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6. listopadu 1747 se v Náchodě narodil Josef František Hurdá-

lek, zámecký kaplan a vychovatel dětí držitele náchodského 

panství Piccolominiho, hlavní prefekt „Tereziana“, ústavu 

pro vzdělání šlechticů ve Vídni, 

a 9. litoměřický biskup.

Oblíbený regionální orchestr NOFI 
z Nového Města nad Metují se po let-
ní přestávce vrací na pódia. Vzhledem 
k velkému zájmu zahraje ve svém do-
movském městě hned dvakrát – v so-
botu 19. 11. 2022 a neděli 20. 11. 2022. 
Diváci se mohou těšit na  tři symfo-
nické básně z  cyklu Má vlast Bedři-
cha Smetany a  čtyři Slovanské tance 
Antonína Dvořáka. Součástí koncertů 
bude připomínka 17. listopadu 1989 
ve  spolupráci s  organizací Post Be-
llum (projekt Paměť národa – příbě-
hy 20. století). „Na  podzimním turné 
odprezentujeme hudební kontrast mezi 
dvěma nejznámějšími českými skla-
dateli, bytostně českým a  výpravným 
Smetanou a  světovým, přesto lidovým 

Dvořákem,”  představuje novou dra-
maturgii dirigent Marek Klimeš. Jed-
ním dechem dodává  „Samozřejmě se 
rovněž hlásíme ke  Smetanovým koře-
nům v Novém Městě nad Metují. Bed-
řich ve svých dopisech nadšeně mluvil 
o našem městě, jako o  svém nejmilej-
ším místě, se kterým ho pojí vzpomínky 
na letní prázdniny u prarodičů.“ 

Ze Smetanovy symfonické básně 
Má vlast zazní na  koncertě tři části 
– Vyšehrad, Šárka a  Z  českých luhů 
a  hájů. Ze Slovanských tanců Anto-
nína Dvořáka vybrala Novoměstská 
filharmonie do  svého podzimního 
setlistu kolo, dumku, polku a  skoč-
nou.  Oslavu dvou největších českých 
skladatelů klasické hudby doplní i na-

hlédnutí do (ne)dávné historie. „Pod-
zimní turné chceme věnovat hodnotám 
jako je demokracie a  svoboda. Proto 
jsme navázali spolupráci s  organizací 
Post Bellum, která ve  svém projektu 
Paměť národa vypráví příběhy pamět-
níků 20. století. Diváci budou mít mož-
nost na  našich koncertech shlédnout 
videospoty se vzpomínkami pamětníků 
klíčových událostí,“ vysvětluje koncep-
ci ředitelka Novoměstské filharmonie 
Eliška Kratěnová. 

Předprodej vstupenek na novoměst-
ský koncert probíhá na  webu  www.
mestskyklub.cz  a  v  Městském infor-
mačním centru Nové Město nad Me-
tují.

Pro velký zájem přidal noFi další dva koncerty

akční nabídka pivovaru

14.11. - 26.11. 2022
nebo do vyprodání zásob. 
Akce platí v prodejně
pivovaru a na Distribuci
Vysokov

máte už naši věrnostní kartu?
www.iloveprimator.cz
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AUTOSERVIS JIŘÍ TACLÍK
Autodiagnostika – měření sporadických závad

3D Geometrie kdykoliv na počkání
Ekologicka likvidace autovraku

Studnice 138 • Tel.: 608 555 540
info@autoservistaclik.cz • www.autoservistaclik.cz

Na 40 stránkách A5 vychází 4x do roka 
zpravodaj Nového Hrádku Frymburské 
ozvěny, který přináší informace o  dění 
v  městysu a  jeho nejbližším okolí. Ar-
chiv místního zpravodaje na  webových 
stránkách obsahuje skenované výtisky 
z počátku jeho vydávání v roce 1976 až 
po originály ze současnosti.

Frymburské ozvěny

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

Podobně jako v minulém roce, kdy 
se sešlo mnoho velmi krásných a zají-
mavých fotografií z obce Česká Čerm-
ná, ze kterých vznikl stolní kalendář, 
připravuje obec další vydání na rok 
2023. „Jelikož je po něm poptávka, 

znovu máme prosbu - kdo má zajíma-
vé fotky z České Čermné, a rád by je 
poskytl do kalendáře, ozvěte se nám. 
Předem moc děkujeme za ochotu,“ 
píší na svých facebookových strán-
kách.

hledají fotky do kalendáře
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V pátek 9. září 2022 v kruhu své rodi-
ny zemřel ve Lhotě u Červeného Kostel-
ce ve věku nedožitých 97 let pan Fran-
tišek Drahoňovský (*7.10.1925, Jívany), 
významná osobnost našeho regionu. 
Se zesnulým vlasteneckým učitelem, 
zasloužilým redaktorem, režisérem, pu-
blicistou a  kulturním pracovníkem se 
rodina rozloučila církevním obřadem 
v pátek 16. září. 

