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Během Slezských válek se 30.9.1745

v Hořičkách uskutečnila schůzka

rakouských velitelů

Novorozený chlapeček
v náchodském babyboxu

Zdravotníci náchodské nemocnice 26. 9. ráno našli v babyboxu 
novorozeného chlapečka. Je to poprvé za jedenáct let od instalace ba-
byboxu v nemocnici, kdy zařízení posloužilo svému účelu. Čerstvě na-
rozeného a zdravě vypadajícího chlapečka, který byl zřejmě jen několik 
hodin po porodu, někdo odložil v 8 hodin a 15 minut.

„Chlapečka jsme hned po vyzvednutí z babyboxu prohlédli, jeví 
známky donošenosti, váží 3105 g a měří 50 cm, popsala MUDr. Veroni-
ka Maixnerová, dětská lékařka náchodské nemocnice.

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

Gate
JAZYKOVÉ KURZY

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

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

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Implementujte informační systém pro automatizaci účetních procesů

ABRA FLEXIBEE pro malé a střední fi rmy pro WINDOWS, LINUX

i APPLE s vynikajícím API pro napojení externích aplikací

BILLcom spol. s r.o.

Nové Město nad Metují
Tel: 491470572, www.billcom.cz

POMÁHÁME
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Kruh výtvarných umělkyň
Až do 8.11.2020 můžete shléd-

nout každý den kromě pondělí od 
9-17 hodin v  Galerii výtvarného 
umění v Náchodě na zámku výstavu 
Okruh Kruhu. 

V nových podmínkách po 1. svě-
tové válce vznikala nebo se konso-

lidovala řada uměleckých uskupení. 
Jedním z nich byl i Kruh výtvarných 
umělkyň, který byl založen v  roce 
1920. Umělecky a historicky důle-
žité sdružení českých a slovenských 
výtvarnic se snažilo nalézt protivá-
hu převážně mužským spolkům. 
Výstava Okruh Kruhu poprvé v naší 

době komplexně představuje nejen 
díla členek tohoto spolku, ale také 
mapuje tvorbu dalších domácích 
výtvarnic zejména meziválečného 
období.

TELEVIZE
přes satelit

nebo internet

ZDARMA
Tel.: 778 880 006
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Stromy v parku u nádraží v Náchodě 
se první říjnový týden stanou netradič-
ní galerií. 3. – 10. října 2020 se tu usku-
teční již šestý ročník Výstavy na  stro-
mech, která letos u  příležitosti Týdne 
důstojné práce přináší téma Práce (bez) 
budoucnosti – tedy jak nové technolo-
gie promění práci a pracovní podmínky 
nejen zaměstnankyň a zaměstnanců.

Technologie tu mají být od  toho, 
aby nám mnohé ulehčily – v  zaměst-
nání, domácnosti či komunikaci. 
První jarní měsíc plný zpřísněných 
karanténních opatření defi nitivně od-
halil, jak moc na nich naše každodenní 
životy závisejí. Pracovní schůzky 
v kancelářích se přesunuly na onlinové 

komunikační platformy, týdenní nákup 
nám díky internetové objednávce při-
vezla rozvážková služba až do  domu, 
učební látku si žáci vyzvedli v  online 
aplikaci. Ne vždy ale technologické 
změny znamenají pouze ulehčení prá-
ce. Výstava na stromech na 10 panelech 
odhaluje, jak se robotizace, automatiza-
ce a digitalizace promítá do pracovních 
podmínek různých profesí.

Výstavu nafotil Petr Vrabec, texty 
připravila Gaby Khazalová. Výstavu 
připravila organizace NaZemi, v  Ná-
chodě ji již 6. rokem organizuje SOŠ 
sociální a  zdravotnická – Evangelická 
akademie.   

 Marie Veverková

Výstava na stromech na téma Práce (bez) 
budoucnosti

VZPOMÍNKA 
Dnes 2. října 2020 by se dožil 90 let

pan Vlastimír Medek z Hořiček
I když je to už dlouhých 37 let, co navždy odešel,

stále s láskou vzpomínají manželka Marie
a syn Vlastimil s rodinou.  

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

NĚMČINA

Tel. 603 440 969

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s udržovanou 
zahradou sloužící k rekreaci je umístěn 
v malé vesničce Bohdašín 2,5 km od Tep-
lic n. Met. - brány do Adršpašských 
skal. Nachází se v udržovaném stavu 
a během posledních 20 let, byla oprave-
na koupelna, kuchyně a ústřední topení.

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
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
Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč

Cena: 2 199 000,- Kč

Moderní architektura i  historické
skvosty, budovy známé i stojící v poza-
dí pozornosti, ale i celé osady a čtvrti se 
stanou od 1. do 7. října cílem desátého 
ročníku festivalu Den architektury. Pes-

trý program, který nabízí přes 300 akcí 
ve více jak stovce měst a obcí v Čechách 
i na Slovensku zve na místa veřejnosti 
běžně nepřístupná nebo je představuje 
v nových souvislostech. 

Jedním z  míst festivalu je 
i  Broumovsko. Přednáška  historika ar-
chitektury Petra Staňka o  broumovské 
skupině devíti kostelů s  následnou  cy-
klovyjížďkou  barokní broumovskou 
krajinou za některými z těchto architek-
tonických skvostů s architektem Pavlem 
Rydlem proběhne 3. 10. od  14 hodin 
v sále Kreslírny broumovského kláštera. 

Další akce se uskuteční v  Jaroměři. 
Mezi pravou stranou řeky Labe a  Hu-
sovou ulicí stál kdysi pivovar, byl zde 
mlýn se svým náhonem a  zástavba 
Velké Obce. Tento prostor se během 
minulého režimu značně transformo-
val. Jak hodnotit tuto lokalitu dnes, co 
ukrývá, co nabízí a  kam ji směřovat? 
Nejen na tyto otázky se bude pokoušet 
hledat odpovědi památkáři Jiří Balský 
a Matěj Kubina. Sraz je v sobotu 3. 10. 
v 9.30 hod., zastávka Jaroměř, Tanex – 
u Tyršova mostu.

