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2. listopadu 1930 se v  Náchodě narodil Václav Erben, 

český spisovatel známý zejména svými detektivními 

příběhy s kapitánem Exnerem.

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.

Po 14 dnech se poslední říjnový den vrátila na své místo na mariánském slou-
pu na Husově náměstí v České Skalici socha Panny Marie. Pracovníci odborné 
firmy provedli 18. října její snesení a následnou opravu a konzervaci.  Vrchol-
ně  barokní  sloup pochází z doby kolem roku 1718 je chráněn jako kulturní 
památka. Na třístupňové podestě stojí toskánský sloup s korintskou hlavicí, na 
které je posazena koule a na ní stojí v esovité křivce zlacená socha modlící se 
Panny Marie s rukama sepjatýma na prsou, hlavou nakloněnou mírně doprava, 
vzhlížící vzhůru, se zlacenou svatozáří s hvězdami. Sloup i socha jsou zhotoveny 
z pískovce a jsou ohraničeny historizujícím kovovým plůtkem.   Foto: Jan Holý

Vinotéka 
Jarmila	Zemánková Vás zve na zahájení prodeje

SVATOMARTINSKÝCH	VÍN
Ročník	2022

11.11. v 11 hodin a 11 minut
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Výstava u příležitosti 110. výročí 
narození kněze salesiána Josefa Kubí-
na, novoměstského rodáka, bude in-
stalována ve foyeru Městské knihov-
ny v  Novém Městě nad Metují od 
15.11. – 15.12.2022.

Josef Kubín
Člověk v nesprávné době 
na správném místě.

Již 4. ročník divácky oblíbené sou-
těže zimních plavců Brodský ram-
pouch proběhne 5. Listopadu od 
11:30 hodin v  kempu na Broďáku. 
Akci pořádají Metujští tygři z Ná-
choda a uvidíte otužilce závodit na 
trasách dlouhých 250 až 1000 m. Pro 
odvážnou veřejnost je připravena 
trasa 100 m.

Brodský rampouch

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

Řezníci a pekaři mohou klidně 
zdražit o další desítky procent. As-
poň v Náchodě. Lidé mají zřejmě stá-
le dost peněz na to, aby si s nějakým 
šetřením hlavu nelámali. Jak je vidět 
na fotografii našeho čtenáře, v kontej-
neru v centu města Náchoda skončily 
řízky a spousta pečiva, místní obyva-
telé evidentně nestrádají. Statistiky 
EU uvádějí, že v  České republice se 
ročně znehodnotí 829 851 tun potra-
vin, z čehož tedy plyne, že na jednoho 
člověka připadá ročně cca 81 kilogra-
mů vyplýtvaných potravin. K plýtvá-
ní však nedochází pouze v  domác-

nostech, ale také v  maloobchodě  
a  velkoobchodě, ve výrobě i  v  pro-
vozech veřejného stravování. Je tedy 
třeba vypočítat, jakou měrou se na 
celkovém množství znehodnocených 
potravin podílejí právě domácnosti. 
Dle Ministerstva životního prostře-
dí je to cca 31 %, což představuje cca 
254 tis. tun vyplýtvaného jídla ročně. 
Z  uvedených statistik tedy odvodí-
me, že jeden člověk v Česku vyplýtvá 
v  domácnosti zhruba 25 kg potravin 
ročně. V Náchodě se zřejmě statistiky 
plní na 100 %.

V Náchodě se dobře žije

Akce platí do 30.11.2022 nebo do vyprodání zásob. 

Samsung Galaxy M13 128GB
Samsung Galaxy A33 5G  

4.999,- Kč
7.999,- Kč

5.499,- Kč

8.999,- Kč

Samsung Galaxy A52s 5G 9.499,- Kč 11.499,- Kč

Listopadové slevyListopadové slevy
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Dne 27. května 1942 byl spáchán aten-
tát na zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha, který na  násled-
ky zranění 4. června téhož roku zemřel. 
Následovaly tvrdé represe. Ve dnech 27. 
5. - 3. 7. bylo vyhlášeno stanné právo, 
na  jehož základě byly za  schvalování 
atentátu popraveny stovky českých vlas-
tenců. Často celé rodiny. V našem regi-
onu se tak stalo především v souvislosti 
s  ukrýváním posledního parašutisty ze 
skupiny SILVER A Jiřího Potůčka-Tola-
ra. Z  Červenokostelecka, Malosvatoňo-
vicka a Rtyně v Podkrkonoší a okolí bylo 
popraveno 9. července 1942 na Zámečku 
u Pardubic 12 mužů a 3 ženy.  

