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9. ledna 1890 se v Malých Svatoňovicích

narodil Karel Čapek

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

PF 2021
BILLcom spol. s r.o.

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

Protizáchvatová poradna 
MUDr. Listoňové je od ledna 2021 

přemístěna
do rhb. střediska FAUST Náchod,

Zámecká 239. 

Na vyšetření je nutno se objednat na čísle 491 420 924

ZIMNÍ SLEVY !!!

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

Kraj opraví silnici
Královéhradecký kraj vyhlásil 

veřejnou zakázku na  zhotovitele 
stavebních prací v  rámci rekon-
strukce komunikace a mostu v ka-
tastru Černá Voda u  Orlického 
Záhoří. Předpokládaná cena celé 
investice dosahuje více jak 22,7 
milionu korun včetně DPH. Začá-
tek stavebních prací je naplánován 
na květen a potrvají čtyři měsíce.

„Připravovaný projekt spočí-
vá nejprve v  rekonstrukci zhruba 
140metrového úseku silnice III/3111 
a výstavbě mostu včetně opěrné zdi. 
V druhé části opravíme také stávající 
propustek,“ sdělil radní pro dopravu 
Václav Řehoř. 

Po  dobu stavebních prací do-
jde k  úplnému uzavření silničního 
provozu. Objízdná trasa povede vý-
chodně od  Rokytnice v  Orlických 
horách přes Bartošovice v  Orlic-
kých horách a Neratov po silnicích 
2. a 3. třídy.

V  rámci stavebních prací dojde 
k  demolici stávajícího kamenného 
klenbového propustku a  následné 
výstavbě nového mostního objek-
tu. Nový most bude ze železobeto-
nové rámové konstrukce s  délkou 
přemostění 3,6 metru. Zároveň se 
zpevní koryto místního potoka.

Když to ještě šlo
Počátkem prosince při mírném 

uvolnění koronavirových opatření 
odjela v sobotu 5. 12. početná sku-
pina mladých atletů z  tréninkové 
skupiny Jiřího Vondřejce z Nácho-
da na Mikulášský běh do Pardubic. 
Konečně se mohlo běhat a každý 
si mohl   poměřit  své schopnosti 
po dlouhé době čekání zaviněné 
pandemií. O dalším víkendu bylo 
uspořádáno v Praze Mistrovství ČR 
v přespolním běhu všech věkových 
kategorií od dospělých až po mladší 
žactvo. Z Náchoda odjela čtveřice 
mladých atletů poměřit své schop-

nosti. Především však odjela na zku-
šenou a to se v plné míře povedlo.

Všem patří velké poděkování za 
výborné výsledky, ale hlavně za bo-
jovnost a snahu dosáhnout co nej-
lepších výkonů! Výsledky jsou na 
www.atletika.cz (JV)

Na fotografi i s čertem a Mikulá-
šem jsou zleva: Michal Patzelt, Ing. 
Jiří Vondřejc, trenér, Lucie Lukášová, 
Matěj Lukáš, Adéla a Alice Macuro-
vá, Kristýna Vondřejcová, Jiří Vond-
řejc, hlavní trenér a Leona Lukášová.

Přejeme všem minulým, současným
i budoucím klientům v tomto roce mnoho

štěstí, zdraví, pohody a také
osobní odvahy podnikat.
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VZPOMÍNKA
Cokoliv  jsme na Tobě milovali a co jsme na Tobě

obdivovali, trvá v myslích nás všech dál ...

Dne 10. ledna 2021 uplyne dlouhý smutný rok
od úmrtí mé partnerky 

paní Ireny Heinzelové. 
Chybíš mi

partner František

VZPOMÍNKA
Dne 16. 1. 2021 uplyne 10 let,

kdy nás navždy opustil manžel, otec a dědeček

pan  Jan Zelman
z Náchoda. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka

a dcery s rodinami. 

Nová sportovní hala v Náchodě
V týdeníku ECHO ze 4. 12. 2020 

mě zaujal nadpis „Projekt nové 
sportovní haly v  Náchodě začí-
ná mít první obrysy“ a přivedl mě 
k této reakci.

Náchod halu opravdu potřebuje, 
a  tak se zabývá hledáním vhodné 
lokality. Po  dvou zamítnutých ná-
padech přišlo vedení města se třetí 
variantou v  areálu Základní školy 
Náchod – Plhov. Zde to je zřejmě 
jednodušší, odpadá totiž jednání 
s  vlastníkem pozemku. Na  připo-
jené fotografi i sportovního hřiště 
je jasně vidět, že zamýšlená hala 
zabere atletické hřiště s  umělou 
dráhou a celé fotbalové hřiště. Zby-
tek pohltí další zázemí haly a pro-
storné parkoviště. Pan starosta Jan 
Birke záměr zdůvodňuje: „…toto 
umístění se nám nakonec jeví jako 
mimořádná příležitost vybudovat 
sportoviště v krásné lokalitě s kom-
plexním navazujícím zázemím 
i možností využití pro žáky ZŠ, kte-
rá se zaměřuje na rozšířenou spor-
tovní výuku.

Tak takové jsou plány. Jaká je 
stávající skutečnost? ZŠ Plhov je 
opravdu školou s  rozšířeným vy-
učováním tělesné výchovy. Celé 
desetiletí se snažila přesvědčit MÚ 
o důležitosti mít odpovídající spor-
toviště. Také učitelé a  žáci chtěli 
přispět na  vybavení hřiště (dosko-
čiště, startovní bloky, překážky…), 
a  tak pořádali programy, jarmarky 
a prodávali vlastnoručně vyrobené 
výtvarné věci (keramika, obrazy, 

malba na  hedvábí…). Mezi učite-
li, žáky a  jejich rodiči tak vznikalo 
partnerství, všichni to dělali pro 
svou školu. Moderní hřiště bylo 
otevřeno v  roce 2005 a  rozhodně 
nebylo levné. Škola se tak stala ide-
álním školním areálem. Žáci se učí 
ve světlých třídách, jednotlivé stup-
ně jsou oddělené v pavilonech, ško-
la skýtá i  řadu odpočivných míst, 
vyučovací hodiny mohou probí-
hat i  venku, přestávky tráví žáci 
na  školním dvoře nebo na  hřišti. 
Hřiště je plné dětí od  rána do  ve-
čera, jsou zde vyhrazeny časy i pro 
veřejnost.

