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Příští Echo vychází 4. listopadu 2022

www.novinyecho.cz

10. října 1984 se v Broumově narodil Tomáš Pöpperle, 

český hokejový brankář, v  sezóně 2004/2005  

v  HC Sparta vyhlášen jako nejlepší nováček extraligy, 

mistr německé ligy, působil v NHL.

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.

Slavnostní podpis koaliční smlouvy 
proběhl v úterý 18. 10. v odpoledních 
hodinách v  náchodském Beránku.  
Na základě výsledků voleb a povoleb-
ních jednání uzavřeli tři partneři Jan 
Birke pro Náchod, Patrioti Náchoda 
a  ODS, STAN a  VÝCHODOČEŠI 
koaliční smlouvu, ve které se dohodli 
na obsazení vedoucích pozic na rad-
nici a  stanovili si základní priority 
na další 4 roky. Starostou bude podle 
očekávání Jan Birke, místostarostové 
Jan Čtvrtečka, František Majer a Mi-
lan Vik. V  devítičlenné radě budou 
mít 6 členů „Birkeovci“, dva zástupce 
ODS, STAN, VČ a  jednoho radního 
Patrioti. Ustavující zastupitelstvo pro-
běhne 26.10.

v náchodě podepsali koaliční smlouvu

Nabízíme 
* malování bytů, chodeb, 

kanceláří atp.
* pokládka podlah
* renovace oken a dveří
* kompletní renovace bytů
* sestěhovaní
* vyklízení bytů, objektů, 

domů

vše vyklidíme včetně pozůsta-
losti, o vše se postaráme a také 
odvezeme 
a další práce – zavolejte!

Tel. 602 108 395

Komentovaná vycházka za zajíma-
vostmi Babiččina údolí se uskuteční 
5.11. od  10 do  14 hodin. Průvod-
cem bude Petr Kuna, který působí 
v  CHKO Broumovsko, Ratibořice 
a Babiččino údolí dobře zná, jsou jeho 
„druhým domovem“. Pojďte se s námi 
projít Babiččiným údolím a  objevit 
tajemství známých i  skrytých míst. 
Sraz u vstupu do Bažantnice, u kliko-
toče, za pivovarskou lávkou.

zAŽiJ BABiččino 
ÚDolí JinAk

Říjnová novinka sklademŘíjnová novinka skladem

Akce platí do 31.10.2022 nebo do vyprodání zásob. 

Samsung Galaxy A04
Dlouhá výdrž baterie 5000 mAh

 Hlavní fotoaparát 50 Mpx
  8 jádrový procesor

   6,5 palcový LCD displej s rozlišením HD+

4 199 Kč

000 000 000

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38

POZOR VELKÁ AKCE

100% úroků zpět a slosování 

o hodnotné ceny za 200 tisíc !!!

Na první polovinu prosince je naplánováno slavnostní otevření zrevitalizo-
vaného zámeckého kopce v Náchodě. V současné době se dodělává kamenné 
schodiště a navazující ocelové konstrukce, provádějí se finální terénní úpravy, 
dosazuje se zeleň a dokončují se cesty a pěšiny. Oproti původnímu rozpočtu 
však během letošního roku vzrostly ceny stavebních materiálů a cena se navýši-
la téměř o třetinu na celkových 230 milionů korun.

Na zdražení se citelně podepsaly i úpravy základových konstrukcí. Když  
totiž dělníci odkryli skalní podloží, do těžko přístupného svahu museli povolat 
dokonce horníky, kteří tam do skály upevňovali patky pro budoucí ocelovou 
lávku.

obnova zámeckého kopce
skončí v prosinci
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Fotokronikář Jindřich Polák, jaro-
měřský rodák, se v  listopadu dožívá 
v plné aktivitě krásných 75 let. Veřejnos-
ti se připomíná každý měsíc svým člán-
kem v jaroměřském zpravodaji. Zajímá 
se o  sport i  hudbu, ale jeho největším 
koníčkem je však fotografování, nyní 
zejména fotografie barevná a  digitální. 
Desetiletí již úzce spolupracuje s  kro-
nikářkou Města Jaroměř paní Věrkou 
Sílovou. Na svém kontě má též několik 
výstav i publikací a průvodců Jaroměří 
a  Josefovem. Jeho medailonek uvádím 
i v mé knize Osobnosti Jaroměře. 

„Fotokroniku města Jaroměře a  pev-
nosti Josefov vytvářím stále, již od roku 
1982. Zjišťuji, že je to letos i  zajíma-
vé jubileum. Pokračuji stejným vlast-
ním systémem. Snažím se fotografovat 
především veškerou stavební činnost 
ve městě, dále významné kulturní a spo-
lečenské události, uměleckohistorické 
památky, atd.,“ říká o své zálibě Jindřich 
Polák. „Mimo Jaroměř pak ještě napří-
klad smírčí kříže, rozhledny a  poutní 
místa. Zajíždím občas do  Kuksu, kde 
jsem mimo jiné před několika lety fo-
tograficky dokumentoval rekonstrukci 
Hospitálu pod názvem Granátové jabl-
ko a  rekonstrukci labského mostu, dále 
do Ratibořic a Krkonoš. Když jsem u Kr-
konoš, tak jen pro zajímavost. Nedávno 
jsem se s  mým nejmladším vnukem, 
který tančí tzv. shuffle, dostal po  před-
chozím projednání s  ředitelem objektu 
na střechu peckého hotelu Horizont. Zá-
vratná výška hotelu nám kromě pořízení 
tanečního videa na  neobvyklém místě 
a panoramatických fotografií do mé kro-
niky, poskytla jedinečný rozhled na Pec 
pod Sněžkou. Do zpravodaje se snažím 
1x měsíčně dávat různé příspěvky a foto-
grafie, týkající se historie našeho města, 
nebo zajímavostí z  jeho blízkého okolí. 
To blízké okolí mám pojaté především 
jako tipy na  výlety pro jaroměřské ob-
čany. Vzhledem k  nedostatku času již 
žádné výstavy nepořádám, publikační 
činnost jsem též utlumil. Jen čas od času 
si vlastním nákladem vydám pohledni-
ci Jaroměře, resp. Josefova. Dost z nich 
jsem rozdal svým dobrým známým,“ 
pokračuje ve vyprávění jubilant. 