Přesto se v důsledku atentátu na Hey-
dricha popravovalo i  nadále. Dne 24. 
října bylo v  této souvislosti v koncent-
račním táboře Mauthausen zastřeleno 
262 českých vlastenců. Jejich „provině-
ní“ přitom bylo i z  tehdejšího hlediska 
často minimální. To je možno doložit 
na  případě patrně nejznámější oběti, 
přední herečky té doby Anny Letenské. 
Spolu se svým manželem Vladislavem 
Čalounem poskytli dočasné útočiště 
MUDr. Břetislavu Lyčkovi a jeho man-
želce. Tento lékař předtím ošetřil účast-
níku atentátu Janu Kubišovi zraněný 
obličej. Popraveni byli i  příbuzní Jana 
Kubiše. Bylo jich při této příležitosti za-
tčeno několik desítek. Moje učitelka ze 
základní školy v Blatné nám o tom vy-
pravovala. Sama tehdy jako studentka 
kladenského gymnázia skončila s celou 
třídou ve věznici Malá pevnost Terezín 
jen pro nějakou nevinnou recesi, kte-
ré se jako studenti v  období stanného 
práva dopustili. Smysl pro humor je 
ovšem opustil, když museli celý den stát 
čelem ke zdi s vědomím, že mohou být 
také popraveni. Nakonec se tak nesta-
lo. Po několika dnech je propustili, ale 
setkali se tam s  lidmi, z  nichž mnohé 
poprava neminula. Byli tam právě i Ku-
bišovi příbuzní. Vyslechla jejich rozho-
vor.  Mnozí z nich se prý tehdy navzá-
jem ujišťovali, že to jejich příbuzenství 
je velmi vzdálené a že se jim tedy trest 
smrti snad vyhne. Nakonec byl popra-
ven „jen“ Kubišův otec František, bratři 
a sestry, teta, švagrová, sestřenice a bra-
tranec. Příbuzní dalšího účastníka aten-
tátu Slováka Jozefa Gabčíka měli větší 
štěstí. Slovensko bylo tehdy formálně 
samostatný stát, a  tak se konce války 
dožil i Gabčíkův otec.

Herečce Anně Letenské byl teď u pří-
ležitosti její popravy věnován v oblíbe-
ném Týdeníku televize 43/2022 obsáhlý 
článek. Její stálé věznění bylo odloženo, 
aby mohla dotočit veselohru Přijdu 
hned. K  tomuto řešení bylo údajně 

přistoupeno proto, aby producenti ne-
přišli o  peníze. V  období normalizace 
byla tato skutečnost volně prezentová-
na v  televizní inscenaci Kat nepočká 
s herečkou Jiřinou Bohdalovou v hlavní 
roli (dle stejnojmenné knihy Norber-
ta Frýda). Vznikl o  tom i  zahraniční 
dokument dávaný před několika lety 
na  Viasat history (BBC). Letos na  po-
čest popravených v  Mauthausenu byla 
v  sobotu 22. října sloužena v  chrámu 
sv. Víta mše svatá, kterou celebroval 
arcibiskup Jan Graubner s  promluvou 
kardinála Dominika Duky. Přenášela ji 
na programu ČT-2 Česká televize. Byla 
tam čtena jména všech obětí. Mezi nimi 
byli od nás z regionu sokolští funkcio-
náři Antonín Ivanov z Jaroměře -Josefo-
va, učitel Jaroslav Falta z České Skalice 
a Cyril Ondrák z Opočna. Všichni byli 
patrně spojeni s ukrýváním posledního 
parašutisty ze SILVER A  Jiřího Potůč-
ka-Tolara.

V  případě rotmistra Ivanova se jed-
nalo o  otce pozdějšího známého spi-
sovatele literatury faktu Miroslava Iva-
nova. Tomu bylo tehdy teprve 13 let. 
A  doslova se mu zhroutil svět. Matku 
z  toho ranila mrtvice, ochrnula na půl 
těla a poté strávila řadu týdnů v nemoc-
nici. Miroslav Ivanov zůstal jako jedi-
náček úplně sám. Otec mu při zatýkání 
3. července stačil pošeptat, aby zlikvi-
doval na půdě přístroj na rozmnožová-
ní letáků. Jeho demontáž byla pro něj 
příliš těžká, ale nikdo ze známých mu 
v  Josefově nepomohl. Poté se vypra-
vil za někým, o němž tušil, že s otcem 
v odboji spolupracoval. Na kole se vydal 
z Josefova do 17 km vzdáleného Opoč-
na za tamějším náčelníkem Sokola Cy-
rilem Ondrákem. Jeho vnučka, dcera 
spisovatele Egona Hostovského Olga, 
vzpomíná, jak k  nim přijel, netuše, že 

ten, s nímž se chtěl poradit, je už také 
zatčen.

Miroslavu Ivanovovi nezbývalo než 
se rychle naučit samostatnosti. Každý 
pátek vozil otci na  gestapo v  Hradci 
Králové čisté prádlo. V hrnečku se za-
vařeninami mu pašoval cigarety. Před 
Vánocemi 1942 se dokonce vypravil 
na sídlo gestapa do Prahy, aby zjistil, co 
s otcem je. Nevěděl tehdy, že už je skoro 
dva měsíce po smrti.

Ve  stejný den jako Antonín Ivanov 
byl zatčen i českoskalický učitel Jaroslav 
Falta. Gestapo jej však doma v  České 
Skalici nenašlo. Falta zatčení očeká-
val, a proto odejel ke strýci do Mečova 
u  Slatiny nad Úpou, kde pomáhal při 
sušení sena. Bohužel tam jej gestapo 
nakonec dostihlo a zatklo. Jaroslav Falta 
měl patrně původně zajišťovat Potůčko-
vu ústupovou cestu.