A na tomto hřišti má stát víceú-
čelová sportovní hala. Tady se ro-
zum zastavuje. Město chce žákům 
sportovních tříd nabídnout halu, 
kterou vůbec nepotřebují, mají 
totiž své dvě tělocvičny, ale zabe-
re jim atletický stadion, fotbalové 
hřiště a  zřejmě i  hřiště na  míčové 
hry. Místo, aby se chlubilo ideál-
ním školním areálem umístěným 
v krásném a klidném prostředí, za-
mýšlí ho zničit. Žáci odvádějí řadu 
cenných úspěchů a  určitě nedělají 
zřizovateli ostudu.

Údajně zbude ze stávajícího hři-
ště zatravněná plocha široká 2-3 
desítky metrů, kde nám prý udě-
lají dráhu. Takové dráze se však dá 
říkat nanejvýš rovinka a  její vybu-
dování vůbec není jisté. Vede tudy 
Radechovka a nad ní nemohou být 
žádné cennější stavby. Přičteme-
-li splnění dalších bezpečnostních 

podmínek (přístupnost hasičů 
apod.), nezbývá skoro nic.

   Proč město Náchod nepřispěchá 
s pomocí ZŠ Komenského, která je 
v  Náchodě největší a  nemá hřiště 
ani halu, pouze jednu tělocvičnu? 
Vím, o čem mluvím. Sedmnáct let 
jsem několikrát denně běhala se 
žáky na  hodinu tělesné výchovy 
(TV) na Hamra nebo za Sokolovnu. 
Dnes má škola 1 x týdně dvouhodi-
nu TV, což je možné jen s udělením 
výjimky od MŠMT. A to má rovněž 
třídy s  rozšířenou výukou TV. Co 
je dobrého na  tom, že se děti 1 x 
v  týdnu zničí. Tak tělesná výchova 
svůj účel neplní a ochabující zájem 
dětí o sportování nezlepší. Za 50 let 
se na tom nic nezměnilo. A to niko-
mu zřejmě nevadí.

Znovu se musím vrátit k  plhov-
skému areálu. Tam, kde vše fun-
guje, se má hřiště zrušit. Jak se to 
bude vysvětlovat dětem a  jejich 
rodičům? Myslela jsem si (asi blá-
hově), že zřizovatel si své školy hýč-
ká, zvláště když jde všechno dobře 
a  může se na  ně spolehnout. Ob-
racím se na bývalé žáky, na občany 
nejen z  Plhova: Opravdu všichni 
chceme krásný areál ZŠ nahradit 
halou a parkovištěm? 

Chápu, že hledání vhodné lokali-
ty je pro vedení města těžké, ale tato 
volba je nešťastná a ponižující pro 
všechny strany.

Ladislava Simonová,
30 let učitelka ZŠ Náchod Plhov

Nový běloveský most je dokončen
Od  18. 12. 2020 mohou moto-

risté i pěší využívat nový most přes 
řeku Metuji v  ulici Na  Horním 
konci v  Náchodě-Bělovsi. Jedná 
se o novostavbu mostního objektu 
v místě stávajícího mostu s úpravou 
navazujících místních komunikací 
a chodníků na předmostí. „Původní 
most byl kompletně odstraněn, tzn. 
nosná konstrukce s  příslušenstvím, 
opěry a pilíř včetně základů. Na jeho 
místě je postaven most nový, který 
je proveden jako rámová konstruk-
ce bez středového pilíře. Na mostě je 
nová vozovka včetně chodníků, pří-
slušenství a  nasvětlení úseku opra-
vované komunikace LED svítidly,“ 
upřesnil místostarosta Jan Čtvrteč-

ka a dodal: „Nosnost mostu je nyní 
několikanásobně vyšší než u původ-
ního, tj. více než 40 tun a  jen pro 
zajímavost, na  jeho stavbu včetně 
opravované nábřežní zdi, bylo po-
užito 569 kubíků betonu a 106 tun 
ocelové výztuže.“

Stavební práce byly zahájeny 
v  druhé polovině dubna loňského 
roku a celkové náklady na výstavbu 
se vyšplhaly na  částku 33 milionů 
Kč. Provoz na mostě bude do kon-
ce dubna probíhat v  režimu před-
běžného užívání. Během tohoto 
období dokončí stavbaři všechny 
související práce, tj. terénní úpravy 
v okolí mostu a opravy komunikace 
v objízdné trase ulice Promenádní.

Síť Trans Europe Halles v Broumově
V listopadu 2020 se Vzdělávací a kulturní centrum Broumov stalo členem 

evropské kulturní sítě Trans Europe Halles. Jde o jednu z nejstarších evrop-
ských sítí, jejíž kořeny spadají do roku 1983. Aktuálně má 127 členů z 36 
zemí celé Evropy. „Máme radost – těšíme se na nové kulturní podněty, spo-
lupráci se zajímavými místy a spolky a rádi bychom se soustředili na part-
nerství pro rozšíření nabídky našich rezidenčních pobytů,“ říká k členství 
Jan Školník z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Současný výtvarný spolek AMAG 
(Ateliér malířů a grafi ků), jehož zá-
kladem byl Kruh výtvarníků zalo-
žený již v březnu roku 1948, sdru-
žuje amatérské výtvarníky města 
Náchod. Odbornému vedení spol-
ku se v minulosti věnovalo několik 
významných výtvarníků Náchod-
ska. Výstava přibližuje AMAG jako 
živou součást komunitní kultury, 
nejen obsáhlým výběrem děl sou-
časných členů, ale také přenesením 
a  instalací prostředí ve  kterém se 
spolek schází a tvoří. Výtvarná díla 
v  rozmanitých technikách (kresba, 
malba, grafi ka, plastika) budou do-
plněna také ukázkami malby v ple-
néru, grafi ckým koutkem, malbou 
zátiší ve spolkové místnosti a kres-
bami členů spolku zachycujících 
vlastní historii spolku včetně foto-
grafi cké a další dokumentace i prá-
ce významných mentorů spolku. 
Vernisáž výstavy by měla proběh-
nout v  pátek 22. ledna 2021 v  17 
hodin.