„V  našem městě je stále co nového 
fotografovat. Aby byla každá událost 
komplexně zdokumentovaná, je nutné 
ji doplnit i o upřesňující texty. To je pro 
fotokroniku velice důležité. Jinak velké 
penzum času jsem v  minulých letech 
strávil fotografováním např. protipovod-
ňových hrází, rekonstrukce kolejiště vla-
kového nádraží, výstavby Dopravního 
terminálu, fotografoval jsem výstavbu 
sportovního areálu ASVAJ, hodně času 
jsem věnoval výstavbě D11, nyní přijde 
na  řadu obchvat. Nedá se vyjmenovat 
vše. Chtěl bych po  dlouhé době vydat 
i  vlastní kalendář s  tematikou Jaromě-
ře a  Josefova, ale pojatý poněkud jinak, 
než jsou občané zvyklí. Uvidíme. Časo-
vě náročný úkol mne čeká v souvislosti 
se skenováním před mnoha lety poří-
zených černobílých negativů, protože 
do temné komory, přesto, že ji mám stále 
vybavenou, už nezasednu. I u mne totiž 
převládla digitální fotografie. Vzpomí-
nám často na  fotografa Vratislava Šus-
tila, ke  kterému jsem chodíval po  čtvrt 
století každé pondělí v  16,15hod., kdy 
probíhala má „výuka“ ve všech směrech. 
Nejen práce v temné komoře a ateliéru, 
ale i diskuze o fotografii v obývacím po-
koji. Společně s  fotografem Václavem 
Novákem mi oba v oblasti fotografie po-

skytli neocenitelné rady. Na závěr si přeji 
jediné, aby mi přálo zdraví a mohl jsem 
tak nadále pokračovat v  tom, co mně 
opravdu nejvíce baví. Odměnou mi jsou 
fotografie, pořízené sice „jen“ před něko-
lika desítkami let, ale už dnes jsou velmi 
vzácné. Je zajímavé sledovat, jak se naše 
město v toku času postupně mění. A ne-
smím zapomenout na  moji manželku. 
Ta mi totiž ten čas strávený fotografová-
ním a pak prací u počítače dlouhé roky 
toleruje,“ končí své vyprávění Jindřich 
Polák.

Za  svou užitečnou a  zdařilou práci 
pro kulturu našeho dvojměstí Jaroměř-
-Josefov byl v  minulosti oceněn skle-
něnou plaketou a  uměleckým diplo-
mem „za  záslužnou činnost v  oblasti 
kultury“. Profesionálnímu úspěšnému 
fotokronikáři, korektnímu publicistovi, 
skromnému jubilantovi a spolehlivému 
fotodokumentaristovi děkujeme za  vše 
pozitivní, co vykonal pro náš region, 
historii a kulturu. A do dalších let na-
šemu milému jubilantovi Jindřichu Po-
lákovi upřímně přejeme další úspěchy 
a pevné zdraví. I já rád s přítelem  Jin-
dřichem Polákem spolupracuji, což je 
pro mne vždy velké potěšení.

Jiří Uhlíř, Jaroměř - Josefov 
Foto: Autoportrét Jindřicha Poláka

Životní jubileum fotokronikáře a publicisty 
Jindřicha Poláka

vzpomínKA
Scházíš nám, ale v srdcích

a vzpomínkách navždy zůstáváš. 

Dne 3. listopadu 2022 tomu budou 2 roky, co nás 
opustila naše milovaná maminka, babička,

prababička Emílie Bínová z Brzic.
S láskou vzpomíná celá rodina!

vzpomínKA
Dne 26. 10. 2022 uplynou

dva smutné roky,
kdy nás navždy opustil

pan Josef Haufer.
Očím si odešel, v srdci zůstáváš.

S láskou vzpomíná
manželka Pavlína a děti s rodinami

vzpomínKA 
Dne 1. listopadu 2022 uběhne 1 rok od smrti 

naší maminky, babičky a prababičky
paní Jarušky Kaválkové

z Velkého Poříčí.

Co je v srdci, to se nezapomíná.        Rodina

vzpomínKA
Dne 31. 10. 2022 uplyne 8 let, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 

oLDA moRÁvEK.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rodina Čechova a Šimerova

vzpomínKA
 

Dne 20. 10. 2022 uplynuly 2 smutné roky, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel,

tatínek a dědeček

pan Jiří Samek.

S láskou vzpomínají manželka Soňa,
dcera Soňa s rodinou
a syn Jirka s rodinou.

vzpomínKA

vzpomínKA
Dne 18. října uplynulo 9 smutných let

od chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka a babička

paní  Jolana plicková  z náchoda.

Stále s láskou vzpomínáme.

vnučky Dita a Kristýna, 
všichni blízcí příbuzní a známí.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Nově zrekonstruovaná chalupa v pod-
hůří Orlických hor v Ohnišově, s výbor-
nou dostupností do Dobrušky, Kvasin 
a Nového Měst n/M pro trvalé bydlení, 
nebo pro velmi příjemnou rekreaci. 