Den architektury v našem regionu

www.beraneknachod.cz

*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 fotografi í. 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

*Sobota 17. října 2020 v 17.30 hodin

PODZIMNÍ SBOROVÝ 
KONCERT

Vystoupí: Rarášci a Canto ZUŠ Náchod - 
sbormistr: Zbyněk Mokrejš, klavírní doprovod: 

Roman Černý
Motýli Šumperk - sbormistr: Helena Stojaníková, 

klavírní doprovod: Petr Vočka
DPS Loučňáček ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou - 

sbormistři: Hana Svatoňová a Petr Lukáš

*Neděle 18. října 2020 v 15.00 hodin
Divadelní společnost Julie Jurištové vás zve 

na nedělní pohádku

DOBRODRUŽSTVÍ 
HASTRMANA

TATRMANA
Vodník Hastrman Tatrman bydlí v rybníčku 

na kraji lesa. Tam ho mají všichni rádi, nejvíce 
však víla Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl by se 

stát vodnickým králem a bydlet v rybníku Svět. 
Vydá se tedy na cestu, která se změní v jedno 

velké dobrodružství... 

*Pondělí 19. října 2020 v 19.00 hodin

SAMETOVÝ HLAS 2020 
- Jitka Zelenková slaví        

Svůj recitál staví na zásadních a osvědčených 
hitech, mezi které patří Vyprávění v pokoji, Rád, 
Bez lásky láska není, Mít svůj, Měsíční řeka, Noc 
a den, Vyznání v růžích nebo například Řeka slzí. 

*Čtvrtek 22. října 2020 v 9.00 hodin

Divadlo Krapet:
ZAHRADA

 - podle předlohy Jiřího Trnky
Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí. A co 

teprve, když se ocitnou v takové tajemné Zahradě 
plné překvapení. 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Novoměstská
knihovna zve na

Noc literatury 2020

Další ročník celostátní akce 
na  podporu současné evrop-
ské literatury je zde! Projděte 
se s  námi městem a  zaposlou-
chejte se do  literárních ukázek 
v  podání skvělých interpretů. 
Účinkují herci Miloň Čepelka 
a  Jan Vápeník a  herečky Lucie 
Peterková a  Petra Výtvarová 
Krausová. Pořádáme společně se 
zámkem rodiny Bartoňů z Dobe-
nína a Městskou galerií Zázvorka. 
Koná se ve středu 7. 10., sraz je 
před zámkem v  Novém Městě 
nad Metují v 18 hodin. Vstup je 
volný.

Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny seniorů 
v Harmonii 2 na čtvrteční programy, kde se v říjnu sejdeme, pokud stav 
s nákazou dovolí:

Čtvrtek 8.10. od 14 hod. „Peru – Říše slunečního boha “, promítání s výkla-
dem ze své cesty pro nás připravil p. Zdeněk Nývlt.

Čtvrtek 15.10. od 14 hod. „Zastávka v Kansasu“, fi lm s Marilyn Monroe.

Čtvrtek 22.10. od 14 hod. „Příčiny lidského utrpení“  beseda  na dané téma 
s p. Josefem Vítem.

Čtvrtek 29.10. od 14 hod. „Čína – I. Země pohoří a řek, II. Budoucnost na ob-
zoru“, dva fi lmy připravil a promítne p. Otto Mach.

Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i nečleny naší orga-
nizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.

Senior klub v Náchodě říjen 2020

U příležitosti oslav dvaceti let Králo-
véhradeckého kraje ocenil hejtman Jiří 
Štěpán (na  fotografi i vpravo) pamětní 
medailí devatenáct významných osob-
ností z  regionu. Mezi nimi byla i  Jana 
Matoulková. Bývalá učitelka, místosta-
rostka, literátka a řečnice obdržela oce-
nění za více než čtyřicet let kulturního 
a  společenského rozvoje Bohuslavic 

nad Metují. „Je to ukázkový příklad 
toho, že i  člověk z  malé obce dokáže 
uspět a být inspirací pro celý kraj. Dlou-
hé roky budovala Bohuslavicím dobré 
jméno a myslím si, že bylo na čase jí to 
vrátit,“ doplnil člen zastupitelstva obce 
Milan Školník, který Janu Matoulkovou 
na pamětní medaili hejtmana navrhl.

Foto: Marek Dvorský

Jana Matoulková významnou osobností 
kraje

Na Náchodsku už padla několikátá 
klapka nového fi lmového snímku Ta-
xikář. Film se točí na motivy skutečné 
události, která se udála před třemi lety 
v obci Javor u Teplic nad Metují, kdy 
se taxikář stal obětí násilného činu. 
A právě tento taxikář s fi lmaři na na-
táčení spolupracuje. Film se točí pod 
vedením náchodského producenta Ro-
mana Floriana. Roli taxikáře ve fi lmu 

ztvárňuje známý český herec Norbert 
Lichý. Ve snímku si také zahrála Yvetta 
Kornová (sestra zpěváka Jiřího Korna) 
a další známé osobnosti jako napří-
klad náchodský režisér a herec Tomáš 
Magnusek nebo Ivan Vyskočil. Některé 
záběry fi lmu byly natočeny i v náchod-
ské nemocnici. Film by měl jít do kin 
nejspíš ještě letos v listopadu. 