Kurátoři výstavy: PhDr.  David 
Chaloupka, MgA. Michal Burget 

Souběžně s  výstavou připravuje-
me následující doprovodné akce:
1. výtvarnou dílnu pro všechny vě-

kové stupně s unikátní technikou 
tisku z  barevné hlíny vedenou 
Evou Jiráskovou

2. výtvarnou dílnu pro děti, jejich 
rodiče i  dospělé zájemce, jak 
ilustrovat pohádkový svět (vede 
Anna Maněnová)

3. přátelskou přednášku a následují-
cí besedu k historii spolku AMAG 
vedenou současným předsedou 
spolku Milanem Jíchou.
Další akce (výtvarné dílny) jsou 

v  jednání se  členy AMAG. Jejich 
zařazení do doprovodného progra-
mu závisí také na  epidemiologické 
situaci. Výstava potrvá do poloviny 
února.

Všechny programy si může-
te rezervovat e-mailem na  adrese 
info@gvun.cz nebo telefonicky: 
491 427 321, 606 647 216.

Více na www.gvun.cz a facebook.
com/galerienachod

AMAG – sejdeme
se ve čtvrtek

VZPOMÍNÁME
Dne 7. ledna 2021 uplynul jeden rok,

kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček 

pan JIŘÍ PTÁČEK z Dolní Radechové
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Alena, dcery Dita
a Martina s rodinami 

a bratr a sestra s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 8. ledna 2021 uplynul jeden smutný rok od úmrtí

pana Luďka Rydla
z Nového Města nad Metují.

Prosím všechny, kdo jste jej znali
o sdílení tiché vzpomínky na něho.

Syn Luděk s rodinou.

VZPOMÍNÁME
Nelze nikdy zapomenout na toho, koho máme rádi.

Nelze nikdy zapomenout na toho, kdo nám stále schází.

Dne 9. 1. 2021 uplyne již pět smutných let od úmrtí 
naší drahé manželky, maminky a babičky

paní MARIE MARŠÍKOVÉ
z Náchoda. 

Dne 13. 1. 20201 by oslavila 81. narozeniny.

Chybíš nám
Manžel a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 30. 12. 2020 uplynul jeden smutný rok, kdy nás 
opustila naše drahá maminka, manželka a babička 

paní Anna Hrubá 
z Vysoké Srbské.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomíná manžel Jan, syn Jan s rodinou,
syn Josef s rodinou a dcera Pavlína s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 4. 1. 2021 by se dožila významného

životního jubilea 100 let  

paní Miloslava Malinová  
z Náchoda.

Stále vzpomínají dcery Mirka, Iva,
Stanislava a Dáša s rodinami

Poděkování sponzorům
Tenisový klub Náchod, z. s., děkuje sponzorům, kteří podporovali tenis 

v Náchodě v roce 2020. Bez jejich pomoci by bylo obtížné provozovat teni-
sový areál. 

Poděkování patří městu Náchod, fi rmám Trelleborg a.s., Saar Gummi 
Czech s.r.o., OptikDoDomu s.r.o., Integraf s.r.o.. 

Všem jmenovaným děkujeme a  věříme, že nám zachovají podporu 
i v roce 2021. Zároveň všem přejeme hodně úspěchů v novém roce. 

 Tenisový klub Náchod, z. s.
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Podle informací z  České skalice 
se tradiční Masopust uskuteční až 
7. února. „Hejsa, páni, dobrý den, 
jaký kumšty umíte?“, tak se zvesela 
zeptá Pronobus, hlavní postava čes-
koskalického masopustu. Všechny 
domácí i přespolní zveme na boha-
tý program. Masopustní veselí vy-
pukne v  Barunčině škole s  hudbou 
a  tancem v  9.30 hodin. Obchůzka 
s průvodem masek po náměstí bude 

následovat v  10.00 hodin. Zábava 
pak bude pokračovat v dočasné hos-
podě v  Barunčině škole. Na  ochut-
nání i k prodeji nebudou chybět vy-
brané tradiční masopustní dobroty 
– domácí tlačenka, jitrnice, kroupy, 
ovar, prdelačka, zabíjačkový guláš, 
chleba se škvarky a čerstvé koblížky 
za ceny lidové. Pořádá FS BARUN-
KA a město Česká Skalice ve spolu-
práci se SVČ Bájo.

Bez masa až v únoru

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: 

OLVAN PALIVA Náchod I  Běloveská 237, 547 01 Náchod
e-mail : paliva@olvan.cz   I  www.olvanpaliva.cz

Volejte:
775 720 820
491 428 594

PALIVA

AKCE  ŠTÍPANÉ 
           DŘEVO

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod  
Sortiment:          dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

   

PŘÍJMU ŘIDIČE 

DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU

NEBO BRIGÁDNĚ, ALE TŘEBA TAKÉ

VITÁLNÍHO DŮCHODCE, NA VNITROSTÁTNÍ 

PŘEPRAVU SE 120 m3 SOUPRAVOU

C, E + karta do tachografu podmínkou, znalost ČR 
výhodou. Nabízím 100% volných víkendů a svátků, 
důchodové připojištění, práce v dobrém kolektivu.