František Drahoňovský byl hluboce 
věřící římský katolík a  velká kulturní 
osobnost. Vzdělaný dvěma maturitami, 
původním povoláním učitel, později 
ředitel základní školy ve Lhotě u Červe-
ného Kostelce, zanechal hlubokou stopu 
na  Červenokostelecku, kam se přestě-
hoval z  Českého ráje v  roce 1952. Pat-
řil ke  vzorným vlasteneckým učitelům 
a mravně ušlechtilým autoritám. Založil 
a  vedl dětský divadelní soubor, s  nímž 
inscenoval především klasické pohádko-
vé hry. Byl také dlouholetým režisérem 
místního loutkového života. Kromě toho 
vyvíjel četné mimoškolní pedagogické, 
publikační, vlastivědné a  kulturní ak-
tivity, jak je připomenuto v  jeho knize 
„Umění a  jeho tvůrci Červený Koste-
lec 1800-2000“. Přednášel metodiku 
českého jazyka, redigoval časopisy Mla-
dý loutkář, Mladá scéna, Vlastivědný 
zpravodaj Rodným krajem (předchůdce 

dnešního sborníku) a  sborníkovou edi-
ci Červenokostelecko. Současně s  vlas-
tivědnou edicí Rodným krajem založil 
František Drahoňovský s  několika dal-
šími nadšenci v  roce 1972 Vlastivědný 
spolek v  Červeném Kostelci. Vedl ho 

do roku 2000. Redigoval vlastivědný ča-
sopis. A když v 80. letech bylo zakázáno 
vydávání časopisu Rodným krajem, Fr. 
Drahoňovský komponoval a  režíroval 
vlastenecky laděné pořady připravova-

né s  mateřskými a  základními školami 
a  Lidovou školou umění v  Červeném 
Kostelci uváděné v  divadla J. K. Tyla. 
František Drahoňovský zanechává za se-
bou úctyhodné životní dílo. Mezi jeho 
nejdůležitější a  přínosné knihy patří již 
citovaná monografie UMĚNÍ A  JEHO 
TVŮRCI 1800-2000 ČERVENÝ KOS-
TELEC a publikace ČERVENÝ KOSTE-
LEC MĚSTO BOHATÝCH TRADIC.

Na  příteli Františkovi jsem obdivoval 
jeho nevyčerpatelný optimismus, hluboce 
žitý humanismus a křesťanskou víru, či-
norodost, pracovitost, podnikavost, smysl 
pro spřátelování, jeho laskavost a  sta-
tečnost. Prof.  Vladimír Wolf mimo jiné 
o něm napsal: „Založení časopisu Rodným 
krajem v  období husákovské normaliza-
ce bylo velmi odvážným činem, zejména 
když se kolem něho soustředili i  ti, kteří 
byli v  nemilosti. František Drahoňovský, 
pedagog a kulturní činitel, nesporně patří 
mezi ty, kteří Červenému Kostelci dělají 
čest.“ Pro celý region jeho odchod zna-
mená velkou kulturní ztrátu. Zesnulému 
Františku Drahoňovskému děkujeme 
za vše, co pozitivního vytvořil a zanechal 
po sobě v kultuře i ve školství a co dob-
rého a ušlechtilého vložil do srdcí svých 
žáků i  spolupracovníků a  přátel, kteří 
na něho vzpomínají jen vděčně a s láskou.   

PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř

Zemřel František Drahoňovský

Začátek již 39. ročníku turna-
je neregistrovaných tříčlenných 
družstev v  kuželkách proběhne 
v červenokostelecké kuželně 14. 
listopadu. Podle počtu přihláše-
ných družstev bude končit při-
bližně koncem ledna 2023.

Kuželky

vzpomínKA
16. listopadu uplyne jeden smutný rok od chvíle, 

kdy nás navždy opustil náš tatínek,
dědeček a strýček

 pan František Seidl.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Rodina

vzpomínKA
Dne 12.11.2022 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás opustila

paní Blažena Haberlová z Náchoda
Kdo jste ji znali a měli rádi,

vzpomeňte s námi.

syn Jenda s rodinou

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Prodej družstevního  bytu 1+1v Náchodě 
- SUN, který prošel zásadní rekonstrukcí. 
Bytová jednotka  o celkové ploše 44,5 m2, 
 je umístěna ve 4.NP velmi dobře spra-
vovaného bytového domu, který byl 
kompletně revitalizován.

DB 3kk v Novém Městě nad Metují, celková výměra 55 m2 ............................................2 750 000,- 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
Prodej chaty v zahrádkářské kolonii vTrutnově - Kryblice ..................................................550 000,- Kč

Cena: 2 190 000,- Kč 

vzpomínKA
 

Dnes 11.11.2022 jsou to dva roky, co nás opustil
manžel, tatínek, dědeček, bratr, strýc a zeť

Július Kálmán.

S láskou vzpomínáme. 

vzpomínKA

TICHÁ vzpomínKA
Dne 18. 11. 2022 uplynou dva smutné roky

od chvíle, kdy nás navždy opustil

náš milovaný tatínek a dědeček pan

Bohuslav pilař z pavlišova. 
vzpomíná zarmoucená rodina.

vzpomínKA
Dne 19. 11. 2022 uběhnou 4 smutné roky,

kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a bratr

pan miroslav marek.
Stále s láskou vzpomíná rodina Markova,

Daňkova a Grimova.

vzpomínKA
Dne 21. 11. 2022 uplyne 30 let,

kdy nás navždy opustil
pan Josef marek z nového Hrádku.

S láskou a úctou stále vzpomíná manželka Božena 
a dcera Jarmila s rodinou.

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

vzpomínKA
Dne 10. listopadu uplynul jeden rok,

co nás navždy opustil

Ing. Milan Důrek.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi,

vzpomeňte s námi.