Cyril Ondrák byl rovněž zatčen  
3. července. Den nato se jeho dcera Kvě-
ta Hostovská zúčastnila pohřbu svého 
tchána v  Pardubicích, a  když na  cestě 
domů přestupovala v  Třebechovicích, 
netušila, že tam v téže době čeká na jiný 
vlak její otec, kterého na příkaz gestapa 
vezli opočenští četníci do Hradce Krá-
lové. Rodina o  jeho odbojových akti-
vitách neměla tušení, jen věděla, že se 
stýkal s  učitelem Josefem Schejbalem, 
který se podílel na ukrývání parašutisty 
Potůčka a za tento čin byl spolu s ostat-
ními již uvedenými 9. července 1942 
popraven v  pardubickém Zámečku. 
V  této souvislosti si Ondrákova vnuč-
ka Olga, které bylo tehdy teprve 6 let, 
později vzpomněla na  jednu událost: 
...stojím s dědečkem a nějakým pánem 
na prahu skladiště, kterým se procháze-
lo z domu na náš zadní dvoreček, oddě-
lený tehdy od  velkého obecního dvora 
nádvorním stavením. Dědeček vysvět-
luje: „Tady je zahrada, za ní je Sokolská 
zahrada a dál jsou pole.“ Připadalo jí, že 
dědeček tomu pánovi ukazuje něco, co 
není vidět. Proto dodala: „A tady máme 
prádelnu a v ní má babička zrní pro sle-
pičky.“ 

Popravy 262 českých vlastenců se 
konaly 24. října 1942 hned druhý den 
po jejich příjezdu do Mauthausenu. Pod 
záminkou lékařské prohlídky při měře-
ní výšky byly oběti vražděny zezadu 
skrytým otvorem pistolí ranou do týla. 
Exekuce byla dobře zorganizována. Po-
zůstalí na  přelomu let 1942-1943 do-
stávali úmrtní listy. Z nich se díky po-
věstné německé důkladnosti dověděli, 
že třeba čas mezi popravou Antonína 
Ivanova a  Cyrila Ondráka trval pouhé 
dvě minuty.

Václav Sádlo 

80 let od heydrichiády - oběti z našeho regionu 24. 10. 1942

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Nově zrekonstruovaná chalupa v podhů-
ří Orlických hor v Ohnišově, s výbornou 
dostupností do Dobrušky, Kvasin a Nové-
ho Měst n/M pro trvalé bydlení, nebo pro 
velmi příjemnou rekreaci.

DB 1+1 v Náchodě, 4.NP, plastová okna, lodžie, sklep....................................................2 190 000,- Kč
Prodej chaty v zahrádkářské kolonii vTrutnově - Kryblice ..................................................550 000,- Kč  
Rodinný dům se stodolou  v klidné části obce Lhoty u Potštejna ......................................4 490 000,- Kč
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

Cena: 5 990 000,- Kč

Klub seniorů Radost byl pozván 
na  poslední společné česko-polské 
vaření, tentokrát na  podzimní téma. 
Broumovské seniorky podávaly šunko-
vé závitky s  křenem zdobené červenou 
paprikou a plátky sýra, guláš z vepřové-
ho masa s knedlíkem. Na závěr jsme si 
všechny pochutnaly na  kynutém kolá-
či se švestkami a  tvarohem. Hostitelky 
z  Bozkówa pro nás připravily zelnou 
polévku, plněné pirohy s cibulkou. Jako 
dezert se podávala káva a ovocný pohár. 
Přišla nás pozdravit paní Wójtka a všem 
poděkovala za spolupráci. Jídlo, co jsme 
připravily, jsme snědly a všem nám moc 
chutnalo. Byl to pro nás pěkně strávený 
den.

Broumovské seniorky 
mají napilno

NĚMČINA
Překlady - běžné, odborné,

soudní (kulaté razítko)
Tel. 603 440 969

8.11.2022 19.00
Městská knihovna Náchod

Petr Váša: Večer fyzického básnictví

10.11.2022 19.00
Městská knihovna Náchod

Mirek Kemel a Vladimír Javorský

11.11.2022 19.00
Městská knihovna Náchod

Zuzana Gabrišová:
Milá Mácho/ a Scrapěs

15.11.2022 19.00
Městská knihovna Náchod

Petr Borkovec

18.11.2022 19.00
Aula Jiráskova gymnázia

Convivium Jaroměř: Viktorka

22.11.2022 19.00
Aula Jiráskova gymnázia

DREJG: Havranec/Krkavan

24.11.2022 19.00
Kstel sv. Michaela Archanděla
Zdeněk Volf, Tereza Šustková,

Veronika Rajtr Pavlová:
Stále držet za ruku

25.11.2022 19.00
Aula Jiráskova gymnázia
Achtung! 21: Hibernace

29.11.2022 19:00
Aula Jiráskova gymnázia

Tara Fuki
Legenda české alternativy a worldmusic 

poprvé v Náchodě.

Náchodské dny poezie

Pozor! Změna termínu. Z  důvodu poruchy vrtulníku odloženo na  dny 
od 31.10. do 18.11.2022. V těchto dnech bude v části Broumovských stěn pro-

bíhat vrtulníkové přibližování kůrov-
cem napadeného dřeva. Celé vyšra-
fované území bude z bezpečnostních 
důvodů uzavřeno a neprůchodné.

Omezení vstupu do Broumovských stěn

Koncem září byly v Nádražní ulici 
v Novém Městě nad Metují zahájeny 
dlouho očekávané práce na  opra-
vách chodníků. V souvislosti s nimi 
byly odstraněny také javory podél 
cesty v úseku od Rychty ke křižovat-
ce u bývalého klubu. Mnohé z nich 
byly již dlouhodobě ve špatném sta-
vu a musely by být i tak dříve či poz-
ději pokáceny. Odstraněné javory 
budou nahrazeny vhodnějšími slou-
povitými sakurami. Tím  bude za-
chován jednotný vzhled aleje i nově 
opravené ulice.                            (MM)

Obnova aleje

Tichá vzpomínka
Dne 9. 11. 2022 uplyne 10 let, co nás navždy opustil

pan Josef Grim,
rodák z Nového Hrádku.