MZDY SROVNATELNÉ S PRACÍ ŘIDIČE MKD.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.
737 430 223Zastupitelé města Náchoda na 

svém posledním loňském zasedání 
schválili rozpočet města na rok 2021 
a to 25 hlasy z  celkového počtu 27 
přítomných zastupitelů (jedna za-
stupitelka formou online připojení). 
Dle objemu fi nančních prostředků 
(na straně příjmů i výdajů ve výši 
586.371.000 Kč) se jedná o rozpočet 
historicky rekordní především z po-
hledu investic v celkové výši 216 mil. 
Kč.

„Jedná se o mimořádnou porci 
investic, která nás v příštím roce čeká, 
a já věřím, že se nám podaří je i na-
vzdory pandemii realizovat. Město 
Náchod je v  dobré ekonomické kon-
dici, i proto jsme se rozhodli zahájit 
v  příštím roce zajímavé projekty. 
Mezi těmi největšími mohu zmínit 
zahájení výstavby spolkového domu – 
viz obrázek (cca 51 mil. Kč), generál-
ní opravu komunikace v ul. Purkyňo-

va (cca 20 mil. Kč – bude zažádáno 
o dotaci), oprava komunikace v  ul. 
U Zbrojnice nebo nová komunikace 
propojující ulice Kladská a Borská 
(cca 19 mil. Kč),“ upřesnil starosta 
Jan Birke. 

Mezi další plánované investice patří 
například nový skatepark, dětský ba-
zén na Jiráskově koupališti, pumptrac-
ková dráha na dopravním hřišti, pří-
stavba výtahu v budově kina Vesmír, 
již tradičně investice do obnovy ve-
řejného osvětlení a oprav kontejnero-
vých stání nebo příprava projektu na 
výstavbu lázeňského pavilonu.

Rozpočet města Náchod na rok 
2021 je koncipován jako schodko-
vý, přičemž schodek je vyrovnán 
fi nančními prostředky z  minulých 
let v  objemu 50,74 mil. Kč a úvěry 
v celkovém souhrnu 211,5 milionu 
korun, které slouží k předfi nancová-
ní dotačních titulů v rámci období.

Rozpočet města Náchoda
na rok 2021 schválen

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici 

Nabízíme:

Požadujeme:

 práci v dynamicky se rozvíjející fi rmě

 opdpovídající mzdové ohodnocení

 fi remní bonusy

 řidičský průkaz a profesní průkaz skupiny C, případně C, E plus karta řidiče

 strojnický průkaz výhodou 

 práce ve vícesměnném provozu

 spolehlivost, fl exibilita

 nástup dle dohody

 pravidelné pracoviště: Říkov

Bližší informace:
Martin Matyáš, e-mail: matyas@agrocs.cz, tel. 604 206 811

ŘIDIČ A OBSLUHA ČELNÍHO NAKLADAČE

Na podzim loňského roku do-
šlo k úplnému uzavření Červeného 
mostu pod Rýzmburským altánem 
v  Babiččině údolí. Historický most 
je registrovanou kulturní památkou 
a jeho vlastníkem jsou Lesy ČR, s.p.. 
O uzavření Červeného mostu, který 
se nachází na katastrálních územích 
Žernova a Slatiny nad Úpou, se do-
zvěděly obce v okolí Úpy teprve ne-
dlouho před Vánoci z  mailu Lesů 
ČR. Most bohužel není ve vyhovu-
jícím technickém stavu a neprošel 
povinnou periodickou prohlídkou. 
Vede přes něj historická středověká 
stezka, ale veřejnosti je známa až 
novověká tzv. Bathildina stezka, či 
cesta Schamburg-Lippe. Zejména 
z hlediska současného významu pro 
turistický ruch se jedná o význam-
nou spojnici pro cyklodopravu mezi 
Českou Skalicí, Babiččiným údolím, 
Havlovicemi a Úpicí. 

„Snažíme se společně s okolními 
obcemi, zejména ze Svazků obcí 
1866 a Úpa, zajistit dočasnou provi-
zorní možnost most bezpečně vyu-
žívat pro cyklisty a chodce do doby, 
než bude zahájena jeho celková re-
konstrukce,“ řekl starosta Žernova 
Libor Mojžíš.

Červený most

je uzavřen
Ametek elektromotory, s.r.o. se sídlem v Náchodě 

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

SKLADNÍKA 
NÁSTUP JE MOŽNÝ IHNED

Požadujeme:
Ochotu učit se novým věcem
Průkaz VZV výhodou

 
Benefi ty společnosti:

Závodní stravování
5 dnů dodatkové dovolené
Vlastní zvýhodněné mobilní tarify
Zvýhodněné podmínky vedení bankovního účtu a spoření

Tel.: 778 002 270,

email: alena.dubovska@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION
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plnohodnotně prožité dny plné rozmanitých aktivit 
v příjemném kolektivu 
ruční práce, společenské a myšlenkové hry, sociálně-terape-
utická činnost 
konzultace a pomoc při řešení složitých životních situací 
určeno pro dospělé klienty se zdravotním postižením 
od 27 let – do 64 let a pro seniory 65+ 
provozní doba stacionáře je pondělí–pátek od 7:00 do 15:30 
hodin 
nejedná se o lůžkové zařízení 

V roce 2020 byl Oblastní charitou Červený Kostelec otevřen denní stacio-
nář pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory. V příjemném pro-
středí zrekonstruované památkově chráněné prvorepublikové vile sochaře 
Břetislava Kafk y s  bezbariérovým přístupem tak mají klienti stacionáře 
možnost plnohodnotně prožít svůj den. Denní stacionář je místem, kde 
se klient může setkat s lidmi jemu blízkými věkem a životním příběhem. 
V odpoledních hodinách se klient vrací ke své rodině. Ve stacionáři nava-
zuje nové vztahy, a díky vhodně zvoleným terapeutickým činnostem do-
chází u klienta k prodloužení jeho soběstačnosti a k jeho osobnímu rozvoji. 
O  klienty je celodenně pečováno a  je jim zajištěna strava. Denní stacio-
nář disponuje osmimístným automobilem, který využívají naši klienti pro 
výlety za poznáním vzdálenějšího okolí, ale také pro případnou dopravu 
do stacionáře.

