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Příští Echo vychází 6. ledna 2023
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Dne 25. prosince se narodil Ježíšek,

doručovatel dárků pod vánoční stromečky 

ZÁMECKÝ HOTEL NÁCHOD 

NĚMČINA
PŘEKLADY
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší dům se dvěma byty v klidnější části 
obce Černilov, která navazuje na nově 
vystavěnou vilovou čtvrť. K domu ná-
leží dostatečné technické zázemí, sklad 
na uhlí, 2 garáže, parkování pro více 
vozů apod.

Pozemek s jihozápadní orientací k výstavbě v obci Merklovice ........................................2 390 000,- 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
Bytový dům v centru Náchoda s 18 byty, 2 nebytové prostory .....................................36 600 000,- Kč

Cena: 5 990 000,- Kč 

Tel. 732 729 339, alkot.reditelstvi@email.cz nebo facebook
Koupí šperku podpoříte projekt studentů broumovského gymnázia.

Alkot - Prodej šperků
Dáreček z polodrahokamů za pouhých 190 Kč! Potěší a udělá radost

Vánoční soutěž o 30% slevu na služby firmy FALKAR
Je na obrázku dron DJI Phantom?

Více na www.falkar.com          tel. +420 606 629 767
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Vážení spoluobčané,

přátelé a kamarádi.

Rok 2022 je za  námi a  já bych Vám 
všem chtěl opět moc poděkovat za  to, 
že máte zájem o  dění v  našem městě 
a  oslovovali jste mě se svými podně-
ty a  různými dotazy. Jsem moc rád, 
že jsem Vám mohl pomoci a  těším se 
na další spolupráci v příštím roce.  

Ještě jednou chci moc poděkovat 
Vám všem, kteří jste mi opět dali v pod-
zimních volbách svými hlasy důvěru. 
Nesmírně si toho vážím. A nejen já, ale 
i  celý náš tým. Chci poděkovat panu 
starostovi, všem místostarostům a rad-
ním, kteří mi pomáhali Vaše podněty 
řešit. Víte, v dnešní době se nějak vytra-
tilo slůvko „DĚKUJI“. Hodně lidí si jen 
na něco a někoho stěžuje, anebo nadá-
vá, a proto bych moc rád vyjádřil slůvko 
poděkování, a  to všem zaměstnancům 
městského úřadu za  jejich vstřícnost, 
ochotu a  jednání. Poděkování za  od-
vedenou práci patří také strážníkům 
Městské policie, pracovníkům Technic-
kých služeb, hasičům a  zdravotníkům. 
Považuji to za  slušnost. Lidé, kteří pro 
nás něco udělali, si to zaslouží. 

Dovolte mi Vám všem popřát šťastné 
a  veselé vánoční svátky, buďte na  sebe 
milí a laskaví, dětem přeji pod strome-
ček hodně rodičovské lásky a  dárečky, 
které si vysnily. Není nad to vidět dětské 
rozzářené oči. A nám všem přeji do no-
vého roku 2023 hlavně hodně zdraví.

Petr Jirásek, zastupitel Města Náchoda

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2023

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 59,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 59,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

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

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. prosince uplyne smutných 27 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila

paní Emilie Plhalová 
z Nového Města nad Metují.

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

Syn Ivan s družkou Jiřinou

VZPOMÍNKA
Dne 17. prosince 2022 by se dožil 67 let 

pan EMIL NOŽKA 

z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali a měli rádi jako 
upřímného a pracovitého člověka, 

věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Manželka Markéta, dcera Markéta s rodinou, 
syn Lukáš s rodinou, vnoučata Tomík, Domík, Olík

VZPOMÍNKA
Dne 24. prosince uplyne šest smutných let, 

kdy nás navždy opustila

paní Zdeňka Volková 
rozená Hüblová z Náchoda.

