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Kladské pomezí se již od roku 2016 
řadí mezi regiony s vlastní ochrannou 
známkou regionálních výrobků - Regi-
onální produkt Kladského pomezí. Do 
této chvíle jich bylo certifi kováno více 
než 20. Najdete mezi nimi různé po-
choutky, šperky, keramiku, bytové do-
plňky, mýdla a koupelové soli, ale také 
výrobky, které potěší především děti.

V letošním roce se řady stávajících re-
gionálních produktů rozrostly o kolekce 
ložního prádla značky Darré z Náchoda 

s autorskými vzory a kresbami. Rodinná 
fi rma působí na českém trhu již od roku 
2008 a navazuje na textilní tradici naše-
ho regionu. Dalším nově certifi kovaným 
výrobkem je Omalovánkový průvodce 
městy od Michaely Luňákové ze Stud-
nice. Originálně zpracované brožury vás 
provedou městy Česká Skalice, Červený 
Kostelec či Jaroměř, a do budoucna au-
torka plánuje tvorbu dalších. Její snahou 
je milou formou děti nejen zabavit, ale 
také obohatit jejich vědomosti.

PRIMÁTOR 
slaví úspěchy doma 
i v zahraničí

Pivo z  náchodského pivovaru PRI-
MÁTOR je úspěšné nejen v  Česku, 
ale cení si ho i  v  zahraničí. Důkazem 
jsou toho dvě nedávné akce – Dočes-
ná v Žatci a britská soutěž World Beer 
Awards. Z  obou degustačních soutěží 
do  Náchoda putovalo hned několik 
medailí. 

Z prestižní degustační soutěže World 
Beer Awards, která se koná ve  Velké 
Británii, si PRIMÁTOR odvezl hned 
šest ocenění v  kategorii Country Wi-
nners. Zlatou medailí cinklo náchod-
ské pšeničné pivo. Stříbrnou dostala 
16 EXKLUZIV. Bronzovou medaili má 
například náchodská Tchyně, Stout 
nebo nealko pivo s příchutí exotického 
yuzu. 

„Je skvělé, že jsme si přivezli tolik 
medailí. Uspěli jsme mezi stovkami piv 
z  celého světa, moc si toho vážíme,“ 
říká šéf PRIMÁTORU Petr Kaluža. 
Obrovským úspěchem pro náchodský 
pivovar je opětovná účast Petra Ka-
luži mezi porotci. „Byl jsem tam jako 
ambasador českého pivovarnictví. Je 
to pro mě ohromná čest,“ usmívá se 
Kaluža.

PRIMÁTOR slavil úspěchy nejen 
v zahraničí, ale i na domácí scéně. Za-
čátkem září se v Žatci konaly slavnosti 
piva Dočesná. Degustační soutěže se 
zúčastnilo 27 pivovarů s  celkem 158 
druhy piv. Soutěžilo se ve 13 kategori-
ích. „Zvítězili jsme v  kategorii pšenič-
ných piv s pivem PRIMÁTOR Weizen, 
první jsme byli i  v  letos nové katego-
rii nefi ltrovaných piv s  PRIMÁTOR 
11% nefi ltrované. Stříbrnou medaili 
jsme získali s pivem PRIMÁTOR APA 
(American Pale Ale) v kategorii svrchně 
kvašených piv. A mezi silnými polotma-
vými pivy se umístilo na bronzové po-
zici pivo PRIMÁTOR 13 Polotmavé,“ 
vyjmenovává Kaluža.                           (PK)

2. října 1952 se v Náchodě narodil Václav Kotal, bý-

valý československý fotbalový útočník, poté trenér 

např. Zbrojovky Brno či B týmu Sparty, od  května 

2022 trénuje FK Viktoria Žižkov. 

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

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.

akční nabídka pivovaru

10.10. - 22.10. 2022
nebo do vyprodání zásob. 
Akce platí v prodejně
pivovaru a na Distribuci
Vysokov

máte už naši věrnostní kartu?
www.iloveprimator.cz

AKCE

10,90

S KARTOU

10,36

AKCE
13,90

S KARTOU

13,21

Poznejte rozmanitost 
regionálních výrobků
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VZPOMÍNKA
Dne 10.10.2022 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

pan Richard Kulhánek z Meziměstí.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

NĚMČINA
PŘEKLADY 

běžné, odborné, 
soudní (kulaté razítko)

Tel. 603 440 969

Tradiční 
Olešenské 
posvícení

Již mnohaletá tradice proběhne 
10. října 2022. V 9 hodin je sraz 
u školy v Olešnici odkud se vydá 
průvod s  hudbou do  Červeného 
Kostelce. Od 10 do 11 hodin bude 
mše svatá za živé i zesnulé osad-
níky Olešnice a  od  11 do  12 je 
v plánu odchod s hudbou do so-
kolovny v Olešnici, kde bude po-
svícenské odpoledne s muzikou.

Fond vyplatil 
stipendia

Nadační fond na  podporu nemoc-
nice v  Náchodě získal v  roce 2018 do-
taci od  Královéhradeckého kraje na  re-
alizaci stipendijního programu pro 
nelékařský zdravotnický personál, ve výši 
1.670.000 Kč. Nyní je tato částka téměř 
vyčerpána a  Fond vyplatil 23 stipendií 
ve  výši 60.000 Kč či 80.000 Kč nově pří-
chozím zdravotním sestrám nebo brat-
rům, kteří se náchodské nemocnici „upí-
ší“ a nejméně po dobu tří let v ní budou 
pracovat. Fond podal novou žádost a ob-
drží dotaci 1.600.000 Kč na další stipendia.

BESEDA
Stárkov v historii
Divadlo J.K. Tyla, 
Červený Kostelec, 
malý sál divadla, 
čtvrtek 13.10.2022 v 17 hodin.

Stárkov v  minulosti platil za  vý-
znamné správní centrum. Z  historie 
se dochovaly zajímavé zprávy o míst-
ním soudnictví, pánech na  zdejším 
zámku, obyvatelstvu a klíčových udá-
lostech. Během besedy s  publicistou 
a  historikem Richardem Švandou se 
vrátíte do  zajímavé historie stárkov-
ského panství.