Denní stacionář oblastní charity nabízí své služby

Více informací: stacionar.ochck.cz, tel: 734 319 790

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici 

Nabízíme:

Požadujeme:

 nástup možný ihned
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru na dobu

neurčitou
 zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení
 fi remní bonusy – podnikové stravování, 5 týdnů dovolené,

příspěvek na penzijní připojištění
 pravidelné pracoviště: středisko V Lukách v České Skalici

 práce ve dvousměnném provozu
 fl exibilita
 samostatnost
 zodpovědnost

Kontakt: Martin Tylš, e-mail: tyls@agrocs.cz, tel. 737 219 682

OBSLUHA BALICÍ LINKY

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici 

Nabízíme:

Požadujeme:

 práce vhodná pro ženy 
 nástup možný ihned
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neur-

čitou
 zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení
 fi remní bonusy – podnikové stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek 

na penzijní připojištění
 pravidelné pracoviště: středisko V Lukách v České Skalici 

 práce ve dvousměnném provozu
 fl exibilita
 samostatnost
 zodpovědnost

Kontakt: Martin Tylš, e-mail: tyls@agrocs.cz, tel. 737 219 682

DĚLNÍK/DĚLNICE NA BALIČCE – RUČNÍ BALENÍ

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici 

Nabízíme:

Požadujeme:

 Práci v dynamicky se rozvíjející fi rmě

 Odpovídající mzdové ohodnocení

 Firemní bonusy

 Služební telefon 

 řidičský průkaz skupiny T, případně C

 strojnický a VZV průkaz výhodou 

 polní práce se speciálním rozmetadlem taženým traktorem 

 spolehlivost, fl exibilita

 nástup leden 2021 (dohodou)

 pravidelné pracoviště: skladové hospodářství Říkov

Bližší informace: Ing. Petr Mařík, e-mail: marik@agrocs.cz, tel. 605 521 202

SKLADNÍK A ŘIDIČ TRAKTORU

Na  každé těžké situaci je 
potřeba hledat pozitiva. 
I  u  nás ve  škole se nějaká 
najdou. Ve družině jsme vy-
tvořili malé kolektivy, kde 
se můžeme více věnovat je-
den druhému. Každý den 
se dostaneme do  lesa, při 
povídání se slyšíme a  do-
stalo se na  složité deskové 
hry. V souladu s opatřením 
nás navštívil Mikuláš, čert 
a anděl. Děti se trochu bály, 
ale nakonec se ukázalo, že 
do pekla nikdo z nás nepa-
tří. Zůstala jen dobrá nála-
da a  něco dobrého na  zub. 
Na Babí jsme rádi za každý 
společně strávený den. 

kolektiv
ZŠ Pavlišovská - Babí

Ohlédnutí
za prosincem

v ZŠ Babí

Dne 10. prosince 2021 naše maminka, 
babička a  prababička oslavila krásných 
90 let. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti do dalších let!        Rodina

Blahopřejeme!

BOUČKOVO LOUTKOVÉ 
DIVADLO v  Jaroměři uvede (po-
kud to kovid dovolí) v neděli 
24. ledna 2021 od 13:30 a 15:00 ho-
din pohádku KRAKONOŠOVA 
NADÍLKA. Je to představení, plné 
tajemství, ale i  vánoční atmosféry, 
kterým se v  divadélku před 100 
lety, přesně to bylo 14.  ledna  1921, 
začalo pravidelně hrát loutkové di-
vadlo. Takže – pokud to situace do-
volí  – přijďte s  loutkoherci trošič-
ku oslavit tu stovku! Divadlo také 
hledá nové členy. Jestli v sobě máte 
touhu to zkusit, přijďte se podívat, 
popovídat. Kontakty naleznete na 
www.bodi.cz.

Krakonošova 

nadílka
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*Milá neznámá, chceš také něco změ-
nit, jako já, ve svém životě? Nový rok 
by měl být tím počátkem cesty. Toužíš 
po lásce se vším, co k ní patří, kterou 
bychom na té společná cestě mohli 
potkat? Tak se neboj a pojď, půjde-
me ji spolu naproti. Přál bych si, abys 
byla z  Náchodska nebo Novoměstska 
či Kostelecka, věkem tak mezi 40 až 50 
lety, štíhlejší postavy. Kdybys byla ma-
minkou dětí, tak by mi to vůbec neva-
dilo. Zkus sebrat zbytky svých sil a ozvi 
se osamělému štíhlému muži středních 
let, jenž už nechce být déle sám, ale 
touží pro někoho žít. Zn.: Ty a já. Tel. 
739 256 092
*Rozvedený 48 let hledá ženu na sezná-
mení, která má ráda zahradu a občasné 
projížďky na kole, z  Náchoda a okolí. 
Tel. 605 915 280

* Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví  v  Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před 
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v 
Náchodě na Plhově 4. patro /výtah/. 
Celková částka 8000 Kč/měs. Nevratná 
kauce Kč 4000,- Byt je volný ihned k 
dispozici. Tel. 723 935 869
*Pronajmu byt 1+1 v bytovém domě 
ve Velké Dřevíči. Volný ihned. Veškeré 
informace na tel. 608 213 154.