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

Sestra Marie s rodinou
a bratr Milan s rodinou.

Tichá vzpomínka
Dne 10.11. 2022 uplyne jeden smutný rok, co nás 

navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Miroslav „Mendez“ Franc z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka Květuše 

Není smrti, zůstává stále živý, kdo spravedlivý byl
a dobrotivý. (František Halas)

vzpomínka
Dne 30. 10. uplynulo 20 let od úmrtí

 václava Greifendorfera
z náchoda

Stále vzpomíná manželka
Eva a dcery s rodinami.

vzpomínka
Dne 22. října 2022 uplynou čtyři roky,

co nás navždy opustil 

pan Bohumil Šula ze Zlíčka.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, vzpomeňte s námi.

S úctou a láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

vzpomínka
Scházíš nám, ale v srdcích

a vzpomínkách navždy zůstáváš. 

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

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

Hostovského tchán
Cyril Ondrák s vnučkou Olgou

v roce 1940
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V  pondělí 10. října odstartovala 
celosvětová soutěž “Give me my 
name”, v  rámci které společnost PE-
TROF hledá jméno pro nově rede-
signované pianino. Autor vítězného 
návrhu získá pianino pro sebe a  pro 
školu dle vlastního výběru. Sběr od-
povědí končí 10. listopadu 2022. Vý-
herce bude vyhlášen 1. prosince 2022. 
 Společnost PETROF hledá jmé-
no pro pianino, které lze díky jeho 
mohutnosti a  barvě zvuku zařadit 
mezi koncertní nástroje. Vítěze vy-
bere odborná porota, složená z  ma-
nagementu firmy PETROF a umělců 
z PETROF Art Family. Každý soutě-
žící může odevzdat neomezený po-
čet odpovědí. Pokud vítězné jméno 
navrhlo více osob, vítězem se stane 
ten, kdo návrh poslal jako první. Vý-
hrou jsou pianina modelu  P 125 M, 
kdy jedno získá autor vítězného 
návrhu a  druhé škola, kterou vítěz 
vybere. Soutěž probíhá ve  všech ze-
mích aktuální distribuce firmy PE-
TROF. Dodání výhry proběhne do 6 
měsíců od  vyhlášení vítěze. Zapojit 
do soutěže se lze na tomto odkazu:  
www.petrof.cz/give-me-my-name

Vyhrajte piano 
od firmy Petrof

DELTA – Centrum zdraví a krásy s.r.o.
Náchodská 272, Dolní Radechová

www.masazedelta.cz
(+420) 732 547 693 

masazedelta@seznam.cz

MANIKÉRKA - PEDIKÉRKA
Do našeho přátelského a profesionálního týmu přijmeme novou kolegyni na pozici

nabízíme 20.000Kč čistého
práce na HPP (po-pá)

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

                                                       

NĚMČINA, ANGLIČTINA výuka
překlady

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

www.bazenymachov.cz

bazény • zastřešení 
plastové nádrže

výroba • montáž • servis

MV č.34/2016 Sb. 

Od  poloviny října mohou tenisté 
z Náchodska využívat novou přetla-
kovou, tzv. „nafukovací“, halu v Čer-
veném Kostelci. Postavilo ji město 
a provozuje ji oddíl tenisu červeno-
kostelecké TJ. Hala je sezonní, bude 

tedy v  provozu přes zimní období 
přibližně vždy od  poloviny října 
do  poloviny dubna, kdy bude opět 
složena.

Přetlaková hala v Červeném Kos-
telci stála město 2  843  500 Kč vč. 

DPH a  její insta-
laci předcházela 
zhruba tříletá 
technická a úřed-
ní příprava. Za-
dání výběrového 
řízení bylo vytvo-
řeno na  základě 
požadavků od te-
nisového spolku 
a  průniku tech-
nických informa-
cí provozovatelů 
hal v celém kraji. 

Druhou částí celého projektu  
instalace „nafukovačky“ byla také 
výstavba jejího technického zázemí, 
které bude sloužit vyjma uskladnění 
haly přes letní měsíce také pro ulo-
žení antuky a  nezbytného nářadí 
oddílu. Tuto budovu stavěla firma 
Průmstav Náchod s. r. o. 

Premiérově jsme „zafoukli“ halu 
ve čtvrtek 13. října 2022 pod vede-
ním technika dodavatelské firmy. 
Celkem se cca sedmihodinové práce 
brigádně účastnilo 22 členů klubu 
a jejich přátel. Děkujeme tedy všem, 
kteří se na přípravě, průběhu a do-
končení tohoto velkého projektu 
podíleli. 

Za výkonný výbor tenisového 
oddílu Tomáš Kábrt, předseda

Červený Kostelec má novou tenisovou halu
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Pokud chcete spolu s námi prožívat úžasný pocit stát na prknech jeviště, „které 
znamenají svět“, přijďte mezi nás. Zkoušky se konají každý čtvrtek od 14,15 do 16,00 
hodin v Divadle Josefa Čížka v Náchodě.

