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Bez větší propagace zavítal Spolek majitelů a fanoušků největšího světového Jaguar 
klubu Jaguar Enthusiasts club ČR & SR při svém podzimním setkání i do Náchoda. 
Historické i moderní vozy značky Jagur tak mohli fanoušci této značky obdivovat na 
Masarykově náměstí v polovině září. Na fotografi i Pepy Voltra můžete srovnat minu-
lost se současností a v duchu si vybrat ten svůj model.

Demolice
Ve středu 12. 10. 2022 začala v No-

vém Městě nad Metují v ulici Nerudova 
demolice objektu č. p. 142, bývalý Club 
bar. Průjezd ulicí je i nadále možný ale 
parkování je v  tomto úseku omezené. 
Sledujte dopravní značení.

10. října 1867 se ve Smiřicích narodil Josef Ze-

man, pedagog, zakladatel moderní českoslo-

venské defektologie (speciální pedagogiky) 

a pomocných a zvláštních škol.

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.

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
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VZPOMÍNKA
Bůh je šperk lidského srdce.

Je to patnáct roků, 
kdy nás opustil můj 

milovaný bratr 

Petr Valeš.

Vzpomíná bratr Jarka 
s rodinou

Výstava k 60. výročí založení Astro-
nomického klubu v Polici nad Metují 
měla vernisáž 6. 10. v  Zeleném do-
mečku a  prohlédnout si ji můžete až 
do 30. října 2022. 

Astronomický klub v Polici nad Me-
tují je nejstarším amatérským astrono-
mickým klubem v  Královéhradeckém 
kraji. A  všichni čtyřicátníci a  starší si 
jistě pamatují pozorování Měsíce při 
„Mírovém ohni“ na Havlatce.

Na výstavě budou prezentovány jak 
historické dokumenty, fotografi e, tak 
i  současná činnost klubu na  poli ast-
ronomické fotografi e. A  samozřejmě 
nebude chybět ani fotografi e meteoritu 
„Police“, který spadl 16. září 1969 ráno 
v 8:15 na střechu domu čp. 147 v obci 
Suchý Důl. Kromě toho bude vystave-
na i  astronomická technika – od  nej-
jednodušších prostředků až po  špič-

kové moderní přístroje. Vstupné je 
dobrovolné a otevřeno je podle oteví-
rací doby Muzea papírových modelů.

Odhalením dalšího tzv. kamene zmi-
zelého Aloisi Bačinovi, nejmladší jaro-
měřské oběti nacismu z  řad sokolů, si 
sokolové v Jaroměři připomněli 8. října 
Památný den sokolstva, který je od roku 
2019 Významným dnem České repub-
liky.

Alois Bačina se narodil 13. 3. 1920 
v Předměřicích nad Labem. Později vy-
nikal jako závodník v lehké atletice a byl 
členem Sokola v Jaroměři. V roce 1938 
odmaturoval na  jaroměřském reálném 
gymnáziu. Od  roku 1939 byl členem 
vojenské skupiny, kterou v  roce 1940 
dopadli při přechodu slovensko-maďar-
ských hranic. Vězněn byl v  Hodoníně, 
na  Špilberku, v  Berlíně a  Norimberku. 
Zažil nesčetná týrání 
a mučení, jak nasvědčova-
ly krví psané dopisy rodi-
čům. Jeho nadějný mladý 
život vyhasl 23. 8. 1940 
ve  vězení v  Norimberku. 
„Na  odhalení kamenů 
zmizelých vždy zveme ši-
rokou veřejnost. Společně 
tak vzdáváme hold těm, 
kteří položili životy za naši 
svobodu, za  vlast. Neza-

pomínáme,“ uvedla Pavlína Špatenková, 
vzdělavatelka Sokolské župy Podkrko-
nošské-Jiráskovy. Sokolská župa Pod-
krkonošská už od roku 2019 iniciovala 
odhalení více než dvou desítek kame-
nů zmizelých sokolům, kteří zahynuli 
za 2. světové války. Datum 8. října bylo 
zvoleno za Památný den sokolstva jako 
připomínka tragických událostí právě 
před osmdesáti lety v roce 1941 – teh-
dy byla výnosem zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha Česká 
obec sokolská rozpuštěna a její majetek 
úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“, 
v noci ze 7. na 8. října 1941, gestapo za-
tklo, takřka naráz, všechny sokolské či-
novníky z ústředí, žup i větších jednot, 

kteří „ještě byli na svobo-
dě“. Byli mučeni, věznění, 
deportováni do  koncen-
tračních táborů. Téměř 
93 % vedoucích sokol-
ských pracovníků se již 
na svá místa po skončení 
války nevrátilo. 

Helena Rezková 
starostka Sokolské 

župy Podkrkonošské
-Jiráskovy

V  Hronově se uskutečnila česko-pol-
ská konference věnovaná dopravě, která 
spojuje Královéhradecký kraj s  polským 
Dolnoslezským vojvodstvím. Jednání se 
netýkalo jen výstavby dálnice D11 smě-
rem k Polsku, ale věnovalo se komplexně 
projektům na silnicích, železnici i v cyk-
listice, na kterých obě strany pracují a jež 
v budoucnu ještě lépe propojí oba regiony.  

