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Září 1437 – Jan Kolda ze Žampachu 

dobyl hrad i město Náchod

SLEVY NA OKNA
AŽ 60% 

OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA

A DVEŘE
GARÁŽOVÁ VRATA
STAVEBNÍ PRÁCE

TANAX
ZÁRUKA 10 LET!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Hledáme samostatné FINANČNÍ  a MZDOVÉ ÚČETNÍ 
pro nové účetní projekty

Nové situace generují nové výzvy. BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují

Tel: 491470572, www.billcom.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NOVÉ NEMOCNICE

Oblastní nemocnice Náchod je nucena přesunout akci Den zdraví 
– region děkuje zdravotníkům plánovanou na 3. 10. 2020 (pravděpodobně na kvě-
ten 2021). K tomuto kroku nemocnici vede vývoj epidemiologické situace. „Uspo-
řádání takto velké akce by bylo nezodpovědné vůči návštěvníkům, zdravotníkům, 
krajským hygienikům, ale také vůči všem obyvatelům našeho regionu. Věříme, že 
celý připravený program budeme moci zrealizovat. Palce držíme zejména Aničce 
Slováčkové, aby dobře zvládla svůj boj s rakovinou.“ vysvětlil důvodu přesunutí akce 
ředitel nemocnice Jan Mach. Na jaře se tedy snad můžeme těšit na Annu Julii Slo-
váčkovou a kapelu Aura, Pavla Calltu a na závěr na koncert skupiny Chinaski jako 
poděkování zdravotníkům a záchranářům z našeho regionu. 

Prohlídka nové nemocnice, kterou by na  jaře již nebylo možné zreali-
zovat, zůstává bez změny termínu, tedy 3. 10. 2020 od  13:00 – 18:00 hod. 
Termín prohlídky je nutné rezervovat na www.nemocnicenachod.cz. Termíny jsou 
řazeny po 5 minutách a kapacita je vždy maximálně 10 osob. Je nutné dostavit se 
včas, alespoň 10 minut před termínem prohlídky. Bude možné prohlédnout si na-
příklad novou porodnici nebo operační sály.

PRODEJ 
BURČÁKU Jarmila Zemánková, 

Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

PRONÁJEM
/ PRODEJ

komerční nemovitosti v Hronově Zbečníku
dílenské, skladovací a kancelářské

prostory o celkové ploše cca 1000m2

část lze přebudovat na bydlení

KONTAKT: 724 284 224

Výtvarná dílna
pro rodiče s dětmi 

Galerie výtvarného umění v Ná-
chodě pořádá v sobotu 3. října v pro-
storách Zámecké jízdárny od  14 
do 16 hodin výtvarnou dílnu, kde se 
dozvíte, jak vyjádřit krajinu techni-
kou koláže, ze které bude cítit určitá 
nálada. Určeno pro rodiče s  dětmi 
od 5 let, mladší sourozenci jsou také 
vítáni, podle svých možností a chuti 
se mohou dílny účastnit. Hlaste se 
prosím nejpozději do čtvrtka 1. Říj-
na na tel. 491 423 245, 491 427 321.

Chytří vědí
Vybrané telefony řady Galaxy A nebo tablety Tab S

nyní ještě výhodněji se Smart kódem

SMART KÓD
Samsung

SLEVA

SAMS20

20%

Nabídka platí pro telefony z řady Galaxy A71, A51 a A41
a pro modely tabletů TabS6 a Tab S5e WiFi i LTE.
Akce platí od 4.9. do 30.9.2020 nebo vyprodání zásob. 

Gate
JAZYKOVÉ KURZY

KURZY PAMĚŤOVÝCH TECHNIK

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2020/2021 opět otevíráme

   angličtiny (1. až 4. ročník)
   němčiny (1. až 4. ročník)

+ konverzační kurzy

Cena jazykových kurzů: 1.980,-/pololetí

Více informací: www.gatenachod.cz a Facebook

(www.kurzy-dobra-pamet.estranky.cz)
Informace na tel. 603 440 969 nebo e-mail NJ

GATE – NEJLEVNĚJŠÍ JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ
KURZY S TŘICETILETOU TRADICÍ.

Telefonicky:   AJ   -  774 374 784
          NJ  -  603 440 969

E-mailem:      AJ  -  pavel_hrabec@centrum.cz
               NJ  -  lada.petrankova@gatenachod.cz

Příhlášky:
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Touto cestou bych ráda poděkovala pracovníkům Rychlé záchranné služby Náchod,
kteří dne 31.8.2020 pomáhali při mých zdravotních potížích.

Zároveň děkuji veškerému zdravotnímu personálu JIP + Internímu oddělení 1. patro Náchod, včele 
s panem primářem MUDr. J. Drašnarem až po poslední paní uklízečku, za jejich profesionální i lidský 
přístup. K tomu všemu přispívá i pěkné, čisté prostředí včetně nově zrekonstruovaného soc. zázemí.

Přeji všem v soukromém životě zdraví a štěstí,
v profesionálním pevné nervy s námi pacienty.

Ještě jednou velké díky. Vladimíra Čechová Nové Město nad Metují

Poděkování

V Galerii Za Pokladnou novoměstské-
ho zámku si můžete do 14. října prohléd-
nout výstavu Miloše Vojíře, která nese 
poetický název Půvabné impulsy. Těžiš-
těm fotografovy tvorby jsou akty. Autor se 
však také přeneseně zabývá abstraktní fo-
tografií, užitou grafikou a je čestným čle-
nem Volného sdružení východočeských 
fotografů. Výstava je přístupná zdarma 
v rámci otevírací doby zámku.

Půvabné Impulsy

Dne 25. září 2020 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil 

pan Miroslav Vacek z Náchoda. 

Stále vzpomíná zarmoucená rodina

VzpoMíNka

Město Česká Skalice, Lesy měs-
ta Náchod a  Středisko volného času 
Bájo Česká Skalice vás zvou na  za-
lesňování lesa Rousín. Akce se usku-
teční v  sobotu 26. září 2020. Sraz 
účastníků v  9 hodin na  parkovišti 
naproti Skaličanu, konec dle spotře-
by sazenic maximálně ve  12 hodin. 
Na akci je nutno se předem přihlásit 
na tel. 491 426 688, 604 881 838 nebo 
na mailu info@svcbajo.cz. 