Památným dnem sokolstva si při-
pomínáme statečnost sokolů během 
2. světové války. Reinhard Heydrich 
krátce po  svém příchodu do  protek-
torátu v  roce 1941 zahájil faktickou 
likvidaci sokolské organizace a  jejích 
čelných představitelů. Zásah proti so-
kolům gradoval v noci ze 7. na 8. října 
1941, kdy byla zahájena „Akce So-
kol“. Byli při ní systematicky zatýká-
ni členové vedení sokolské obce, žup 
i funkcionáři sokolských jednot. Cel-
kem bylo postiženo a stíháno na 1500 
sokolů. Hlavním argumentem byla 
skutečnost, že organizační aparát So-
kola sloužil v  masovém měřítku od-
bojovému hnutí. Právě události z  8. 
října 1941 vedly následně k  tomu, že 
se sokolové a  sokolky s  doslova se-
bevražedným obětováním zapojili 
do  příprav likvidace Reinharda Hey-
dricha.

Dne 8. října si symbolicky připo-
mínáme nejen pět tisícovek sokolů 
a  sokolek, kteří položili své životy 
v protinacistickém odboji, a mezi ni-
miž bylo i  na  150 spolupracovníků 
výsadku Anthropoid podílejících se 
na  přípravách atentátu na  Reinharda 
Heydricha, ale i všechny sokoly, kteří 
padli v  letech 1. světové války v  řa-
dách československých legií bojujících 
za  vznik samostatného státu, stejně 
jako sokoly a sokolky z řad 3. protiko-
munistického odboje.

Tyto události si v  Náchodě připo-
mínáme vyvěšením sokolské vlajky 
na  náchodské sokolovně a  večerem 
sokolských světel, což je tradiční so-
kolská vzpomínková akce, která má 
svíčkami puštěnými po  vodní hladi-
ně připomenout osudy sokolských 
hrdinů, kteří obětovali život pro svou 
vlast.          Výbor T.J. SOKOL Náchod

Klub lodních modelářů Náchod, 
p.  s., s  hlubokým zármutkem ozna-
muje, že 16. září 2022 naše řady opus-
til dlouholetý předseda pan Pavel 
Schulz. Z  výročí padesáti let klubu, 
jehož byl zakládajícím členem, se už 
bohužel v následujícím roce těšit ne-
bude. Modely nejen lodí a  lodiček 
se staly jeho celoživotní zálibou až 
do chvíle samé, jeho náhlého úmrtí. 

Ve věku 81 let nás stále překvapoval 
neobvyklými modely, které vymýšlel 
a stavěl. Překvapoval jejich důvtipným 
mechanickým i  elektronickým vyba-
vením, za které by se nemusel stydět 
ani profesionál, a  to i  přesto, že byl 
celoživotně zaměstnán na  železnici. 
Využitelnou vodní plochou pro jeho 
miniaturní modely se nejednou stala 
i kašna na náchodském náměstí. Další 
nápady a plány si však odnesl do mo-
delářského nebe. 

Svojí radou a  pomocí získal řadu 
lodních modelářů, kteří tvoří dopo-
sud jádro klubu. Odměnou a  radostí 
mu pak byly nastupující mladší gene-

race. Byl patřičně hrdý na jejich spor-
tovní úspěchy, korunované nejednou 
zlatou medailí, jak ze soutěží mistrov-
ství České republiky, Evropy tak i  ti-
tuly Mistrů světa. S odchodem  Pavla 
ztrácíme nejen svého člena, ale i uči-
tele a kamaráda. Touto cestou bychom 
chtěli také vyjádřit soustrast zarmou-
cené rodině. Děkujeme a  budeme 
vzpomínat.  

Klub lodních modelářů Náchod

Skryté poklady geoparku Broumovsko 
Možná denně chodíte kolem unikátní přírodní památky a  ani o  tom nevíte. 

Na mnoha místech Polické křídové pánve, Broumovské kotliny, Javořích a Jestřebích 
hor najdeme hotové přírodní učebnice některých geologických oborů jako napří-
klad sedimentologie, hydrogeologie, vulkanologie nebo paleontologie. Právě o ta-
kovýchto, často nenápadných, kamenných zajímavostech, roztroušených po území 
Národního geoparku Broumovsko si můžete popovídat se Stanislavem Staříkem. 
Přednáška se uskuteční v úterý 11. 10. 2022 od 14:30 Pellyho domy v rámci Polické 
univerzity volného času a je přístupná široké veřejnosti. Vstupné 80 Kč.

Říjen bude v  broumovském klášteře 
ve  znamení třetích hudebních reziden-
cí. Hosty Vzdělávacího a  kulturního 
centra Broumov budou český skladatel, 
pozounista a herec Jan Matásek a norská 
skladatelka Ann-Mari Pettersen Magga. 
Hudební rezidence jsou součástí pro-
jektu Hortus Musicalis Broumov – rezi-
dence, kulturní výměna, komunita. Oba 
hudebníci stráví v  broumovském kláš-
teře celý měsíc a čeká je nejen skládání 
nové hudby, ale třeba i společné tvoření, 
do  kterého se zapojí děti z  Broumova. 
Cílem rezidence je nabídnout oběma 
autorům inspirativní prostor pro tvorbu 
a  zapojit je do  spolupráce s  místní ko-
munitou.

Jan Matásek je český hudební skla-
datel, pozounista a  herec, který působí 
též jako pedagog hudebních seminářů 
na  Fakultě humanitních studií Univer-

zity Karlovy a  na  Katedře alternativní-
ho a  loutkového divadla DAMU nebo 
lektor divadelních festivalů. Komponu-
je scénickou hudbu pro česká divadla 
a spolupracuje s řadou významných di-
vadelních režisérů. 

„V  broumovském klášteře se budu 
věnovat hudebně-zvukovému plánu pro 
dokudrama o životě Vlasty Kálalové-di 
Lottiové a  kompozici pokračování kla-
vírní sbírky „Co jsem našel v podkroví“. 
Také bych se chtěl zaměřit na přípravu 
témat a  skic pro balet Geisha. V  plánu 
je i spolupráce s ředitelem broumovské 
ZUŠ Štěpánem Přibylem a  pomoc při 
výrobě hudebního klipu ve  spolupráci 
s pedagožkou Evou Kroupovou a jejími 
žáky k písničce Bubák,“ uvedl Jan Ma-
tásek. 