„Konference byla určená zejména pro 
zástupce samospráv měst a obcí v příhra-
ničních oblastech a během ní zazněly in-
formace o realizovaných, rozpracovaných 
a plánovaných projektech v oblastech že-
lezniční, silniční i cyklistické dopravy. Jsem 
přesvědčen o tom, že rozvoj přeshraničních 
komunikací je jednou z priorit při rozvoji 
dopravy v regionu a pravidelné informo-
vání starostů i obyvatel dotčených území 
je toho součástí. Chtěl bych poděkovat spo-
lečnosti Evropské seskupení pro územní 

spolupráci NOVUM, že konferenci uspo-
řádalo,“ uvedl hejtman Martin Červíček. 

V prvním bloku shrnuli zástupci kraje 
i vojvodství informace o stávajících me-
ziregionálních železničních spojeních. 
Královéhradecký kraj s  Dolnoslezským 
vojvodstvím spojují v současné chvíli dvě 
železniční linky. První vede z  Trutno-
va do Sędzisławi přes hraniční přechod 
Královec/Lubawka. Ta funguje již čtrnáct 
let a rostoucí počty cestujících postupně 
zvýšily rozsah spojů od výhradně víken-
dových vlaků až po celotýdenní provoz 
mezi dubnem a  zářím. Druhé spojení 
z Wroclawi přes Meziměstí do Adršpa-
chu vzniklo v  roce 2018, aby ulehčilo 
místním silnicím od aut tisíců návštěv-
níků mířících do skalních měst na české 
straně hranice. Obě strany si sezónní vla-
kové spoje velmi pochvalují. 

„Mezi českou i polskou stranou panuje 
shoda a vůle rozšířit dosavadní přeshranič-
ní spojení, a to v podobě častějších vlaků 
i spojů mimo turistickou sezónu. Ve stádiu 
přípravy je nové spojení mezi Hradcem 
Králové a  Wroclawí přes Meziměstí, kte-
ré bychom chtěli prodloužit až do  Par-
dubic, ale nejprve je nutné dohodnout se 
na  dopravci, neboť česká strana zatím 
nedisponuje potřebnou kapacitou vozů, 
které by splňovaly požadavky přeshraniční 
dopravy. Také výstavba vysokorychlostní 
tratě už nemusí být jen pouhá představa. 
Na  základě výsledků vyhledávací studie 
ministři dopravy obou zemí doporučili vést 
tuto trať z Prahy do Wroclawi přes Hradec 
Králové a Česká republika s Polskem pode-
psala smlouvu o vzájemné spolupráci při 
realizaci této železnice. V  současné době 
probíhá studie proveditelnosti,“ popsal stá-
vající stav hejtman Červíček. 

Zahrada bývalého kapucínského 
kláštera v  Opočně bude hostit tesařský 
workshop. Od 15. do 19. října zde zku-
šení norští tesaři z partnerské organizace 
Fjellugla Kompetanse AS ve  spolupráci 
s  žáky a  mistry odborného výcviku ze 
Střední školy řemeslné Jaroměř povedou 
tvůrčí dílny, do kterých se může zapojit 
veřejnost.  

„Tesařský workshop je první společnou 
aktivitou svého druhu se zapojením široké 
veřejnosti, kdy místní občané i  další zá-
jemci z blízkého okolí mohou využít příle-
žitosti aktivně se zapojit a zkusit si osahat 
tesařské řemeslo, a to pod vedením zkuše-
ných odborníků. Těší mě, že se tvořivých 
dílen zúčastní i naši norští podporovate-
lé,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina 
Berdychová odpovědná za oblast kultury 
a cestovního ruchu. Dubové a  jasanové 
lavičky, které tesaři v průběhu worksho-
pu vyrobí, budou v  areálu sloužit jako 
zahradní mobiliář pro návštěvníky kláš-
terních zahrad. 

Ofi ciální zahájení tesařského worksho-
pu se uskuteční v sobotu 15. října v 10 
hodin a denně bude pokračovat pro ve-
řejnost od 10 do 17 hodin až do středy 
19. října. Po oba víkendové dny návštěv-
níci v rámci workshopu uvidí historické 
technologie zpracování dřeva, takzvané 
trhanice, typické pro královéhradecký 

region. Ty představí ředitel Muzea a gale-
rie Orlických hor v Rychnově nad Kněž-
nou Tomáš Zelenka a archeolog Bohu-
mír Dragoun z  centra experimentální 
archeologie Villa Nova z Uhřínova. 

Tesařský workshop je jednou z aktivit 
projektu Komunitní zahrady kapucín-
ského kláštera v Opočně. Tento projekt 
byl podpořen takzvanými norskými fon-
dy a dotace činí 90 procent z celkových 
5,3 milionu korun. Projekt realizuje Krá-
lovéhradecký kraj a ve spolupráci s vede-
ním města Opočna plánuje v zahradách 
kláštera vybudovat zázemí pro kulturní 
a vzdělávací programy, volnočasové ak-
tivity a  workshopy a  postupně zahrady 
i  budovy kláštera, které v  současnosti 
patří do majetku kraje, zpřístupnit veřej-
nosti. 

Klášterní komplex byl založen na zá-
kladě rozhodnutí provinciální kapituly 
kapucínského řádu v roce 1673, přičemž 
základní kámen byl položen roku 1674 
za  významné fi nanční pomoci majite-
le panství Ludvíka Colloredo-Walsee. 
Po  roce 1951, kdy naposledy sloužil 
církevním účelům, byl až do roku 2007 
využíván pro Svatojánský ústav pro péči 
o hluchoněmé a slabomyslné ženy. Celý 
komplex je od  roku 1958 kulturní pa-
mátkou. Nyní se kraj snaží o jeho znovu-
oživení.                         Martina Svatoňová

Muzeum Náchodska vás zve do Výstavní síně Muzea Náchodska na rohu 
Tyršovy a Zámecké ulice v Náchodě, kde se uskuteční tradiční výstava z cyklu 
Náchodský fotografi cký podzim pořádaná Fotoklubem Náchod. Výstava byla 
zahájena vernisáží ve čtvrtek 13. října a můžete ji navštívit až do 6. listopadu 
2022 denně mimo pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.

