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„Před čtyřmi lety jsme náš volební program začínali 
slovy proslulého kodaňského architekta Jana Gehla o 
tom, jak je důležité usilovat o živé, atraktivní, bezpečné, 
ekologicky udržitelné a zdravé město. Kodaň se mezitím 
už poněkolikáté stala nejpříjemnějším městem pro život 
v celosvětovém měřítku. A co se zatím povedlo u nás 
v Náchodě? Je naplánována nová městská čtvrť, jejíž 
projektanti byli vybráni v prestižní mezinárodní soutěži. 
Vítězný návrh pomáhala v porotě vybírat i Tina Saaby, 
bývalá kodaňská hlavní architektka. Na celém, prozatím 
mimořádně úspěšném a i v rámci republiky unikátním 
procesu se široký tým našeho zastupitelského klubu 
velmi podstatně podílel a nová čtvrť by měla začít v 
následujících čtyřech letech vyrůstat. My chceme být 
opět zárukou, že i v této fázi, kdy se bude rozhodovat o 
stovkách milionů korun, půjde naše město i nadále tou 
nejlepší možnou cestou.

Výstavba nové městské čtvrti ale není zdaleka jedinou 
důležitou věcí, které v Náchodě potřebujeme řešit. 
Musíme celé město připravit na vlny veder a sucha, 
které s sebou přináší klimatická změna. Bezpodmínečně 
musíme zlepšit dopravní situaci, zejména posílit 
městskou hromadnou dopravu a cyklistiku ve vnitřním 
městě a posílit bezpečnost chodců. Podpořit chceme 
také rozmanitost školství a dostupnost předškolního 
vzdělávání. Totéž platí i pro městské bydlení. Chceme 
občany více zapojit do rozhodování, zaměřit se na živou 
kulturu, dokončit regulaci hazardu. A spoustu dalšího.
Je zřejmé, že v příštích čtyřech letech nás čeká ještě 
více práce a budeme řešit ještě zásadnější témata než 
obvykle. Čím silnější mandát od vás dostaneme, tím 
větší prostor k tomu budeme mít. Níže naleznete shrnutí 
toho nejpodstatnějšího, co budeme spolu s Vámi a pro 
Vás v případě volebního úspěchu řešit.“

lídr kandidátky

... na úvod
    několik slov

Za moderní Náchod s úctou k tradicím



S ÚCTOU K TRADICÍM
ZA MODERNÍ NÁCHOD

Městské prostředí
pro zdravý
a příjemný život
Víme, že žijeme v krásném
městě a v krásném regionu.
Razíme myšlenku více zeleně, květin a barev.
Více vody, víc kvalitních veřejných prostor
pro všechny generace.

• Připravíme město na klimatickou změnu. 
Zasadíme se o ozelenění výsadbou nových stromů, 
zřídíme pítka, budeme prosazovat zelené střechy i 
fasády budov, zlepšíme hospodaření s dešťovou i 
šedou vodou.
• Květinami a okrasnými dřevinami chceme oživit 
nejen Masarykovo či Karlovo náměstí, ale i ostatní 
části města. Krom toho zrevidujeme plán sekání 
městských trávníků a vysázíme květinové trávníky.
• Budeme řešit zvyšování energetické účinnosti 
a snižování energetické náročnosti budov ve 
vlastnictví města: osazením střech solárními 
panely, zateplením veřejných budov a dalšími 
úspornými opatřeními.
• Zlepšíme nakládání s odpady. Zaměříme se 
na zásadní zlepšení nakládání s bioodpadem, 
který je velkou složkou netříděného komunálního 
odpadu (např. vybudováním veřejné kompostárny), 
sběr použitých tuků i na racionálnější nastavení 
poplatků. Zvýhodníme ty, kteří třídí, celkově 
zvýšíme počet kontejnerů na tříděný odpad.
• Zpřístupníme a zatraktivníme břehy Metuje, 
budeme usilovat o vybudování říční plovárny.
• Zatraktivníme lesopark v Montaci jako zelené 
plíce města, v městských lesích chceme namísto 
smrkových monokultur vícedruhovou výsadbu, 
která bude lépe odolávat suchům a kůrovci.
• Dotáhneme regulaci hazardu. Jsme přesvědčeni, 
že v samém centru našeho města herny nemají 
mít své místo.
• Zlepšíme možnosti vyžití pro rodiny s malými 
dětmi. Stávající dětská hřiště modernizujeme tak, 
aby odpovídala dnešním standardům, povedeme 
veřejnou debatu o tom, kde by mohla vzniknout 
nová hřiště. 