Ann-Mari Pettersen Magga je nor-
ská hudební skladatelka, která se věnu-

je klasické, současné i  fi lmové hudbě. 
Experimentuje s různými žánry a často 
využívá také elektroakustiku. Složila 
mnoho děl pro vokály, sólové nástroje, 
smyčcová kvarteta a orchestry. Vytvořila 
také hudbu pro mnoho krátkých fi lmů 
a dokumentů, včetně fi lmů „Th e cultu-
re“ a „Danderion mum“, které byly pro-
mítány na  fi lmových festivalech po  ce-
lém světě. „Aktuálně pracuji na  svém 
vlastním projektu „Conciliation“ a ráda 
bych se práci na  tomto díle věnovala 
i během hudební rezidence v Broumově. 
Výsledkem této práce by měla být série 
koncertů pro sbor i sólové umělce, které 
využijí norský nástroj Langeleik a  bu-
dou inspirovány také mou sámskou ná-
rodní identitou. V Broumově bych ráda 
vytvořila také hudbu pro místní taneční 
třídu, která by byla součástí jejich taneč-
ního vystoupení,“ sdělila Magga.

Rychlý technologický vývoj ve  zdra-
votnictví přináší do  nemocnic nové 
možnosti, které lékařům umožňují stále 
přesněji a  komfortněji diagnostikovat 
potíže svých pacientů a tím je efektivněji 
léčit. Cestou výrazné modernizace svého 
přístrojového vybavení se i díky dotační-
mu programu REACT EU vydala i Ob-
lastní nemocnice Náchod. Nejnovějším 
přírůstkem do  rodiny špičkových dia-
gnostických přístrojů je nové CT s prvky 
umělé inteligence Somatom X.cite, které 
oproti předchozímu přístroji nabízí řadu 
benefi tů pro pacienty i personál nemoc-
nice. 

„Pro naše laboranty je nový CT přístroj 
výrazně uživatelsky přívětivější a zjedno-
dušuje nám práci. Dále díky rychlejší akvi-
zici umožní vyšetřit více pacientů. Velkým 
pozitivem je i  to, že u  většiny vyšetření 
působí na pacienta oproti předešlému pří-
stroji nižší dávka ionizačního záření. Díky 
možnosti ovládání pouze z  vyšetřovny 
nám také usnadní práci s  covidovými či 
jinak infekčními pacienty. Dalším bene-
fi tem je větší otvor gantry přístroje, díky 
kterému můžeme vyšetřit i  dříve nevy-
šetřitelné obézní pacienty například před 
bariatrickými operacemi, dále umožňuje 
přesnější zaměření při provádění někte-
rých intervenčních výkonů jako jsou bio-
psie, drenážní výkony či kořenové obstři-
ky,“ vysvětluje benefi ty nového přístroje 
primář radiodiagnostického oddělení 
náchodské nemocnice MUDr.  Marek 
Strnad. 

Nové CT navíc náchodské nemocnici 
umožnilo nabídnout rozšíření nabíze-
ných výkonů a zkvalitnit některá vyšet-
ření. Soft ware přístroje využívá dostup-

ná data o pacientovi, například pohlaví, 
výšku a  věk, a  kombinuje je s  dalšími 
specifi ckými informacemi, získanými 
při dotazování zdravotníků. Přístroj 
pak optimalizuje skenovací parametry 
na  míru každému pacientovi, aby za-
jistil co nejkvalitnější a  nejpodrobnější 
snímky sledované části těla. Pacienti 
ocení také lepší možnosti v komunika-
ci s  personálem. Radiologičtí asistenti 
totiž mohou skenování připravit a pro-
vést pomocí odnímatelných tabletů 
a  díky tomu mohou u  pacientů zůstat 
až do okamžiku těsně před skenováním 
a  zajistit jejich lepší přípravu. Během 
samotného skenování jsou pacientům 
podávány informace o tom, jak dýchat, 
nejen přes reproduktor, ale také vizu-

álně a srozumitelně přes displej. To vše 
napomáhá pacientům během snímko-
vání co nejvíce spolupracovat. 

Oblastní nemocnice Náchod je jedním 
ze dvou zdravotnických zařízení v  Čes-
ké republice, kde je tento nejmodernější 
přístroj instalován. „Nové CT jsme po-
řídili za  bezmála 15 milionů korun díky 
dotačnímu projektu REACT EU, který má 
nemocnice lépe připravit na  další situa-
ce podobné těm, které jsme zažili během 
covidové epidemie. Tento program umož-
ňuje náchodské, rychnovské a  broumov-
ské nemocnici nakoupit nové vybavení 
v  celkové hodnotě přibližně 300 milionů 
korun,“ vysvětlil ředitel Oblastní nemoc-
nice Náchod RNDr. Bc. Jan Mach. 

Lucie Chytilová, foto ONN

Památný den sokolstva

VZPOMÍNKA
Dne 7. 10. uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný tatínek a dědeček
Václav Smola 

a dne 7. 8. bylo 6. výročí, kdy nás také opustila 
jeho životní partnerka
Věra Smolová.

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
My nikdy nezapomeneme. 

S láskou vzpomíná rodina  Kafkova, 
Zítkova a Prausova.

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.

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                                  
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

Cena: 2 190 000,- Kč 

Hudební rezidence v broumovském kláštěře

Smutek v řadách modelářů 
nejen na Náchodsku

S novým špičkovým CT přístrojem přichází 
do náchodské nemocnice prvky umělé inteligence
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BK BIZONI NÁCHOD
Pavel Prouza
basket.nachod@seznam.cz  |  +420 608 667 732
www.basketnachod.cz

Tři benefi ční večery na brou-
movském letišti v Martínkovicích 
završily SEN mládežnického tělesa 
Police Symphony Orchestra (PSO) 
z Police nad Metují. Velké cirkusové 
šapitó postupně zaplnilo téměř pět 
tisícovek diváků, kteří byli součástí 
hudebně-artistické show o snech. 
Do nedělního (18.9.) večera se pak 
tvůrcům podařilo vybrat téměř 800 
tisíc korun na dobročinné účely. 
Sbírka ale pokračuje až do 30. říj-
na 2022 na transparentním účtu 
306175049/0300. 

(foto Michal Bareš)

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

MV č.34/2016 Sb. 