Byt 3+1 v Novém Městě nad Metují v bytovém domě po rekonstrukci .............................3 600 000,- 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
Prodej chaty v zahrádkářské kolonii v Trutnově - Kryblice .................................................550 000,- Kč  
Rodinný dům se stodolou v klidné části obce Lhoty u Potštejna .......................................4 490 000,- Kč

Cena: 5 990 000,- Kč 

„Podzime, podzime, už zas nosíš deště, 
pěkně tě prosíme, počkej týden ještě“, 
známá báseň Vítězslava Nezvala, která 
nás provází již od mateřské školy, ten-
tokrát byla vyslyšena při naší celoškol-
ní akci atletického čtyřboje. Po  stude-
ných a  deštivých dnech se uskutečnila 
za  velmi příjemného slunného počasí 
na  stadionu Hamra v  Náchodě dne  
5. října 2022. Soutěžilo se v hodu míč-
kem, běhu na  50 m, skoku z  místa 
a hodu na cíl. Čtyřboje se zúčastnilo 62 
žáků z obou našich základních škol v Ja-
roměři a v Náchodě. 
   Všichni závodili s největším nasaze-
ním, v duchu fair play. Vítěze jednotli-
vých disciplín podle věkových kategorií, 
čekaly medaile i pěkné odměny. Velmi 
děkujeme našim sponzorům, kterými 
byli Pekárny a  cukrárny Náchod, Pri-
mátor Náchod, Řeznictví Pavel Vítek 
Náchod, Deva Nové Město nad Metují, 
rodiče a přátelé školy. Vzhledem k jejich 
finančnímu přispění, obdrželi drobné 
dárky za aktivní sportovní účast všichni 

žáci. Radost, nadšení a aktivní zapojení 
všech zúčastněných byla naopak velkou 
odměnou pro organizátory akce. 
   Kromě této stěžejní akce se žáci zá-
kladní školy podívali do České Skalice 
na výstavu chovatelů, zahrádkářů a vče-
lařů. Nezapomnělo se ani na  historii. 
Žáci II. třídy navštívili dřevěný kostel 
sv. Jana Křtitele ve  Slavoňově, který je 
chráněn jako národní kulturní památka 
České republiky. Někteří žáci základní 
školy speciální se seznámili s tradicí po-
svícení v Červeném Kostelci, kde zhléd-
li posvícenský průvod s  doprovodnou 
hudbou. Studenti praktické školy se 
ve  čtvrtek dne 6. října 2022 zúčastnili 
turnaje ve florbale Jaroměřská hokejka. 
V turnaji soutěžilo devět týmů, hrálo se 
systémem každý s každým. Náš tým ob-
sadil pěkné čtvrté místo. 
   Vzhledem k  tomu, že naše škola 
upřednostňuje prožitkovou pedagogi-
ku, všichni se již těšíme na  další akce 
následujícího podzimního měsíce.

Miriam Kubíčková

Celoškolní atletický čtyřboj

Undergroundový klub Eden srdečně 
zve na koncert Michala Prokopa a jeho 
skupiny Framus Five, který se uskuteční 
29.10.2022 od 20 hodin v klubu Eden, 
Žižkova 49, Broumov. Od  roku 2000 
Michal Prokop opět veřejně vystupu-
je s  obnovenou skupinou Framus Five 
a s akustickým triem. Je dvojnásobným 
členem  Beatové síně slávy  radia Beat 
a členem síně slávy ankety Anděl Čes-
ké hudební akademie. Je také nositelem 
Řádu umění a  literatury Francouzské 
republiky.

Prokop
v Edenu

vzpomínKA
Dne 22. října 2021 uplynou tři roky,
co nás navždy opustil 

pan
Bohumil 

Šula
ze Zlíčka.
Kdo jste ho

znali a měli ho 
rádi, vzpomeň-

te s námi.

S úctou a láskou vzpomíná
manželka, dcera a syn

s rodinami.

 
vzpomínKA

Dne 28. 10. by oslavi-
la 85 let paní

Eva Nováková

a

a 10. 12. 90 let pan 
Zdeněk Novák.

Stále vzpomíná 
rodina
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Akce Díky, trenére zná 8 fi nalis-
tů, kteří se setkají 22. října v  Praze 
na  Dni trenérů mládeže. Dostal se 
mezi ně i  hokejový trenér Jiří Ha-
máček z  Jaroměře. Cílem soutěže 
Díky, trenére je vyjádřit poděkování 
a  uznání trenérům, kteří se dětem 
věnují často ve volném čase a mnoh-
dy úplně zadarmo. Osmička fi nalistů 
má nyní šanci získat titul Trenér mlá-
deže 2022 i fi nanční příspěvky o cel-
kové výši 200  000 Kč na  zahraniční 
stáž nebo provoz klubu.

Mezi fi nalisty jsou letos vyrovnaně 
zastoupeni čtyři muži a  čtyři ženy. 
Porota je vybrala ze 340 trenérů, kte-
ré nominovali mladí sportovci a  je-
jich rodiče. Jenom dva trenéři se vý-
ukou malých sportovců živí, zatímco 
ostatní se mu věnují ve volném čase. 
Dva koučové se věnují hokeji a jed-
ním z  nich je právě Jiří Hamáček 

z klubu HCM Jaroměř, který se tre-
nérské činnosti se věnuje již 22 let 
a stará se takřka o 50 svěřenců. Další 
koučové děti učí u nás méně tradič-
ní, ale čím dál oblíbenější baseball. 
Kromě toho je zastoupen lakros, há-
zená, bojová umění a vůbec poprvé 
také kolečkové krasobruslení. Chybí 
naopak fotbal, ačkoli malí fotbalisté 
nominovali celkem 36 trenérů a tre-
nérek. Dohromady přivedla osmička 
fi nalistů za posledních 5 let ke sportu 
více než 500 dětí.

„Baví mě, že můžu dětem předat 
alespoň to málo, co vím. Snažím se 
z nich udělat nejen hokejisty, ale i sluš-
né lidi. Naučit je vyhrávat i prohrávat, 
naučit je to, co je v životě může potkat. 
Určitě chci, aby to pro děti byla i zá-
bava, ne jenom dřina. Aby odcházeli 
a měli pocit, že dělají něco, co je baví,“ 
říká Jiří Hamáček.    Alfréd Schubert

Přípravy nového zimního magazí-
nu Kladského pomezí míří do fi nále! 
Na  pultech informačních center se 
objeví v  průběhu listopadu a  jako 
vždy bude k  dostání zdarma. Elek-
tronickou verzi již tradičně najde-
te na  našich webových stránkách. 
Na co všechno se v něm můžete těšit? 