Podrobnější informace všem zájemcům poskytne p.  Blanka Dvořáčková každé 
úterý a středu v kabinetě společenských věd Jiráskova gymnázia nebo na mobilním 
telefonu 605 323 101. Těšíme se na vás!

DIVADELNÍ SOUBOR MLADÝCH
NÁCHODSKÁ DIVADELNÍ SCÉNA, DIVADLO J. ČÍŽKA
a stávající členové zvou všechny zájemce o divadelní umění mezi sebe. 

Uzavírka silnice Náchod Lipí skončila
Od  konce dubna letošního roku  

probíhala za úplné uzavírky rekonstruk-
ce vozovky silnice z  Náchoda na  Lipí 
včetně souvisejících staveb, jako je na-
příklad nové překlenutí potoka pod Li-
pím. V úterý 25. 10. 2022 došlo k ukon-
čení uzavírky této silnice a  provoz byl 
obnoven pro veškerou dopravu, včetně 
autobusové linkové dopravy. V  daném 
úseku jsou ještě prováděny dokončovací 
práce včetně dostavby chodníku podél 
silnice, proto dbejte při průjezdu stav-
bou zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti. 

Zároveň zastávka MHD (točna  
- konečná zastávka) „Náchod, Staré 
město, Skalka“ byla ve  stejnou dobu 
umístěna na nově vybudované zastávce 
ul. Bartoňova, směr Lipí – v  blízkos-
ti novostaveb dvou bytových domů. 
Od výše uvedeného data není obsluho-
vána provizorní zastávka MHD u Měst-
ského střediska sociálních služeb Marie. 

Stavební práce na  2. etapě rekon-
strukce silnice z Náchoda na Lipí a Jiz-
bici budou zahájeny opět na jaře příští-
ho roku.

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 !!!
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Domácí převálcovali hosty z Jaroměře
V 7. kole Východočeské ligy basketbalistů kategorie mužů přivítali obhájci titulu 

domácí BK BIZONI Náchod okresního rivala z  Jaroměře. Již před zápasem bylo 
všem jasné, že bude derby na stavebce boj o každý míč a každý koš, protože zkušený 
hostující celek přijel s 12 hráči, mezi kterými byli borci se zkušenostmi z I. a II. ligy 
a navíc s týmem dorazil i výborný střelec Jan Hašek, který po uplynulé sezóně ukon-
čil karieru. Nicméně i domácí celek byl téměř kompletní a sobotní večerní zápas 
mohl začít - domácí se základní pětkou Bureš, Sarpong, Tondr, Čermák a kapitán 
Prouza v první desetiminutovce a před výbornými hlučnými fanoušky přejeli hosty 
20:5, hostující trenér míchal sestavu jako polívku, ale i druhá desetiminutovka byla 
v  režii domácích a  stav na  tabuli byl 37:15. Druhý poločas byla tvrdá bitva pod 
oběma koši, hosté chtěli se stavem utkání něco udělat, ale když na začátku poslední 
čtvrtiny prohrávali 54:30, bylo rozhodnuto. V posledních minutách přeci jen něco 
trefili a stáhli konečný výsledek na přijatelných 44:62.  

Velký dík patří celému domácímu celku za  bojovnost a  nasazení a  domácím  
fanouškům za bouřlivé, „ i s pomocí bubnu“ prostředí  a skvělou atmosféru.

BK BIZONI Náchod

Děti běžely od radnice k radnici
V sobotu 22. října uspořádal OS ČUS 

Náchod a  SK Nové Město nad Metu-
jí 3. ročník dětského běhu v  Nácho-
dě   „Od  radnice k  radnici“. Z  atletické 
tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce 
se zúčastnila velice početná 26 členná 
skupina mladých atletů. Nejdříve běže-
lo starší žactvo ročníku 2007-08 v běhu 
na 1200m. Z děvčat zvítězila Tereza Do-
ležalová a na 3. místě skončila Sofie Pie-

chová. V mladším žactvu ročníku 2009-
10 na 950m  byl celkově na 2. místě Ivo 
Vacek a hned za ním doběhl na 3. místě 
Jan Bernard. V  dívčí kategorii skon-
čila 3. Viktorie Prešinská. Ve  starších 
přípravkách ročníku 2011-12 v  běhu 
na 700m doběhla na 3. místě Ema Boř-
ková.  V  chlapcích těsně za  stupni vítě-
zů na  4. místě skončil Michael Patzelt 
a  také Rozálie Prešinská.V mladších 

přípravkách ročníku 2015-16 v  běhu 
na  450m zvítězil Filip Kašpárek, který 
tak krásně oslavil své narozeniny. V ka-
tegorii děvčat skončila na  výborném  
2. místě Gabriela Maciejny. Děti z atle-
tické skupiny tak získaly celkem 8 me-
dailí. Musíme poděkovat všem zúčast-
něným za  velikou bojovnost a  snahu 
dosáhnout předních umístění. 

(JV)

q Vznik samostatného Česko-
slovenského státu si 28. října do-
poledne připomněli již tradičně zá-
stupci města Náchoda ve  spolupráci 
s  náchodskými Sokoly a  členy Klubu 
vojenské historie Náchod. Pietní akt 
za  účasti náchodských skautů a  široké 
veřejnosti zahájili projevem před náchod-
skou budovou Sokolovny představitelé So-
kola a  města Náchod. Demokracie, svo-
boda, nezávislost, vlastenectví, domov 
a  svrchovanost nezískal náš národ bez 
obětí a  státní svátek vzniku samostat-
ného Československa je příležitostí 
vzdát hold všem, kteří v boji za  tyto 
hodnoty položili život.