Martin Lelek

Točí se Taxikář
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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: Požadujeme: Nabízíme: 

Po období karantény a dvou měsících prázdnin jsme 1. září slavnostně 
zahájili nový školní rok 2020-2021. Radost ze setkání se spolužáky, kama-
rády a  učiteli vytvořila pozitivní atmosféru. Novinkou je krásný povrch 
na školním hřišti, hojně užívaném ve družině a při tělocviku. V chladném 
počasí letos využijeme novou tělocvičnu vedle školy. Prvňáčci se těší ze zre-
konstruované školní družiny. Věříme, že nadcházející školní rok přinese 
spoustu zážitků a vědomostí.               kolektiv ZŠ Pavlišovská - Babí

Na Babí

Královéhradecký kraj letos 
poskytl dobrovolným hasičům 
a  výjezdovým jednotkám obcí 
dotace za  více jak 31 milionů ko-
run. Největší fi nanční podpora šla 
na  stavby hasičských zbrojnic, na-
příklad přes 2,6 milionu do Orlic-
kého Záhoří a  2,2 milionu korun 
do  Vlčkovic v  Podkrkonoší. Kraj 
podpořil dvěma miliony i  nákup 
dvou nových cisternových stříka-
ček pro hasiče z Teplic nad Metují 
a  Doudleb nad Orlicí. Přes jeden 
milion korun získali také hasiči 
z Náchoda na pořízení ochranných 
pomůcek, technických prostředků 
a velitelského automobilu. Pro pod-
poru práce s hasičskou mládeží kraj 
vytvořil také nový dotační titul.

Kraj významně
podporuje
dobrovolné
hasiče

Při našich setkáváních s občany zjišťu-
jeme, že za klíčové považujeme stejné zá-
ležitosti: dopravní infrastrukturu, životní 
prostředí (včetně zajištění dostatku vody 
v krajině, pitné vody a zabránění škod při 
velké vodě) a  zabezpečení zdravotních 
a  sociálních služeb (aby byly dostupné 
a kvalitní). 

I  z  toho důvodu chceme mimo jiné 
zvyšovat kvalitu silniční sítě, udržovat 
a rozvíjet dopravní dostupnost ve veřejné 
dopravě a  pomáhat s  připraveností po-
zemků na  výstavby obchvatů. Podporu-
jeme zachování přeshraničních jízdenek 
a chceme prověření efektivnosti projektu 
Vysokovské spojky. 

V  oblasti životního prostředí se bu-
deme podílet na  zajištění zásobování 
kvalitní pitnou vodou výstavbou vodovo-
dů, kanalizací a čistíren odpadních vod, 
ale i  důslednou ochranou zdrojů pitné 
vody. Prosazujeme projekty na  zadržo-
vání vody v krajině a pozemkové úpravy. 
Podpoříme budování protipovodňových 
opatření.

V rámci zdravotnictví chceme kvalitu 
a  dostupnost zdravotní péče v  oblast-
ních nemocnicích. Budeme řešit posílení 
personálního obsazení nemocnic. Pro-
sazujeme rozšíření mobilní, ambulantní 
i  lůžkové hospicové péče. Podpoříme 
dostupnou lékárenskou a zubařskou péči 
na celém území kraje.

Váš Pavel Bělobrádek

Co nejvíc trápí občany

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

/ Zpracovatel: Pavel Bělobrádek  

MV č.34/2016 Sb. 

Koncem srpna začaly stavební práce na záchraně bývalé školy v Novém 
Městě nad Metují Krčíně. Podařilo se to díky skupině místních obyvatel 
sdružených ve spolku Zachraňme starou školu, kteří za zachování kulturní 
památky dlouhodobě bojují. V současné době probíhá první etapa obnovy, 
kdy tesaři dávají novou střechu.                                  Foto Irena Řehounková

Školu se podařilo zachránit
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Právní poradna Dity Vávrové
V  současné době mám více dluhů a  chtěla bych podat návrh na  insolvenci a  požádat soud 

o oddlužení. Jelikož jsem ztratila práci, jsem vedená na úřadu práce, je to v tomto případě možné?

Jste-li již v úpadku (máte 2 a více věřitelů a závazky více než 30 dnů po splat-
nosti a  nejste schopna tyto závazky hradit), můžete podat insolvenční návrh 
a požádat o řešení oddlužení formou plnění splátkového kalendáře se zpeněže-
ním majetkové podstaty. 

Dle současně platného zákona již není nutné osvědčit, že dosahujete příjmu, 
kterým bude splaceno 30% závazků, nicméně musíte splnit podmínku, že jste 
schopna splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, zá-
roveň minimálně stejnou částku ostatním věřitelům a k  tomu ještě v plné výši 
pohledávky na výživném ze zákona a odměnu sepisovatele. Pokud tedy nemáte 
vyživovací povinnost a současně uhradíte předem odměnu sepisovatele návrhu, 
pak musíte osvědčit, že budete splácet minimálně 2.200,-Kč měsíčně (odměna 
správce totiž činí 1.089,-Kč). Tuto podmínku můžete splnit i uzavřením darovací 
smlouvy, kterou se dárce zaváže, že bude do majetkové podstaty hradit, napří-

klad do doby, než si najdete vhodné zaměstnání.
O sepsání návrhu můžete požádat v naší kanceláři.  Vyřízení trvá cca 2 týdny.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz
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Když jsem před čtyřmi lety vstu-
poval do veřejného života jako po-
litik, bylo to proto, že jsem chtěl 
dále sloužit veřejnosti, tak jako 
celých 26 let před tím v uniformě, 
neboť politiku v prvé řadě za služ-
bu veřejnosti považuji. Byl jsem si 
také plně vědom toho, že v politice 
je třeba mnoha kompromisů, ale 
primárně by i jejich cílem mělo být 
pomoci řešit problémy obyvatel 
našeho kraje, naší země a  neměly 
by vést ke  zklamání důvěry těch, 
kteří nám ji ve volbách dali, ale ani 
ke  zklamání nás, jejichž snahou je 
také dokázat, že politika nemusí být 
sprosté slovo.

