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červen 1979, 

záplavy na Broumovsku

Na  kolejích u  Nového Města nad 
Metují se nedávno činil opravdu 
pozoruhodný stroj. Označen byl 
dvěma, rovněž  pozoruhodný-
mi,  nápisy: Hrochostroj a  Evča. 
Vysvětlíme…. Společnost Hro-
chostroj a.s. vznikla v  roce 2015 
za  účelem podpory a  rozvoje ko-
lejové mechanizace, zejména pro 
skupinu hroších �rem – Chládek 
a  Tintěra Litoměřice, Havlíčkův 
Brod, Pardubice a  Hroší stavby 
Morava. A  právě společnost Hro-
chostroj má ve své �otile  automa-

tickou strojní podbíječku Unimat 
08-275/3S, která dostala poetické 
jméno „Evča“. (viz. snímek). Jde 
o  jeden z  nejspolehlivějších stro-
jů svého druhu, který se dodává 
do  celého světa. Samotná výro-
ba trvala zhruba třináct měsíců 
a  pro Hrochostroj ji vytvořila re-
nomovaná rakouská �rma Plasser 
& �eurer. Tento typ podbíječky 
se vyrábí více než třicet let a na zá-
kladě zkušeností z provozu byl po-
stupně modernizován.

Foto echo

U „Nováče“ pracovala „Evča“

Náchodští Sokolové reprezentující TJ Sokol Náchod v silových sportech

Opět skvěle vstoupili do další závodní sezóny
Prvním závodem pro ně letos bylo 
Mezinárodní mistrovství České re-
publiky v  silovém trojboji a  dřepu 
GPC, které se konalo 22. – 24. března 
2019 v Trutnově. Martin Horák vybo-
joval stříbro v silovém trojboji RAW 
– kategorie Muži Masters do  110 kg 
s  celkovým vynikajícím výkonem 
652,5 kg. Ještě lépe se mu dařilo v sa-
mostatném dřepu RAW – kategorie 
Muži Masters do  110 kg, kde získal 
s  výkonem 240 kg zlatou medaili. 
Třešničkou na  dortu pak byl ještě 
zisk poháru za 2. místo v absolutním 
pořadí závodníků napříč váhovými 
kategoriemi v dřepu RAW, kde získal 
přepočtem 221,2142 bodů. Doros-
tenec David Horák vybojoval bronz 
v  silovém trojboji RAW – kategorie 
dorostenci do 75 kg s výkonem 335 kg 
a zlato v dřepu RAW – kategorie do-
rostenci do  75 kg s  výkonem 105 kg. 
Také David si z Trutnova kromě me-
dailí odvezl i pohár za 2. místo v ab-
solutním pořadí závodníků napříč 
váhovými kategoriemi v dřepu RAW, 
získal přepočtem 143, 3767 bodů.
Nutno poznamenat, že v době konání 
závodů v Trutnově proběhlo vyhlášení 
výsledků ankety ČUS - Sportovec roku 
2018 okresu Náchod. Oba výše jmeno-
vaní závodníci v této anketě získali krás-
né bodové hodnocení. Martin Horák 

obsadil 2. místo v kategorii jednotlivci 
– dospělí a David Horák 1. místo v ka-
tegorii jednotlivci – mládež.
Dalším závodem bylo Mezinárodní 
mistrovství ČR v silovém trojboji, ben-
chpressu a mrtvém tahu WUAP, které 
se konalo 4. – 5.5.2019 v Novém Boru. 
Martin Horák zde získal zlatou medai-
li v  silovém trojboji RAW – kategorie 
Muži Masters do  110 kg s  výkonem 
642,5 kg a David Horák získal bronzo-
vou medaili v  silovém trojboji RAW 
– kategorie Dorostenci do 75 kg s výko-
nem 335,0 kg.

Oba závodníci se tedy nominovali 
na  Mistrovství Evropy GPC v  silo-
vém trojboji, dřepu, benchpressu 
a mrtvém tahu. To se konalo v ma-
ďarském Tiszakécske ve dnech 20. – 
26.5.2019. I  v  evropské konkurenci 
skvěle obstáli. Martin Horák zde 
získal zlatou medaili v silovém troj-
boji RAW – kategorie Muži Masters 
do 110 kg s výkonem 650,0 kg a Da-
vid Horák získal bronzovou medaili 
v  silovém trojboji RAW – katego-
rie Dorostenci do 75 kg s výkonem 
347,5 kg.

Kladská 104, Náchod
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- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné a úřední překlady

 



Projekt Atelierof poskytuje ko-
munitní zázemí pro rozvoj umě-
leckých vášní pro všechny věkové 
generace. Jeho cílem je správná 
terapie samoty a  stresu. Projekt 
Atelierof cílí na Vaše sny. Atelierof 
Vás rozzáří! Na  otázky na  téma 
projektu Atelierof odpovídá Káťa 
Janečková. 

Co bylo prvotním impulsem 
pro vznik projektu Atelierof? 

Byla to zkušenost s  mojí babič-
kou, která zemřela. Měla jsem velké 
potíže se s její ztrátou vyrovnat a ce-
lou situaci přijmout.  Odjela jsem  
na  delší cestu do  Asie. Právě tam 
mi došlo, že smutek není na  mís-

tě. Vzpomínala jsem  na  všechny  
krásné chvíle, které jsme s  babič-
kou prožily  zpíváním, návštěvou 
koncertů a výstav. Ten společný čas 
byl jako energie, která mi zůstala 
a mohu ji nabídnout lidem, kteří ji 
potřebují. Mohu jim pomoci jejich 
život rozzářit!

Od kterého data projekt Atelie-
rof funguje? 

 Fungujeme v podstatě od mého 
návratu z  Asie - tzn. od  Vánoc 
2018. Začali jsme hrát lidové pís-
ničky, které všichni znají, v  ne-
mocnicích a domovech důchodců. 
Se seniory si povídáme, občas při-
neseme nějaký dáreček (tulipán, 

bábovku). Na  začátku jsme byli 4, 
postupně se k  nám začali přidávat 
další lidé ve věku od 17 - 40 let - ať 
už jako muzikanti, nebo čistě lidé se 
zájmem pomáhat v některé z mno-
ha oblastí, na  kterých je potřeba 
na  neziskovce pracovat. Stále hle-
dáme dobrovolníky, které myšlenka 
Atelierof není lhostejná a rádi by se 
zapojili.

Kde se zájemci o  váš projekt   
dozvědí více informací? 

Určitě na našem webu (www.ate-
lierof.cz) či facebooku, kde je oslo-
vující  video. To chceme  používat 
v  kampani, která se rozběhne bě-
hem následujícího týdne na adrese 
www.hithit.com/rozzaritatelierof . 
Čeká nás veřejná sbírka na vybudo-
vání prvního komunitního zázemí 
Atelierof v pražských Holešovicích. 
Hned po jeho otevření chceme vy-
tvořit další v Náchodě a pak i v dal-
ších městech a být tu tak pro všech-
ny! V komunitním centru  Atelierof  
budeme zpívat, tvořit, v  unikátní 
zahradě s  maringotkami budeme 
vyučovat kytaru a  �étnu, budeme 
pořádat společné koncerty a výsta-
vy. 