Kdo jste ji znali, věnujte společně 
s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná 
manžel Vlastimil s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 30. prosince 2022 uplynou tři smutné roky,

kdy nás opustila naše drahá maminka,
manželka a babička paní

Anna Hrubá z Vysoké Srbské.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte si s námi.
Stále vzpomíná manžel Jan, syn Jan s rodinou,
syn Josef s rodinou a dcera Pavlína s rodinou.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 16.12.2022 by oslavil

pan Josef Balcar 
89. výročí a dcera

Janička Balcarová
by oslavila 26.12. 50leté výročí.

Stále vzpomíná manželka Anna
a syn Jiří s rodinou.

ČAS UTÍKÁ, VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ.
Dne 31.12.2022 uplyne již deset let od chvíle, kdy nás 

navždy opustil manžel, tatínek a dědeček

pan Ladislav Široký
z Nového Města nad Metují. 
S láskou vzpomínají manželka Marie

a děti s rodinami.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

 

Dne 30. 12. 2022 uplynou dva roky,
kdy nás navždy opustil

pan Jiří Krulich z Náchoda.
Stále vzpomíná

manželka, děti, vnoučata a pravnoučata

VZPOMÍNKA

 

Dne 21.12.2022 uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustila naše

milovaná maminka a babička paní

Marie Katzerová
z Krčína.

V březnu by oslavila
100. narozeniny.

Dne 3.1. 2023 uplyne 41 let
od smrti našeho milovaného

tatínka a dědečka

Eduarda Katzera.
S láskou vzpomíná dcera Irena

s dětmi a vnoučaty.
Kdo jste je znali a měli rádi,

vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNKA
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Několikakilometrové hřebeny Jestře-
bích hor, okolí Jiráskovy chaty na Dob-
rošově a další místa v krajině Kladského 
pomezí jsou v  zimních měsících nejen 
krásná, ale svým reliéfem také vhodná 
pro běžecké lyžování. Užijte si období 
zimních radovánek a sportů právě v na-
šem regionu.

Ačkoliv se sněhovými podmínkami 
nemůže vyrovnat blízkým Krkonoším 
a  Orlickým horám, Kladské pomezí 
nabízí naprostý klid, ničím nerušenou 
přírodu a  kvalitně strojově udržova-
nou síť tratí, která je propojena s oblastí 
Broumovska a dokonce i se sousedním 
Polskem, konkrétně s oblastí národního 
parku Góry Stolowe. Pozvolná stoupání, 
mírné sjezdy, krásné a  daleké výhledy 
do  kraje – to všechno jsou charakteri-
stické znaky zdejších běžeckých stop, 
kterých zde najdete více než 300 km, 
a  všechny jsou pravidelně upravovány. 
Svůj výlet si navíc můžete zpestřit vý-
stupem na některou z rozhleden nebo se 
zahřát v jedné z turistických chat.

Zajímavostí je, že celý systém běžec-
kých tras byl navržen tak, aby na  sebe 
jednotlivé úseky navazovaly. Díky tomu 
je v případě dostatku sněhu možné pro-
jet na  běžkách napříč celým regionem 
z Jestřebích hor až na Dobrošov. Letoš-
ní novinkou je úprava další trasy poblíž 
Hronova, která vede ze Zbečníka smě-
rem na Jírovu horu.

Běžkařům již několik let slouží prak-
tický web ski.kladskepomezi.cz, na kte-
rém naleznou nejen přehled tratí v jed-
notlivých oblastech Kladského pomezí 
a  Broumovska, ale především aktuality 
o jejich sjízdnosti, a nechybí tu ani tipy 
na další zimní aktivity v našem regionu.

