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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

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

Na pěší zónu Kamenice se vrátily vývěsní hodiny
Poslední zářijový týden se vrátily 

na své místo opravené vývěsní hodiny 
v  majetku města umístěné na domě 
čp. 139 na Kamenici v Náchodě. Jejich 
opravu za celkem 157.300 Kč realizo-
val pan Petr Podzemský z Prahy.

V rámci opravy byla provedena
rekonstrukce kované konzoly 
a kotvících a spojovacích prvků. 
Hodiny byly restaurovány a doplně-
ny replikami chybějících fragmentů 
hodinového tělesa, pláště, skleně-

ných ciferníků a zasklení a prošly 
antikorozní a povrchovou úpra-
vou.  Pro hodiny bylo provedeno 
nové připojení na elektřinu a syn-
chronizace času je nyní zajištěna 
modulem GPS. 

„Máme radost, že i v dnešní době, 
kdy všichni máme k  dispozici časo-
vé údaje v  nejrůznějších zařízeních, 
jsou opět funkční hodiny, které jsou 
nedílnou součástí hlavní pěší zóny od 
dob první republiky,“ uvedl k  jejich 
znovuzprovoznění místostarosta 
Jan Čtvrtečka.

Poděkování patří manželům 
Kudelkovým, kteří hodiny převed-
li na základě darovací smlouvy do 
vlastnictví města Náchoda, a ma-
jitelce domu čp. 139 za možnost je 
vrátit na své původní místo.

Jazykové kurzy
1. až 4. ročník a konverzační kurzy

němčina                                 angličtina
tel. 603 440 969                   tel. 774 374 784

e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
www.gatenachod.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT DOTACÍ
administrace

projektů a programů

Místo výkonu:

NEKONÁ SE
Beránek Náchod s ohledem na 

zhoršující se situaci s „koroná-
čem“ musel zrušit muzikál Starci 
na chmelu (12. a 13. 10.) a koncert 
Jitky Zelenkové (19.10.). Ze stej-
ných důvodů bylo zrušeno vystou-
pení kapely Katapult (3.10.) a Jaku-
ba Smolíka (7.10.)
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Nový propagační materiál Nového 
Města nad Metují s  názvem Aktivní 
senior, který nabízí výlety pro dědeč-
ky a babičky na cestách, byl slavnostně 
pokřtěn 1. října 2020. „Od počátku le-
tošního roku jsme potají připravovali 
nový projekt, který zahrnuje tištěného 
průvodce, tři tipy na výlet a mnohé dal-
ší. „Cílovkou“ je tentokrát skupina, již 
v našem infocentru obzvláště rádi vídá-
me – dámy a pánové ve věkové kategorii 
60+ se zálibou v turistice. Abychom při-
pravili nabídku opravdu na míru, požá-
dali jsme o zapojení novoměstský Klub 
seniorů Dobrá pohoda. Ti nám po-
mohli řadou praktických připomínek,“ 
komentuje celou událost Jiří Švanda, 
pracovník informačního centra v  No-
vém Městě nad Metují a  spoluautor 
Aktivního seniora. Kmotrou Aktivního 
seniora se stala vedoucí klubu seniorů 
paní Věra Mimrová, jež byla svými svě-
řenci obdarována podobiznou ve formě 
dřevěné fi gurky, která se stane součástí 
muzejního betlému.

S vnoučaty

i pejskem

do města

na skále

 Zleva: Aleš Cabicar (TOP 09), Martin Červíček (ODS), Pavel Bělo-
brádek (KDU-ČSL) a  Pavel Bulíček (Piráti) představili předběžnou 
dohodu o koaliční spolupráci na příští 4 roky.

Pokud jste odpověděli ANO a  svou 
odpověď myslíte opravdu vážně, máte 
z  půlky vyhráno. Jsme Metujští tygři 
(metujstitygri.cz), sportovní klub zim-
ního a  dálkového plavání v  Náchodě 
a  rádi bychom vám pomohli na  vaší 
cestě nejen za lepším zdravím. A to zá-
bavnou formou, bez léků a zdarma.

Ptáte se jak na to? Stačí přijít na naše 
plavecké tréninky, které se konají každé 
pondělí a středu od 17 hodin. Do konce 
října se scházíme u  rybníka Podborný 
za  koupalištěm v  Náchodě a  od  listo-
padu u  bývalého internátu Obchodní 
Akademie v  Náchodě u  řeky Metuje. 
S sebou si vezměte plavky, ručník, do-
poručujeme boty do  vody, plavecké 
brýle a čepici.

Říká se: Nikdo učený z nebe nespa-
dl. A zrovna to samé platí i o otužilosti. 
Proto nemusíte mít žádné obavy. Důle-
žitá je pravidelnost a výsledky na sobě 
zanedlouho pocítíte sami. Začít se dá 
v  každém věku. Zimnímu plavání se 
věnují jak děti, tak i  lidé důchodové-
ho věku. Každý podzim máme několik 

nováčků, kteří už v zimě s radostí pla-
vou v ledu, a na jaře, když končí sezó-
na, mají lepší imunitu, lepší pocit sami 
ze sebe, jsou plni zážitků a  už se těší 
na další sezónu.

