáním do přírody
montackých lesů!

DUBEN

O K É N K O zastupitelů
Nové centrum Náchoda v areálu Tepny
už má konkrétní podobu
Počátkem března byla vyhlášením vítězů po 10 měsících a ještě delší přípravě zakončena architektonická soutěž na areál Tepny. Sám jsem měl tu čest účastnit se celého procesu coby jeden
ze členů skvěle obsazené poroty. Protože průběh soutěže je ze
zákona organizován tak, že jsou až do jejího ukončení všichni
účastníci vázáni mlčenlivostí, byla náchodská veřejnost téměř
rok bez informací. Teď tedy nastal ideální čas zrekapitulovat, co
se během té doby odehrálo a co nás čeká dál.
Zahájení soutěže předcházela velmi pečlivá a podrobná příprava soutěžních podmínek, jejíž součástí byla i setkání s veřejností, investory, odborníky, občany hojně využitá anketa, ale
také všechny možné analýzy. Začátek byl plánován na loňský
březen, pandemie však nakonec zkomplikovala nejen start, ale
i celý průběh soutěže.
Zásadní bylo sestavení soutěžní poroty. Ta je pro výběr nejlepšího návrhu naprosto klíčová. V klasickém výběrovém řízení
většinou rozhoduje cena, délka záruky a podobná číselná a objektivní kritéria. Zde se ale posuzuje kvalita, funkčnost, realizovatelnost i estetická hodnota. Tedy kritéria z podstaty subjektivní. Proto je nutná účast odborníků, kteří z jednotlivých výkresů,
plánů, tabulek a textů dokáží vyčíst, jak bude daný soutěžní návrh vypadat a fungovat v reálu. Odborná, nezávislá část poroty
tvoří vždy většinu. Menšinové zastoupení mají zástupci investora. Ti do hodnocení dodávají podstatnou složku – praktičnost,
dohled nad finanční náročností, znalost místních poměrů i nálad
a postojů místních obyvatel. V ideálním případě se obě složky
navzájem doplňují, komunikují a rozhodují konsensuálně. Právě
to se v případě tepenské soutěže skvěle podařilo. Odbornou část
poroty tvořili renomovaní čeští i zahraniční architekti – bývalá
hlavní architekta Kodaně Tina Saaby, spoluautor Pražských stavebních předpisů Pavel Hnilička, wroclawská autorka vynikajících veřejných prostranství Marta Mnich či zkušený a všestranný Jaroslav Wertig. Politickou část poroty tvořili kromě mne
i pan starosta a místostarosta Čtvrtečka. Náhradníky byli místní architekti Viktor Vlach a Aleš Krtička. Debaty byly často dlouhé, ale vždy argumentačně přesné a věcné. Rozhodnutí o konečném pořadí bylo i díky tomu jednomyslné.
Podstatným aspektem hodnocení soutěžních návrhů je jejich
anonymita. Nikdo z porotců nemá tušení, kdo se soutěže zúčastnil. Zda zkušení praktici či začínající ateliery. Zvučná jména nebo autoři s menším věhlasem. Češi anebo zahraniční týmy.
Před hodnotiteli jsou jen soutěžní návrhy, nic víc. Zabezpečené
obálky se jmény autorů se otevírají až po definitivním vyhodnocení. Je to vždycky hodně napínavé. V našem případě byly mezi
26 návrhy mimo jiné ateliéry z Barcelony, Londýna, Berlína,
Moskvy nebo Varšavy, měst s obrovským stavebním boomem,
která jsou centry špičkové současné architektury a urbanismu.
Mezi ně se teď Náchod zařadil.
Zvítězil čtyřčlenný polský tým. Návrh vyniká promyšleným
urbanismem, atraktivní podobu konkrétních domů, spoustu nápadů a invence, důslednou prací s vodou a zelení. A především se
dá skvěle realizovat postupně, i když nevznikne vše najednou.
Mě osobně ohromně oslovilo, jak autoři dokázali spojit protiklady. Návrh hodně klasický, organicky vrůstá do okolí, měřítko
a pojetí budov odpovídá nejlepším městským tradicím, zároveň
ale dokáže být nesmírně moderní v hospodaření s vodou, energiemi, v pojetí dopravy nebo utváření místní komunity Svým pojetím vrstevnaté střešní krajiny je pohledově atraktivní i shora,
což je zejména ve městě obklopeném kopci velmi důležité. Je očekávatelný a všechna očekávání dokonale splňuje. Zároveň stále něčím překvapuje, třeba tím, kolik je v návrhu zeleně a přesto se do území vejde vše potřebné.
Návrhy je nyní možné vidět na náměstí u kašny, bude vydán
jejich katalog a až to pandemická situace umožní, povede se

OKÉNKO ZASTUPUTELŮ
snad uspořádat i opožděnou vernisáž, které by se zúčastnili jak
odborní porotci, tak ocenění autoři. Všechny návrhy je možné
podrobně prostudovat na stránkách organizátora soutěže https://cceamoba.cz/souteze/tna.
Tím bude první etapa ukončena. Druhá, stejně zásadní, tím
ale začne. S vítězem se bude domlouvat zpracování detailnějšího plánu celého území, závazného pro další výstavbu. Následovat bude projektování jednotlivých budov a jednání s investory.
Část pozemků bude na prodej, nastaví se ale přísné podmínky tak, aby noví majitelé dodrželi nejen vzniklou územní studii, ale nejlépe i architektonický ráz budov. A aby také začali co
nejdřív stavět.
Půjde-li vše ideálně, začne se stavět za dva roky. Než vznikne
celá čtvrť, bude to určitě trvat mnohem déle. Ale nyní už víme,
jak má vypadat, jak fungovat, jak má přirozeně vrůst do organismu stávajícího města. A když je cíl na dohled, vždycky se k němu
lépe směřuje.                                                           Michal Kudrnáč

Mají komise města smysl? Věřím, že ANO.
Rád bych navázal na článek uveřejněný v Náchodském zpravodaji v listopadu 2020. Řešil jsem v něm možnost ovlivňovat veřejný
prostor v našem městě. Jsem rád, že i přes současnou komplikovanou dobu vedení města nezahálí a v rámci možností připravuje investiční akce, týkající se nejen oprav a rekonstrukcí, ale i realizací nových projektů. Jedním z nich je i stavba úplně nové (dalo by
se možná říci obnovení zaniklé ulice) Tkalcovské, v místě po zrušené železniční vlečce do teplárny (innogy Energo).
Už když se tento záměr začal připravovat, žádal jsem jako člen
Dopravní komise města, aby s námi byly přípravné práce konzultovány již od samotného zadání projektu tak, abychom měli
možnost včas vznést návrhy a v průběhu projektu i konzultovat
možná řešení. Prosil jsem osobně i pana místostarostu Čtvrtečku, aby byly materiály projednány Dopravním výborem a neopakovalo se to, co s rekonstrukcí ulice Pražskou před čtyřmi roky,
kde také nebylo možné se k projektu včas vyjádřit a dopadlo to
tak, jak všichni dobře víme – v podobě problematických, místy až
nebezpečných cyklostezek. Bohužel, situace se opět opakuje. Plány na připravovanou ulici Tkalcovskou nám byly do Dopravního
výboru sice zaslány, ale v době, kdy je již na tuto akci vydáno stavební povolení! Opravdu takovému postupu nerozumím. Chápu,
že v současné době je problém, aby se komise scházely, ale to neznamená, že nemůžou pracovat. V reakci na můj listopadový článek pan starosta i místostarosta uvádějí, že v podobných projektech týkající se veřejného prostoru „jdeme cestou odborných komisí
města, kde jsou zastoupeny všechny politické strany zastoupené v zastupitelstvu, ale i veřejnost, a také formou konzultací před i v průběhu projektování“.
Plně respektuji to, že návrhy komisí mají pro Radu města pouze
doporučující charakter, ale možnost se vyjádřit k veřejnému prostoru by měl mít každý občan, který má zájem měnit věci k lepšímu. Nevím, zda mé připomínky, které jsem s křížkem po funuse
řešil s projektantem (mimochodem chtěl bych tímto panu Ing. Lahodovi poděkovat za maximální vstřícnost) a konzultoval s PČR
por. Kultem budou nakonec realizovány, protože v konečné fázi je
opět musí schválit vedení města. Jednalo se především o komplikované napojení cyklostezky v ulici Kladské do nové ulice Tkalcovské a také úpravu poloměrů křižovatky tak, aby se zlepšily nájezdy
do ulice Anglické a nedocházelo k častému poškození komunikace od nákladních vozidel. Zásadnější změny již z důvodu stavebního povolení nebylo možné řešit.
Podobná situace je i s připravovanou opravou ulice Purkyňova,
kde je již stavební povolení z roku 2017, ale ani zde jsme nedostali možnost revidovat čtyři roky starý projekt a třeba i drobnými
změnami, které by šly v rámci stavby udělat, zlepšit život obyvatel našeho města. Přeci nejde jen o to, abychom měli něco nové
nebo opravené, aby to v maximální možné míře plnilo svůj účel.
Jiří Prokop
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INZERCE

Otevíráme pro vás novou privátní

UROLOGICKOU AMBULANCI
v prostorách Polikliniky v ulici Němcové
v Náchodě (při Městském úřadě)
Přijímáme
• neobjednané pacienty
• nebo se můžete objednat
o
telefonicky: 737253989
o
e-mailem: ordinace@urologienachod.cz
Všechny potřebné informace o našich službách a spektru výkonů
naleznete na našich webových stránkách www.urologienachod.cz
Budeme se těšit na vaši návštěvu

Slyším dobře,
sleva pro každého?
NÁCHOD

800 404 010

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Náchod 178x59 mm ČB 2021 „Tchán 1“

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice
hledáme uchazeče na následující pozice:

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

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

Požadujeme:

Nabízíme:

· Samostatnost,

· Výborné platové

zodpovědnost, přesnost,
manuální zručnost
· Odpovídající vzdělání

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

podmínky
· Práce ve stabilním
a slušném kolek vu

ZUŠ

DUBEN

Jak ZUŠ funguje distančně?
Jak jednoduše charakterizovat současnou distanční výuku?
Žáci a žákyně získávají znalosti a dovednosti novou formou
online výuky přes internetové platformy, také za pomoci audio
a video nahrávek doplněných komentářem a motivačními otázkami. Za pomoci učitelů, v kolektivech i se zapojením svých spolužáků, intenzivně pracují se sebehodnocením ať už vlastních
nahrávek, výtvarných děl, literárně dramatických či tanečních
improvizací.
Co je přínosem této doby a o co žák přišel?
Současná forma výuky posiluje vnitřní motivaci ke studiu, pocit zodpovědnosti za vlastní podíl na výuce či uvědomění si své
důležité role v kolektivu (orchestru, sboru, taneční skupině, nebo
výtvarném či divadelním kolektivu) učí přijímat a hledat alternativy ve výuce, kreativně přemýšlet, a namáhat všechny smysly ve prospěch rozvoje sebe sama. O co žák přišel? Přišel o vnější
motivaci formou koncertů, veřejných vystoupení, výstav a představení. O osobní kontakt s učitelem i spolužáky, o nepřenosnou
atmosféru ve třídě a sdílení sounáležitosti v kolektivu.
Jsou nějaké zásadní problémy při výuce hry na hudební nástroj „přes
kameru“?
Ano a je jich několik. Oříškem je výuka žáků, kteří s hrou
na nástroj letos začali a vlastně jej ani neumějí správně držet, ti
to mají nejtěžší. Problémem je též kvalita přenášeného zvuku,
protože miniaturní mikrofony mají často problém přenést např.
hluboké tóny kontrabasu, vysoké tóny trubky nebo bicí. Pak více
přistupujeme k formě výuky pomocí zasílání nahrávek.
Literárně-dramatický obor také funguje?
V něm probíhá výuka v menších skupinách s maximální kapacitou deseti žáků, což je pro distanční výuku výhoda. Není
problémem se v tomto počtu „sejít“ na videokonferenci. Výuková paleta je zde opravdu široká, od mluvních cvičení, přes improvizace na dané téma, až k tvorbě scénářů, či literárních děl.
Tancovat ale distančně přece nelze, nebo ano?
Jsme škola a výuku poskytovat musíme. Ano, máte pravdu,
není to snadné. Zpočátku se jednalo zejména o online výuku
za pomoci úkolů: rozbory videí tanečních děl, hledání inspirací
u profesionálních tanečníků a o práci na zpevňování středu těla.
Ale již během podzimu jsme i zde začali přecházet na online-synchronní výuku. Problém nastal v přípravce, kterou navštěvují šesti či sedmileté žačky a v čase výuky ještě neměly doma
rodiče, kteří by je k výuce připojili. I to se nyní podařilo vyřešit
a mnohde tančí přes kameru celé rodiny.
Ještě jsme nezmínili výtvarku, tam by to mohlo distančně docela
fungovat?
Je to tak. Na začátku každé online hodiny proběhne zhodnocení prací z minulého týdne, následuje nové zadání i motivace
a práce se rozbíhá. Přicházejí dotazy, které pomalu utichají, žáci
se postupně odpojují a už si práci dodělávají sami. Následně práci
nafotí a odevzdají. Ale samozřejmě i zde jsme řešili nějaké trable.
Například ve výuce keramiky a modelování jsme museli dočasně zařadit více kresby (která je samozřejmě též součástí výuky),
skládání tvarů, vitráže, geometrické stylizace, papírové objekty
atp. Na výuku s hlínou se intenzivně zaměříme po návratu prezenční výuky. Snažíme se zadávat takové úkoly, aby nebyly náročné na materiál, a když už to jinak nejde, připravíme balíček
s materiálem k vyzvednutí v ZUŠ.
Co bylo nejtěžší při rozjezdu distanční výuky?
Vybrat platformu, protože to, co rodiče nechtějí, je další účet
a heslo. Proto jsme zvolili G-Suite, kam je možné přistoupit s již