Děkuji za rozhovor a přeji 
vašemu projektu hodně štěstí, 

Mgr. Karel Petránek
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TICHÁ VZPOMÍNKA 
Dne 8. června 2019 uplyne 30 let od úmrtí

naší drahé maminky 

paní Stanislavy Zákravské, 
porodní asistentky z Náchoda, rozené v Hronově.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Syn Jaroslav a dcera Karin s rodinami

Touto cestou bych rád poděkoval 
všem pracovníkům CHARITY Ná-
chod, zejména pak paní Albrech-
tové, Provazníkové a  Novákové. 
Jsou to neuvěřitelně obětavé a  lid-
ské ženy, které mi 24 hodin denně 
ve  dne v  noci pomáhaly v  závěru 
života mojí manželky. Díky nim 
odešla v klidu a bez bolesti! Pokud 
vás takové neštěstí potká, neváhejte 
a obraťte se na Charitu Náchod.

Rád bych také poděkoval Po-
hřebnímu ústavu Jiří Rathouský 
za vybavení pohřbu a pietní rozlou-
čení s milovanou manželkou.

Aleš Havlíček

V Městském muzeu v Jaroměři se 
na 20. června chystá další přednáš-
ka z  oblíbeného cyklu Mezi řádky. 
Jejím tématem bude hrabě Sporck 
a  řád Sv. Huberta. Od  18. hodin 
zmíněného dne přednáší František 
J.Frola. 

V Náchodě proběhl již 15. ročník 
rybářských závodů, jejichž  pořada-
telem byla společnost Lesy města 
Náchoda s.r.o. Místem konání byl 
rybník Podborný na  katastrální 
hranici Náchoda  a  Dolní Rade-
chové. Hlavní cenou pro nejlepšího 
rybáře byl zahradní gril.  Jednalo 
se o typ závodu: Plavaná, položená 

feeder. Zakázáno bylo nastražení 
živé rybičky. Líčilo se na zdejší rybí 
osádku zejména ve složení kapr, lín, 
bílá ryba, štika, candát. Hodnotila 
se každá ulovená ryba způsobem 
1 cm = 1 bod. U tzv. bílé ryby (pou-
ze plotice a perlín) se hodnotilo sys-
témem 1 ks = 5 bodů. 

Foto echo

Již po  čtyřiačtyřicáté vás zve TJ 
Sokol Starkoč na  dálkový pochod 
„Po  stopách bojů z  války roku 
1866“.  V sobotu 22.června 2019 se 
bude průběžně vyrážet mezi šestou 
a  půl jedenáctou hodinou na  pěší 
a  cyklo trasy z  vlakového nádraží 
ve Starkoči.  Pro turisty budou při-
praveny čtyři pěší trasy na  10, 15, 
25 a  50 km a  čtyři cyklotrasy pro 
horská a silniční kola na 33 a 66km. 
Trasy povedou atraktivními místy 
našeho okresu přes Peklo, Ratibo-
řice, Václavice, Červený Kostelec, 
Náchod, Nové Město n/Met. či Čes-

kou Skalici a v okolí přehrady Roz-
koš. V  cíli pochodu na  koupališti 
ve  Starkoči obdrží každý účastník 
krásný diplom a opečenou klobásu. 
Dále budou vyhodnoceni  nejmlad-
ší, nejstarší a  nejvzdálenější účast-
níci pochodu a  nejpočetnější ko-
lektiv. Na Startu a v cíli bude možné 
zakoupení nové turistické vizitky 
pochodu. 

Využijte 22.června velmi výhod-
ného vlakového spojení do Starkoče 
a zpět za výhodné skupinové slevy. 
 
Za TJ Sokol Starkoč Jaroslav Rufer

Koncem května proběhlo slav-
nostní otevření nového „oranžového“ 
hřiště mezi panelovými domy v ulici 
Myslbekova v Náchodě.  Plocha tvo-
řená zelení nebyla využívána, dnes je 
díky investici města Náchoda a  pří-
spěvku Nadace ČEZ na  tomto po-
zemku vybudováno sportovní hřiště 

s použitím moderních a atraktivních 
cvičebních sestav Street WorkOut 
a Outdoor Fitness. Tyto druhy cvičeb-
ního nářadí a  zařízení napomohou 
mládeži a  dospělým k  lepší fyzické 
zdatnosti. Celkové �nanční náklady 
činí 258.206 Kč, z  toho 150.000 Kč 
bude hrazeno Nadací ČEZ.

V  blízkosti silniční komunikace 
v  obci Červená Hora najdete zají-
mavou kulturní památku ČR. Její 
zajímavost tkví v  tom, že se nejed-
ná o pouhou zvonici, jak by mohlo 
být usuzováno z  charakteru stavby, 
ale o kapli Panny Marie. Stojí v obci 
ležící mezi Červeným Kostelcem  
a  Českou Skalici opravdu dlouho: 
postavena byla v roce 1730.

foto echo 

Dva dny po  svátku planety 
Země jsme se s dětmi ze zbečnic-
ké mateřské školky a pány lesníky 
Michalem a  Ondrou Fáborskými 

vydali na  tříhodinovou zábavně 
naučnou výpravu na  Jírovu horu. 
Nejenže jsme hráli krásné hry, na-
příklad Na  medvěda, Kůrovce,…

ale dozvěděli se spoustu zajíma-
vostí. Víme již, jaký je rozdíl mezi 
myslivcem a  lesníkem, jak vypadá 
semenáček buku a  s  pomocí lupy 
jsme prozkoumávali kůru stromů. 
Cestou jsme se zastavili u posedu, 
shlédli, co umí způsobit kůrovec, 
došli jsme i ke krmelci a dozvědě-
li se, proč musí mít nově vysazené 
stromky oplocenku. Bylo to oprav-
du krásné dopoledne i  to počasí 
nám přálo. 

Děkujeme pánům lesníkům, 
z „Ústavu pro hospodářskou úpra-
vu lesů“, zabývající se lesní pedago-
gikou a  těšíme se na  další setkání 
třeba již na podzim. Vždyť příroda 
je krásná v  každém období a  les 
na Jírově hoře obzvlášť. 

Patricie Macková, Petra Stra-
šilová a děti ze třídy Ferdové

Poděkování

Cyklus Mezi řádky

Rybářské závody 

Po stopách bojů…

Oranžové hřiště

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZBEČNÍK – Výprava na Jírovu horu

Atelierof – zázemí pro splněné sny

STOJÍ TU
OPRAVDU DLOUHO

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým komerčním 
prostorem sloužícím  jako obchod a skla-
dy. Obchodní prostory jsou se zázemím, 
kanceláří a kotelnou. Obchod má 2 vstu-
py. V 2NP jsou dva větší byty se samo-
statným vchodem a garsonka.

Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč         
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ............................2 800 000,- Kč          
Rodinný dům se dvěma byty v Novém Městě nad Metují, zahrada, garáž ........................2 450 000,- Kč                  
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- Kč

www.gatenachod.cz
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Šikovní kadeřníci z Velkého Po-
říčí se opět zúčastnili celorepub-
likové soutěže StudentStyle, která 
probíhala po čtyři měsíce. Týden-
ním úkolem žáků bylo předvést, 
co se doposud v  průběhu tříleté-
ho studia naučili. Celou tuto ná-
ročnou soutěž díky své zručnosti 

a  pracovitosti vyhrál žák Kevin 
Baláš! Díky tomuto vítězství po-
jede Kevin na  několikadenní ško-
lení do zahraničí, kde se bude učit 
od významných a světově uznáva-
ných kadeřníků.

Střední škola průmyslová,
textilní a polygra�cká Hronov

K separování odpadu lze přistu-
povat různě. Zdá se, že  u  jednoho 
stanoviště odpadových kontejne-
rů v  Náchodě (viz. foto) byl pou-
žit u  skleněných lahví od  alkoholu 
novátorský a zatím ještě méně roz-
šířený  systém DSW (Drink and se-
parate waste – v přibližném českém 
překladu „vypij a  separuj odpad)  
Jeho princip spočívá v  tom, že si 
jedinec pro konzumaci donese  al-
kohol ve skleněných lahvích co nej-
blíže odpadovému stanovišti a s po-
sledním douškem vína či destilátu 
odloží již nepotřebné na  speciální 
stolek. Lze jen doufat, že se v těsné 
blízkosti odložených lahví někde 
nenachází i samotný konzument…  

foto echo 

V prostorách stálé historické expo-
zice v Josefově je ke zhlédnutí výstava 
s názvem: Dřevo, které nehoří. Pořada-
telem je Městské muzeum v Jaroměři. 
Jedná se o autorskou výstavu Štěpána 
Tučka a  Davida Navrátila, která pro-
střednictvím loutek a obrazů představí 
veřejnosti fenomén loutkářství. Výsta-
va je otevřena až do 31. srpna.   

Sobota 15.6.2019 – 8.00 – 9.30 hodin registrace na dětském dopravním 
hřišti v Náchodě, 11.00 hodin – start Spanilé jízdy šlapacích autíček u býva-
lého hotelu Itálie s cílem na Masarykově náměstí. Od 12.30 hodin zahájení 
hlavního programu na dětském dopravním hřišti v Bělovsi. Více informací 
na www.spalacimoskvice.cz                                    ilustrační foto Josef Voltr

V Královéhradeckém kraji jsou čtyři lokality, které se pyšní lázeňskou tradicí. 
Na její další rozvoj přispěje kraj celkem dvěma miliony korun. Tuto částku rozdělí 
rovným dílem mezi Náchod, Lázně Bělohrad, Janské Lázně a Velichovky.

Krajská dotace pokryje většinu nákladů na  projektovou dokumentaci lá-
zeňského parku v náchodské části Běloves, kde město usiluje o obnovu lázní 
s počátky v polovině 19. století.

„Záměr náchodské radnice je významný pro celé město i jeho okolí. Soused-
ní partnerské město Kudowa-Zdrój využívá stejné přírodní zdroje a lázeňstvím 
doslova žije. Chceme proto městu pomoci s vybudováním důstojného zázemí pro 
budoucí lázeňské hosty i další návštěvníky,“ říká radní Pavel Hečko odpovědný 
za oblast regionálního rozvoje, dotací a cestovního ruchu.

Opravit chodník, jehož havarijní stav ohrožuje lázeňské hosty léčící si pohy-
bové ústrojí, chtějí ve Velichovkách. Chodník spojuje lázně a střed obce.   (SV)

10. ročník Hudebně-divadelního 
festivalu pro žáky speciálních škol 
proběhl v  Náchodě. Souhlas s  vizí 
festivalu „Tady jsme doma“ přijelo 
v  polovině  května do  náchodského 
Beránku vyjádřit dvanáct kolektivů 
speciálních škol a  stacionářů regionu 
a polského příhraničí. Po cestě mnoha 
světadíly minulých ročníků se všichni 
opět sešli na kontinentu, kde je všem 
nejlépe, kde jsou doma, v Evropě. Pes-
trost evropských tradic a kultur napl-
nila sál městského divadla, dětské ruce 
symbolicky propojily vlajky mnoha 
národů. V  porotě  zasedli  hosté za-
stupující kulturní, sportovní, vzdělá-
vací a městské instituce. Ač se jednalo 
o  přehlídku soutěžní, cenu a  drobné 
dárky si za svá nápaditá, s upřímnos-
tí a nadšením předvedená vystoupení 
odváželi všichni zúčastnění. Praktická 
škola, Základní škola a Mateřská škola 
J. Zemana,  „náchodská Zemanovka“, 
pod vedením svého ředitele a  sou-
časně prezidenta festivalu Ing.  Iva 
Feistauera opět prokázala svoje or-

ganizační dovednosti a  kreativní pří-
stup.  Akci podpořil zřizovatel školy 
-  Královéhradecký kraj, Ministerstvo 
kultury ČR, Město Náchod, Prima 
sezóna, Českobratrská církev evange-
lická a další sponzoři a  mecenáši. Dík 
posíláme též umělcům pražských di-
vadel. Jejich melodie z muzikálu „Děti 
ráje“ dopomohly přenést kousek ráje 

do  duší dětí i  všech přítomných pa-
mětníků. Prima den Prima sezóny do-
stál svému jménu, kruh deseti ročníků 
se úspěšně uzavřel. Avšak všichni, kdo 
byli alespoň jedenkrát při tom, se už 
dnes jistě těší, co bude dál.

Za pořadatele: Praktickou školu, 
Základní školu a Mateřskou školu

J. Zemana - Mgr. Jana Burčíková

Věděli jste, že v  Náchodě působí 
již druhým rokem klub  nadšených 
mladých programátorů CoderDo-
jo s  cílem rozvíjet logické myšlení 
a  uvažování zábavnými formami 
u dětí a mladistvých od 7 do 17 let? 
Zaštiťuje jej celosvětová dobrovolnic-
ká iniciativa, která vznikla už v roce 
2011 v Irsku a od té doby se rozšířila 
do stovky zemí světa, kde již působí 
přes 2  200 podobných klubů. Děti 
se týdně schází s  mentorem Petrem 

Lhotským v Jazykovém centru LiNK 
a  společně probírají svět informa-
tiky, jeho trendy, využití v  dnes už 
skutečně všech oborech a především 
pak principy, jak lze ty nuly a  jed-
ničky i  naprogramovat. Pravidelnou 
výukou to ale určitě nekončí. Coder-
Dojo Náchod se dětem též snaží po-
skytovat spoustu přidaných hodnot, 
jako jsou např. workshopy od  �rem 
FG Forrest nebo Servodata, účasti 
na  prestižních soutěžích O�ce Are-

na a Kodu Cup či zapůjčení soupra-
vy založené na technologii Windows 
Mixed Reality. Mezi další aktivity pa-
tří virtuální schůzky přes Microso� 
Teams, příměstské tábory s multime-
diální tvorbou, prezentování projektů 
na celorepublikovém setkání Coder-
Dojo anebo dokonce nedávná cesta 
do Dublinu na mezinárodní přehlíd-
ku IT projektů. Náchodský klub totiž 
dostal jedinečnou příležitost repre-
zentovat Českou republiku na  akci 
Coolest Projects 2019. Pět vybraných 
dětí tak pod dohledem Petra Lhot-
ského a Kristýny Hajdové, mentorky 
z Frýdku-Místku, navštívilo význam-
nou událost, které se účastnily kluby 
z celé Evropy. Primárním cílem akce 
je propojovat děti z  různých zemí 
se stejným, a  to obrovským zájmem 
o  nové technologie. Na  své si přišli 
milovníci aplikací i  robotů. Kromě 
prezentování vlastních projektů měly 
děti možnost vyzkoušet si robotí zá-
pasy či hry na počítačích z minulého 
století. Pokud se i vy chcete stát sou-
částí tohoto klubu a vzdělávat se v IT 
oboru, neváhejte nás navštívit na �.
com/CoderDojoNachod.