Co vše konkrétně otužování zlep-
šuje? Velmi výrazně posiluje imunitu, 
tzn., že v zimě byste neměli být nemoc-
ní, a  pokud přeci jen, tak s  podstatně 
lehčím průběhem. Dále posiluje kar-
diovaskulární systém, působí přízni-
vě na  kožní problémy, pružnost cév, 
u mužů zlepšuje plodnost, také posílíte 
svou pevnou vůli, díky čemuž možná 
sklidíte i  uznání okolí a  získáte lepší 
pocit ze sebe sama. Ač se to zdá neu-
věřitelné, otužilci si svůj pobyt ve vodě 
opravdu užívají a  zažívají pocity štěstí 
a  euforie, jelikož se do  těla vyplavují 
endorfi ny. Mnoho lidí zaujme i fakt, že 
se při této aktivitě může hubnout. Toho 
přínosného je opravdu hodně a na  in-
ternetu je na toto téma mnoho pěkných 
článků. Osobně mohu potvrdit, že se 
nejedná o žádné čáry nebo plané sliby, 
ale mnohokrát potvrzenou pravdu. 

Náš klub letos slaví 50 let od svého za-
ložení. Účastníme se závodů v  zimním 
plavání po celé České republice, patříme 
mezi top 10 klubů v ČR, přestože nemá-
me takovou členskou základnu jako na-
příklad Praha. Během sezóny pořádáme 
tři závody a jednu veselou silvestrovskou 
akci v  maskách pro širokou veřejnost, 
na které křtíme nové otužilce. Loni jsme 
se také účastnili charitativní akce, jejíž 
výtěžek byl věnován dívce z  Hronova 
trpící pohybovým postižením. Někte-
ří z  nás se účastní otužileckých výletů. 
Máme mezi sebou pokořitele ledové 
míle i  rekordmana v několika otužilec-
kých disciplínách, takže pokud budete 
potřebovat poradit nebo povzbudit, jste 
ve správných rukou. V klubu vládne ka-
marádská atmosféra, kdy se vzájemně 
podporujeme, takže se nemusíte stydět 
přijít mezi nás. Jak jsem již výše zmí-
nil, nikdo z nás se otužilcem nenarodil, 
a navíc v těchto dnech je ten nejlepší čas 
začít, jelikož je voda ještě relativně teplá. 
Ztratit nemáte co, získat můžete mnoho.

Josef Záruba, člen Metujských tygrů

Chcete dobrou imunitu, nové přátele a obdiv okolí?

Ve  čtvrtek 24. září 2020 byla slavnostně zpřístupněna dominanta 
Jestřebích hor rozhledna Žaltman, a to na den přesně, 53 let od otevření 
bývalé rozhledny. Za doprovodu hudebního seskupení Za Dvě Dvě a im-
provizačního dua M&D a Kouzla zvuku se konal symbolický křest rozhled-
ny za účasti radního HK kraje Pavla Hečka, senátora Jana Sobotky a staros-
tů okolních obcí. Přítomen byl i účastník stavby původní rozhledny z roku 
1967.

K  slavnostnímu otevření rozhledny byla vydána limitovaná edice 
absolventských turistických vizitek s  fotografi emi z  průběhu stavby roz-
hledny, které jsou do vyprodání 600 kusů k zakoupení za 12 Kč v Turistic-
kém informačním centru Muzeu bratří Čapků na náměstí v Malých Sva-
toňovicích. Každý návštěvník tohoto slavnostního okamžiku si mohl také 
vyzvednout tematickou obálku s  pamětní kartičkou rozhledny Žaltman 
a s čokoládou uvnitř. „ Chtěli jsme tak touto formou poděkovat všem nad-
šencům, turistům a  lidem, kteří nám přispěli jakoukoli fi nanční částkou 
do vyhlášené veřejné sbírky a darovat jim něco na památku. Pamětní kar-
tička je něco, co zůstane na  památku a  čokoláda zase sladkou odměnou 
za výstup po více jak 115 schodech do výšky přesahující 23 m na nejvyšší 
výhledovou plošinu“, okomentoval upomínkový dárek starosta obce Malé 
Svatoňovice Vladimír Provazník. Vstup na rozhlednu je zdarma a bez ote-
vírací doby.

Jestřebí hory mají novou rozhlednu

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

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.

Větší rodinný dům s udržovanou zahradou umístěn v malé vesničce Bohdašín ...................2 199 000,- 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
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

EU - TIP

Cena: 2 690 000,- Kč

Pekárny a cukrárny Náchod a.s.
přijme na HPP do provozovny Náchod

PRACOVNÍKA
NOČNÍ EXPEDICE

Info: Plšek Jan, vedoucí provozu
Tel. 777 765 960

e-mail: vp@be.pekarnynachod.cz

Vzhledem ke  stoupajícímu zájmu 
o  vyšetření na  Covid-19 rozšířila 
od pondělí 5. 10. 2020 dvě z pěti od-
běrných míst v  nemocnicích Králo-
véhradeckého kraje provozní dobu 
na  osm hodin denně, včetně víken-
dů. Odběrový stan náchodské ne-
mocnice tak bude otevřen každý den 
od 8 do 16 hodin, trutnovské odběr-
né místo bude v  provozu ve  všední 
dny od  7 do  15 hodin. Trutnovská 
nemocnice od  pondělí také znovu 
začala vyšetřovat i samoplátce.