existujícím účtem např. z jiné náchodské školy či soukromým.
A samozřejmě bylo velmi důležité i nelehké zároveň s touto platformou seznámit všechny pedagogy.
A jak se takto učí pedagogům?
Samozřejmě je to něco, co nikdo z nás neuměl, nikdy nedělal
a dělat nechtěl. Ale jsme škola plná kreativců, což je dnes výhodou. Musím učitelům moc poděkovat, protože se s danou situací popasovali dobře, ač někteří z nich se s počítači dříve moc
nekamarádili. A vězte, každý učitel (ať na jakékoliv škole) vám
potvrdí, že tento způsob výuky je pro ně náročnější, než ten
prezenční, jak po stránce samotné výuky, tak ohledně přípravy na ni, či jejího vyhodnocování. Na druhou stranu i my moc
dobře víme, že stejně obtížné je to i pro žáky a jejich rodiny,
proto se snažíme výuku nastavovat tak, abychom rodiče zatěžovali co nejméně.
Přesto, nezvažovali jste nějakou slevu na školném, když je teď situace tak složitá a škola je prázdná?
Situace složitá je, ale škola prázdná není, protože více než
třetina zaměstnanců vyučuje přímo ze ZUŠ. A slevy z úplaty
za vzdělávání (školného)? Ministerstvo školství nám pokynem
sdělilo závazná pravidla, jak se v daných případech chovat. ZUŠ
musí výuku poskytovat a nyní ji musí poskytovat distančně.
Ve chvíli, kdy výuku poskytuje, není dle MŠMT žádný důvod pro
slevy na školném (více v článku ne webu www.zusnachod.cz).
A proč je to takto striktní? Málokdo z rodičů tuší, že částkou cca
1200 Kč za pololetí (to zaplatí rodiče malého tenisty za 2h individuálního tréninku na kurtu s trenérem) hradí zhruba 9 % celkových nákladů na výuku. Samozřejmě, to největší břímě nese stát
v platech. Provoz školy, na který touto částkou přispívají (zbytek ještě dotuje město Náchod) to nejsou tempery na výtvarku
či zapůjčený klarinet, ale úklidové prostředky, energie, veškeré
učební pomůcky, hudební nástroje, nábytek, revize, ladění klavírů, pojištění, kancelářský materiál, software, internet, opravy
a údržba budovy atp. I v této době se musí generálkovat nástroje, intenzivně inovovat výpočetní technika atd. Žádnou z těchto položek nám covid neškrtne.
A čím tedy dokážete v této nelehké době vyjít vstříc?
Tak jako běžně je možné odložit platbu školného, či se dohodnout na splátkovém kalendáři. Samozřejmě vystavujeme potvrzení pro pojišťovny či zaměstnavatele, kteří mnohdy tuto částku
celou pokryjí. V krajním případě, kdy je pro rodinu z jakýchkoliv důvodů nemožné distanční výuku akceptovat, nabízíme přerušení studia, ke kterému se mohou po změně situace vrátit.
Abychom končili pozitivně, co radostného byste měl na závěr?
Něco bych měl. V tuto chvíli dokončujeme projekt „Hudební
audiopohádky“, který směřujeme do mateřských škol v Náchodě. Tým našich učitelů sepsal autorské pohádky a v každé z nich
hraje důležitou roli jeden z hudebních nástrojů. Ten je v krátkém úvodu představen duem průvodců Liduškou a Hudebníčkem, následuje pohádka a po ní motivace ke kreslení či malbě.
Pohádka trvá zhruba 20 minut a ke každé z nich náš tým vyrobil i výtvarné pracovní listy. Aktuálně už si ve školkách pouštějí první tři a další tři dokončujeme. Celkem jich bude dvanáct
a musím říci, že pro všechny zúčastněné je to čirá radost audiopohádky vytvářet.
V tuto chvíli jsme v procesu zakládání YouTube kanálu a facebookového profilu ZUŠ Náchod. Intenzivně pracujeme na správném nastavení ochrany osobních údajů a poté už nám nebude
nic bránit tyto platformy využívat. Žáci a žákyně tak budou mít
možnost opět prezentovat svoji práci.
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Odešla Mgr. Lydia Baštecká
Devátý březen roku 2021 se do historie Náchoda zapsal jako
velmi smutný okamžik. V tento den nás navždy opustila paní
Mgr. Lydia Baštecká. S ní ztratilo město část své duše. Vždyť není
mnoho jiných lidí, kteří pro město vykonali tolik, jako právě ona.
Ať už to bylo na poli archivnictví, regionální historie nebo současného kulturního dění, málokdo se dokázal její aktivitě a odbornosti vyrovnat. Pokud se o tyto oblasti trochu zajímáte, určitě jste se s paní Lydií alespoň „na papíře“ někdy setkali a teď
možná přemýšlíte, kdo by mohl to nyní uprázdněné místo zaplnit. Mnoho takových není a ať už to bude kdokoliv, bude to mít
těžké. Laťka je nastavená opravdu vysoko.
Její nadšení a hloubka poznání nás dokázaly vždy inspirovat
a fascinovat. Vzpomeňte sami, kdo jste se s ní potkávali, jak
nás překvapovala svými reakcemi – jako by byla v myšlení vždy
o krok napřed. Někdy jsme tomu možná nerozuměli, ale na přízemnosti v jejím životě prostě nezbýval čas.
Abychom dohlédli šíři její působnosti, měli bychom alespoň
stručně zmínit, co pro město Náchod a celý region vykonala.
Paní Lydia byla dlouholetou ředitelkou Státního okresního archivu Náchod, jako autorka nebo editorka se podílela na mnoha publikacích, týkajících se regionální historie (např. Náchod – v edici Zmizelé Čechy, Náchod – v edici Dějiny českých měst, Velká
encyklopedie osobností Náchoda, Jak se žilo na kladském pomezí: Čtení ze starých pamětí a kronik apod.), byla členkou Letopisecké a místopisné komise města Náchoda, pět let zpracovávala
kroniku města, organizovala koncerty komorní hudby i literární
a naučné večery, při kterých zpopularizovala mnoho zajímavých
osobností, které by možná bez ní upadly v zapomnění. V neposlední řadě dlouhodobě přispívala do Náchodského zpravodaje,
byla aktivní členkou redakční rady a její úzká spolupráce nejen
z pozice ředitelky okresní archivu, ale především díky osobnímu
lidskému přístupu k veškerému dění ve městě, byly po mnoho
let pro čtenáře zárukou kvalitních, čtivých článků a příspěvků.
Posledního rozloučení, které se uskutečnilo 18. března v kostele Československé církve evangelické v Chocni, se za město Náchod zúčastnili místostarostové Jan Čtvrtečka a František Majer
a vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Roman Toušek, za
redakční radu Náchodské zpravodaje Hana Kopecká a Nina Adlof.
Paní Lydie, děkujeme! Budete celému městu a nám všem scházet!
Město Náchod a redakční rada Náchodského zpravodaje
Středečním mrazivým ránem se rozšířila pro všechny nečekaná a bohužel velmi smutná zpráva o náhlém odchodu Mgr. Lydie Baštecké, která zemřela v úterý 9. 3. 2021 po krátké nemoci
ve věku 72 let. Vždyť naše bývalá kolegyně, emeritní ředitelka
Státního okresního archivu Náchod a dlouholetá členka redakční
rady Náchodského zpravodaje, byla neustále činorodá a aktivní.
Rodačka z Prahy (8. 8. 1948) prožila své mládí ve východočeském městečku Brandýsi nad Orlicí v intelektuální rodině evangelického faráře. Po vysokoškolském studiu na filozofické fakultě pražské Univerzity Karlovy, obor archivnictví a pomocných
věd historických, vykonávala funkci oborové archivářky v pardubickém Unichemu.
Od 1. 5. 1993 se stala ředitelkou náchodského archivu a zároveň s velkým nadšením se zapojila do místního společenského
a kulturního dění. Mimo jiné vhodně popularizovala své pracoviště a regionální historii. Spolu se svými archivními spolupracovníky připravila k vydání druhý díl Hrašeových Dějin Náchoda
(1994), jejím přičiněním vznikl archivní sborník Stopami dějin
Náchodska (1995). Významným počinem se také stala její redaktorská činnost při kolektivním zpracování historické publikace
o městu Náchodu, která vyšla v edičním projektu pražského nakladatelství Lidové noviny (2004) a se svými archivními kolegy
se podílela na knížce Vývoj městské samosprávy v Náchodě (2007).
Následně (2009) zpracovala v edici Zmizelé Čechy knížku o starém Náchodě, v níž publikovala zaniklou tvář města podle starých fotografií. Také se podílela na vydání populárně-naučné

brožurky Městské divadlo Dr. Josefa Čížka a hotel U Beránka v Náchodě 100 let (2014). Naposledy (2015) autorsky připravila spolu
s kolegou PhDr. Václavem Sádlem, emeritním ředitelem náchodského regionálního muzea, a za finanční spolupráce města Náchoda výpravnou a obsáhlou Encyklopedii náchodských osobností.
Krom těchto titulů se rovněž angažovala v řadě dalších kulturně-historických projektů, např. k dějinám sousedního Kladska nebo nedalekého Broumova.
Místní historii též popularizovala v oblíbeném cyklu literárně hudebních večerů, pořádaných v náchodském Beránku, organizovala vycházky po stopách Josefa Škvoreckého a prováděla
návštěvníky Beránku při jeho dnech otevřených dveří, též spolupracovala s Krajským vysíláním Českého rozhlasu Hradec Králové a s regionálním vysíláním TéVé Náchod. Zároveň byla aktivní členkou a dopisovatelkou Náchodského zpravodaje, mj. v jeho
pravidelné rubrice uváděla téměř dvacet let (1996–2014) celoroční seriály z místních dějin a reálií.
Tuto její činnost ocenilo město Náchod předáním kulturní
ceny (2001). Za svou dlouholetou činnost archivářky obdržela
kolegyně Mgr. Lydia Baštecká medaili Za zásluhy o české archivnictví (2008).
I po svém odchodu do důchodu zůstala paní Lydia velmi tvůrčí, svůj volný čas, kromě historie, dělila mezi zdejší Komorní
hudbu a samozřejmě milovanou rodinu a její vnučky. Své další
životní plány již ale bohužel neuskuteční.
Poslední rozloučení se zesnulou proběhlo ve čtvrtek 18. 3.
2021 v kostele Českobratrské církve evangelické v Chocni, ovšem nám, kdo jsme ji znali, zůstává stále v našich vzpomínkách.
Pro generace další pak bude jistě zaslouženě vnímána jako jedna z významných osobností Náchoda, na které se nezapomíná.
S úctou Jaroslav Čáp
S velkou lítostí a smutkem v srdci vzpomínáme na naši dlouholetou členku výboru Komorní hudby Náchod. Od roku 2018 byla
předsedkyní tohoto výboru a svou obětavou prací přispívala ke
kvalitnímu programu KHN. Vždy ochotně pomáhala při organizaci koncertů, jejich zahajování a komunikaci s interprety. Každý rok poutavě provázela návštěvníky při Dnu otevřených dveří
Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě a svými znalostmi
okouzlovala všechny přítomné. Vím, že se říká, že každý jsme nahraditelný, ale u paní Lydie Baštecké to opravdu neplatí. Její stopa pro celé kulturní dění města tu zůstane. Bude v našem podvědomí stále a nahradit jí nebude jednoduché.
Marcela Kollertová, za kolektiv zaměstnanců Beránku Náchod a. s.

FRANTIŠEK KULHÁNEK

DUBEN

Doc. Ing. František Kulhánek, CSc. (1946–2021)
Vážení Náchoďáci,
vím, že bychom si všichni zasloužili v dnešní době jen ty nejlepší
zprávy. Bohužel neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, a tak
mi dovolte vzpomínku na pana Františka Kulhánka, který z našeho světa odešel 6. března letošního roku. V těchto dnech, kdy
čtete tuto zprávu, by oslavil 75. narozeniny. Narodil se v Náchodě do rodiny významného městského architekta Ing. Františka
Kulhánka, po kterém zdědil nejen jméno, ale i tvrdou hlavu, která mu pomáhala zvládat těžkou chorobu po několik dlouhých let.
Měl jsem tu možnost se s ním a jeho ženou Dagmar setkávat více
než rok při přípravě výstavy „Ing. Arch. František Kulhánek – Náchodský Gočár“, věnované právě jeho otci. Sledoval jsem s obdivem, jak zvládá tak těžkou nemoc s určitou elegancí. I přes veškeré útrapy, které mu přinášela, dokázal pečlivě vybírat materiály
na výstavu. Téměř do poslední chvíle také vyučoval na Fakultě
stavební ČVUT v Praze, fyzicky a později i distančně. Říkal: „To
není ono, já potřebuju někdy toho studenta pod stolem kopnout
do nohy a říct mu, že takhle to přeci nemůže dělat“. Mimochodem, ke svému vzdělání a povolání se propracoval díky již zmiňované tvrdé „Kulhánkovské palici“. Vinou kádrového profilu,
zděděného po otci, nedostal od komunistů doporučení ke studiu
a svou kariéru začínal na zednickém učilišti. František Kulhánek
si nikdy nestěžoval, naopak překonával nepřízeň osudu zvláštním druhem humoru, který je vlastní i mně, tedy tím černým.
Svůj humor prokázal i v říjnu loňského roku, když byl před
vernisáží už zmíněné výstavy pozván se svou rodinou na ná-

chodskou radnici, kde je uvítal starosta Jan Birke a místostarosta Jan Čtvrtečka. V milé a přátelské atmosféře při pohledu
z okna radnice na zámek se špičkovali s panem starostou, kdo
má víc neduhů. Pan starosta musel uznat porážku. Na radnici se
také původně domlouvala oslava zlaté svatby manželů Kulhánkových – ta se nakonec s ohledem na epidemiologickou situaci
v únoru letošního roku uskutečnila alespoň v rodinném kruhu.
Přijetí představiteli města pro něho hodně znamenalo. Setkání
v budově, kde pracoval jeho otec, kde byli se svou ženou oddáni,
navíc obklopen svými nejdražšími. Následná vernisáž, výstava
o jeho neprávem pozapomenutém otci, setkání se širší rodinou
na jejich chaloupce v Bražci a péče jeho ženy, která měla na vzniku výstavy také značný podíl, to vše ho těšilo.
Jeho otec byl členem Klubu fotografů amatérů v Náchodě, krátce pak i jeho místopředsedou (a zároveň i autorem loga, které
klub používá dodnes). Výstava o něm by se bez Františka a Dagmar Kulhánkových nemohla uskutečnit. Spolupráce na její realizaci se současným fotoklubem byla pro nás všechny víc než
symbolická.
Pesimista ve mně říká, že je škoda, že jsem se s Františkem
Kulhánkem a jeho ženou setkával jen rok. Optimista si ale váží
každé chvíle, kdy se může potkat s tak inspirativními osobnostmi.
Vím, že Kulhánkovi mají v Náchodě spoustu spřízněných duší,
a tak zavzpomínejme společně na výjimečného člověka.
Za Fotoklub Náchod, místopředseda Roman Unger

