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Odpadové Oskary míří na Náchodsko
Nejméně směsného odpadu vyprodukovali v roce 2021 z našeho regionu obyvate-

lé města Hronov a Červený Kostelec a městyse Velké Poříčí. Soutěž Odpadový Os-
kar vyhlásil spolek Arnika letos poosmé. Cílem soutěže je popularizace obcí s nízkou 
produkcí zbytkových odpadů v  jednotlivých krajích. Velké Poříčí se v kategorii obcí 
od 1001 do 5000 obyvatel umístilo na 2. místě s úrovní třídění 70,4% (127,5 kg/ob/rok). 
V kategorii obcí nad 5000 obyvatel byl Hronov první s úrovní třídění 60,9% (133,1 kg/
ob/rok) a Červený Kostelec obsadil 3. příčku s úrovní třídění 51,4% (146,2 kg/ob/rok).

Před 11 lety provedlo město Náchod 
obnovu parku u  kostela sv. Michaela 
a  ploch před gymnáziem v  Náchodě. 
Park od té doby střežil neohrožený „sva-
tý Michael“ - dřevěná soška na sloupku, 
vytvořená řezbářem a  sochařem Zdeň-
kem Farským z Náchoda.

Soška sv. Michaela se však na podzim 
2021 „ztratila“. Navzdory pátrání se bo-
hužel nepodařilo pachatele najít a  tak 
náchodský řezbář vytvořil sochu novou, 
včetně nového dřevěného sloupu, která 
se v pondělí 19. září za pomoci pracov-
níků Technických služeb Náchod vrátila 
na své místo. 

24. 9. 1583 se na tvrzi Heřmanice u Jaroměře narodil 

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, největší voje-

vůdce třicetileté války.

Je dobré mít
správné

informace
v pravou chvíli!

Zajistěte vašim úsporám bezpečný 
přístav formou

investice do zlata a stříbra

777 017 117        kudrnac18@gmail.com

ing. Zdeněk Kudrnáč, obchodní poradce
spol. AT COMFORT  s.r.o.

Gate
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY,

BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY

A TLUMOČENÍ

LADA PETRÁNKOVÁ 

V CIZÍ ŘEČI EXCELUJE,

KDO ŠKOLU Gate NAVŠTĚVUJE. 

Od 19. září zahajujeme výuku.

Kontakt: NJ: Dr. Lada Petránková 

 603 440 969; lada.petrankova@gatenachod.cz

 AJ: Mgr. Pavel Hrabec 

 774 374 784; pavel_hrabec@centrum.cz

Výuka na míru! Zavedli jsme hybridní výuku.

Nemůžete-li přijít osobně, připojíte se online.

Více informací: www.gatenachod.cz.

ANGLIČTINA a NĚMČINA
(všechny úrovně + konverzace)

Výuka v malých skupinách nebo individuálně.

EKO spol. s.r.o., T. G. Masaryka 295

LAKUJEME VYPALOVANÝMI
PLASTY

KOVOVÉ DÍLCE DO VELIKOSTI:
2600x1800x2000 celková výška

tel.: 491 452 841, www.lakovna-eko.cz

Za každý 1 kus námi vyrobené HYDRAULICKÉ HADICE  
u nás na prodejně dostanete jednu plechovku plzeňského 
piva zdarma!

Stavte se pro novou hadici a dobré pivo, těšíme se na vás 
na Klínku v Náchodě.

LOŽISKA – HYDRAULIKA Náchod
Dobrovského 1475, Náchod - Klínek
Po-Pá: 8.00 - 15.00
www.loziskanachod.cz

PIVO ZDARMA
10. r     

25. 9. 2022 
Suchý Dul 
pod Bubnem 
14.00 hod 

Traktoriáda 
Srdečně vás zveme na 10. ročník 

Traktoriády v  Suchém Dole pod 
Bubnem směr Hlavňov.

Prezentace traktoristek a  trakto-
ristů od 12:30 do 13:30, startujeme 
ve 14 hodin. Občerstvení zajištěno, 
program pro děti. Více informací 
na  stránkách www.hasicisuchydul.
cz. Akce se koná za každého počasí.
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Prodej družstevního  bytu 1+1 v Nácho-
dě - SUN, který prošel zásadní rekon-
strukcí. Bytová jednotka  o celkové plo-
še 44,5 m2, je umístěna ve 4.NP velmi 
dobře spravovaného bytového domu, 
který byl kompletně revitalizován.

Prodej chaty v zahrádkářské kolonii vTrutnově - Kryblice ..................................................550 000,- Kč  
Novostavba bungalovu se nachází v klidné části obce Lhoty u Potštejna ..........................4 500 000,- Kč
Rekreační objekt, před rekonstrukcí v Olešnici v Orlických horách ....................................7 990 000,- Kč
Venkovská chalupa, klidná část, 2 místnosti v Slatině nad Úpou ......................................2 150 000,- Kč
Byt 3+1 v Novém Městě nad Metují v bytovém domě po rekonstrukci .............................3 600 000,- Kč

Cena: 2 190 000,- Kč 

VZPOMÍNKA
Dne 24.9.2022 uplynou 2 smutné roky, kdy nás 

navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka a babička

paní Kristina Dvořáková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná manžel, děti a vnuci

SVATOVÁCLAVSKÝ POSVÍCENÍ

NA MLEJNĚ
dvůr Rudrova mlejna v Babiččině údolí v Ratibořicích 

ve středu 28.9.2022 od 10.00 do 16.00

ŠMIKURNDA
lidová kapela z Český Skalice

Po celej víkend pečený klobásy od vokolních řezníků a uzenářů

Trampská šaratice
Divadelní Klepadlo uvádí v sobotu 

1.10. v 17 hodin na zámečku Bischof-
stein – Teplice nad Metují, Skály, roz-
verné a rozesmáté pohádky ze života 
trampů pro dospělé od 15 do 105 let, 
např. O Popelce - topičce parní loko-
motivy, Sázavský vodník nebo Čípko-
vá Růženka. 