Více informací o  přesné poloze 
dostanete mailem, který obdržíte 
po  přihlášení na  akci. Pro zalesňo-
vání bude připraveno cca 4000 ks sa-
zenic lesních dřevin (borovice, dou-
glaska, dub, buk). Po ukončení sázení 
stromků bude zajištěno občerstvení, 

opékání buřtů a limonáda. V případě 
silného deště se akce nekoná.  

Lada Vacková, SVČ Bájo a Luboš 
Veverka, Lesy města Náchod

Vážení Náchoďáci, naše město 
má několik opravdu významných 
ososbností, bohužel máme tendenci 
na  některé z  nich zapomínat. Proto 
se Fotoklub Náchod rozhodl v rámci 
Fotografického podzimu, představit 
jednoho ze svých bývalých členů. Ten 
na  dlouhá léta ovlivnil vzhled naše-
ho města, ale i kulturní dění v něm. 
František Kulhánek přišel do Nácho-
da v  roce 1938 na  místo městského 
architekta. Na  starost dostával ale 
i pořádání výstav a přípravu různých 
brožur a článků na propagaci Nácho-
da. Při práci na  kulturním pavilonu 
Výstavy 38 se setkává s  členy všech 
okolních fotoklubů a  vzniká tak na-
prosto unikátní výstava čítající 300 
fotografií našeho kraje. Náchodský 
fotoklub, mimo to, dodává fotogra-
fie na  velkoplošné prosvětlené dia-
pozitivy, které naše město reprezen-
tují i  na  jiných výstavách. Kulhánek 
kromě stavitelského oboru studoval 
i  školu výtvarnou na  ČVUT a  mohl 
při zmíněných projektech uplatňovat 
svůj výtvarný talent. Například foto-
grafování, malování obrazů a grafic-
ké zpracování propagačních nateri-
álů i  vydání knihy „Boj o  Kladsko“. 
Pro divadelní hry připravoval návrhy 
scén a dokonce se věnoval i divadelní 
dramaturgii.

Profesně se podílel na  zásadních 
krocích, které ovlivňují vzhled a chod 
našeho města dodnes. Zmiňme třeba 
zakrytí Radechovky, řešení dopravy 
vytvořením naší „dálnice“ Pražské 
ulice (viz fotografie), výstavbu obec-
ních domů pro chudé realizací celého 

bloku včetně parku. Řešil i vodovod, 
ze kterého pijeme každý den, podí-
lel se zásadně na podobě sportoviště 
na  Hamrech, navrhoval a  realizoval 
výstavbu přírodního divadla...

František Kulhánek by určitě, sou-
dě podle dochovaných plánů, tvář 
našeho města upravil vkusněji než 
jak jsme od  něho zvyklí, v  rozletu 
jej brzdili zásadní historické událos-
ti. Obsazení naší země nacistickým 
Německem a  bohužel i  v  roce 1948 
nástup komunistů, kdy poúnoro-
vý řežim rozhodně nebyl nakloněn 
prvorepoblikovým ideálům a  jejich 
představitelům.

I  přes to František Kulhánek do-
kázal  pro Náchod udělat maximum 
a o tom všem bude výstava „František 
Kulhánek – náchodský Gočár“. Vě-
řím, že si na své přijde každý návštěv-
ník výstavy, bude k vidění na stovky 
unikátních historických fotografií ze 
zmíněných staveb, ale i  dosud ne-
publikované záběry z  protektorátu, 
jako ničení synagogy a  židovského 
hřbitova, ale i  záběry z  konce války. 
Vystaveny budou i olejomalby a stu-
die i grafiky, sošky i náčrty a fotogra-
fie divadelních scén a  samožřejmně 
i  plány výstavby. Všechno bude do-
plněno dobovými články, plakáty, 
propagačními brožurami a knihami. 
Svoje místo budou mít i fotografické 
aparáty a kamera s kterými Kulhánek 
vše zaznamenával.

Srdečně Vás všechny zveme
na vernisáž ve čtvrtek 1.10.2020 
v 17:00 hodin do výstavní síně

Muzea Náchodska. Roman Unger

Pozvánka na zalesňování holin v lese Rousín

Připomenou architekta Kulhánka

V  naše kraji se díky spolupráci nezis-
kovek i krajského zastupitelstva podařilo 
v  mnohém unikátní spojení výuky etic-
ké a  environmentální výchovy. Podpora 
školám, aby měly s kým a co učit v těchto 
oblastech, je velmi důležitá. Mnozí žáci 
přicházejí z prostředí, které je dostatečně 
neformuje jak v  mezilidských vztazích, 
jak se k sobě chovat, komunikovat, co se 
smí; tak i v oblasti přístupu k oblasti ži-
votního prostředí, jeho ochrany a vnímá-
ní jeho důležitosti. Zásadním slovem je 
zde úcta. Jak studenta ke  studentovi, ale 
i k učitelům, rodičům a všem lidem. To se 
týká i přírody, k ní se musíme chovat ne-

jen s respektem, ale i s vědomím, že jsme 
její součástí a vše, co vůči ní podnikneme, 
se nám vrátí. Nestačí pouze děti naučit 
fakta, data, vzorce, číst a počítat. Musíme 
rozvinout nebo alespoň trochu dohnat 
deficit toho, co si přinesou z rodin. Jsou 
jistě rozdíly ve  velikosti obce. Na  ves-
nici je přirozené, že děti zdraví v zásadě 
každého, kdo je starší, bez ohledu na to, 
zda ho znají. Ve větším městě už to není 
moc možné, to by se „uzdravily“.  Osobně 
spojení a další podporu etické a environ-
mentální výuky rozhodně budu i nadále 
podporovat.

Váš Pavel Bělobrádek

Vzdělání, ale i výchova

Zadavatel: Koalice pro Královéhradecký kraj 
KDU-ČSL ■ VPM ■ Nestraníci 

/ Zpracovatel: Pavel Bělobrádek  

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým komerč-
ním prostorem sloužícím  jako obchod  
a sklady. Obchodní prostory jsou se zá-
zemím, kanceláří a kotelnou. Obchod má 
2 vstupy. V 2NP jsou dva větší byty se 
samostatným vchodem a garsonka.

