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11. července 1807 se v Teplicích nad Metují narodil Joseph 

Aloys Tichatscheck,  operní pěvec českého původu. Hla-

sovým oborem tenor je považován za vůbec prvního  hel-

dentenora nejen dramatickým projevem ale též hrdinným 

vzezřením. 

Místo pro Váš odpočinek, oběd s rodinou či přáteli. 
Každou druhou sobotu letní grilování s živou muzikou. 

Prostory pro pořádání rodinných oslav, svateb, 
fi remních akcí a školení.

* Restaurace Vyhlídka * Bistro Terasy 
* Hotel Vyhlídka * Minigolf * Relax zóna

NOVĚ OTEVŘENO

Tel.: +420 775 761 004 pro rezervace      Aktuální info na: www.vyhlidka.cz, https://www.facebook.com/vyhlidkaresort

LETNÍ 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

Distribuční společnost
přijme 

spolehlivé 
muže a ženy 

na roznos 
propagačních 
novin a letáků 

do schránek 
v Náchodě.

Možno i brigádně, 
ZTP výhodou.

Více informací na tel. 
603 990 636 p. Cvejn

Gate JAZYKOVÉ KURZY
ve školním roce 2021/2022 op t otevíráme

angli ník)
n m ník)

P ihlášky tel. 
AJ:  774 374 784,   
NJ:  603 440 969
E-mailem: 
AJ:  pavel_hrabec@centrum.cz
NJ:  lada.petrankova@gatenachod.cz

: 

Více informací: www.gatenachod.cz 
a Facebook

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

Jarmila Zemánk áProdej baleného ledu a tříště na letní párty, zahrady a k bazénu 

do Vašeho drinku.

...v prodeji LETNÍ OSVĚŽENÍ
 Vinný střik do kelímku na cestu s ledem
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VZPOMÍNKA
Dne 17. července 2021 uplyne 
10 let, kdy nás navždy opustil 

náš tatínek a dědeček

pan Jiří SEIDL 

z Horní Radechové
a dne 13. září 2021 uplynou 

4 roky, kdy nás navždy opusti-
la naše maminka a babička

paní Marie SEIDLOVÁ

Stále vzpomínají dcera Jana s rodinou 
a syn Jaroslav s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 21.7.2021 by se dožil 73 let náš milovaný 

a obětavý manžel a táta 

Mgr. PAVEL NESNÍDAL,

který zemřel nečekaně při pandemii 
koronaviru dne 13.3.2021 v náchodské nemocnici.

Moc nám schází, nikdy na něj nezapomeneme.
Manželka Eva s dětmi a přátelé 

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 7.7.2021 by se dožil 90 let

pan Bohumil Kleprlík
a dne 9.7. 2021 uplynul jeden smutný rok, 

kdy nás opustil jeho syn 

MUDr. Bohumil Kleprlík.
A láskou a úctou vzpomínáme 

a nikdy nezapomeneme.

Vzpomeňte s námi

Manželka a matka, dcera a sestra 

s rodinou

CHYBÍŠ NÁM
Těžko jsme se s Tebou loučili, těžké je bez tebe žít, 

láska však smrtí nekončí, v srdci Tě Andrejko stále budeme mít.

Dne 11. července 2021 uplynuly dva nejsmutnější roky 
v našem životě, kdy nás navždy opustila naše milovaná dcera,

manželka, maminka, sestra, teta a babička

Andrejka Poláčková
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají mamka, taťka, manžel Vašek,
syn Vašík a sestra Šárka s Karolínkou

CHYBÍŠ NÁM
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád, uměl jsi pomoci, 

potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat. 

Z očí jsi odešel, ale v srdci jsi zůstal.

Dne 9. 7. 2021 uplynulo 7 let,  kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, bratr a dědeček, 

pan Zdeněk Pinkava.

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

Manželka Ludmila, děti Petr, Radim a Lenka 
s rodinami a bratr Jaroslav

VZPOMÍNKA
Každý z nás má v nebi někoho, komu by chtěl po-

děkovat za to, že „BYL“ a říci mu „MOC MI CHYBÍŠ“.

Dne 11. července 2021 uplynuly dlouhé 
dva smutné roky od úmrtí mé kamarádky 

Andrejky Poláčkové

Mám Tě v srdíčku

Hana

VZPOMÍNÁME
Dne 15.července 2021 uplynulo 15 smutných let,

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček, 

pan Jaromír Falta z Vysokova.

Vzpomínají manželka Valérie 

a dcery Dana a Dagmar s rodinami

Noční hrané prohlídky
Letní prázdniny jsou tu a spolu s nimi 

i tradiční Noční prohlídky a Noční hra-
né prohlídky broumovského kláštera.

Noční hrané prohlídky letos zvolily 
téma Aloisovy lapálie. Konat se budou 
každý prázdninový pátek v 19:00 a 21:00. 
Jejich průvodcem bude  historická po-
stava mladého spisovatele Aloise Jiráska 
–  studenta klášterního gymnázia, který 
v rámci svého poutavého vyprávění pro-
vede své hosty klášterem, studiem a tro-
chu i svým životem. A možná potká nejen 
další studenty klášterního gymnázia, ale 
i  pár překvapivých historických postav, 
které by se jinak ve skutečnosti nepotka-
ly – prvního československého ministra 
financí Aloise Rašína nebo slavného bo-
tanika a  jednoho z  ředitelů klášterního 
gymnázia Vincence Maiwalda. Vstupné 
na tyto prohlídky je 190 Kč a 120 Kč. 