S úctou a láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami

vzpomínKA
 

Dne 21. 11. by oslavila 90 let

paní ALENA MALÁ
z Náchoda.

Stále s láskou vzpomínají dcery
Alena, Věra a Eva s rodinami

vzpomínKA

Na  konci listopadu už to na  lezení v  Ádru moc není, ale procházka zbarveným 
skalním městem zakončená koncertem pop-groove formace 4.TUNE v Qádru, to zní, 
že? 4.TUNE je šestičlenné uskupení kombinující prvky různých hudebních stylů, kte-
ré spolu s autentickými texty a improvizací vytváří specifickou hudební poezii a nála-
du. Koncert se uskuteční 26.11.2022 od 20:30 hodin v Lukasově baru Qádr.

Koncert 4.TUNE v Qádru

Do  27. listopadu potrvá v  Zeleném 
domečku v  Polici nad Metují výstava 
fotografií Josefa Holana s  názvem 300 
zatáček Gustava Havla. Výstava je sice 
prioritně určena pro  milovníky histo-
rických motocyklů a  fanoušky závodů, 
ale kouzlo fotografie – částečně doku-
mentární – osloví i  návštěvníky z  řad 
široké veřejnosti.

VÝSTAVA

Dne 17. 11. 2022 v  čase od  13:00 
do  17:00 proběhne pro veřejnost slav-
nostní otevření nově vybudované tělo-
cvičny v areálu ZŠ a MŠ Hořičky. Všich-
ni zájemci budou v  uvedenou dobu 
seznámeni s nově vybudovaným objek-
tem tělocvičny, který bude sloužit přede-
vším našim dětem při jejich sportovních 
činnostech. Pro detailnější seznámení 
s tělocvičnou si vezměte přezůvky, nedo-
čkaví sportovci sálovou sportovní obuv 
(povrch je dřevěná palubka).

Otevřou novou 
tělocvičnu

Věřte, nevěřte, aneb stalo se v Bělov-
si, je název besedy, která se uskuteční 
ve  čtvrtek 24. listopadu 2022 od  18:00 
v  prostorech infocentra v  Malých láz-
ních v  Náchodě-Bělovsi (1. patro Vily 
Komenský). Během svého povídání 
vám Richard Švanda představí několik 
příběhů z Bělovsi. Vy pak budete muset 
posoudit, zdali byly skutečné nebo smy-
šlené. Vstup zdarma.

Stalo se v Bělovsi?

sobota 19. listopadu 2022 od  17:00 
hodin v chaloupce.

Každý si může vyrobit svou vlastní 
vánoční dekoraci svícen, adventní věnec, 
ozdoby na  dveře nebo vánoční přání 
apod. Materiál můžete přinést z  vlast-
ních zásob nebo zakoupit na místě.

Výtečná káva a čaj jsou na místě zajiš-
těny. Srdečně zve SDH Svinišťany

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
PRO VELKÉ I MALÉ

vzpomínKA
Není smutnější den, kdy odešel ten,

kdo nám dal život a lásku…
Dne 11.listopadu uplynou 3 roky od posledního

společného dne s mojí maminkou, 

paní Blaženou Barvovou
ze Šonova u Nového Města nad Metují.

Stále vzpomíná dcera Hana s rodinou.
Kdo tě znal, ten vzpomene, kdo tě měl rád,

nikdy nezapomene…
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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
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takováto křesla školní potřeby

tel. 777 24 86 24 
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NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka

překlady

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

Město Česká Skalice vás zve  
17. listopadu 2022 od 15 hodin

na  tradiční neformální setkání 
u kašny u příležitosti 33. výročí lis-
topadových událostí v roce 1989.

SETKÁNÍ 
U KAŠNY

Workshop pro veřejnost vedený 
umělkyní Lenkou Jirkovou Tábor-
skou,  autorkou výstavy Hledím si 
smyslů. Jirková skrze svou tvorbu 
objevuje skrytá místa i témata v li-
dech, pracuje se sny a  psychoana-
lýzou, v  současné době především 
maluje, ale nevyhýbá se i  dalším 
médiím. Přijďte si vyzkoušet autor-
činy tvůrčí metody a zkusit si v ob-
razu zjevovat nevědomí.

Dílna je určena pro veřejnost, 
seniory i  seniorky a  jejich přátelé. 
Věk nehraje roli. Tento program 
nabízí poznání, zážitek a tvůrčí čin-
nost v interakci s uměleckými díly 
pořádá Galerie výtvarného umění 
v  Náchodě v  pondělí 14.11. od  17 
hodin v Kabinetu.

BDÍT SNĚNÍM

Tisíce tun posypových materiálů, 
stovky kusů techniky a 230 řidičů je 
připraveno na  nadcházející sezonu 
zimní údržby v  Královéhradeckém 
kraji. Letošní zimu budou silničáři 
udržovat 3  543 kilometrů komuni-
kací. O sjízdnosti jednotlivých úseků 
se budou moci řidiči znovu informo-
vat v aplikaci Zimní obslouženost.

V  Královéhradeckém kraji je 413 
kilometrů silnic I. třídy, 940 kilome-
trů silnic II. třídy a 2 390 kilometrů 
silnic III. třídy. Celkem krajští silni-
čáři udržují 3  543 kilometrů silnic. 
Neudržováno bude letos 201,6 kilo-
metrů silnic nižšího významu.