Generálně rekonstruovaná horská chata v atraktivním místě Zdobnice ..................................... info v RK
Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují ..................................1 890 000,- Kč
Prodej moderního apartmánu s terasou   v Horním Maršově ...........................................2 995 000,- Kč     
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Prodej pozemku k výstavbě v Hronově v Husově ulici .......................................................350 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. uVÁDÍ V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2020

www.beraneknachod.cz

*Úterý 22. září 2020 v 19.00 hodin

PAVLÍNA JÍŠOVÁ,
ADÉLA JONÁŠOVÁ 

A OLDŘICH BOHADLO
První dáma českého folku Pavlína Jíšová, její dce-
ra Adéla Jonášová a ve východních Čechách velmi 
dobře známý muzikant Oldřich Bohadlo se před-

vedou jak každý zvlášť se svou vlastní tvorbou, 
tak dohromady v takřka rodinném seskupení. 

Předprodej již probíhá, vstupné:
180 Kč, 160, Kč 140 Kč

*Čtvrtek 24. září 2020 v 19.00 hodin  
Náchodská divadelní scéna

Jiří Hubač: GENERÁLKA 
JEHO VELIČENSTVA

Režie: Ludmila Šmídová 
Komedie o setkání poraženého Napoleona, inter-

novaného na ostrově Svatá Helena a kurážné 
a neohrožené korsičanky Josefíny Pontiové, která 

si se svým krajanem přichází vyřídit své účty. 
Hrají: Ludmila Šmídová, Pavel Rys, Miloš Malý, 

Petr Horký, Petr Neumann, Tomáš Kejzlar 
a Milan Urban 

Hra líčí poslední období života císaře Napoleona, 
který po osudové porážce v bitvě u Waterloo je 
vězněn na ostrově Svatá Helena, kde se spolu 
se svými dvěma generály snaží vzdorovat ne-

průstřelným zákonům anglické koruny. Do této 
neutěšené situace přichází kurážná žena z lidu 

Josefína Pontiová, aby si s Napoleonem vyřídila 
své osobní účty. Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

*Úterý 29. září 2020 v 19.00 hodin 
   

Činoherní studio Bouře Praha

Dan Gordon:
CENA ZA NĚŽNOST

Režie: Viktorie Čermáková
Hra oscilující na hranici komedie a melodramatu  

Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej 
Pyško, Marcela Holubcová, Jan Fišar/Robert 

Jašków/Miloslav Mejzlík/Martin Polách, Daniela 
Choděrová/Kateřina Sedláková

Dějem prochází vztah matky a dcery. Aurora je 
velmi autoritativní, poněkud výstřední vdova, 

která žije jen a jen pro svoji dceru Emmu. Geniál-
ní hra se spoustou skvělých dialogů má na konci 
velmi překvapující rozuzlení ... Vstupné: 320 Kč, 

300 Kč, 280 Kč

PŘIPRAVUJEME
*Pátek 3. října 2020 v 19.00 hodin

KATAPULT
- NOSTALGIA TOUR

Neuvěřitelný reprezentační program provede 
posluchače celou dlouhou kariérou skupiny /

est.1975/ od nostalgických vzpomínek na mládí 
(a nejen fanoušků) až do žhavé současnosti. 

Během jediného večera
a samotného koncertu tak prostřednictvím stále 
živých písniček prožije auditorium a kapela také 

díky emocionálnímu náboji spolu celý život.  
Předprodej již probíhá. Vstupné: dole na stání: 

390 Kč, na balkón 490 Kč, 450 Kč 420 Kč

*Úterý 6. října 2020 v 19.00 hodin  
Městská divadla pražská 

Ephraim Kishon:
ODDACÍ LIST 

Režie: Ondřej Zajíc
Řada komických situací s jemnou nadsázkou 
a chytrou ironií provokuje k zamyšlení: vzali 
bychom si svého partnera i po dvaceti letech 

společného soužití?
Hrají: Jan Vlasák, Taťjana Medvecká, Marika 

Procházková, Marcel Rošetzký, 
            Jiří Hána/Martin Hofmann /Tomáš Novot-

ný, Radka Fidlerová
Originální rodinná komedie. V jedné izraelské 
rodině se provdává dcera, avšak konzervativní 

matka ženicha vyžaduje oddací list rodičů nevěs-
ty. Ten však kupodivu není k nalezení. Předprodej 

již probíhá. Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

*Středa 7. října 2020 v 19.00 hodin

JAKUB SMOLÍK 
Koncertní program je připraven z největších 

hitů Jakuba Smolíka (Ave Maria, Víš, Prý chlapi 
nebrečí, Až se ti jednou bude zdát, Sen kovbojů, 

Říkej mi táto…), které vyšly na 3CD „Jakub 
Smolík BEST OF 55 HITŮ“. Písně doplňuje pro-
jekce videoklipů a originálních fotografií. Pro své 
scénky a vtipně okomentované historky ze života 
a aktuálního společenského i politického dění se 

těší oblibě nejen u dam, ale také u pánů. 
Předprodej již probíhá. Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 

280 Kč

*Pondělí 12. a úterý 13. října 2020 
v 19.00 hodin

Moravské divadlo Olomouc

Vratislav Blažek,
Vlastimil Hála,

Jiří Bažant, Jiří Malásek:
STARCI NA CHMELU

Režie: Petr Novotný 
Když dva jsou jako jeden 

Hrají: Tomáš Krejčí, Daniela Klevetová, Petr 
Vaněk, Lukáš Červenka, Marek Pešl a další 

Kdo by neznal hity jako Den je krásný, Bossanova 
nebo Milenci v texaskách, které se staly ústřední-
mi melodiemi vůbec prvního původního českého 

muzikálu ze šedesátých let minulého století. 
Z tehdy nových písní se staly evergreeny, které 
si brouká už několikátá generace, láska Filipa 
a Hanky zrozená na chmelové brigádě je dnes 

již důvěrně známou zápletkou. Režií je pověřen 
Petr Novotný, který je jedním z nejzkušenějších 

tuzemských muzikálových režisérů a producentů.  
Předprodej již probíhá. Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 

420 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
• MIC Náchod, tel.: 491 426 060

• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

VzpoMíNáMe
Dne 27. září 2020 uplyne 15 let, co nás navždy opustil 

pan zdeněk pohl z Náchoda.