Magazín přinese inspiraci na aktiv-
ní trávení zimního času v Kladském 
pomezí. I během chladnějších měsí-
ců si mnozí z nás rádi provětrají hla-
vu na čerstvém vzduchu, proto je pro 
čtenáře připraveno hned několik ná-
padů na pěší výlety. Vydejte se podél 
řeky Metuje do Malých lázní Běloves, 
zažijte romantickou atmosféru zasně-
ženého Babiččina údolí a objevte his-
torii krajiny „města na skále“ na letos 
otevřené Geostezce v  Libchyňském 
údolí. Nádherné přírodní scené-
rie vás nadchnou i  během návštěvy 
skalního okruhu v  Adršpachu nebo 

při výhledu z  rozhledny Jiráskovy 
turistické chaty na Dobrošově, která 
v příštím roce oslaví rovných 100 let 
své existence! Chybět nebudou ani 
informace o lyžařských trasách v na-
šem regionu.

V  magazínu samozřejmě najdete 
i zajímavé tipy na kulturní akce. Po-

drobněji se zaměříme na Loutkářský 
festival v Červeném Kostelci a již tra-
diční Josefovský masopust. Za netra-
dičními zážitky vás zavedeme do Rty-
ně v  Podkrkonoší, kde připravují 
adventní procházky s ponocným, ale 
také do  Hronova, na  komentované 
prohlídky Jiráskova divadla.       (MT)

Myšlenka zásobovat elektrickou 
energií z fotovoltaické elektrárny ve-
řejné osvětlení vznikla na  Žernově 
více než před rokem. Obec si nechala 
zpracovat jednoduchou případovou 
studii, která řešila potenciál využití 
obnovitelných zdrojů v rámci městy-
su. Jako nejrychlejší a nejefektivnější 
řešení se jevila právě fotovoltaická 
elektrárna na střeše obecní sokolov-
ny, která by napájela s  bateriovým 
úložištěm veřejné osvětlení. Projekt 
dnes získal cenu veřejnosti v soutěži 
Buďte inspirací Centra investic, roz-
voje a  inovací Královéhradeckého 
kraje.

Možnými úsporami se na Žernově, 
malé vesnici s 299 obyvateli nad Ba-
biččiným údolím, zabývají systema-
ticky. Obec má šest odběrových míst, 
přičemž největší částky vydává za bu-
dovu úřadu a veřejné osvětlení. V bu-
dově úřadu byla akumulační kamna 
vyměněna za vytápění čerpadlem již 
před téměř třemi lety. V  minulém 
roce zpracoval zastupitel a  ředitel 
projektově divize fi rmy Atelier DEK 
Ing. Ctibor Hůlka případovou studii, 
která řešila i další možnosti a možné 

zdroje: větrnou, vodní, sluneční, geo-
termální energii a biomasu.

„Naše základní případová studie 
řeší možnosti zejména větrné a foto-
voltaické energie. Fotovoltaika s ba-
teriemi na střeše sokolovny je staveb-
ně relativně jednoduchý projekt bez 
výrazné administrativy. Využili jsme 
vhodného natočení velké střechy so-
kolovny. Původně měla fotovoltaika 
šetřit asi 27 tisíc ročně. Se současnou 
krizí to bude samozřejmě mnohem 
více.“ Návratnost podle loňských 

propočtů měla být téměř 16 let, ta se 
samozřejmě výrazně zkrátí na 5-7 let. 

K realizaci obec povzbudil i dotač-
ní titul Královéhradecké kraje „chyt-
rá řešení“. Projekt totiž není postaven 
pouze na  fotovoltaické elektrárně 
s bateriemi. Muselo dojít k propoje-
ní rozvaděče veřejného osvětlení se 
sokolovnou přes polovinu vesnice. 
K tomu dodává starosta Libor Moj-
žíš: “Myslím si, že je to taková prv-
ní vlaštovka, která může naznačovat 
budoucí komunitní řešení ve  vyu-
žívání energetických zdrojů na ven-
kově. Doufám, že se brzo dočkáme 
toho, že si budeme energii na venko-
vě předávat mezi sebou, prodávat či 
půjčovat. I mezi obyvateli, úřady, fi r-
mami. My jsme aspoň docílili toho, 
že jsme dvě vzdálená odběrná místa 
propojili dráty a  energii si mezi se-
bou předávají nezávisle.“

Řešení je pro obec výhodné, v létě 
totiž Žernovu skončily staré zafi xo-
vané tarify a  tímto řešením se tak 
eliminují zvýšené náklady na  ener-
getický provoz obce. 

 Libor Mojžíš, 
starosta městysu Žernov

S  novými prostorami Praktické, 
Základní a Mateřské školy Josefa Ze-
mana v  Náchodě, konkrétně s  pra-
covištěm v Raisově ulici, se 30. září 
seznámil hejtman Královéhradec-
kého kraje Martin Červíček. V  pří-
jemné atmosféře komunikoval také 
s některými žáky a osobně se zajímal 
o současné dění ve škole i konkrétní 
rozvojové záměry vedení školy.

Zimní magazín Kladského pomezí je na cestě

V Žernově bude fotovoltaická elektrárna 
zásobovat energií veřejné osvětlení

K
V
Ě
T
I
N
O
V
É

S
T
Ě
N
Y

TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY

TEL. 777 24 86 24 
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Mezi fi nalisty akce Díky, trenére 
je i Jiří Hamáček z Jaroměře

Hejtman navštívil 
Praktickou školu

Hejtman Martin Červíček (vpravo) 
a ředitel školy Ivo Feistauer
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BK BIZONI NÁCHOD
Pavel Prouza
basket.nachod@seznam.cz  |  +420 608 667 732
www.basketnachod.cz

V  neděli 30. října 2022 se uskuteční 
slavnostní ukončení lázeňské sezóny. Akce 
proběhne u  všech čtyř partnerů projektu 
AQUA MINERALIS GLACENSIS, který-
mi jsou Náchod, Hronov, Kudowa-Zdrój 
a Duszniky-Zdrój. V Hronově bude součástí 
mj. setkání koncert ZUŠ Hronov a loutkové 
divadlo, náchodské loučení s lázeňskou se-

zónou doprovodí podzimní rukodělná díl-
nička a následné rozsvícení halloweenských 
dýní. U  polských partnerů se bude konat 
cyklo-paráda a  laserová show. Podrobnější 
informace o celé akci a doprovodném pro-
gramu se dozvíte z přiloženého plakátu.