„Kapacita skladů jednotlivých cest-
mistrovství, včetně těch záložních, je 
dohromady na  23 tisíc tun posypové 
soli a 8 tisíc tun inertního materiálu. 
V  současné době jsou sklady téměř 
plné. Na  zimu je k  dispozici 123 sy-
pačů s  radlicemi, 51 nakladačů, 18 
sněhových fréz a  116 traktorových 
radliček,“ informoval ředitel společ-
nosti Údržba silnic Královéhradec-
kého kraje Jiří Brandejs. Na  webo-
vých stránkách na  www.uskhk.eu 
bude řidičům i letos k dispozici apli-
kace Zimní obslouženost, kde se do-
zvědí, kdy naposledy byl daný úsek 
ošetřen.

3 543 kilometrů 
silnic

MAPY SNŮ - kreativní dopolední 
setkání nad mapami hvězdného nebe 
a  tématem snů připravila na  neděli 
13. 11. od  10 hodin Galerie výtvar-
ného umění v  Náchodě v  jízdárně 
u  zámku. „Pokusíme se zjevovat 
vlastní sny, hledat je v  oblačných 
strukturách a  vstoupit tak do  světa 
znaků a  symbolů, jejichž spojování 
vypráví příběhy minulosti a  před-
povídá budoucnost,“ uvádějí pořa-
datelé v  pozvánce. Otevřený tvůrčí 
workshop je určen pro rodiny s dět-
mi k výstavě Hledím si smyslů. Díl-
na je určena dětem od 4 let a  jejich 
rodičům, prarodičům i  jiným pří-
buzným. Mladší sourozenci jsou také 
vítáni, mohou se zapojit podle svých 
možností a  chuti. Pracovní oblečení 
s sebou.

Vezměte děti 
do světa snů
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Letošní Ádrkros proběhl v  sobotu 
5.11. Startovalo se v  areálu zámku Adr-
špach a  penzionu Zámecká v  Dolním 
Adršpachu. Ádrkros založila dvojice ho-
rolezců Pete a Piki v roce 1980 a jedná se 
o  největší sportovní bitvu na  běžeckém 
krosovém poli mezi horolezci a  civilis-
ty. Akce byla původně pojata jako odezva 
na skomírající poslední slanění v Adršpa-
chu a  doporučení ortodoxním pískařům 

a  dalším lezcům jako vedlejší doplňkový 
sport, místo druhé fáze lezení ve večerní 
putyce. Z  3 km skalního okruhu se trať 
vyvinula do  dnešní podoby 9 km. Z  ně-
kterých ortodoxních pískařů i jiných lezců 
se časem stali špičkoví sportovci v  jiných 
disciplínách, kde se přetahují o  vítězství 
mezi civilisty amatéry i profesionály. Foto:  
www.adrkros.cz

42. Ádrkros je minulostí

549 41 Červený Kostelec

V  polovině června letošního roku 
rozvířila na  Českoskalicku poklid-
né letní dny dvojnásobná vražda, kdy 
syn zavraždil své rodiče. Kriminalisté 
35letému muži kladli za vinu, že svým 
rodičům způsobil  několik bodnořez-
ných ran, kterým s vysokou pravděpo-
dobností na  místě podlehli. V  těchto 
dnech byl k  rukám státní zástupkyně 
předán návrh na zastavení trestního stí-
hání 36letého muže, který byl po útoku 
obviněn ze spáchání zvlášť závažného 
zločinu vražda.  Ze znaleckého  po-
sudku  z  oboru zdravotnictví, odvětví 
psychiatrie a  psychologie, vyplynulo, 
že muž nebyl v době činu příčetný a je 
zcela neschopen účasti v trestním říze-
ní. Z  důvodu jeho nebezpečnosti pro 
společnost znalec doporučil umístění 
do zabezpečovací detence, o čemž bude 
rozhodovat Krajský soud v Hradci Krá-
lové.

Muž usmrtil své 
rodiče. Byl ale 
nepříčetný.

Sbor dobrovolných hasičů Suchý důl 
vás zve v pátek 19. listopadu na hasičský 
ples. Začátek je v  19 hodin v  místním 
kulturním domě a  k  tanci i  poslechu 
hraje kapela Návštěvníci.

Hasičský ples

Dlabáním dýní v  areálu Malých lázní 
v Náchodě Bělovsi skončila poslední říjno-
vou neděli letošní lázeňská sezóna, která je 
součástí česko-polského  projektu  AQUA 
MINERALIS GLACENSIS. Vedení města 
děkujeme všem dětem a  jejich rodičům 
a  prarodičům, kteří zavítali do  Malých 
lázní v Bělovsi a vydlabali krásné dýně. Po-
časí jim opravdu přálo a díky všem malým 
i velkým návštěvníkům a mnoha krásným 
převlekům a maskám, kterými se na dla-
bání dýni vybavili, se podařilo vytvořit tu 
pravou halloweenskou atmosféru.