Na letišti v Broumově se vyplnil sen PSO

AUTOSERVIS Švorc s.r.o. NÁCHOD
hledá zaměstnance na pozici

AUTOMECHANIK AUTOMECHANIK 
OPRAVÁŘOPRAVÁŘ
mzda od 37 000,- Kč

POMOCNÝ POMOCNÝ 
AUTOMECHANIKAUTOMECHANIK
mzda od 28 500,- Kč

Na hlavní i zkrácený pracovní poměr
Kontakt: 777 112 131, pe.sv@seznam.cz

Náchod, Hurdálkova 156

NOVĚ OTEVŘENO!
• Zdravá jídelna

• Prodejna zdravé výživy
www.plodyzeme.cz
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Královéhradecký kraj opakova-
ně jedná se zástupci Českých drah 
o problému nasazování jiných vlako-
vých souprav na území regionu, než 
které objednává. Z důvodu nedodr-
žování smluvních podmínek kraj 
drážnímu dopravci vystavil od kon-
ce roku 2021 do dubna 2022 sankční 
protokoly v celkové výši přesahující 
11 milionů korun. Za  poslední tři 
měsíce hrozí dopravci další sankce 
přesahující 14 milionů korun.

Pro kraj jako objednatele veřejné 
osobní dopravy je na prvním místě 
zajištění dostatečných a  odpovída-
jících kapacit pro přepravu cestují-
cích na  jím objednávaných spojích. 
Situaci se proto snaží aktivně řešit. 
„Máme pochopení pro to, že České 

dráhy mají obrovské problémy s opra-
vami vozidel, ale to neznamená, že 
budeme nečinně přihlížet na  to, že 
námi objednávané spoje neplní poža-
dovanou dopravní obslužnost. Svolali 
jsme proto další jednání se zástupci 
Českých drah, na kterém jsme chtěli 
slyšet řešení nastalé situace. Za sedm 
měsíců máme vyčíslené pokuty 
ve výši 25 milionů korun za neplně-
ní smluvních podmínek. Je pro nás 
nepřijatelné, aby na frekventovaných 
spojích dopravce nasazoval soupravy 
s menší kapacitou, než kterou si ob-
jednáváme,“ vysvětlil hejtman Mar-
tin Červíček.

Výše uvedené sankce neřeší pro-
blémy, které zažívají cestující. Řešení 
by podle hejtmana měla přinést ko-

ordinace a  užší spolupráce krajské 
společnosti OREDO s Českými dra-
hami při nasazování objednávaných 
souprav. „Nejde nám ani tak o  to, 
jaký typ vlakové soupravy na daném 
úseku pojede, ale o to, aby měl dosta-
tečnou kapacitu a aby místo soupra-
vy s 200 místy nejela jen 100místná 
souprava. Dnes jsme se proto dohodli 
na  lepší koordinaci, kdy naše spo-
lečnost OREDO v  případě, že zjistí 
nějaké technické nedostatky, bude 
na  Českých drahách urgovat nasa-
zení odpovídajících jednotek. České 
dráhy na oplátku přislíbily, že se za-
měří na  nasazování souprav s  do-
statečnou kapacitou, a  to i  v  rámci 
meziregionálních obměn jednotlivých 
vozů,“ doplnil hejtman.

Problémy s  dostatkem parko-
vacích míst řeší asi všechna česká 
města a  Náchod není výjimkou. 
V  dobách, kdy se vytvářel urbanis-
tický plán náchodských sídlišť a řada 
služeb i bydlení se umisťovala do sa-
mého centra Náchoda, se přirozeně 
nepočítalo s  tak velkým nárůstem 
počtu aut ve  fi rmách i  domácnos-
tech. Potřeba nových a  bezpečných 
parkovacích míst je tak logická. 
Míst, kde je možné vytvořit nové 
standardní parkoviště, je již velmi 
málo a  jejich kapacita je vzhledem 
k  nákladům na  vybudování velmi 
malá. Stejně tak je třeba chránit plo-
chy zeleně, které jsou dnes v centru, 
na sídlištích či jiných částech města. 

„Proto se snažíme hledat řešení, 
která budou všechny tyto aspekty zo-
hleďnovat a jedno takové se podařilo 
najít například na sídlišti Plhov,“ vy-
světluje místostarosta Jan Čtvrtečka.

V ulici Kostelecké mezi panelový-
mi domy vzniklo nové parkoviště, 
které obyvatelům přilehlých byto-
vých domů nabízí dalších 20 parko-
vacích stání. Plocha pro parkování 
je provedena z plastových zatravňo-
vacích dlaždic ECORASTER včetně 
podkladních vrstev. ECORASTER 
je zatížitelný a trvale udržitelný sys-
tém zatravňovací dlažby určený pro 
zpevnění půdy a umožňuje přiroze-
ný průsak dešťové vody. Je vyráběn 
jako 100% recyklát a  výrazně šetr-
nější k  životnímu prostředí oproti 
alternativním systémům. 

„Podle prvních kladných ohlasů 
od obyvatel sídliště se potvrzuje, že lze 
díky tomuto řešení realizovat parko-
vání ekologicky a ekonomicky i uvnitř 
zástavby a já mohu ujistit místní ob-
čany, že uděláme vše proto, aby tato 
nově navýšená potřebná parkovací 

kapacita sloužila právě jim,“ upřesnil 
starosta Jan Birke. Další alternati-
vou, jak řešit parkování a zároveň si 
nezhoršovat klima prostředí, ve kte-
rém žijeme, je výstavba parkovacích 
domů a  víceúrovňových parkování. 
Proto město Náchod připravilo stu-
die parkovacích domů před budovou 
základní školy na Plhově na zpevně-
né ploše u Bílé růže v centru města.

V  případě parkovacího domu 
na  Plhově před budovou základní 
školy studie počítá s  částečně pod-
zemním parkováním a dvěma patry. 
Zelená pochozí střecha s pobytovým 
prostorem by vrátila do  prosto-
ru uzavřeného sídliště nový prvek 
městské zeleně. Kapacita parková-
ní by se při zachování přijatelného 
architektonického řešení minimál-
ně zdvojnásobila ze současných 85 
na 154 stání a k tomu navíc 16 stání 
pro motocykly a  skútry! Současně 
stavba nabídne další veřejnou zeleň 
na střeše parkovacího domu, kde by 
mohl vzniknout veřejně přístupný 
volnočasový park. 