Vstupné dobrovolné.

Pavel Kořínek, bývalý dlouholetý 
sládek náchodského Pivovaru PRIMÁ-
TOR, byl ve  středu 14.9.2022 uveden 
do Síně slávy českého pivovarství a sla-
dařství. Stalo se tak v rámci programu 
Svatováclavských slavností, které se 
konaly v Praze. „Uvedení do síně slávy 
je asi největší odměnou a poctou, které 
se my pivovarníci můžeme dočkat. Jde 
o  ocenění celoživotní práce,“ připo-
mněl ředitel pivovaru Petr Kaluža. 

Pavel Kořínek se narodil 23. března 
1951 ve  Vysokém Mýtě do  pivovar-
nické rodiny. Už jeho dědeček Josef 
pracoval v  zámeckém pivovaru Dolní 
Kralovice na Benešovsku, jeho tatínek 
Eduard byl postupně sládkem v několi-
ka pivovarech. Pavel Kořínek se rozho-
dl pokračovat v rodinné tradici a začal 

studovat Střední školu potravinářské 
technologie v Praze. Po maturitě v roce 
1970 a  absolvování dvouleté vojenské 
základní služby nastoupil do pivovaru 
Náchod. A  zůstal tu 41 let. Už roku 

1975 se stal vedoucím výroby, což bylo 
tehdejší označení sládka. Postupně 
prošel i provozy v trutnovském a brou-
movském pivovaru, které pod Náchod 
spadaly.

Kromě toho, že se spolupodílel 
na zavedení výroby speciálů v Nácho-
dě, byl i jedním z průkopníků návratu 
vaření pšeničného piva v Česku. Pivo-
var PRIMÁTOR obnovil jeho produk-
ci v  roce 2003. První zmínka o  tom, 
že Náchod vařil „bílé pivo“, je však už 
z  roku 1851. Do  důchodu odešel Pa-
vel Kořínek v roce 2013. Ovšem vazby 
s pivovarem nepřerušil. Má živnosten-
ský list na průvodcování a poradenství. 
A tak dodnes provádí exkurze a chodí 
do pivovaru na degustace, na nichž ka-
ždý týden hodnotí kvalitu výroby. 

Úspěšná běžkyně na  dlouhé tratě 
a  do  vrchu s  převýšením 1000 metrů 
i více Marie Šlechtová oslaví 5. listopa-
du kulaté sedmdesátiny. Sportovkyně 
žije dlouhodobě v Jaroměři a je to šes-
tinásobná mistryně ČR veteránů v běhu 
půlmaratónu, vítězící a obsazující první 
místo v  této disciplíně celé desetiletí 
od roku 2012 do roku 2022. Dále obsa-
dila 2. místo v mistrovství Evropy v ka-
tegorii ženy 65-69 let, čehož si považuje 
nejvíce. S přibývajícím věkem ji ubývají 
soupeřky, a proto i v roce 2022 byla na 1. 
místě při mistrovství ČR v běhu do vr-
chu a při mistrovství ČR v horském půl-
maratónu na  1. místě v  kategorii ženy 
70-74 let. Výčet jejích úspěchů je dlou-
hý. Absolvovala celou řadu běžeckých 
závodů, převážně mistrovství ČR, ale 
i mistrovství světa a Evropy a zpravidla 
se umísťovala na předních místech.

„Běhala jsem už v  mateřské škole 
s  ostatními dětmi po  zahradě. Na  zá-
kladní škole jsem přidala i  skoky 
do dálky a výšky, hod kriketovým míč-
kem. V deváté třídě jsem při lyžařském 
výcviku vyhrála běh na  lyžích, takže 
na  Střední zemědělské škole v  Kadani 
byl školní rok obsazen běhy i v zimním 
období. Ke konci střední školy mne sest-
ra přivedla k orientačnímu běhu – také 
parádní disciplína. V tomto sportu jsem 
pokračovala i  na  Vysoké škole země-

dělské v  Brně. Běhání jsem si přenes-
la i  do  Jaroměře a  okolí po  nástupu 
na farmu kožešinových zvířat n. p. Kara 
v  Heřmanicích nad Labem k  1. srpnu 
1979. Jaroměřsko a  vůbec Královéhra-
decký kraj byl pro mě velkou neznámou 
a bylo potřeba se s ním blíže seznámit 
pěšky, na běžkách či na bicyklu. Zatím 
bez členství ve sportovním oddílu,“ říká 
o svých začátcích 70letá sportovkyně.

„Teprve po  narození našich dvou 
dcer, první v  roce 1982, druhá v  roce 
1987, jsme se, když povyrostly, přihlásily 
do  oddílu orientačního běhu v  Hradci 
Králové. U mě se s přibývajícím věkem 
zkracovaly délky tras a  čtyři kilometry 
mi už opravdu nestačily. Z  běžeckého 
časopisu jsem se dozvěděla o mistrovství 

světa v běhu do vrchu v Dolní Moravě 
v roce 2008. To byla výzva, nic takového 
jsem dosud nezažila, a tak jsem rovný-
ma nohama skočila na  vrchy. Nebyla 
jsem poslední a  skončila jsem na  sed-
mém místě, stejně jako i v Janských Láz-
ních v roce 2013,“ doplňuje Šlechtová.  