Na  odběry je nutné se objed-
nat na  telefonním čísle uvedeném 
na  stránkách nemocnice, a  to jak 
v  případě pacientů indikovaných 
lékařem či hygienickou stanicí, tak 
i  v  případě samoplátců. V  případě 
vysoké vytíženosti odběrového mís-
ta je možné, že pacient nebude ob-
jednán na  následující den, jak bylo 
dosud standardem, ale na  některý 
z dalších dnů. Vyšetřování samoplát-
ců je možné v náchodské a trutnov-
ské nemocnici.

Všechna odběrná místa objed-
návají pacienty vždy do  naplnění 

kapacity laboratoře. Vzorky zpra-
covávají mikrobiologické laboratoře 
v Oblastní nemocnici Náchod a Ob-
lastní nemocnici Trutnov, dohroma-
dy disponují kapacitou 500 vyšetře-
ných vzorků denně. Tato kapacita je 
ovšem dlouhodobě překračována, 
proto nyní Zdravotnický holding 
KHK řeší přístrojové navýšení kapa-
city laboratoří.

Obdobně také nemocnice průběž-
ně navyšují počty vyčleněných lůžek 
pro Covid-19 pozitivní pacienty. Ak-
tuálně disponují nemocnice v rámci 
holdingu celkem 42 standardními 
a 13 intenzivními lůžky, které rozší-
řila náchodská nemocnice o dalších 
11 ventilovaných lůžek, a  to díky 
urychlenému nákupu plicních venti-
látorů uskutečněném v dubnu letoš-
ního roku. Díky tomu, že nemocnice 
již disponuje přístroji, které měly být 
podle původního plánu pořízené až 
do nově vystavených pavilonů, může 
nyní oddělení ARO zajistit péči 
o  Covid-19 pozitivní pacienty, kte-
rých zejména v  náchodském okrese 
rychle přibývá.          Lucie Chytilová

Náchodská nemocnice rozšíří provozní 
dobu odběrného místa

Občanská demokratická strana 
+ Starostové a Nezávislí a Východočeši 
získalo v krajských volbách nejvíce hla-
sů (41.668) a  s  23,53 % vyhrálo volby. 
Ve 45 členném krajském zastupitelstvu 
tak získalo 12 mandátů. V  těsném zá-
věsu skončilo hnutí ANO s  22,04 % 
a má také 12 zastupitelů. Na třetím mís-
tě se umístila Česká pirátská strana se 
14,41 % hlasů a  ziskem sedmi mandá-
tů. Čtvrté skončilo uskupení Spolu pro 
kraj – Osobnosti kraje, ČSSD a Zelení 
s 8,88% hlasy a 4 mandáty. Dalším sub-
jektem je Koalice pro Královéhradecký 
kraj – KDU-ČSL – VPM – Nestraníci, 
který obdržel 8,32 % hlasů a má také 4 
mandáty. Předposledním uskupením, 
které se dostalo do  krajského zastupi-
telstva, jsou Spojenci pro Královéhra-
decký kraj (TOP 09, HDK, LES). Strana 
získala 7,84 % hlasů a má 4 zastupitele. 
Poslední stranou je Svoboda a  přímá 
demokracie (SPD), která dostala 5,45 % 
hlasů a  má 2 mandáty. Ostatní kandi-
dující strany a hnutí se do zastupitelstva 
nedostali. 

Na  základě povolebních vyjedná-
vání se hejtmanem stane lídr vítězné 
kandidátky Martin Červíček (ODS), 
senátor, dosavadní náměstek hejtmana 
pro dopravu a  bývalý policejní prezi-
dent. Ve  vládnoucí koalici budou kro-
mě ODS + STAN a  Východočeši také 
Piráti, Koalice pro královéhradecký kraj 
a  Spojenci pro Královéhradecký kraj. 

V  radě kraje by měli mít čtyři posty 
zástupci vítězné koalice ODS, STAN, 
Východočeši, tři Piráti a po jednom rad-
ním Koalice pro Královéhradecký kraj 
a Spojenci pro Královéhradecký kraj. 

Lídr Koalice pro Královéhradecký 
kraj a bývalý šéf lidovců Pavel Bělobrá-
dek (KDU-ČSL) novinářům potvrdil, 
že by měl být členem krajské rady. Spo-
jenci pro Královéhradecký kraj navrh-
li do  rady bývalého primátora Hradce 
Králové Zdeňka Finka, uvedla předsed-
kyně HDK Pavlína Springerová.