Prostor dlouhodobě neuprave-
né plochy u  Bílé růže pak při vy-
užití i  přilehlého protiatomového 
bunkru poskytuje možnost pro 
smartparking a  víceúrovňové par-
kování, např. pro rezidenty. Počet 
parkovacích míst v  této lokalitě by 
se tak mohl znásobit a současně by 
se prostor výrazně zatraktivnil. „Obě 
tyto studie z  pera pana architekta 
ing. arch. Tomáše Vymetálka budeme 
nyní projednávat se zástupci osad-
ních výborů a příměstských částí a já 
věřím, že se podaří v  rámci dialogu 
dojít k realizaci takového řešení, které 
především usnadní a zpříjemní život 
obyvatel Náchoda,“ dodává starosta 
Jan Birke.

V  neděli 2.10.2022 odjela z  Ná-
choda s trenéry Nikol Vítková na fi -
nále KP družstev přípravek ročníku 
2011 a  mladších. Naše družstvo 
skončilo na  vynikajícím 2. místě 
a bralo stříbrné medaile. Nikol Vít-
ková byla nejlepší a nejvíce pomohla 
k  nečekanému úspěchu. Je to další 
vycházející hvězdička z atletické tré-
ninkové skupiny Jiřího Vondřejce 
z Náchoda.

Ve  středu 28.9.2022 odjela s  tre-
néry Nela Wittvarová na Mezikrajo-
vé utkání družstev mladšího žactva 
ročníku 2009-2010. Byla vybrána 
podle dosažených výkonů za celý rok 
ve skoku dalekém a štafetě na 4x60 m 
za  Pardubický kraj. Pro Nelu to je 
prozatím vyvrcholení v krátké závod-
ní činnosti a  patří jí veliké poděko-
vání za předvedené výkony i vzorné 
vystupování.

V  neděli 25.9.2022 odjel Radek 
Majera s trenérem  Jiřím Vondřejcem 
a rodiči do Plzně na Mistrovství ČR 
družstev dorostenců ročníku 2005-
2006. Radek se představil v  hodu 
oštěpem, kde si vytvořil osobní re-
kord hodem 49,42m a  celkově z  18 
startujících skončil na vynikajícím 5. 
místě. Tentýž den odjela také čtveřice 
atletů mladšího žactva ročníku 2009-
2011 do Litomyšle na fi nále družstev 
(na  fotografi i s  doprovodem). Při-
vezla bronzové medaile v sestavě Ivo 
Vacek, Matyáš Kraml, Michael Patzelt 
a František John.

V sobotu 24.9.2022 odjela s trené-
ry do Mladé Boleslavi dvojice děvčat 
na Mistrovství ČR družstev juniorek 
ročníku 2003 a  mladších. Děvčata 
jsou sice ještě v  žákovské kategorii, 
přesto pomohla družstvu Hvězdy 
Pardubice, za který všichni závodíme, 

k velice hodnotným výkonům. Tere-
za Doležalová se poprvé představila 
v závodě na 3000m a v silné konku-
renci skončila na výborném 7. místě.

V  sobotu 17.9. odjela minivý-
prava do  Svitav na  Krajský přebor 
jednotlivců přípravek ročníku 2011 
a  mladších. Za  deštivého počasí se 
nejlépe dařilo Nikol Vítkové, která 
zkomletovala sadu medailí. Nejdříve 
ve skoku dalekém po výborném vý-
konu všech dosažených skoků zvítě-
zila v osobním rekordu 426 cm a má 
zlatou medaili. Pak na 60 m brala stří-
brnou medaili. V  závěrečném běhu 
na 150 m skončila celkově na 3. Místě. 
Pro Nikolu je to obrovské povzbuzení 
do dalších nadcházejících let a patří jí 
veliká gratulace. Z  chlapců se před-
stavil František John ve  skoku dale-
kém a  osobním rekordem celkově 
skončil ve fi nále na 7. místě.           (JV)

Pozor na radary
Možná si řidiči projíždějící obcemi Černčice a Bohuslavice všimli strážníků 

MP, kteří zde v průběhu září uváděli do provozu 2 nová stanoviště pro měření 
rychlosti vozidel. Od 1. října tak Městská policie Nového Města nad Metují 
může provádět měření rychlosti vozidel na  kterémkoli z  9  stanovišť, která 
nyní spravuje, tj. kromě výše uvedených ještě 5 přímo v Novém Městě nad 
Metují a po jednom v Nahořanech a Provodově-Šonově. Na všech místech je 
měřena rychlost vozidel v obou směrech jízdy.               (VP)

V regionu jezdí jiné vlakové soupravy

Výstavba a rozšíření parkovacích 
kapacit v Náchodě

Mladí atleti z Náchoda sbírají medaile

Děkujeme za celý tým JAN BIRKE 
PRO NÁCHOD za vaši podporu!
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TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY
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* Pronajmu dlouhodobě byt v  OV 
1+kk, 42 m2, v Náchodě, sídliště u ne-
mocnice. Volný ihned. Celkové ná-
klady na  byt 9.000 Kč. Vratná kauce 
15.000 Kč. Tel. 604 437 128
* Pronajmu menší garsoniéru 
v  Hronově vhodnou pro 2 dospělé 
osoby. Tel. 608 667 730
* Pronajmu 3+1 v panelovém domě 
v  Náchodě ul. Jugoslávská. Byt je 
částečně vybaven, udržován. Nájem 
8 000,-Kč + zálohy na energie a služ-
by. Kauce 2 nájmy. Více informací 
na tel.č. 702 154 252
* 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
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na  tel. 
774 777 073
* Pronajmu rodinný domek blízko 
Náchoda, jen dlouhodobě. Krás-
ná příroda. Jen vážní zájemci. Tel. 
777 803 359

* Pronajmu domek v okolí Hronova. 
Krásné prostředí a příroda. Topení 
ústřední na dřevo. Tel.: 605 285 792
* Pronajmu menší garsoniéru 
v  Hronově vhodnou pro 2 dospělé 
osoby. Tel. 608 667 730
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky pro-
sím na tel. 775 777 073
* Pronajmu byt 1KK, Červený Kos-
telec tel: 606 643 635
* Pronajmu byt 3+1 v  rodinném 
dvojdomku, V  Třešinkách, část za-
hrady k  rekreaci. Kauce 10 tis., ná-
jemné 8 tis., záloha na energie 8 tis. 
Tel. navečer: 774 407 168
* Dlouhodobý pronájem 3+1 po cel-
kové rekonstrukci (Náchod-Plhov), 
nájem 12 300 Kč + spotřební poplat-
ky. Tel. 724 018 787
* Prodám byt 2+1 v původním stavu, 
os. vlastnictví, Plhov-Příkopy, 4NP, 
balkon, sklep, nová fasáda, výtahy, 
okna. Cena 2600000 Kč, tel. 724 125 
917, RK nevolat