Lázeňskou
sezonu v Malých 
lázních zakončilo 
dýňování

Tento rok byl pro juniorský agility 
tým Sylvie Tylšová a  pětiletou border 
kolii Jumpy velmi vydařený. Během ce-
lého roku se účastnily menších závodů 
a  získávaly tak cenné zkušenosti, které 
se jim hodily na  velkých závodech ne-
jen v ČR, ale i v zahraničí. Na jaře se jim 
v Holandsku na World agility open po-
dařilo získat titul druhý vícemistr. V létě 

ve  Finsku na  juniorském mistrovství 
světa pak titul vícemistr světa v týmech. 
Na podzim svou dobrou formu potvrdi-
ly na Mistrovství ČR dětí a mládeže, kde 
obhájily titul mistr ČR. 

A  co plánují dál? Kvalifikovat se 
i  v  dalším roce na  Mistrovství světa 
a podívat se tak do Anglie. Budeme jim 
držet pěsti.                                          (RT)

MISTŘI ČR A VÍCEMISTŘI SVĚTA V AGILITY

Zveme vás na koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici 27. 11. 
2022 v 15:15 hodin. Účinkovat bude soubor Castello in Aria na dobové nástroje 
a vokální ansámbl Octopus Vocalis. Představí se společným adventním programem 
Barokní hudba z Evropy i Latinské Ameriky  - cesta z Evropy do Nového světa. 
Zazní české adventní písně a španělské duchovní villancios. Castello in Aria (na fo-
tografii) je vokálně -instrumentální soubor, který hraje na  dobové nástroje (cink, 
sackbut, zobcové flétny, barokní housle, viola da gamba, pozitiv, cembalo, theorba). 
Octopus vocalis je komorní sbor věnující se hudbě starších předklasických období 
i repertoáru 20. a 21. Století.                  (KŠH)

Adventní koncert v České Skalici

Vyšší odborná škola zdravotnická, 
Střední zdravotnická škola a Obchodní 
akademie, Trutnov zve občany nejen 
Červeného Kostelce na povídání s prof. 
MUDr. Vladimírem Benešem, DrSc., 
na téma neurochirurgie s obecným pře-
sahem. Beseda se koná dne 23. 11. 2022 
od 10:00 v budově Střední zdravotnické 
školy v Červeném Kostelci na adrese 17. 
listopadu 1197. Profesor Beneš je před-
sedou České neurochirurgické společ-
nosti.

Beseda
o neurochirurgii

Zážitkové setkání pro mladé ženy, 
které nesedí v koutě, je určeno pro ženy 
ve věku 18 až 30 let a uskuteční se 11. – 
13. listopadu v Hronově v nově zrekon-
struovaném Čapkově mlýně. Přihlaste 
se na nezapomenutelný víkend, kde vás 
zkušené lektorky naučí základy mo-
derní sebeobrany a dominačních tech-
nik. Součástí setkání bude také debata 
s  inspirativní ženou z  našeho regionu. 
Vstup zdarma. Přihlásit se lze na emai-
lu: smekalova@muzeumnachodska.cz

Posilovna
sebe(vědomí)

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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*Rozvedený 50 let 175/85 hle-
dá štíhlejší ženu z  Náchoda, 
která má ráda přírodu. Tel. 
721 655 611

*Prodám udržovaný družstev-
ní byt 3+1 s balkonem v klidné 
části Hronova. Byt je k nastě-
hování. Cena 2 500 000 Kč. Tel. 
777180878
*Pronajmu byt 3+1 v dvojdom-
ku na okraji Náchoda. Kauce 10 
tis., nájem 8tis., inkaso 8 tis., 
tel:774407168 po 17 hod. 
*Rozvedená žena koupí menší 
byt v Náchodě, zavolejte pro-
sím na tel. 774 777 073
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v osobním vlastnictví v Nácho-
dě, upřednostním lokalitu síd-
liště Plhov nebo ul. Běloveská. 
Možnost koupě bytu i s nájem-
níkem. Tel. 774 223 981
*Pronajmu menší garsoniéru 
v  Hronově vhodnou pro 2 do-
spělé osoby. Tel. 608 667 730

*Mladý muž koupí byt 2+1 v 
Náchodě, platím v hotovosti, 
volejte na tel. 776 566 630
*Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073

*Dobrý den, jsem z Bohuslavic 
nad Metují a ráda bych tu zů-
stala, a tak touto cestou hledám 
dům ke koupi. Případně i okolí. 
Děkuji. Tel. 605 942 729
*Prodám dům se zahradou ve 
Vižňově u Meziměstí, garáž, 
skleník, dílna. Ihned k nastěho-
vání. Kontakt 606 512 809.
*Koupím lesní pozemek nebo 
pouze dřevinu, kterou si mohu 
vlastnoručně vytěžit na palivo. 
Okolí Náchoda. Tel. 777675078
*Sháním chatu, chalupu, do-
mek v okolí Náchoda do 20 km 
na všechny směry, nabídněte na 
tel. 774 777 072

*Prodám 1 kubický metr vy-
schlých modřínových prken, š 

10cm, délka 2,5m, za 4 500,- Kč, 
tel. 723 474 155
*Prodám pšenici 750 Kč/q, ječ-
men 650 Kč/q, našrotování 50 
Kč/q, pytle výměnou nebo 15 
Kč, vlašské ořechy jádra 220 Kč/
kg, Slavětín. Tel. 732 381 524
*Prodám prase živá hmot-
nost asi 200 kg, 50 Kč/kg. Tel. 
724 024 174