Noční prohlídky se budou konat ka-
ždou prázdninovou středu a  sobotu 
ve  20:30 a  22:00. Při nočních prohlíd-
kách návštěvníci zažijí jedinečnou atmo-
sféru potemnělého kláštera. Prohlídky 
jsou tematicky zaměřené na  momenty 
života v  klášteře a  zavádějí návštěvníky 
do  nejkrásnějších historických inte-
riérů  kláštera – do  vzácně dochované 
klášterní knihovny se 17 tisíci svazky 
knih, do  refektáře s  unikátní kopií Tu-
rínského plátna a do bohatě zdobeného 
klášterního kostela sv. Vojtěcha. Vstupné 
je 160 Kč a 95 Kč (děti). 

Na  oba typy prohlídek doporuču-
jeme rezervaci na  emailu  prohlidky@
klasterbroumov.cz nebo telefonním čísle 
733 739 726. 

V Náchodě žiji od narození, považuji 
se za patriota a tak si za ta léta všímám. 
Dospěla jsem k názoru, že Náchod ni-
kdy nebyl krásnější! Pamatuji zanedba-
né parky, blátivé chodníky, šedivé bu-
dovy. Práce současné radnice je vidět 
prakticky na  každém kroku, od  těch 
chodníků po  rozkvetlé parky, kde se 
trávníky místy proměňují v rozkvetlou 
louku, vysazování nových keřů a stro-
mů. A  jsou tu nové mosty, Malé lázně 
(dočkáme se obnovy i těch původních), 
budoucí Plhovské sídliště, sportovní 
stadion Hamry, nemocnice, v současné 
době rekonstrukce Jiráskova koupaliště 
a v neposlední řadě revitalizace zámec-
kého kopce. Už teď si hodně Nácho-
ďanů všimlo, jak je např. od  Vyhlídky 
zámek a celý ten kopec tak nějak hezčí. 
Jako by si vydechl po  odstranění pře-
bujelé vegetace. Je jistě mnoho dal-

ších drobnějších, i když neméně důleži-
tých vylepšení, například kontejnerová 
místa, lavičky....., ale i čistota města.

Náchod je krásný nejen teď na  jaře 
a v  létě, ale i v zimě, kdy město dýchá 
vánocemi, koledami, světýlky, každo-
ročně s  krásným vánočním stromem 
na  náměstí a  adventními večery pod 
ním. Myslím, že je na  místě součas-
ným radním - pod taktovkou starosty 
Jana Birke - za tohle všechno poděko-
vat.  Vážit si jejich náročné práce pro 
náchodské občany i  pro každého, kdo 
Náchod navštíví. Z  vlastní zkušenosti 
vím, že spokojeny jsou obě skupiny. 
Přestože současná doba přeje spíše kri-
tice - vlastně právě proto - je třeba také 
pochválit, poděkovat a ocenit. Tak nyní 
činím a věřím, že nejen za sebe!!!!!

Renáta Klicperová, 
Náchod

Děkuji vám spoluobčanům za  velice 
pozitivní ohlasy na  můj článek „Jedno 
z  nekrásnějších měst nevzkvétá“, a  že 
se s mými názory ztotožňujete. Dojalo 
nás, jak nám vyjadřujete podporu a po-
děkování za naše služby, dokonce i kvě-
tinami. Moc si toho vážíme. V  článku 
byla podrobně popsána realizace vý-
stavby našich tří provozoven v Novém 
Městě nad Metují u Rychty proto, abych 
vysvětlila, že osočování mé osoby všemi 
radními našeho města z nějakého proti-
právního jednání, není pravda.

Nyní je řada na  radnici, pozemek 
po našich obchodech bude do konce to-
hoto roku vyklizen, tak předpokládám, 
že rada města i příslušní úředníci radni-
ce mají již přesný časový plán postupu, 
jak začít urychleně s  modernizací této 
části u  Rychty. Hlavními iniciátory ra-
dikálního řešení bez jiné alternativy než 
bourání byli - starosta Hable, radní Maur 
a Němeček s podporou tajemníka Tyče. 
Dokázali, že oni budou mít poslední slo-

vo s tím, že žádné jiné řešení není mož-
né, a  tím přesvědčili některé zastupitele 
o správnosti řešení v čase.

Pochopitelně přepokládám, že nyní 
půjdou příkladem a  začnou ihned dě-
lat rekonstrukci domu č. 391 (prodejna 
brýlí a pečiva), který je v majetku měs-
ta a  je v  moc špatném stavu od  sklepa 
na  půdu. Při kompletní rekonstrukci 
mohou vzniknout v  1. patře dva byty, 
které tam v minulosti byly, a další byty 
v  půdním prostoru. Rada města spo-
lečně s  tajemníkem a  odborem majet-
ku města za  dohledu architekta určitě 
vytvoří nějaký krásný návrh. Úředníci 
MÚ zajistí dotace od  ministerstva pro 
místní rozvoj a vybudují pro občany so-
ciální nebo startovací byty. Pracovníků 
na úřadě k tomu mají dost. Tak vznikne 
první krásný a moderní dům v této řadě, 
na který pak budou navazovat další. Ten-
to dům musí být dle logiky modernizo-
ván jako první, protože nová výstavba 
bude přímo na tento dům navazovat.

Dokažte občanům, že také umíte něco 
navrhnout a realizovat, a nejen prodávat 
pozemky a pak rozhodovat, co na nich 
bude vybudováno, a že správně a účelně 
hospodaříte se svěřeným majetkem měs-
ta. Občanům jsou zatím známé pouze 
skutečnosti, kdy jsou vynakládány veliké 
finanční částky na různé projekty, které 
se nikdy neuskuteční. Například jeden 
z posledních byl projekt za cca 200 tisíc 
Kč na bourání kasáren, který se nekoná 
a asi ani nebude. Za tyto nesprávně vy-
naložené peníze by bylo spousta nových 
laviček, odpadkových košů, parků s kvě-
tinami apod.