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

Syn s rodinou

VzpoMíNáMe
Dne 7.9. uplynuly 2 roky, kdy nás opustila naše milá

andulka prokopová 
z Řešetovy Lhoty

S láskou vzpomínáme, manžel s rodinou

Městská knihovna Náchod 

vás zve ve dnech 4. 9. - 31. 10. 2020 
na výstavu fotografií Moniky Šimek 

Fulkové Lidé z maringotek.
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Hejtman Královéhradeckého kraje 
Jiří Štěpán ocenil Pamětní medailí hejt-
mana 19 významných osobností z regi-
onu. Mezi nimi jsou vědečtí pracovníci, 
sportovci i dlouholetí dárci krve. Zásluž-
nou medaili Královéhradeckého kraje 
získal in memoriam bývalý náčelník 
horské služby v Krkonoších Adolf Klepš. 
Ocenění osobností bylo součástí pro-
gramu oslav 20 let Královéhradeckého 
kraje, které se uskutečnily 
v  sobotu 5. září v  Hradci 
Králové.

   Mezi vyznamenanými 
byl za  celoživotní přínos 
pro českou kulturu a  pe-
dagogiku i dlouholetý spo-
lupracovník novin ECHO 
PhDr. Jiří Uhlíř z Jaromě-
ře, který po celý svůj život 
působil jako středoškolský 
pedagog, publicistika, bi-
bliograf, literární a  regio-
nální historik, který pub-
likoval 2668 prací, z  toho 
dvacet samostatných knih, 
na desítkách dalších se po-

dílel jako spoluautor. Jako pedagog byl 
průkopníkem informatické výchovy 
na  středních školách, v  roce 1979 vy-
dal dokonce učební pomůcku Základy 
informatiky pro středoškoláky. Jako li-
terární a regionální historik objevil pro 
veřejnost často zcela neznámé osob-
nosti. Zpracoval i  řadu historických 
statí, například vlastivědu rodné obce 
Jasenná nebo Osobnosti Jaroměře. 

PhDr. Jiří Uhlíř oceněn
za celoživotní přínos pro kulturu

q PhDr. Jiří Uhlíř (vpravo) a hejtman Jiří Štěpán při předání ocenění.

Srdečně zveme všechny zájemce o  bruslení na  ledě, aby neváhali  
a přihlásili se včas do naší školy. První hodina začíná 13. září v 9:00 na ledě 
a  dále sledujte rozvrh hodin dle rozpisu na  Zimním stadionu v  Náchodě 
nebo na  našich webových stránkách. Máme zase připraveny hry na  ledě 
pro děti, ale mohou se zapojit i dospělí. Jestli nestihnete hned první hodinu, 
tak se můžete v případě volných míst k nám po dohodě připojit. Přihlášky 
 a další informace najdete na našich stránkách www.brusleniskola.cz nebo 
na mobilu 733 508 392. 

Školu bruslení podporuje Město Náchod, Saar Gummi Czech s.r.o.  
a Atas elektromotory Náchod a.s.

Bruslíme pro radost!!!    Těší se na vás trenérský tým

Škola bruslení 
je opět tady!!!

Co znamená
být skautem?

- Spousta zážitků
- Noví kamarádi
- Legrace i poznávání nových věcí
- Výlety a objevování v přírodě

Jsme kluci ve věku 6-9 let
a scházíme se každý

pátek od 16:00
na vlakové zastávce

ve Starém Městě v Náchodě.

Tel.: 601 569 454, 
e-mail: N.Mik@seznam.cz

Družina vlčat 
nabírá nové 

členy
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němčina Překlady     Výuka Tel. 603 440 969

MV č.34/2016 Sb. 

Výroba kabelové konfekce - Kontaktních systému - CNC obrábění

Pravidelná a férová mzda, moderní a čisté prostředí, příspěvek na stravování formou stravenek,
podpora při zaškolení, docházkové bonusy a mnoho dalšího. Přijďte se přesvědčit!

Kontakt pro zaslání životopisu a sjednání schůzky: personal@hronovsky.cz, tel.: +420 727 814 795

Jako přední dodavatel evropského automobilového průmyslu působí naše společnost již 30 let. Výroba kabelové 
konfekce, obrábění na CNC strojích, lisování plastových součástek a kompletace mechatronických komponent

– to vše patří do portfolia našich činností, při nichž dbáme zejména na vysokou kvalitu naší práce
a maximální spokojenost našich zákazníků.

Do našich moderních a čistých provozů v Náchodě hledáme kolegy/kolegyně na pozice:

Operátor/ka výroby
Drobná výroba v čistém prostředí,

obsluha strojů ve třísměnném provozu

Seřizovači výrobních linek
Moderní a zajímavé technologie, seřizování

a údržba strojů ve třísměnném provozu 

Obsluhu CNC strojů
jednoduchou obsluhu CNC strojů, základní 

seřízení strojů, provozní údržbu a čištění. Práce 
je vhodná i pro absolventy a uchazeče bez 

zkušeností s CNC stroji – zaučíme vás!

Pro náš rozvíjející se provoz v Novém Městě nad Metují přijmeme:

Seřizovače CNC strojů
programování, úpravy a seřizování CNC strojů 

značky STAR, provádění pravidelné údržby 
a případných drobných oprav, práce s výkre-
sovou dokumentací, spolupráce s kvalitou při 

dodržování výrobního standardu.
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Potleskem ve stoje odměnili diváci Městského 
divadla v Náchodě dojatého producenta Davida 
Novotného za jeho odvahu a snahu uspořádat 
pro náchodské publikum tradiční charitativní 
akci Den dobrých skutků. Téměř dvouhodinový 
koncert měl i přes hygienická opatření úspěch. 

Koncert Den dobrých skutků už podruhé 
uváděl starosta města Náchod Jan Birke, pro 
kterého se moderování této akce stává tradicí. 
„Velice jsem si to užil, jsem rád, že i přes Covid 
dorazilo do divadla téměř zaplněné divadlo“ 
dodal Birke. Se zdravicí dorazila i  náměst-

kyně hejtmana 
Královéhradecké-
ho kraje Martina 
Berdychová, vi-
ceprezident Hos-
podářské komory 
České republiky 
Radek Jakubský 
a  členka rady 
vlády pro rovné 
příležitosti Soňa 
Marková. Výtěžek 
koncertu bude vě-
nován jako vždy 
potřebným orga-
nizacím. 