Okresní reprezentace mladých 
fotbalistů v  kategorii U12 (ročník 
2010) skončila v Memoriálu V. Betky 
na skvělém 3. místě mezi okresy celé 
České republiky. Ve dnech 20. - 21. 9. 
2023 proběhlo v Třemošnici na skvěle 
připraveném stadionu ŽSK republi-
kové fi nále Memoriálu V. Betky. Tento 
turnaj byl určený pro čtyři nejúspěš-
nější okresní výběry U12 (2010) z celé 
České republiky. Krom týmu repre-
zentující OFS Náchod tady byli k vi-
dění i hráči z výběrů MěFS Brno, OFS 
Praha-východ a OFS Klatovy.

První utkání s  OFS Praha východ 
nedokázali mladíci udržet své poloča-
sové vedení a díky zbrklému řešení fi -

nální fáze odcházíme poražení 2:3, ale 
nezlomení. Ve druhém zápase s MěFS 
Brno se již dařilo lépe a  hráči OFS 
Náchod zvítězili 1:0. Tento zápas se 
musel líbit. Akce střídala akci a o ví-
tězi rozhodla jediná branková situace, 
když se Štěstěna přiklonila na  stranu 
kluků z  náchodského okresu. S  OFS 
Klatovy se již příliš nedařilo a utkání 
skončilo porážkou 1:4. „Proti skvěle 
technicky připravenému soupeři jsme 
první poločas tahali výrazně za kratší 
konec. Těžký terén, zranění a psychic-
ká únava, která už byla na některých 
našich borcích viditelná, a  soupeř 
nemilosrdně trestající každou naši 
chybu. Druhý poločas se hra přeci jen 

trochu vyrovnala, ale víc, než kosme-
tická úprava výsledku, v našich silách 
nebyla,“ okomentoval výsledek zápa-
su trenér Petr Libich z FK Jaroměř.

„Všem zúčastněným gratuluji. Je 
to další velký úspěch OFS Náchod, 
za  který patří poděkování všem hrá-
čům, trenérům a  těm, kteří se starali 
o servis kolem kempů a turnajů, v ne-
poslední řadě klubovým trenérům, 
pro něž je to pozitivní zpětná vazba 
za  kvalitní práci s  mládeží v  našich 
klubech. Poděkování také patří našim 
partnerům za fi nanční a materiálovou 
podporu a samozřejmě rodičům klu-
ků, kteří fandili,“ dodává Petr Vítek, 
předseda VV OFS Náchod.

POHLEDY DO NEBE

Sokolové odhalili kámen zmizelého 

Norští tesaři vyrobí lavičky 
pro klášterní zahrady v Opočně

Těsnější přeshraniční spojení 
po silnicích, železnici i na kolech

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 

Fotbalisti skončili na skvělém 3. místě 

Náchodský fotografi cký podzim
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V sobotu 22. října 2022 v 11.00 ho-
din bude odstartován z  hronovské-
ho náměstí již 64. ročník silničního 
běhu Hronov - Náchod. Na závodní-
ky čeká původní trať dlouhá 8850 m 
s cílem před městskou radnicí na Ma-
sarykově náměstí v Náchodě, kde se 
nejlepší běžci objeví krátce před půl 
dvanáctou hodinou. Tento běh je ve-
řejným závodem, přeborem okresu 
Náchod mužů a žen v silničním běhu 
a posledním 8. závodem seriálu běhů 
„Primátor cup 2022“. Vydání startov-
ních čísel elektronicky přihlášeným 
závodníkům (do  pátku 21.10. 2022 
do 10 hod.- startovné 200,-Kč) a při-
hlášky nových závodníků proběhne 
jak v pátek 21.10 tak i v sobotu 22.10. 
ve  sportovní hale SK Náchod dříve 
Rubeny. V pátek 21. října 2022 od 13 

–18 hodin (startovné 250,-Kč). V so-
botu 22. října 2022 od 7.45 do 9.45 
hod. (startovné 300,- Kč).

Při prezentaci převezmou závod-
níci startovní číslo s čipem, pamětní 
list a tašku s logem závodu. Všichni 
závodníci budou v  sobotu 22. 10. 
2022 převezeni autobusy z Náchoda 
z  parkoviště před sportovní halou 
SK Náchod na místo startu do Hro-
nova od 8.45 do 10.10 hodin. Jeden 
autobus pak jejich osobní svršky zase 
doveze do cíle závodu za radnici. Po-
řadatelé, ale i  policejní orgány, mají 
při této příležitosti prosbu k  moto-
ristům, aby v  době konání závodu 
mezi 11.00 –12.00 hodin pokud 
možno nepoužívali silnici II. tř. z Ná-
choda do  Hronova, protože se běží 
za  normálního provozu a  dojde jen 

k  usměrňování vozidel příslušníky 
policie. 