*Koupím do sbírky staré pivní 
láhve 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 jakékoliv věci týkající se želez-
nice. 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 fotografie, reklamní 
fotografické 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 
náhradní díly na hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451 
*Koupím staré filmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510 
*Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, foto-
aparáty, vyznamenání, mince a 
bankovky, pohlednice a znám-
ky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i 
poškozené věci, veškeré hračky 
KDN aj., různé vláčky MER-
KUR aj., starožitný a chromo-
vaný nábytek a jiné zajímavos-
ti do r. 1975, hodiny, 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 
(pozůstalost) mincí, banko-
vek, plakátů, pohlednic, knih, 
časopisů, obrazů, skla, porce-
lánu, hraček, vláčků, autíček, 
angličáků, hodin, hodinek, 
LP desek, CD a všeho možné-
ho, i na náhradní díly. TEL.: 
777 579 920

*Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a vše o Vánocích. 
TEL.:722 907 510

*Digitalizace. Převod 8mm fil-
mů, VHS a DV kazet, skenování 

negativů a diapozitivů. Kvalitně. 
Tel. 606 629 767
*Seniorka hledá kamarádku na 
výlety do přírody. Náchod. Tel. 
777 132 430
*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 odpa-
dů. Slušné jednání. Cena doho-
dou. Tel. 603 549 451
*Přijmeme muže, ženy i senio-
ry na rozvoz knih, 80 hod. mě-
síčně. Výdělky 20-30 tis. Kč. Tel. 
777 803 359
*Hledám kamarádku/kamará-
da nejlépe Slovenku/Slováka k 
telefonické komunikaci a v pří-
padě zájmu k občasným setká-
ním. Jsem na invalidním vozíku. 
Je mi 27 let. Mezi mé záliby patří 
slovenština, příroda, cestování 
a komunikace s lidmi. Nejdříve 
prosím zaslat SMS na tel. 730 
635 701.

* Zemní práce, minibagr, 
mininakladač, díry na ploty, 
zemní protlak, odvoz materi-
álu. Tel: 608 183 817

*Koupím na ŠKODA 1000 
MB plechařinu. Blatníky, pra-
hy, nárazníky, kapoty atd. Tel. 
604 437 128
*Prodám nové plechové disky. 
Tel. 602 103 775

SEZNÁMENÍ

certifikovaní profesionálové v oboru realit

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

BYTY

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.: 603 549 451

V  areálu náchodské nemocnice je 
možno parkovat na  nově zrekonstru-
ovaném parkovišti před ambulantním 
pavilonem, případně v již dříve otevře-
ném parkovacím domě. Uplynulý měsíc 
ukázal, že kritická situace s parkováním 
by mohla být alespoň pro tuto chvíli 
vyřešená. Nemocnice nezaznamenala 
v poslední době, že by všechny parko-
vací plochy byly plně obsazeny. Proto 
přistoupila k  rozvolnění úhrad za par-

kování. Z prvních 30 minut zdarma je 
60 min. Další hodina se snížila z 30 Kč 
na  20  Kč. V  odpoledních hodinách 
bude možné parkovat zcela zdarma 
(od 15:30), což by mohli uvítat zejména 
návštěvy. Naplňuje se tak základní myš-
lenka, že úhrada za parkování má slou-
žit k regulaci dlouhodobých stání a ne 
k zisku za provoz parkoviště. Cílem je, 
aby potřebný pacient u nemocnice vždy 
nějaké volné parkovací místo našel.

Další parkovací místa v náchodské nemocnici

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

Servis, revize plynových kotlů. 

Montáž, servis tepelných 
čerpadel a klimatizací. 

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

tepelkakotle@seznam.cz

Nově otevřená 

PEDIKÚRA
Leona Helail

Náchod, Na Hamrech 872
(30 let praxe)  - MOKRÁ

Tel. 776 278 515

Hledáme spolehlivého distributora novin ECHO a letáků v
*Polici nad Metují

*Hronově
*Červeném Kostelci - Lhotě

Možný souběh s jinou roznáškou.
Více informací na e-mail: echo@novinyecho.cz nebo SMS

na tel. 602 103 775
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro firmy, 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

Krajští kriminalisté v  těchto dnech 
ukončili vyšetřování série zvlášť závaž-
ných zločinů loupeží, zločinů podvod 
a vydírání, přečinů porušování domov-
ní svobody a  krádeže, kterou měl pá-
chat 35 letý muž z Náchodska na jedné 
z nejzranitelnějších skupin lidí - senio-
rech. V průběhu vyšetřování bylo zjiš-
těno, že muž si měl cíleně vybírat osa-
mocené seniorky, které mu nedokázaly 
odporovat. Vloupal se do  jejich domů 
a  uloupil jim finanční hotovost, šper-
ky či jiné cennosti. V  jednom případě 
měl využít i důvěřivosti ženy a vylákat 
z  ní finanční hotovost skrze klasickou 
smyšlenou legendu VNUK. Způsobená 
škoda přesáhla 400 tisíc korun. Napří-
klad k jedné z žen na Náchodsku se měl 
dostat za pomoci žebříku přes balkon. 
Blíže nespecifikovaným nástrojem měl 
vypáčit balkonové dveře a  následně 
prohledat dům. Spící ženu měl vzbudit 
a donutit ji vydat mu drobou hotovost 
a šperky. Ve druhém případě si rovněž 
vybral seniorku žijící na  Náchodsku. 
Do  domu se jí měl dostat sklepním 
oknem, na  sobě měl mít stejně jako 
v ostatních případech kuklu a rukavice, 
v  rukou v  tomto případě držet vidle, 
za  pomoci kterých ji měl vyhrožovat. 
Ženu měl pod pohrůžkou donutit vydat 
mu částku přesahující 112 tisíc korun.