Starosta Náchoda Jan Birke podepsal 
za  účasti místostarostky Pavly Maršíkové 
smlouvu o dílo na výstavbu nových chodníků 
se zástupcem firmy BEZEDOS, s.r.o.. Již nic 
tedy nebrání stavbařům začít práce na budo-
vání  nového chodníku pro pěší v  ulici Ry-
šavého v úseku od budovy hasičské zbrojnice 
na Babí směrem dolů do Bělovse.

Součástí stavby v  hodnotě přes 5 milionů 
korun budou také úpravy všech sjezdů včetně 
nových a částečné opravy stávajícího chodní-
ku. Nebudou chybět ani nové uliční vpusti, 
odvodňovací žlab, skluz a  vsakovací šachty, 
umístění dopravního zrcadla, sadové úpravy 
a výstavba opěrné zdi. Práce mají být prove-
deny do konce roku.

„Nový chodník v  délce 523 metrů je řešen 
jako bezbariérový a oddělením pěší a  silniční 
dopravy umožní především bezpečný pohyb 
chodců v ulici Ryšavého,“ upřesnil starosta Jan 
Birke.

V Náchodě nechyběly roušky a dobrá nálada

Z Babí do Bělovse po novém chodníku
 Zleva: Moderátor Jan Birke, zpěvačka Světlana Nálepková a pořadatel Dne dobrých skutků David Novotný

+420  724  671  203
WWW.PRACECOMASMYSL .CZ
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DITA VÁVROVÁ – právnička, advokátka
VAŠE ENERIGE PRO KRAJ

kvalitní školství a sport dostupný všem
rozvoj cestovního ruchu v našem regionu

podpora rodin s dětmi
rozšiřování sítě cyklostezek

DĚKUJI ZA VÁŠ HLAS A KROUŽEK U Č. 6
https://m.facebook.com/vavrova.dita/

www.ditavavrova.cz

Zadavatel/Zpracovatel: Koalice pro Královéhradecký kraj  -  KDU-ČSL   -   VPM   -   Nestraníci

KRAJSKÉ VOLBY
2.-3.10. 2020

Právní poradna Dity Vávrové
Společně s  bratrem vlastníme dům, každý jednu polovinu. Bohužel se nemůžeme  

na jeho užívání domluvit, bratr by rád svůj díl prodal. Toho se ale obávám.

Spoluvlastnictví patří mezi nejproblematičtější instituty občanského 
práva. Spoluvlastníci se často dostanou do sporu ohledně správy takové 
nemovitosti. Nejvhodnějším řešením je vždy se mezi sebou domluvit 
a  podíl případně odkoupit. Doporučuji se spoluvlastnictví jakékoliv 
věci spíše vyhýbat.

Pokud není dohoda možná, můžete se obrátit na soud a žádat zru-
šení a  vypořádání spoluvlastnictví. Soud bude v první řadě zkoumat, 
zda je možné nemovitost reálně rozdělit na poloviny. Nemovitou věc 
ale nemůže rozdělit, snížila-li by se tím podstatně její hodnota. Není-
-li rozdělení společné věci dobře možné, přikáže ji soud za přiměřenou 
náhradu jednomu spoluvlastníku. To znamená, že jeden ze spoluvlast-
níků vyplatí peněžitou částkou ve výši podílu tomu druhému. Vychází 

se pak z tržní ceny domu. Není-li to možné, pak se musí přistoupit k prodeji celé nemovitosti 
a v krajním případě k její dražbě. Tento způsob vypořádání však přináší riziko, že za svůj 
majetek dostanete pouze nižší cenu.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

Zadavatel: Koalice pro Královéhradecký kraj  KDU-ČSL l VPM l Nestraníci  / Zpracovatel: Dita Vávrová

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

TELEVIZE
přes satelit

nebo internet

ZDARMA
Tel.: 778 880 006

Jaroslav Faltys (na fotografii vpra-
vo), známý náchodský hledač štol 
a  podzemních chodeb, se u  příle-
žitosti uložení ostatků Waldemara 
Schaumburg-Lippe na  vojenském 
hřbitově v  Náchodě, setkal s  pozůs-
talou manželkou Antonií a  synem 
Mario-Maxem. „S  Waldemarem mě 
pojilo dlouhodobé přátelství a  víra 
ve zpřístupnění podzemních chodeb 
v okolí náchodského zámku.  Škoda, 
že se toho nedožil, oba jsme doufali, 
že se nyní při revitalizaci zámeckého 
kopce a s tím spojeného archeologic-
kého průzkumu podaří alespoň část 
podzemních prostor odhalit a otevřít 
veřejnosti,“ říká pro ECHO Jarda Fal-
tys.               (Foto: Irena Martinezová)

Kde není vůle, není ani…
Vzpomněl jsem si na slogan, kte-

rý mně utkvěl v paměti z předešlých 
let. Možná i  někomu z  Vás. Místo 
teček v  nadpisu si každý doplní to 
své. Například jaká je současná „ces-
ta“ a budoucnost železnice v našem 
regionu.

 Všichni víme, že Náchodsko 
a celý broumovský výběžek se poma-
lu ale jistě vylidňuje. Počtem obyva-
tel se můžeme srovnat například se 
sousedním Trutnovskem. Zatímco 
Trutnov má pravidelné přímé spo-
jení každou hodinu s krajským měs-
tem a jednou za dvě hodiny i s Pra-
hou, my, až na dvě výjimky, nemáme 
nic! O tom, že se vlakem dostaneme 
pravidelně dál než do  Starkoče, si 
můžeme nechat jen zdát. 

Co se povedlo kraji pod posled-
ním šéfem dopravy, navíc senátorem 
za  naše Náchodsko, p.  Červíčkem? 
Přišli jsme o  jediný přímý rychlík, 
který nyní jezdí do Trutnova. Místo 
něho mělo být zavedeno pravidelné 
spojení:  Hradec Králové - Náchod 
– Broumov v podobě spěšných vla-
ků. Přímé spojení není, a  bohužel 
od  nového jízdního řádu ani ne-
bude! Navíc jsme přišli i  o  nízko-
podlažní jednotky, které postrádají 

především starší cestující a  matky 
s kočárky. Tak by se dal shrnout vý-
sledek nově „slibovaného“ přístupu 
k dopravě.