V  letošním roce zvítězila na  Mist-
rovství ČR veteránů v  běhu do  vrchu 
Lochovice a také obsadila vítězné prv-
ní místo MČR veteránů v horském půl-
maratónu v Janských Lázních v Krko-
noších. „Orienťáky musely jít stranou. 
Vrchy byly šity přímo pro mne. To byl 
ten „správnej adrenalin“, to bylo do-
jmů, když všichni všem tleskali,“ končí 
svou výpověď úspěšná jubilantka. 

 Jiří Uhlíř

Díky velmi přesnému zobrazení sní-
maných oblastí lidského těla, zejména 
měkkých tkání, centrálního nervového 
systému i  pohybového aparátu patří 
magnetická rezonance k velmi žádaným 
vyšetřením, které je obvykle spojeno 
s  dlouhou čekací dobou. Na  objasnění 
příčin svých zdravotních potíží tak řada 
pacientů čeká několik týdnů až měsíců. 
„Rádi bychom těmto lidem nabídli mož-
nost vyšetření do dvou týdnů od objed-
nání, i za cenu toho, že budeme nuceni 
navýšit naši standardní kapacitu,“ uvádí 

vedoucí lékař pracoviště magnetické re-
zonance v Oblastní nemocnici Náchod, 
MUDr.  Petr Škoda. Objednání na  toto 
vyšetření je možné pouze na  základě 
žádanky vystavené odborným lékařem. 
Informace o způsobu objednání, formu-
lář žádanky a  další dokumentace jsou 
pacientům a indikujícím lékařům k dis-
pozici na  webových stránkách nemoc-
nice. Další informace, včetně možnosti 
objednání a aktuální objednací doby, rád 
poskytne přímo personál pracoviště MR 
na telefonním čísle 491 601 937. 

Pavel Kořínek vstoupil do síně slávy

Běžecká veteránka oslaví životní jubileum

 HRADČANY letní sportovní areál    
Koupaliště v nádherném přírodním prostředí údolí 
Metuje s různými sportovními a kulturními aktivitami  
pro děti i dospělé.

 KINO společenský dům    
Všestranný stánek pro rozličné kulturní akce. 

 OBCHVAT pro tranzitní dopravu    
Příprava jižního obchvatu od Spů k Vrchovinám  

 pro tranzitní dopravu, která odvede kamiony 
po dokončení D11 mimo město.

 BYDLENÍ město pro život     
Podpora bytové výstavby je jediná cesta, jak odvrátit 
stárnutí města.   

 KULTURA a SPORT relax je důležitý    
Poutě, koncerty, trhy, dětské dny, sportovní klání všeho 
druhu. Mějme relax pro všechny věkové kategorie doma. 

Nové Město nad Metují

www.vize-nmnm.cz

Slibovat realizaci konkrétních 
staveb nebo činností, 
o kterých budou rozhodovat 
zastupitelé z různých 
seskupení, je populismus. 
VIZE 22 uvádí své PRIORITY, 
za které bude bojovat 
v plném nasazení: 

Vyšetření magnetickou rezonancí 
do dvou týdnů 
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! AKCE !
NA NAFTU A BENZÍN 
PRO LETOŠNÍ ROK NA VEŘEJNÉ 
ČERPACÍ STANICI

VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ 

NONSTOP 
SAMOOBSLUŽNÝ 

TANKOMAT 
S MOŽNOSTÍ PLATBY KARTOU !

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč

Platba hotově a s obsluhou bude pouze 
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin

Sobota – Neděle: 8.00 – 12.00 hodin

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 
547 01 Náchod
www.cdsnachod.cz

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz

Metuje

Hronov

Červený
Kostelec

Polsko

Běloveská

Kladská

Plhovská

Za Teplárnou

Kamenice

Tepenská

Borská

Husovo
náměstí

Autobusové
nádraží

Kladská 286

VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ 

SAMOOBSLUŽNÝ 
TANKOMAT 

S MOŽNOSTÍ PLATBY KARTOU !
Každý den 6.00 – 20.00 hodin

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč

CDS s.r.o. Náchod
Barvířské náměstí 86 
550 01 Broumov
www.cdsnachod.cz

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz
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STŘEDISKO BROUMOV

! AKCE !
NA NAFTU A BENZÍN 
PRO LETOŠNÍ ROK NA VEŘEJNÉ 
ČERPACÍ STANICI

Platba hotově a s obsluhou bude pouze 
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin

Sobota – Neděle: 8.00 – 12.00 hodin

BK BIZONI NÁCHOD
Pavel Prouza
basket.nachod@seznam.cz  |  +420 608 667 732
www.basketnachod.cz

Boj o Idu
Muzeum lázeňství a  stáčení mi-
nerálních vod v Bělovsi u Nácho-
da v Jiráskově statku čp. 1 vás zve 
na výstavu na počest bývalých ma-
jitelek Věry Tetourové a Bohumi-
ly Černé každou zářijovou sobotu 
od 13 do 16 hodin. Součástí výsta-
vy je video verze roku 2013 „Boj 
o  Idu“.  Objednat se lze na  tel. 
774 850 916.

Den architektury 
opět zve 
za architekturou 
známou 
i neznámou 
Festival Den architektury na  přelo-
mu září a října opět otevře veřejnosti 
historické skvosty, moderní budovy 
i mimořádné stavby stojící v pozadí 
pozornosti a láká na objevné výpravy 
po známých i neznámých místech. 