Chápu, že jsme před volbami, 
a že každý kandidát má právo vyjá-
dřit svůj názor, který může být od-
lišný od druhého. Chápu, že může 
zaznít i jakákoliv konstruktivní kri-
tika, ale jsem pevně přesvědčen, že 
by vždy měla být založena na prav-
dě, ověřených a nezkreslených sku-
tečnostech a neměla by být osobní. 
A není pro mě ani přijatelné, že je 
možné napsat cokoliv, jenom pro-
to, abych se vyhradil proti někomu 
jinému.

NIKDY JSEM ÚTOČNOU
KAMPAŇ NEVEDL

Já se podle toho řídím a  řídil 
ve  všech svých vyjádřeních v  sou-
vislosti s  jakoukoliv svou kandi-
daturou a  nikdy jsem útočnou 
kampaň nevedl. Nemohu ale mlčet 
k  tomu, když jsem si v  regionál-
ních novinách ECHO přečetl velmi 
osobní a  adresnou, ale hlavně ne-
pravdivou, kritiku své práce v kraj-
ské dopravě od  pana Petra Kolety, 
resp. patrně spíše od dalšího člena 
hnutí ANO pana Jiřího Prokopa 
prostřednictvím Petra Kolety, se 
kterými jsem byl při řešení dopra-

vy na  Náchodsku ve  velmi úzkém 
kontaktu a kteří byli přítomni řadě 
jednání. 

Možná i  proto bych rád pouze 
věčně uvedl několik skutečností 
k panem Koletou kritizovaným bo-
dům.

Již na  přelomu roku jsem i  pro-
střednictvím médií vysvětloval, 
proč po prosincové změně jízdních 
vlakových řádů došlo ke změně na-
sazení motorových vozů 854 na tra-
ti 026 v úseku Starkoč – Náchod – 
Hronov – Meziměstí – Broumov, 
kdy došlo na  jedné straně ke  zvý-
šení cestovního komfortu (vozy 
854 prošly celkovou rekonstrukcí, 
mají čtyřnápravovou konstrukci 
s lepším odhlučněním a větší kapa-
citu než doposud používané vozy, 
v nichž nedostatek míst způsoboval 
v  nedávné době v  přepravní špič-
ce problémy), ale na  druhé straně 
i  k  určitému diskomfortu pro ces-
tující s  omezenou pohyblivostí, 
handicapem nebo pro maminky 
s  kočárky a  malými dětmi, proto-
že tyto vozy nejsou nízkopodlažní. 
Bohužel tyto vozy byly nasazeny ze 
strany ČD přesto, že kraj požadoval 
jiné, a  s  ohledem na  v  minulosti 
uzavřené nevýhod-
né smlouvy, s  tím 
kraj nemohl účin-
ně nic udělat. Čes-
ké dráhy argumen-
tují tím, že k  části 
vozům, které byly 
v našem kraji pou-
žívaný a které byly 
n í z k o p o d l a ž n í , 
skončil pronájem 
a  musely být vrá-
ceny pronajímateli 
a  v  současné době 
ČD nedisponují 
dostatečnou kapa-
citou náhradních 

nízkopodlažních vozů. Přesto, že 
jediná nevýhoda nově nasazených 
vozů 854 je to, že je třeba do nich 
nastupovat po  schodech, považu-
ji osobně jejich využívání za  pře-
chodný stav. Nasazení bezbariéro-
vých vlaků patří v současnosti mezi 
naše hlavní priority při posouzení 
nabídek nových dopravců, kteří za-
jistí železniční přepravu od prosin-
ce 2021. 

BEZBARIÉROVÉ VLAKY
JSOU NAŠÍ PRIORITOU

A co se týká nového vedení vla-
ku „Dobrošov“. Tak zde bych chtěl 
hned úvodem připomenout, že 
kritikem původního vedení tohoto 
rychlíku byl konkrétně pan Prokop 
(ANO) – viz článek z 18. prosince 
2017 https://www.idnes.cz/hra-
dec-kralove/zpravy/rychlik-vlaky-
-drahy-mezimesti-hradec-praha.
A171218_371290_hradec-zpravy_
tuu a  změna byla prosazena právě 
na základě tlaku opozice.

Nicméně však neznamenala ná-
vrat do  období před prosincem 
2016, kdy cestující ze stanic mezi 
Meziměstím a  Starkočí směřující 

do  Prahy museli přestupovat dva-
krát, a  sice ve  Starkoči a  Hradci 
Králové, ale díky vedení rychlíku 
R 950 z Trutnova bude přestup pro 
cestující z  této trati pouze jeden, 
a to ve Starkoči. 

Královéhradecký kraj ale nechtěl 
rezignovat na  zachování přímé-
ho železničního spojení z  Hradce 
Králové na  Náchodsko/Broumov-
sko, a proto došlo od 15. 12. 2019 
v období ranní a odpolední špičce 
v  pracovních dnech navíc k  zave-
dení jednoho páru spěšných vlaků 
„Dobrošov“ v trase Broumov – Me-
ziměstí – Náchod – Jaroměř – Hra-
dec Králové. 

RYCHLÍKY A SPĚŠNÉ VLAKY

Dalším přínosem, který vyplývá 
z prodloužení trasy rychlíku R 951 
až do Trutnova, je vznik pozdějšího 
přímého spojení Prahy a Trutnova 
s odjezdem z Prahy po 18. hodině. 
V případě přetrasování okrajových 
rychlíků z/do Trutnova je možné 
na tyto vlaky nasadit soupravu slo-
ženou z  modernizovaných klima-
tizovaných vozů, neboť železnič-
ní stanice v  Trutnově je na  rozdíl 

od  Meziměstí 
vybavena tech-
nickým záze-
mím pro před-
tápění vozů. 
V  neposlední 
řadě je přetra-
sování rychlí-
ků do  Trutno-
va vhodné ze 
systémového 
hlediska, neboť 
přímé spojení 
by bylo na-
bízeno vždy 
v relaci Hradec 
Králové – Trut-

nov, do Náchoda pak s přestupem 
ve  Starkoči, což vede ke  zpřehled-
nění nabídky pro cestující i k zjed-
nodušení tvorby výlukových opat-
ření.