Petr Lhotský

Festival pro žáky speciálních škol

Spolek šlapacích Moskvičů Náchod 
pořádá 8.mezinárodní sraz ŠLAPACÍ VOZÍTKA

Do světa na zkušenou

O klubu CoderDojo Náchod 

Taneční festival v Broumově

Královéhradecký kraj podpoří lázně na svém území

Dřevo, které nehoří

Mgr. Bors Michal 
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz
provozovna: B. Němcové 13, 
552 03 Česká Skalice, 
otevřeno  PO až Pá 8 - 18 a SO 9 - 12. 

Kuba Šípků, 
ředitel obchodní sítě

tel. 602 300 282, 
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz

Železničářská 506, 
541 01 Trutnov
www.j-e-s.cz

ENERGETICKÉ OKÉNKO 181.
Vážení a milí čtenáři,

Dnes se obracím na ty z Vás, kteří si říkají, mám 
smlouvu s dodavatelem do konce roku nebo ně-
jak tak, tak budu ceny energií řešit až na podzim 
… Tak za

1) musím si uvědomit, že v každém případě
   nesmím zapomenout na  nějakou výpovědní 
     lhůtu, obvykle tříměsíční a za

2) prostor pro lepší cenové ujednání s dodavatelem bude na podzim
      zdaleka horší než teď ( pokud vůbec nějaký prostor bude, spíše ne )

Tam, kde ještě užíváte relativně dobrých cen z minulého období, tak 
to již v příštím roce určitě nebude pokračovat, pokud se o věci neza-
čnete zajímat teď.

Pokud ještě máte možnost získat relativně dobré ceny,
tak to řešte teď. Na podzim už zcela určitě nebudou.

To, že je rozdíl mezi našimi zákazníky a Vámi teď ještě relativně malý 
( obvykle v  průměru přes 8  000,-Kč/ rok a  domácnost ), po  novém 
roce bude mnohem a mnohem větší ( odhaduji v průměru na více jak 
12 000,- Kč/ rok a domácnost ).

Nepropásněte svou příležitost, na podzim může být pozdě !

S úctou Váš

Třicátý první Mezinárodní festival současného tance a pohybového diva-
dla TANEC PRAHA 2019 proběhne v Broumově (11. 6.) v Klášterní zahra-
dě a Hradci Králové (12.+13.6.). V Broumově představí novou mezinárodní 
koprodukci českých a afrických umělců z Ghana Dance Ensemble.

Prostory broumovského kláštera oživí mezinárodní koprodukce festivalu 
Eymen – Úhel pohledu choreogra�y a tanečnice Lenky Knihy Bartůňkové 
a zpěvačky Ridiny Ahmedové. Pracovaly s africkým souborem Ghana Dance 
Ensemble a přizvaly dva umělce ke spolupráci s českým tvůrčím týmem. Vy-
tvářejí dílo, spojující tradice západní Afriky i střední Evropy, které se zabývá 
tématy stáří i smrti. Doplňuje ho hlasově-pohybový a afro workshop pro širo-
kou veřejnost.
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Tipem  na zajímavé  a originál-
ní projekty, které lze najít v našem 
okolí (konkrétně pak v sousedním 
Libereckém kraji),  je Hydronaut. 
Jedná se konkrétně o ponornou 
laboratoř - kabinu DeepLab pro-
jektu Hydronaut. Jejím autorem je 
Matyáš Šanda. Ponorné laboratoře 
zaznamenaly největší boom v 60. 
letech 20. století v souvislosti  s vý-
zkumem oceánů. Cílem laboratoře 
projektu Hydronaut však primár-
ně není pouze dlouhodobý  pobyt 
člověka pod vodou. Její aspirace 
jsou podobné jako u nejznáměj-
šího podvodního zařízení tohoto 

typu – americké stanice  Aquari-
us (Vodnář), která se nachází pod 
mořskou hladinou u břehů Floridy. 
Americký Aquarius i český Hyd-
ronaut jsou (v případě zařízení v 
USA) a mohou být (po dokončení 
celého projektu Hydronaut)   vý-
bornou platformou pro výcvik 
kosmonautů. Matyáš Šanda má za 
sebou konzultace s Evropskou kos-
mickou agenturou ESA, která má 
zájem o výsledky z experimentů v 
laboratoři Hydronaut. Aktuálně se 
kabina Hydronaut nachází pod hla-
dinou zatopeného lomu Jesenný v 
Libereckém kraji. Do konce tohoto 

roku by měla být nejen dovybave-
na přístroji, ale měla by posloužit 
pro experiment dlouhodobého 
pobytu pod vodou (pro tříčlennou 
posádku). Na břehu v bývalých 
výrobních objektech vzniká řídicí 
centrum stanice, školicí středisko 
a ubytovací zázemí. Laboratoř De-
epLab projektu Hydronaut má šíř-
ku 4,8 metru, výšku 7 metrů. Váží 
30 tun. Obytný prostor má 2,6 m x 
4,6 m. Jedná se zejména prototypní 
zařízení, které má v praxi ověřit in-
formace pro vývoj dalších zařízení 
pro simulaci kosmického prostředí 
a dlouhodobé pobyty pod vodou. 

„Potkal jsem se s Matyášem Šan-
dou ještě v době, kdy na laborato-
ři  DeepLab pracoval v továrním 
areálu v Praze. Věnoval jsem tehdy 
projektu Hydronaut jednu kapitolu 
z již vydané knihy Odyssea. Nyní 
jsem měl možnost podívat se i do-

vnitř ponořené kabiny. Udělalo mi 
to velkou radost. Chci se k projek-
tu Hydronaut vrátit kapitolou do 
připravované knihy Okeanos“, říká 
náš redakční kolega Mirek Brát, 
který lom Jesenný v nedávné době 
navštívil.                                       LaŠ

Projekt Hydronaut pod hladinou lomu Jesenný 

Fotogra�e: č.1 – stanice DeepLab projektu Hydronaut, foto č.2 – lom Jesenný (Liberecko), stanice je takřka 
celá pod vodou, na hladinu vyčnívá pouze plošina se vstupním otvorem, foto č.3 – zleva Mirek Brát a Matyáš 
Šanda uvnitř  ponořené kabiny.  foto archiv Mirka Bráta a archiv Hydronaut

č.1 č.2

č.3

MV č.34/2016 Sb. 