Klíčem k  sestavení vládnoucí koali-
ce byli Piráti se sedmi mandáty. Kon-
kurenční blok stran, který také usiluje 
o  sestavení případné koalice, je hnutí 
ANO, ČSSD a Zelení, ti nabídli dokon-
ce Pirátům křeslo hejtmana.

V  krajském zastupitelstvu bude mít 
náchodský okres poměrně silné zastou-
pení. Z vítězného uskupení to je Mar-
tin Červíček, pravděpodobně budoucí 
hejtman, Josef Horáček, starosta Jaro-
měře, Milan Brandejs z Teplic nad Me-
tují, Jiří Škop místostarosta Police nad 
Metují. Z ANO 2011 je to Petr Koleta, 
starosta Hronova, Darina Kricnarová, 
starostka obce Lhota pod Hořičkami, 
Jana Berkovcová z  Nového Města nad 
Metují. Za KDU-ČSL Pavel Bělobrádek 
z Náchoda a z ČSSD jsou to Jan Birke, 
starosta Náchoda a Pavel Hečko, staros-
ta Meziměstí.

Foto: @VlastimilWeiner (Twitter)

Volby v kraji vyhrálo sdružení ODS, STAN 
a Východočeši

V sobotu 26. 9. 2020 odjela z Ná-
choda z  tréninkové skupiny Jiří-
ho Vondřejce na  Mistrovství Čech 
družstev skupina závodníků v  juni-
orské kategorii  na  Atletický stadion 
SK Slavia Praha bojovat o medailo-
vé umístění. Za velice nepříznivého 
počasí skončil z  celkového počtu 
13 družstev juniorů celý tým Hvězdy 
Pardubice, za který závodíme, na vy-
nikajícím 2. místě a přivezl stříbrné 
medaile. Celé družstvo postoupilo 
do fi nále Mistrovství ČR. 

Opět výborně si vedl Jiří Bruha, 
roč. 2004 (teprve prvním rokem 
dorostenec), který v  běhu na  100 m 
a  200 m vybojoval skvělé 4. místo 
a  na  závěr ještě pomohl jako fi niš-
man k  vítězství štafetě na  4x100 m 
časem 43,84 sec.

V  juniorkách nastoupila Daniela 
Vacková, ročník 2006 (prvním rokem 
starší žákyně), poměřit své schopnos-
ti s děvčaty staršími o 4-5 let. V zá-
vodě na  100 m doběhla na  krásném 
13. místě časem 13,01 sec. a porazila 
téměř polovinu závodnic. Ve  sko-
ku dalekém z  20. závodnic skončila 
na 12. místě výkonem 484 cm.

Další část výpravy odcestovala 
také v sobotu do nedalekého Nové-
ho Města nad Metují na Mistrovství 
Čech družstev staršího žactva. Pětice 
chlapců si vedla nad očekávání dob-
ře. Mladší žák Marek Rudolf vybojo-
val 1. místo v běhu na 1500 m, Dani-
el Zeman 3. místo v závodě na 800 m 
a Radek Majera skončil třetí v hodu 
oštěpem. (pokračování na str.4)

Atleti před koncem sezony nezaháleli

VZPOMÍNKA
Dne 14.10.2020 budeme vzpomínat 5. výročí úmrtí

pana Jiřího Tejchmana

Stále vzpomínají dcera Lucie, sestra Irena
s rodinou a nevlastní matka.

Čest jeho památce.
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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: 

Rozhlednu s  parkovištěm a  turis-
tickým infocentrem na vrchu Šibeník 
nad Novým Hrádkem na Náchodsku 
buduje za  12,7 milionu korun bez 
DPH společnost Průmstav Náchod.  
Stavba rozhledny spadá do  projektu 
Česko-polská hřebenovka - východní 
část, jehož nositelem je Euroregion 
Glacensis sdružující města a  obce 
na české a polské straně. 

Rozhledna v  nadmořské výšce 
kolem 650 metrů vznikne z tubusu 

větrníku, který tam stojí od 90. let. 
Vyhlídková plošina bude 32 me-
trů nad zemí. Turisté dohlédnou 
na hřebeny Orlických hor, Krkonoš, 
ale i na Kunětickou horu u Pardu-
bic. Dosud jim v tom částečně brání 
stromy. Rozhledna bude na páteřní 
turistické červeně značené trase, 
tzv. Jiráskově cestě, která vede z Ná-
chodska do Orlických hor a dokon-
čena by měla být do konce října le-
tošního roku.

Výhledy do celého kraje

Nová cyklostezka, která spojuje 
Žabokrky a  Velké Petrovice, byla 
slavnostně otevřena. Realizační fi r-
ma dokončila výstavbu cyklotrasy 
podél silnice II/303 v  předstihu, 
proto ji mohli cyklisté využívat 
už od  první poloviny září. Celko-
vé náklady stavby dosáhly téměř 
9 milionů korun, přičemž město 
Police nad Metují obdrželo na tento 
projekt dotaci ve výši 95 % uznatel-

ných nákladů. V rámci kontrolních 
prohlídek stavby a  na  základě vy-
jádření Dopravního inspektorátu 
v Náchodě byly na cyklotrase doda-
tečně doplněny další bezpečnostní 
prvky pro ochranu uživatelů cyklo-
trasy. Jednalo se především o ocelo-
vá svodidla podél silnice, ochranné 
zábradlí a  směrové sloupky u  pro-
pustku, dopravní zrcadlo a  vodo-
rovné dopravní značení.