Při této příležitosti si dovolím 
konstatovat, že kromě aktivity kra-
je při zavádění spěšných přímých 
vlaků z  našeho regionu směrem 
na  Hradec Králové je potřeba usi-
lovat i o přímé rychlíkové spojení, 
přičemž smysluplné to bude zejmé-
na, až se podaří vybudovat nejen 
např. Vysokovskou spojku, která 
umožní přímé vedení železnice 
do  našeho regionu, ale hlavně až 
se podaří modernizovat železnič-
ní infrastrukturu zejména směrem 
na Náchod a Meziměstí včetně do-
budování moderního zázemí pro 
provozování takovýchto rychlíků.   

PŘÍMÉ SPOJENÍ AUTOBUSEM

A  také je třeba připomenout, že 
cestující, kteří preferují spojení bez 
přestupu, mohou i nadále využívat 
přímé autobusy na  lince Broumov 
– Police nad Metují – Hronov – 
Náchod – Hradec Králové – Praha 
v pracovních dny i o víkendu. 

Jakékoliv podrobnosti, seznáme-
ní s  výsledky provedených analýz 
před provedením změny ve vedení 
rychlíku R 950, nebo další dotazy 
k oběma uvedeným tématům před-
ložím nebo vysvětlím komukoliv 
rád osobně. Ostatně činím to tak 
celé čtyři roky, kdy jezdím po  ce-
lém kraji, setkávám se s  občany, 
odvážím si úkoly a dotazy, na které 
odpovídám a  úkoly řeším. A  to je 
asi tak vše, co bych chtěl k celé zále-
žitosti uvést a dále nechám na čte-
nářích, občanech a  voličích, čemu 
chtějí věřit, případně koho volit.

Martin Červíček

Kritika by měla být založena na pravdě

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pan-
demické situace Královéhradecký kraj 
po  dohodě s  Krajskou hospodářskou 
komorou zrušil plánované Prezentace 
středních škol a  zaměstnavatelů pro 
rok 2020. Školy ale o  možnost vlastní 
prezentace a  motivace potenciálních 
žáků nepřijdou. V  Náchodě se mělo 
představení konat v pátek 2. října.

 
„Akci proto přesuneme do virtuální-

ho prostoru. Každá střední škola může 
do konce října vytvořit své prezentační 
video o  maximální délce čtyři minu-
ty, která budou zveřejněna na  portálu 
skolysobe.cz, kde se s nimi budou moci 
seznámit žáci základních škol i  karie-
roví poradci,“ uvedla náměstkyně pro 
školství Martina Berdychová.

Prezentace
nebude

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

Dne 15. 8. 2020 proběhlo na bývalém koupali-
šti v Novém Městě nad Metují setkání příznivců 
jeho obnovení. Počet návštěvníků se blížil ke třem 
stovkám, i když asi po hodině a půl přišel slejvák. 
Část lidí se rozutekla, ale po  dešti přišli i  dal-
ší. Protože však příznivci volají po  zopakování 
akce, rozhodli jsme se pro 10. 10. 2020 od 14.00 
na Pavlátově louce, která je bývalému koupališti 
nejblíže a je tam veškeré zázemí. Současná situace 
v ČR nám ale akci uspořádat nedovoluje. 

Iniciativa „Jdeme na  koupálko“ zvažuje cestu 
zofi cielnění svého postavení, formou registrova-
ného spolku. Další věc v řešení problémů, mimo 
jiné i  s  biotopem nastala nyní, kdy Město roze-
sílá dotazník občanům se zavádějícími otázkami 
typu, zda si přejí biotop na stávajícím nebo jiném 
místě nebo akvapark na  stávajícím nebo jiném 
místě. Jestliže v  internetové debatě na  námitky 
občanů reaguje zastupitel za KDU-ČSL ve smys-
lu, že považuje otázku za nešťastně položenou, je 
to trapas. Dotazníkový průzkum, co si obyvatelé 
města přejí a zastupitelé to netuší, je součástí stra-
tegického plánu a  stojí přes půl milionu korun, 
někdo takto zvorá. Bez ohledu na  to, že výsled-
ky z minulých dotazovaných let nechávají zdejší 
úřad zcela chladným (koupaliště bylo vždy na sa-
mém vrcholu). 

Kdo bude dotovat případnou velmi drahou stav-
bu s výhledem uskutečnění v horizontu až desítek 
let, drahý provoz a kolik lidí odmítne platit neúměr-
ně vysoké vstupné? Stačí si porovnat ceny napříč 
republikou. Přesto, že otázka akvaparku na jiném 
místě je i z pohledu Města ve sféře sci-fi , mystifi ku-
je občany a dává letitou otázku na novou startovní 
čáru. Vždyť i třicetimilionová investice za biotop se 

zdá někomu mnoho. Toto vlastně zaznělo ze strany 
úřadu již po předání petice za obnovu, před více 
než dvěma lety. Přitom se na projekt protipovod-
ňové hrázky škrtí skoro každá tisícovka a měla by 
přitom ochraňovat majetek Města. 