* Pronajmu dlouhodobě pěknou 
suchou garáž v centru Náchoda. Tel. 
732 167 291
* Pronajmeme skladovací prostory 
v  Dolní Radechové, 75 m2, betonové 
podlahy, 3,8 m výška stropů, elektřina 
380 V, vodovod, umyvadlo, el. garážo-
vá vrata. Cena: 3  490 Kč/měsíc. Ener-
gie dohodou. Parkování před objektem               
u hlavní cesty. Volné od 1.10.2022. Tel. 
602 284 585

* 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 garáž v  Náchodě ul. 
Bartoňova (na úrovni Horní
nemocnice). Cena dohodou. SMS 
na tel. 602 378 332

* Prodám elektrický sporák čtyřplo-
týnkový Amica, funkční. Trampolí-
nu průměr 2900 mm, ceny dohodou. 
Tel. 732 382 092
* Prodám nové plechové disky, R14, 
4 šrouby. Tel. 602 103 775
* Prodám 8 jehnic Suff olk, stáří 9 
měs., váha 40-45 kg. Cena 1500/ks. 
Hronov, tel.602 428 288
* Domácí vodárnu Elpumps VB 25/
1300 B použitá – prodám - cena
2,5tis Kč. Poř. cena 5tis. Tel. 606 690 702
* Prodám kulatý stůl o  průměru 
90 cm, světlý buk a konferenční stolek 
60x70 cm. Foto zašlu. Tel. 602 103 775
* 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
* Nabízím smrkové palivové dře-
vo štípané v délkách 25cm až 60cm. 
Možnost dopravy 7-20 prms. Tel. 
725 071 731

* Sháním negativy nebo fotografi e 
jakéhokoliv formátu z  natáčení seri-
álu F. L. Věk - případně koupím. Tel. 
723 536 992
* KOUPÍM válcový šrotovník na-
bídněte. Mob:603 487 428
* Koupím na ŠKODA 1000 MB ple-
chařinu. Blatníky, prahy, nárazníky, 
kapoty atd. Tel. 604 437 128
* Koupím Babetu 210 nebo Stellu, 
MZ, Simson, Jawa, CZ i jiné motorky, 
nabídněte. Tel. 776 327 208
* Koupím plynovou bombu na  PB 
propan-butan, 10kg. Pište SMS na tel. 
777 200 452 
* Koupím použitou, kovovou ZA-
HRADNÍ BRANKU. Ale starou his-
torickou. Může být v dezolátním sta-
vu. Zašlete SMS na tel. 777 200 452. 
* 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

BYTY

cer   kovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Mar  na Tichá        Ing. Mar  n Tichý
         776 622 776                   776 622 777
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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. 12. 2022

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

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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

Muž roku Matěj Švec dostal miliónové auto 

Moderátorka Nového dne na  TV 
Prima CNN Lenka Špillarová měla 
milou povinnost. V  Autostylu Trut-
nov předávala hlavní výhru novému 
Muži roku 2022, Matějovi Šveco-
vi, který získal titul koncem srpna 
v  náchodském Beránku. Pro Matěje 
Švece je vůz Škoda Karoq Sportline 
Exclusive jako dělaný. Od svých osm-
nácti let jezdí Octavií, je spokojený, 
ale Škoda Karoq, to už je jiná liga. 
Za svou řidičkou kariéru má vyučený 
autoelektrikář, dnes tesař a spoluma-
jitel fi tka za  sebou jen jeden „ťuka-
nec“ a žádnou pokutu. „Hned první 
týden, co jsem měl řidičák, jsem lehce 
naťukl jiné auto. S pánem jsme to vy-
řešili na místě. Nikomu se nic nestalo 
a škoda byla opravdu malá. Řidičské 
zkušenosti a  kilometry jsem nasbí-
ral, když jsem denně jezdil za  prací 
do Rakouska. V pět ráno tam, večer 

v sedm jsem byl zpátky. To bylo hod-
ně náročný,“ přiznal mladý sympaťák 
a  pak se smíchem přiznal: „Jezdím 
podle navigace a  občas nestíhám 
koukat na značky. Zvlášť, když se mi 
tam připletou nějaké hezké holky.“
   Majitel Autostylu Trutnov, a.s. Jan 
Kranát vše poslouchal s  úsměvem 
a  k  předávané výhře dodal:„Muži 
roku zapůjčujeme vůz Škoda Ka-
roq SportlineExclusive, s  objemem 
1,5 a  s  automatickou převodovkou. 
A pozor, ceníková cena 998 500 ko-
run. Milionové auto.“ A  preziden-
tovi soutěže Davidovi Novotnému 
složil poklonu: „Letošní rok jsme 
předávali hlavní výhru Muži roku už 
po šesté a chtěli jsme, aby to vozidlo 
bylo dokonalejší než v minulých le-
tech, protože i soutěž Muž roku má 
vzestupnou úroveň. Matěj Švec bude 
spokojený.“                                   (DN)

NEBYTOVÉ PROSTORY
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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

PŘIJMEME 
KUCHAŘKU

TEL.: 728 386 034

profesionálové
ve sv t
realit

Vaši nemovitost prodáme v AUKCI - navíc u nás NEPLATÍTE provizi!
 776 622 776  776 622 777  info@realitytichy.cz, www.realitytichy.cz

Ochlazuje trh? 
Vysoké úroky hypote ních úv r , vysoké náklady na energie, r st cen nemovitostí, 
vysoká míra inflace, válka na Ukrajin  - na všechno reaguje i trh nemovitostí. Zatím 
mírnou stagnací cen a to jen u n kterých typ  nemovitostí. Mén  energeticky náro né 
nemovitosti a stavební pozemky v okolí m st jsou stále velmi žádané.