Nová cyklostezka
slavnostně zprovozněna

MV č.34/2016 Sb. 

Jeden z  nejnavštěvovanějších 
turistických cílů v Orlických horách 
– nová rozhledna na Velké Deštné 
– se od posledního zářijového dne 
může pyšnit titulem Stavba roku 
2020 Královéhradeckého kraje. 
Rozhodla o  tom odborná poro-
ta, která udělila ještě pět dalších 
ocenění. O  titul se letos ucházelo 
15 staveb.

Čestné uznání získala revitalizace 
Muzea východních Čech v  Hradci 
Králové, rekonstrukce kina Biograf 
Český ráj v  Jičíně, rekonstrukce 
mostu M3 v  Safari Dvůr Králové 
a hradecké schodiště Bono Publico. 
K udělení zvláštní ceny přesvědčila 
odbornou porotu přestavba Zá-
kladní školy Trivium Plus v Dobřa-
nech.

„Tato soutěž upozorňuje širokou 
veřejnost na  to, že moderní archi-

tekturu v  Královéhradeckém kraji 
nemusíme spojovat pouze s  Janem 
Kotěrou nebo Josef Gočárem, ale že 
i v současnosti zde vzniká celá řada 
pozoruhodných novostaveb. Neméně 
důležité jsou ovšem také citlivé a od-
borně provedené rekonstrukce a  re-
vitalizace, které vracejí dominantám 
našich měst a  obcí jejich původní 
nádheru,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Do soutěže bylo letos přihlášeno 
15 staveb. Vedle Královéhradeckého 
kraje je pořadatelem soutěže Česká 
komora autorizovaných inženýrů 
a  techniků činných ve  výstavbě, 
Český svaz stavebních inženýrů, 
Svaz podnikatelů ve  stavebnictví 
a  Česká komora architektů. Sou-
těž se poprvé konala v  roce 2004. 
V  loňském roce zvítězila smuteční 
síň v Broumově.

Krajskou stavbou roku 2020

je rozhledna na Velké Deštné

Vynikající francouzský kytarista 
Alexandre Glize předvede své umění 
ve středu 21. 10. od 19 hodin v sále 
Kreslírny broumovského kláštera. 
Glize využívá systém looper k vrst-
vení zvuků, rytmů a melodií. Uvidíte 
jednoho kytaristu, ale uslyšíte celou 
kapelu. V  repertoáru je klasika, fl a-
menco, jazz, rock atd. Hlavní linie 
je Alexova živelnost, temperament 
a virtuozita.

Kytarista Glize 

v Broumově

TELEVIZE
přes satelit

nebo internet

ZDARMA
Tel.: 778 880 006

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
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Machovská hospoda U Lidmanů je místem setkávání a společenských 
událostí. Příběhy lidí zde tiše sleduje jabloň, která v létě poskytuje míst-
ním stín a na podzim plody, které lze ochutnat v domácím štrúdlu. Podle 
pamětníků byly ve 20. letech 20. století na tomto místě vysazeny čtyři jab-
loně. Když poslední z nich začala chřadnout, zachráněná větev dala život 
té, která na místě stojí dodnes. Stáří stromu je 70 let a jedná se o odrůdu 
kožená reneta zimní. Hlasovat pro ni můžete do 11. října na www.stro-
mroku.cz, přičemž vítěz bude známý 20. října.

Jabloň U Lidmanů soutěží o titul Strom roku

(dokončení ze strany 2)
Na  svatého Václava v  pondělí 

28. 9. 2020 odjela z  Náchoda čtve-
řice nejmladšího žactva ročník 2009 
a  mladších na  krajský přebor  jed-
notlivců do Vysokého Mýta. Za ne-
příznivého deštivého počasí se chtěli 
pokusit vybojovat některou z  me-
dailí. To se nakonec podařilo skvělé 
Nele Wittvarové, ročník 2010, kte-
rá nejdříve vybojovala bronzovou 
medaili v běhu na 60 m časem 9,16 
sec. z celkového počtu 24 dívek. Pak 
v  dramatické koncovce fi nálových 

skoků do  dálky vybojovala stříbr-
nou medaili v  osobním rekordu 
421 cm z 25 účastnic. Ostatní trojice 
jela hlavně na zkušenou. 

V  sobotu 3. 10. 2020 se konalo 
Mistrovství ČR družstev junio-
rů v  Opavě. Tam odjel z  Náchoda 
s  trenéry Jiří Bruha pokusit se do-
sáhnout na bodové hodnocení. Nej-
dříve se v rozběhu na 100 m za vel-
kého protivětru probojoval do fi nále 
A, a tam skvělým fi nišem vybojoval 
3. místo výkonem 11,13sec.