Doprava
Chceme, aby MHD byla 
dostupnější, přehlednější, s více 
zastávkami, častějšími odjezdy
a jednoduchou celoroční jízdenkou. 
Vnitřní město musí být přívětivější
i k cyklistům a chodcům.

• Podpoříme rozvoj MHD. Doplníme zastávky 
a linky, vytvoříme jednoduché časové jízdenky, 
posílíme frekvenci spojů.
• Zasadíme se o vznik více klasických přechodů 
pro chodce ve vnitřním městě, ve špičkách je 
doplníme i o asistenty dopravy. Důraz klademe na 
bezpečnost zranitelných osob, ať už jde o chodce 
obecně, děti, seniory či cyklisty. 
• Budeme pokračovat v dopravních změnách a 
rekonstrukcích, které zlepší průjezdnost městem 
a zvýší bezpečnost dopravního provozu, jako je 
podpora jízdních kol a skútrů v centru Náchoda. 

Rozvojové
projekty města
V areálu Tepny začne vyrůstat
nová městská čtvrť, čeká nás
i obnova lázní. Oba projekty musí 
být hospodárné, transparentní, 
architektonicky kvalitní. A dobře 
projednané s veřejností. Náchod nebude
mít zázračně více finančních prostředků. 
O to více s nimi musí efektivně zacházet.

• V následujících čtyřech letech započne výstavba 
nové městské čtvrti v areálu bývalé Tepny. Chceme 
zodpovědně nastavit podmínky a transparentně 
vybrat budoucího developera.
• Část bytové výstavby ponecháme v majetku města, 
zajistíme výstavbu důležitých veřejných budov, jako 
jsou mateřské školy a centra pro seniory.
• Chceme, aby vznikající budovy měly tu nejvyšší 
architektonickou kvalitu. Pohlídáme, aby byla 
dodržena velmi kvalitní územní studie, která je 
nyní dokončována.
• Rozvojový projekt pro běloveské lázně připravíme 
obdobně jako Tepnu, se zapojením veřejnosti 
a architektonickou soutěží, s důrazem na 
dlouhodobou ekonomickou udržitelnost. Chceme 
lázně ve stávajícím areálu, bez novostaveb v 
nezastavěné oblasti.
• Jsme zásadně proti megalomanským, ekonomicky 
problematickým novostavbám v Bělovsi, které by 
zničily hodnotu i ducha tohoto místa, jako je např. 
lázeňský „rohlík“. 
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• Zřídíme úřad městského architekta, aby se 
stavělo promyšleně, koncepčně a kvalitně.
• Posílíme smysluplné investice, především 
do rozšíření infrastruktury, sportovišť, objektů 
mateřských a základních škol.
• Vždy upřednostníme kvalitní a citlivé rekonstrukce 
před novou výstavbou, o stávající historické budovy 
budeme systematicky a zodpovědně pečovat. 
Nebudeme se podílet na žádných projektech, které by 
svou nákladností a nejasným přínosem představovaly 
pro město do budoucna extrémní zatížení.
• Nebudeme se zbrkle zbavovat významného 
majetku města (VAK, Městské lesy apod.).
• Na hranicích města zřídíme váhy pro kamiony.
• Podpoříme rozvoj cyklodopravy a alternativních 
(šetrnějších) způsobů dopravy obecně. 
• Zasadíme se o opravy a modernizaci nevyhovujících 
komunikací.

Školství
Chceme místním občanům 
nabídnout širokou škálu 
nejrůznějších typů moderního 
vzdělávání, včetně kvalitních
a dostupných mateřských škol
i v okrajových částech města.