Čtenáři se s námi
podělili o své „covidové“ zkušenosti – jedna z nich…
V této nelehké době, kdy okolo nás číhá nebezpečí jménem Covid ze všech stran, je hezké, když máte možnost patřit někam,
kde je cítit ohromná podpora ze strany personálu, i když vlastně
nevíte, co vás čeká a jen letmo si to dokážete představit.
Během ledna jsem si prošla též tím strašákem, který tu s námi
bohužel stále ještě je. Když jsem ho sama prodělala, byla jsem
po návratu do zaměstnání požádána ze strany vedení, zda bych
nešla vypomoci do MěSSS Marie. Vzala jsem to jako výzvu a pomoc našemu středisku, neboť i zde se Covid nevyhnul personálu, a bohužel ani některým klientům. A tak jsem se z terénní
pečovatelky přemístila do „Marie“, kde jsem si vyzkoušela práci v přímé obslužné péči, zejména u klientů, kteří byli pozitivní.
Místo, kde mnoho lidí našlo domov, se nyní stalo i mým domovem. Ze dne na den jsem se musela naučit, jak to zde funguje a v tom mi neskutečně pomohl kolektiv skvělých pečovatelek
a zdravotních sestřiček, které tu pracují na plné obrátky. Za pouhý jeden den jsem si musela nesčetněkrát obléknout a svléknout

ochranné pomůcky, a to vždy, když jsem vcházela do pokoje klienta a také vždy, když jsem pokoj opouštěla. S každým dalším
klientem následovalo stejné kolečko. Obléct, svléct, vydezinfikovat. Znovu a znovu. V žádném případě se nesmělo stát, abyste ve stejném oblečení šli k více klientům. Stále jsou tu totiž i ti,
kteří jsou zdraví, a ty nesmíte nijak ohrozit.
Mé osobní velké poděkování patří celému kolektivu pod vedením vedoucí střediska, paní Heleny Kubečkové Buriánové,
za jejich trpělivost. Vždy klientům dávají úsměvy, pohlazení,
pochopení a vlídná slůvka, obzvlášť nyní, když je nemohou navštěvovat jejich blízcí. A za to jim patří mé obrovské díky! Děkuji také kolegyním z terénní pečovatelské služby, které musely
zajistit péči o mé klienty, v době mé nepřítomnosti.
Dana Ptáčková, red. upr.

***

13

14

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

NÁCHODSKÉ MŠ

Představujeme vám náchodské mateřské školy
Vážení rodiče,
v minulém čísle jsme vás informovali, v souvislosti se zápisem dětí do 1. tříd, o všech základních školách, které zřizuje město Náchod. V tomto čísle Náchodského zpravodaje se vám představí všechny mateřské školy. Zápis do nich proběhne ve dnech
3.–4. května a podrobné informace naleznete na jiném místě zpravodaje. Město Náchod je zřizovatelem celkem 7 mateřských
škol. Ty nabízejí velmi rozsáhlou škálu rozdílných vzdělávacích programů, a tak záleží pouze na vašem rozhodnutí, který
zvolíte. Ať ale vyberete kteroukoliv z nich, tak máte jednu jistotu – všechny jsou velmi dobře materiálově vybaveny, všechny
mají k dispozici školní zahrady, kde mohou děti trávit čas venku. Ale především všechny disponují kolektivy zkušených ředitelek a učitelek, což vám dává jistotu, že o vaše dítě bude vzorně a bezpečně postaráno a předškoláci budou skvěle připraveni na vstup do škol základních. Přeji vám, abyste si vybrali co nejlépe, a jsem přesvědčen o tom, že rozhodně zklamaní vy ani
vaše děti nebudete. 							
Mgr. František Majer, místostarosta

MŠ Myslbekova

MŠ Vančurova

1. Základní údaje:
Ředitelka: Jaroslava Dušková
E-mail: ms.myslbekova@tiscali.cz
Telefon: 775 240 426
Webové stránky školy: www.msmyslbekova.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2021: 95
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2021/22: 28
2. Školní vzdělávací program: „Země, voda, vzduch a já, člověk“ je
vytvořen tak, aby byl kreativní, vycházel vstříc potřebám i odlišnostem dětí, počínaje od těch nejmenších – odpoutání od rodinného prostředí, až po předškolní děti a jejich přípravu na školu,
tedy samostatnost; rozvojem citových, sociálních a volních vazeb zajišťujeme dětem jejich pocit jistoty, bezpečí a vytváříme
pro ně nové příležitosti k učení a poznávání.
3. Nadstandardní aktivity školy: plavecký výcvik, lyžařský výcvik, všeobecná pohybová průprava, besedy s odborníky.
4. Významné akce školy: spolupráce se ZŠ Staré Město, tvořivé
dílny s rodiči, loučení s předškoláky, účast dětí na vítání občánků, exkurze a výlety do okolí.
5. Podmínky školy: MŠ Myslbekova nabízí velké, moderně vybavené prostory s krásnou zahradou určenou pro pohybové aktivity, pěstitelské a polytechnické činnosti; třída pro nejstarší děti
zajišťuje intenzivní přípravu pro nástup do základní školy; zajišťujeme podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti mladší tří let;
pracoviště U Kočovny nabízí moderně vybavené domácí prostředí s nižším počtem dětí uprostřed přírody.
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
 	v předškolní třídě pracujeme podle programu Začít spolu
 	venkovní třída – tvořivá dílna pro rozvíjení polytechnických
dovedností, kde děti pracují se skutečným materiálem, se skutečným nářadím a náčiním
 	všechny třídy jsou vybaveny IT technikou
 	mateřská škola má odloučené pracoviště U Kočovny 31

1. Základní údaje:
Ředitelka: Mgr. Miroslava Weissová
E-mail: ms.vancurova@post.cz
Telefon: 491 428 695
Webové stránky školy: www.webskoly.cz/msvancurova
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2020: 69
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2021/2022: 18
2. Školní vzdělávací program: „Svět kolem nás – svět ve mně“ zahrnuje obecné cíle vzdělávání a řídí se společnými cíli (osvojení
základních klíčových kompetencí dítětem a získání předpokladů pro celoživotní vzdělávání); není opomenuto ani přihlédnutí k předškolnímu věku jako k období senzitivní fáze, kdy je dítě
zvláště vnímavé.
3. Nadstandardní aktivity školy: nabízíme nejstarším dětem
doplňkové zájmové činnosti pro předškoláky: flétnička a angličtina, plavecký výcvik, zprostředkování lyžařského výcviku.
4. Významné akce školy: dodržujeme české lidové zvyky a tradice – zpravidla jsou provázeny vzdělávacím projektem, který
umožní dětem se s daným zvykem, případně tradicí seznámit;
vystoupení dětí při příležitosti vítání občánků, divadla, kina, exkurze, výstavy atp.
5. Podmínky školy: MŠ se třemi třídami se snahou o věkové rozdělení dětí do jednotlivých tříd; každá třída je vybavena hračkami a učebními pomůckami příslušnými k věku dítěte, postupně
je obnovujeme a doplňujeme; součástí mateřské školy je členitá zahrada, která je postavena v duchu přírodního hřiště, je členěna do 4 celků a nabízí dětem mnoho podnětů pro jejich hru
a přirozený rozvoj.
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
 	jsme první založenou mateřskou školou v Náchodě
 	máme blízko na zámek a k lesu, i když jsme v centru města, což
využíváme k vycházkám
 	mateřská škola je součástí projektu Mrkvička (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy mateřské školy)

***

DUBEN

NÁCHODSKÉ MŠ

MŠ Alšova

MŠ Březinova

1. Základní údaje
Ředitelka: Klára Skleničková
E-mail: reditelka@ms-alsova.cz
Telefon: 602 413 453, 491 423 413
Webové stránky školy: www.ms-alsova.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2020: 57
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2021/2022: 17

1. Základní údaje
Ředitelka: Lenka Šimková
E-mail: reditelka@ms-brezinova.cz
Telefon: 491 423 664
Webové stránky školy: www.ms-brezinova.cz
Celkový počet dětí k 31. 1. 2021: 47
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2021/2022: 12

2. Školní vzdělávací program: „Hledáme krásnou duhu za každým mráčkem“ – program je koncipován na rozvoj postojů, znalostí a dovedností a vede k samostatnosti dítěte, a to vše s cílem
pro přípravu na praktický život; využíváme prvky programu Začít spolu.
3. Nadstandardní aktivity školy: „KLUB DUHÁČEK“– nespavý
program pro nejstarší děti, který je naplňován různorodou vzdělávací nabídkou, jako je stimulační program MAXÍK; logohrátky;
tvoření, pokusy a jiné. Cílem je přitažlivou formou dovést děti
k samostatné tvořivé činnosti a ke spontánnímu zájmu o poznávání ve spolupráci s dospělým, vše je zaměřené na přípravu pro
pohodový vstup do základní školy; nespavý program je využíván i u dětí mladšího předškolního věku se sníženou potřebou
spánku (ve formě klidových činností).
4. Významné akce školy: projekty „Broučkování“, „Všude dobře
doma nejlíp“, „Skřítek Zahradníček“; vystupování v Domově pro
seniory Marie, vánoční akce s rodiči „Cesta za světýlkem“, „Čarodějnický rej“ s rodiči a největší závěrečná akce „Zahradní slavnost“ – pasování a loučení se s předškoláky a pasování na Duháčky – nové předškoláčky.
5. Podmínky školy: mateřská škola se nachází v krásné čtvrti
Náchoda zvané Třešinky a těsné blízkosti lesoparku Montace;
součástí je hezká zahrada s herními prvky a malou EKO zahrádkou. Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni s mnoha hracími a pracovními koutky, včetně IT techniky a interaktivní tabule. Naše mateřská škola má nově přistavené šatny se
sociálním zázemím.
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):      
 	menší mateřská škola se třemi třídami, dvě třídy jsou heterogenní a jedna „předškolní“
 	vytváříme bezpečné a přátelské prostředí pro všechny, a proto
klademe důraz na vzájemné pohodové vztahy s rodiči i dětmi
 	zaměřujeme se na poznávání českých tradic, ale i multikulturní zvyky, dále na environmentální činnosti na podporu vztahu k přírodě, pohybové činnosti, čtenářskou a předmatematickou gramotnost a realizujeme mnoho projektů ve spolupráci
i s různými institucemi
 	zprostředkováváme odpolední sportovní kroužky – Sporťáček,
In-line, Pohádkové lyžování

2. Školní vzdělávací program: „Dobré ráno, dobrý den…“
Naší prioritou je vytvořit bezpečné a přátelské prostředí plné pohody, radosti a kamarádů, ve kterém budeme vzdělávat samostatné, tvořivé a spokojené dítě se zdravou sebedůvěrou a připravíme ho na vstup do ZŠ.

***

3. Nadstandartní aktivity školy: „Předškoláček“ – příprava
předškoláků pro vstup do ZŠ; „Angličtina hrou“ – metoda Wattsenglish; „Šikovné ruce“- výtvarné a pracovní činnosti; „Rarášek“ – pohybové hry, cvičení a tanec; pravidelné cvičení v tělocvičně na ZŠ TGM – v zimních měsících; předplavecký výcvik
– výuku zajišťuje Plavecká škola Náchod; „kutilství“ v naší dílničce v suterénu školy.
4. Významné akce školy: zamykání a odemykání zahrady; tematické týdny – barevný, pyžamový, kuchařský, korálkový, ekologický; Mikulášská a Vánoční nadílka; Tříkrálové putování v sousedství MŠ; karneval; velikonoční pečení mazanců; Den matek;
Den otců; spaní předškoláků ve školce a jejich pasování na školáky; Zahradní slavnost.
5. Podmínky školy: Mateřská škola je zřízena v jednopatrové vile
v klidné části Náchoda v blízkosti Montace. Budova je obklopena rozsáhlou lesoparkovou zahradou s velkým množstvím herních a vzdělávacích prvků.
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
 	dvoutřídní mateřská škola, děti jsou rozděleny do heterogenních tříd
 	činnosti plánujeme podle Gardnerovy teorie mnohočetných
inteligencí tak, aby si každé dítě našlo činnost sobě blízkou
a mělo tak možnost se všestranně rozvíjet dle svého potenciálu
 	důraz klademe na individuální přístup k dítěti a přátelskou atmosféru
 	stravování – velmi pestrá a chutná skladba jídelníčku s kladnou odezvou od dětí i rodičů.