Ve 12.30 hodin proběhne slavnost-
ní vyhlášení výsledků závodu před 
radnicí MěÚ v Náchodě. Ceny pře-
dají představitelé pořádajících měst 
a  zástupci pořadatele a  sponzorů 
závodu. V  cíli závodu před radnicí 
na náměstí TGM v Náchodě proběh-
nou od 9.00 do 10.30 hod. dětské bě-
žecké závody s názvem „Od radnice 
k radnici“. Závodníci tohoto běhu se 
mohou přihlásit elektronicky nej-
později do 22.10. 2022 do 7.30 hod. 
nebo v  místě startu nejpozději 30 
minut před startem dané kategorie 
za vyšší startovné. 

Organizační výbor závodu 
Hronov - Náchod

Místo konání 
Skriptorium

Ve dnech 22.10. a 29.10. si v prvním pat-
ře západního křídla broumovského kláštera 
můžete prohlédnout středověkou písárnu. 
Tak zvané Skriptorium vzniklo ve třech učeb-
nách, které nyní fungují jako písárna, knihov-
na a  přípravna papíru, pergamenu, barev 
a inkoustu.

O víkendu 14.-16.10. si v restaura-
ci Švejk v Meziměstí můžete pochut-
nat na specialitách ze stařeného vola 
plemene Angus/Wagyu. 

Slavnosti volů
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TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY

TEL. 777 24 86 24 
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Hubnutí na 
podzim je pro 
tělo nejlepší!

Individuálně 
zvolená strava

Doplňky na 
přírodní bázi

Stálá péče 
výživového 

poradce

Přijďte a domluvte si bezplatnou konzultaci s výživovým poradcem

Kamenice 113, pasáž Magnum, Náchod
tel.: 725 803 656, e-mail: nachod@naturhouse-cz.cz

Silniční běh Hronov – Náchod se pomalu blíží
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Konec září patří pivu. Na  svátek sv. Václava, patro-
na českého pivovarnictví, proto pivovar PRIMÁTOR 
přichystal den otevřených dveří. Návštěvníci si moh-
li zdarma prohlédnout celý pivovar, dostali také gratis 
ochutnávku. Zájem byl obrovský, dorazilo 353 návštěv-
níků. Varna, spilka s otevřenými káděmi, vůně chmelu, 
výborné pivo a skvělá nálada. To všechno si užili ti, kteří 
28. září dorazili do náchodského pivovaru PRIMÁTOR. 
Na  svátek sv. Václava si pivovar připravil prohlídky 
i ochutnávku zdarma. 

Více jak tři stovky lidí zavítalo také do ležáckého sklepa, 
kde se nachází několik desítek obrovských tanků s  růz-
nými druhy zrajícího piva, které PRIMÁTOR vaří. „Jsme 
na nejkrásnějším místě na světě, je tu spousta piva a žádný 
telefonní signál,“ usmívá se šéf pivovaru Petr Kaluža.

Kromě prohlídky pivovaru nesměla chybět ani ochut-
návka náchodských piv. První půllitr piva byl navíc 
na účet pivovaru. Na čepu bylo naraženo pět sudů, všech-
ny ostatní druhy jste mohli ochutnat v lahvi. Všichni si 
zároveň pochutnali na výborném občerstvení, v nabídce 
byly třeba klobásky nebo řízečky. 

To hlavní, co mohli lidé ochutnat, bylo unikátní pivo 
Single Hop uvařený speciálně právě k příležitosti svátku 
sv. Václava, patrona českého pivovarnictví. Tento nefi l-
trovaný ležák je chmelený pouze jednou odrůdou chme-
le, zatímco klasický ležák se chmelí dvěma až třemi od-
růdami chmele.

Díky použití jednoho druhu chmele má pivo jedineč-
ný charakter a aroma. „Single Hop je opravdu unikátní 
pivo. Je uvařený jen jednou a už nikdy nebude stejný,“ 
vysvětluje Pavel Novák, sládek pivovaru. Letos PRIMÁ-
TOR sáhl po odrůdě chmelu s názvem FUSION, vloni to 
byla odrůda MOST. Odrůda FUSION dodala pivu lehké 
bylinné aroma s ovocnými podtóny a zároveň intenzivní 
kořenitou hořkost.

„To pivo je zkrátka boží. Doufám, že si lidé prohlídky 
i ochutnávku piva užili. Přeci jenom kde jinde si nejlíp 
vychutnat pivo než právě v pivovaru,“ usmívá se Kaluža, 
který už se sládkem Pavlem Novákem vymýšlí, jakou no-
vinku připraví na svátky piva pro příští rok.      

 (PK)

Známe výherce 
cestovatelské hry 
s Toulavým baťohem

V úterý 4. října 2022 proběhlo vy-
hodnocení letošního ročníku sou-
těže s  Toulavým baťohem. Výherci 
jednotlivých cen již byli kontakto-
váni prostřednictvím e-mailu, takže 
pokud i  vy patříte mezi zapojené 
soutěžící, nezapomeňte si zkontro-
lovat příchozí poštu, zda nepatříte 
mezi 8 šťastlivců. Stejně jako v před-
chozích ročnících se i tentokrát sou-
těžilo o  hodnotné ceny v  několika 
desítkách korun.

Zvolí nové 
vedení města

Ustavující zasedání nového 
zastupitelstva města proběhne 
v  Červeném Kostelci 20. října 
2022 od 16 hodin v malém sále 
Divadla J. K. Tyla. Hlavním 
bodem programu je složení sli-
bu nově zvolených zastupitelů 
a  volba starosty, místostarosty 
a členů rady.