Markéta Tomanová

Užijte si

zimní radovánky

EKO spol. s.r.o., T. G. Masaryka 295

Ekologické lakování
vypalovanými plasty

tel.: 491 452 841, www.lakovna-eko.cz

Vedení a pracovníci lakovny 
EKO Česká Skalice přejí svým 

obchodním partnerům
a klientům hezké vánoční

svátky a pracovní i soukromé
úspěchy v novém roce 2023

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním
partnerům za spolupráci v roce 2022.
Přejeme všem klidné a příjemné prožití

vánočních svátků a úspěšný nový rok 2023
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Tenisový klub Náchod, z. s., by 
s blížícím se koncem roku 2022 rád 
poděkoval všem partnerům, kteří se 
podíleli na  hladkém chodu oddílu. 
Mezi nejvýznamnější podporova-
tele „bílého sportu“ v  Náchodě už 
tradičně patří: Město Náchod; Ru-
bena Náchod, s.r.o.; Primátor a.s.; 
Saar Gummi Czech, s.r.o.; Integraf, 
s.r.o.; OptikDoDomu s.r.o. a  ATAS 
elektromotory Náchod a.s. Všem 
partnerům srdečně děkujeme a věří-
me, že nám zachovají přízeň i do bu-
doucna.                Výbor TK Náchod

Tenisový klub 
Náchod děkuje 
partnerům

D kuji vám za 
projevenou d v ru a p eji 

vám krásné váno ní svátky 
a ve všech sm rech úsp šný

rok 2023!rok 2023!

advokat@ditavavrova.cz
kontakt 604 385 638

JUDr. Dita Vávrová
ADVOKÁTKA A ZASTUPITELKA M STA NÁCHOD

 

D kuji vám za

advokat@ditavavrova.cz
kontakt 604 385 638

LÉKÁRNA
U STŘÍBRNÉHO ORLA
NÁCHOD

Masarykovo náměstí 45
547 01 Náchod
tel. 491 426 295
mobil: 721 633 381

dárky
pro

celou rodinu?

Inspirujte se

KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2023
cestující veřejnosti, která využila našich služeb,
všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod
POHODLNÉ A BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 202
Vám přeje

a na další spolupráci se těší

ORGATEX - NÁCHOD s.r.o.
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Jazyková škola Gate - Dr. Lada Petránková 
Přejeme všem našim studentům klidné a veselé vánoční svátky,

úspěšný start do nového roku, pevné zdraví a hodně radosti a úspěchů
při studiu cizích jazyků.

www.gatenachod.cz
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TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY

TEL. 777 24 86 24 
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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

PRONAJMEME
část nemovitosti v Hronově, Havlíčkova 285. Nebytové prosto-
ry jsou ve II. N.P. po celkové rekonstrukci v roce 2016. Jedná se 
o samostatné prostory o celkové velikosti 820 m2 s nákladním 
výtahem. Prostory se skládají ze dvou dílen (212 a 307 m2) se 
spojovací chodbou a kanceláří, šatnami pro žena a muže včetně 
SZ, úklidové místnosti, jídelny a společnými prostory.

Nebytové prostory budou k dispozici od 1. 1. 2023.  
Na střeše objektu o rozloze cca 1.000 m2 je možno instalovat fotovoltaické panely. 

Více informací na tel. č. 737 261 680-81 / Luboš Braha

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE 1 - 3m

smrčky, borovice již od 299,-Kč 

Letos slavíme 22. rok s Vámi!!
Tel.: 732 167 291

Největší 

výběr vánočních 

stromečků v Náchodě 

a v jeho okolí !

Balení stromků 

ZDARMA

Možnost ořezu kmenů

Prodejní doba: denně od 8:00 do 18:00 hodin
Stánek u bývalé Tepny Náchod, vedle Lidlu (Plhovská ulice)

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE 1 - 3m

smrčky, borovice již od 299,-Kč 
Největší 

výběr vánočních 

stromečků v Náchodě 

a v jeho okolí !