Jinde se naopak rozdává příliš. Zvláštní hos-
podaření. Ač vlastně většina požadovaných 
průzkumů vyšla pro biotop pozitivně, vždy se 
ze strany Města „objeví“ další problém, který je 
třeba zkoumat a  získá se potřebný čas pro další 
odklady. Za dva roky existence Pracovní skupiny 

koupaliště víme, že v  původním místě je dosta-
tečný zdroj kvalitní vody, svítí tam slunce a dá se 
vybudovat protipovodňový val. Kladně dopadla 
i  dopravní studie a  biologické hodnocení. I  tak 
je některým zastupitelům trnem v oku a chtějí ji 
zrušit. V tomto směru asi není město jako měs-
to!!! Někde hledají možnost, aby to šlo a  pruž-
ně, u nás, aby to s průtahy nešlo. Za nabídnutou 
pomoc a zdarma vykonanou práci, hlavně v ob-
lasti studie biotopového koupaliště a  budoucích 
stavebních odborných návrhů od  arch. Lichého 
a ing. Brože z občanské iniciativy, nikdo z Města 
nepovažoval za slušné říci jim: díky. To i přesto, 
že někteří odborníci z úřadu by to sami měli mít 
v náplni práce.

Protože nezodpovězených otázek je příliš, lze se 
obávat, že současné zastupitelstvo žádné důležité 
kroky v  novoměstském dění bohužel nepřinese. 
Naopak jsou mezi občany opodstatněné obavy, 
že se mohou napáchat nenávratné škody i  díky 
neschopnosti využít prostředky z dotačních pro-
gramů.

Poděkování zaslouží zastupitelé, kteří se přes 
silný nátlak drží svého vlastního pohledu na věci 
veřejné. Za  předchozí akci na  koupališti patří 
poděkování dobrovolníkům, kteří přišli odkli-
dit metráky mulčované trávy, stánkařům, kteří 
na  poslední chvíli nezaváhali nahradit původně 
slibujícího prodejce, dobrovolným hasičům Spy, 
sponzorům za  zakoupení bazénků a  hlavně ná-
vštěvníkům, kteří svojí podporou jasně dávají na-
jevo, že se nevzdáme.

Proto za všechny příznivce: „Jdeme na koupál-
ko“ - spolek, jehož existence bude trvat až do ví-
tězství zdravého rozumu.
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* Hledá se pohodová, upřímná, sympa-
tická žena štíhlejší postavy, kamarádku 
na  popovídání u  kávy, výlety do  pří-
rody i  společnosti, turistiku, atd. Muž 
ml. vzhledu 68/184/84, okr. NA.  SMS 
604 652 168
* Rozvedený 48 let 175/85 hledá ženu 
na seznámení z Náchoda, která má ráda 
přírodu. Tel. 721 655 611
* Vdovec 74/170 rád pozná ženu při-
měřeného věku se zájmy o  tanec, ces-
tování a  vše krásné kolem nás. Tel. 
733 517 291

* Sháním dlouhodobý pronájem bytu 
1+1 nebo 2+1 v Náchodě. Tel. 732 111 937
* Pronajmu byt 2+1 ve  Velkém Poří-
čí, volný od října 2020. Více info na  tel. 
733 717 073
* Pronájem bytu 2+1 64 m2 v  Náchodě, 
Běloveská ul. po částeč. rekonstrukci. Ná-
jem 6.500 Kč + energie. Kauce 13.000 Kč. 
Tel. 728 241 433

* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. 
Více informací na tel. 608 110 041
* Pronajmeme krásně zrekonstruovaný 
byt 1+1 s balkonem v Náchodě u nemoc-
nice (cca 11.000,-Kč se službami), kauce 
15.000,-Kč, tel. 602 204 002.
* Pronajmu dlouh. byty 1+kk, 2+kk 
a 3+kk v 1.NP v nově zrek. domě v NA, 
plast. okna, zateplení, náj. podle velikosti 
od 5.500 Kč – 7500 Kč +zál. voda a plyn 
2000Kč - 2500Kč +el. +kauce, volný cca 
11/20. Tel.608 903 050
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk 
a  2+1 v  Náchodě, ul. Běloveská, včetně 
vybavené kuchyně. Okna bytu k řece. Ná-
jem (2+kk) 7.900 Kč + energie + kauce. 
Nájem (2+1) 8.900 Kč + energie + kauce. 
Tel. 774 224 446
* Pronajmu garzonku v Hronově. Příze-
mí. Tel. 608 66 77 30
* Koupíme menší byt v N. Městě n/Met., 
nejlépe v  nízkém podlaží nebo s  výta-
hem. Cena dohodou, tel. 704 126 072.
* Prodám nový luxusní družstevní byt 
3+kk v  Náchodě v  nízkoenergetickém 
domě s  vlastním parkovacím stáním. 
Kontakt 730 517 357, 733 735 709.

* Prodám byt 1+1 v  osobním vlast-
nictví, 33 m2, lokalita Plhov, páté pa-
tro, výtah, byt je v  původním stavu. 
Cena 1.250.000,- Tel.: 602 275 222

* Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před re-
konstrukcí. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmu malou přízemní garsonku 
v zahradě v Náchodě Bělovsi, pro jednu 
osobu. Nájem 4.100 Kč + záloha na ener-
gie. 1.500 Kč. Tel. 777 737  127

* Koupím les i  s  pozemkem. Jakékoliv 
stáří. Může být malá výměra, nebo ne-
udržovaný. Napadený kůrovcem nevadí. 
Tel.: 773 585 290

Rodina hledá ke koupi rodinný dům 
v  České Skalici. Dům nemusí být 
po  rekonstrukci. Předem děkujeme 
za nabídku. Tel: 776 525 053

* Koupím garáž v Polici nad Metují nej-
lépe u  fotbalového hřiště. Cenu respek-
tuji. Nabídněte prosím. Tel. 722 762 707
* Pronajmu garáž v Náchodě, Vodáren-
ská ulice (za VaKem). Tel. 606 379 502
* Dlouhodobě pronajmu garáž v centu 
Hronova. Cena 1000Kč/měsíc. Jen vážní 
zájemci!  Tel. 777 133 136