Česká Skalice otevřela první trai-
lové okruhy v  Kladském pomezí. 
Pilotní projekt trailů v  České Ska-
lici je koncipován jako seznamo-
vací okruh pro začínající zájemce 
o  terénní cyklistiku. 2 km dlouhá 
trasa je rozdělena do dvou okruhů. 
Začátek celého trailu a  tedy prv-
ní okruh tvoří trasa na  svahu pod 
školním hřištěm nazvaná BOULO-
VAČKA, kterou doplňuje jednodu-
chá pumptracková dráha. Násled-
ně je možné přejet do  protilehlého 

severního svahu lesa a  projet další 
okruh, jenž tvoří trasa TRAŤOVKA 
a GARÁŽOVKA. V jakých směrech 
se jezdí, vyznačují směrové šipky 
umístěné na  dřevěných sloupkách 
s  informacemi. Nastoupit na  traily 
je také možné v  označeném místě 
u  garáží (směr Spyta). Všichni ná-
vštěvníci trailových tras jsou povin-
ni seznámit se s kompletním zněním 
provozního řádu před nástupem 
na trailové trasy a dodržovat ho. 

Foto: Kladské pomezí

V sobotu 10.9. se konal basketba-
lový turnaj O pohár města v Týništi 
nad Orlicí v kategorii U14 a baskeťá-
ci z Náchoda si přivezli stříbrné me-
daile! Turnaj má dlouholetou tradi-
ci, je vždy kvalitně obsazen družstvy 
z našeho kraje a slouží i jako skvělá 
příprava pro nadcházející sezónu. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 5 
týmů: náš tým BK Bizoni Náchod, 
Královští Sokoli z  Hradce Králové, 
TJ Jiskra Havlíčkův Brod, BK Sku-
teč a  domácí družstvo SK Týniště 
nad Orlicí. Hrálo se systémem každý 
s každým, takže si všechny týmy po-
řádně fyzicky „mákly“.

Hra jednotlivých týmů odpoví-
dala počátku nové sezóny. Místy to 
byl spíš boj než basketbalová paráda. 
Ale turnaj byl letos velmi vyrovna-
ný a  přinesl několik dramatických 

koncovek. Včetně té naší s  Havlíč-
kovým Brodem, kdy nás dělil jediný 
bod od celkového vítězství v turna-
ji. Nicméně 2. místo je úspěchem 
a  velkou motivací do  další práce. 
Důležitější než konečný výsledek je 
ale možnost dát všem hráčům pro-
stor se ukázat, vyzkoušet si, jak jsou 
na tom individuálně a hlavně se začít 
sehrávat jako tým. Byla to taky pří-
ležitost strávit v  naší basketbalové 
partě krásný sportovní den a užít si 
společné chvíle. Přípravu hodnotím 
pozitivně, musím pochválit všechny 
hráče a  naši jedinou hráčku za  na-
sazení, bojovnost a celkový přístup. 
Kromě stříbrných medailí si odvá-
žíme i individuální cenu: střeleckou 
soutěž v šestkách vyhrál náš hráč Ja-
kub Ležovič.         

Pavel Bors, trenér

Skalice trails

Parádní vstup do nové 
basketbalové sezóny!

Lidé si užili prohlídky zdarma i unikátní pivo

www.bazenymachov.cz

BAZÉNY BAZÉNY •• ZASTŘEŠENÍ  ZASTŘEŠENÍ 
PLASTOVÉ NÁDRŽEPLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž • servis

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

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTOPedikúra
k vám domů

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689

Hledáme 
spolehlivého 
distributora 

novin ECHO 
a letáků  

v Polici nad Metují,
Hronově,

Červeném Kostelci
Možný souběh

 s jinou roznáškou.
Více informací na e-mail: 

echo@novinyecho.cz 
nebo SMS na tel. 

602 103 775

Vyklízení a likvidace 
poz stalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.: 603 549 451

MĚSTO NÁCHOD
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci 

STRÁŽNÍKA/STRÁŽNICE 
Městské policie v Náchodě, 

s místem výkonu práce v Náchodě.
Požadujeme 

• státní občanství ČR 
• bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a, § 4b z. č. 553/1991 Sb., v platném znění) 

• věk minimálně 21 let • střední vzdělání s maturitní zkouškou 
• zdravotní způsobilost (§ 4 c z. č. 553/1991 Sb., v platném znění)  

• dobrou fyzickou a psychickou kondici • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
• znalost práce na PC • komunikativnost, organizační schopnosti, vstřícný přístup k občanům

Výhodou
• platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů 

dle z. č. 553/1991 Sb., v platném znění 
• zbrojní průkaz skupiny D • znalost Náchoda a okolí 

• znalost cizích jazyků (např. angličtina, němčina, polština) • praxe u bezpečnostních složek

Nabízíme
• předpokládaný nástup do pracovního poměru dle dohody

• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (5. platová třída), 
po splnění stanovených odborných předpokladů 8. platová třída

• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, možnost 

využití rekreačního zařízení, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy

Přihláška musí obsahovat 
• jméno, příjmení a titul uchazeče • datum a místo narození uchazeče

• státní příslušnost uchazeče 
• místo trvalého pobytu uchazeče, případně doručovací adresa uchazeče 

(není-li shodná s trvalým pobytem) 
• telefonní kontakt, popř. e-mailový kontakt uchazeče 

• číslo občanského průkazu uchazeče • datum a podpis uchazeče 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady a přílohy 
• strukturovaný životopis

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 
• čestné prohlášení ne starší 3 měsíce dle § 4a odst. 1 písm. b) c) z.č. 553/1991 Sb., v platném znění