Inzerujte v Polsku
602 103 775

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á  dělník/dělnice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o., 
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Náplň práce: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

Bílý sport, jak se tenisu často přezdívá, už zdaleka není výsadou vybrané společnosti, ale krásnou zábavou 
pro všechny. Proč tedy nevyužít nastupujícího léta a nevyzkoušet sport, který rovněž zakotvil mezi sporty 

olympijskými. 

Tenisový areál v Náchodě-Bělovsi 
(hned vedle fotbalového stadionu) tedy 

srdečně zve k návštěvě všechny příznivce žlutého míčku.
O perfektně připravené antukové dvorce se už několik let s láskou stará správce Jiří Čermák, 
u něhož si dopředu můžete telefonicky (606 606 624) zamluvit termín, který vám vyhovuje. 
Kdo si chce tenis pouze vyzkoušet, nemusí hned kupovat celé vybavení, raketu i míče ochot-

ně správce půjčí, takže stačí už jen dorazit ve sportovním oblečení s odpovídající obuví, 
dobrou náladou a tím správným tenisovým zapálením.
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Pokud to klimatické podmínky 
dovolí, mělo by být koupaliště v Po-
lici nad Metují v  provozu od  15. 
června. Pracovníci polických tech-
nických služeb provedli všechnu nut-
nou údržbu pro novou letní sezónu. 
Mimo jiné byla odstraněna i dvojice 
stromů, jejichž kořenový systém  ne-
gativně zvedal okolní terén. 

Opravy 
koupaliště 

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

vyhlašuje  výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici

INVESTIČNÍ TECHNIK
Předpoklady pro výkon činnosti investičního technika:
◊ středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního nebo technického zaměření
◊ praxe v oboru výhodou
◊ znalost stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
◊ řidičský průkaz skupiny B
◊ občanská a morální bezúhonnost
◊ uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
◊ dobré komunikační a organizační schopnosti
Nabízíme:
◊ nástup do pracovního poměru od 1. září 2019, dle dohody i dříve
◊ platové zařazení do 8. platové třídy při nástupu 
◊ plný pracovní úvazek na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební lhůtou

Přihlášku doručte nejpozději do pondělí 17. 6. 2019 do 17:00 hod na adresu: 
Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice 
nebo osobně na sekretariát Městského úřadu v České Skalici, vchod A, 1. patro. 
Obálku nezapomeňte označit „VŘ – INVESTIČNÍ TECHNIK - neotvírat“.

Bližší informace naleznete na www.ceskaskalice.cz, 
nebo telefonicky kontaktujte tajemníka MěÚ Česká Skalice, 

telefon 491 490 024 nebo vedoucí odboru investic 
a správy majetku, tel. 721 561 577.

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz přijme manažera veřejných zakázek

ožadu eme

Na ízíme

 případě zá mu kontaktu te
Bc. va ará      
ara.eva nemocnicenachod.cz

• VŠ vzdělání - nejlépe ekonomického nebo právního směru
• příprava, administrace a organizace výběrových řízení dle zákona 
   č. 134/2006 Sb., o veřejných zakázkách
• vedení a evidence veřejných zakázek
• orientace v problematice dotačních programů
• praxi min. 2 roky v oblasti veřejných zakázek
• dohled nad plněním povinností dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
• výborná znalost práce na PC (zejména MS Office: Word, Excel, PowerPoint)
• trestní bezúhonnost
• zkušenosti s vedením týmu
• vysoké pracovní nasazení, schopnost spolupráce v týmu, odolnost vůči stresu,
  dobré komunikační schopnosti, koncentrace, zodpovědnost, pečlivost, 
  samostatnost, dobrý písemný projev, flexibilitu

• 5 týdnů dovolené
• zaměstnanecké benefity až do výše 14 tis. ročně
• příspěvek na stravování
• pracovní poměr na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
• nástup - ihned
• nástupní mzda - 40 000,-Kč

přijme všeobecnou sestru na sociální lůžka v Jaroměři

ožadu eme

Na ízíme

 případě zá mu kontaktu te
Bc. va ará      
ara.eva nemocnicenachod.cz

• vzdělání dle § 5 zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
• trestní bezúhonnost

• nástup možný ihned
• vhodné i pro absolventy
• nástupní mzda všeobecné sestry od 24 890 Kč
• zaměstnanecké benefity a čtvrtletní odměny
• stabilizační odměna pro všeobecné sestry 20 000 Kč s podmínkou setrvání
   v pracovním poměru minimálně 18 měsíců
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost ubytování
• ranní směna
• úvazek 1,0 popř. možnost i zkráceného úvazku
• pracovní doba dle domluvy
• místo výkonu práce Jaroměř
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Pronajmu byt 2+1 v Nácho-
dě, ul. Běloveská, okna k řece, 
po komplet. Rekonstrukci, ná-
jem 8900,-Kč + zálohy. Třímě-
síční kauce. TEL. 774 224 446
*Pronajmu byt 3+1 v Náchodě 
u nemocnice. Tel.602 550 338
*Muž 67 let s kocourem hledá 
dlouhodobý pronájem malého 
nezařízeného bytu v  domku 
na vesnici na Náchodsku. Tel.: 
732 717 745
*Koupím byt v  ul.Kladská 
- Náchod v  OV 3+1,2+1.Nej-
sem RK. Cenu nabídněte. Tel: 
608 302 494

*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v  OV v  panelákovém domě 
v  Náchodě. Upřednostňuji 
lokalitu sídliště Plhov, uli-
ce Běloveská. Rychlé, sluš-
né jednání. Platba hotově. 
TEL.: 604 437 128

*Pronajmu částečně zaříze-
ný podkrovní byt v  rodinném 
domě v Novém Městě nad Me-
tují. Tel. 606 486 372 
*Pronajmu byt v České Skali-
ci 1+kk – 28,5 m2. Byt je čás-
tečně vybavený. Nájem plus 
zálohy: 4600,-Kč, el. zvlášť dle 
spotřeby. Kauce nutná. Tel. 
720 771 459, 737 784 677 
*Pronajmu garsonku v  Ná-
chodě u  nemocnice, II.patro, 
balkon,vana. Nájem 4600 + 
energie, 12 tis.vratná kauce.
Volná 1.8.2019.Tel.602 436 856
*Prodám družstevní byt 2+1 
v  panelovém domě v  Meziměstí 
ul.5 května č.p.96. Tel.737 115 146
*Prodám byt 2+1 v Náchodě, 
ul. Komenského. Podlahová 
plocha 52m2. 1.patro. Rekon-
struovaná koupelna a  kuchyň, 
nová dřevěná okna, nové stou-
pačky. Volný o  prázdninách 
2019. Cena 1,8 mil. Kč. Tel. 
603 913 558

*Prodám RD se zahradou 
v  Batňovicích č.p.226 po-
lohou sousedící s  městem 
Úpice.Užitná plocha 205m2. 
Zahrada 805m2.Plynové 
topení,obecní vodovod na-
pojení na  kanalizaci. Cena 
3  150  000 Kč. TEL.:732 
766 931