* Pronajmeme kancelář 40 m2 (nebytový 
prostor) v blízkosti centra Nového Města 
nad Metují (cca 250 m od  autobusové-
ho nádraží). Lze využít jako kancelář či 
poskytování služeb. Po kompletní rekon-
strukci. Součástí je WC, umyvadlo a další 
místnost. Prostor se skládá ze dvou míst-
ností. Nájem 6.000 Kč za 40 m2 + energie.  
Tel. 733 735 709

* Prodám dva dřevěné žebříky 8,5 m 
dlouhé, skladované v  suché garáži. Lev-
ně. Tel. 736 503 029.
* Prodám hydraulickou štípačku 
na  dřevo Hecht 650 max. 5 tun. Ne-
využitá, Náchod. Cena 3000 Kč. Tel. 
774 180 060
* Prodám krmné brambory 3Kč/kg. Ná-
chod, tel: 604 604 801
* Prodám smrkové palivo v metrech, su-
ché skladované pod střechou, 450,- Kč/
m3, tel. 602 428 288 Hronov
* Nabízím sporák na  propan butan a  2 
bomby, cena dle dohody. Tel. 728 949 719
* Prodám palivové dřevo. Cena 700 Kč/
prostorový metr. Po dohodě možná do-
prava. Telefon 733 644 249
* Nabízím dřevo kotel Golemek s  vý-
měníkem + jeden náhradní výměník, 
i  na  velká polena. Cena dohodou. Tel. 
605 285 792
* Prodám udírnu „lokomotiva“. Levně. 
Tel. 604 203 001
* Prodám traverzu I  16, délka 3,30 m. 
Levně. Tel. 732 239 379
* Prodám doma vykrmené prase mlé-
kem, šrotem a  chlebem, váha 160 – 
180 kg, cena živé váhy 43 Kč/1kg. Tel. 
605 073 764
* Prodám plynový sporák Mora s horko-
vzdušnou elektrickou troubou, používaný 
půl roku, nový, cena 4.500 Kč při rychlém 
jednání sleva! Pův. cena 8000,- Kč. Šicí 
stroj skříňkový zn. Sputnik na  motorek, 
ve  velmi dobrém stavu, cena 500,- Kč. 
Mandl Tesla, šíře válce necelý metr, funkč-
ní, cena 500,- Kč. Šlapací šicí stroj, je třeba 
vyměnit řemen, jinak funkční, cena do-
hodou. Káru dvoukolku, nutná výměna 
duší za  300,-Kč. Boiler Dražice stáří 10 
let, 80 litrů, cena 1.200,-Kč, při rychlém 
jednání sleva. Boiler kombinovaný, ne-
rezový, nutná výměna topného tělesa. 
Fungoval perfektně 25let, za odvoz. Tel. 
605 283 754
* Prodám kulaté balíky sena 50*70 cm 
(19kg) 100 Kč/ks. Tel: 776 049 577
* Prodám domácí prase v půlkách, krm-
nou řepu. Pronajmu garáž na Kladské ul., 
Náchod. Tel. 603 871 346
* Prodám rozkládací pohovku s  úlož-
ným prostorem. Cena dohodou. Tel. 
728 378 148
* Nabízíme palivové dřevo štípané 
v  délkách 25-60 cm dle dohody smrk 
od 600 Kč prms, tvrdé od 1000 Kč prms. 
Dále nabízíme možnost štípání vašeho 
dřeva u  vás nebo přímo v  lese do  max. 
průměru kmene 40 cm. Možnost dopra-
vy kapacita vleku až 20 prms. Telefon 
736 731 451

* Koupím staré kočárky a panenky i po-
škozené. Mob: 603 487 435
* Koupím historické rybářské věci. Mo-
bil 730 935 935
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30 
* Koupím historické Rybářské věci. Mo-
bil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
grafie, reklamní fotografické materiály. 
TEL.: 777 559 451
* Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry 
apod. TEL.: 603 549 451
* Koupím hodinky PRIM a  náhradní 
díly na  hodinky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky a  další díly. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, 
vyznamenání i  z období socialismu v  ja-
kémkoli stavu. TEL.: 603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty a  jiné. 
TEL.: 722 907 510

* Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci, veškeré hračky KDN aj., 
různé vláčky MERKUR aj., starožit-
ný a chromovaný nábytek a jiné zají-
mavosti do r. 1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopi-
sy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, vete-
rány atd. TEL.: 608 811 683

* Koupím vše s hodinářskou témati-
kou: hodinky, hodiny, budíky, propa-
gační materiály, knihy, plakáty, různé 
součástky i  díly, např. od  fy PRIM 
a dalších značek. TEL.: 777 579 920

* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůsta-
lost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

* PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKŮ. 
Půjčím motorový provzdušňovač trávní-
ků 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 Vrchovinna  výpomoc s  úkli-
dem. Prosím, nevolejte, pište sms 
na číslo 777 754 748, ozvu se Vám.

* Převedu záznamy z videokazet na DVD 
nebo flešku, levně. Tel: 777 554 484.
* Starý pán 93 let hledá dámskou spo-
lečnost přibližného věku do jeho domu. 
Samota je hrozná. Možnost bydlet u mě. 
Náchod. Tel. 775 186 927
* Zpracuji rodokmen vašeho rodu, 
ve  větším či menším rozsahu. Vhodné 
i jako dárek vašim blízkým. Podrobnější 
informace na tel. 737 191 880

* Dne 25.9.2020 se v Náchodě Bělov-
si u Bonata zaběhl kocourek – čer-
nobílí strakatý, slyší na jméno Flí-
ček. Pokud jste ho zahlédli prosím o 
informaci na tel. 776 029 717