Dražili fotbalový dres
V rámci slavnostního otevření nové-

ho fotbalového stadionu v  Červeném 
Kostelci proběhla také charitativní 
akce - dražba originál reprezentačního 
fotbalového dresu ČR s  podpisy osob-
ností, které přijely sehrát exhibiční 
utkání s domácím SK Červený Kostelec. 
Na  draženém dresu najdeme podpisy 
bývalých reprezentantů, ligových fot-
balistů nebo trenérů jako např. Pobor-
ského, Suchopárka, Bejbla, Lokvence, 
Ulicha, Holoubka, Jukla, Pitáka, Šmar-
dy, Podhajského, Holuba a Kouby, zpě-
váka Dyka, biatlonisty Moravce, šipkaře 

Sedláčka, či asistenta reprezentace ČR 
Chytrého. Vyvolávací cena dražby byla 
1.000,- Kč a celý její výtěžek byl určen 
pro potřeby Hospice Anežky České 
v  Červeném Kostelci, kde poskytují 
komplexní paliativní péči svým klien-
tům. V  průběhu dražby se cena dresu 
vyšplhala až na 20.000,- Kč a jeho maji-
telem se stal předseda Okresního fotba-
lového svazu Náchod Petr Vítek. V mi-
nulých dnech byl finanční dar osobně 
předán výhercem dražby do rukou ředi-
tele Hospice Miroslavu Wajsarovi.

Soutěžte
o originální ceny

Kladské pomezí letos slaví výročí 
25 let své existence, a protože chce-
me, abyste si toto jubileum užili 
společně s  námi, připravujeme pro 
vás narozeninovou SOUTĚŽ o  ori-
ginální ceny! V průběhu 5 týdnů se 
vás budeme ptát na 5 různých otázek, 
které se týkají našich významných 
aktivit, a  po  každém týdnu vylosu-
jeme jednoho výherce. První otázku 
zveřejníme v  pondělí 7. listopadu 
2022.  O  co se bude soutěžit? Pro 
výherce jsme nechali speciálně pro 
tuto příležitost zhotovit originální 
designové batohy s logem Kladského 
pomezí. Jedná se o limitovanou sérii 
ručně šitých výrobků značky  bbags, 
které vyrábí Beáta Horenová z  Ná-
choda. Od  letošního roku se navíc 
pyšní certifikací Regionální produkt 
Kladského pomezí. 

Soutěž proběhne od  7. listopadu 
do  12. prosince 2022 v  pěti týden-
ních intervalech, tzn. bude zveřejně-
no 5 otázek a  postupně vylosováno  
5 výherců. Otázky budou zveřejňo-
vány každé pondělí na  webu Klad-
ského pomezí a slosování a vyhlášení 
výherce proběhne vždy následující 
pondělí.         www.kladskepomezi.cz
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*Rozvedený 50 let 175/85 hledá štíh-
lejší ženu z Náchoda, která má ráda 
přírodu. Tel. 721 655 611

*Pronajmu byt v Červeném Kostelci 
2+kk, 45 m2, telefon 736 603 169
*Pronajmu slušným, spolehlivým 
lidem menší byt v Náchodě na Plho-
vě. Vhodný pro 1 až 2 osoby. Nájem 
6500Kč. Energie a ostatní poplatky 
dle skutečnosti. Byt po rekonstrukci. 
Částečně vybavený. Kauce 15000Kč. 
Tel: 602 456 838.
*Prodám udržovaný družstevní byt 
3+1 s balkonem v klidné části Hro-
nova. Byt je k nastěhování. Cena 2 
500 000 Kč. Tel. 777180878
*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

*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
*Prodám byt 2+1 přízemí v Ná-
chodě, Pražská, nová okna, fasáda, 
parkoviště, sklep. Cena 2100000 Kč, 
tel.608 817 735
*Pronajmu byt 3+1 v dvojdomku na 
okraji Náchoda. Kauce 10 tis., nájem 
8 tis., inkaso 8 tis., tel:774407168 po 
17 hod. 
*Pronajmu slunný byt 1+1 v Me-
ziměstí ve 3. Podlaží panelového 
domu, nejraději slušné paní. Bližší 
informace na tel: 776 672 625 /mino-
rita nevolat/

*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

*Prodám podlahovou topnou ro-
hož 160 W/m2. Tel. 602 103 775

* 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

*Daruji postel a čalouněnou lavici. 
Za odvoz. Náchod. Tel. 601 302 062
*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 do sbírky staré pivní láh-
ve a sklenice. Sbírku i jednotl. kusy, 
tel: 732 170 454
* 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, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou 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 plakáty a 
jiné. TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční oz-
doby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 
510
*Koupím starý nábytek i celou 
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

*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
*Hledám kamarádku (kamaráda)
nejlépe Slovenku (Slováka) k telefo-
nické komunikaci a v případě zájmu k 
občasným setkáním. Jsem na invalid-
ním vozíku. Je mi 27 let. Mezi mé zá-
liby patří slovenština, příroda, cesto-
vání a komunikace s lidmi.  Nejdříve 
prosím zaslat SMS na tel. 730 635 701.
*VÁNOČNÍ DÁREK: převod z vi-
deokazet na flešku nebo DVD, levně. 
Tel. 777 554 484

* Tradiční vánoční cukroví a 
vánočky paní Králíčkové objed-
návejte na tel. 606 656 000. Na 
ochutnávku zdarma můžete při-
jít 12.11. do kavárny Lavazza v 
Riegrově ulici v čase 9 - 12 hodin.