* Nabízíme pronájem úplně no-
vých moderních bytů 1+kk, 
2+kk a 3+kk včetně bytů s balkó-
nem v Novém Městě nad Metují v 
rezidenci Březinka (ulice Družeb-
ní). Byty vybaveny - podlahovou 
krytinou s podlahovým topením, 
dveřmi, osvětlením, zařízeným WC 
a koupelnou se sprchovým koutem 
včetně skřínek, vnitřními žaluziemi, 
novou kuchyňskou linkou včetně 
spotřebičů (lednice, myčka, trou-
ba, varná deska, mikrovlnná trouba 
a digestoř). Šatní skříně v chod-
bě. Do bytu zavedeno internetové 
připojení a TV. K bytu také náleží 
sklepní kóje. Dále parkoviště před 
domem nebo možno pronajmout 
garáž uvnitř domu. Nájemné ca 
7.500 Kč (1+kk), 10.500 (2+kk) a 
12.600 (3+kk) plus náklady na dům 
a zálohy na energie. Vratná kauce 
ve výši trojnásobku celkové měsíční 
platby za nájemné, náklady na dům 
a zálohy na energie. Energetická ná-
ročnost domu / bytu je v kategorii B. 
Kontakt na e-mail: bytynachodsko@
gmail.com, telefon: 705  109 294 
nebo facebook: www.facebook.com/
rezidencebrezinka/

*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1,1.NP, 
38m2, v Novém Městě n.M. -Malecí. Ná-
jem 5000,-Kč +služby a energie. Kauce 10 
000,-Kč. Tel. 608 448 454.

*Pronajmu byt v Úpici 1+1, 42 m2, 
nájem: 4900,- Kč, záloha na vodu a to-
pení: 1 900,- Kč, záloha na elektřinu: 1 
000,- Kč, volný od 1.2. 2021. Částečná 
rekonstrukce kuchyně, plastová okna, 
parkování před domem, kabelová tele-
vize, sklepní kóje, možnost internetu, 3. 
patro, okrajová část města ul. Nerudo-
va. Bližší info na tel.: 602 284 585 nebo 
na mail: info@bofa.cz
*Pronajmu garzonku v Hronově. říze-
mí. Tel. 608 66 77 30

*Pronajmeme kancelář 40 m2 (ne-
bytový prostor) v  blízkosti centra No-
vého Města nad Metují (cca 250 m od 
autobusového nádraží). Lze využít jako 
kancelář či poskytování služeb. Po kom-
pletní 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

*Prodám garáž, Náchod Ruská, 21 m2, 
319000 Kč. T.722128698

*Posilte imunitu proti kovidu! Černá 
ředkev 20 Kč/kg Kocourek, Slavětín, 
tel. 732  381 524 e-mail: vl.kocourek@
seznam.cz 
*Prodám štípané dřevo 1000Kč/m3 a 
volně ložené seno, malé balíky 50*70cm 
150kč/ks. Tel. 776 049 577
*Prodám ROSETY ŽLUTOHLAVÉ, 
pěkné silné kusy a mysliveckou uniformu 
vel. 50-52, jako nová. Tel. 774 560 218
*Prodám rotoped, cena 300 Kč. Tel. 
704 713 019
*Prodám sypané štípané smrkové dří-
ví, 30 cm, 1 m3 za 680 Kč, rovnané 1m3 
za 960 Kč. Dovezu. I menší množství. 
Tel. 776 015 814

*Digitalizace VHS a 8mm filmu, kva-
litně. Tel. 606 629 767

*Hledám brigádu na stavbách od-
poledne a víkendy). ŽL mám. Tel. 
728 828 375

*Převedu záznamy z videokazet 
na DVD nebo flešku, levně. Tel. 777 
554 484
*Od března 2021 hledáme spolehlivou 
paní na hlídání naši 6 měsíční dcery u 
nás doma. Jedná se o hlídání 3 x týdně 
po-stř na 7-8 hodin denně. Hledáme s 
předstihem, abyste si Vy i dcera na sebe 
mohli zvyknout, takže bychom uvítali 
nárazové hlídání od doby, kdy se spo-
lečně na spolupráci domluvíme. Poža-
dujeme čistý trestní rejstřík, lásku k dě-
tem a trpělivost. Tel. 605 755 774

*Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30 
*Koupím historické Rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografie, reklamní fotogra-
fické 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, unifor-
my, vyznamenání i z období socialismu 
v jakémkoli stavu. TEL.: 603 549 451 
*Koupím staré filmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510 
*Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510 
*Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

*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, časo-
pisy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, 
veterány atd. TEL.: 608 811 683
*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

*Prodám SUZUKU SWIFT, r.v. 2009, 
1.3i, 5dvéř, červená barva, servisní 
knížka, najeto 195.000 km, pravidelný 
servis, bez závad, spolehlivá, el. výba-
va, klimatizace, cena 64.000 Kč, tel. 
777 708 548
*Prodám BMW X1, r.v. 2011, DRIVE 
20D, 4x4, najeto 47.583 km. Cena 
349.000 Kč. Tel. 776 603 407

BYTY

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

KOUPÍM
 křesla, žíněnky
školní pomůcky
opálová světla
květinové stěny

TEL. 777 24 86 24 

Vyklízení a likvidace 

INZERCI MŮŽETE ZADAT E-MAILEM (ECHO@NOVINYECHO.CZ), SMS NEBO TELEFONICKY NA 602 103 775.
NIKAM NEMUSÍTE CHODIT! VŠE VYŘÍDÍME ELEKTRONICKY NEBO TELEFONEM.

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

◆ ◆ 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

Úklid sněhu Náchod

Telefon
602 145 222

Zajišťujeme úklid sněhu
s nakladačem UNC Bobcat.
Účtujeme 350 Kč za 1/2 hod. 

Dále provádíme odkrývky, rovnání 
pozemků, trhání kořenů. 

Pedikúra

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689

Provádím zednické
a řemeslnické práce

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

Tel. 737 296 438

Obyvatelé čtvrti Kaštánky II. V Novém Městě nad Metují se dočkali příjezdové 
cesty ke svým domům, když si sami dobudovali nájezd z ulice Dubinky. Stavebníci 
v sousední lokalitě Javůrky zatím stavět nemohou. Rádi by si také na vlastní náklady 
veřejnou komunikaci postavili, ale již několik let marně usilují o stavební povolení. 
Nechápou, že radnice svým přístupem vyhání z města mladé rodiny toužící po by-
dlení v rodinném domku.