V  Náchodě se můžeme vydat 
po zajímavých místech se sochařský-
mi realizacemi a  plastikami z  mezi-
válečného období ve  stylu art deco 
a  díly z  poválečného období i  sou-
časnosti. Program také nabízí pro-
hlídky vnitřních prostorů Galerie 
výtvarného umění, na  které naváže 
panelová diskuse s architekty o udr-
žitelnosti a  možnostech budoucích 
transformací budovy, nebo site spe-
cifi c workshopy. Další procházku 
nabízí Jaroměř, kde se můžeme vydat 
po tamním parku a dozvědět se více 
o historii území, stavbách, kompozici 
a  zeleni. Program Dne architektury 
vzniká ve spolupráci s místními spol-
ky, iniciativami či architekty a je zdar-
ma. V některých případech je potřeba 
s ohledem na kapacity potřeba rezer-
vace předem. Termíny a  více infor-
mací na www.denarchitektury.cz.
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Dnes a  zítra budou obyvatelé 
Náchoda rozhodovat nejen o  ví-
tězi voleb, ale především o dalším 
směřování města. Kandidátů a vo-
lebních slibů je mnoho, tak volte 
zodpovědně. 

Volby do obecního zastupitelstva 
jsou jiné, než do  poslanecké sně-
movny. Lidé volí známé tváře, své 
sousedy a ne politické strany. Zvo-
lení zastupitelé pak dennodenně 
řeší rozbité lampy, přerostlé stromy 
v  zatáčce, ale musí umět rozhod-
nout i strategická rozhodnutí, která 
vyžadují složitá jednání na  státní 
úrovni. 
Co vítěze voleb čeká a na co může 
navazovat

Letošní volby se odehrávají ve zce-
la odlišných kulisách než před čtyř-
mi lety. Pandemie covidu a  válka 
s  Ruskem rozkolísala nejen českou 
ekonomiku, ale i společenské jistoty. 
Škrtají se rozpočty, zdražuje se, lidé 
neví, co se stane v zimních měsících, 
až začnou topit. Hlavní rolí města 
a nového zastupitelstva tak bude klid, 
síla a rozhodnost. Současná radnice 
rozpracovala několik projektů, které 
mají na  další fungování města Ná-
chod zásadní vliv. „Na  jaře 2023 se 
začne budovat obchvat města, který 
je snem každého Náchoďáka. Dneš-
ní procházka centrem je jedna velká 

kličkovaná mezi kamiony, výfukový-
mi plyny a hlukem. Máme za  sebou 
složitá vyjednávání, stohy administ-
rativy a průtahů a já nedovolím, aby 
došlo k  zastavení zásadních investic 
města. Ekonomická krize nemůže li-
kvidovat klíčové projekty Náchoda,“ 

říká současný starosta Náchoda Jan 
Birke a  dodává: „Město vykoupilo 
Lázně Běloves, staví nové parkovací 
domy a  městskou čtvrť Tepna, při-
pravuje stavbu tenisové haly, podílí 
se na  obnově zámeckého kopce. Je 
za námi vidět hodně práce a já věřím, 
že občané Náchoda si život ve  svém 
městě náležitě užívají.“ 

Bude rozvoj Náchoda pokračo-
vat stejně kvalitně, jako doposud? 
Ve dnech 23. - 24. 9. 2022 rozhod-
ně jděte k  volbám, protože jen 
tak můžete ovlivnit kvalitu života 
ve svém městě.

O dalším rozvoji města Náchod 
dnes rozhodují tisíce občanů
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Pojď za lepším
do Dobrušky!

Nabíráme pracovníky do strojírenství na různé pozice Více informací: Adéla Kašparová, tel.: 731 588 403
www.progrestech.cz 

Jsme česká strojírenská firma s tradicí od roku 2004. 
Nabízíme tým přátelských kolegů a práci v rodinném 
prostředí. Naším cílem je smysluplná práce a spoko-
jení zaměstnanci, které bude jejich práce bavit!
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TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY

TEL. 777 24 86 24 
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VIKTORIIN OBRAZ 
ZDOBÍ LENNONOVU 
ZEĎ V PRAZE

Ve středu 7. září se v Praze na Vel-
kopřevorském náměstí setkalo 27 
umělců z EU a 2 hosté (z Ukrajiny 
a  Norska), aby společně vytvořili 
novou historickou vrstvu na Lenno-
nově zdi. Ta je v  České republice 
symbolem svobody a jednoty. Akce 
se konala u příležitosti předsednic-
tví naší republiky Evropské unii. 
Název akce FREEDOM &ENERGY 
plně naplňovali sami umělci. Mít 
možnost svobodně si malovat a vy-
jadřovat se, není ani dnes ve  světě 
totiž úplně běžné. 

K  Lennonově zdi se se štětcem 
v ruce postavila i Viktoriia Savchuk, 
studentka 4. ročníku oboru Grafi cký 
design ve Velkém Poříčí. Coby dívka 
pocházející z  Ukrajiny zastupovala 
právě tento stát. V  naší škole však 
studuje již od  1. ročníku a  obor ji 
opravdu baví. 