• Uvědomujeme si význam diverzifikace velkých 
stejně jako malých škol, mateřských škol s 
dostatečnou kapacitou umístěných i v okrajových 
částech, i možností dalších vzdělávacích alternativ 
včetně domácího vzdělávání či lesních školek.
• Školy zřizované městem podpoříme tak, aby 
garantovaly kvalitní vzdělání, komplexní rozvoj 
individuality a osobnosti žáků s důrazem na etickou 
a právní výchovu, různé oblasti výuky (přírodní 
vědy, technické vzdělávání, společenskovědní 
vzdělávání a výuka jazyků), finanční gramotnost 
a rozvoj talentů i pohybové aktivity žáků a jejich 
účast ve sportovních soutěžích.
• Jsme si vědomi důležitosti projektů prevence 
patologických jevů a vzdělávání žáků; za tímto účelem 
nastavíme speciální městský dotační program.
• Podpoříme spolupráci mezi základními a 
středními školami i dalšími institucemi tak, aby se 
mohly vzájemně inspirovat, a aby jejich absolventi 
zůstávali v regionu a neopouštěli jej.
• Podpoříme školy při čerpání evropských peněz 
(právní poradenství, výběrová řízení atd.) na 
smysluplné programy směřující na materiální 
a technický rozvoj škol a mimoškolní činnost či 
integraci.

• Pro pracovníky ve školství zajistíme podmínky pro 
jejich profesní rozvoj (možnosti školení, stáží atd.) 
a tím je motivujeme k vytváření takového školství, 
které bude odpovídat požadavkům současné 
společnosti.
• Zatraktivníme město pro mladé učitele, kterých 
je kritický nedostatek; jednou z možností jsou i 
startovací byty, které by byly určené přímo pro ně.
• Během covidové pandemie podle statistik 
zásadně vzrostly psychické problémy zejména 
mladé generace, proto podpoříme jejich lepší 
prevenci a osvětu, více podpoříme činnost školních 
psychologů.

Otevřené město
Pokud je radnice otevřená 
a používá moderní technologie, 
může se do rozhodování o svém 
městě zapojit prakticky každý. 
Právě to je naším cílem.

• Prosadíme participativní rozpočet, kdy se menší 
část městského rozpočtu vyčlení a lidé následně 
hlasováním rozhodnou o tom, jakým způsobem 
se využijí. Do Náchoda v tomto směru přeneseme 
dobrou praxi odjinud, například z Liberce. 
• Co nejdříve prosadíme zavedení hlasovacího 
zařízení pro jednání zastupitelstva a zajistí-me 
trvalou přístupnost záznamů všech jeho jednání na 
webu tak, aby občané vždy měli přesné informace 
o tom, jak probíhá rozhodování města.
• Zlepšíme práci městských komisí. Pro větší 
zapojení veřejnosti je zásadní větší motivace 
pro zapojení odborníků. Provedeme kroky, které 
k tomu povedou, ať už zajištěním včasného a 
dostatečného sdílení informací a podkladů členům 
komisí či větší spoluprací na volbě témat mezi 
Radou města a komisemi. 
• Město by se mělo rozvíjet systematicky a 
rovnoměrně. Nestačí, když jde většina investic 
do centra. Proto budeme usilovat i o rozvoj 
příměstských a okrajových částí města; inspirací 
může být v Polsku zavedená certifikace vyvážené 
lokalizace financování (Fair-play gmina).
• Chceme, aby město v mnohem větší míře 
využívalo nejmodernějších prvků řízení a orga-
nizace městského života v podobě Smart City, ať 
už se jedná o chytré dopravní systémy v MHD i 
individuální dopravě nebo nahlašování drobných 
oprav prostřednictvím mobilní aplikace.
• Město by se svými občany mělo komunikovat 
přehledně a srozumitelně. K tomu by měl sloužit i 
kvalitní a jednotný vizuální styl, který město i přes 
poněkud nešťastné pokusy doposud postrádá.
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• Městskou policii spolu se Sborem dobrovolných 
hasičů chápeme jako součást života města, proto 
jim vytvoříme podmínky pro bezchybný výkon jejich 
kompetencí, který budeme i důsledně vyžadovat.