ALE! Úsp šný prodej má jasná pravidla
Proto je pot eba (dnes víc, než kdykoli p edtím), zvolit dobrého a zkušeného realitního 
maklé e, který dob e prodá Vaši nemovitost i dnes. Pomocí nejen správn  nastavené 
ceny, ale všech moderních technologií - videoprohlídka, profi foto, 3D scan, p dorysy, 
právní servis. Kupující jsou náro n jší a cht jí 100% službu.

Jednatelka REALITY TICHÝ s.r.o. Ing. Martina Tichá

Pedikúra
k vám domů

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689

Nabízíme
 malování bytů, 

chodeb, 
kanceláří, atp.

 pokládka 
podlah

 renovace oken 
a dveří

 kompletní 
renovace bytů

a mnoho dalšího
Tel. 602 108 395

Hledáme 
spolehlivého 
distributora 

novin ECHO 
a letáků  

v Polici nad Metují.

Tel. 602 103 775

* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
grafi e, reklamní fotografi cké materiály. 
TEL.: 777 559 451
* Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry 
apod. TEL.: 603 549 451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní 
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 ozdo-
by 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  po-
škozené věci, veškeré hračky KDN 
aj., různé vláčky MERKUR aj., sta-
rožitný a chromovaný nábytek a jiné 
zajímavosti do  r. 1975, hodiny, ho-
dinky, hudební nástroje, fotoaparáty, 
rádia, sklo, porcelán, obrazy, knihy, 
časopisy, plakáty, voj. výzbroj a  vý-
stroj, veterány atd. TEL.: 608 811 683

* Koupím Vaši celou sbírku (pozůs-
talost) mincí, bankovek, plakátů, po-
hlednic, knih, časopisů, obrazů, skla, 
porcelánu, hraček, vláčků, autíček, 
angličáků, hodin, hodinek, LP desek, 
CD a všeho možného, i na náhradní 
díly. TEL.: 777 579 920

* Digitalizace. Převod 8mm fi lmů, 
VHS a  DV kazet, skenování ne-
gativů a  diapozitivů. Kvalitně. Tel. 
606 629 767
* VYŠETŘOVÁNÍ PARANONOR-
MÁLNÍCH JEVŮ: Řešení para-
normálních (anomálních) aktivit 
v domech či bytech. Vyhledání geopa-
togenních zón. J.Malý, tel.774 814 111

* VÁNOČNÍ DÁREK: převod z  vi-
deokazet na fl ešku nebo DVD, levně. 
Tel. 777 554 484
* 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



6str.www.novinyecho.cz                           Tel. 602 103 775

Na frekventované lesní cestě procházející příměstským lesem se zvýšenou 
rekreační funkcí „Montace“, která směřuje z Náchoda podél Metuje a vyús-
ťuje u lázní v Bělovsi, vzniklo u bunkru nové veřejné ohniště s přístřeškem. 
Nové příjemné zastavení je předurčeno k využití široké veřejnosti, turistům či 
rodinám s dětmi k odpočinku nebo příležitostnému posezení u ohně. Loka-
lita byla záměrně společností Lesy města Náchoda situována do oblasti s pří-
stupem k vodě a k následnému uhašení ohně. 

Vedení novoměstského orches-
tru přebrali staronové tváře. Jedná 
se o  tým, který se již roky podílel 
na  koncertní i  organizační činnosti 
Novoměstské fi lharmonie (NoFi). 
Trojici lídrů tvoří Eliška Kratěnová 
(ředitelka orchestru), Marek Klimeš 
(dirigent) a Jan Halda (manažer).

Počátky Novoměstské fi lharmonie 
spadají až do roku 1960, kdy vznikl, 
pod vedením Dušana Vrchoslava, 
Komorní orchestr při ZUŠ Bedřicha 
Smetany v Novém Městě nad Metují. 
Ten byl rozšířen do podoby fi lharmo-
nie Irenou a  Jaroslavem Rybáčkový-
mi, kteří působili v letech 1998–2022 
v  pozicích umělecké vedoucí a  di-
rigenta. V  roce 2017 byl ustanoven 
NoFi tým, který pomáhal s  organi-
zací koncertních turné i fungováním 
tělesa s přibližně šedesáti muzikanty. 
Z jeho řad vzešly také Eliška Kratěno-
vá a Jan Halda, kteří spolu s dirigen-
tem Markem Klimešem nově přebí-
rají ofi ciální vedení orchestru. Právě 
Marek si dirigování Nofi  vyzkoušel 
na koncertech už minulý rok.

Eliška Kratěnová je v pozici ředitel-
ky centrálním mozkem NoFi. Zkuše-
nosti sbírala nejen v  NoFi týmu, ale 
rovněž v České fi lharmonii nebo pro-
dukční festivalů Maraton hudby Brno 
a Svátky písní Olomouc. V současné 
době pracuje jako brand manažerka 
Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu. Marek Klimeš spolupracoval 
jako dirigent např. s Moravskou fi lhar-
monií Olomouc a  Plzeňskou fi lhar-
monií. Věnoval se i opernímu žánru, 
a  to v  brněnském Divadle na  Orlí, 

v Slezském divadle v Opavě a Jihočes-
kém divadle v Českých Budějovicích. 
Na  Ministerstvu kultury působí jako 
ministerský rada. Jan Halda je orga-
nizační guru. Vládce tabulek, rozpisů 
a úkolníků se živí jako vývojový tech-
nolog. V NoFi sedí na dvou židlích – 

je manažerem a zároveň trumpetistou. 
Snaží se proto udržet v orchestru ne-
jen pořádek, ale i disciplínu při trénin-
ku, aby se hráči po umělecké stránce 
zlepšovali. Sám jde příkladem. V roce 
2016 si z Itálie, kromě opálení, přive-
zl také speciální cenu poroty festivalu 
Musica Festa Florence za Mimořádný 
hudební výkon.