Celý den se nesl v  pohodové at-
mosféře. Slunečné počasí, vznikající 
nová přátelství, souhra a  společná 
radost z tvorby naprosto vykompen-
zovaly náročnost osmihodinového 
malování. A co říká Viktoriia o svém 
obrazu, který nazvala „SPADNU-
TÍ POUT“? „Každý ví o  válce, ale 
já vám chci ukázat její konec.  Moje 
práce je o  tom, jak my toužíme 
po  svobodě, konci války a  energii, 
kterou chceme předávat. Na Ukrajině 
říkají, že nebe nad hlavou je svoboda, 
proto se na  obraze rozprostírá nad 
polem.  Zničená nádrž symbolizuje 
spadnutí pout z  rukou lidí a  jejich 
osvobození. Slunečnice rašící z  ná-
drže a kolem ní jsou energií. Energií 
naší vůle a  schopnosti vstát z  kolen 
kdykoliv a za jakýchkoliv obtíží.“ 

Markéta Machová

NĚMČINA,NĚMČINA,
ANGLIČTINAANGLIČTINA

výukavýuka

překladypřeklady

tlumočenítlumočeníTel. 603 440 969 (NJ)Tel. 603 440 969 (NJ)
Tel. 774 374 784 (AJ)Tel. 774 374 784 (AJ)

OLVAN PALIVA Náchod I  Běloveská 237, 547 01 Náchod
e-mail : paliva@olvan.cz   e-mail : paliva@olvan.cz   I  www.olvanpaliva.cz  www.olvanpaliva.cz

Volejte:
775 720 820
491 428 594

PALIVA

AKCE  ŠTÍPANÉ 
           DŘEVO

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod  
Sortiment:          dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

Požadujeme: 

Životopisy zasílejte na e-mail: info@adapt-electronic.cz nebo 
telefonicky na telefonním ísle  733 125 661 

Nabízíme: 

Popis práce:  

PRACOVNÍK/CE VÝROBY 

Firma ADAPT electronic CZ s.r.o. se sídlem v Nízké Srbské -  výroba kabelové 
konfekce hledá spolupracovníky na pozice: 
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* Vdovec 76/170 nekuřák, rád pozná 
ženu se zájmy o  hudbu, tanec a  po-
znávání všeho pěkného kolem nás, 
co spolu ještě můžeme prožít. Tel. 
733 517 291

* Pronajmu 3+1 v  cihlovém za-
tepleném domě v  centru Nového
Města n.M. Byt je po  rekonstruk-
ci s  novou kuchyní se spotřebiči vč. 
pračky. Nájem 11500 Kč + inkaso 
3500,-. Tel. 773 501 770
* Nabízíme k prodeji družstevní byt 
1+kk s užitnou plochou 37,00 m2 v za-
tepleném panelovém domě v  Čer-
veném Kostelci. Byt je v  původním 
stavu a  je nutná jeho rekonstrukce. 
Prodej se uskuteční formou obálkové 
metody. Minimální cena je stanove-
na na  1.200.000 Kč. Zájemci mohou 
své nabídky podat do  30. 9. 2022 
prostřednictvím formuláře, který je 
k  dostání v  sídle SBD Náchod nebo 
na  stránkách www.sbdnachod.cz. 
Kontakt: 733 131 189. 
* Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v osob-
ním vlastnictví v  Náchodě, upřed-
nostním lokalitu sídliště Plhov nebo 
ul. Běloveská. Možnost koupě bytu 
i s nájemníkem. Tel. 774 223 981

* Nabízíme k  prodeji družstev-
ní byt 3+1 s  balkonem a  s  užitnou 
plochou 62,00 m2. Byt se nachází 
ve  zděném bytovém domě v Nácho-
dě v  části Plhov. Byt je v  původním 
stavu a  je nutná jeho rekonstrukce. 
Prodej se uskuteční formou obálkové 
metody. Minimální cena je stanove-
na na  2.000.000 Kč. Zájemci mohou 
své nabídky podat do  30. 9. 2022 
prostřednictvím formuláře, který je 
k  dostání v  sídle SBD Náchod nebo 
na  stránkách www.sbdnachod.cz. 
Kontakt: 733 131 189.
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na  tel. 
774 777 073
* Prodám byt 2+1 v  původním sta-
vu, os. vlastnictví, Plhov-Příkopy, 
4NP, balkon, sklep, nová fasáda, vý-
tahy, okna. Cena 2600000 Kč, tel. 
724 125 917, RK nevolat
* Nabízím k  pronájmu byt 2+1 
v Náchodě s balkonem, zděné jádro, 
zateplený. Cena 10000 Kč + energie, 
kauce 15.000 Kč, Volný od 15.9.2022. 
Více info na tel. 734 753 303

* Pronajmu domek v okolí Hrono-
va. Krásné prostředí a příroda. Tope-
ní ústřední na dřevo. Tel. 605 285 792
* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Ná-
chodě, platím v  hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630
* Pronajmu rodinný domek blízko 
Náchoda, jen dlouhodobě. Krás-
ná příroda. Jen vážní zájemci. Tel. 
777 803 359
* Pronajmu byt 3+1 v  rodinném 
dvojdomku v  Náchodě Třešinkách, 
část zahrady k rekreaci. Kauce 10 tis., 
nájemné 8 tis., záloha na  energie 8 
tis. Tel. navečer: 774 407 168
*Pronajmu družstevní byt 2+1- 56m² 
s  balkónem v  Náchodě na  Plhově. 
Byt je po rekonstrukci. Volný od říj-
na. Tel. 604 274 407
* Pronajmu menší garsoniéru 
v  Hronově vhodnou pro 2 dospělé 
osoby. Tel. 608 667 730

* Dobrý den, jsem z Bohuslavic nad 
Metují a ráda bych tu zůstala, a tak 
touto cestou hledám dům ke  kou-
pi. Případně i  okolí. Děkuji. Tel. 
605 942 729
* Prodám větší stavební pozemek 
v  Dolní Radechové, list vlastnictví 
208, par. č. 2079, celková výměra 
2591 m2, možno rozdělit na  2 části. 
Cena 1.350 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky pro-
sím na tel. 775 777 073
* Sháním chatu, chalupu, domek 
v okolí Náchoda do 20 km na všechny 
směry, nabídněte na tel. 774 777 072

* Pronajmeme skladovací prosto-
ry v  Dolní Radechové, 75 m2, beto-
nové podlahy, 3,8 m výška stropů, 
elektřina 380 V, vodovod, umyvadlo, 
el. garážová vrata. Cena: 3  490 Kč/
měsíc. Energie dohodou. Parkování 
před objektem u hlavní cesty. Volné 
od 1.10.2022. Tel. 602 284 585
* Poptávám DLOUHODOBĚ pro-
nájem zděné garáže s  el. přípojkou 
v  Náchodě, nejlépe ulice Za  Kap-
ličkou, popřípadě v  blízkém okolí, 
cena do  1100 Kč. Pište SMS na  tel 
603 799 657, ozvu se, děkuji, Michal.