Bydlení
a sociální oblast
Bydlení a sociální soudržnost jsou 
základem, na kterém každé město 
funguje. Proto chceme těmto 
oblastem věnovat mnohem větší 
pozornost.

• Naše město má kvalitně zpracovanou koncepci 
bydlení. Pomůžeme ji uvést do praxe. Prvním 
krokem musí být zastavení nesystémového 
rozprodávání bytového fondu.
• Podpoříme vznik startovacích bytů pro odborníky, 
které město potřebuje, pro mladé lidi i rodiny, 
malometrážní byty pro mladé, pro seniory, ale i 
pro ty občany našeho města, kteří potřebují větší 
podporu nejen u bydlení.
• Budeme se věnovat odstraňování společenských 
i stavebních bariér tak, aby naše město bylo 
přívětivé skutečně pro všechny.
• I nadále budeme podporovat projekt senior taxi, 
který v současné podobě vznikl především díky 
aktivitě našeho zastupitelského klubu.
• Podpoříme pečlivější plánování sociálních služeb 
na komunitním základě tak, aby se mohly kvalitně 
rozvíjet a být nápomocny seniorům, občanům se 
zdravotním postižením i všem ostatním, kteří to 
budou potřebovat.
• Nastavíme vstřícná pravidla pomoci těm, kteří 
jsou a budou akutně ohroženi rostoucími cenami 
energií a životních nákladů celkově.
• Náchod je jedním z měst, která výrazně pomáhala 
ukrajinským uprchlíkům, zásadní však nyní bude 
integrace a podpora těm, kteří se rozhodnou nebo 
budou muset zůstat. Na tuto podporu se nyní bude 
nutné zaměřit proto, aby se zde dobře žilo jak 
válečným uprchlíkům, tak nám starousedlíkům. 
Podporu cizincům je nutné nastavit tak, abychom 
jim umožnili maximálně přispívat k rozvoji naší 
společnosti.

Kultura
Kultura nesmí být ani v tíživé 
ekonomické situaci Popelkou. 
Je to naopak zásadní vizitka
města i investice do budoucna.
Zajímavé a živé kulturní projekty
a aktivity mohou zvýšit návštěvnost
a atraktivitu našeho města.

• Symbolem kulturního dědictví po předchozích 
generacích je Beránek, na který jsme patřičně 
hrdí; chceme dále pokračovat v započaté práci 
a nepřipustíme, aby po nás museli budoucí 
zastupitelé napravovat tristní stav tak, jako jsme to 
my museli udělat po našich předchůdcích.
• Připravíme dlouhodobou kulturní koncepci, jejíž 
součástí bude debata nad prioritami a kvalitou 
kulturních akcí podporovaných ze strany města i 
řešení budoucnosti festivalů Náchodská Prima 
sezóna a Camerata Nova, které již delší dobu 
přešlapují na místě.
• Jsme proti personálnímu a materiálnímu 
oslabování zavedených kulturních institucí, jako je 
např. Městská knihovna.
• Připravíme důstojné oslavy stého výročí narození 
Josefa Škvoreckého v roce 2024.
• Připravíme koncept festivalu, který bude propojovat 
okrajové části Náchoda.
• Podpoříme vznik a provoz alternativní hudební a 
celkově kulturní scény.
• Větší podporu – a nemusí být jen finanční – 
zajistíme amatérským kulturním uskupením. 
Město může pomoci například poskytnutím 
vhodných prostor zápůjčkami techniky či 
koordinací a propagací.
• Připravíme transparentní a stabilní grantový 
program na malé částky pro drobné kulturní 
aktivity obdobně, jako to funguje v případě 
ekologických programů.
• Novým způsobem pojmeme organizaci 
Svatovavřinecké pouti tak, aby byla skutečným 
cílem pouti s náboženskými prvky, například s 
venkovní mší, řemeslným trhem a vystoupeným 
místních církevních hudebních sborů a skupin. 
Tím zvýšíme atraktivitu celé akce.
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Sport
Náš současný život v sobě musí
nést i odpovědnost za zítřek.
Chceme více podporovat 
volnočasové a sportovní aktivity 
mládeže i obyvatel města, mateřské 
i základní školství. Mladé rodiny s dětmi
více podpoříme zejména v prvních letech
školní docházky.