***
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

MŠ Havlíčkova

MŠ Komenského

1. Základní údaje:
Ředitelka: Mgr. Michaela Trejtnarová
E-mail: msplhov@msplhov.cz
Telefon: 491 427 248, 736 772 040
Webové stránky školy: www.msplhov@msplhov.cz
Celkový aktuální počet dětí k 31. 1. 2021: 106
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2021/2022: 27
2. Školní vzdělávací program: „Za vším hledej slunce“ je program
zaměřený na badatelsky orientovanou výuku vycházející z environmentální výchovy a vzdělávání – děti se zapojují
do zahradnických projektů, kterými škola naplňuje kritéria Skutečně zdravé školy; nabízí třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a nadstandardní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami; prioritou je respektující přístup, přátelské klima
a péče o zdraví našich dětí.
3. Nadstandardní aktivity školy: pěvecký sbor Plhováček, Flétničky, Tvořivá dílna, Angličtina, IT. Feuresteinova metoda instrumentálního obohacování a Logohrátky (logopedická cvičení).
Podporujeme sportovní aktivity a účast na plavání. Pěstujeme
a sklízíme z vlastní zahrádky.
4. Významné akce školy: sboreček Plhováček prezentuje školu
na veřejných vystoupeních a přehlídkách. Děti se s programem
účastní vítání občánků; Zahradní slavnost pořádáme ve spolupráci s družinou ZŠ Plhov; exkurze a výlety; Setkávání a posezení s rodiči a dětmi, spolupracujeme se středními školami a UHK.
5. Podmínky školy: mateřská škola se nachází na plhovském sídlišti, v klidové části s přístupem do zámeckého parku; má rozsáhlou a podnětnou přírodní zahradu plnou vzrostlých stromů,
jedlých bylin a keřů; třídy pro děti rok před vstupem do ZŠ umožňují intenzivní přípravu dětí k zápisu, další ze tříd je vybavena
pro aktivity nejmladších dětí s možností přijetí i mladších 3 let;
v přízemí školy je umístěna třída pro 12 dětí, do které zařazujeme děti na přání rodičů a potřeb dětí.
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):   
 	přírodní zahrada“ Ráj pro děti“ se zahradnickým a sportovním
centrem
 	stravování dětí dle principů Skutečně zdravé školy
 	nadstandardní vybavení tříd a společných prostor
 	rodiče a zaměstnanci školy se společně podílí na tvorbě podnětného a přátelského prostředí, které podporuje rozvoj dětí
po všech stránkách
 	jsme příkladem dobré praxe v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
 	propojujeme badatelsky orientovanou výuku s využitím digitálních technologií
 	rozvíjíme dovedností v rámci projektu Malý zahradník
 	zařazujeme prvky Montessori pedagogiky a Začít spolu

1. Základní údaje:
Ředitelka: Mgr. Alena Dušánková
E-mail: info@mskomenskeho.cz
Telefon: 499 110 210
Webové stránky školy: www.mskomenskeho.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2021: 100
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2021/2022: cca 35

***

2. Školní vzdělávací program: vychází z projektu „Zdravé mateřské školy“; stěžejním cílem programu je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví
a praktickým dovednostem chránícím zdraví; celoroční projekt
s názvem „Pohádka ve škole, škola v pohádce“ si paní učitelky
během roku zpracovávají ve svých třídních vzdělávacích programech dle aktuálních potřeb a zájmu dětí.
3. Nadstandardní aktivity školy: účast dětí na vítání občánků,
„Vánoce s květinou“ na zámku v Novém Městě n. M.; před Vánocemi chodí na obchůzky do okolí MŠ se zpěvem vánočních koled a předávají vánoční přání; předškoláci se účastní plavecké
výuky; školní jídelna připravuje ochutnávku zdravých pomazánek a moučníků; pořádáme veřejné výstavy dětských prací nebo
prací rodičů a dětí ve vestibulu MŠ, tematické výlety, návštěvy
některých významných osobností (literárních, uměleckých…).
4. Významné akce školy: každý rok pořádáme výstavy ve vstupních prostorách školy, Zahradní party s hudbou pro rodiče s dětmi, rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ, „Pasování na školáka“.
5. Podmínky školy: mateřská škola má 5 tříd, které se vyznačují barevnou sladěností, velikostí, variabilností hracích a pracovních center, která děti motivují k dalšímu rozvoji; v přízemí školy
jsou nové šatny; terasovitě členěná školní zahrada slouží k maximálnímu pohybovému vyžití dětí (průlezky, lanový parkur, pískoviště, přírodní stimulační chodníček, svah na sáňkování, atd.).
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):   
 	jedna ze tříd školy je speciální a slouží pro 13 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami; paní učitelky pravidelně konzultují své postupy se speciálními pracovišti a současně zajišťují průběžnou diagnostiku u všech dětí z MŠ a odbornou radu
ostatním pedagogům a rodičům
 	celoročně probíhá ve všech třídách aktivita „Babičko, přečti mi
pohádku“(vzhledem ke covidu-19 pozastaveno)

***

NÁCHODSKÉ MŠ

DUBEN

MŠ Vítkova

 	ve třídách se staráme o drobné živočichy, na školní zahradě
děti pečují o vlastní zahrádku, kde pěstují ovoce, zeleninu, luštěniny, květiny nebo bylinky
 	zprostředkováváme aktivity „Bavíme se sportem“ a „Soptíkovo lyžování“ v Orlických horách

Informace
1. Základní údaje:
Ředitelka: Jana Chmelíková
Email: ms.vitkova@seznam.cz
Telefon: 491 427 241, 734 445 777
Webové stránky školy: http://www.msvitkova.cz
Celkový počet dětí školy k 31. 1. 2021: 66
Předpokládaný počet přijímaných dětí od školního roku
2021/2022: 18
2. Školní vzdělávací program: „Království skřítka Pramínka“
–maskot skřítek Pramínek seznamuje děti se světem, ve kterém
žijí, rozvíjí děti, jejich učení a poznání, vede je k osvojení si hodnot, na kterých je založena naše společnost a k získání osobní
samostatnosti. Vše probíhá formou pestré vzdělávací nabídky
v centrech aktivit (nabídka činností dle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí). Při vzdělávání jsou využívány metody,
které se zakládají na přímých zážitcích dítěte, potřebě objevovat, experimentovat, podporují dětskou zvídavost.
3. Nadstandardní aktivity školy: Kutílci, dětská jóga Cvičení
s Lali; projekt Máme polské kamarády, projekt ve spolupráci se
ZŠ 1. Máje – Děti čtou dětem, Hrátky s angličtinou, pohybová aktivita Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky.
4. Významné akce školy: společné odpolední akce s rodiči a dětmi (podzim, Vánoce, Velikonoce, ukončení školního roku), den
strašidel, tříkrálové koledování, masopustní průvod Bělovsí, vítání jara s vynášením Morany, celodenní výlet do Prahy s návštěvou divadla Spejbla a Hurvínka, čarodějnické spaní v mateřské škole, hledání pirátského pokladu, předškolní maturita.
5. Podmínky školy: mateřská škola má 3 třídy, nachází se v příměstské části Běloves, na okraji města, v blízkosti řeky Metuje, Malých lázní s kolonádou a lesoparku Montace; je po celkové rekonstrukci s bezbariérovým přístupem do přízemní třídy,
má nově zrekonstruovanou školní kuchyň; školní zahrada prošla revitalizací s doplněním dřevin, zeleně a altánku, děti všech
tříd využívají nově zakoupený interaktivní displej s výukovými
programy „Barevné kamínky“; pro pobyt venku často využíváme nedaleké dopravní hřiště, vycházky do lesa, chodíme pozorovat a krmit zvířátka u hotelu Bonato, děti jsou do tříd rozděleny dle věku.
6. Různé (čím se škola odlišuje od jiných):
 	při vzdělávání vyžíváme centra aktivit s pestrou nabídkou,
Montessori didaktické pomůcky, digitální mikroskopy, programovatelné včely, Albi tužky…
 	máme nadstandartní vybavení tříd, snažíme se o estetickou
výzdobu vnitřních prostor
 	děti jsou vedeny k přirozenému objevování, jednoduchým pokusům, manipulaci s přírodninami
 	zařazovány jsou aktivity z reálného života jako pečení moučníků, vánočky, palačinek, zavařování ovoce, výroba pomazánek, vaření a pečení na ohni, věnujeme se polytechnické výchově v dílničkách

k zápisům k povinné školní docházce
od školního roku 2021/2022
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nebude ani v
letošním roce možné organizovat zápisy do základních škol tak,
jak jsme byli mnoho let zvyklí, přestože jsme v to do poslední
chvíle doufali.
Zápisy proto s největší pravděpodobností proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. Pokud by došlo ke zlepšení epidemiologické situace, budou rodiče informováni jak na webových
stránkách města Náchod, tak na webových stránkách jednotlivých škol.
On-line registrace k zápisům do základních škol zřizovaných
městem Náchod bude přístupná od 1. do 11. dubna 2021. V případě, že rodiče v uvedeném období registraci a podání žádosti
nestihnou (např. z důvodu karantény, izolace), musí kontaktovat
nejpozději do 30. dubna 2021 vybranou základní školu, která je
bude informovat o dalším postupu.
Rodiče si mohou vybrat školu, do které dítě zaregistrují, právo
přednostního přijetí mají děti do spádové základní školy.
Postup při online registraci:
1. Vyberte si základní školu a klikněte na link k registraci. Při
výběru více škol je nezbytné se zaregistrovat do každé zvlášť.
2. Vyplňte registrační formulář a odešlete.
3. Na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři bude
zaslána žádost o přijetí a instrukce s dalším postupem.
4. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte tuto skutečnost v registračním formuláři a obdržíte zároveň i formulář žádosti o odklad s informací o doložení povinných doporučení.
V případě, že rodič nebude dítě registrovat online, může si
vyzvednout vytištěnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na určeném místě ve vybrané škole a vyplněnou ji společně
s kopií rodného listu (stačí prostá kopie, není ji nutné ověřovat)
podá jedním z následujících způsobů:
 	prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky školy,
 	e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
 	poštou,
 	vhozením do označené schránky školy.
Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky/ředitele školy.
Podrobné informace o jednotlivých školách a kritériích pro
přijímání žáků k základnímu vzdělávání jsou zveřejněny na
webových stránkách jednotlivých škol. Odkazy na všechny školy najdete na www.mestonachod.cz
Pokud budou rodiče potřebovat pomoci s registrací, mohou
se obrátit na vedoucí odboru školství Městského úřadu Náchod
Mgr. Ivetu Lukešovou (778 420 211) nebo na ředitelky/ředitele
škol.
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PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Jiráskova 461, Náchod
V období února si naši žáci užívali školy oproti žákům ostatních škol,
kteří již museli vzhledem k opatřením
zůstat doma a přejít na distanční výuku.
Základní škola speciální se s chutí pustila do tvoření z keramické hlíny. Společně vytvářeli keramické kachle s jarními
motivy, různá zvířátka a květiny pod vedením Mgr. Martiny Brožové. Svými výrobky si s radostí vyzdobí školu na jaro.
Kromě přípravy na jaro se naši žáci věnují polytechnické výchově, při které si
posilují technické myšlení a vytvářejí pracovní návyky a dovednosti. Učí se systematické práci a návyku práci dokončit.
Pro tuto činnost využíváme na 2. stupni
složitější varianty stavebnice Lego, která
je u dětí velice oblíbená.
Žáci 1. stupně základní školy si vyzkoušeli v rámci pracovního vyučování
své kulinářské umění ve školní kuchyňce. V zimních měsících také vyrobili pro
ptactvo krmítka a pravidelně je doplňují krmivem.
Po pololetních a jarních prázdninách
se žáci vrátili opět do lavic, avšak ne
na dlouho. Po třech týdnech bylo od 1. 3.
2021 dle Usnesení vlády ČR zavedeno distanční vzdělávání.
Vzhledem k tomu, že ne všichni naši
žáci mohou pracovat online, zvolili jsme
formu výuky pomocí pracovních listů
a konzultací přes telefon.
V současné době se studenti praktické
školy dvouleté již pilně připravují na závěrečné zkoušky, které proběhnou na naší
škole vůbec poprvé, a to v měsíci červnu
2021. Studenti konají zkoušky z předmětu
Příprava pokrmů. Zkoušky jsou rozděleny
do dvou dnů, protože žáci musí předvést,
čemu se naučili a jakých pokroků dosáhli v tomto oboru nejen v oblasti teoretické, ale také v oblasti praktické. Následně
bude žákům předáno vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Připomínáme též našim čtenářům Zápis žáků do prvního ročníku školního
roku 2021 / 2022 se bude konat dne 22.
dubna 2021 od 12.00 do 15.00 hod. v budově školy, ulice Raisova 677, Náchod
(vchod do budovy školy ulice Pražská – naproti čerpací stanici Benzina v Náchodě).
Naše škola nabízí vzdělávání dětem se
zdravotním postižením a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Těšíme se na naše nové žáky, protože
nás všechny společně škola baví a máme ji
rádi. Všem čtenářům přejeme mnoho jarního sluníčka a pevné zdraví.
Mgr. Miriam Kubíčková,
Učitelky PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana Náchod