Vedení města nyní funguje tak, že ob-
čanům ani široké odborné veřejnosti ne-
naslouchá, nediskutuje s  nimi a  potom 
se hrozně diví, co po nich vlastně občané 
chtějí. Tento způsob je zcela nedemokra-
tický a  nepřípustný. To je hlavní argu-
ment, proč by tam již neměli nadále být.         

Libuše Matoušová,
Nové Město nad Metují

Mezi první signatáře Charty 77 
z  Jaroměřska patřil novinář a  disi-
dent Rudolf Zeman, narozený 11. 
února 1939 v  obci Černožice nad 
Labem a  zesnulý v  pátek 11. června 
2021 ve věku 82 let. 

V  rodné obci chodil do  obecné 
školy. V roce 1950 se Zemanovi pře-
stěhovali do Jaroměře. Zde absolvoval 
jedenáctiletou střední školu, po které 
nastoupil na  Institut osvěty a  novi-

nářství Univerzity Karlovy v  Praze, 
obor knihovnictví. Po  vystudování 
se věnoval novinařině. Dva roky pů-
sobil v  deníku Práce, potom byl re-
daktorem vnitropolitické publicistiky 
v Československém rozhlase v Praze. 

Po srpnu 1968 byl na začátku roku 
1970 vyloučen k  KSČ pro odmítavý 
postoj k  sovětské okupaci Českoslo-
venska v srpnu 1968. Dalších dvacet 
let pracoval jako dělník v uranových 
dolech a  jako čistič výloh. Byl jed-
ním z  prvních signatářů Charty 77. 
Spoluzakládal samizdatové Lidové 
noviny (LN). V  říjnu 1989 byl spo-
lu s  Jiřím Rumlem kvůli LN zatčen 
a obviněn z pobuřování. 

V letech 1990-1991 byl šéfredakto-
rem deníku LN, v  letech 1990-1998 
syndikem Syndikátu novinářů ČR. 
Od  roku 1995 ve  funkci předsedy 
rady Nadace Českého literárního 
fondu. Nositel řady novinářských 
cen, politicky neorganizovaný.  

PhDr. Jiří Uhlíř

Můj rodný Náchod krásní 

každým dnem

Jaké budou další kroky radnice při modernizaci u Rychty?

Zemřel novinář a signatář Charty 77 z Jaroměřska

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 28. 7. to bude již 5 roků, 

co nás navždy opustila naše maminka 

Helena Kalandrová 
Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím vzpomínku. 

 Synové Jan a Pavel s rodinami

TICTT HÁ
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NĚMČINANĚMČINA
ANGLIČTINAANGLIČTINA

výukavýuka

překladypřeklady

tlumočenítlumočení
Tel. 603 440 939 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)Tel. 603 440 939 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)

Dopravní společnost CDS s.r.o. Náchod
hledá do svého týmu autoservisu

zaměstnance na pozici:

Společnost patří mezi nejvýznamější dopravní společnosti  
v Královéhradeckém kraji. Jsme stabilní společnost s dlouholetou 
historií. V současnosti zaměstnáváme 300 zaměstnanců (z toho 
25 automechaniků) a disponujeme 80 autobusy, 50 kamiony.

AUTOMECHANIK
AUTOELEKTRIKÁŘ

DIAGNOSTIK

V oblasti autoservisu provádíme opravy i pro externí společnosti:
• tahačů MAN, DAF, Volvo, Iveco, Mercedes-Benz
• návěsů a přívěsů Krone, Schwarzmüller, Fliegl, Schmitz, Kögel
• autobusů MAN, SOR, Iveco, Mercedez-Benz

V případě zájmu o zaměstnání ve společnosti volejte.

+420 602 416 975
petrek@cdsnachod.cz

+420 730 804 543
polacek@cdsnachod.cz

• Nabízíme možnost pravidelného školení zaměstnanců.

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto
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

HLEDÁME
NOVÉ KOLEGY

CO NABÍZÍME? 
  

PROCESNÍ INŽENÝR
Jaká by byla náplň práce?

Co od Vás očekáváme?

ELEKTRO-INŽENÝR/VÝVOJÁŘ
Jaká by byla náplň práce?

Co od Vás očekáváme?

CAD KONSTRUKTÉR

Jaká by byla náplň práce?

Co od Vás očekáváme?

SW VALIDAČNÍ INŽENÝR
Jaká by byla náplň práce?

Co od Vás očekáváme?
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Plat 

HLEDÁME KOLEGY!

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: 

TEL. 777 24 86 24 
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TAKOVÁTO KŘESLA

OPÁLOVÉ SVĚTLO

ŠKOLNÍ POTŘEBY Folkové soboty na mlejně

24.7. – Víťa Troníček
                  Trio Pardubice
31.7. – Standa Holáček Sadskáá
                  Saša Nyklíčková
                  Mladá Boleslav
7.8.  –  Jindra Kejak Most

Vstupné: 30 Kč
a koláč přede mlejnem ZDARMA

POSEZENÍ na mlejně
Babiččino údolí v Ratibořicích

V útulku máme 20 koťátek, co 
hledají nový domov. Černá, bílo-
černá, mourovatá, tříbarevná. Po-
kud hledáte kočičího parťáka, ne-
váhejte, adoptujte! 

Městský útulek Broumov, tel. 
721 543 498

Koťátka hledají domov
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MV č.34/2016 Sb. 

Prezentace: Od 7:30 do 8:00, začátek v 8:15
Informace na tel. 728 227 947

www.bazenymachov.cz

Železniční společnost GW Train Re-
gio a autobusoví dopravci CDS Náchod 
a AUDIS BUS spustily koncem června 
provoz mezinárodních linek do Polska. 
Pro cestující budou k dispozici do kon-
ce září.