Balení stromků 

ZDARMA

Možnost ořezu kmenů

Prodejní doba: denně od 8:00 do 18:00 hodin
Stánek u bývalé Tepny Náchod, vedle Lidlu (Plhovská ulice)

Letos slavíme 23. rok s Vámi!!
Tel.: 732 167 291

Na spolecné 
Vánoce

VÁNOČNÍ STROMKY
kavkazské jedle

Všichni, kdo máte zájem o nádherné vánoční stromky - kavkazské jedle z Dánska!
Začínáme prodej od 27.11.2022 do 23.12.2022 od 9 do 18 h 

každý den soboty i neděle, Červený Kostelec, Lipky 128 
Stromky jen v top kvalitě exklusive od 1,5 do 2,5m.

Dále i stromky v květináči a další zboží u nás.

Tel.: 739 142 184

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

aneb pohled do minulosti jizbického 
života se bude konat při 135. Výročí za-
ložení hasičského sboru Jizbice v  pro-
storu hasičské zbrojnice  26.12., 27.12 
a 1.1.2023 vždy v 15-18 hodin. Po dobu 
konání akce bude připraveno malé po-
hoštění a suvenýry. Pro děti ukázky 3D 
tisku s vánoční tématikou.

Výstava
Jizbického betlému

PRODÁM

* Pronajmu byt 2 + 1 v Náchodě, cihlový 
dům, byt situován na jih. Kuchyně 13,6 m2, 
obývací pokoj 17 m2, ložnice 12,4 m2, kou-
pelna 3 m2, WC, předsíň 10m3, klep 4m3. 
Plastová okna se žaluziemi. Parkování na 
pozemku patřícímu k bytu. Byt připraven k 
nastěhování. Tel.: 604 532 387
*Pron. dlouh.byt 1+kk 32 m2 + balkon 7 
m2 v 1.NP nově zrekonstr. domu v NA pod 
Brankou,  nájem 6.000Kč +zál. voda a plyn 
3500Kč +el +kauce, volný od 2/23, tel.608 
903 050.
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v  osobním 
vlastnictví v Náchodě, upřednostním lokali-
tu sídliště Plhov nebo ul. Běloveská. Možnost 
koupě bytu i s nájemníkem. Tel. 774 223 981
*Pronajmu menší garsoniéru v  Hro-
nově vhodnou pro 2 dospělé osoby. Tel. 
608 667 730

*Prodám družstevní byt 63 m2, 2+1, Police 
nad Met., Gagarinova. Tel. 737 376 475
*Prodám byt 2+1 Police nad Met., 1 700 
000,-Kč. Osobní vlastnictví. Dva sklepy. 
RK nevolat Mob. 605094011 https://www.
sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/police-
-nad-metuji-police-nad-metuji-soukenic-
ka/3167331404
*Prodám družstevní byt 3+1 s balkonem v 
klidné části Hronova. Byt je k nastěhování. 
Cena 2 500 000 Kč. Tel. 777180878
*Pronajmu 4+1 v  Novém Městě nad Me-
tují Malecí, po částečné rekonstrukci, plas-
tová okna, volný ihned. Dohoda jistá. Tel. 
731 181 688
*Rozvedená žena koupí menší byt v Nácho-
dě, zavolejte prosím na tel. 774 777 073
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, pla-
tím v hotovosti, volejte na tel. 776 566 630

*Pronajmu zařízenou Garsonku 1+kk 
38m2 v Bělým 4 km od Police nad Met. Ná-
jem činí 5200,-Kč +elektřinu si nájemník 
hradí sám. Bližší info po tel.728951232
*Nabízíme k pronájmu byt 1+1 (50 m2)  v 
centru Náchoda. Nájem 7 500 Kč + 3 500 Kč 
služby. Kauce 20 000 Kč. Ideálně dlouhodobý 
pronájem. Kontakt: 733 131 189, 733 735 709