• čestné prohlášení ne starší 3 měsíce dle § 4b odst. 4 z.č. 553/1991 Sb., v platném znění
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• případně souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely budoucí nabídky zaměstnání. 
Vzor souhlasu je uveden na webových stránkách města Náchoda http://www.mestonachod.cz/

urad/ochrana-osobnich-udaju. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Způsob podání přihlášky
• přihlášku s uvedenými doklady a přílohami doručte nejpozději do 11. 11. 2022 na adresu: 

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, 
obálku označte:  „VŘ – městská policie – neotvírat“

Bližší informace podá Bc. Petr Valica, velitel Městské policie 
v Náchodě, tel. 491 405 351, 773 071 156

* Rozvedený 49/173 hledá 
ženu na  seznámení, zájem za-
hrádka, rekreačně kolo a  pro-
cházky a pod.. Náchod a okolí. 
Tel. 605 915 280

Pronajmu přízemní garson-
ku (30 m2) s terasou v Náchodě 
v Bělovsi. Nájem 4.700,-. Zálo-
ha na energie 2.300,-. Tel 777
737 127.

* Prodáme družstevní byt 
3+1 s  balkonem v  klidné čás-
ti Hronova. Byt je v  dobrém 
stavu a  k  nastěhování. Cena 
2 500 000,-Kč. Tel. 777 180 878

* Pronajmu dlouhodobě byt 
v  OV 1+kk, 42 m2, v  Nácho-
dě, sídliště u  nemocnice. Vol-
ný ihned. Celkové náklady 
na  byt 9.000 Kč. Vratná kauce 
15.000 Kč. Tel. 604 437 128
* Pronajmu byt 1+1 na sídlišti 
u  nemocnice v  Náchodě, ulice 
Zelená. Dlouhodobý proná-
jem pro slušné lidi. Nájemné 
5500 Kč + 3080 Kč služby (pro 
dvě osoby). Kauce 15  000 Kč. 
Volný od  1.12.2022. Kontakt: 
kotlan.olga@seznam.cz
* Pronajmu rodinný domek 
blízko Náchoda, jen dlouhodo-
bě. Krásná příroda. Jen vážní 
zájemci. Tel. 777 803 359
* Pronajmu domek v  oko-
lí Hronova. Krásné prostře-
dí a  příroda. Topení ústřední 
na dřevo. Tel.: 605 285 792
* Pronajmu menší garsoniéru 
v  Hronově vhodnou pro 2 do-
spělé osoby. Tel. 608 667 730
* Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073
* Pronajmu 3+1 v  panelovém 
domě v  Náchodě ul. Jugosláv-
ská. Byt je částečně vybaven, 
udržován. Nájem 8  000,-Kč 
+ zálohy na  energie a  služby. 
Kauce 2 nájmy. Více informací 
na tel.č. 702 154 252
* Dobrý den, jsem z Bohusla-
vic nad Metují a ráda bych tu 
zůstala, a tak touto cestou hle-
dám dům ke  koupi. Případně 
i okolí. Děkuji. Tel. 605 942 729
* Sháním chatu, chalupu, do-
mek v okolí Náchoda do 20 km 
na  všechny směry, nabídněte 
na tel. 774 777 072

* Pronajmu garáž ul. Příkopy 
Náchod. Tel.: 606 789 999

* KOUPÍM válcový šrotovník 
nabídněte. Mob: 603 487 428
* Koupím plynovou bombu 
na PB propan-butan, 10kg
Pište SMS na tel. 777 200 452 

* Koupím použitou, kovovou 
ZAHRADNÍ BRANKU. Ale 
starou historickou. Může být 
v  dezolátním stavu. 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 jakékoliv věci týkají-
cí se železnice. Tel. 603 549 451
* Koupím mince, bankovky, 
šperky, hodinky, obrazy, a  jiné 
předměty. Tel. 604 16 44 85
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a příslušenství - objek-
tivy, staré fotografi e, reklamní 
fotografi cké materiály. TEL.: 
777 559 451
* Koupím jakékoli staré, po-
škozené hračky, kočárky, pa-
nenky, autíčka, hry apod. TEL.: 
603 549 451
* Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na  hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré fi lmové plaká-
ty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a vše o Vánocích. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek i  ce-
lou pozůstalost. TEL.: 722 
907 510
* Koupím staré fotografi e, 
fotoaparáty, vyznamenání, 
mince a bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.: 724 020 858

* Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci, veškeré 
hračky KDN aj., různé vláč-
ky MERKUR aj., starožitný 
a chromovaný nábytek a jiné 
zajímavosti do r. 1975, hodi-
ny, hodinky, hudební nástro-
je, fotoaparáty, rádia, sklo, 
porcelán, obrazy, knihy, ča-
sopisy, plakáty, voj. výzbroj 
a výstroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683

* Koupím Vaši celou sbírku 
(pozůstalost) mincí, ban-
kovek, plakátů, 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

* Prodám béžové shrnovací 
dveře 80 cm, částečně proskle-
né. Tel. 602 103 775
* Prodám topný žebřík 60 cm 
šířka x 132 cm výška, za 600 Kč, 
dětské chodítko – cena 700 Kč. 
Tel. 774 595 981