Dále startoval v  běhu na  200 m, 

kde skončil na vynikajícím 5. místě. 
V závěru pomohl štafetě na 4x100 m 
ke 4. místu. 

V  neděli 4. 10. odjela pětičlenná 
skupina mladých atletů na  Finá-
le družstev přípravek ročník 2009 
a  mladších do  Svitav. Byl to opět 
tzv. atletický čtyřboj, který se sklá-
dá z  běhu na  60 m a  600 m, skoku 
dalekého a  hodu kriketovým míč-
kem. Družstvo chlapců překvapivě, 
ale po  zásluze vybojovalo stříbrné 
medaile!!! Děvčata skončila celkově 
na pěkném 5. místě.                         JV

Atleti před koncem sezony nezaháleli

www.bazenymachov.cz

Foto ze Svitav s trenéry zleva: Štěpán Kaválek, Matěj Renský, Nikol Vítková, Nela Wittvarová a Adéla Renská.

Z leva N. Balcarová, E. Schánělová, B. Zmátlová.  Dospělí – organizátoři. P. Bal-
carová a P. Hofman.

Druhá nejlepší žákyně K. Kozová a žák M. Ryšavý.

V  neděli 20. 9. uspořádal teni-
sový oddíl Nové Město nad Metují 
turnaj o nejlepšího žáka a žákyni 
pro rok 2020. Za krásného, sluneč-
ního počasí děti bojovaly na pěti 
dvorcích. První tři v každé katego-
rii byly odměněny poháry. V ka-

tegorie baby tenisu zvítězila Bára 
Zmátlová, druhá skončila Ela Schá-
nělová a třetí Nela Balcarová. V žá-
kyních první místo obsadila Klára 
Kozová před Julií Peterovou. Třetí 
skončila Karolína Vašíčková. V ka-
tegorii žáků vyhrál Michael Ryšavý. 

Na druhém místě se umístil Matyáš 
Maršík a na třetím skončil Jan Šo-
tola.     O úspěšný zdar celé akce se 
zasloužili Pavlína Balcarová a Petr 
Hofman. Novoměstské děti se již 
těší na příští ročník.

Petr Hofman

Tenisový turnaj o nejlepšího žáka



* HLEDÁM pronájem hezkého, 
slunného bytu 2+kk s balkonem 
nebo menší terasou v Náchodě 
či okolí a s možností inside par-
kování (i placeného, do 800m). 
Solidní jednání. Zn. Plánuji ná-
vrat do rodiště. NABÍDNĚTE. 
Kontakt: 737 200 000

*Pronajmu zrekonstruovaný byt 
2+kk a 2+1 v  Náchodě, ul. Bělo-
veská, včetně vybavené kuchyně. 
Okna bytu k  řece. Nájem (2+kk) 
7.900 Kč + energie + kauce. Nájem 
(2+1) 8.900 Kč + energie + kauce. 
Tel. 774 224 446
*Pronajmu garzonku v  Hronově. 
Přízemí. Tel. 608 66 77 30
*Rozvedená žena koupí menší byt 
v Náchodě, zavolejte prosím na tel. 
774 777 073
*Pronajmeme krásně zrekonstru-
ovaný zateplený byt 1+1 s balko-
nem v Náchodě u nemocnice (cca 
11.000,-Kč se službami), kauce 
15.000,-Kč, tel. 602 204 002.
*Pronajmu dlouhodobě byt 
1+1 v Náchodě. Byt je po re-
konstrukci, balkon. Nájem 
6200 včetně záloh na služby +
elektřina. Kauce, tel. 723 577 280
*Koupíme menší byt v N. Městě 
n/Met., nejlépe v nízkém podlaží 
nebo s výtahem. Cena dohodou, 
tel. 704 126 072.
*Formou výběrového řízení pro-
najmu nově zrekonstruovaný byt 
2+kk (48m2) ve 2.NP v centru Ná-
choda (ul. Komenského). Nájem-
né 6 500,-Kč/měs. + inkaso (voda, 
topení) 2500,- Kč/měs. + elektřina. 
Vratná kauce 13000,-Kč. K dispo-
zici od 1.11.2020. Kuchyňská linka 
+ 4 plotýnkový vařič. Koupelna se 
sprchovým koutem. Nová okna. 
Bez balkónu. Internet (150,-Kč/
měs.) + společná TV anténa. Vhod-
né maximálně pro 3 osoby. Tel. 
724 030 901
*Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví  v  Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i 
před rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Ná-
chodě, platím v hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630
*Prodám nový luxusní družstevní 
byt 3+kk v Náchodě v nízkoener-
getickém domě s vlastním parkova-
cím stáním. Kontakt 730 517 357, 
733 735 709.
*Pronajmu malou přízemní gar-
sonku v zahradě v Náchodě Bělov-
si, pro jednu osobu. Nájem 4.100 
Kč + záloha na energie. 1.500 Kč. 
Tel. 777 737  127
*Pronajmu byt 2+1 ve Studnici u 
Náchoda, nejlépe staršímu páru, 
volný od 1.11.2020. Povinná kauce. 
Tel. 608 869 885
*Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v  Hro-
nově. Více informací na tel. 
608 110 041
*Pronajmu dlouh. byty 1+kk, 
2+kk a 3+kk v  1.NP v  nově zrek. 
domě v  NA pod Brankou, plast. 
okna, zateplení, nájem dle velikosti 
od 5.500Kč - 7500Kč +zál. voda a 
plyn 2000Kč - 2500Kč +el +kauce, 
volný cca 11/20, tel. 608 903 050
*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 
v Náchodě. Plastová okna, balkon, 
3. podlaží. Nájem 4500,- + 3000,- 
zálohy na služby. Tel.723 577 280. 
Kauce, volný. 
*Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073