„Díky lepší epidemické situaci do-
pravci zahajují provoz mezinárodních 
linek. Vlaky budou jezdit na  dvou 
linkách, a  to z  Trutnova přes Králo-
vec a Lubawku do Sędzisławi. Na té je 
také možnost přestupu na  osobní vla-
ky ve  směrech Jelení Hora a Wroclaw. 
Další variantou pro přepravu vlakem 
je linka z  Adršpachu přes Meziměstí 
a  Walbřich do  Wroclawi,“ řekl radní 
pro dopravu Václav Řehoř

Turisty vyhledávanými místy v  Pol-
sku jsou například Křešov, Kamenná 
a  Jelení Hora, zámek Książ, železniční 
muzeum Slezská Javořina či Wroclaw. 
„Další možností, jak cestovat z  Králo-
véhradeckého kraje do  Polska, je vyu-
žití cyklobusů, kde budou k  dispozici 
dvě linky. Cyklobusy pojedou z Nové-
ho Města nad Metují přes Náchod, 
Kudowu Zdroj, Zieleniec, Orlické Zá-
hoří a Šerlich do Deštného v Orlických 
horách a také z Náchoda do Karlówa,“ 
dodal radní Řehoř.

Při cestě do Polska je ale nutné dodr-
žovat aktuálně platná protiepidemická 
pravidla.

Mezinárodními 

vlaky a cyklobusy 

do Polska

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka
překlady
tlumočení

Tel. 603 440 939 (NJ)
Tel. 774 374 784 (AJ)

Územní Sdružení Českého zahrád-
kářského svazu Náchod pořádalo 28. 
6. 2021 okresní kolo floristické soutěže, 
která bývá každým rokem hojně navští-
vena ve všech třech kategoriích. Letošní 
rok byl specifický malou účastí. Nic to, 
ale nezměnilo na obrovské chuti soutě-
žit. Vazby, které vznikly během soutěže, 
pořadatelé po  jejím skončení předali 

prostřednictvím ředitelky Domu pro 
seniory v  České Skalici paní Zuzany 
Holické tamním babičkám a dědečkům 
ke zkrášlení prostředí domu.

Foto: z  leva předsedkyně ZO ČZS 
Česká Skalice paní L. Martinková, 
předseda ÚS Náchod T. Böhm a  ředi-
telka domu pro seniory paní Z. Holická

Floristická soutěž

Náchodští minižáci se po  delší pau-
ze zúčastnila prvního velkého turnaje 
„LITOVEL MINICUP 2021“ (roč. nar. 
2010 a 2011). V neděli 20. 6. 2021 náš 
tým nastoupil ve skupině A v 9:45 hod. 
k prvnímu utkání proti domácí Litovli. 
Naši házenkáři utkání po náročné cestě 
zvládli a dovedli zápas k vítězství 11:8. 
Ve  druhém zápase proti Hostěřádkám 
dostali větší prostor mladší hráči a  je 
vidět, že si to užili a předvedli výborný 
výkon, utkání skončilo 15:7 pro nás. 
Třetí utkání s  Prostějovem jsme opět 
zvládli s promíchanou sestavou, prostě 
si zahráli všichni, skóre nakonec 19:4. 
Teplota stoupala přes 30 stupňů, slunce 
pálilo a my nastoupili k poslednímu zá-
pasu ve skupině proti Ivančicím. Utkání 
odpovídalo průběhu jako proti Pros-
tějovu a  vyhráli jsme 14:2. V  základní 
části jsme skončili na  prvním místě 
a  postoupili do  finálové skupiny, kde 
nás čekali vítězové druhé a třetí skupi-
ny Sokolnice a  Velká Bystřice. Úvodní 
finálový mač jsme začali proti Sokol-
nici 100% soustředěným přístupem 
a  po  chvíli vedli 4:1, kluci ani chvilku 
nepolevili a  v  úmorném vedru zápas 

zvládli vítězně 18:12. Bohužel ve  dru-
hém finálovém zápasu s Velkou Bystřicí 
jsme podlehli 21:10, přestože se kluci 
snažili hrát, co jim síly stačili, ale po ne-
vydařeném začátku a úbytku sil postup-

ně ztráceli. Z  Litovle jsme tak přivezli 
pohár a medaile za krásné druhé místo 
– za to našim borcům děkujeme!!!                            

Za trenéry MINI
                       Jan Andrejs a Jiří Galba

Úspěch náchodské házené na turnaji v Litovli

Také Vás ruší hluk v neděli a o svátcích? Proto byl podán návrh Radě města Ná-
choda, aby vydala obecně závaznou vyhlášku, kterou by se zakázalo provozování 
hlučných činností v neděli a o svátcích. Například řezání dříví motorovými a okruž-
ními pilami, sečení trávy motorovými sekačkami, používání dřevoobráběcích strojů 
apod. Vyhláška by se neměla týkat zemědělských prací a bytové výstavby.

To co je běžné ve vyspělých západních zemích, jako je Rakousko, Německo, Fran-
cie a dalších, ale i některých obcích v naší republice, není možné v Náchodě. Rada 
města žádost na omezení hluku v neděli a o svátcích vzala na vědomí na svém jednání  
14. června 2021 a usnesla se, že nesouhlasí s vydáním vyhlášky o regulaci hluku.

A závěr: Slušní lidé budou dodržovat nedělní a sváteční klid, jako je tomu v kul-
turně vyspělých zemích, i bez úřadu. A ti ostatní?               Ing. Josef Pozděna, CSc.