Česko-polský projekt trval bezmála 6 let. 
Cílem bylo vytvoření lázeňského okruhu 

a využití kvalitních minerálních vod, které 
se nachází na území všech partnerů. O na-
plnění tohoto cíle jste se mohli hravou for-
mou zakončenou odměnou ve formě pítka 
přesvědčit sami, a  to prostřednictvím hry 
s názvem „Putování za pítkem“. Podrobněj-
ší informace o projektu naleznete na strán-
kách https://aquamineralis.eu/

Minulý měsíc jsme si dokázali užít i 
těch pár slunečných podzimních dní. 
V  páté třídě si žáci udělali projekto-
vý den na téma mykologie a připravili 
vlastní atlas hub. Sepsali informace a 
vyrazili do lesa. Nalezené houby roz-
třídili a ve výtvarné výchově do atlasu 
dokreslili. Čtvrťáci svůj projektový den 
věnovali památkám a zajímavostem v 
Náchodě. Vyrobili portfolia, kde každý 
zpracoval vlastní stavbu, sochu či pa-
mátku a při putování Náchodem do-
plnili informace z  vlastních poznatků. 
Celá škola se zapojila do akce pořádané 
Déčkem – ukliďme Náchod! Děti, vy-

zbrojené rukavicemi se do úkolu zapo-
jily s vervou sobě vlastní. V ulicích Babí 
to zářilo čistotou. 

V půlce října jsme uspořádali tradič-
ní podzimní výlet do Prahy. Letos jsme 
ve velkém počtu šedesáti dětí navštívi-
li pražské zoo. Děti si užily cestování 
vlakem, při kterém si krátily cestu zpí-
váním za doprovodu ukulele. K radosti 
všech byla většina zvířátek k vidění a my 
strávili v krásné zoo čtyři hodiny. Teď se 
již připravujeme na každoroční dušič-
kové Strašidlení na Babí.  

Kolektiv ZŠ 
Pavlišovská-Babí

Dobruška skončila 
na Hackathonu druhá

Účastníci programátorské soutěže Hackathon Královéhradeckého kraje sou-
peřili 13. října v  prostorách Univerzity Hradec Králové ve vytváření návrhu 
nejlepšího soft warového projektu pro otevřená data Krajského úřadu Králové-
hradeckého kraje. Zvítězil tým studentů z pardubické DELTY – Střední školy 
informatiky a ekonomie s  aplikací RoadMapper informující o stavu povrchu 
silnic druhé a třetí třídy nebo jejich plánovaných opravách na území regionu. 
Na druhém místě se umístili studenti Střední průmyslové školy elektrotechniky 
a informačních technologií v Dobrušce s aplikací el-it zaměřující se na veřejné 
sbírky. Hackathonu se zúčastnilo 15 týmů z celkem osmi středních a jedné vyso-
ké školy, což dohromady znamenalo 46 soutěžících v programování. 

Ukončení lázeňské sezóny 
nejen v Malých lázních Běloves

NĚMČINA, ANGLIČTINANĚMČINA, ANGLIČTINA výukavýuka
překladypřeklady

tlumočenítlumočení
Tel. 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

Děti si připravily projektové dny
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*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
*Prodám byt 2+1 přízemí v Nácho-
dě, Pražská, nová okna, fasáda, par-
koviště, sklep. Cena 2100000, tel.608 
817 735
*Pronajmu slunný byt 3+1 s bal-
konem v Červeném Kostelci s 
výhledem do lesa. T: 732 135 136
*Prodáme družstevní byt 3+1 s bal-
konem v klidné části Hronova. Byt 
je v dobrém stavu a k nastěhování. 
Cena 2 500 000,-Kč. Tel. 777 180 878

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

*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
*Pronajmu 3+1 v panelovém domě v 
Náchodě ul. Jugoslávská. Byt je čás-
tečně 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 Bohuslavic 
nad Metují a ráda bych tu zůstala, 
a tak touto cestou hledám dům ke 
koupi. Případně i okolí. Děkuji. Tel. 
605 942 729

*Pronajmu garáž ul. Příkopy Ná-
chod. Tel.: 606 789 999

*Prodám použité dýhované interi-
érové dveře v  barvě buku 2x 90cm 
plné, 3x 90cm prosklené, 2x 60cm 
plné. Cena 125 Kč/ks, 600 Kč/vše. 
Tel. 603497079

* Prodám zachovalý obýva-
cí pokoj z leštěného ořechu z 
60.let-šatní skříň, knihovna, se-
kretář, křesla, konferenční stolek, 
skříňka pod televizi, jídelní stůl 
se židlemi, plynový sporák s el. 
troubou, trojdílnou šatní skříň, 
cena dohodou. Tel. 605590084

*Prodám kulatý stůl o průměru 90 
cm, světlý buk a konferenční stolek. 
Levně. 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 pšenici 750 Kč/q, ječmen 
650 Kč/q, našrotování 50 Kč/q, pytle 
výměnou nebo 15 Kč, vlašské oře-
chy jádra 220 Kč/kg, Slavětín. Tel. 
732 381 524

*KOUPÍM válcový šrotovník nabíd-
něte. Mob:603487428
* 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 starožitnos-
ti 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 fotografie, reklamní fotogra-
fické 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 filmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510 
*Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510 
*Koupím starý nábytek i ce-
lou pozůstalost. TEL.:722 907 
510
*Koupím staré fotografie, fotoapa-
ráty, 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., 
starožitný a chromovaný nábytek 
a jiné zajímavosti do r. 1975, ho-
diny, hodinky, hudební nástroje, 
fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plakáty, 
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

*Hledám kamarádku nejlépe Slo-
venku k telefonické komunikaci 
a v případě zájmu k občasným se-
tkáním. Jsem na invalidním vozíku. 
Je mi 27 let. Mezi mé záliby patří 
slovenština, příroda, cestování a ko-
munikace s lidmi. Nejdříve prosím 
zaslat SMS na tel. 730 635 701.
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, 
VHS a DV kazet, skenování ne-
gativů a diapozitivů. Kvalitně. Tel. 
606 629 767
*VYŠETŘOVÁNÍ PARANORMÁL-
NÍCH JEVŮ: Řešení paranormál-
ních (anomálních) aktivit v domech 
či bytech. Vyhledání geopatogenních 
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. Výděl-
ky 20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359
*VÁNOČNÍ DÁREK: převod z vi-
deokazet na flešku nebo DVD, levně. 
Tel. 777 554 484