U  všech seniorek pachatel navodil 
pocit strachu, kvůli kterému mu nedo-
kázaly odporovat, navíc si cíleně vybí-
ral osamocené ženy pokročilého věku, 
které neměly ani fyzicky šanci mu od-
porovat.

Noční můra seniorek 
skončila
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Mnozí z vás si jistě všimli dvou bí-
lých čtverečků na asfaltových komu-
nikacích v našem regionu. Objevily se 
náhle na řadě míst a na  internetu se 
vynořily fámy, že se jedná o naváděcí 
body pro případné raketové ostřelo-
vání z  jedné nejmenované jaderné 
mocnosti... Dvoubarevné kontrastní 
terčíky na asfaltových komunikacích 
II. a III. třídy totiž opravdu nejsou na-
váděcí QR kódy pro Iskandery nebo 
drony v souvislosti se současnou slo-
žitou geopolitickou situací ve  světě, 
ale pomocné body pro terénní zpra-
covávání  Digitální technické mapy 
ČR.

Většinou se jedná o vlícovací a vá-
zací body, které slouží k tomu, aby ne-
bohý kartograf dokázal pořízenou fo-
tografii z letadla či jiných prostředků 
správně transformovat do cílové ma-
pové projekce a  propojit s  ostatními 
záběry. V  zalesněných a  jinak nedo-
stupných oblastech pomůže snímací 
technika na  automobilech. Vlícovací 
body mohou stejně tak sloužit pro 
laserové snímání a  další geodetické 
a kartografické operace.

„Takže když objevím před domem 
vlícovací značku, znamená to, že se 
brzy dočkám nových snímků třeba 
na  Mapy.cz? „Možná, ale není to 
samozřejmě pravidlo,“ uvádí Jakub 
Čížek na servru VTM. „Zaprvé, jak 
už jsme si řekli,  podobné body ne-
musí sloužit jen leteckému průzku-
mu, ale i  pozemnímu, no a  za  dru-
hé, letadla  nefotografují Česko jen 
kvůli službám pro veřejnost, ale pro 
celé spektrum dalších zákazníků jak 
z  oblasti komerční sféry, tak samo-
správy a státních institucí,“ vysvětlu-
je Čížek.

Proč jsou vlastně na silnicích? Vlí-
covací  a  další informační body mo-
hou mít různou podobu a na vozov-
ky  je cestáři, kartografové a  geodeti 
malují jednoduše proto, že na  nich 
barva nějaký čas vydrží, nezakryje 
je  rychle rostoucí vegetace a  na  jed-
notvárném asfaltu jsou zároveň do-
statečně kontrastní. V přírodě mimo 
civilizaci  se k  tomu samému použí-
vají třeba terčíky na tyčce zapíchnuté 
do země.

Současný geodetický/kartografický 
software dokáže automaticky deteko-
vat podobné body na leteckých zábě-
rech, i když budou mít rozměry třeba 
jen 5×5 centimetrů. Stačí jediný pixel, 
který v datech abnormálně vystupuje 
z odlišného pozadí.  

Až tedy příště na  vozovce uvidíte 
podobný symbol, ničeho se nebojte. 
Nejedná se o souřadnice dopadu střel 
s jadernou hlavicí, ale o běžnou ruti-
nu zeměměřičů, cestářů, kartografů 
a dalších profesí.

Tajemné bílé čtverce
na silnicích stále přibývají
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q Od pondělí 7. listopadu je plně průjezdná v obou směrech Družební ulice 
v Novém Městě nad Metují, která v posledních měsících procházela rozsáhlou 
opravou. Byly vyměněny obrubníky a položen nový asfaltový povrch. Potěšující 
je, že stavba byla dokončena téměř o měsíc dříve oproti plánovanému termínu.

Foto: Michaela Mináriková

Vzdělávací a kulturní centrum Kláš-
ter Broumov ve středu 2. listopadu opět 
ožilo konferencí Broumovské diskuse. 
Královéhradecký kraj je hlavním part-
nerem v pořadí již 9. ročníku konferen-
ce a hrdým podporovatelem Broumova 
v  boji o  titul Evropské hlavní měs-
to kultury 2028. Tématem letošních 
čtyřdenních diskusí se stala Solidarita 
a  sounáležitost. „Broumovské diskuse 
jsou velmi významnou akcí a  letošní 
téma Solidarity a  sounáležitosti pro-
stupuje opravdu celou společností a ne-
málo se dotýká i  nás politiků, protože 
máme možnosti věci měnit a  pomáhat 
těm, kteří to potřebují. V  našem regio-
nu v rámci sociální oblasti, kterou mám 
v  gesci, se s  tímto tématem pojí napří-
klad přesvědčování společnosti, že lidé, 
kteří se narodí s  nějakým hendikepem, 

si zaslouží žít v přirozeném a rodinném 
prostředí mimo ústavy. Tady nás čeká 
jako společnost ještě dlouhá cesta a roz-
hodně je co měnit, protože každý má 
místo na světě a měl by mít možnost svůj 
život důstojně prožít. Věřím, že i debaty 
v  rámci diskusních panelů k  tomu mo-
hou přispět,“  okomentovala ústřední 
téma konference náměstkyně hejtmana 
pro sociální oblast Martina Berdycho-
vá.