*Seniorka hledá kamarádku na 
výlety do přírody. Náchod. Tel. 
777 132 430

*Prodám FABIA SDi, r.v. 2003, STK 
2023, spousta dílů vyměněna, cena 
20.000 Kč. Tel. 606 108 277
*Prodám plechové disky na pneu 
R14. Tel. 602 103 775

SEZNÁMENÍ

certifikovaní profesionálové v oboru realit

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

 

www.realitytichy.cz

RŮZNÉ

BYTY

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

*Prodám originál 4x alu kola 
FORD 6Jx15 H2 + zimní pneu No-
kian 195/60/15 + středové poklice. 
Pneu mají najeto pouze 500 km, sko-
ro nové. Cena celkem 8700 nebo do-
hodou. Osobní odběr Náchod. Tel.: 
776541112

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

Servis, revize plynových kotlů. 

Montáž, servis tepelných 
čerpadel a klimatizací. 

Servis a montáž kotlů ATMOS.
Tel. 722 711 898,

tepelkakotle@seznam.cz

Hledám na zaučení a výpomoc
do specifického obchodu paní,
která si chce trochu přivydělat.

Jedná se třeba o dva dny v týdnu
odpoledne. Může být i šikovná

důchodkyně.
Nabídky na tel. 776063063

Provádím veškeré
zednické práce.

Náchod a okolí.
Tel.: 603 318 022

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí
volné místo na pozici 

Požadavky:
 vzdělání SOU 
 jednosměnný provoz
 svářecí průkaz – sváření konstrukčních ocelí i nerezu (možnost doplnění 

zkoušek)
 praxe v oboru, průkaz VZV výhodou 
 znalost čtení výkresové dokumentace
 manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita 
 řidičský průkaz skupiny B

obsluha ohraňovacího 
lisu, svářeč, zámečník

Bližší informace:
Ing. Jaroslav Voborník, e-mail: vobornik@agrocs.cz 

tel. 604 229 428, 491 457 100

co nabízíme:
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou  
 práci v dynamicky se rozvíjející firmě
 odpovídající mzdové ohodnocení 
 firemní bonusy – stravenkový paušál, možnost stravování v podnikové jídel-

ně, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, 3 sick days, výhodné 
telefonní tarify a další



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

VÝČEPY
NÁCHOD.CZ

VYČIŠTĚNÍ PŘENOSKY
OD 200 KČ

Domluvte se se sousedem
a přivezte výčepy najednou.

4 výčepy........200 Kč/ks
3 výčepy........250 Kč/ks
2 výčepy........300 Kč/ks
1 výčep ..........350 Kč/ks

Tel.: 603 252 640

Máte už dost izolace?

ECHO 215x64 mm 4B 2022 „Izolace“

Chtělo by se říct, že tepelné izolace není nikdy dost. 
U rekonstrukcí i novostaveb myslete ekonomicky! 
Poradíme vám kolik a jaké izolace už doopravdy stačí. 

800 404 010

Atletická tréninková skupina Jiřího 
Vondřejce z Náchoda závodící za Hvěz-
du Pardubice absolvovala na konci října 
týdenní soustředění před zahájením 
těžké zimní sezóny.

Trenér Jiří Vondřejc nic nového ne-
vymýšlel a  zvolil osvědčený Sporthotel 
Tichá Orlice, který je v  těsné blízkosti 
sportovního areálu města Ústí nad Olicí.

„Atletický stadion je ve  vzdálenos-
ti 200 metrů od  Sporthotelu, výběhy 
do kopečků v  lese asi 800 m, takže pro 

nás ideální podmínky,“ říkal s  úsmě-
vem trenér Vondřejc. Každodenní tré-
ninkové jednotky byly podle jeho slov 
ve  dvoufázových etapách. „Dopolední 
tréninková jednotka byla především 
zaměřena na  opakované výběhy nezá-
živných kopečků a  naběhávání kilo-
metrů na  pilinovém oválu. Odpolední 
tréninky byly buď na umělé trávě zamě-
řené na  techniku běhu, skokanské cvi-
čení přes překážky, nebo v  posilovně,“  
přibližuje trenér.

Součástí hotelu je také posilovna  
vybavena moderními posilovacími stroji 
se dvěma běžeckými pásy, které jeho svě-
řenci využívali k  regeneraci a  uvolnění 
svalstva. „Měli jsme rovněž k  dispozici 
vířivou vanu pro osm osob, infrasaunu 
nebo šlapadla na  studenou a  horkou 
vodu s  kameny,“ dodávají oba trenéři, 
kteří jsou spokojeni s narůstající formou 
svých svěřenců. Již tradičně se na závěr 
přijeli podívat rodiče na  vyhodnocení 
s promítáním celého soustředění.     (JV)

Mladí atleti ladili formu na zimní sezónu

Koncem října skončil projekt Stra-
tegické rady regionu Broumovsko 
„Adaptace na klimatickou změnu Brou-
movsko I“, který má pomoci v  bojích 
se suchem a  klimatickými změnami. 
V  rámci projektu byly zpracovány dvě 
adaptační strategie řešící zádrž vody 
v krajině, pro část povodí Stěnavy a Du-
najky. Tyto strategie byly v polovině říj-
na představeny veřejnosti v  Broumově 
a Polici nad Metují a nyní na ně naváží 
jednání s obcemi a vlastníky pozemků, 
jejichž cílem bude najít shodu na navr-
žených krajinných opatřeních. 