***

ZŠ kpt. Jaroše

odloučené pracoviště
kpt. Jaroše Trutnov

Čeština není pouze
o pravopisu
V poslední době se často vedou diskuze o tom, jaké
změny proběhly či probíhají
ve školství. Jestli je škola pořád tou stejnou, jakou si ji pamatujeme z dětství. Společnost se nevyhnutelně stále mění a školství by na tyto změny mělo reagovat.
Jednou z oblastí, kde se tyto změny ukazují, je výuka mateřskému jazyku. Generace dnešních dospělých mnohdy vzpomínají
na hodiny českého jazyka jako na doplňování měkkého nebo tvrdého i/y do doplňovaček, psaní diktátů či učení se básniček zpaměti.
Co se od té doby změnilo?
Děti v dnešní době se nejen při hodinách
češtiny zabývají texty, jejich psaním i čtením s porozuměním. Plošné využívání internetu a jiných médií klade na děti velké nároky. Je třeba textům rozumět, umět
v nich najít podstatné informace a umět
s nimi dále pracovat. Jedním z nástrojů,
které pro rozvoj těchto dovedností používáme u nás ve škole, jsou dílny psaní.
Podstatou dílen psaní je umožnit dětem tvořit vlastní texty a jejich prostřednictvím se vyjadřovat. Není třeba čekat,
až děti bravurně ovládnou čtení a psaní,
od prvních dní mají možnost texty tvořit
i prvňáci. Jak takový text vypadá?
Děti samy jsou překvapeny, že i když neznají písmena, mohou číst a psát tak, že
jejich věty přečte i někdo jiný. A jak píší
po půl roce práce? Už to nejsou pouze slova, ale rovnou celé příběhy. Při dílnách čtení a psaní bohatě využíváme různé knihy,
můžeme tedy nápady čerpat z nich, inspirovat se jimi nebo rovnou vymýšlet příběhy vlastní. Učíme se, jak takový příběh vymyslet, co by v něm nemělo chybět i jak ho
prezentovat.
Velkou výhodou takového učení je značná individualizace. Každé dítě píše na své
úrovni. Někdo zapisuje jednoduché věty
a trénuje psaní slov. Jiný už v první třídě
používá a zapisuje přímou řeč, zajímá se
o to, kde se píše jaké I/Y, nebo tvoří dlouhá rozvitá souvětí. Nikdo tedy není brzděn
ve svém učení.
Využití dílen psaní i ve vyšších ročnících
umožňuje dětem tvořit různé texty, zkoušet si prakticky rozdíl mezi psaním popisu, vypravování či úvahy. Důležité je také
to, že práce nekončí ve chvíli, kdy je hotová první verze textu. Naopak se právě tehdy otevírá možnost pracovat s chybou, text
pilovat a dojít tak pocitu vlastní spokojenosti s výsledkem.
A nejlepší je to vždy nakonec, když si
děti mohou navzájem své texty přečíst
a společně si popovídat o tom, co se jim
na příběhu líbilo a co by se případně dalo
ještě vylepšit.                            Marie Cíchová

Odborné praxe studentů – 2021
ACADEMIA MERCURII soukromá střední
škola v Náchodě
V současné době již vedoucí odborných
praxí společně se studenty pracují na přípravě souvislých odborných praxí, které
budou probíhat dle studijních oborů: Cestovní ruch a Ekonomické lyceum v průběhu letních měsíců července a srpna a obor
Sportovní management již v červnu. To
vše samozřejmě za předpokladu, že to
epidemiologická situace umožní. Odborné praxe jsou pro studenty velmi důležité, získají v nich zkušenosti a dovednosti
nabité přímo v pracovním procesu. Naučí
se aplikovat teoretické vědomosti v praxi a především se učí jednat se svými zákazníky. Poslední zmíněnou dovednost se
pouze ve školních lavicích naučit nelze.
Cestovní ruch realizuje své odborné
praxe v institucích zaměřených na cestovní ruch, tedy například na hradech,
zámcích, pevnostech či muzeích, kde žáci
pracují jako turističtí průvodci, nebo jako
administrativní pracovníci v informačních kancelářích či na recepcích hotelů.
Praxe bude probíhat v délce minimálně
dvou týdnů na těchto hradech a zámcích:
Bouzov, Červená Lhota, Český Krumlov,
Jindřichův Hradec, Hrádek u Nechanic,
Horšovský Týn, Kynžvart, Lemberk, Náchod, Nové Město n. M., Opočno, Broumov
– klášter, Josefov – kasematy, Adršpach –
zámek a skalní město, hotel Beránek – recepce, Žamberk – muzeum, Česká Skalice
a Nové Město n. M. – infocentrum.
Ekonomické lyceum bude vykonávat
své odborné praxe na ekonomických odděleních firem, podniků či různých organizací v délce jednoho týdne. Žáci mají
předem dané zadání, co vše o fungování daného podniku musí zjistit. Ze zjištěných informací sepisují seminární práci,
tu pak žáci ve škole před svými spolužáky
a odbornou komisí obhajují pomocí předem připravené PowerPointové prezentace.
Sportovní management má své odborné praxe specializované, žáci v nich
zúročí své získané znalosti a vědomosti
z tohoto školního roku, především z před-
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mětu sportovní trénink. Nejdříve se se
svým vyučujícím zúčastní náslechů a náhledů na sportovních trénincích sportovních klubů či hodinách tělesné výchovy
na ZŠ. Každý z žáků pak připraví trénink
resp. výukovou hodinu pro žáky ZŠ, kterou předvedou jak před svými spolužáky,
tak před svým vedoucím učitelem a to přímo žákům na určené ZŠ. Na základě výstupů a poznatků svých i získaných z pozorování tréninků svých spolužáků si žáci
vedou Deník odborných praxí.
Všichni žáci obdrží ze svých institucí,
kde vykonají odbornou praxi, hodnocení,
které se jim započítá do celkového hodnocení odborných předmětů. Odborné praxe
jsou tedy připravené, nyní zbývá jen doufat, že je epidemiologická situace umožní
zrealizovat.                         Šárka Rudolfová

Krejčí, řemeslo s tradicí několika století
Řemesla doprovázejí vývoj lidstva
od pradávna. Zručnost některých jedinců v určitých činnostech postupně natolik převyšovala ostatní, že ji dotyční začali vykonávat nejen pro sebe, ale i pro
celou rodinu, vesnici, město. Ve 12. a 13.
st. začaly vznikat první profesní organizace řemeslníků, tzv. cechy. Nejinak tomu
bylo i v oblasti zhotovování oblečení. První písemná zmínka o Cechu krejčovském
v Praze pochází z počátku 14. století.
Z původně účelové záležitosti a nutnosti ochránit tělo před chladem a zimou se
postupem času stalo módní odvětví. Krejčí, jejichž šikovnost a vynalézavost neznala mezí, dokázali vytvářet pravé oděvní skvosty, k jejichž spojování využívali
ozdobné opasky a spony.
Obrovský rozkvět krejčovského řemesla nastal ve 14. st. v období renesance.
Urození pánové a dámy mívali svého oblíbeného osobního krejčího, který pro ně
vyráběl šaty na míru. Mezi krejčími se začali objevovat první vyhlášení mistři, jež
předcházela pověst, která jim otevírala
brány i u královských dvorů. Postupem
doby se začal rozvíjet také obchod s látkami a pro krejčovské řemeslo se stala nezbytná otázka módy.

Koncem 16. století se s příchodem
módních trendů začalo rozdělovat krejčovské řemeslo dle náplně své práce. Čím
větší město bylo, tím více různých odnoží krejčovského řemesla se tam dalo
nalézt. V Praze bylo tehdy možné potkat
např. krejčího hacníka (kalhotář), pláštníka, kabátníka, kytléře (volná sukně
z hrubé látky), župičáře (spodní sukně),
ornátníka, měšečníka, váčkaře a toboláře. Někteří krejčí byli určeni jen na výrobu šatů a korzetů, jiní směli šít jen
pánské oděvy nebo pláště, někdo zhotovoval čapky a jiné pokrývky hlavy, další
šili kožešinové oděvy, či plachty na vojenské vozy. Mezi krejčí v tomto období patřily i ženy krejčířky, které však neměly v cechu téměř žádná práva. Ženám,
které prodávaly na jarmarcích šátky, se
říkalo šlojeřnice.
Velmi důležité se pro řemeslníky záhy
staly jednotlivé cechy. Ty na sebe převzaly část úřední agendy, cenovou politiku,
kontrolní funkci, organizačně technické
a sociální zabezpečení, zavedly jednotné
pracovní normy a do značné míry i garantovaly minimální kvalitativní úroveň
výkonu řemesla. V roce 1740 vydal např.
Staroměstský krejčovský cech v Praze cechovní artikuly, ve kterých stanovil rozsah prací, které musí předvést každý, kdo
se chce stát krejčovským mistrem.
Mezi krejčími samozřejmě nebyli jen
poctivci. Těm, kteří ostatním řemeslo kazili a přiživovali se na něm, ačkoliv většinou nebyli ani vyučení, se říkalo stolíři.
Nejednalo se však vždy jen o podvodníky. Do této skupiny patřili i námezdní
řemeslníci, kteří putovali krajem a nechávali se najímat. Mohlo se jednat také
o zchudlé mistry, nedoučené tovaryše nebo ty, kteří neměli na „nákladnou
vstupní svačinu“ pro pány cechmistry,
a tak nebyli do cechu přijati. Mezi představiteli krejčovského společenství a štolíři samozřejmě existovaly neustálé svá-

Naučte se šít zajímavé oblečeNí,
a staňte se tak tvůrcem vlastNího
módNího stylu…
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ry o kvalitě prováděné práce a výši cen.
Další etapa v rozvoji krejčovského řemesla přišla s vynálezem šicího stroje v 18. století. Vynález stroje, kterým
bylo možné šít stehem podobným stehu stehovacímu – přednímu je připisován Němci p. Weisenthalovi. Poté následovalo sestrojení stroje s řetízkovým
stehem (Angličan Thomas Saint). V roce
1800 sestavil německý vynálezce Baltazar Krems z Mayen v Porýní opravdu
dokonalý šicí stroj pro řetízkový steh
s jehlou s ouškem ve špičce, což později
umožnilo vynález stroje s dvojitým prošívacím stehem.
V 19. a 20. století se do popředí začala dostávat průmyslová výroba a krejčovské řemeslo postupně upadalo. Přesto
i v dnešní době má své místo a uplatnění. Čím dál více je mezi lidmi ceněna originalita a jedinečnost v oblékání.
Dnes lze obor Krejčí studovat jako
středoškolské tříleté studium zakončené výučním listem nebo jako jednoletý
zkrácený obor, obojí v Červeném Kostelci.                      Markéta Machová, spsow.cz

Nová publikace

o historii Náchodska
V březnu vydal historik Richard Švanda pokračování úspěšné knížky s názvem
Střípky z méně známé náchodské historie.
Na dalších sto stranách se čtenáři dozvědí zajímavosti o tzv. božích lidech, osobnostech zdejšího regionu, které se proslavily v cizině, o pozoruhodných stavbách
v lese Montaci, nebo o nikdy nerealizované stavbě železnice z Hronova do Hořiček.
Takovýchto střípků však v knize naleznete mnohem více. Publikace bude k dostání v knihkupectví Alice Horové. Po předchozí dohodě na emailu: svapr@seznam.
cz je také možné zájemcům knihu prodat
osobně nebo zaslat poštou.
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BARTOŇKA, MAS

Aktivity oddílu Duhy Bartoňka
Iniciativa „Pečeme na to!“
Tradiční iniciativa na podporu zdravotníků náchodské nemocnice. „Pečeme na to“ tentokrát proběhne 13. dubna a 4. května
2021. Uvítáme každého, kdo se chce do naší oddílové iniciativy zapojit a tím zdravotníky podpořit. Stačí upéct slané či sladké dobroty, zabalit je do krabičky, na ni napsat klidně i vzkaz na povzbuzení. Zdravotníci také uvítají i informace o složení dobrot. Dobroty
nám předáte a my je pak společně s vedením nemocnice rozneseme na jednotlivá oddělení. Upečené dobroty nám můžete předat
v pondělí 12. dubna a 3. května ve 20 hodin na parkovišti před ZŠ
Plhov, nebo přímo v den konání iniciativy dopoledne po telefonické domluvě (kontakt: Gerd Weinlich, tel: 702 191 521).
Tipy na výlety v okolí Náchoda
Pravidelný pohyb nám může poměrně dobře zpříjemnit den.
Pojďte si s námi vyrazit na výlet v katastru obce trochu netradičně. Trasy jsme před vámi prošli, nafotili jsme poznávací body a vy
jimi teď zkuste projít. Jsme zvědaví, jestli to zvládnete! Cílem aktivity je vyrazit do přírody na čerstvý vzduch a pomocí fotek si
projít netradiční trasu, a rozvíjet svůj orientační smysl a důvtip.
Poznáte známá, ale i méně známá místa v okolí našeho krásného města Náchod. Fototrasy najdete na Facebooku Duha Bartoňka
a na webu: bartonka.duha.cz. Přejeme krásné procházky.
Tábor Dulš „Dobití baterek“
Tábor určený pro mladé lidi, kteří si rádi hrají, poznávají nové
a netradiční aktivity, není jim cizí zábava a bezva parta. Tábor je
rozdělen do několika okruhů, které se vzájemně doplňují a překrývají. Jedná se o okruh herní, vzdělávací a zážitkový. V herním okruhu si účastníci projdou souborem her a aktivit, které
mohou použít ve své táborové nebo oddílové praxi. Účastníci
prožijí nové praktické různě zaměřené hry a herní aktivity pro
každou příležitost. netradičních programů, zážitkových aktivit,
her do přírody či budovy, dále drobničky, deskové hry naživo, seznamky, „orvávačky“, psychohry, a mnoho jiného. Získáte soubor různě zaměřených her pro každou příležitost, tzv. „dobijete“
baterky novými nápady a aktivitami. Vzdělávací blok seznámí
účastníky s táborovou problematikou – připraveny jsou přednášky z táborové pedagogiky a psychologie, seznámíme se se
základy zdravovědy i bezpečnosti práce, dále budou mít účastníci možnost projít si workshopem zaměřeným na stavbu lanových překážek a také se naučí, jak bezpečně střílet ze zbraní, se
kterými se na táboře děti běžně setkávají. Naučíme vás, jak tvořit vlastní hry a jak je dobře prezentovat. A v neposlední řadě
projdeme několika zážitkovými programy (lezení, voda, poznání sebe sama, modelové situace, spaní na stromech…). Je opravdu na co se těšit! Dobití baterek na 200 % zaručeno ;) Tábor poblíž skal s jezírkem v krásném prostředí a s bezva partou lidí.
Veškeré informace o našem oddíle, připravovaných aktivitách,
programech a chystaných táborech najdete na našem webu: bartonka.duha.cz. Na tábory se hlaste včas, volná místa opravdu ubývají.