*Koupím dům nejlépe řadov-
ku v  Náchodě , nabídky pro-
sím na tel. 608 519 126

*Prodám zahradu 1072m2 
s  malou chatkou v  Úpici. 
Tel:602 136 147 Cena 200 000,- 
Kč

*Prodám samostatně stojící 
rodinný dům na  překrás-
ném klidném místě v  Ná-
chodě na  Klínku.Dům má 
celkovou obytnou plochu 
včetně garáže a  sklepů 280 
m2. K  domu náleží vel-
ká slunná zahrada.Celko-
vá cena 5.5 mil., při rych-
lém jednání sleva. TEL.: 
602 133 119

*Pronajmu nebytové pro-
story – 100m2 Náchod – 
Masarykovo náměstí. TEL.: 
608 730 881
*Pronajmu nebytové pro-
story v  centru Náchoda 
(v  přízemí, 56 m2). Info 
na tel. 777 207 753

*Pronájem nebytových pro-
stor – 600 m2 – Nové Město 
n.M. TEL.: 606 414 112
*Pronajmeme nebytové pro-
story poblíž centra Nácho-
da. Přízemí 163 m2.  Tel. 
602 366 319
*PRODÁME ZAVEDENOU 
PRODEJNU NA  KAMENI-
CI V  CENTRU NÁCHODA 
DRUH: PRODEJNA KORÁ-
LŮ, JABLONECKÉ BIŽUTE-
RIE A KOMPONENT
CENA: 400 tis. CENA  ZAHR-
NUJE: ZBOŽÍ, VYBAVENNÍ 
PRODEJNY, PŘEDÁNÍ KON-
TAKTŮ NA  DODAVATE-
LE. TEL.: 734  429  989 MAIL: 
pavla@medfeet.cz

* Prodám dětskou helmu 
na  kolo (100,-)červená bar-
va, 4 ks konferenční kožená 
židle (cena dohodou). TEL.: 
602 103 775
*Prodám kameny na  zahra-
du, k  jezírkům apod.. TEL.: 
602 145 222
*Prodám dřevěné brikety,lev-
ně. TEL.: 774 308 086
*Prodám několik kusů staro-
žitného nábytku a  jiné před-
měty. Tel. 606 56 49 30

* Koupím jakékoliv staré 
fotoaparáty a  příslušenství - 
objektivy, staré fotografie, re-
klamní fotografické materiály. 
TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM 
a  náhradní díly na  hodinky 

PRIM - pláště, sklíčka, řemín-
ky, ciferníky, strojky a  další 
díly. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bo-
dáky, uniformy, vyzname-
nání i  z  období socialismu 
v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451
* Koupím staré filmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Váno-
cích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i  ce-
lou pozůstalost. TEL.:722 907
510
* Koupím staré fotografie, 
fotoaparáty, vyznamenání, 
mince a  bankovky, pohled-
nice a  známky. TEL.:724 
020 858

* Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci. Hračky 
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj., starožit-
ný a  chromovaný nábytek, 
hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rá-
dia, voj. věci, obrazy, por-
celán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, ho-
diny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj. staré ča-
sopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, 
plakáty, aj. papírový materi-
ál, bankovky, mince, LP des-
ky, CD atd. TEL.:777 579 920

*Právě jsem se vrátila po  7 
letech z  Britanie a  nabízím 
doučování/konverzace v  AJ, 
pomoc s překlady, T. Francova, 
tel. 608 988 589
*Přijmu pracovníka nebo bri-
gádníka na  pomocné výkopo-
vé práce k  minibaru v  okolí 
Náchoda. TEL. 774 224 446

*Sháním ZEDNÍKA na  za-
čišťování špalet u  nově in-
stalovaných plastových 
oken. Dlouhodobá spolu-
práce. Tel. 602 135 420

* Přijmeme muže, ženy i  se-
niory na rozvoz knih, 80 hod. 
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. 
Tel. 777 803 359

*Kdo připraví studenta 
k  opravnému termínu ma-
turit z  ČJ (didaktický test)? 
Tel. 724 087 654

*Prodám Dacia Dokker 1,6 
benzin rok 2014 stk.01/20 
tach: 21.500km,servisní kníž-
ka, plná výbava, nové letní 
i  zimní pneumatiky na  ráf-
kách, tažné zařízení, bílá bar-
va. Vůz je jako nový, čistý, 
garážovaný, po  nekuřákovi 
z  pozůstalosti. Cena 195.tis. 
Info tel. 774 000 524 Hronov
*Sháním boční vozík (side-
car) Velorex, typ 560. Může 
být i  v  nekompletním stavu. 
Také koupím náhradní díly 
na motocykly Jawa „Kývačka“, 
typ 353 a  354. Díly mohou 
být i  v  podobě nekomplet-
ního motocyklu. Montovat 
tyto stroje je mojí zábavou. 
TEL.:608 849 499

BYTY

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

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

AUTO - MOTO

RadPet s.r.o.
nabízíme zemní práce

strojem UDS-114, cena 1100,- hod
 603 365 853

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

vyklidím půdu, sklep, dům

R
O
Z
V
O
Z

O

B

Ě

D

Ů

Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro �rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 56,-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 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
Tel. 608 103 810

Přivýdělek
Hledáme spolehlivého

distributora novin ECHO
pro městys Machov a obec Žďárky
Více informací na tel. 602 103 775 
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

NEBYTOVÉ PROSTORY

SEKÁNÍ ZAHRAD,

Tel.: 730 173 493

PROVÁDÍM
ZEDNICKÉ a ŘEMESLNICKÉ PRÁCE

nátěry * malby * voda v PVC

HODINOVÝ MANŽEL
Tel. 702 611 187

IQOS Partner
>> Vyzkoušejte ZDARMA <<

+420 733 663 186
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Správa Železniční dopravní cesty 
(SŽDC) investovala v  Královéhra-
deckém kraji za  zhruba posledních 
pět let více než 7 miliard korun. Jedná 
se především o tratě Hradec Králové– 
Trutnov, Jaroměř – Stará Paka, Trut-
nov – Teplice n. Metují, Týniště n. 
Orlicí – Rychnov n. Kněžnou a nově 
i  trať Týniště n. Orlicí – Náchod – 
Broumov.  Cílem těchto revitalizací 
mělo být především zkrácení jízdních 
dob, nové zabezpečovací zařízení 
a  zvýšení kapacity tratí. Byla tato 
investice efektivní? Odpověď na  tuto 
otázku hledá i druhá část rozhovoru 
s Jiřím Prokopem, členem Městského 
zastupitelstva v Náchodě (ANO).

Jaké jsou dopady investovaných 
prostředků konkrétně na naši regi-
onální trať Týniště n. Orlicí – Ná-
chod - Broumov?