*Prodám originál 4x alu kola 
FORD 6Jx15 H2 + zimní pneu 
Nokian 195/60/15 + středové po-
klice. Pneu mají najeto pouze 
500 km. Skoro nové. Cena celkem 
8700 Kč nebo dohodou. Osobní 
odběr Náchod. Tel.: 776 541 112
*Koupím Babetu 210 nebo Stellu, 
MZ, Simson, Jawa, CZ i jiné motorky, 
nabídněte. Tel. 776 327 208

certifikovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Martina Tichá        Ing. Martin Tichý
         776 622 776                   776 622 777

 

www.realitytichy.cz

RŮZNÉ

BYTY
Jazyková škola GATE v  Náchodě zajišťuje jazykové vzdělávání dospělých již 

od dob sametové revoluce. Za tak dlouhou dobu prošlo našimi lavicemi mnoho stu-
dentů, řada z nich dnes angličtinu či němčinu velmi aktivně používá v zaměstnání 
i soukromém životě. Říkají nám, že stavěli na základech, které dostali u nás. Jejich 
chvála nás pochopitelně velmi těší

Ale nespíme na vavřínech a výuku stále modernizujeme a udržujeme na vysoké 
úrovni. Naši lektoři jsou zkušenými soudními tlumočníky a mají každodenní praxi 
a kontakt s jazykem, což zaručuje jejich profesní kvality. Kromě toho mají dlouho-
leté lektorské zkušenosti – zkrátka umí učit.

Již druhým rokem nabízíme možnost návštěvy kurzů „na dálku“, tedy přes online 
připojení. Studenti se připojují do běžné hodiny v případě nemoci či dovolené, běž-
ně i ze zahraničí. Tato služba je hojně využívána a těší se velkému zájmu studentů. 

Do výuky také zapojujeme paměťové techniky, které zrychlí učení slovíček, odliš-
ných předložkových vazeb nebo nepravidelných sloves. Naším cílem vždy bylo a je 
naučit naše studenty co nejdříve rozumět a mluvit v cizím jazyce. Závěrem zbývá už 
jim jen popřát chuť do studia, vytrvalost a radost z úspěchů při používání nabytých 
znalostí angličtiny a němčiny v jazykových kurzech školy Gate. Ve světě se neztra-
tíš, když se jazyky naučíš.                                Lada Petránková, www.gatenachod.cz

Co se v Gate naučíš, v praxi jako když najdeš.

Jedna z  prvních společných diskusí 
letošních prezidentských kandidátů se 
bude konat v Broumově a vy můžete být 
u toho! Panel prezidentských kandidátů 
bude součástí konference 9. Broumov-
ské diskuse, která se uskuteční 2.–5. lis-
topadu 2022 v broumovském klášteře, 
s  bohatým doprovodným programem. 
Přijďte diskutovat o solidaritě a souná-
ležitosti s  těmito hosty: Pavel Fischer 
(senátor, kandidát na  prezidenta), Da-
nuše Nerudová (ekonomka, pedagožka, 
kandidátka na prezidentku), Petr Pavel 
(armádní generál ve výslužbě, kandidát 
na prezidenta), Karin Lednická (spiso-
vatelka), Daniel Kroupa (politolog, pe-
dagog), Klára Šimáčková Laurenčíková 
(zmocněnkyně vlády pro lidská práva), 

Mikuláš Kroupa (zakladatel a  ředitel  
organizace Post Bellum), Pavel Pola 
(rektor, kostel Pražského Jezulátka), 
Eugenie Číhalová (členka Rady vlády 
pro národnostní menšiny), Vojtěch Bo-
háč (novinář) a jiní. 

Věříme ve smysl kultivované diskuse. 
Pokud sdílíte stejný názor a rádi disku-
tujete o aktuálních i nadčasových téma-
tech, která jdou do  hloubky, budeme 
moc rádi, přidáte-li se na  konferenci 
k nám. Klášterní sál Dřevník, ve kterém 
se hlavní diskusní panely konají, má 
omezenou kapacitu. Proto doporučuje-
me včasnou koupi vstupenek.

Hana Valentová,
výkonná ředitelka konference

Broumovské diskuse

Diskuze prezidentských kandidátů

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
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, mož-

nost 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 za-
městnání. 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 adre-

su: 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

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  l  panenky  l  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

PRONÁJEM VINOTÉKY
Náchod, Řezníčkova ul. u gymnázia 

 

možnost využít i pro jiný účel, 
zadní část garsonka 1+1kk,

nutné opravy, volné ihned.
Nabídky na: bigmoto@seznam.cz

Úklidové práce
Hronov

čištění koberců
a sedaček čištění
interiérů vozidel

Tel.: 737 622 294
E-mail: 

uklidovepracehronov@seznam.cz
www.uklidovepracehronov.eu

*Prodám nové plechové disky, R14, 
4 šrouby. Tel. 602 103 775

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO



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

V  pátek 7. října 2022 byla zaháje-
na v  Muzeu papírenství v  Duszniki-
-Zdrój krátkodobá výstava Sousedé. 
Bankovky polsko-českého pohraničí. 
Vernisáže této zajímavé výstavy, kte-
rou je možné v historické papírně jen 
20 km od  Náchoda navštívit až do  8. 
ledna 2023, se na  pozvání zúčastnili 
také starosta Náchoda Jan Birke a mís-
tostarosta Jan Čtvrtečka.