Nedělní a sváteční klidFrantišek Hodonský
Dlátem, kostí,

kamenem
Výstava dřevořezů a matric

Zelený domeček,
Police nad Metují

Otevřeno denně kromě pondělí
10 – 12 a 13-17 hodin
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Reklama
a inzerce
v Polsku
Billboardy
Noviny
Portály

Kladský výběžek,
Noworudsko
Více informací

na tel. 602 103 775
e-mail: echo@novinyecho.cz

Zlatý erb má vítěze letošního ročníku
   Známe nejlepší weby obcí a měst pro letošní rok v Královéhradeckém 
kraji. V krajském kole soutěže Zlatý erb se v kategorii obcí na prvním místě 
umístil Vlkov. Městům kraluje Nové Město nad Metují. Na druhém místě 
v  kategorii měst se umístila Dobruška. Z  našeho regionu ještě bodovala 
Česká Skalice, která skončila třetí v kategorii elektronické služby.
   Ceny vítězům 23. ročníku soutěže předal hejtman Martin Červíček. 
V Královéhradeckém kraji se do soutěže zapojilo 33 webových stránek či 
elektronických služeb, nejvíce z nich v kategorii obce.
   „Snadný přístup k včasným, srozumitelným, přehledným, a především 
pravdivým informacím je v dnešní době důležitější než kdy dřív. Ukázalo se 
to i během současné pandemie nebo nyní při živelných pohromách. Život 
občanům usnadňují také nejrůznější elektronické služby. V jejich zavádění 
jsou naše města a obce velice kreativní, proto je dobré na příklady dobré 
praxe upozornit,“ říká hejtman Martin Červíček.

Jsme moc rádi, že ani pandemie ko-
ronaviru nezabránila našim žákům se 
úspěšně účastnit robotických soutěží. I ka-
ždoroční soutěž VEX Challenge pořádaná 
fi rmou AV Media Systems, a.s., byla pře-
nesena do  virtuálního prostředí, do  po-
vedeného simulátoru virtuálních robotů 
VEXcode VR. Zde jsou pro robota připra-
vena různá hřiště, na  kterých musí plnit 
zadané úkoly. Letošní soutěžní úkol byl 
pojmenován Ničitel hradů – na hřišti byly 
z  kostek postaveny nejrůznější „hrady“ 
a cílem robota bylo všechny hrady zničit 
a kostky uklidit, tj. shrnout pryč přes okraj 
hřiště. A to zcela autonomně – bez dálko-
vého ovládání, robot se musel orientovat 
jen pomocí svých senzorů (ultrazvukové-
ho dálkoměru a barevného senzoru). Tuto 
soutěžní úlohu jsme nejprve řešili s žáky 
primy v rámci distanční výuky volitelného 
předmětu Hrátky s  robotikou, ti úspěšní 
poté svoje řešení odevzdali do soutěže.

Soutěž byla vyhlášena ve  třech kate-
goriích společně pro základní i  střední 
školu – v  první, nejlehčí kategorii bylo 
pevně dáno rozmístění kostek (hradů) 
na hřišti, v dalších dvou obtížnějších kate-
goriích bylo úkolem robota shodit kostky 
na  třech případně pěti různých hřištích, 
kde už byly kostky náhodně rozmístěné. 
Úloha se zdála zpočátku docela jednodu-
chá, ale jen do té doby, než jsme ji zkusili 
naprogramovat – fyzikální model v simu-

látoru je docela realistický, takže kostky 
pokaždé spadnou trochu jinak a  robot 
na to musí umět zareagovat.

Žák primy Martin Joch byl natolik 
úspěšný, že s přehledem vyhrál třetí, nej-
těžší kategorii a jeho robot byl nejrychlejší 
i v kategorii druhé. Za svůj úspěch dostal 

Martin od  zástupců fi rmy AV Media 
krásnou stavebnici VEX IQ. Gratulujeme 
a už se těšíme, až se s ní naučí pracovat 
a po prázdninách nám ukáže její možnos-
ti na robotickém kroužku. 

RNDr. Jan Preclík, 
Jiráskovo gymnázium Náchod

Nejlepší robot – ničitel hradů je z Jiráskova gymnázia

Do roku 2024 má být hotovo

Zástupci oceněného Nového Města nad Metují

V neděli pozor 
na cyklisty
   Žernovský bajk ROAD – tak se 
jmenuje druhý ročník silničního 
cyklistického závodu, který se jede 
v  rámci tradičního Dobrušského 
poháru, tentokrát na  Hořičkách. 
Pro téměř 150 cyklistů bude při-
praven 15-ti kilometrový okruh 
přes Světlou p.  Hořičkami, Vestec, 
Chvalkovice, Brzice.  Startovat se 
bude u Heřmanského dvora v neděli 
dopoledne v 10:00 ve dvou po sobě 
jdoucích vlnách. Hlavní kategorie 
jede 4,5 okruhu tzn. přes 70 km, ve-
teráni a ženy jedou 3,5 okruhu.   
   Závod se jede za plného silniční-
ho provozu, okruh bude označen 
dopravními značkami a omezenou 
rychlostí. Prosíme řidiče o  ma-
ximální toleranci a  ukázněnost. 
Na  startu budou zkušení cyklisté, 
ale i  amatéři, kteří si zkrátka při-
jdou závod jen vyzkoušet. Předpo-
kládáme, že výkonnostní rozptyl 
bude opět velký.  Registrace je mož-
ná i na místě, takže pokud si chce 
i  amatérský cyklista vyzkoušet zá-
vodní tempo, má ideální příležitost. 

Martin Joch přebírá stavebnici od zástupců pořádající fi rmy

Modernizace a dostavba Oblastní ne-
mocnice Náchod bude pokračovat dru-
hou etapou. Rada Královéhradeckého 
kraje schválila návrh výstavby nového 
osmipatrového pavilonu a  vybrala pro-
jektanta. 