* Prodám kulatý stůl o  průměru 
90 cm, světlý buk a malý konferenční 
stolek. Foto zašlu. Tel. 602 103 775
* Nabízím smrkové palivové dře-
vo štípané v délkách 25cm až 60cm. 
Možnost dopravy 7-20 prms. Tel. 
725 071 731
* Prodám krmné brambory 3Kč/kg. 
Náchod, tel:604 604 801.

BYTY

cer   kovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Mar  na Tichá        Ing. Mar  n Tichý
         776 622 776                   776 622 777

 

www.reality  chy.cz

NEMOVITOSTI

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2022

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

SEZNÁMENÍ

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

Příjmu řidiče skupiny C 
+ profesní průkaz na rozvoz

paletového zboží po ČR. 

Každodenní návraty
na firmu a volné víkendy.

Bližší info 603 180 847.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 59,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka    panenky    kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

Provádím tyto práce:
zdiva, štuky, malby, nátěry, 

koupelny, voda, odpady v PVC, 
hodinový manžel, práce se dřevem, 

podlahy, bourací práce 
a další práce. 

Tel. 604 174 332

Senior klub v říjnu
Senior klub Náchod pro vás na říjen připravil tyto programy v klubov-
ně, na které jste zváni:
* čtvrtek 6.10. od  14 hod. „BUL-

HARSKO“, fi lmový dokument 
z cykl „Nejkrásnější místa světa“;

* čtvrtek 13.10. od 14 hod. „Cesty 
písní – melodie hor“ a „Hudební 
parník“, hudba vždy potěší, tak se 
přijďte zaposlouchat;

* čtvrtek 20.10. od 14 hod. „Snůš-
ka pohlednic ze zájezdů Červe-
nokosteleckých seniorů“ (Brou-
movsko, Liberecko, Mělnicko, 
Wroclaw v  r. 2021). Promítání 
připravil p.  Zdeněk Nývlt a  vy-
právění doplní i p. Leoš Polášek;

* čtvrtek 27. 10. od  14 hod. „Ná-
zorné poučení seniorů k  jejich 
bezpečnosti“ – kdy nám herci 
předvedou dle skutečných přípa-
dů Policie ČR, jak se bránit pod-
vodníkům, zajišťuje por. Mgr. Mi-
roslav Mervart. Toto zajímavé 
představení byste měli shlédnout.

Na  vaše návštěvy se těší členové 
výboru Senior klub, z.s., Náchod, 
Rybářská 1819. V kanceláři můžete 
vyřídit své žádosti vždy po progra-
mu v PO a ČT 15.30-16 hod.

V létě ochladí, v zimě ušetří!
Zrcadlová 

protisluneční 
fólie na okna

V parném létě pomáhá snížit 
teplotu až o 10°C

V zimě ušetříte na vytápění až 50%
Více informací získáte 

na tel. 773 058 884 
(nejlépe SMS) nebo e-mail: 

ksela5@seznam.cz

Hostinec Na Králíku
Zblov

Vás srdečně zve na:

ŘÍZKOVÉ HODY
SO 1.10. a NE 2.10. 2022

OMÁČKOVÉ HODY
SO 15.10. a NE 16.10.2022

POSVÍCENÍ VE ZBLOVĚ
od PÁ 28.10. do NE 30.10.2022

SVATOMARTINSKÉ HODY
SO 12.11. a NE 13.11.2022

Tel. 491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz 

nebo facebook

* Prodám 8 jehnic Suff olk, stáří 9 
měs., váha 40-45 kg. Cena 1500/ks. 
Hronov, tel. 602 428 288
* Prodám jednoleté vynesené sle-
pice, bíle Leghornky, 60 Kč/kus. Tel. 
724 080 344

* Železnice, autobusy - jízdní řády, 
knihy a  vše, co se týká této oblasti 
dopravy. Tel.č. 722 907 510
* Koupím staré jízdní řády ČSD 
a ČSAD, železničářské uniformy a ja-
kékoliv věci týkající se železnice. Tel. 
603 549 451
* Koupím mince, bankovky, šperky, 
hodinky, obrazy, a jiné předměty. Tel. 
604 16 44 85
* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, 
mince, pohlednice, knihy i  celou 
pozůstalost. Peníze na  ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a  příslušenství - objektivy, 
staré fotografi e, reklamní fotogra-
fi cké materiály. TEL.: 777  559  451
* Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, 
hry apod. TEL.: 603 549 451
* Koupím hodinky PRIM a náhrad-
ní díly na  hodinky PRIM - pláště, 
sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky 
a  další díly. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510

* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.: 722 
907 510
* Koupím starý nábytek i celou po-
zůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoa-
paráty, vyznamenání, mince a ban-
kovky, pohlednice a známky. TEL.: 
724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné 
i  poškozené věci, veškeré hračky 
KDN aj., různé vláčky MERKUR 
aj., starožitný a chromovaný náby-
tek a  jiné zajímavosti do  r. 1975, 
hodiny, hodinky, hudební nástro-
je, fotoaparáty, rádia, sklo, porce-
lán, obrazy, knihy, časopisy, plaká-
ty, voj. výzbroj a výstroj, veterány 
atd. TEL.: 608 811 683