To je přímo výkladní skříň, jak 
by taková revitalizace tratě vypadat 
neměla. Při přípravě projektu došlo 
k překročení limitní �nanční částky, 
která mohla být kvůli nesmyslným 
dotačním podmínkám EU použita. 
Začalo se tedy škrtat na  moderni-
zaci traťových úseků. Z  původního 
záměru zvýšení rychlosti na  100 
km/h zbylo jen pár kilometrů. Tam 

kde se dříve jezdilo 80 km/h se nyní 
jezdí 85 km/h. Jediné hmatatelné 
zvýšení rychlosti je v železniční sta-
nici Náchod, kde se zvedla rychlost 
ze 40 na  85 km/h, ale jen na  jedné 
koleji. Z  celého třicetikilometrové-
ho úseku (protože i  když se projekt 
jmenuje „Revitalizace tratě Týniště 
n. O. – Broumov“ se rekonstruoval 
jen úsek Opočno p. O. h. – Hronov) 
se rychlost zvýšila jen o 5 až 10 km/h 
a to ještě jen někde. Celkové skuteč-
né zkrácení jízdních dob tak v celém 
úseku je zhruba 2 až 3 minuty.

Kam se tedy investovalo více než 
1,5 miliardy?

Ano, revitalizace tratě nakonec 
přišla na  1.536.732.766,- Kč včetně 
DPH. I  přesto se nepodařilo udělat 
vše tak, jak byl původní záměr. Ne-
jen, že se ušetřilo na  rekonstrukci 
železničního spodku a  svršku, ale 
začalo se škrtat i na informačním za-
řízení pro cestující, zrušilo se zastře-
šení nástupiště v žst Václavice (cestu-
jící tam mají jen přístřešek v podobě 
stání pro kontejnery), dále v této sta-
nici chybí elektronické informační 
tabule u  každé koleje. Dokonce se 
vyškrtlo nové nástupiště v  Bohusla-
vicích n. Metují, které mělo být blíže 

k vesnici. Už se ovšem v rámci úspor 
zapomnělo vyškrtnout osvětlení této 
nerealizované zastávky, takže nové 
sloupy osvětlení tam stojí podél trati 
jako pomník úspěšně provedené re-
vitalizace.

Zdá se, že opravy tratí provází 
řada paradoxů… 

Ano. Největší paradox bylo vy-
nechat z  revitalizace 500 metrů tra-
tě mezi Novým Městem n. Metují 
a  Václavicemi, aby se nemusel mo-
dernizovat jeden železniční přejezd! 
Bylo nepochopitelné, že se SŽDC 

bránila tento přejezd zabezpečený 
pouze silniční dopravní značkou 
modernizovat. Nakonec se nám to 
až za  pomoci intervence bývalého 
ministra dopravy Dana Ťoka naštěstí 
podařilo.

Z  čeho mohou mít cestující na-
opak radost?

Jednou z  opravdu povedenou 
změnou k  lepšímu je přesunutí za-
stávky v  Náchodě Bělovsi blíže 
do centra města. Byl to sice boj s ve-
dením náchodské radnice, která pře-
sunutí zastávky zpočátku odmítala, 

ale nakonec se vše povedlo a  nová 
poloha zastávky tak přispěje k vyšší-
mu zájmu cestujících.

Co nás čeká?
Od  prosince se snad dočkáme 

„lepších“ vlaků. Současné Regiono-
vy by měly nahradit kapacitněji vět-
ší a hlavně podvozková vozidla řady 
854+954. Pohodlnější cestování bude 
ale vykoupeno chybějícím nízkopod-
lažním oddílem pro cestující.  Je velká 
škoda, že se i přes snahu Královéhra-
deckého kraje nepodařilo z  technic-
kých důvodů zajistit spojování těchto 
motorových jednotek ve  Starkoči se 
spěšnými vlaky Hradec Králové - 
Trutnov tak, aby vzniklo přímé spo-
jení Náchodska a Broumovska každé 
dvě hodiny s krajským městem. Těšit 
se snad od prosince můžeme na nový 
ranní přímý spoj z  Broumova (odj. 
5:45) do  Hradce Králové (přj. 7:30) 
a odpoledne zpět. 

Rád bych ukončil tento rozhovor 
něčím pozitivním, ale ono opravdu 
není nad čím jásat. Celá investice více 
než 1,5 miliardy je jen promarněnou 
příležitostí pro moderní železniční 
dopravu.

Děkuji za rozhovor.
Karel Petránek, foto archiv JP

Miliardové investice pro železnice jsou i v našem v regionu promarněnou příležitostí II.

Krajskou vesnicí roku 2019 je Nový Hrádek

Cestou Jakuba
Haliny na Sněžku

Zlatou stuhou v  letošním roč-
níku soutěže Vesnice roku v  Králo-
véhradeckém kraji se pyšní městys 
Nový Hrádek, který bude náš kraj 
reprezentovat v  celostátním finále. 
Modrou stuhu za  společenský život 
získalo Strážné v okrese Trutnov. Po-
rotci udělili také druhé a třetí místo. 
Na pomyslných stupíncích vítězů tak 
stanuly Žďár nad Metují (NA) a Vi-
lantice (TU). 

O  titul Vesnice roku se v  kra-
ji letos ucházelo 12 obcí. Předání 

všech ocenění se uskuteční 10. srp-
na ve  vítězné obci. S  oceněním je 
spojené �nanční ohodnocení. Zlatá 
stuha přinese do vítězné obce mili-
on korun a Královéhradecký kraj jí 
přispěje na  pořádání slavnostního 
vyhlášení

Vítězná obec bude Královéhra-
decký kraj reprezentovat v  kole 
celostátním, jehož výsledky pořa-
datelé oznámí na jarmarku venkova 
v Luhačovicích 14. září. 

Prostřednictvím fotogra�e se 
vrátíme na začátek května. I v Ná-
chodě se 8. května uskutečnily 
pietní akty připomínající konec 
druhé světové války. Jeden z nich 
proběhl  u  památníku padlých 
v  Bělovsi (u  fotbalového stadio-
nu).                                  foto echo  

Klub turistů Červený Kostelec po-
řádá 15. června 2019 již 49. ročník 
tradičního pochodu Červený Kos-
telec – Sněžka cestou Jakuba Haliny. 
Start na 56 km je u červenokostelec-
ké sokolovny od 4:30 do 6:30 hodin. 
Start na 18, 25 a 35 km je ve Svobodě 
nad Úpou u  restaurace Měšťanský 
dům od 8 do 10 hodin. Cílem  18 km 
etapy je Výrovka, pro ostatní je to 
Sněžka, konkrétně bistro na Lanovce.

 servisní prohlídky
 prodej náhradních dílů
 opravy karoserií a lakování
 přípravy TK a emisí

 eometrie a dia nostika 
 kompletní servis klimatizací
 pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 5 , Náchod, Tel.  491 543 0 9,60  3 694, michalskorpil tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK 
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán, 
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, 
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 7. 2019 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

NAVITA a.s 
v Olešnici u Č.Kostelce

 Podrobnosti na tel. 
731 747 486 pí. Bílá

ihned přijme
na provoz loupárny brambor 
zaměstnance na dočišťování

Vhodné i pro invalidy, důchodce a matky na RD.
Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
l fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem 

a má v ČR trvalý pobyt
l dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
l bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Kvalifikační požadavky
l autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru, nebo
l vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
l vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování 

nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, nebo
l kvalifikační požadavky dle § 24 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (vyšší odborné 

vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, stavební směr výhodou)

Další požadavky
l znalost zákonů č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, č.128/2000 Sb., o obcích 

a č. 500/2004 Sb., správní řád, v platných zněních
l praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě výhodou
l zkouška ZOZ v územním plánování výhodou
l znalost správního řízení výhodou
l dobrá znalost práce na PC
l komunikační schopnosti
l řidičský průkaz sk. B

Nabízíme
l pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD, RD)
l nástup do pracovního poměru dohodou
l platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9.platová třída)
l 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pružná 

pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy  

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci

odborný pracovník / odborná pracovnice územního plánování

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce MěÚ Náchod 
(elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 14.06.2019.