* Domácí vodárnu Elpumps 
VB 25/1300 B použitá –prodám 
-cena 2,5tis Kč. Poř. cena 5 tis. 
Tel. 606 690 702
* Prodám kulatý stůl o průmě-
ru 90 cm, světlý buk a  konfe-
renční stolek. Levně. Foto zašlu. 
Tel. 602 103 775
* Nabízím smrkové palivové 
dřevo štípané v  délkách 25cm 
až 60cm. Možnost dopravy 7-20 
prms. Tel. 725 071 731
* Prodám nové plechové disky, 
R14, 4 šrouby. Tel. 602 103 775

* Digitalizace. Převod 8mm 
fi lmů, VHS a  DV kazet, ske-
nování negativů a  diapozitivů. 
Kvalitně. Tel. 606 629 767
* VYŠETŘOVÁNÍ PARANO-
RMÁLNÍCH JEVŮ: Řešení 
paranormálních (anomálních) 
aktivit v domech či bytech. Vy-
hledání geopatogenních zón. 
J.Malý, tel. 774 814 111
* Vyklízení pozůstalostí, bytů, 
garáží, půd včetně odvozu od-
padů. Slušné jednání. Cena do-
hodou. Tel. 603 549 451
* Přijmeme muže, ženy i  se-
niory na rozvoz knih, 80 hod. 
měsíčně. Výdělky 20-30 tis. Kč. 
Tel. 777 803 359

* 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
* Koupím Babetu 210 nebo 
Stellu, MZ, Simson, Jawa, CZ 
i  jiné motorky, nabídněte. Tel. 
776 327 208
* Prodám nové plechové disky, 
R14, 4 šrouby. Tel. 602 103 775

SEZNÁMENÍ

cer   kovaní profesionálové v oboru realit

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

 

www.reality  chy.cz

RŮZNÉ

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
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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

BYTY



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

Do uzávěrky nominační fáze letošní-
ho ročníku ankety Alej roku zbývají ne-
celé tři týdny. V Královéhradeckém kra-
ji je zatím přihlášeno 6 z celkem 51 alejí 
z celé republiky. Další soutěžní nomina-
ce je možné zasílat na www.alejroku.cz 
už jen do středy 26. října do 12 hodin. 
Začátkem listopadu pořádající spolek 
Arnika vyhlásí celonárodní hlasování.
Nominované aleje v  Královéhradec-
kém kraji jsou lipová alej ke  hřbitovu 
v  Dobrušce, alej ke  Starému Bělidlu, 
Babiččino údolí, alej Kateřiny Za-
háňské, Náchod, Javorová alej v  Zlíči, 
Kaštanová alej ke kapli, Zlíč, Alej u Po-
mníku jezdecké bitvy 1866, Vysokov.
   Vítěznou alej zvolí česká veřejnost 
svým hlasováním od 2. listopadu 2022 
do 11. ledna 2023. Dvanáctou Alej roku 
i  nejkrásnější stromořadí v  jednotli-
vých krajích vyhlásí Arnika v polovině 
ledna 2023.  Alej může do ankety no-
minovat kdokoli – jednotlivci, rodiny, 
sdružení, fi rmy, školy i obce.  Cílem an-

kety je přitáhnout pozornost veřejnosti 
k alejím, které patří ke zdravé a fungují-
cí krajině. Hledejte s námi nejkrásnější 
vznosná stromořadí, upozorněte na ty, 
kterým hrozí zánik, a  představte nám 
mladé aleje, které jste vysadili a o kte-
ré budete pečovat i  v  příštích letech.

Česká Skalice 2030
Na  webových stránkách České 

Skalice je zveřejněn nový Strategic-
ký plán rozvoje Města Česká Skalice 
do  roku 2030, ve znění revize č. 2. 
Verze č. 2 byla schválena v druhé po-
lovině září místním zastupitelstvem.

Rád bych po čase opět stručně zre-
kapituloval stav dopravních projektů 
a  stěžejních dopravních staveb, které 
jsou aktuálně v procesu výstavby či na-
plánovány v blízké budoucnosti a vý-
znamně ovlivní dopravní situaci v na-
šem kraji a ve značné míře právě i u nás 
na  Náchodsku. Ostatně o  těch byla 
nedávno řeč i na dopravní konferenci 
k Česko-polské spolupráci v Hronově. 

Zastavím se nejprve u  železniční 
dopravy, kam patří například přeshra-
niční železničních spojení. Ve  stádiu 
přípravy pro další období je zvýšení 
četnosti spojů, rozšíření jejich 
provozu i  na  mimosezónní ob-
dobí, a ve stádiu přípravy je nové 
spojení Hradec Krákové – Me-
ziměstí – Wroclaw, které má 
Královéhradecký kraj ambice 
prodloužit až do  Pardubic. Zde 
se však nejprve musíme dohod-
nout na  dopravci, neboť česká 
strana zatím nedisponuje po-
třebnou kapacitou vozů, které by 
splňovaly požadavky přeshra-
niční dopravy. Také výstavba 
vysokorychlostní tratě (VRT) už 
nemusí být jen pouhá představa. 
Na  základě výsledků výkladové 
studie ministři dopravy obou 
zemí doporučili vést VRT Praha 
– Wroclaw přes Hradec Králové, 
a  byla také podepsána smlouva 
mezi ČR a PR o vzájemné spolu-
práci při realizace této výstavby, 
k čemuž v současné době probíhá stu-
die proveditelnosti.

V souvislosti s přípravami na výstav-
bu VRT jsou ale připraveny také inves-
tiční záměry na  konvenčních tratích, 
jako například: vyvedení VRT do HK 
a  zdvojkolejnění na  Českou Skalici, 
na níž by následně měla navazovat Vy-
sokovská spojka směrem na  Náchod. 
Současně se předpokládá, že bude 
elektrifi kována trať z Jaroměře na Trut-
nov. Záměr zahrnuje rovněž moderni-
zaci tratě do Svobody nad Úpou i tratě 
Trutnov – Lubawka, s investičními ak-
cemi se počítá i na tratích z Náchoda 
severním směrem.