Čekají na povolení

Česká televize uvedla na 1. programu 
v neděli 3. ledna 2021 od 20.10 do 21.35 
hodin první část očekávané televizní 
minisérie Božena. Historické živo-
topisné drama o  soužití dvou silných 
osobností – manželů Boženy a  Josefa 
Němcových se chronologicky snaží 
o Barunce Panklové, od její puberty až 
po  adolescenci, odstranit na  základě 
studie korespondence mýtotvorné ná-
nosy zakrývající skutečnou historickou 
pravdu o spisovatelce Boženě Němcové 
a o jejím muži Josefu Němcovi. 

Jádro televizní minisérie předzna-
menávají již úvodní první záběry 
z  roku 1861, kdy při manželské krizi 
utíká spisovatelka Božena z  domova 
v Praze oknem do temné noci, aby pak 
autorky sledovaly vývoj jejího života 
od  roku 1837, od  námluv a  provdání 
přes pobyt v Kostelci u Náchoda, Jose-
fově až do  roku 1839 v  Litomyšli, kde 
se manželé Němcovi činorodě zapoju-
jí do  společenského života, včleňují se 
i díky společenskému postavení Josefa 
a  díky kráse mladičké Betty do  salo-

nů vlastenecky krystalizující se české  
společnosti za národního obrození. 

Shrneme-li, pak jádrem první části 
filmu Božena je zachycení dramatic-
kého vztahu novomanželů Němco-
vých a  zaujme nás expresivní herectví 
s  důrazem na  psychologický behavio-
rismus. Expresivní herectví dvou pro-
tagonistů, a  to Aničky Kameníkové, 
ztvárňující mladší B. Němcovou, a Jana 
Hájka jako jejího manžela, kteří svým 
výkonem přesvědčili. Režisérka se sna-
ží zachovávat historickou autentičnost, 
reálie i místa pobytů Boženy Němcové.

Obávám se však, aby důraz na příliš-
nou sexuální erotičnost neoslabil umě-
lecký účin televizní minisérie. Uvidíme. 
Počkejme si na tři zbývající díly TV fil-
mu Božena. Pak budeme moc vynést 
definitivní náš hodnotící soud a názor.

PhDr.  Jiří UHLÍŘ, autor čtyř knih 
o spisovatelce B. Němcové, například 
i  knihy „Božena Němcová ve  filmu 
a  v  televizi“ (1968, 168 stránek, kni-
ha získala diplom z italských Benátek, 
1969)

Marginálie k první části televizního filmu Božena

Soutěž novin ECHO a pivovaru Primátor vyhlášená před Vánoci v loňském roce 
má své šťastné výherce. Tentokrát jste se odpověď v  ECHU nedočetli, ale přesto 
jsme Vám alespoň trochu pomohli nápovědou, kde si ji najít. Správná odpověď 
byla: Javorový med z Rokytníku. Ze správných odpovědí byli vylosováni následující 
tři výherci: Pan Aleš Polák z Náchoda, pan František Pavelka z Teplic nad Metují 
a paní Jaroslava Hrubá z Velkého Poříčí. Všichni tři obdrží dárkový paket věnova-
ný do soutěže pivovarem Primátor. Výhercům blahopřejeme. Ostatním děkujeme 
za účast a těšíme se na jejich odpovědi v další připravované soutěži s náchodským 
pivovarem.

Soutěž s Primátorem má své výherceSEZNÁMENÍ

AUTO - MOTO



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

Splnily se mi mé házenkářské sny
Koncem ledna oslaví své 21. naroze-

niny Jaromír Poláček, student Vysoké 
školy ČVUT Masarykův ústav vyšších 
studií, obor Ekonomika a Management 
a  současně prvoligový brankář s  čís-
lem dresu 1 z TJ Náchod, oddíl házené, 
a také hráč juniorského reprezentačního 
týmu České republiky.

Jak jste se dostal k házené?
K  házené jsem přišel ve  3. třídě. 

V  této době už jsem měl za  sebou, tak 
jako asi každý malý kluk v tomto věku, 
pár tréninků fotbalu. Fotbal mě však 
moc nebavil a vydržel jsem u něj snad 
pouhých 10 tréninků. Nic-
méně vraťme se do  3. třídy. 
Možnost hrát házenou mi 
tehdy nabídla moje třídní 
učitelka Iva Lojdová. Jelikož 
mám sport velmi rád, dlouho 
jsem neotálel a nabídku vyu-
žil. Dodnes jsem paní Lojdo-
vé vděčný, protože právě ona 
mě přivedla ke sportu, který 
mě opravdu naplňuje. 

Jaké byly vaše brankářské 
začátky?

První tréninky byly 
celkem náročné, protože 
ve srovnání s ostatními jsem 
začínal relativně pozdě. Ko-
lektiv mě však hned přijal 
mezi sebe, vytvořili jsme 
skvělou partu, jak na  hřišti, 
tak mimo něj a užívali jsme 
si plno srandy. Už si přesně 
nepamatuji kdy, ale v nejnižší kategorii 
byl před námi první mistrovský tur-
naj. Před samotným turnajem jsem byl 
nervózní, což mi zůstalo dodnes, ale 
na  druhou stranu jsem se i  těšil, pro-
tože jsem velmi soutěživý typ. Hned, 
když jsme přišli do haly, nastal problém. 
Zjistili jsme, že náš brankář není k dis-
pozici, tudíž bylo nutné situaci rychle 
vyřešit. Trenér se zeptal, kdo z nás chce 
jít do brány. Ano, byl jsem to právě já. 
V  počátcích jsem běhání neměl úplně 
v lásce, takže mi tato pozice vyhovovala. 
Míče jsem se nebál, zkušenosti jsem měl 
z chytání při vesnických zápasech ve fot-
bale. Byl jsem za tu příležitost opravdu 
rád. Po tomto turnaji jsem si byl jistý, že 
moje místo je v bráně.

Jaké byly největší zážitky z dětské há-
zené?

Čas plynul a já jsem přecházel z jed-
né věkové kategorie do  druhé, až jsem 
se dostal do starších žáků. Z této katego-
rie mi uvízl v hlavě zážitek, kdy se nám 
podařilo porazit družstvo Jičína. Každý, 
kdo hraje házenou, po  tomto úspěchu 
touží, protože Jičín patří mezi nejlepší 
celky celé České republiky.