*Dobrý den. Jsem z Bohuslavic kde bych 
ráda zůstala a tak touto cestou hledám dům 
ke koupi. Děkuji . Tel.605942729
*Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v 
Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel. 775 
777 073
*Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Ná-
choda do 20 km na všechny směry, nabídně-
te na tel. 774 777 072

*Prodám novou koženou bundu č.56. Cena 
2990 Kč. Tel. 728 680 859
*Prodám motocykl SHINERAY XY125-11, 
najeto 2000 km, manuál, stav nového stroje. 
Cena 27.000 Kč. Tel. 731 186 449
*Prodám pšenici 750 Kč/q, ječmen 650 
Kč/q, našrotování 50 Kč/q, pytle výměnou 
nebo 15 Kč, vlašské ořechy jádra 220 Kč/kg, 
dýně Hokkaido, celer, černá ředkev 25 Kč/
kg. Prodej dřeva, tvrdé, suché, štípané, 0,78 
m3 sypané za 1.000 Kč. Kocourek. Slavětín. 
Tel. 732 381 524
*Prodám sypané štípané jehličnaté dřevo 
30 cm, prostorový metr za 1.200 Kč. Dove-
zu i menší množství. Doprava po domluvě. 
Tel.776 015 814

*Koupím na ŠKODA 1000 MB plechařinu. 
Blatníky, prahy, nárazníky, kapoty atd. Tel. 
604 437 128
* 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, že-
lezničářské uniformy a jakékoliv věci týkající 
se železnice. Tel. 603 549 451
*Koupím mince, bankovky, šperky, hodin-
ky, obrazy, a jiné předměty. Tel. 604 16 44 85

*Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na 
ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30 
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a pří-
slušenství - objektivy, staré fotografie, reklam-
ní fotografické 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 hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré filmové plakáty a jiné. TEL.: 
722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510 
*Koupím starý nábytek i celou pozůsta-
lost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vy-
znamenání, mince a bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i poškoze-
né věci, veškeré hračky KDN aj., různé 
vláčky MERKUR aj., starožitný a chro-
movaný nábytek a jiné zajímavosti 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 (pozůs-
talost) mincí, bankovek, plakátů, po-
hlednic, knih, časopisů, obrazů, skla, 
porcelánu, hraček, vláčků, autíček, ang-
ličáků, hodin, hodinek, LP desek, CD a 
všeho možného, i na náhradní díly. TEL.: 
777 579 920

*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS a 
DV kazet, skenování negativů a diapozitivů. 
Kvalitně. Tel. 606 629 767
*VYŠETŘOVÁNÍ PARANORMÁLNÍCH 
JEVŮ: Řešení paranormálních (anomál-
ních) aktivit v domech či bytech. Vyhledání 
geopatogenních zón. J.Malý, tel.774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, půd 
včetně odvozu odpadů. Slušné jednání. 
Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Převedu záznamy z videokazet na flešku 
nebo DVD, levně. Tel. 777 554 484

BYTY

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ
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Vedení 

a zaměstnanci 

Městského úřadu  

v Náchodě 

přejí 

Příjemné prožití 

vánočních svátků 

a hodně úspěchů 

v novém roce

2023

Zázemí a tribuna fotbalového hřiště v Červeném Kostelci

Zázemí a tribuna
fotbalového hřiště

Arch. návrh ATELIER ARS s.r.o., 
Ing. arch. Pavel Šmelhaus, 

spolupráce 
Ing. arch. Sandra Gulasziová, 

Projektant: Tektum spol. s r. o.
Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.
Investor:

Město Červený Kostelec
Technický dozor stavby:

DOMIVO s.r.o.
Cena díla: 34.268.004,65 Kč 

Realizace:
duben 2021 až květen 2022

Provozovatel:
SK Červený Kostelec z. s.