Muzeum papírenství v  Duszniki-
-Zdrój se již několik let zajímá o  pa-
pírové peníze a  ve  svých numizmatic-
kých sbírkách má nejen polské, ale také 

zahraniční bankovky, včetně téměř 
kompletní sbírky bankovek českých 
a československých, které ve  spoluprá-
ci s Polskou národní bankou a Polskou 
tiskárnou cenin, a. s., nyní představuje 
veřejnosti. Velmi zajímavá je proto i pro 
návštěvníky a turisty z ČR. Doprovod-
né materiály a texty a popisky této vý-
stavy jsou k dispozici i v českém jazyce. 
Českým návštěvníkům stálé výstavy 
„S  papírem napříč dvěma tisíciletími“ 
navíc nabízí muzeum audioprůvodce 
v  češtině. Neváhejte, rozhodně stojí 
za vidění!

Rok 2022 začaly sokolské gymnastky 
závodem, který měl proběhnout jako 
Vánoční závod v roce 2021. Závod jsme 
uspořádali raději v takovém komorním 
duchu v  náchodské sokolovně, zúčast-
nily se pouze dívky ze Sokola Náchod 
a  pět děvčátek ze Sokola Úpice. Stále 
se střídaly tréninky s karanténou a tak 
jsme raději nechtěli nic pokoušet. Zá-
vod proběhl hladce, byl moc pěkný 
a  příprava na  soutěže ve  všestrannosti 
se začala rozjíždět. 

Prvním závodem, kterého jsme se 
zúčastnily, byla soutěž ve  sportovní 
gymnastice ve  Vyso-
kém Mýtě. Soutěžilo 
se ve cvičení na hrazdě 
a  na  kladině. Odtud si 
dívky přivezly 8 me-
dailí. Zlato vybojovala 
Nicol Cinková, Barča 
Zelená, Lucka Růčko-
vá a Lucka Řehůřková. 
Stříbro brala Naty Rý-
dlová a  Kristýna Zele-
ná a  bronz pak Lucka 
Vinterová a  Kačka 
Schreiberová. Závod 
ve  Vysokém Mýtě byl 
vždy moc pěkný a pro-
bíhal v  krásném pro-
středí tamní sokolovny. 

V  březnu začaly už 
soutěže ve  Sportovní 
všestrannosti. První 
závod ze série soutěží 
byl v plavání. I tady byla děvčata, po tak 
dlouhé pauze, úspěšná. Z trutnovského 
bazénu vylovily hned 5 medailí. Zla-
tou medaili v   kategorii mladších žá-
kyň II brala Nicol Cinková, v kategorii 
III Barča Zelená, žákyně IV Kristýna 
Zelená, stříbro pak měla Kája Vítová 
a  dorostenka Lucka Řehůřková. Ale 
i ostatní dívky, které po pandemii vytr-
valy, vybojovaly krásné umístění. Lucka 
Růčková skončila na 4. místě a Naty Rý-
dlová a Lucka Vinterová skončily na 5. 
místě. 

23. dubna se potom konala soutěž 
ve  sportovní gymnastice a  ve  šplhu 
v  náchodské sokolovně. Výpadek sko-
ro dvou let zapříčinil, že se nerozjela 
přípravka malých dětí a tak v mladších 
žákyních jsme moc dětí, připravených 
na  tento závod, neměli. Nejlepšího 
umístění dosáhla Nicol Cinková na  8. 
místě. Ale starší žákyně se již stihly při-
pravit. Ve  SG v  kategorii žákyně III si 
zlato odnesla Barunka Zelená, 2. místo 
obsadila Natali Rýdlová. A i v kategorii 

IV si odnesla bronzovou medaili Lucie 
Růčková, nepopulární bramborovou 
vybojovala Lucie Vinterová a pátá skon-
čila Kristýna Zelená. V  dorostenkách 
pak byla stříbrná Lucie Řehůřková. 
V  soutěži ve  šplhu na  tyči vybojovala 
stříbro Rýdlová a Růčková a bronz po-
tom Barča Zelená a Lucka Vinterová. 

8. května jsme odjeli na poslední zá-
vod všestrannosti, na  atletické závody 
do Jaroměře. Ani zde se dívky neztratily 
a odvezly odtud 2 medaile. Zlatou vybo-
jovala v dorostenkách Lucka Řehůřková 
a bronz potom Lucie Růčková. V celko-

vém součtu disciplín všech čtyřech spor-
tů potom v kategorii žákyně III zvítězila 
Barbora Zelené a  do  Prahy na  přebory 
ČOS postoupila Natali Rýdlová a  dále 
potom v  kategorii IV Lucie Růčková 
a dorostenka Lucie Řehůřková. 

Děvčatům se dařilo i  na  Přeboru 
ČOS v Praze. Tam odjely 3 dívky a při-
vezly celkem 7 medailí. Natali Rýdlová 
byla stříbrná ve šplhu a bronzová ve SG, 
celkově skončila na 4 pozici a krásné je 
i 5. místo v plavání. Lucie Růčková vy-
bojovala zlatou medaili v atletice, stříb-
ro ve SG a celkově skončila na 3. místě. 
Dorostenka Lucka Řehůřková vybo-
jovala bronz ve  SG a  celkově skončila 
bronzová. Za zmínku stojí její 4. místo 
v plavání a 5. místo v atletice. 

Děvčata se ale připravují už devátým 
rokem na prestižní soutěž mládeže a to 
Odznak Všestrannosti Olympijských 
Vítězů (OVOV). Toto je hlavně soutěž 
školní mládeže pod záštitou Olympij-
ského výboru, Ministerstva školství, 
ČT a dalších organizací s cílem vzbudit 

zájem dětí o  sportování. Letošní sou-
těže se zúčastnilo celkem 1  500 škol, 
což je asi kolem 5 000 dětí, které prošly 
okresními a krajskými koly a probojo-
valy se až na  republikové finále. To se 
konalo 7 – 9. září v  Brně. Naše dívky 
prošly velmi dobře okresním kolem, 
kde zlato vybojovala Nikol Cinková, 
Barbora Zelená, Natali Rýdlová, Lucka 
Růčková a  Kristýna Zelená, stříbrnou 
medaili potom Karolína Vítová, Eliška 
Machová a  Lucka Vinterová. Všechny 
tyto dívky se probojovaly do krajského 
kola, kde si zlato odvezly Barča Zelená 

a Lucka Růčková, stříb-
ro pak Kristýna Zelená. 
Do  celostátní soutěže 
do  Brna postoupilo 
od  nás 8 děvčat. Ani 
zde se neztratily a Bar-
ča a Kristýna Zelených 
přivezly z  této velké 
soutěže 2 zlaté me-
daile. Zmínit musíme 
výkony ostatních dětí 
naší župy Podkrko-
nošské-Jiráskovy, které 
přivezly celkem 4 zla-
té medaile. K  sestrám 
Zeleným to byla ješ-
tě Anežka Holanová 
a Daniel Báča ze Dvo-
ra Králové. Je to velký 
úspěch dětí naší Župy. 