Nelze čekat, až bude realizována 
„Vysokovská spojka“, která zkrátí 
jízdní doby o 20 minut. Přímé želez-
niční spojení s  Hradcem Králové, 
ale i  Pardubicemi, se musí zlepšit 
hned. Ne za 5, 10 let nebo ještě déle. 

Zavedení mezinárodního spojení 
do Polska je pro rozvoj nejen našeho 
regionu, ale celého Královéhradec-
kého kraje nutností. Proto jednáme 
s ministrem dopravy K. Havlíčkem, 
generálním ředitelem správy želez-
nic J. Svobodou, ale i polskou stranou 
např. Maršálkem Dolnoslezského 
vojvodství i  starosty polských měst. 
Nechceme se vymlouvat na  studii 

proveditelnosti ani centrální komisi 
ministerstva. Víme, kde jsou pro-
blémy a  ty řešíme. Podařilo se nám 
navázat konstruktivní spolupráci 
s  vedením Správy železnic Hradec 
Králové a konečně věci, které done-
dávna nebyly možné, se stávají reali-
tou. Vznikla nová nástupiště v České 
Skalici, příští rok budou v Polici nad 
Metují a snad i v Broumově, na které 
se zapomnělo při stavbě nového au-
tobusového nádraží. Mělo by umož-
nit bezbariérový přístup mezi vlaky 
a  autobusy. Za  to patří poděkování 
p.  Hrubešovi, řediteli Správy želez-
nic oblasti HK.

Aby byla veřejná doprava oprav-
du spolehlivá, a především schopná 
konkurovat automobilové individu-
ální dopravě, je toho potřeba udělat 
ještě mnoho: zajistit zaručené přípo-
je autobus/vlak a opačně, vybudovat 
přestupní terminály, které kombi-
nují všechny druhy dopravy (vlak, 
autobus, auto, cyklo i  pěší), více 
zvýhodnit pravidelně dojíždějící. 
Partnerem cestujících má být kraj, 
on má řešit jejich připomínky, stíž-
nosti, potřeby a snažit se prosazovat 
tento ekologický způsob dopravy.                                                                                      

Petr Koleta

Od 4. září je každý pátek mezi 8. a 14. hodinou v náchodské nemocnici otevřena 
nová ambulance pro léčbu bolesti. Slouží pacientům s chronickou bolestí, kterou 
není možné zvládnout v ordinacích praktických nebo odborných lékařů. Léčba je 
zde poskytována formou kombinovaných léčebných metod a  individuálního pří-
stupu. 

Otevření ambulance pro léčbu bolesti je nadějí pro pacienty s chronickými bo-
lestmi, např. zad či kloubními, revmatickými, posttraumatickými či pooperačními 
nebo nádorovými bolestmi. Lidé dlouhodobě trpící těmito obtížemi dosud navště-

vovali ordinace našich specializovaných lékařů, které pro ně nejsou vhodné vzhle-
dem k vysoké vytíženosti těchto lékařů kvůli péči o pacienty s akutními problémy. 

„Chronická bolest trvající nad šest měsíců už nemusí být příznakem či signálem 
zdravotního problému, jako je tomu u krátkodobých bolestí, velkou roli zde hraje 
například psychika. Proto je potřeba věnovat se každému pacientovi individuálně, 
důležitá je multioborová spolupráce,“ říká lékařka nové ambulance MUDr. Mar-
kéta Hanzlová, která obdobnou ordinaci již několik let provozovala v Červeném 
Kostelci. Objednat se je možné na telefonním čísle 607 028 500. 

Nová ambulance pro léčbu bolesti v náchodské nemocnici

Umísťovací
výstava pejsků

Psí domov Lukavice pořádají
26. 9. 2020 od 13 hodin

na nádvoří zámku Častolovice umísťovací 
výstavu pejsků. Na programu je promenáda 

pejsků, bazárek na podporu, atd.
www.utuleklukavice.cz
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*Vdovec 65 by rád poznal příjemnou 
paní přiměřeného věku z  Náchoda 
nebo okolí. Tel 723 909 986
*Vdovec 74/170 rád pozná ženu při-
měřeného věku se zájmy o tanec, ces-
tování a  vše krásné kolem nás. Tel. 
733 517 291

* Koupím byt v osobním vlastnictví 
v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před re-
konstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Pronajmeme krásně zrekonstruova-
ný byt 1+1 v  Náchodě u  nemocnice 
(cca 11.000,-Kč se službami) a  zre-
konstruovanou garsonku v  Č. Skali-
ci (se službami cca 6.000,-Kč), kauce 
nutná, tel. 602 204 002.

*Koupíme menší byt v  N. Městě 
n/Met., nejlépe v  nízkém podlaží 
nebo s  výtahem. Cena dohodou, tel. 
704 126 072.

*Prodám byt 1+1 v  osobním 
vlastnictví, 33 m2, lokalita Plhov, 
páté patro, výtah, byt je v původ-
ním stavu. Cena 1.250.000,- Tel.: 
602 275 222

*Pronajmu garzonku v Hronově. Pří-
zemí. Tel. 608 66 77 
*Pronajmu velmi hezký byt v  cih-
lovém domě v  centru Náchoda, 2+1 
s  halou, balkon, komora, sklep. 3p. 
bez výtahu, volný od 1.11.2020, kau-
ce 15.000 Kč nájem 8.000 + poplatky. 
Tel.737 211 973 
*Pronajmu zrekonstruovaný byt 
2+kk a 2+1 v Náchodě, ul. Běloveská, 
včetně vybavené kuchyně. Okna bytu 
k řece. Nájem (2+kk) 7.900 Kč + ener-
gie + kauce. Nájem (2+1) 8.900 Kč + 
energie + kauce. Tel. 774 224 446
*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 
v Náchodě. Plastová okna, balkon, 3. 
podlaží. Nájem 4500,- + 3000,- zálo-
hy na služby. Tel.723 577 280. Kauce, 
volný. 

*Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronově. 
Více informací na tel. 608 110 041
*Prodám nový luxusní družstevní byt 
3+kk v Náchodě v nízkoenergetickém 
domě s  vlastním parkovacím stáním. 
Kontakt 730 517 357, 733 735 709.

*Koupím garáž v  Polici nad Metují 
nejlépe u  fotbalového hřiště. Cenu 
respektuji. Nabídněte prosím. Tel. 
722762707
*Pronájem nebytových výrobních 
skladových prostor, 600 m2, Nové 
Město nad Metují, tel. 606 414 112 
*Koupím les i  s  pozemkem. Jakéko-
liv stáří. Může být malá výměra, nebo 
neudržovaný. Napadený kůrovcem 
nevadí. Tel.: 773 585 290

*Prodám dubové fošny + prkna, 
tel.774 308 086 
*Prodám dřevěné brikety -levně, 
tel.774 308 086
*Prodám smrkové palivo v metrech, 
suché skladované pod střechou, 450,-
Kč/m3, tel. 602 428 288 Hronov 
*Nabízím dřevokotel Golemek s vý-
měníkem + jeden náhradní výměník, 
i na velká polena. Cena dohodou. Tel. 
605 285 792
*Prodám akumulační kamna 6 kW, 
cena 1.000 Kč. Tel. 736 24 12 10 
*Prodám palivové dřevo. Cena 700/
prostorový metr. Po dohodě možná 
doprava. Telefon - 733 644 249
*Nabízíme palivové dřevo štípa-
né v  délkách 25-60 cm dle doho-
dy smrk od  600 Kč prms, tvrdé 
od  1000 Kč prms. Dále nabízíme 
možnost štípání vašeho dřeva u vás 
nebo přímo v  lese do max. průmě-
ru kmene 40 cm. Možnost dopravy 
kapacita vleku až 20 prms. Telefon 
736 731 451 
*Prodám udírnu „lokomotiva“. Lev-
ně. Tel. 604 203 001
*Prodám traverzu I 16, délka 3,30 m. 
Levně. Tel. 732 239 379
*Prodám krmné brambory 3Kč/kg.
Náchod 604604801

*Sběratel koupí známky Českoslo-
venska nebo případně filatelistickou 
pozůstalost – známky, obálky, pohle-
dy atd. Tel. 604 452 789 
*Koupím válcový šrotovník na obilí. 
Mob:+420739711628
*Koupím staré kočárky a  panenky 
i poškozené. Mob: 603 487 435
*Koupím historické rybářské věci. 
Mobil 730 935 935 
*Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, staré foto-
grafie, reklamní fotografické materiá-
ly. TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, 
hry apod. TEL.: 603 549 451 
*Koupím hodinky PRIM a  náhrad-
ní díly na  hodinky PRIM - pláště, 
sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky 
a  další díly. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
*Koupím staré šavle, bodáky, uni-
formy, vyznamenání i  z  období so-
cialismu v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451
*Koupím staré filmové plakáty a jiné. 
TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.:722 
907 510
*Koupím starý nábytek i  celou po-
zůstalost. TEL.:722 907 510

*Koupím vše s  hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budíky, 
propagační materiály, knihy, pla-
káty, různé součástky i  díly, např. 
od fy PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

*Koupím staré fotografie, fotoapa-
ráty, vyznamenání, mince a  ban-
kovky, pohlednice a  známky. TEL.: 
724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i  po-
škozené věci, veškeré hračky KDN 
aj., různé vláčky MERKUR aj., 
starožitný a  chromovaný nábytek 
a  jiné zajímavosti do  r. 1975, ho-
diny, hodinky, hudební nástroje, 
fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plakáty, 
voj. výzbroj a výstroj, veterány atd. 
TEL.: 608 811 683

*Přijmeme muže, ženy i  seniory 
na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. 12-
20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359
*PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKŮ. 
Půjčím motorový provzdušňovač 
trávníků vertikutátor, cena 450 Kč/
den. Půjčím štípačku na dřevo 10 tun, 
cena 500 Kč/den. Vratná kauce. Tel 
605 95 73 99

*Hledám pečlivou, časově flexibil-
ní paní z Nového Města nad Metují 
nebo Vrchovin na výpomoc s úkli-
dem. Prosím, nevolejte, pište sms 
na číslo 777 754 748, ozvu se Vám.

*Prodám Mercedes Vaneo najeto 
217 000 km STK na rok a půl, částeč-
ná koroze, r.v. 2004, první majitel, zá-
věs, loni nová baterie, brzdové desky, 
přední tlumiče, pera, řemen motoru, 
vodní pumpa, alternátor, kladka na-
pínací, letos nová zadní pera, brzd. 
desky a  trubka, vyjížděcí plošina 
a přepážka - N1  Cena: dohodou - na-
bídněte 602 436 986
*Koupím JAWA kývačka, panelka, 
pérák, pařez, stadion, i ve  špatném 
stavu, s doklady i bez. 777222232

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2020

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   p
ozůstalostveteš

nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

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

TEL.: 722 907 510 

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím
▪ křesla, žíněnky
▪ školní pomůcky
▪ opálová světla
▪ květinové stěny

Tel. 777 24 86 24 

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

PIVNÍ RÁJ 
v Hronově

přijme

číšníky – servírky 
s praxí

paní na úklid

Nástup možný ihned.
Více na tel. 777 311 077

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  ◆  panenky  ◆  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Provádím zednické
a řemeslnické práce

malby, štuky, různé opravy, rozvody 
vody v PVC, nátěry, sekání trávy, atd.

Tel. 737 296 438
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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

MARTIN A MARTINA XVIII.  
– profesionálové na trhu realit

www.realitytichy.cz

U nás NEPLATÍTE provizi - Vaši nemovitost prodáme ZDARMA!
 776 622 776  776 622 777  info@realitytichy.cz

první realitní ON-LINE KANCELÁŘ v Náchodě

Jak vybírat bydlení?
Více generační dům - rozhodně ne! - ještě nedávno bývalo zvykem, že jste se v jednom domě narodili, 
vyrůstali tam a poté v něm i vychovali vlastní děti. Dnes během života vystřídáme i několik nemovitostí. 