Děkujeme

za vaši obrovskou
podporu jabloni u Lidmanů
Vyhlášení evropského kola ankety je už minulostí. A jak jabloň
u Lidmanů v anketě Evropský strom roku 2021 dopadla? V konkurenci dalších 13 stromů skončila na krásném 7. místě s 32 028
hlasy! Vyhrál dub ze severošpanělské Leciny.
V květnu už to bude rok, kdy byla jabloň u Lidmanů nominována do soutěže Strom roku. A asi nikdo nečekal, kolik událostí se
kolem jednoho nevelkého ovocného stromu na zahradě restaurace u polských hranic může odehrát. Už jen slavnostní focení
v červnu bylo jako za odměnu. Dorazily děti z machovské školy i plno místních, Zpívánky hrály nejen k poslechu, ale i tanci,
slunce svítilo. Během léta jsme chystali plno akcí na září, kdy
mělo hlasování vrcholit. Kvůli zhoršující se pandemické situaci
jsme je museli narychlo rušit a měnit, avšak stihli jsme alespoň
uspořádat Tour de Štrúdl na náměstích v Náchodě, Hronově a Polici nad Metují. Říjnový výsledek nás velmi překvapil – jabloň získala titul Strom roku a postoupila i do evropského kola.
Pomalu jsme se dozvídali instrukce, kdy a jak bude hlasování probíhat. Kvůli tomu jsme narychlo sháněli v lednu někoho,
kdo nám zdarma natočí propagační video. Nabídek se sešlo hodně a my jsme nakonec vybrali Honzu Bartoně. Neuvěřitelný výsledek jeho práce může i nyní zhlédnout například na You tube
kanálu MAS Stolové hory.
Avšak únor se opět nesl ve znamení různých omezení. Vymysleli jsme proto akci Pečeme pro jabloň, která byla jedinou možností, jak podpořit hlasování a zároveň spojit Česko v online světě. Ambasadorkou jabloně se stala herečka Kateřina Winterová,
kterou můžete znát z pořadu Herbář. A také ona pekla štrúdl pro
jabloň, stejně jako desítky dalších lidí ve všech koutech republiky. Fotky štrúdlů k nám dorazily například z Uničova, Liberce
nebo Tišnova. Zapojili se i krajánci v Anglii, Německu, a dokonce i na Novém Zélandu. K pečení štrúdlů jsme si mohli společně
zpívat i písničku s kapelou DAMTRIO, jejíž původní verze byla
rozšířena o evropskou sloku.
Před posledním únorovým víkendem jsme výzvu rozšířili
na Pečeme pro jabloň a pro zdravotníky. Lidé z Police nad Metují, Hronova a Machova narychlo upekli neuvěřitelných 65 šišek
štrúdlů. Ty jsme s ředitelem Oblastní nemocnice Náchod panem
Janem Machem roznesli po všech odděleních jako poděkování
zdravotníkům za jejich náročnou práci. A vám všem, kteří jste
se do pečení zapojili, moc děkujeme. A velké poděkování vyřizujeme i od zdravotníků.
Je krásné, že jabloň spojila tolik lidí, tolik osudů a dala vzniknout tolika společným nápadům. To je pro nás to největší vítězství. Děkujeme všem, kteří nám celou dobu pomáhali a byli
ochotní podat pomocnou ruku k dílu. Jabloň nyní čeká odborné
ošetření, které vyhrála. A třeba vás její příběh inspiroval i k výsadbám ovocných stromů třeba na vaší zahradě. Těšíme se, že se
v létě pod jabloní potkáme, třeba u vychlazeného piva.
Mirka Soldánová, MAS Stolové hory
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Provoz Občanské poradny
v epidemické situaci
Občanská poradna v Náchodě poskytuje své služby i po dobu
nouzového stavu. Dotazy vyřizujeme osobně, telefonicky, e-mailem nebo můžete využít skype či chatové poradenství.
Poskytujeme odborné sociální poradenství lidem, kteří se
ocitli v tíživé životní a sociální situaci nebo jim tato situace
hrozí. Jedná se především o problémy s dluhy (exekuce, oddlužení – sepisujeme návrhy na povolení oddlužení), se zaměstnavatelem, rozvodem vč. výživného, spory s pronajímatelem,
problémy týkající se spotřebitelství (reklamace, odstoupení
od smlouvy, prodejní podvody), dědictví. Můžete se na nás obrátit i v případě, pokud potřebujete poradit v oblasti trestního
řízení, náhrady škody aj.. Našim klientům pomáháme získat potřebné informace a dovednosti pro dosažení jejich práv.
Nejsme advokátní poradnou, nepracují u nás advokáti, nemůžeme vás zastupovat u soudu, ani vám sepisovat listiny, smlouvy, odvolání. Poskytneme vám právní radu, informaci a podpoříme vás při sepsání návrhů, smluv aj.
Kontaktovat nás můžete na tel. 734 370 960 nebo e-mailem
na opnachod@ops.cz.
Poradenství je poskytováno bezplatně. Poradna sídlí v ulici
Weyrova 3 (vedle restaurace Slovan), v prvním patře. Pro zkvalitnění služby využíváme objednávkový systém. Využít lze i skype: Občanské poradenské středisko (je nutné se předem objednat) nebo chatové poradenství na facebooku: Občanská poradna
(pondělí–čtvrtek). Provozní hodiny poradny: Po 9–18 h; Út, St
9–15 h; Čt 9–17, (polední přestávka 12 - 12,30 h).
Aktuální informace o provozu poradny jsou dostupné na www.
ops.cz a zároveň jsou tyto informace vyvěšeny na dveřích při
vstupu do poradny.
Za Občanskou poradnu Náchod Mgr. Lenka Sedlářová

Náchodští skauti
a skautky nezahálejí
Přestože se nemohou scházet a společná činnost s dětmi je zakázána, se několik členů domluvilo online a začínají chystat závody pro mladší členy. Loňské i letošní závody byly z rušeny. Nikdo neví, kdy se skautská činnost obnoví, kdy se děti budou moci
potkávat a vyrážet na společné výpravy. Proč tedy chystat něco
co třeba ani nebude? Vrtalo mi hlavou, ale raději jsem se rovnou
zeptal organizátora online schůzky Jana Matysky: „Honzo, proč
chcete připravovat závod pro děti, když je uspořádání a povolení společných akcí tak nejisté?”
„Nic neodbourá apatii a rezignaci lidí tak jako nadšení se pro
nějaký společný cíl. Pandemická omezení činnosti je třeba brát
jako výzvu a příležitost připravit něco, na co bychom během normálních časů neměli čas, něco na čem by nemohlo pracovat najednou tolik nadšených lidí. Ano, nevíme, kdy přesně ten závod
bude, ale až budou opatření uvolněna, my budeme připraveni.“
„Říkáš, tolik nadšených lidí?“ Nemohu se tak nezeptat: „Kolik
lidí takovou akci chystá? A co to vlastně obnáší?“
„Zatím jen nás okolo dvaceti, ale jak bude bude závod blížit,
tak ten počet ještě poroste, protože připravit závod pro více jak
sto účastníků, který bude i s přespáním, vyžaduje nejen přípravu symbolického rámce a disciplín, ale také spoustu práce se zajištěním zázemí či stravování. A to vše chystá parta nadšených
mladých kluků a holek, jimž je většinou mezi 15 až 20 lety, takže je to pro ně i ohromná zkušenost do života.“
„Děkuji.” Dále se ptám zástupce vedoucího náchodského střediska Pavla Krále, „Pavle, co si od akce neboli závodu slibujete?“
„Až se konečně stane to, že bude možné se setkávat a zase skautovat ve větším počtu společně, budeme určitě potřebovat docela brzy našim členům nabídnout program, který je bude bavit,
nadchne a dá jim po té dlouhé době zase nějaký impuls a pomů-
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že s restartem. A já si právě myslím, že podobná akce to je. Tyto
závody totiž mají v sobě mnoho rovin – setkání i mezi jednotlivými oddíly, punc soutěžení a snahy být nejlepší a vyhrát, a neobvyklé zážitky a disciplíny (například tzv. simulační úkoly ze
zdravovědy, či lanové aktivity). V neposlední řadě to bude také
restart činnosti pro organizátory a všechny dobrovolníky – a nejedná se pouze o aktivní vedoucí, ale jde taky o tzv. rovery a rangers – tedy skautky a skauty ve věku mezi 15–25 lety, kteří nám
s organizací pomohou.“
„Kdy se děti budou moci potkat na schůzkách nebo výletech?“
„Aktuálně opravdu netušíme, kdy se budeme moci setkávat
osobně. I přesto nezahálíme a naši vedoucí z řad mládeže i dospělých připravují pro děti program na dálku. V lesích v okolí
Náchoda byly pro nejmladší členy připraveny tři dopisové trasy,
které mohou děti absolvovat v doprovodu rodinných příslušníků a vyrazit tak na procházku do přírody. Na stopovačce je čekalo plno zajímavých úkolů třeba z oblasti přírodovědy, ekologie,
po trase se řeší různé kvízy a hádanky. Vznikla i jedna pokročilejší cesta po QR kódech, kdy se účastníci neobejdou bez chytrého telefonu a připojení k internetu. Pro starší děti a mládež jsou
připraveny online schůzky, jejichž cílem je hlavně potkat se, popovídat si a hlavně neztratit kontakt se svými kamarády! K tomu
jsou využívány různé platformy pro videohovory.
Účastníci si například vyzkoušeli, jaké je to hrát online hru
Lodě, další skautští nadšenci postavili v prostředí Minecraft tábor a zapálili slavnostní oheň! Probíhá i distanční program, kdy
si členové dohodnou společnou činnost, kterou vykonávají doma
samostatně a spojí je výsledek. Takto například vznikly perníčky
pro nemocnici a přáníčka pro seniory. Dospělí vedoucí se v této
době dostali do stejné pozice jako zaměstnanci firem na homeoffice a řeší vše na dálku pomocí sdílených komunikačních prostředků. Někteří se stíhají i vzdělávat a čerpat nové podněty pro
naši činnost. Je to velká výzva pro všechny – děti, mládež, i dospělé členy náchodského skautského střediska.
Naše činnost nespí a těšíme se, až vyrazíme s partou kamarádů zpět do přírody. Pevně doufáme, že tomu tak bude na letních skautských táborech!“

Letní tábor u koní
Jezdecká stáj Slavíkov si vás dovoluje pozvat na letní příměstský jezdecký tábor pořádaný v termínu 7.–11. července 2021
(středa–neděle), od 8.00 do 17.00 hod, věk dítěte 6–16 let, cena
3.500 Kč (pro děti, které k nás pravidelně navštěvují v průběhu
celého roku je cena 3.200 Kč), cena včetně stravy (2x svačina,
oběd a pitný režim).
Děti budou mít možnost se seznámit s koňmi a poníky, o které se v naší stáji staráme, vyzkouší si, jak koně správně vyčistit,
pomohou se sedláním a užděním, probereme základní teoretické
znalosti, dle schopnosti každého dítěte naučíme jízdu v kroku,
klusu či cvalu. Pokud nám počasí umožní, dopoledne trávíme výukou jízdy na koni na jízdárně na lonži nebo samostatně, odpoledne vyrážíme na vyjížďky s vodičem po okolí Slavíkova. Jezdecké hodiny prokládáme doprovodným programem her a soutěží,
či pracemi okolo koní ve stájích nebo ohradách. Poslední táborový den si děti změří své získané dovednosti v soutěži v jízdě
zručnosti. Každé dítě si odnese z tábora upomínkový předmět.
K dispozici máme pro děti sedm poníků a čtyři velké koně. V případě vašeho zájmu zašlete dotaz na email: koryna2@seznam.cz,
obratem Vám pošleme přihlášku, pro případné další dotazy volejte na tel. číslo 777 116 654 – Lucie Hlavatá
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Vážení přátelé naši farmy, milí návštěvníci a milovníci zvířat. Naše farma
Wenet v Broumově je díky vládním nařízením stále uzavřena, a to takřka
neustále od listopadu loňského roku, kdy jsme i vloni museli mít několik
měsíců zavřeno.
Jako spolek, který chová a stará se o zvířata, nemáme od státu nárok na
žádnou podporu, ta je cílená pouze na zoologické zahrady, ale s obdobnými
„zookoutky“ a „zoofarmami“ jako jsme i my, se vůbec nepočítá.
Prázdná farma bez návštěvníků působí zvláštně a jde vidět i na zvířátkách, že
jim „ten ruch“ kolem nich schází. A věřte, že i nám kontakt s ostatními lidmi
schází. Bohužel jsme nuceni některé chovy redukovat, nebo úplně rušit a
stojíme před otázkou, co vše nás ještě čeká.
Proto se na vás obracíme se žádostí o podporu naší farmy a zvířátek, která
zde chováme. Pomoci můžete např. KRMIVEM PRO ZVÍŘÁTKA, jako je
ovoce, zelenina, usušené pečivo, kukuřice, obilniny, apod., nebo můžete
vámi vybrané ZVÍŘÁTKO ADOPTOVAT, ať už pro sebe, anebo jako dárek
pro někoho blízkého (více informací k adopci je na našich webových
stránkách www.wenet.cz/adopce), anebo můžete libovolnou částkou
PŘISPĚT NA TRANSPARENTNÍ ÚČET, který jsme založili u České spořitelny
a.s., číslo účtu: 5931091329/0800.
Vaši pomoci si velmi vážíme a těšíme se, až se opět budeme moci na farmě u
zvířátek setkávat. Všem vám přejeme zejména zdraví, to je v této době to
nejdůležitější.
Za farmu Wenet v Broumově, Martin Weber a Martin Netík