Vše začalo v roce 2015, kdy byly 
představiteli sportovních oddílů 
v  Červeném Kostelci předloženy 
informace o špatném stavu zázemí 
pro sportovce. Na  základě majet-
kových možností připravil městský 
architekt k  diskusi prvotní návrh 
budov včetně odhadu investičních 
nákladů. Následně nechalo měs-
to vypracovat studii nového záze-
mí a  tribuny fotbalového hřiště. 
Studii zpracoval v  září 2017 ATE-
LIER ARS s.r.o., Ing.  arch. Pavel 
Šmelhaus, realizační dokumentaci 
vypracoval atelier Tektum spol. s r. 
o.. V lednu 2021 proběhlo výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. Firma 
s  nejnižší cenou z  důvodu epide-
mie Covid-19 z  výběrového řízení 

odstoupila, v  pořadí druhá firma 
Průmstav Náchod s. r. o. následně 
uzavřela smlouvu, pak již nic ne-
bránilo předání staveniště, které se 
uskutečnilo dne 9. 4. 2021. 

Nejdříve proběhla demolice pů-
vodní tribuny a následně začal Prů-
mstav Náchod s.r.o. s  výstavbou 
nového objektu. Jednalo se o novou 
železobetonovou tribunu, šatny, 
sociální zařízení, prostor pro ob-
čerstvení s venkovním grilem, klu-
bovny, komentátorskou místnost, 
trenérské a technické zázemí. Nový 
objekt je rozdělen na  dva funkční 
celky – zázemí pro hráče a  fotba-
lový oddíl a  navazující část s  ob-
čerstvením a WC pro diváky. Tyto 
dvě části jsou provozně propojené 

klubovnou, která primárně slouží 
pro oddíl, ale může fungovat i jako 
salonek. 

Nejvýraznějším prvkem celého 
areálu se stalo zastřešení nové tri-
buny. Jedná se o  ocelovou nosnou 
konstrukci s vykonzolováním smě-
rem k hřišti, která je podepřena jen 
jednou řadou sloupů neomezují-
cích výhled diváků. V  zadní části 
tribuny je umístěno zázemí fotba-
lového klubu. Na  vlastní tribunu 
navazuje na východní straně pohy-
bové centrum s občerstvením a hy-
gienickým zázemím pro diváky. 

Exteriér objektu navazuje na  již 
zrealizovanou klubovnu teniso-
vého oddílu v  blízkém sousedství. 
Jednotícím motivem zůstává kom-

binace omítaných stěn s dřevěným 
obkladem a  ocelová zábradlí s  vý-
plety ze sítí.

„Červenokostelecký fotbal zaží-
vá novou epochu. Do  rukou se mu 
dostalo moderní fotbalové zázemí 
s  přilehlou tribunou. Chtěl bych 
za  to také poděkovat firmě Prům-
stav Náchod, s.r.o., která v nelehkých 
podmínkách uplynulých měsíců, kdy 
jsme se museli potýkat s  ekonomic-
kou a  energetickou krizí vyvolanou 
nejen pandemií Covidu či důsledky 
válečného konfliktu na  Ukrajině, 
dokázala v termínu a se schváleným 
rozpočtem stavbu dokončit v  poža-
dované kvalitě a  rozsahu,“ uvedl 
starosta Červeného Kostelce Tomáš 
Prouza. 

„Pro naši firmu to byla další vý-
jimečná a  zajímavá stavba, kterou 
jsme měli možnost realizovat,“ říká 
Vratislav Zítka, jednatel stavební 
firmy Průmstav Náchod s.r.o.

Na  závěr připomeňme, že tuto 
akci finančně podpořila Národní 
sportovní agentura, Královéhra-
decký kraj, Ministerstvo životního 
prostředí a významně pomohl i sta-
rosta Náchoda Jan Birke.

Průmstav Náchod s.r.o. přeje 
všem svým zaměstnancům, spolu-
pracovníkům a  obchodním part-
nerům krásné a klidné prožití vá-
nočních svátků a do nového roku 
2023 pevné zdraví, hodně štěstí 
a osobních úspěchů.