* Koupím platné doklady (tech. průkaz) 
na tříkolku Velorex. TEL.: 604 437 128

* Koupím JAWA kývačka, panelka, pé-
rák, pařez, stadion, i ve  špatném stavu, 
s doklady i bez. Tel. 777 222 232
* Prodám Mercedes Vaneo najeto 
217  000 km STK na  rok a  půl, částečná 
koroze, r.v. 2004, první majitel, závěs, 
loni nová baterie, brzdové desky, před-
ní tlumiče, pera, řemen motoru, vodní 
pumpa, alternátor, kladka napínací, letos 
nová zadní pera, brzd. desky a  trubka, 
vyjížděcí plošina a přepážka - N1  Cena: 
20.000 + náklady. Tel. 602 436 986
* Prodám os. auto zn. Toyota, r.v. 2009 
+ 4 ks zimních pneu na diskách, výborný 
stav, barva světlá. STK do 1/2021. Cena 
70.000,- Kč. Tel. 721 119 083
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KOUPÍM

RŮZNÉ

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 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
OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

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 

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 

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

◆ ◆ 

Provádím zednické
a řemeslnické práce

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

Tel. 737 296 438

Michal ŠKORPIL

www.ford-skorpil.cz

Hostinec NA KRÁLÍKU, Zblov 19
Vás srdečně zve na:

ŘÍZKOVÉ HODY
V sobotu 10.10.

a v neděli 11.10.2020

POSVÍCENÍ
V sobotu 24.10.

a v neděli 25.10.2020

SVATOMARTINSKÉ 
HODY

V sobotu 7.11
a v neděli 8.11.2020

V sobotu 14.11.
a v neděli 15.11.2020

Pečená husa pouze na objednávku!

Všechny plánované akce se
uskuteční, pokud to situace

a vládní nařízení dovolí.
Tel. 491 452 262, 776 006 026
Podrobnosti naleznete na
www.hostinecnakraliku.cz

   776 622 777
www.realitytichy.cz

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

AUTO - MOTO

PRODÁM
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Náchodské nemocnici přibyly dva moderní pavilony
1,4 miliardy korun – tolik si vyžá-

dala stavební část první etapy moder-
nizace a  dostavby Oblastní nemocni-
ce Náchod. Po  27 měsících je největší 
investice v historii Královéhradeckého 
kraje hotová. Dva nové pavilony teď 
zahájí zkušební provoz, aby na začátku 
příštího roku začaly sloužit pacientům.

„Cílem první etapy modernizace ná-
chodské nemocnice byla výstavba dvou 
nových pavilonů. Pavilon K bude sloužit 
jako centrální budova, kde se pacientům 
dostane vyšetření a  kde bude probíhat 
veškerá operativa. Následnou péči pak 
zajistí pavilon J s  kapacitou až 150 lů-
žek. Obě budovy jsou propojeny jak 
v nadzemní, tak v podzemní části. Jsem 
doopravdy rád, že se kraji tuto dlouho 
plánovanou investici podařilo dokončit. 
Náchodskou nemocnici to posouvá mezi 
špičková zdravotnická zařízení naší re-
publiky,“ uvedl náměstek Aleš Cabicar 
odpovědný za oblast zdravotnictví.

Do  pavilonu K  se po  skončení  
zkušebního provozu přestěhuje dětské 
oddělení, oddělení porodnice, ARO 
a  JIP, operační sály a  všechny zobra-
zovací metody. V pavilonu J se budou 
nacházet lůžková oddělení ortopedie, 
chirurgie, gynekologie a porodnice.

„Po  několika letech příprav a  více 
jak dvou letech stavebních prací jsme 
dokončili největší investici kraje v  jeho 
dvacetileté historii. Děkuji celému týmu 
odboru investic za  skvěle odvedenou 

práci. Právě lidé z krajského úřadu mají 
obrovský podíl na  tom, že má Náchod 
dva nové moderní nemocniční pavilony. 
Tady to ale nekončí. Teď je ještě potře-
ba pořídit všechny zdravotnické a  IT 
technologie a  vnitřní vybavení budov 
a  také začít připravovat druhou etapu 
modernizace, která splní hlavní cíl celé 
investice – sestěhovat nemocniční areál 
do  jednoho centra,“ řekl radní Václav 
Řehoř odpovědný za  oblast investic 
a majetku.

Za  první etapu modernizace  
Oblastní nemocnice Náchod kraj za-
platil celkem 1,4 miliardy korun. Další 
položkou je pořízení vybavení pavi-
lonů za  400 milionů korun. V  rámci 
druhé etapy by mělo v budoucnu dojít 
k výstavbě dalšího pavilonu a k adap-
taci těch stávajících tak, aby se horní 
část nemocničního areálu mohla pře-
místit do té dolní. Náchodská nemoc-
nice je největším zdravotnickým zaří-
zením zřizovaným Královéhradeckým 
krajem, které slouží spádové oblasti 
pro více jak 200 tisíc obyvatel.

Kraj poprvé soutěž na modernizaci 
náchodské nemocnice vypsal v březnu 
2012, v  květnu následujícího roku ho 
zrušil. Obdobný případ byl u druhého 
tendru, který vypsal v  červenci 2015. 
Třetí soutěž zrušilo nové vedení kra-
je v  prosinci 2017 z  důvodu jeho ne-
důvěryhodnosti a  následně vypsalo 
1. srpna 2017 v  pořadí čtvrtý tendr. 
V  listopadu 2017 kraj obdržel celkem 

tři nabídky. Tu nejnižší ve  výši 1,344 
miliardy korun nabídlo konsorcium 
společností Geosan Group, a. s., a BAK 
stavební společnost, a. s., které v dubnu 
2018 zahájilo stavební práce.

Akce 1.699 Kč
obruba dle vlastního výběru

+ jednoohnisková brýlová skla

Profi  1,5 s antirefl exní úpravou + pouzdro

Nejlevnější  
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o. 
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz
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