* 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

*Sháním chatu, chalupu, domek v 
okolí Náchoda do 20 km na všech-
ny směry, nabídněte na tel. 774 
777 072
*Koupím les i s pozemkem. Jaké-
koliv stáří. Může být malá výměra, 
nebo neudržovaný. Napadený ků-
rovcem nevadí. Tel.: 773 585 290
*Dlouhodobě pronajmu garáž 
v centu Hronova. Cena 1000Kč/
měsíc. Jen vážní zájemci!  Tel. 
777 133 136
*Pronajmu garáž v Náchodě - Bě-
lovsi u Bonata, vnitřní rozměr 6x3 
m, krajová, dobře dostupná, el. 
220V, voda v dosahu, nyní po opra-
vě. Cena 1.000,- Kč/měsíc vč el. Tel: 
608 480 700

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

* Pronajmu vybavený a zave-
dený PNEUSERVIS v Náchodě. 
Tel. 602 642 888

*Prodám rozkládací pohovku 
s úložným prostorem. Cena do-
hodou. Tel. 728 378 148

*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
*Nabízím dřevo kotel Golemek s 
výměníkem + jeden náhradní vý-
měník, i na velká polena. Cena do-
hodou. Tel. 605 285 792
*Prodám palivové dřevo. Cena 
700 Kč/prostorový metr. Po do-
hodě možná doprava. Telefon 733 
644 249
*Prodám autobaterii Starline 45 
Ah, 207x175x190, pravá, s.p. 400 
A, BA SL 44P (bezúdržbová), s 
pokladním dokladem, v záruce do 
20.9.1922. Cena 800,- Kč. Osobní 
odběr, Důvod: změna vozidla. Čes-
ká Skalice, tel.732 129 224

*Sběratel koupí známky Českoslo-
venska nebo případně fi latelistic-
kou pozůstalost – známky, obálky, 
pohledy atd. Tel. 604 452 789
*Sháním staré pivní láhve a skle-
nice s nápisy. Seriózně zaplatím, 
tel:732170454, sběratel. 
*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. Při-
jedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské 
věci. Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoa-

paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografi e, reklamní fotogra-
fi cké materiály. TEL.: 777  559  451
*Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, 
hry apod. TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Plat-
ba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré šavle, bodá-
ky, uniformy, vyznamenání i 
z období socialismu v jakém-
koli stavu. TEL.: 603 549 451
*Koupím staré fi lmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a vše o Vá-
nocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografi e, foto-
aparáty, vyznamenání, mince a 
bankovky, pohlednice a známky. 
TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i 
poškozené věci, veškeré hračky 
KDN aj., různé vláčky MERKUR 
aj., starožitný a chromovaný ná-
bytek a jiné zajímavosti do r. 
1975, hodiny, hodinky, hudební 
nástroje, fotoaparáty, rádia, sklo, 
porcelán, obrazy, knihy, časopi-
sy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, 
veterány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím vše s  hodinářskou 
tématikou: hodinky, hodiny, 
budíky, propagační materiály, 
knihy, plakáty, různé součástky i 
díly, např. od fy PRIM a dalších 
značek. TEL.: 777 579 920

*Přijmeme muže, ženy i seniory 
na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. 
12-20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359
*Převedu záznamy z  videokazet 
na DVD nebo fl ešku, levně. Tel: 
777 554 484.

*Koupím náhradní plechové díly 
na Škoda Felicie PICK-UP. Tel. 
602 103 775
*Prodám Ford FUSION 1,4 16i 
ventil, najeto 141000 km, černá me-
talýza, klimatizace, el. okna, ABS, ai-
rbagy, závěs, pěkný stav, malá spotře-
ba, cena 57.000 Kč, tel. 777 708 548
*Koupím JAWA kývačka, panelka, 
pérák, pařez, stadion, i ve špat-
ném stavu, s doklady i bez. Tel. 
777 222 232
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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

◆ ◆ 

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

KOUPÍM
 křesla, žíněnky
školní pomůcky
opálová světla
květinové stěny

TEL. 777 24 86 24 

Vyklízení a likvidace 

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
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

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

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

BYTY AUTO - MOTO



6str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

SMS Info kanál v Hronově
Město Hronov nabízí svým obyvatelům jednoduchý  

a  pohodlný způsob získávání důležitých informací o  dění 
ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost občanů, 
zahájil provoz SMS InfoKanál města, který umožňuje zasílání 
zpráv na  zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v  krátkých 
textových zprávách (SMS). SMSky se budou týkat převážně 

plánovaných odstávek vody, vzniklých havárií a  stavu jejich 
řešení, plánovaných přerušení dodávek elektrické energie, 
popř. plynu, uzavírek místních komunikací, termínů mimo-
řádných svozů odpadu a další užitečných informací spojených 
se životem ve městě.