„Obsahem druhé etapy modernizace 
náchodské nemocnice bude demolice 
stávajícího pavilonu E, výstavba nového 
pavilonu E a  následná adaptace nyněj-
šího pavilonu D. Pavilon E je nejstarší 
stavbou v  nemocnici, dokončen byl 
v roce 1938, a dnes je už ve velmi špat-
ném stavebně-technickém stavu. Po vy-
stěhování stávajících oddělení do nových 
pavilonů K  a  J se stal pro medicínské 
účely takřka nevyužitelný, neboť nemá 
dostatek vhodných prostor pro potřeby 

moderního zdravotnictví,“ říká k zámě-
ru hejtman Martin Červíček.

Za kompletní projektovou dokumen-
taci a  autorský dozor zaplatí kraj 22,5 
milionu korun bez DPH. Celá investi-
ce přijde zhruba na 580 milionů korun 
a umožní sjednocení a propojení všech 
provozů. To přinese větší komfort paci-
entům i personálu a úspory provozních 
výdajů.

„V  osmipatrovém pavilonu s  ma-
ximální užitnou plochou 12  800 m2 
bude umístěno především celé interní 
oddělení z horního areálu, tedy lůžko-
vá část, JIP a interní ambulance, potom 
dialýza, část dětského oddělení, urolo-
gie, onkologie, cytostatika. Dále zde na-
lezne místo technické zázemí, chybějící 

sklady a  šatny, lékárna a archiv. Tímto 
způsobem se celý horní areál přestěhuje 
do  dolního, takže dojde ke  sjednocení 
a propojení všech provozů. Díky tomu 
vznikne komplexní areál přívětivý pro 
pacienty, efektivní pro využití perso-
nálu, zkrátí se dostupové vzdálenosti 
a dojde k eliminaci nežádoucích přesu-
nů pacienta sanitou mezi odděleními,“ 
upřesňuje hejtman Červíček.

Vedení kraje předpokládá snížení 
nákladů na  personál a  dopravu mezi 
areály. Roční úspora by mohla být až 34 
milionů korun. „Tento návrh nahrazuje 
původní ekonomicky mnohem nároč-
nější variantu rekonstrukce stávajícího 
pavilonu E. Pokud bude návrh posvěcen 
i  zastupitelstvem, během následujících 
měsíců budeme vytvářet projektovou 
dokumentaci a  hledat dodavatele sta-
veních prací, abychom v  průběhu roku 
2022 začali s dostavbou a rekonstrukcí. 
Naším záměrem je mít do roku 2024 ho-
tovo“, dodává optimisticky Červíček.

Starosta Náchoda Jan Birke, hejtman Martin Červíček a ředitel Oblastní 
nemocnice Náchod Jan Mach diskutují o jejím dalším rozvoji. 

Nejlepší jsou v Machově
Územní Sdružení Českého svazu zahrádkářů Náchod pořádalo 22. a  23. 6. 

2021 soutěž Mladý Zahrádkář. S ohledem na situaci se v letošním roce konala di-
stanční formou ve dvou kategoriích, mladší a starší žáci. Úkolem bylo odpovědět 
na 30 otázek a 30 poznávacích obrázků, a to za 45 minut. V mladších žácích se 
na prvních třech místech umístili: 1. Ducháč Ondřej ZŠ Machov 5. třída, 2. Ko-
láčný Vilém ZŠ Machov 5. třída a 3. Šmídová Martina ZŠ Komenského Náchod 
6. třída, celkem 10 soutěžících.

Ve starších žácích se na prvních třech místech umístili: 1. Ruckerová Anežka 
ZŠ Machov 8. třída, 2. Váňa Jakub ZŠ V. Hejny Červený Kostelec 8. třída, 3. 
Dostálová Veronika ZŠ Machov 7. třída, celkem 16 soutěžících. Tomáš Böhm 
předseda ÚS Náchod
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Přivýdělek – brigáda
Hledáme spolehlivého

distributora
novin ECHO

pro lokality
Hronov centrum

Červený Kostelec Lipky

Více informací na tel. 602 103 775
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

*69letá hledá seznámení s  mužem se 
společnými zájmy: příroda, nábožen-
ství a věda. Tel. 723 321 670
*Rozvedený 48 let 175/85 hledá ženu 
na  seznámení, která má ráda přírodu. 
Štíhlejší z Náchoda. Tel. 721 655 611

*Prodám garzonku v  Náchodě, Bě-
loveská ulice. Balkon, 31 m2, 1.patro. 
Cena dohodou. Tel. 606 565 046
*Mladá rodina  koupí byt v  Náchodě 
nejlépe na  sídlišti u  nemocnice. Nebrá-
níme se i jiným lokalitám nebo stavební 
pozemek v okolí Náchoda. Platba v hoto-
vosti. Za případné   nabídky   děkuji. Tel. 
737 143 413, 604887945 volat kdykoliv.
*Pronájem zděného bytu 3+1 v  No-
vém Městě nad Metují. Parkování a za-
hrada před domem. Cena 11.000 Kč/
měsíc + fond oprav + el. energie a plyn. 
Volný ihned. Kontakt 608 962 016

*Mladý muž koupí byt 2+1 v  Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
*Pronajmu v  N. Městě n/M malý 
byt 1+1(pouze 1 osobě) v  samostat-
ném domku, nájem + inkaso 7500 Kč. 
Tel.:773 201 378
*Pronajmu samostatný komfortní po-
koj s příslušenstvím v rodinném domě. 
Slušné osobě. Tel. 602 103 775 nejlépe 
SMS, ozveme se.
*Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví  v  Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i  před 
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na  tel. 
774 777 073