V srpnu jsme se sešli 
v  sokolovně na  letním 

týdenním soustředění, abychom opět 
začali s  přípravou na  soutěže a  hned 
po absolvování úspěšné soutěže OVOV 
v Brně jsme se začátkem října zúčastni-
li župního přeboru v  přespolním běhu 
na  Novém Hrádku. Odtud jsme si při-
vezli 2 zlaté a jeden bronz. Zlato získaly 
Kaja Kaczmarek v  mladších žákyních 
I  a v kategorii dorostenek to byla Kris-
týna Zelená, která zvítězila s více než půl 
vteřinovým náskokem před Eliškou Ma-
chovou. Bronz si vyběhala teprve začína-
jící žákyně II Míša Lazoková. Maruška 
Lapšanská se zařadila na 4. příčku.  

Nyní už nás čeká závod v desetiboji 
ve Dvoře Králové a potom již gymnas-
tické závody v Ústí nad Orlicí a nakonec 
před Vánocemi v  Náchodě. Jak jste se 
mohli dočíst v předchozích odstavcích, 
naše děvčata opravdu nezahálí. Přejeme 
jim tedy mnoho dalších úspěchů, kte-
ré jsou zapříčiněny dlouhou přípravou 
a náročnými tréninky.

Míla Vejrková, trenérka VszSG při 
T.J. SOKOL Náchod

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

K
r
i
s
t
ý
n
A

F
o

to
: M

ar
ek

 D
vo

rs
ký

m
d

v4
7@

se
zn

am
.c

z
in

st
ag

ra
m

: m
ar

ek
_d

vo
rs

ky
_f

o
to

g
ra

f

tip na zajímavou výstavu u našich 
polských sousedů

rok 2022 - konečně se začalo trénovat i soutěžit.

střední zdravotnická škola náchod-EA
nabízí akreditované kvalifikační kurzy!

Uvažujete o práci ve zdravotnictví nebo v sociální oblasti? 
Chybí vám odpovídající vzdělání? Střední zdravotnická škola 
Náchod - EA nabízí možnost kvalifikačního vzdělávání vyplý-
vajícího ze zákona č. 96/2004 Sb. ve znění zákona č. 189/2008 
Sb. v platném znění. 

Široké veřejnosti nabízíme dva akreditované kvalifikační 
kurzy (dále AKK) k  získání odborné způsobilosti k  výkonu 
povolání Sanitář a Masér ve zdravotnictví.

Současně můžete využít možnou úhradu úřadem práce 
v rámci rekvalifikace! 

1. AKK SANITÁŘ je zakončen certifikátem MZ ČR -  kvali-
fikace sanitář.

TERMÍN KONÁNÍ KURZU: únor – duben 2023 
PŘIHLÁŠKY možno podat už nyní na tiskopisu, který 
najdete na webu školy www.zdravkanachod.cz. 

MÍSTO KONÁNÍ KURZU:
• Teoretická část: SZŠ Náchod-EA, Kladská 335, Ná-

chod.
• Praktická část: Oblastní nemocnice Náchod a. s.

2. AKK MASÉR ve zdravotnictví je akreditovaný Mi-
nisterstvem zdravotnictví ČR a výstupním dokladem je 
osvědčení, které absolventa opravňuje k získání živnos-
tenského listu a k práci ve zdravotnictví, lázeňství a re-
habilitačním sektoru. 

TERMÍN KONÁNÍ KURZU: 25. 11. 2022 - 31. 5. 2023
MÍSTO KONÁNÍ KURZU:
• Teoretická část: SZŠ Náchod-EA, Kladská 335, Náchod.
• Praktická část probíhá v Lázních Bělohrad a.s. a ve Státních 

léčebných lázních Jánské Lázně, s. p.

Veškeré propozice naleznete na webu školy: 
https://www.zdravkanachod.cz/uchazeci/sanitar
https://www.zdravkanachod.cz/uchazeci/maser-ve-zdravot-
nictvi

 Využijte příležitost studovat na náchodské zdrávce. Využij-
te příležitost pracovat ve zdravotnictví a sociálních službách. 
Těšíme se na vás.

Královéhradecký kraj ve  spolupráci se Studijní a  vědeckou knihovou v  Hradci 
Králové připravil soutěž Knihovna roku Královéhradeckého kraje. Za každý okres 
mohla získat nominaci nejvýše jedna knihovna. Za náchodský okres byla nomino-
vána knihovna Jaroslava City ve Vysokově. Další soutěžící knihovnou se pak na zá-
kladě doporučení komise stala knihovna v  Heřmánkovicích, která byla oceněná 
v soutěži Vesnice roku. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo na podzimním Slavnost-
ním setkání knihovníků ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové, kde byli 
také oceněni jednotliví knihovníci a nám nejblíže získala 2. místo Obecní knihovna 
v Batňovicích a bronz Místní knihovna České Meziříčí.

V  kategorii knihovnice/knihovník malé veřejné knihovny nominují pověřené 
knihovny zpravidla jednu knihovnu ze svého obvodu. V  kategorii knihovnice/
knihovník veřejné knihovny podává nominace krajská knihovna, případně jiná 
knihovna kraje nebo regionální výbor SKIP. V  kategorii knihovnice/knihovník 
malé veřejné knihovny ocenění získala Blanka Kratochvílová z Obecní knihovny 
Machov a v kategorii knihovnice/knihovník veřejné knihovny PhDr. Marcela Fraň-
ková z Knihovny Břetislava Kafky v Červeném Kostelci

Známe výsledky soutěže Knihovna roku