* Koupím Vaši celou sbírku (po-
zůstalost) mincí, bankovek, pla-
kátů, pohlednic, knih, časopisů, 
obrazů, skla, porcelánu, hraček, 
vláčků, autíček, angličáků, hodin, 
hodinek, LP desek, CD a  vše-
ho možného, i  na  náhradní díly. 
TEL.: 777 579 920

* DVD??? Každým dnem se čitelnost 
DVD zmenšuje! Nemáte už DVD 
na  čem přehrát? Převedu na  Flash - 
Data Disk. DVD (video VTS) DVD 
-R DVD +R. +420 606 629 767
* Digitalizace. Převod 8mm fi lmů, 
VHS a  DV kazet, skenování ne-
gativů a  diapozitivů. Kvalitně. Tel. 
606 629 767
* Nabízím přivýdělek pro muže, 
ženy i seniory na rozvoz knih. Výdě-
lek 20-30 tis. Kč. Tel. 739 448 453
* LOV DUCHŮ: Řešení parano-
rmálních (anomálních) aktivit 
v domech či bytech. Vyhledání geo-
patogenních zón. J. Malý, tel. 774 
814 111
* Vyklízení pozůstalostí, bytů, ga-
ráží, půd včetně odvozu odpadů. 
Slušné jednání. Cena dohodou. Tel. 
603 549 451
* Přijmeme muže, ženy i  seniory 
na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Vý-
dělky 20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359

* Koupím Babetu 210 nebo Stellu, 
MZ, Simson, Jawa, CZ i jiné motorky, 
nabídněte. Tel. 776 327 208
* Prodám nové zimní pneu + disky 
HANKOOK WINTER EVO 2 W320, 
225/50 R17 98. Na  BMW X1. Cena 
12.000 Kč. Tel. 776 603 407
* Prodám černé plechové disky, 
nové, na  pneu R14, cena dohodou. 
Tel. 602 103 775
* Prodám Renault Clio 3, 1.2 i, 55 kW,  
r.v. 2006, 5dvéř., zlatá metalíza, pěk-
ný stav, ABS, 4x airbag, nové rozvody, 
zachovalý stav. Cena 64.000 Kč. Nová 
STK. Tel. 777 708 548

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO
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Jiráskovo gymnázium na cestách
Hned první neděli po  nástupu 

do  školy se studenti Jiráskova gymná-
zia Náchod vydali na  dalekou cestu 
za poznáním. Pro obrovský zájem jsme 
se vypravili hned dvěma autobusy s cel-
kem 102 studenty, a  to se stejným pro-
gramem zájezdu, ale s  jednodenním 
odstupem, abychom se u památek „ne-
mačkali”. Nejprve jsme prožili krásný 
slunečný den v Amsterdamu, kde jsme si 
po  prohlídce historického středu města 
s náměstím Dam, Královským palácem 
a  korunovačním kostelem, procházce 
po květinovém trhu a nákupu suvenýrů 
odpočinuli při plavbě po městských ka-
nálech a řece Amstel. Následně jsme se 
zastavili u domku Anny Frankové, v za-
hradě Dvora bekyní a nevynechali jsme 
ani proslulou „čtvrť červených luceren“. 

Po  přenocování v  hotýlku v  Belgii 
jsme se řádně odpočatí vydali na  cestu 
k  přístavu Calais. V  brzkém odpoledni 
jsme už sbírali kamínky na pláži v Do-

veru a  obdivovali majestátní hrad nad 
bílými útesy. Zbytek dne jsme strávili 
v historickém městě Cantenbury s krás-
nou katedrálou a  malebnými uličkami. 
Nezklamalo ani univerzitní městečko 
Cambridge, kde někteří studenti využili 
možnosti nechat se místními studenty 
svézt část cesty po řece Cam – tzv. pun-
ting tour a část vyšplhala na věž koste-
la Great St. Mary Church, aby si užila 
úchvatný pohled na město z výšky. Od-
poledne jsme ještě stihli navštívit nultý 
poledník a observatoř v Londýně v části 
zvané Greenwich. Pak už honem zpět 
k  hostitelským rodinám, vydatným ve-
čeřím a plánům na poslední den. 

Ten jsme strávili celý v Londýně, který 
nám umožnil nejen obdivovat úžasnou 
architekturu např. katedrály sv. Pavla, 
budov Parlamentu, Westminsterského 
opatství, pevnosti Tower a mnoha dalších 
skvostů, ale nechal nás zažít i pravé ang-
lické počasí, až nám čvachtalo v botách. 

Nezapomenutelný byl, pro studenty z 2. 
skupiny, pohled na  květiny a  dojemné 
vzkazy u bran Buckinghamského paláce, 
kam se lidé přicházeli loučit s královnou 
Alžbětou II., ale také duha nad mostem 
Tower Bridge, kterou zase viděli studen-
ti z 1. skupiny při posledním ohlédnutí 
na úplném konci výletu. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
CK Jany Hudkové za, jako vždy, perfekt-
ně připravený zájezd, svým kolegyním 
Zdeně Jirkové, Kátě Francové a Petře Za-
pletalové za ochotu doprovodit studenty, 
postarat se o ně a „protrpět“ 15hodino-
vou cestu autobusem (i když luxusním) 
tam a 20hodinovou cestu zpět. A hlavně 
moc děkuji všem účastníkům zájezdu, 
že byli takoví, jací byli, a že jsme si tím 
pádem mohli naši výpravu společně po-
řádně užít. Díky a hodně sil do nového 
školního roku!   