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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Hned napoprvé jsem
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Traťový rekord Miloše Beneše
V Divákách se jel osmý a devátý závod 

seriálu Mistrovství České republiky v zá-
vodech automobilů do  vrchu. Za  GMS 
Racing team startovali v soudobých au-
tomobilech Miloš Beneš s Osellou FA30/
Judd a v historických automobilech Mi-
lan Stejskal s LADOU VFTS a v Michal 
Sedláček s FIATEM 130TC. 

Miloš Beneš v obou závodech zvítě-
zil v absolutní klasifikaci a v neděli zajel 

nový traťový rekord časem 57.78 vteři-
ny. Celkově si tak upevnil svoji pozici 
na prvním místě v absolutním pořadí.

Milan Stejskal zvítězil v obou závo-
dech ve  třídě HA-KA4-D5 a  v  sobotu 
obsadil 3. místo v  absolutním pořadí. 
Michal Sedláček zvítězil v  obou závo-
dech ve  třídě HA-KA4-D6 a  v  neděli 
obsadil 3. místo v absolutním pořadí.

Text: RS, foto: Tomáš Tichý

V kraji je přes tisíc

případů covid-19
V  Královéhradeckém kraji bylo 

k  2.10. více jak tisíc aktivních případů 
nákazy covid-19. Současnou situaci pro-
to projednala na mimořádném jednání 
bezpečnostní rada kraje a od pondělí je 
aktivována stálá pracovní skupina krizo-
vého štábu.

„Situace v  našem kraji je vážná, ale 
není kritická. Je potřeba, aby naše ne-
mocnice, záchranáři a  další složky IZS 
byly navzájem informovány, proto jsme 
stálou pracovní skupinu krizového štábu 
přizpůsobili současným podmínkám. 
O  dalších krocích v  případě rapidního 
zhoršení stavu v  regionu bude jednat 
krizový štáb,“ informoval hejtman Jiří 
Štěpán.

V rámci Integrovaného záchranného 
systému je Kraj připraven rozvézt ochran-
né pomůcky na školská zařízení tak, jak 
určí ústřední krizový štáb. Na  základě 
rozhodnutí hygieny zůstávají školy zatím 
otevřené. V  nemocnicích v  Královéhra-
deckém kraji je aktuálně 51 hospitalizova-
ných pacientů s covid-19. K 2. říjnu bylo 
v regionu 1031 aktivních případů nákazy. 
Nejvíce zasažený je okres Náchod, kde 
hygienici uvádí 404 potvrzených případů. Z leva: Nora Kordíková, Anna Merenusová a Aneta Vacková

Nejúspěšnější sportovci kraje
Kongresové centrum Aldis v Hradci 

Králové bylo koncem září dějištěm již 
jedenáctého vyhlášení ankety o  Nej-
úspěšnějšího sportovce Královéhra-
deckého kraje 2019. Celkem byli oce-
něni sportovci v  deseti kategoriích. 
Z náchodského okresu v kategorii jed-
notlivci mládež do 15 let obsadila Anna 
KORDÍKOVÁ 5. místo a  1. příčku 
cena fanoušků, 8. místo patřilo Ane-
tě VACKOVÉ, obě MONA Náchod, 
mažoretkový sport, v  kategorii trenéři 
profesionální a  úvazkoví byla 3. Anna 

MERENUSOVÁ, MONA Náchod, 
mažoretkový sport. Mezi handicapo-
vanými sportovci obsadil 2. místo Aleš 
KISÝ, atletika – vrh koulí, 3. místo Ja-
kub NOSEK, atletika a pátý byl Martin 
Chaloupský s lukostřelbou, všichni z SK 
Nové Město nad Metují. V kategorii tre-
néři a  instruktoři dobrovolní se získal  
3. místo Lukáš DOLEŽAL z  Borského 
klubu lyžařů Machov za lyžování. V dal-
ších kategoriích se bohužel sportovci 
z  Náchodska na  oceňovaných místech 
neumístili.

Kladské pomezí

má nového člena
Město Jaroměř se stalo novým  

členem Kladského pomezí. „Jsme velmi 
potěšeni, že i v této nelehké době mů-
žeme v  našich řadách přivítat nového 
člena Svazu cestovního ruchu Kladské 
pomezí,“ uvedla jeho ředitelka Mar-
kéta Venclová. Kladské pomezí, o.p.s., 
je nezisková organizace podporující 
trvale udržitelný rozvoj cestovního ru-
chu na území regionu Kladské pomezí. 
Mezi členy patří 22 měst, obcí, svazků 
a 22 podnikatelů. Organizace byla zalo-
žena v roce 1997
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