Broumovské diskuse začaly v  pod-
večer 2. listopadu koncertem Kristina 
Barta Quartet a  trvaly do  sobotního 
rána 5. listopadu. Celý program Brou-
movských diskusí lze sledovat i zpětně 
na iVysílání České televize. Celkem tři 
diskusní panely přivedly na  tradiční 
konferenci v  prostorách broumovské-
ho kláštera jedenáct hostů z  celé Čes-

ké republiky. Prvních dvou panelů se 
účastnili například politolog a  peda-
gog Daniel Kroupa, spisovatelka Karin 
Lednická nebo rektor kostela Pražské-
ho Jezulátka Pavel Pola. První panel 
Solidarita a  sounáležitost v  současné 
Evropě moderovala Světlana Witowská 
a  zabýval se například otázkami: Co 
nás naučila zkušenost války na  Ukra-
jině o  solidaritě a  sounáležitosti z  ev-
ropské a české perspektivy? Cítíme ev-
ropskou sounáležitost? Hosté druhého 
panelu Solidarita a sounáležitost v kaž-
dodenním životě se zaměřili na otázky 
týkající se pocitu sounáležitosti, soli-
darity a žebříčku hodnot nebo na sou-
vislosti solidarity se soucitem, bezmocí 
či nespravedlností. Ve  třetím panelu 
s názvem Solidarita a sounáležitost po-
hledem prezidentských kandidátů dis-
kutovali Pavel Fischer, Marek Hilšer, 
Danuše Nerudová, Petr Pavel a  Josef 
Středula o roli prezidenta v otázce so-
lidarity a sounáležitosti. Panel modero-
vala Veronika Sedláčková.

Pro účastníky 9. Broumovských dis-
kusí organizátoři připravili také dopro-
vodný program v  podobě přednášky 
o solidaritě a sounáležitosti v prostředí 
byznysu, workshopu pro studeny nebo 
prohlídek broumovského kláštera 
s průvodcem. Poslední večer konferen-
ce se uskuteční také mše v klášterním 
kostele sv. Vojtěcha, kterou celebruje 
Martin Lanži z  Děkanství Broumov. 
Pořadatelem je Vzdělávací a  kulturní 
centrum Broumov, kterou v roce 2013 
založila Agentura pro rozvoj Broumov-
ska.

Broumovské diskuse přivítaly řadu osobností

Do Královéhradeckého kraje zavíta-
la na pozvání Královéhradecké krajské 
centrály cestovního ruchu mezinárod-
ní skupinka deseti novinářů. Tématem 
třídenního press tripu byla bohatá vo-
jenská historie našeho kraje. Press trip 
byl tematicky rozdělený do  tří dnů: 
od období barokních pevností Hradce 
Králové a  Josefova k  prusko-rakouské 
válce roku 1866 až k  prvorepubliko-
vým opevněním. Odborného výkladu 
se ujal vedoucí oddělení Muzeum vál-
ky 1866 při Muzeu východních Čech 
v Hradci Králové Jan Hrubecký.

Mezi účastníky byli kromě redaktora 
z české History revue také dva novináři 
ze Slovenska, pět účastníků z polských 
médií a  po  jednom litevském a  lo-
tyšském žurnalistovi. Program začal 
v Hradci Králové, který byl představený 
coby pevnostní město. Další zastávkou 
byl hrob vůbec prvního českosloven-
ského legionáře na  Pouchově a  nako-
nec barokní podzemí Josefov. Druhý 
den se točil kolem fenoménu roku 
1938, začátku 2. světové války z pohle-
du československého mezinárodního 
práva. Proběhla exkurze tvrzí Hanička 
a  Dobrošov, kde se velkým diváckým 
úspěchem stal dokument natočený pro 
potřeby expozice tvrze, a  pěchotního 
srubu Březinka. Třetí den byl věnován 

prusko-rakouské válce, návštěvě expo-
zice Muzea Boženy Němcové v  České 
Skalici a  bojišti největší polní bitvy 
v českých zemích, bitvy u Hradce Krá-
lové.  Jan Hrubecký průběh hodnotil 
kladně a byl vděčný, že se mohl novi-
nářské cesty jako průvodce účastnit. 

„Hlavním poselstvím bylo vylíčit regi-
on východních Čech coby oblast, jejímž 
společným jmenovatelem v oblasti regi-
onálních dějin je vojenství a  poukázat 
na  jistá prvenství či unikáty, které zde 
můžeme nalézt,“ řekl a dodal: „Těším se 

na další spolupráci, jelikož jak účastní-
ci, tak realizační tým projevují velkou 
radost a  spokojenost z  vydařeného po-
činu.“

„Z  mého pohledu byl tento vojenský 
press trip velice vydařený a  potvrdili 
nám to i samotní účastníci. Velmi se o to 
zasloužil pan ředitel Hrubecký díky své-
mu poutavému výkladu a  nadšení pro 
vojenskou historii,“  zhodnotil třídenní 
novinářskou cestu Jan Špelda z Králo-
véhradecké krajské centrály cestovního 
ruchu.

Vojenská historie našeho kraje