Mgr. Lenka Hronková 
hlavní organizátor
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www.bazenymachov.cz

BAZÉNY BAZÉNY •• ZASTŘEŠENÍ  ZASTŘEŠENÍ 
PLASTOVÉ NÁDRŽEPLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž • servis

Loňský školní rok považujeme za vel-
mi zdařilý. Žáci z  pátého ročníku naší 
školy se hlásili na výběrové školy v Ná-
chodě. Z  dvanácti dětí se tři dostaly 
na Jiráskovo gymnázium a dvě pokračují 
na ZŠ Komenského v matematické třídě. 
Naše kroužky (dramatický, taneční a sbo-
reček) spojily síly a  nacvičily hudební 
představení „Děti z  Bullerbynu“, které 
potěšilo i diváky na Kuronských slavnos-
tech. V srpnu náš bývalý žák Radek Litoš 
začal vydávat svůj časopis „Kaktusáci“. 
I jeho úspěch nás těší. O prázdninách se 
ve škole na Babí nezahálelo. Děti se těši-

ly na  zbrusu novou a  skvěle vybavenou 
učebnu informační techniky. Díky pat-
nácti počítačům má každý žák možnost 
pracovat samostatně a lépe si tak osvojit 
získané dovednosti. Moderní vybavení 
využíváme i v hodinách českého jazyka, 
matematiky a  angličtiny. Nově má ško-
la bezbariérovou toaletu a  schodolez. 
Do  školního roku 2022/23 jsme vstou-
pili s  chutí do  práce a  plnými třídami. 
Na  podzim nás čekají besedy, tradiční 
výlet do Prahy a Drakiáda.   

Kolektiv 
ZŠ Pavlišovská - Babí

Na  svém posledním jednání v  tomto 
volebním období v  pondělí 12. 9. Za-
stupitelstvo města  Náchoda  rozhodlo                              
o  nákupu nemovitosti ve Velkých lázních 
- pozemku st.p.č. 122 o výměře 243 m2, 
jehož součástí je stavba č.p. 116, p.č. 161/1 
(ostatní plocha, zeleň) o výměře 2986 m2 
a  p.č. 161/2 (ostatní plocha, ostatní ko-
munikace) o výměře 3021 m2 v k.ú. Bělo-
ves z majetku soukromého vlastníka.

Jedná se o  objekt tzv. Vily  Panzin-
ky (viz foto v příloze) včetně přilehlých 
pozemků, jejíž nákup do  vlastnictví 

města Náchoda zastupitelé jednomyslně 
(24 hlasy z 24 přítomných, 3 byli omlu-
veni) schválili za cenu v místě a čase ob-
vyklou, tj. 10 mil. Kč. 

„Jde o  mimořádnou příležitost, jak 
získat do majetku města historicky nejza-
chovalejší objekt ve Velkých lázních. Jsme 
přesvědčeni, že jde o skutečně strategické 
a správné rozhodnutí, protože jedině tak 
můžeme předejít dalším spekulativním 
převodům majetku v tomto prostoru, kde 
trvale podnikáme kroky k obnově lázeň-
ství,“ vysvětlil starosta Jan Birke.

Zdařilý školní rok

Město Náchod se stane vlastníkem 
Vily Panzinka v Bělovsi

Svatováclavské 
slavnosti

Město Broumov ve  spolupráci se 
ZUŠ Broumov a  Římskokatolickou 
farností Broumov srdečně zvou 
na Svatováclavské slavnosti dne 28.9. 
od  8:30 na  Mírovém náměstí. Těšit 
se můžete na  jarmark, slavnostní 
průvod, vystoupení kapel Poutníci 
a Walda Nerušil a další program pro 
děti a dospělé.

Zveme širokou veřejnost na novou vý-
stavu s názvem Kávová krize, kterou mů-
žete shlédnout v týdnu od 1. října do 8. 
října 2022 v parku u autobusového ná-
draží v Náchodě. Autor výstavy Stanislav 
Komínek a  jeho spolupracovníci z  or-
ganizace Fairtrade Česko a  Slovensko 
vyrazili za pěstiteli kávy v  jihoamerické 
Kolumbii. Díky jejich příběhům a foto-
grafi ím můžeme nahlédnout do  života 
lidí, se kterými se běžně nesetkáme, ale 
většina z  nás se s  nimi nepřímo spoju-

je každé ráno. Náš šálek kávy může mít 
různé dopady na životy pěstitelů. 

Výstava vám přiblíží, jak se pěstuje 
káva, čemu musí čelit její pěstitelé v ob-
dobí cenové i  klimatické krize. Střední 
zdravotnická škola Náchod pro širokou 
veřejnost vystaví fotografi e nejenom 
o životě pěstitelů kávy v Kolumbii. Na-
příklad věděli jste: že káva patří mezi 
nejoblíbenější nápoje dnešní doby a, že 
více než polovina Čechů pije denně dva 
až tři šálky kávy, že se nejvíce kávy vy-

pěstuje v Brazílii, Vietnamu a Kolumbii, 
že lidé stojící za  naším šálkem kávy se 
potýkají především s nízkými výkupní-
mi cenami, rostoucími náklady na  její 
pěstování a nejistotou dobré sklizně, kte-
rou zesilují dopady klimatických změn? 

Více informací najdete na  www.vy-
stavanastromech.cz. Přijďte se podívat, 
podpořte férový obchod! 

Marie Veverková, SZŠ Náchod-EA, 
(náchodský organizátor), 

veverkova@zdravkanachod.cz

Výstava na stromech