*Nabízím do  pronájmu zavedenou 
stomatologickou ordinaci v  České 
Skalici na  náměstí. Ordinace je kom-
pletně vybavená, bližší info na  tel. 
604 437 128
*Pronajmeme k  podnikání nebytové 
prostory s  výlohou o  rozměru 40 m2 
v přízemí činžovního domu na Komen-
ského ulici v Náchodě. Tel. 777 620 610
*Pronajmeme kancelář 40 m2 (neby-
tový prostor) v  blízkosti centra No-
vého 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. Pro-
stor se skládá ze dvou místností. Ná-
jem 6.000 Kč za  40 m2 + energie.  Tel. 
733 735 709

*Prodám rodinný dům se stodolou 
v Bělém – zastavěná plocha 200 m. Po-
zemek 1645 m. Na  pozemku potůček 
a sad. Pěkné klidné místo. Dům po čás-
tečné rekonstrukci. Cena 3333333 Kč. 
Tel. 775 158 538
*Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv 
stáří. Může být malá výměra, nebo neu-
držovaný. Napadený kůrovcem nevadí. 
Tel.: 773 585 290

* Koupím garáž v  Náchodě. 
Cena dle lokality a  stavu. Tel. 
608 833 819

*Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v  Náchodě a  okolí, nabídky pro-
sím na tel. 775 777 073
*Sháním chatu, chalupu, domek 
v okolí Náchoda do 20 km na všechny 
směry, nabídněte na tel. 774 777 072

*Prodám kulatý stůl o průměru 90 cm, 
světlý buk. Foto zašlu. Tel. 602 103 775
*Prodám sypané štípané smrkové dře-
vo, 30 cm, 1m3 za 680 Kč, rovnané ku-
bík za 960,-, dovezu i menší množství. 
Tel.776 015 814
*Prodám zachovalou sekačku MF 70, 
lišta 120 cm. Tel. 723 354 263

*Prodám čínský ČOPR 125, málo jetý, 
pro nemoc a stáří. Levně. Tel. 723 318 235
*Prodám deku Merino, úplně nová, 
okno špaletové 37x45 cm, rošty do kotle 
H418 nové, nafukovací matraci na spa-
ní i  jako pohovku, kanystry na benzín 
3 x 50 l, 2x20 l, drtič kostí, ruční pilku 
na  látku, dřevěné vázy a další nedodě-
lané věci, cirkulárku na  dřevo, topný 
ventilátor, přístroj na  masáž nohou, 
obývací stěnu, sedací soupravu, kach-
lová kamna, kuchyňskou linku. Ceny 
dohodou. Tel. 728 623 514
*Prodám horské jízdní kolo Heron 
Reta velmi málo používané, v perfekt-
ním stavu, kola 26. Cena 2  500,- Kč. 
Tel.:731 151 723  Náchod
*Prodám dětský kočárek na  balkon, 
perfektní stav. V  případě zájmu volat 
na číslo 776 679 783

*Koupím do  sbírky staré pivní lahve 
a sklenice, sbírku i  jednotlivé kusy, tel: 
732170454
*Koupím staré pohlednice do  r. 1945 
i jiné sběratelské věci. Stačí SMS, zavo-
lám. Tel. 608420808
*Koupím zlaté a stříbrné mince šper-
ky, hodinky, diskrétnost zaručena. Re-
spektuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
*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 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 
pozůstalost. TEL.:722 907510 
*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 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

*DOVEZU ZDARMA na  kontejne-
ru stavební suť na  zavážku, srovnání 
a zpevnění cesty, atd. Mix dlaždic z te-
rasy (max. 15x15cm) a hlavně betonu. 
Celkem 5 m3. Pouze okolí České Skali-
ce, Nahořan, Nového Města nad Metují. 
Větší vzdálenost za  kilometrovné. Tel. 
603787699
*Převedu záznamy z  videokazet 
na  DVD nebo flešku, levně. Tel. 
777 554 484
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, 
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jed-

nání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Hledám 1-2 spolehlivé pomocníky 
na  stavbu RD, 5km od Náchoda. Příp. 
další spolupráce možná. 724427070
*Nabízím  řešení paranormálních 
(anomálních) aktivit v  domech či by-
tech, včetně odvádění entit. Diskrétně. 
Vyhledám geopatogenní zóny ZDAR-
MA, za cestovné. Tel. 774 814 111

*Koupím Škoda Forman s  českými 
doklady. Tel:777222232
*Koupím jakýkoliv motocykl JAWA 
s  doklady i  bez a  nové náhradní díly. 
Tel.: 777 222 232

BYTY

PRODÁM

RŮZNÉ

SEZNÁMENÍ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

NEMOVITOSTI

AUTO - MOTO

NEBYTOVÉ PROSTORY

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků
� fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním 

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

Kvalifi kační požadavky
� vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve stu-

dijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
� vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
� střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru sta-

vebnictví

Další požadavky
� výhodou znalost z. č. 20/1987 Sb., v platném znění, z. č. 183/2006 Sb., v platném znění, 

z. č. 128/2000 Sb., v platném znění, z. č. 500/2004 Sb., v platném znění
� orientace v problematice památkové péče výhodou
� základní znalosti dějin staveb, historických sídel výhodou
� praxe ve veřejné správě výhodou
� kladný vztah k památkám
� řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
� dobrá znalost práce na PC
� komunikativnost, vstřícný přístup k občanům

Nabízíme
� pracovní poměr na dobu neurčitou
� nástup do pracovního poměru 01.09.2021 nebo dle dohody
� platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9. platová třída)
� 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pruž-

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

Město Náchod
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení 1 funkčního místa

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

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 13.08.2021.

odborného pracovníka/ odborné pracovnice 
územního řízení a stavebního řádu
(stavební úřad) a památkové péče

  HELTA koop s.r.o.  tel.: 777 904 448 
                        

 

   
—  

LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

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

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro firmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

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

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Hledáme kolegu na pozici:

prodavač, skladník, montér nábytku.
Náplň práce: Prodej nábytku, montáž nábytku,

grafické návrhy interiérů a konečný rozvoz zákazníkům.
Požadujeme: ř.p. sk. B, manuální zručnost,

čistý trestní rejstřík, časová flexibilita, samostatnost
Plat: od 25.000,- do 35.000,-Kč/měsíc

Pracoviště v Náchodě
tel.: 608 480 700

Vyklízení a likvidace 

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

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

Hledáme šikovné zaměstnance 

na montáž
slaboproudých rozvodů 

v Královehradeckém kraji.
Nástup možný ihned. 