Město Náchod
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Qido je asi 8letý ovčák, který 
opět nikomu nechybí. Je hodný, 
velký mazel, ale taky trochu di-
voch. Miluje společnost lidí, užívá 
si venčení i s dětmi.

Norýsek je asi 4letý kocourek, 
který byl nalezen nemocný na uli-
ci. Byl zachráněn, převezen k nám 
do útulku, kde se hned zahájila léč-
ba. 

Má zranění na  nosíku, který 
mu někdo propíchl. To způso-
buje,že občas chrčí. Norýsek má 
po veterinárním ošetření, byla mu 
podána antibiotika. 

Norýsek je velice mazlivý ko-
courek, který by si zasloužil najít 
domov, ale nejlépe v bytě.

HLEDAJÍ DOMOV

Koncert
židovské hudby 

V  dobrušské synagoze se 12. 
června od  18 hodin  uskuteční 
koncert mezinárodního hudeb-
ního uskupení Yale Strom Trio 
(název je odvozený od  jména 
amerického hudebníka, fotografa 
a �lmaře – pozn. red.). Yale Strom 
hraje na  housle. Na  akordeon ho 
doprovodí Sasha Yasinski (Bělo-
rusko), na  kontrabas hraje Petr 
Dvorský (Česko). 

Městská rada v  Novém Městě 
nad Metují schválila �nanční pří-
spěvek na  údržbu křížku a  plůtku 
na  pietním místě upomínajícím 
na vraždu třináctileté dívky Evy S. 

z Vrchovin , ke které došlo v květnu 
roku 1977. Radní se rovněž  přihlá-
sili k možnosti  poskytnutí drobné-
ho každoročního �nančního pří-
spěvku na údržbu této piety. 

V  sobotu 25. května uspořádala 
místní organizace Českého rybářské-
ho svazu z Nového Města nad Metují 
dětské rybářské závody. Závody se 
konaly v malebném prostředí Panské-
ho rybníka v obci Janov u Dobrušky. 
Na  losování lovných míst dorazi-
lo mezi sedmou a  osmou hodinou 
ranní celkem 24 malých závodníků.  
Závodilo se dvou kategoriích, a  to 
sice v  kategorii nováčků, tedy dětí, 
které loví ryby první rok a  v  kate-
gorii pokročilých. Pro obě kategorie 
byly připraveny velmi hodnotné ceny 
a  sady pohárů. Ryby braly opravdu 
pěkně, a i když musel každý v rámci 
regulérnosti závodu lovit bez pomo-
ci rodičů, byly k  vidění i  zajímavé 
úlovky. Konkrétně třeba líni v  délce 
téměř 40 cm, štika 45 cm nebo kapi-
tální okoun v  délce 37 cm. Nejlepší 
závodník dokázal za 3 hodiny ulovit 

přes 50 ryb. Pravda je, že ne všem se 
vedlo takto dobře a  někteří skončili 
bohužel i bez úlovku. Avšak ani ti ne-
museli být smutní, protože na  všech 
závodech, které naše organizace po-
řádá, obdrží nějakou cenu úplně ka-
ždý. Navíc nám přálo počasí a  celé 
závody se nesly v přátelsky uvolněné 
atmosféře. Já, jako jeden z  organi-
zátorů, musím na  závěr poděkovat 
všem dobrovolníkům z  řad spolu-
pořadatelů, rozhodčím, sponzorům, 
manželům Chaloupkovým za  zapůj-
čení revíru a  přípravu občerstvení 
a dále městu Nové Město nad Metují 
společně s  naší rybářskou organiza-
cí za  významnou �nanční podporu, 
díky níž si děti mohly odnést spoustu 
krásných cen.

Za MO ČRS Nové Město nad Me-
tují Tomáš Kupka, vedoucí rybář-

ských kroužků mládeže (foto autor)

V neděli 2.června ovládli are-
ál letiště v  Novém Městě nad 
Metují milovníci psích mazlíč-
ků. Konal se tu Dobročinný běh, 
jehož výtěžek, krásných 13460,-
Kč, putoval do  psího útulku 
v Broumově. 

Foto LaŠ

O  víkendu 17.5. – 19.5.2019 se 
dvě družstva náchodské přípravky 
zúčastnila největšího mezinárodní-
ho turnaje v mini házené na Sloven-
sku. Turnaje se pravidelně účastní ty 
nejlepší týmy z  různých zemí, letos 
to byly týmy ze Slovenska, České 
republiky a  Chorvatska. Náchodská 
družstva odehrála turnaj v  katego-
rii přípravky. Čekala je velmi těžká 
utkání s velice silnými a většinou ne-
známými soupeři. 

Náchodská mladší přípravka , 
hráči ročníku 2011,  v  celkovém 
umístění na  turnaji obsadila krásné 
12. místo.

Náchodská straší přípravka, hrá-
či ročníku 2010, jeli poměřit své do-
vednosti s těmi nejlepšími a umístit 
se co nejlépe. Po vítězství ve své sku-
pině je čekaly boje o celkové 1. – 4. 
místo.

V těchto bojích je čekali ti oprav-
du nejsilnější týmy ze Šaly A, Kostel-
ce na Hané a HK Bojnice. V  těchto 
těžkých zápasech již na  své soupeře 

nestačili a  obsadili celkově velmi 
krásné 4. místo. 

K  velkým úspěchům, kterých si 
velmi vážíme, patří i  vyhodnocení 
našeho brankáře starší přípravky Da-
vida Khoi Voie jako nejlepšího bran-
káře na turnaji ve své kategorii.

Závěrem poděkování všem hrá-

čům za  vzornou reprezentaci města 
Náchoda a oddílu házené, všem ro-
dičům hráčů za  vzornou podporu 
svých dětí při sportu a  pomoc při 
doprovodu na turnaj a velké poděko-
vání �rmě BEZEDOS, za pomoc při 
dopravě na turnaj do Stúpavy.

(redakčně kráceno) PV

Playminihandball 2019 Stúpava

Pieta

Dětské rybářské závody v Janově
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STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172 
www.sbdnachod.cz

kalkulace a tvorby rozpočtů
vytváření plánu oprav
pasportizace objektu

pravidelné servisní prohlídky
rozúčtování spotřeby energií

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA SVJ

– stačí nakoupit, být zdarma členem „Klubu výhod“ a mít štěstí.

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

Vyhrajte
zlatou 

cihličku
...a poukazy na zboží

www.stamont.eu         800 404 010

ECHO 105x130 mm 4B 2019 „Cihlička“

MĚSTSKÝ ÚTULEK 
BROUMOV, 

JANA SLOVÁKOVÁ 
721 543 498