Farma Wenet, Kladská 346, 550 01 Broumov, tel.: 777 699 588
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Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Jak to bylo s ateliéry Kruhu výtvarníků při n. p. Tepna
v Náchodě.
Od první ustavující schůze Kruhu výtvarníků v roce 1948
uplynulo již mnoho desítek let. Díky kronice, kterou pečlivě
zpracovával a doplňoval fotografiemi i dokumenty malíř a grafik Jiří Kaufman, mě napadlo, že bych mohl čtenářům Náchodského zpravodaje přiblížit objekty, ve kterých byly za dobu existence Kruhu ateliéry umístěny.
Použil jsem mapku stěhování od Jirky Kaufmana, kterou vytvořil velice přehledně a graficky znázornil cesty za ateliéry. Pro
mě to byla i určitá výzva, a proto jsem se jednoho krásného
únorového dne vydal po stopách těchto objektů v našem městě. Představoval jsem si, jak před Jiráskovým gymnáziem postává profesor Jiří Votýpka s dýmkou a čeká na své svěřence, aby
je zavedl do II. patra gymnázia, kde byl první ateliér od roku
1949 až do roku 1952.
Po odchodu prof. Votýpky z funkce lektora byl ateliér v roce
1952 přestěhován do budovy tehdejšího Domova mládeže
n. p. Tepna v dnešní ulici Kladská, nyní Úřad práce. Lektorem
byl tehdy profesor Bohumír Španiel, který vedl Kruh výtvarníků
bezmála 20 let. Do Kladské ulice to neměl daleko a každý čtvrtek
prošel pasáží, přešel přes křižovatku,,U Itálie“ a vydal se do sklepů budovy, ve kterých byly tehdy umístěny ateliéry Kroužku.
Bylo to v letech 1952 až 1958.
V roce 1962 se blýsklo na lepší časy. Ateliér byl přestěhován
do budovy Mateřské školky n. p. Tepna do Borské ulice. Byl sice

opět ve sklepě, ale naskytla se výhledově šance na trvalé umístění v této budově s možností přemisťování. V roce 1962 až 1964 se
přestěhovali výtvarníci do podkroví budovy. Ovšem i tato změna neměla dlouhého trvání. V roce 1965 se musel ateliér přestěhovat do budovy Sokolovny v Tyršově ulici, do II. patra naproti
balkonu tehdejšího kina Květen. Připomínám, že v té době začala vznikat Malá galerie SZK Tepna Náchod, která byla umístěna
v I. patře u foyer před vstupem do kinosálu. V roce 1969 byl ateliér opět přemístěn do ulice Borská a v mateřské školce vznikl
nový prostor pro tvorbu, tentokrát v přízemí. Ateliér zde přetrval do roku 1972.
Je zřejmé, že naši tehdejší výtvarníci a průkopníci v jedné osobě to neměli vůbec lehké. Přesto byli vděčni za to, že se mohli scházet, diskutovat o umění, tvořit dle svých představ. Zúčastňovali se společných výletů za poznáváním výtvarného
dění, organizovali si plenéry a přednášky o umění pro veřejnost. Navštěvovali galerie, pořádali samostatné a kolektivní výstavy. V ateliéru se setkávali s výraznými osobnostmi tehdejšího výtvarného umění. Od nich zase dostávali pozvání do jejich
uměleckých ateliérů, kde prožívali společné chvíle. Zážitky nejen z ateliéru, ale i z návštěv (z let 1965–1966) jsou zdokumentovány fotograficky i filmem, který natočil Karel Šafář. Toto jeho
historické dílo též patří do zlatého fondu našeho spolku. Malíři
vám přejí pěkné svátky. Pokračování příště.
Text a ilustrace: Milan Jícha
Grafická úprava: Jiří Spíšek
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Fungování klubu Florbal Náchod v době pandemie
„Chceme toto období využít co nejefektivněji, abychom po jeho skončení byli silnější
než před začátkem pandemie“ říká předseda organizace Tomáš Třešňák.
Poslední týdny přinesly pro všechny občany události a omezení, se kterými se musí vypořádat. Současná situace spojená
s pandemií onemocnění Covid-19 výrazně omezuje i možnosti
sportování. Situace není jednoduchá a dopadá nejen na každého
jednotlivce, ale promítá se i do chodu celého klubu. Aktuální situace spoustu věcí samozřejmě komplikuje. Na začátek je potřeba říct, že klub nechce situaci vnímat jen negativně. Chce v této
situaci najít i něco dobrého, co bude následně dlouhodobě sloužit ve prospěch klubu a jeho členů. Ačkoliv se může zdát, že při
přerušení soutěží se u nás v klubu nic neděje, opak je pravdou.
Klub pro své hráče, rodiče, fanoušky ale i širokou veřejnost připravil spoustu aktivit. Prioritou pro nás zůstává být sportovně
aktivní i v této nelehké době. A přes všechna vládní opatření se
snažíme zprostředkovat našim příznivcům bezpečné zapojení
do sportovních aktivit. Více o vedení a fungování klubu v současné situaci nám sdělil Tomáš Třešňák.
„Především nás mrzí, že se nemůžeme potkávat osobně se všemi
hráči. Snažíme se hledat cesty, jak pracovat na sportovním rozvoji
hráčů, snažíme se být se všemi v pravidelném kontaktu a připravujeme pro ně různorodé aktivity, které situace povoluje.“
Samotnou kapitolou jsou finance, protože i přes výrazné snížení cizích zdrojů chce klub udělat maximum pro rozvoj svých projektů a zároveň nechce omezovat svou činnost a služby. „Chceme
zachovat a dále rozvíjet všechny projekty, které máme v našem
dlouhodobém rozvojovém plánu.“ Klub vnímá, že tato situace
dřív nebo později skončí a chce být na tuto chvíli co nejlépe připraven. Ačkoliv je florbalová sezóna pro náchodské hráče stále
přerušena, a hráči tak nemohou společně trénovat ani hrát utkání, klub funguje naplno. Trenéři a vedení klubu svou činnost přesunuli do online prostředí. Snaží se nejen vytvářet aktivity pro
své členy a širokou veřejnost, ale také pracovat na věcech, které nejsou na první pohled vidět, ale projeví se v dlouhodobém
horizontu.
Tomáš řekl, že chod klubu se podařilo úspěšně přesunout
do online prostředí. „Díky možnostem, které dnešní online svět
nabízí, nebyl technický přesun zase až tak těžký, každopádně osobní kontakt to nahradit nemůže“, říká. Současná situace ukázala
nové možnosti, jak efektivněji určité oblasti řídit, které si oddíl
určitě přenese i do běžného fungování až omezení skončí. Díky
tomu, že všichni berou aktuální situaci jako určitou výzvu, je
řízení klubu jednodušší.
Tomáš nám také přiblížil nynější práci trenérů: „Každý dělá
v rámci svých možností co může – plánují a realizují online tréninky, připravují projekty, komunikují s hráči, podílí se na rozpracování sportovní koncepce klubu a další“. Jsme si vědomi toho, že situace není jednoduchá a chceme dělat maximum pro její lepší
zvládnutí. Samozřejmě budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu, protože naše aktivity jsou pro naše členy. Díky zpětné vazbě můžeme věci vylepšovat ke spokojenosti všech.
V našem online prostoru neustále probíhají individuální tréninky pro hráče. Od ledna jsme spustili pro členy, ale i veřejnost
a fanoušky, spoustu zajímavých aktivit, aby se každý mohl zapojit a třeba si při sportovních aktivitách nepřipadal sám. Zapojit
se tak může opravdu každý.
 	Odstartovali jsme pravidelné online tréninky pro všechny mládežnické kategorie.
 	Připravujeme besedy s nejlepšími českými florbalovými hráči.
 	Ve spolupráci s hráči mužů jsme připravili Rytířské výzvy.
Chceme motivovat všechny k pohybové činnosti, a proto
jsme připravili také tyto projekty pro širokou veřejnost.
 	Pro všechny sportovní kluby v Náchodě jsme vytvořili Cestu
na Everest.

Cílem je dojít co nejrychleji na Mt. Everest. Do kilometrů se počítá každá aktivita člena oddílu, kterou ujde nebo
ujede v určité disciplíně v období pandemie. Tento projekt jsme navíc napojili na akci FLORBAL PRO
ŽIVOT, kde podpoříme finanční částkou našeho bývalého člena Vojtu, který se potýká se zdravotními problémy.
 	Pohybovou školičku pro nejmenší
Veřejná videa, kde každý najde zásobník cviků. Videa poradí
a ukáží, jak rozvíjet naše nejmladší hráče.
 	Cvičení pro veřejnost
Jde nám o to, aby nejenom naši hráči byli v dobré kondici, ale
aby svou kondici rozvíjel každý dospělý člověk. Věříme, že díky
lepší kondici dokáže každý z nás lépe zvládnout tuto složitou
dobu.
 	Rytířskou tipovačku
Jedná se o tipování výsledů mužské Superligy. Na našem facebooku si všichni mohou vyzkoušet svůj přehled ve florbale a zároveň si zahrát o ceny z našeho fanshopu.
Na závěr přinášíme vzkaz Tomáše Třešňáka pro fanoušky náchodského florbalu: „Chtěl bych všem poděkovat za podporu, a to nejen
fanouškům, ale předvedším všem členům, že nám vyjadřují podporu a stojí při nás v této době. Věříme, že se budeme moci brzy potkat
osobně při nějaké sportovní události. Všem bychom také chtěli popřát hodně zdraví a sil, které jsou v této době potřeba.“
Do budoucna chystáme pro své členy další nové věci. Více informací a novinek se dozvíte na našich sociálních sítích.

9. ročník plaveckého maratonu
na Špince přes Špinku
Oddíl dálkového a zimního plavání v Náchodě pořádá 9. ročník plaveckého maratonu na Špince přes Špinku, který je součástí Českého poháru v dálkovém plavání.
Kdy: 5. 6. 2021 od 10 hodin
Kde: rybník Špinka u Červeného Kostelce
Prezence: 7.30–9.30 hodin
Start: 10.15 hodin
Tratě: 1000 m veřejnost bez lékařského potvrzení, 3000 m
a 5000 m s možností startu veřejnosti s lékařským potvrzením
(ne starší než 1 měsíc)
Další tratě: 10 000 m a 15 000 m – jen pro členy Českého svazu
plaveckých sportu.
Bezpečnost plavců zajištují: hasiči Červený Kostelec, vodáci
skaut Nové Město nad Metují a dva motorové čluny vodní záchranné služby Česká Skalice – Náchod, dále na břehu sanitní
vůz s lékařem.
Startovné: dospělí 230 Kč, mládež do 18 let 150 Kč.
Přihlášky na adresu: petr.otuzilec@seznam.cz zasílejte
do 30. 5. 2021. Lze se přihlásit i na místě. Čipové měření.
Po celý den občerstvení a od 12 hodin živá hudba, na startu
nebude chybět ani česká jednička reprezentace Lenka Štěrbová,
z můžu pak Honza Kozubek, Honza Micka a další.
Tři nejlepší v každé kategorii obdrží medaile a diplomy.
Ostatní účastníci diplomy jen na vyžádání. Předpokládaná
teplota vody 23 stupňů.
Srdečně zvou dálkoví a zimní plavci z Náchoda.

www.mestonachod.cz
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Přehled kulturních akcí
v dubnu 2021 v Muzeu Náchodska
Z Frýdku do celého světa. Příběhy rodu Landsbergerů
Do 30. 4. 2021 Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky
do Broučkova domu (Masarykovo nám. čp. 18) na výstavu věnovanou významnému rodu textilních průmyslníků, spjatých
svými kořeny s Náchodem. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12,
13–17 hod.
Výtvarná tvorba Jaroslava Jošta
Ve dnech 2. 4. až 2. 5. 2021 Muzeum Náchodska srdečně zve
do výstavní síně muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) v rámci
každoročního cyklu Náchodské výtvarné jaro na vzpomínkovou
výstavu věnovanou tvorbě Jaroslava Jošta, na níž si návštěvníci budou moci prohlédnout ručně šité gobelíny s různými náboženskými, mytologickými i všedními motivy, v neposlední řadě
však také jeho tvorbu pro loutkové divadlo. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 1. dubna 2021 v 17 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.
Projekt Muzejní uličník
Muzeum vyráží už podruhé do ulic!
Stejně jako všechny kulturní instituce i Muzeum Náchodska zůstává od vánočních svátků uzavřeno návštěvníkům. Nevadí! Zveme vás již podruhé k seznámení s muzejními exponáty bezpečně, teď a tady, na ulici. Bez vstupenek a otevírací doby!
Projekt Muzejní uličník spustilo Muzeum Náchodska během listopadu 2020, kdy nebylo jisté, kdy a zda vůbec se do konce roku
muzea otevřou pro veřejnost. V té době jsme nechali vylepit šest
plakátů velikosti A2 s informacemi o našich sbírkových předmětech na poloprázdné plakátovací plochy a trochu tak oživili
veřejný prostor v Náchodě, Hronově i dalších místech Kladského pomezí. Jelikož se nápad líbil nejen nám, ale také veřejnosti, rozhodli jsme se v březnu 2021 spustit druhou vlnu této neobvyklé prezentace.
Zájemci se tentokrát mohou dočíst o exponátech, které se přímo
vztahují k důležité osobnosti spojené s historií našeho regionu,
Kateřině Vilemíně Zaháňské. Dozvědí se zajímavé informace nejen o předmětech, které tato šlechtična vlastnila, ale i o zákulisí
jejího života. Najdete nás jako obvykle na výlepových plochách
Náchoda, Hronova, Police nad Metují a blízkého okolí.
Muzeum stále žije!
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s rozsáhlým podzemím. V současné době
probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnostního areálu, během níž je pevnost uzavřena. Volně přístupná
zůstává naučná stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě
zveme.
Sledujte prosím i nadále aktuální vývoj epidemiologické situace
a s ní související nařízení, naše webové stránky a facebook, kde
informace průběžně aktualizujeme! Plánované programy mohou
být zrušeny či změněny.
Zajímavosti ze sbírek Muzea Náchodska
Náhrdelník z pozůstalosti po Jarmile Hassan Abdel Wahab
V Česku neexistuje mnoho muzejních institucí, které ve svých
útrobách uchovávají předměty související se starověkým Egyptem. Jednou z nich je Muzeum Náchodska, což může být pro
běžného návštěvníka poněkud překvapující. Vedle starověkých
nálezů, které získal již zakladatel muzea Jan Karel Hraše (1840–
1907), v ní najdeme také kolekci šperků z pozůstalosti po operní
zpěvačce Jarmile Hassan Abdel Wahab Kristenové (1917–1996),
manželce Hassana Muhammada Abdel Wahab, člena trůní rady
egyptského krále Farúka (1920–1965) a velícího generála pro
oblast Sinaje atd. Za éry prezidenta Násira (1918–1970) zastával paša Hassan post předsedy zahraničního výboru egyptské-