 

Více informací na tel. 724 004 390

KOUPÍM



8str.www.novinyecho.cz                           Tel. 602 103 775
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Ve Starkoči 
padaly rekordy

TJ Sokol Starkoč uspořádala 
v sobotu 19. 6. již 46. ročník turis-
tického pochodu „Po stopách bojů 
z války roku 1866“. 

Za  krásného velmi teplého 
letního počasí se jej zúčastnilo 
rekordních 520 turistů z  celých 
Čech, z toho 405 pěších a 115 cy-
kloturistů. Nejoblíbenější trasu 
7 km dlouhou, která byla nově za-
řazena, absolvovalo 175 pochodní-
ků. V cíli pochodu, na malebném 
koupališti ve  Starkoči, obdržel 
každý účastník pěkný pamětní list 
a netradiční sladkou odměnu. Po-
děkování patří všem pořadatelům 
a sponzoru pochodu pivovaru Pri-
mátor Náchod. Příští 47. ročník se 
půjde 18. června 2022 snad již bez 
omezení. 

Za pořadatele                      J. Rufer 

Koncem června bylo uspořádáno 
ve Vysokém Mýtě 2. kolo krajského 
přeboru družstev mladšího žactva 
v atletice ročníků 2008 a mladších. 
Především se vedlo děvčatům z tré-
ninkové skupiny Jiřího Vondřejce 
z Náchoda. Na trati 800 m zvítězila 
Adéla Vajsarová časem 2:41,25 min. 
Ve vrhu koulí skončila Lea Hovád-
ková celkově na druhém místě vý-

konem 9,64 m a  v  oštěpu na  čtvr-
tém místě hodem 24,20 m. V obou 
disciplínách si vytvořila osobní ma-
ximum.

Výborně si vedla Nela Wittva-
rová – ročník 2010, která popr-
vé na  60m trati pokořila hranici 
9 sekund. Nejdříve v  rozběhu za-
běhla čas 8,75 sec. a  kvalifi kovala 
se do  užšího fi nále, kde skončila 

celkově na  6. místě výkonem 8,95 
sec. Pak ještě ve skoku dalekém vy-
bojovala krásné 6. místo skokem 
412 cm.

Nakonec těsně před prázdnina-
mi se konal rozlučkový atletický 
trénink přípravky s běžeckými sou-
těžemi, který byl zpestřen závěreč-
ným předáváním věnečků od trené-
rů a paní Maršíkové.                    (JV)

V  sobotu 26. června 2021 viděli divá-
ci strhující výkon Martina Vacka (na  fo-
tografi i) ze Sokola Libčice nad Vltavou, 
který překonal jedenáct let starý rekord 
Aleše Nováka ze Sokola Šternberk, jenž 
měl dosud hodnotu 14,03 s.  Martin letos 
v prvním kole vyšplhal bez pomoci nohou 
čtrnáctimetrovou délku lana v čase 13,29 s. 
Ve druhém kole svůj historicky nejlepší čas 
ještě posunul a po jeho dohmatu ve čtrnác-
timetrové výšce se elektronická časomíra 
zastavila v čase 13,13 s. Tímto časem sta-
novil nový rekord závodu ve šplhu na 14 m 
dlouhém laně bez přírazu. Jedná se o histo-
ricky nejlepší světový čas závodu v athén-
ském šplhu na této délce lana.  

Tyto výjimečné závody se konaly 
za krásného slunečného počasí na Husově 
náměstí v Novém Městě nad Metují a jed-
nalo se již o XVII. ročník závodů ve šplhu 

na čtrnáctimetrovém laně „Velká cena No-
vého Města nad Metují v athénském šplhu“. 
V první části programu diváci viděli závo-
dy dívek na třímetrovém laně, kde zvítězi-
la Bára Šubrtová z klubu T.J. Sokol České 
Meziříčí v čase 9,50 s.  V závodech pro ve-
řejnost na čtyři a půl metru dlouhém laně 
zvítězil Josef Vrábel z klubu ASPV Nového 
Města nad Metují s časem 5,36 s.

Na závěr dne se pro zájemce z řad zá-
vodníků zavěsilo dvacet metrů dlouhé 
lano. Ze sedmi přihlášených závodníků se 
dvěma podařilo tuto extrémní výšku poko-
řit. Nejrychleji šplhal Adam Novotný, který 
zdolal dvacet metrů v  čase 31,05 s. Dru-
hým sportovcem, který vyšplhal až do 20 
metrů, byl Martin Vacek s časem 41,02 s.  

Foto: Lukáš Smola

Světový čas v Novém Městě nad Metují

A hurá na prázdniny!

NÁCHOD  | |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.8   

� práce s IT – čtečky, terminály
� min. výuční list
� denní provoz PO–PÁ
� zajímavé mzdové ohodnocení

s benefity

775 866 858  |  doklady@drana.cz

Hledáme do týmu:

SKLADNÍK
MANIPULANT
– manipulace, kompletace, el. VZV