A následně dorostenecká kategorie?
Po  završení úspěšného působení 

ve starších žácích mě čekaly dvě hlavní 
změny. První z  nich byla změna školy, 

protože jsem dokončil základku a  pře-
stoupil na  střední (gymnázium Ná-
chod). Druhá byla ohledně mého pře-
sunu, opět do  vyšší kategorie – mladší 
dorost. A  od  této chvíle se mi začaly 
plnit dětské sny, troufám si říct, sny ka-
ždého mladého sportovce. Házená se 
stala neodmyslitelnou součástí mého 
života. Na začátku první sezóny v mlad-
ším dorostu, kdy jsem s  mateřským 
Náchodem hrál 2. nejvyšší ligu, jsem 
dostal nabídku od  prvoligového týmu 
HBC Jičín. Pro mě, kluka z vesnice, to 
byla velká příležitost. Píle, kterou jsem 
vložil do množství hodin tréninků a do-
mácí přípravy, se mi začala vracet. Hned 
první zápas po přestupu jsme odehráli, 
proti nejlepší akademii a  líhni talentů 

v  České republice, proti Zubří. Zápas 
jsme sice prohráli, pro mě to ale byla 
zkušenost k  nezaplacení. Poprvé jsem 
měl možnost zjistit, jak velký rozdíl je 
mezi ligami, 1. liga je ve všech směrech 
rychlejší, dynamičtější a  silovější. Jako 
brankář jsem viděl největší rozdíl v kva-
litě střelby hráčů, kteří jsou schopni ne-
uvěřitelných kousků.

Jak byste popsal první sezónu v  nej-
vyšší dorostenecké lize?

Celá sezóna se, dle mého názoru, vy-
víjela velmi dobře. Samozřejmě našly by 
se zápasy, kde jsme mohli předvést lepší 

výkon a urvat nějaký ten bod 
navíc, ale i částečné neúspě-
chy patří k životu sportovce. 
Od  lepšího umístění v  ta-
bulce nás dělil i fakt, že jsme 
v průběhu sezóny byli mno-
hokrát oslabeni o  klíčové 
hráče kvůli zranění. Protože 
mám na sebe vysoké nároky, 
občas jsem si vyčítal, že ně-
které balóny skončily v  síti 
za  mnou. I  tak jsem byl se 
svým účinkováním v  1. lize 
spokojený. Jičín byl se mnou 
také spokojený a  já mohl 
hrát v tomto klubu i následu-
jící rok. 

A  co váš kontakt s  repre-
zentací?

Mezi prvním a  druhým 
rokem stráveným v  dre-
su Jičína se stala věc, která 

do  značné míry změnila můj házen-
kářský život. Díky svým výkonům jsem 
dostal pozvánku do  širší reprezentace 
dorostenců ČR. Tento úspěch řadím 
mezi ty vůbec největší, kterých jsem 
zatím dosáhnul. A  to jsem ani netušil, 
že nezůstane pouze u  širší nominace 
a já budu členem reprezentačního týmu 
na  turnaji v  Chorvatsku a  zúčastním 
se několika specializovaných kempů 
na  rozvoj házenkářských dovedností. 
Prostě a jednoduše to bylo nejúspěšnější 
období, ve kterém se mi splnily sny. 

V současné době jsem členem týmu 
HC TJ NÁCHOD, se kterým hraju  
2. nejvyšší ligu, a juniorského týmu ČR.

Připravil trenér Petr Šulc
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Nová básnická sbírka Zrcadlo paní Bety 

vyšla koncem roku
Od února do dubna 2020 vznikala pozoruhodná básnická sbírka Zrcadlo paní 

Bety z tvůrčí dílny broumovské básnířky, překladatelky, výtvarnice a fotografky 
Věry Kopecké (*1951). Emeritní středoškolská profesorka matematiky se etablo-
vala především jako básnířka. Vydala více jak tři desítky sbírek poezie, z toho ně-
kolik vyšlo v Polsku. Překládá a vydává také 
poezii svých přátel. Je organizátorkou Dnů 
poezie v Broumově, vedoucí oblasti hradec-
kého Střediska východočeských spisovatelů a 
členkou Obce spisovatelů. Fotografuje, měla 
řadu výstav v Čechách i v Polsku, fotografie-
mi a ilustracemi doplňuje knížky své a svých 
přátel. Jako samostatná brožura vyšla sbírka 
Zrcadlo paní Bety již v říjnu 2020 a v prosin-
ci 2020 ji otiskla podruhé ve sborníku Čtyři 
doby, které vydalo Středisko východočes-
kých spisovatelů v Pardubicích. 

Zrcadlo paní Bety je básnický lyrický 
cyklus k poctě spisovatelky Boženy Němco-
vé. Obsahuje 23 básní, 35 strof a 232 veršů. 
„Zrcadlo paní Bety odráží v náznacích život 
Boženy Němcové a současný život a zkuše-
nosti dnešní ženy. Oba odrazy se v zrcadle 
prolínají,“ říká k  publikaci sama autorka 
Věra Kopecká, která současně opatřila bro-
žuru barevnou obálkou, ilustracemi a svými 
fotografiemi z okolí Ratibořic.

PhDr. Jiří UHLÍŘ

Informace
FIDES Group a.s. I zaměstnavatel zdravotně postižených
Komenského 420, Náchod 547 01, tel.: 608 666 252
info@fides-group.cz, www.fides-group.cz

nebo osobně 
Provozovna I Jugoslávská 15, Náchod 547 01 

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením
na pozice

DĚLNÍK/DĚLNICE
 pracoviště Náchod 
 jednoduchá manuální práce 
 hlavní pracovní poměr  dvousměnný provoz 
 zkrácený pracovní úvazek 
 příspěvek na stravování 
 odpovídající mzdové ohodnocení 
 nástup možný ihned
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