ho senátu. Po smrti manžela v roce 1956 a současně z důvodu
politických změn v Egyptě se Jarmila Hassan vrátila zpět do Evropy a následně do Československa. V březnu 1957 se přestěhovala do kraje svých předků, do Zlíče u České Skalice, kde zahájila dráhu hudební pedagožky. V tomto regionu již zůstala a až
do své smrti vyučovala na lidových školách umění (dnes ZUŠ)
v České Skalici, Náchodě, Hronově, Polici nad Metují a v Novém
Městě nad Metují. V roce 1975 zakoupila bývalou faru ve Studnici na Náchodsku, aby se zde trvale usadila. Zde také 24. dubna 1996 zemřela.
Náhrdelník z pozůstalosti po Jarmile Hassan Abdel Wahab není
sice jako celek starověký, avšak jednotlivé kousky s fajánsí vykazují starší patinu a povrchová poškození. Samotná fajáns je
typickou staroegyptskou specialitou a v Egyptě je doložena nejpozději od 4. tisíciletí před naším letopočtem. Náhrdelník je složen z fajánsových a karneolových korálků a z pozlacených sponek ve tvaru čtyřlístku, spojených malými kroužky.
Až to bude možné a kulturní instituce se opět otevřou pro veřejnost, zájemci si mohou náhrdelník prohlédnout přímo v expozici Muzea Náchodska v Broučkově domě čp. 18 na Masarykově náměstí v Náchodě. Otevřeno máme denně kromě pondělí
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Těšíme se na vás.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
operátor/ka gumárenské výroby, mzda
35 000 Kč až 37 000 Kč měsíčně,
provozní elektrikář, mzda 43 000 Kč až
50 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 445
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POHOTOVOST, DÉČKO
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Stomatologická pohotovost
2. 4. 	
		
3. 4. a 4. 4.
		
5. 4.
		
10. 4. a 11.4.
		
17. 4. a 18. 4.
		
24. 4. a 25.4.
		
1. 5. a 2. 5.
		

MUDr. Jan Klimek
Náchod
MDDr. Michal Jánský
Náchod-Branka
MUDr. Anna Klikarová
Hronov
MUDr. Hana Jelenová 	
Náchod
MDDr. Pavel Jirásek
Nové Město nad Metují
MUDr. Petr Juran
Nové Město nad Metují
MUDr. Anna Klikarová
Hronov

PROGRAM
DUBEN

www.decko–nachod.cz

Duben, ještě tam budem!
Tak praví známé přísloví o nevyzpytatelném aprílovém počasí. Přejme si, aby si
s námi tolik nehrálo a dopřálo nám co nejvíce teplých a slunečných dnů.
Od 1. března je Déčko pověřeným pracovištěm pro zajištění hlídání dětí rodičů pracujících v IZS a dalších kritických
profesích. Po téměř půl roce se po chodbách Déčka opět rozléhá ševelení a nám
se zdá, jako by bylo vše jako dřív. Dětem
se po celý den věnují pedagogové. V dopoledních hodinách se děti věnují distanční
výuce. Ty, které zrovna žádné vyučování
nemají, si procvičují své znalosti s pedagogem. Po obědě je čas na sportovní, taneční, výtvarné, či jiné volnočasové aktivity.
Co nás čeká v dubnu? 22. dubna slavíme Den Země. S ním je spojen Týden pro
Zemi, zaměřený na ekologii, poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Letos se neuskuteční formou workshopů na místních školách, ale „přetavíme“
ho alespoň do online podoby. Více informací najdete na našem facebooku Déčko
Náchod. Už teď vás však můžeme nalákat na výzvu Městské knihovny Náchod,
do které se zapojujeme také – úklid přírody v rámci svého okresu či obce. Vydejte se v dubnu v mezích své obce na úklid
přírody. Možná budete sami překvapeni, kolik odpadu jsou schopni někteří lidé
do přírody vyhodit. Tak se vydejte na pomoc životnímu prostředí a vyčistěte alespoň kus lesa nebo stezky.
Téměř tradičně přikládáme rébusy. Pár
s jarní tématikou nemůže chybět ani tentokrát. Nenechte si zamotat hlavu!
Tým SVČ Déčko Náchod

AKCE PRO VEŘEJNOST
19.–23. dubna – TÝDEN PRO ZEMI
Ekologický program zaměřený na poznávání přírody a ochranu životního prostře-

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

Českých bratří 407,
tel.: 491 427 603
Nemastova 1919,
tel.: 702 125 554
Náměstí ČSA 69,
tel.: 491 482 700
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 431 104
Komenského 72,
tel.: 703 600 915
Komenského 10,
tel.: 491 472 721
Náměstí ČSA 69,
tel.: 491 482 700

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

dí proběhne především online, sledujte
facebook Déčko Náchod, kde bude zveřejněno více informací, informace Bc. Sabina
Štelbaská, youthinaction@seznam.cz
Plánované akce proběhnou, umožní-li to aktuální situace.

Na akce Déčka je třeba se hlásit přes registrační systém na www.decko-nachod.
cz, kde také najdete další informace. Členům Déčka bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.
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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 telefonu faráře Stanislava Švarce 420 776 736 885 nebo mobilního
telefonu předsedkyně RS Ivony Čadové 420 604 929 825.
Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 hodin. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. František Filip 733 399 508, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz,
e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–11.00,
v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek
18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00,
10.15 a 18.00. Na nedělní bohoslužby a na velikonoční bohoslužby je třeba si rezervovat místo. Rezervaci je možné provést elektronickou cestou na webových stránkách farnosti. Příležitost ke
svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou.
Mše svatá na Zelený čtvrtek 1. 4. začne v 18.00 v kostele sv. Vavřince. Velkopáteční obřady 2. 4. zahájíme v 16.00 a Vigilii, na Bílou sobotu 3. 4. v 19.00. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně připadá
na neděli 4. 4.                                                      P. Z. Kubeš, děkan.

Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osobní i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv
po telefonní domluvě. V době hygienických a epidemiologických
opatření jsou bohoslužby a veškeré další setkávání až do odvolání pozastaveny. Prosíme, sledujte naše webové stránky: http://
www.nachod.sonov-evangnet.cz a facebook: Evangelíci při Rozkoši.
Na webových stránkách uveřejňujeme přípravy k domácím bohoslužbám a ztišením i různé další texty, které mohou být povzbuzením.
Těšíme se na dobu, až se budeme moct opět setkat společně naživo.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207. budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mobil. 739 481 014.
Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hodin.

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

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

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Jarní pozdrav 2021
    Vážení členové a příznivci našeho sdružení. Z důvodu pandemie Covid -19 jsme pro ochranu vašeho zdraví a zdraví obyvatel Harmonie II. odložili připravované programy i výběr členských příspěvků.

CÍRKVE, SZDP, GALERIE, MAS
Duben: doufáme, že se situace upraví a my se budeme moci sejít na Jarní veselici spojenou s výroční členskou schůzí a občerstvením (včas vás budeme informovat).
Květen: plánujeme celodenní zájezd do Dvora Králové, s návštěvou prodejny vánočních ozdob, přehrady Les Království, domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci.
Červen: v plánu je i pořádání Ratibořického pojezdu. Třídenní
setkání vozíčkářů s kulturním a sportovním programem.
Červenec: chystáme také posezení v přírodě s hudbou a opékáním. S našim programem – sociálním poradenstvím a prací
v terénu, chceme pokračovat celé léto, pokud to zdravotní situace dovolí.
Vážení přátelé, přejeme vám hodně zdraví, štěstí a vše dobré.
Těšíme se na Vás.    
Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček.

Uklízíme MASku
Také se těšíte na jaro stejně jako my v MAS Stolové hory?
A také jste si všimli odpadků, které se objevily v přírodě, jen
co roztál sníh? Nehodil je tam nikdo jiný než my, lidé. A je jen
na nás, zda přírodě pomůžeme. Proto jsme se rozhodli, že vás
v tomto snažení podpoříme.
Pokud se rozhodnete uklidit své okolí a do 22. dubna 2021
nám pošlete fotku sesbíraných odpadků k příspěvku na facebookovém profilu MAS Stolové hory nebo na e-mail: soldanova@
mas-stolovehory.cz, máte možnost vyhrát jednu z odměn. Celkem
4 sběrače odměníme poukázkami v celkové hodnotě 2 500 Kč,
které darovaly výrobci vitálních hub MycoMedica, obchod Synergie – Nákup v klidu, Zahradnictví Kašpar, obchod Nebalíme
to a Zahradnictví Zobal. Současná doba bohužel nepřeje hromadným uklízecím akcím jako je např. Ukliďme Česko. Ale myslíme
si, že na procházku se dá vyrazit i s jednou igelitovou taškou
a rukavicí navíc. Sesbírané odpadky, prosím, vyhoďte do své popelnice. V případě většího množství sesbíraných odpadků, prosíme, využijte sběrný dvůr ve Starém Městě, jehož provoz zajišťují Technické služby města Náchod. Od dubna je vůr otevřen
i v sobotu dopoledne.
Rádi bychom tímto poděkovali zástupcům města Náchod i dalších obcí v MAS, kteří nám při plánování této akce nabídli pomocnou ruku. Poděkování patří také živnostníkům a firmám,
kteří věnovali odměny do soutěže. Těšíme se na vaše fotografie
a děkujeme, že uklízíte s námi.  
Mirka Soldánová, MAS Stolové hory

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Vážení návštěvníci,
vzhledem k epidemiologické situaci se mění oznámené termíny
výstavních projektů Galerie výtvarného umění v Náchodě.
Výstava AMAG. Sejdeme se ve čtvrtek zůstává instalovaná i nadále, a to do 18. dubna 2021. Pokud to nařízení vlády
dovolí, bude expozice zpřístupněna nejen virtuálně, ale také
fyzickým návštěvníkům galerie.
Výstava Anna Daučíková – Tomáš Džadoň. Ambivalentní prostor / Ambivalent Space bude organizována v náhradním termínu roku 2022. Nové datum otevření a termín budou zveřejněny na našich galerijních stránkách.
Výstava Pavla Krkošková Byrtusová – Věci kvetou z cyklu Umělci do 40 let bude instalována v přednáškovém sále
po zlepšení epidemiologické situace.
Nově také cyklus přednášek o ruském umění 18. a 19. století. Více podrobností na https://www.gvun.cz/programy/cyklus-prednasek-o-ruskem-umeni-18-a-19-stoleti/
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KNIHOVNA

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

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

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

Výstavy
Studovna
Tvoří celá rodina
do 15. dubna. Pokud by se situace zlepšila a my mohli knihovnu otevřít, nezapomeňte, že je zde pro vás instalovaná výstava
obrazů rodiny Jíchovy.
Svět kolem nás
16. dubna – 14. května. Členky spolku AMAG Mirka Samková, Iveta Osobová a Jitka Amalberga Pácaltová vystavují práce
s akvarelem, olejem a akrylem.

Ukliďme si při procházce Náchodem
Letos jsme se chtěli zapojit do akce Ukliďme Česko, bohužel nelze zorganizovat jednorázový hromadný úklid, proto jsme se rozhodli pro individuální úklid během celého dubna. Našim cílem
je uklidit v centru města a okolí. Vyrazte na procházku, vezměte
s sebou pytel a posbírejte cestou odpadky. Pro děti jsme připravili na březen a duben procházky s knihovnou – využijte jejich
trasy pro úklid a cestou se i něco dozvíte. Pro menší děti se jedná
o pohádkovou trasu a pro větší o komiksový kvíz. Dále na úklid
doporučujeme lokality: Husovo náměstí, okolí staré polikliniky,
park u okresního soudu, park u nádraží, park u náměstí, jakákoliv městská zeleň. V hale knihovny bude tzv. pytlomat, kde

si dobrovolníci mohou vyzvednout pytle na odpadky a rukavice. Bude přístupný v časech výdejního okénka (pondělí, středa,
čtvrtek 10.00–17.00 hodin). Na webu celostátní úklidové akce je
vyhlášena fotosoutěž pro dobrovolníky. Zapojit se můžete do kategorie Kuriozita a Vrabci. Akce se koná pod záštitou starosty
Náchoda Jana Birke. Více informací o fotosoutěži: www.uklidmecesko.cz/fotosoutez

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

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

Trénování paměti v době covidové
Potřebujete posílit paměť? Rádi byste procvičovali mozek alespoň doma? Nabízíme vám paměťové kvízy do vaší e-mailové
schránky. Stačí, když nám napíšete, a my vám pošleme první
várku zábavného trénování paměti od zkušené lektorky Stáni
Benešové. Umožňujeme také vyzvedávání materiálů v papírové
podobě v knihovně.

Výpůjčky e-knih
Stále si můžete zdarma půjčit 3 e-knihy na 31 dní. Návod na stažení e-knih najdete zde: https://www.mknachod.cz/cs/akce/clanky/
pujcovani-e-knih/
Musíte však mít zaplacený roční čtenářský poplatek. Vypršel-li
vám, obraťte se na nás.
Plánované akce se uskuteční pouze za předpokladu příznivé epidemické situace. Pro aktuální informace sledujte náš facebook a stránky www.mknachod.cz. (Vo)
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

soukromá bezpečnostní služba
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