Na  silnicích v  příhraničí se v  uply-
nulém programovacím období 
v  rámci přeshraniční spolupráce 
s  Dolnoslezským vojvodstvím zreali-
zovaly prostřednictvím programu In-
terreg dopravní stavby v  celkové výši 
430 milionů korun. A v rámci této spo-
lupráce je v zásobníku dále nachystáno 
200 projektů dopravních staveb za cca 
10 mld korun v oblasti Krkonoš, Brou-

movska-Náchodska a  Orlických Hor, 
přičemž řada z  nich je již ve  značné 
míře rozpracování. Připravovány jsou 
i cykloprojekty Labská stezka, Kladská 
stezka, Okruh Rozkoš, stezka Příhra-
niční, cyklostezka Broumov – Police 
nad Metují. Tyto uvedené záměry jsou 
v  tuto chvíli indikativního charakteru, 
realizace bude záviset zejména na  re-
álné alokaci fi nančních prostředků, 
a to nejenom v programu Interreg, ale 
i v dalších – jako je například národní 
program IROP apod. Prioritu dostanou 
projekty s největší mírou připravenosti.

Aktuálně je v našem kraji v závěrečné 
fázi příprava na zahájení výstavby D35 
Z  HK do  Jičína, která bude klíčovým 
spojením do Krkonoš i přeshraničním 
spojením. A  hlavně, brzy započnou 
práce na zbývajících úsecích D11, kdy 
úsek Trutnov – státní hranice bude 
zahájen 2023, vlastní stavba pak pro-
běhne v letech 2024 až 2026. Na úseku 
Jaroměř – Trutnov začne archeologický 
průzkum v roce 2024 a vlastní stavba je 
plánována v  letech 2025-2026. Cílem 
ŘSD pak je co možná nejvíce dohnat 
aktuální časovou prodlevu. 

Než však budou dokončeny všech-
ny úseky, jsou pro odlehčení a  zvýše-
ní plynulosti i  bezpečnosti dopravy 
v našem kraji neméně důležité stavby 
obchvatů měst – Nová Paka a Jaroměř 
byly nedávno zahájeny. Obchvat Jaro-
měře (předpoklad ukončení je v  roce 
2024) se napojí na  stávající obchvat 
České Skalice a zbývá obchvat Nácho-
da, který bude v návaznosti na obchvat 
České Skalice tvořit nejenom určitý by-
pass v době, kdy budou Poláci se svou 

S3 již na státní hranici, ale svůj význam 
bude mít i po dokončení všech úseků 
D11 v našem kraji, zejména s ohledem 
na další plánovaný silniční tah na pol-
ské straně směrem na Náchod.

A  v  neposlední řadě, stavba přelož-
ky silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí 
- Hronov, kterou považuji tak trochu 
za své „dítě“, jež jsem před 5 lety oživil 
a  nastartoval k  realizaci. V  letošním 
roce by měl být dokončen úseku Vel-
ké Poříčí – Hronov. Na  úseku Běloves 
– Velké Poříčí započne v  příštím roce 
archeologický průzkum a  předpoklá-

dáme, že vlastní stavba bude za-
hájena v  roce 2024. Tuto stavbu 
považuji z  hlediska možného 
odlehčení provozu z  Náchoda 
ve směru na Hronov, kde nahradí 
silnici I. třídy, za velmi důležitou.

Pro rok 2023 plánuje kraj in-
vestice do krajských silnic v ce-
lém regionu cca 1,3 mld korun. 
Tím pokračujeme v  posledních 
šesti letech nastaveném trendu, 
dát každý rok minimálně 1 mi-
liardu do  oprav krajských sil-
nic, což je více než dvojnásobek 
oproti době, než jsem gesci do-
pravy dostal do své kompetence 
a  mám možnost na  ní dohlížet 
i jako hejtman.

Královéhradecký kraj byl do-
posud druhým nejúspěšnějším 
krajem v čerpání dotačních peněz 
z programů EU a za zmínku také 

stojí, že jenom díky úsilí našeho kraje se 
podařilo iniciovat opakované zařazení 
programu Interreg do seznamu projek-
tů ministerstva pro místní rozvoj, které 
budou pro nadcházející programové 
období vypsány. Jsem také rád, že se 
mi podařilo přesvědčit kolegy z vedení 
kraje, abychom rozšířili krajskou pod-
poru činnosti místních akčních skupin 
a umožnili tak využívat jejich zkušenost 
a odbornou znalost s přípravou projek-
tů v rámci dotačních programů EU, co 
možná nejširšímu počtu žadatelů či ad-
ministrátorů těchto projektů.

Na  závěr si proto dovolím trochu 
apelovat na  všechny, kteří se budou 
v rámci naznačených možností, věno-
vat přípravě projektů, na  něž lze čer-
pat evropské peníze, aby kladli důraz 
na  dodržení podmínek stanovených 
daným programem a  města i  obce 
mohly alokované prostředky využít 
v co možná největší míře.    

Mgr. Martin Červíček, 
brig. gen. v. v.,

Senátor PČR a hejtman KHK
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Poslední šance zapojit aleje do ankety 

Železniční a silniční stavby významně 
ovlivní dopravu v našem kraji

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!

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