První startovací byt - je pro jedince nebo pár. Ideálně v centru města a v blízkosti služeb. V bytě tráví jen 
minimum času, proto je vhodný byt 1+1.   
Bydlení pro mladou rodinu - nejlépe okraj města a rodinný dům se zahradou. Ideální je blízkost školky, 
školy, sportoviště, hřiště i centra volnočasových aktivit. Opatrně s nákupem domu v „satelitech“ - stávají stra-
nou občanské vybavenosti.  
Bydlení pro seniory - nejlepší je novostavba malého domku s malou zahradou - minimální náklady na pro-
voz a údržbu. Velký byt ve staré zástavbě v centru města, někdy bez výtahu není dobré řešení.

Základní pravidlo pro nákup nemovitosti = lokalita, lokalita, lokalita!
Vše ostatní můžete změnit.                                                             celý článek na www.realitytichy.cz

Spolek PRONÁMĚSTÍ zve prodejce a kupující na  

BLEŠÍ TrHy
Sobota 26.9.2020 od 8 do 11 hodin ve Velkém podloubí náměstí v Jaroměři.

Prodejní místo ZdArMA, smlouvání povoleno.

Více informací na tel. 723 881 288



Dne 20. září 2020 oslaví

80 let
paní Milka Máslová

z Náchoda Plhova. 
Děkujeme Ti za péči a lásku,
přejeme jen to nejkrásnější
a především pevné zdraví.

Dcera s rodinou

Ve středu 9. 9. 2020 odjela z 
Náchoda z tréninkové skupiny Ji-
řího Vondřejce skupina mladšího 
žactva ročník 2007 a mladších na 
Krajský přebor družstev do Par-
dubic. Družstva chlapců i dívek 
skončila na medailových třetích 
místech. Podrobné výsledky na-
leznete na www.atletika.cz

Zleva klečící: Kateřina Kromb-
holzová, Tereza Doležalová, Tere-
za Freiwaldová, Tereza Daňková, 
Linda Hosnedlová, Nela Wittvaro-
vá, Adéla Vajsarová.

Zleva stojící: asistentka Leona Lu-
kášová, Adam Ptáček, Matěj Lukáš, 
Štěpán Ptáček, Tomáš Ptáček, Ma-
rek Rudolf a trenér Jiří Vondřejc.

Pietní akt spojený s uložením ostatků Waldemara Schaumburg-Lippe, 
který zemřel 11. srpna 2020 ve věku 79 let v americkém Los Angeles, do 
rodinného hrobu na vojenském hřbitově v Náchodě, proběhl za přítomnosti 
úzkého kruhu rodinných příslušníků a známých v pondělí 7. září 2020. 

Podpořte 30. září
Květinový den!

V  tomto pro všechny náročném 
roce nebylo možné v obvyklém ter-
mínu a  tradiční podobě uskutečnit 
každoroční květnovou celonárodní 
veřejnou sbírku nazvanou Český 
den proti rakovině, známou jako 
Květinový den. Termín této letošní 
charitativní akce byl tedy Ligou proti 
rakovině přesunut na středu 30. září 
2020. Kampaň ve  formě pouličního 
prodeje kytiček měsíčku lékařské-
ho se zelenou stužkou v  ceně 20 Kč 
a  rozdávání informačních letáků 
bude věnována potřebné prevenci 
nádorů ledvin a močového měchýře. 
V této nelehké době si více než jindy 
většina z  nás uvědomuje, že zdra-
ví jednou z  nejcennějších životních 
hodnot. Proto pevně doufáme, že 
i v novém termínu se budeme moci 
jako každý rok spolehnout na  pod-
poru a vstřícný přístup veřejnosti!

Liga proti rakovině Náchod, z.s.
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 8str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Generální partner: Hlavní partner: Hlavní mediální partneři: Mediální partneři:

Organizátor:

IT partner:

Partneři:

24. ročník celonárodní veřejné sbírky

www.cdpr.cz      www.lpr.cz
30.9.2020

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru  
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. 
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.  
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Český den
proti rakovině

Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:

Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen l Model Obaly, a. s.  
Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska l Soleta Signum, s. r. o.

24. ročník celonárodní veřejné sbírky

Český den
proti rakoviněproti rakovině

Hledáte prodejce kytiček?  
Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky s interaktivní mapou  

a preventivním kalendářem: 

   

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 732 257 957
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
       - realitní kancelář

28 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Exkluz. RD v klidné části, Č. Kostelec
Nadst. vícegener. dům, 
zast.pl.210 m2, užit.
pl. 446 m2, podlah.UT, 
na střeše fotovoltaika, 
část.vybaven, 2 krby, 
poz.1608 m2, vše nut-
no vidět. ENB: D
180862                                             cena: k jednání

Zděný byt 2+1, N.Město n/M, ul.Sokolská
Byt ve 4 NP, v OV, 
původní stav, 2 balko-
ny, 2 sklepy, celk.pl.63 
m2, dům zateplen. Na-
bídněte menší byt pro 
směnu! ENB: G 

180867 cena: 1.890.000,-Kč

Pozemky k výst. RD, Bohuslavice u N.Města n/M
Slunné pozemky 
(621+700 m2) k vý-
stavbě RD, el. i voda 
na pozemku, kanali-
zace hned u pozemku.

180863 cena: 1.000,-Kč/m2

Objekt bývalé kotelny s pozemky, N. Město n/ M
Komer. budova (194 m2) 
s poz. 1.743 m2 na Ma-
lecí z r. 1967. Všechny 
IS, elektro 220/380V, hl. 
jistič 32A. Část pozemků 
k bydlení v byt. domech.

180871 cena: 2.380.000,-Kč

Pozemek pro výstavbu RD v centru Č. Kostelce
Poz. (2.741 m2) poblíž  
ul. 17.listopadu s el. 
přípojkami 3x25 A. 
Možnost kanaliz. a vo-
dov. přípojek a rozděle-
ní na 2-3 parcely.

180753 cena: 990,-Kč/m2

Hrubá stavba RD, Sendraž u N.Města n/Met.
Pěkná roubenka 3+kk 
z r.2013, nová krytina, 
vnitřek nutno dokon-
čit, vodov. přípojka, 
zast.pl. 50m2, poz.  
224m2. ENB: G

180866           cena: 1.550.000,-Kč k jednání

>