Díky projektu bylo během dvace-
ti měsíců detailně zmapováno území 
na  Broumovsku a  Policku o  rozloze 
58 km². Dle všech zjištěných informa-
cí pak byly navrženy kompletní studie 
proveditelnosti zádrže vody v  krajině. 
Ty posloužily k  tvorbě adaptačních 
strategií na změnu klimatu. 

Tyto strategie nyní mají k  dispozici 
kromě Strategické rady regionu Brou-
movska i  zapojené obce – Otovice, 
Martínkovice, Broumov, Police nad 
Metují, Bukovice, Žďár nad Metují. 
„Adaptační strategie berme jako zásob-

ník nápadů, jak by se dala krajina ozdra-
vit. Jsou zde vytipována místa, která jsou 
vhodná pro vytvoření mokřadu nebo 
tůně, je zde navrženo, kde by se mohl 
vodní tok navrátit zpět k původní podo-
bě, kde je vhodné vysadit dřeviny, aby 
nedocházelo k  vodní nebo větrné ero-
zi, navrženo zatravnění údolnic apod. 
Neberme strategii jako dogma, které se 
musí splnit, ale materiál, který může 
pomoci obcím, majitelům, zemědělcům 
ke společnému vyjednávání,“ říká koor-
dinátorka projektu Šárka Vávrová

Adaptace na klimatickou změnu na Broumovsku
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Závěrečným podnikem 
na  okruhu v  Brně, skončilo 
letošní MČR v závodech au-
tomobilů do vrchu. A RTM-
-Motorsport team může být 
velice spokojen s  umístěním 
svých jezdců. Tereza Macho-
vá v první kompletní sezoně 
s  novým vozem vybojovala 
juniorský titul mistryně re-
publiky a  je historicky první 
dívkou, která na  tuto metu 
dosáhla. Ve třídě E2SC-2000 
obsadila s  vozem Norma 
M20F 3. místo a  krásné 10. 
místo v  absolutním pořadí. 
Každým odjetým závodem 
získávala jistotu a  snažila se 
co nejlépe využít potenciál 
vozu. To se samozřejmě pro-

jevilo na dosahovaných časech a umístěních v závodech. Respektovat ji už museli 
i daleko zkušenější soupeři. Na závěr sezony si vyzkoušela i atmosféru na trati ME 
v Chorvatském Buzetu. I když pro poruchu na voze do cíle nedojela, byla to velice 
dobrá zkušenost pro budoucnost.

Michal Jindra si postupně zvyká na rychlé a výkonné Porsche 997 GT. I přes ně-
která odstoupení obsadil 5. místo ve skupině 3 a 3. místo v juniorském poháru.

Tereza i Michal i letos startovali za početný a velice silný GMS Racing Team a roz-
hodně ho velmi dobře reprezentovali. Ale veškerá zodpovědnost za přípravu obou 
závodních vozů a chodu celého teamu ležela na bedrech RTM-Motorsportu. Při-
pravit a nastavit na každý závod tak složitou techniku vyžaduje spoustu času a zku-
šeností. Letošní sezona je minulostí a budeme se těšit na tu další v roce 2023.    J.B.

Tereza je juniorskou mistryní

Ačkoliv hlavní podporu v  době 
energetické krize má na  starost stát, 
Královéhradecký kraj připravil něko-
lik možností, jak podpořit volnočaso-
vé, sportovní, sociální i  kulturní od-
větví v regionu, na která vyčlenil bez 
mála 15 milionů korun. Cílem kraje 
není nahradit kompetenci státu, ale 
uvědomuje si ohrožení zejména v ob-
lasti volnočasových aktivit mládeže, 
kdy by v  důsledku finanční zátěže 
rodiny nemohly podporovat své děti 
v zájmových činnostech.

V  polovině listopadu kraj otevře 
výzvu k  podávání žádostí o  finanční 
podporu pro spolky, jejichž hlavní čin-
ností je oblast sportu a tělovýchovy dětí 
a mládeže nebo práce s dětmi a mládeží 
ve volném čase. Pro tuto variantu pod-
pory kraj vyčlení 10 milionů korun ze 
svého rozpočtu.

„S  extrémním nárůstem cen energií 
se vedle domácností a  firem potýkají 
také spolky pracující s dětmi a mládeží. 
Tím je ohrožena dostupnost jejich akti-
vit a  v  některých případech i  samotná 
činnost, která je pro společnost velmi 
přínosná. Uvědomujeme si jejich situ-
aci, a proto jsme se jim rozhodli přispět 
formou daru. Částku 10 milionů korun 
uvolníme na tento rok, pro příští rok po-
čítáme s podobnou podporou,“ řekl hejt-
man Martin Červíček.

Kraj předpokládá, že o  finanční po-
moc se přihlásí okolo 400 žadatelů. 
Na každé dítě narozené mezi lety 2004 
a 2016 poskytne částku dvě stě korun. 
V  Královéhradeckém kraji žije zhruba 
70 tisíc osob ve  věku 6 až 18 let, pro 
které spolky organizují nejrůznější ak-
tivity.

15 milionů na mimořádnou podporu 
v době energetické krize