A jaké si nové vedení vytyčilo cíle? 
„Chceme přijímat nadšené muzi-
kanty, kteří se chtějí hráčsky posou-
vat a  šířit lásku ke  klasické hudbě,“ 
shrnuje hlavní poslání Eliška Kratě-
nová. Dirigent Marek Klimeš dopl-
ňuje: „Na koncertech chci na diváka 

přenést potěšení z  vyslechnutých 
hudebních příběhů a  kombinovat 
tradiční repertoár s  nejmodernější-
mi zvukovými výstřelky.” Jan Halda 
zdůrazňuje, že nejdůležitější ale je 
„Podporovat skvělou partu lidí, která 
tvrdě pracuje na tom, aby spolu vy-
tvořila něco krásného – symfonickou 
hudbu.“

Novoměstská fi lharmonie se 
po  letní přestávce vrací na  pódia. 
Ve  svém domovském městě zahraje 
v neděli 20. 11. 2022. Diváci se mo-
hou těšit na  tři symfonické básně 
z  cyklu Má vlast Bedřicha Smetany 
a  čtyři Slovanské tance Antonína 

Dvořáka, kterými vzdají poctu těmto 
slavným skladatelům. Součástí kon-
certů bude připomínka 17. listopadu 
1989 ve spolupráci s organizací Post 
Bellum (projekt Paměť národa – pří-
běhy 20. století).

„Na  podzimním turné odprezen-
tujeme hudební kontrast mezi dvěma 
nejznámějšími českými skladateli, 

bytostně českým a výpravným Sme-
tanou a  světovým, přesto lidovým 
Dvořákem,” představuje novou dra-
maturgii dirigent Marek Klimeš. Jed-
ním dechem dodává „Samozřejmě se 
rovněž hlásíme ke Smetanovým ko-
řenům v  Novém Městě nad Metují. 
Bedřich ve  svých dopisech nadšeně 
mluvil o  našem městě, jako o  svém 
nejmilejším místě, se kterým ho pojí 
vzpomínky na letní prázdniny u pra-
rodičů.“ Ze Smetanovy symfonické 
básně Má vlast zazní na koncertě tři 
části – Vyšehrad, Šárka a Z českých 
luhů a  hájů. Ze Slovanských tanců 
Antonína Dvořáka vybrala Novo-
městská fi lharmonie do  svého pod-
zimního setlistu kolo, dumku, polku 
a skočnou.

Oslavu dvou největších českých 
skladatelů klasické hudby doplní 
i  nahlédnutí do  (ne)dávné historie. 
„Podzimní turné chceme věnovat 
hodnotám jako je demokracie a svo-
boda. Proto jsme navázali spoluprá-
ci s  organizací Post Bellum, která 
ve  svém projektu Paměť národa vy-
práví příběhy pamětníků 20. století. 
Diváci budou mít možnost na našich 
koncertech shlédnout videospoty se 
vzpomínkami pamětníků klíčových 
událostí,“ vysvětluje koncepci ředi-
telka Novoměstské fi lharmonie Eliš-
ka Kratěnová.

Předprodej vstupenek na  novo-
městský koncert byl zahájen 1. 10. 
2022 na  webu www.mestskyklub.cz 
a  v  Městském informačním centru 
Nové Město nad Metují.  

Jiří Švanda

Na základě výsledků voleb do Za-
stupitelstva města Náchoda vzešla 
z  dnešních povolebních jednání 
nová trojkoalice ve  složení: JAN 
BIRKE PRO NÁCHOD (12 mandá-
tů) – ODS, STAN, VÝCHODOČEŠI 
(3) – PATRIOTI NÁCHODA (2) – tj. 
celkem 17 zastupitelů z  27členného 
zastupitelstva.

Kandidátem na  starostu bude 
po vzájemné dohodě Jan Birke.

V  následujících dnech, resp. 
do  ustavujícího jednání Zastupitel-
stva města Náchoda, bude připrave-
na k podpisu koaliční smlouva a pro-

gramové prohlášení nově vzniklé 
trojkoalice, ve které bude upřesněno 
i  personální obsazení jednotlivých 
pozic. S  největší pravděpodobností 
se bude jednat o podobné rozložení 
vedení města jako v minulém voleb-
ním období.

Ustavující jednání Zastupitelstva 
města Náchoda, kde proběhne vol-
ba starosty, místostarostů, radních 
(9) a  předsedů a  členů kontrolního 
a  fi nančního výboru, se uskuteční 
ve čtvrtek 20. října 2022 v 16:30 hod. 
ve  velkém sále Městského divadla 
Dr. J. Čížka.

V hlavní roli jablko. Tak by se dal charakterizovat třetí 
zářijový týden v mateřské školce Komenského v Náchodě. 
Vše začalo pohádkou „O  kozlících a  jablku“, kterou pro 
děti sehrály paní učitelky, a ve které se neposední kozlíci 
o jablíčko hádali. Na to už navazovala spousta dalších akti-
vit. Nejen povídání o ovoci, ale také jeho ochutnávání a to 
dokonce v různých formách. Syrové nebo zapečené v ko-
láči, na kterém se děti podílely. Výtvarné činnosti všeho 
druhu netřeba zmiňovat. 

Vše vyvrcholilo ve čtvrtek 22. 9. tzv. Jablíčkojádou, tedy 
jablečnou olympiádou, na školní zahradě. Na děti i jejich 
sourozence a  rodiče čekaly soutěžní disciplíny, jak jinak 
než s jablkem. Sklizeň do trakárku, přenášení jablíčka v na-
běračce, výtvarná dílnička a další a další. Nechyběl oheň, 
kde se jablka opékala a dokonce ani občerstvení, které děti 
i dospěláci na závěr dostali na posilněnou. A všichni si jab-
lečné štrůdly a koláče od paní kuchařek moc pochvalovali. 
Bylo to zkrátka báječné odpoledne, kterému pomohl i sva-
tý Petr, patron počasí, když po několika upršených dnech 
poslal na zem sluníčko.

A  jestli si myslíte, že to už musí být konec, tak se ne-
nechte mýlit a  čtěte dál. Děti totiž nezahálely ani doma 
a společně s rodiči připravili na téma „jablko“ ještě výstavu 
plnou nádherných výrobků. Je naaranžovaná ve školním 
vestibulu. Zazvoňte a přijďte se podívat.   

Kolektiv MŠ Komenského, Náchod

Nové veřejné ohniště s přístřeškem 
v lesoparku Montace

Nová éra Novoměstské fi lharmonie
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Náchod povede TROJKOALICE

Jablíčkojáda v MŠ Komenského Náchod

je tu pro vás již 30 let
 a děkuje klientům

za jejich přízeň.

 Riegrova 196, Náchod
Tel. 739 577 435,

e-mail: r.repkova@tiscali.cz