• Podpoříme dostavbu cyklostezek a modernizaci 
spojenou s rozšířením sportovního areálu Hamra. 
• Kvalitně připravíme projekt přístavby a zimního 
stadionu, zajistíme příslušná parkovací místa. 
Zasadíme se o rekonstrukci plaveckého bazénu 
tak, aby odpovídal dnešním standardům.
• Zrekonstruujeme zázemí Jiráskova koupaliště 
a prodloužíme plaveckou sezónu pomocí nových 
solárních ohřevů.
• Povedeme širokou debatu se sportovními kluby 
a veřejností o potřebě multifunkční sportovní haly 
včetně jejího vhodného umístění.
• Doplníme dopravní hřiště o další možné aktivity 
pro děti i pro dospělé, zřídíme zde např. venkovní 
posilovnu.
• Podpoříme vybudování dalších venkovních hřišť 
a zajistíme lepší přístupnost těch stávajících i pro 
neorganizovanou veřejnost, chceme méně plotů 
a bariér včetně těch generačních, u některých 
dětských hřišť může vzniknout např. pétanque
či šachy pro seniory.
• Více podpoříme kluby rozvíjející všestranné 
sportování zejména dětí a mládeže, ať už finančním 
ohodnocením trenérů či nákupem levného 
základního vybavení, pro rodiny s nejnižšími 
příjmy mohou být sportovní aktivity podpořeny i 
prostřednictvím terénní práce.

Podpora podnikání
a cestovního ruchu
Někteří z našich kandidátů jsou 
živnostníky či podnikateli. Jejich 
zkušenosti hodláme využít při 
správě města. Pro tuto skupinu 
obyvatel chceme vytvářet příznivé podmínky
pro jejich rozvoj a zbytečně nekomplikovat jejich 
činnost, která už je beztak zatížena přemírou 
administrativy. Víme z našich civilních povolání,
co znamená spolupráce, a chceme podpořit 
realizaci projektů pro zlepšení života ve městě
se všemi, kteří uvažují podobně.

• Zatraktivníme Náchod pro investory a budeme 
jim nápomocni v nastavení podmínek pro vznik 
nových, důstojně ohodnocených pracovních míst. 
• Rozšíříme seznam partnerských měst Náchoda 
v rámci EU a posílíme s nimi spolupráci zejména v 
oblasti školství, kultury a sportu.
• Turistický ruch podpoříme budováním nových
a zajímavých destinací, například oživením břehů 
Metuje.

Bezpečnost
Občané se musí ve svém městě 
cítit bezpečně. Podpoříme 
městskou policii tak, aby mohla
rozvíjet svoji úlohu důvěryhodného 
a spolehlivého ochránce.
Zároveň jsme si ale vědomi toho,
že budování bezpečného prostoru je dlouhodobá 
práce a jednoduchá silová řešení často selhávají. 
Proto budeme klást důraz na prevenci 
a vzdělávání, které v delším časovém horizontu 
přinášejí nejlepší výsledky.

• Podpoříme důraznější kontrolu na nádraží 
a dalších problematických místech ze strany 
městské policie.
• V boji s patologickými jevy souvisejícími se 
závislostmi budeme přebírat moderní dobrou praxi 
s důrazem na kvalitní prevenci.
• Chceme, aby městská policie byla kompetentní 
v situacích domácího či genderového násilí, v 
tomto směru podpoříme další vzdělávání našich 
strážníků.
• Zajistíme důslednější kontrolu nedodržování 
rychlosti tam, kde kvůli přehnaně rychlé jízdě 
dochází k problémům, především v nočních 
hodinách (např. Kostelecká či Kladská ulice). 
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