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25. října 1925 se v  Náchodě narodil Bohumír  

Španiel, malíř, pedagog a ilustrátor. Hlavní  

zájem byla figurální tvorba, která vyjadřovala život  

člověka a společnosti.

z Náchoda k 35. výročí od získání stříbrné medaile v hodu oštěpem na 
Mistrovství světa ve Švédsku a přejeme mu hodně zdraví, štěstí a rodinné 
pohody k jeho 68. narozeninám.                       Dcera s rodinou a manželka

gratulujeme Mírovi Martincovi

Dobrá paměť
– základ úspěchu

Kurz paměťových technik
a technik učení

Informace a přihlášky: 
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz 
nebo tel. 603 440 969 (nejlépe SMS)

pořádá ve dnech 13. a 14. listopadu 2021

jazyková škola Gate Náchod 

– Dr. Lada Petránková

Stříhání stromků
a živých plotů.

Tel. 724 173 560

Toto je změna, my jsme změna,
Vy jste změna!

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka
překlady

tlumočeníTel. 603 440 969 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)

náchodsko 
v parlamentu

Náchodsko má po parlamentních 
volbách opět zastoupení v poslanecké 
sněmovně. Z Nového Města nad Me-
tují se do dolní komory dostala Mgr. 
Jana Berkovcová (ANO 2011). Dal-
ším opětovně zvoleným poslancem je 
MVDr. Pavel Bělobrádek (SPOLU – 
KDU-ČSL). Naopak svůj poslanecký 
mandát neobhájil starosta Náchoda 
Jan Birke (ČSSD)

Chcete překvapit své blízké
mobilem pod stromečkem?

Kdo si chce vybrat, nakupuje teď!Kdo si chce vybrat, nakupuje teď!

Vzhledem k situaci na trhu nenechávejte svůj nákup
na poslední chvíli! Nyní máte možnost velkého výběru,
který v prosinci již nebude. 
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Chata na zajímavém oblíbeném 
místě u lesa na Kramolně. Jedná se 
o zděnou, udržovanou chatku  se sklení-
kem umístěnou na okraji rekreační zóny. 
Objekt je vybaven v suterénu koupelnou  
a splachovacím wc.

Prodej zemědělského stavení s pozemky v Bohdašíně, dva rod. domy..............................9 490 000,- Kč
Menší pozemek se stavbou chalupy nedaleko města Náchoda na Babí ..............................1 590 000,- Kč
Pronájem komerčních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny ...........................10 000,- Kč/měs.
Prodej prvorepublikové vily v rekreační lesní oblasti Kersko .................................................... info v RK
Prodej rozhledny na vrcholu Černé hory, zajímavá investice ..........................................25 000 000,- Kč

Cena: 1 590 000,- Kč

Dne 3. 9. 2021 vyšel v novinách Echo otevřený dopis 
paní MUDr.  Magdalény Pokorné, příbuzné pana Bal-
cara zaslaný vedení města Nového Města nad Metují, 

který byl reakcí na článek pana Hofmanna. Přečetl jsem 
si tento otevřený dopis, který tak vyzdvihoval morální 
vlastnosti pana Balcara a k výzvě paní MUDr. Pokorné, 
aby se k  ní občané, kteří pana Balcara znají, připojili, 
jsem se rozhodl, že se tedy i já připojím a podělím se se 
čtenáři novin Echa o mé zkušenosti s tímto úředníkem. 

Zde předkládám mojí zkušenost s charakterem a mo-
rálním kreditem pana Mgr. Adama Balcara, který paní 
MUDr. Pokorná tak vyzdvihuje. Pan Adam Balcar udě-
lil mému autoservisu recenzi v podobě jedné hvězdičky 
(jako nespokojený zákazník). Háček je ovšem v  tom, 
že můj autoservis nikdy nenavštívil. Jeho hlavním do-
pravním prostředkem je „KOLOBRNDA“ a kolobrndy 
v mém servisu neopravujeme a ani neservisujeme. Ne-
napadá mě nic jiného než, že je to pouze msta za mé 
námitky ke změně Regulačního plánu Rychta, které mu 
jistě nejsou pochuti. Jak vidíte, panu Balcarovi není nic 
svaté.                                                               Radim Mach

Kde jsou hranice etiky úředníka

Muzeum Náchodska se i  letos 
připojuje k Mezinárodnímu dni ar-
cheologie, který se uskuteční v sobo-
tu 16. října 2021 v budově stálé expo-
zice Muzea Náchodska v Broučkově 
domě na  Masarykově náměstí čp. 
18 a  ve  Staré radnici čp. 1 v  době 
od 10.00 do 16.00 hodin. 

Celodenní program bude plný ak-
tivit pro děti se zaměřením na stra-
vování pravěkých lidí. Zájemci si bu-
dou moci vyzkoušet střelbu z  luku 
na  mamuta nebo výrobu obilné 
placky od  mletí obilí mezi kameny, 
přes namíchání směsi až po samotné 
upečení placky. 

Součástí dne archeologie bude 
také program přednášek
10:00 – Komentovaná prohlídka 
ZAV v  místech stavby budoucího 
Spolkového domu s  archeologem 
Mgr. Janem Košťálem – sraz na místě 
v Hurdálkově ulici vedle kina Vesmír
11:00 – Přednáška ZAV v trase ob-
chvatu Jaroměře (Mgr.  Sylva Tichá 
Bambasová a Mgr. Jan Košťál) 
13:00 – Přednáška „Jak jsme jedli 
vtipnou kaši“ (Mgr.  Marcela Horá-
ková) – rekonstrukce stravy našich 
předků na  základě studia lidské 
kostry, zvířecích koster, dobových 
pramenů a analýzou nádob a nádobí
14:00 – Komentovaná prohlídka 
ZAV v  místech stavby budoucího 
Spolkového domu s  archeologem 
Mgr. Janem Košťálem – sraz na mís-
tě v Hurdálkově ulici vedle kina Ves-
mír                          Vstupné zdarma!

Mezinárodní
den archeologie 
v Muzeu Náchodska

Stavební práce na  pevnosti Dob-
rošov jsou hotové a  zkolaudované. 
Kraj v současné chvíli nakupuje ná-
bytek, audiovizuální techniku a také 
exponáty, kterým pevnostní sruby 
vybaví. Krajští radní na  posledním 
zasedání schválili nákup dobových 
uniforem, zbraní a vybavení. 

„V  rámci exponátů a  sbírkových 
předmětů plánujeme pořídit originály 
případně repliky původního armád-
ního nábytku, oblečení vojáků a také 
zbraní – například kulomety, pušky 
nebo granáty. Jsou to ale předměty, 
které není jednoduché sehnat, takže 
se jejich přesný výčet a  cena mohou 

v  průběhu času měnit podle jednot-
livých nabídek. Počítáme s 300 před-
měty v  celkové hodnotě 2,5 milionu 
korun,“ uvedla náměstkyně pro kul-
turu Martina Berdychová (Výcho-
dočeši). 

Průzkum trhu, poptávání a  zajiš-
ťování nabídek zajišťuje Muzeum 
Náchodska. Mezi kupovanými ex-
ponáty je například těžký kulomet 
vz. 37 s  vybavením nebo osm stej-
nokrojů československé armády 
v hodnostech od vojínů po generála, 
uniforma vojáka německého wehr-
machtu a také oděv příslušníků Su-
detoněmeckého Freikorps.

Kraj vybavuje Dobrošov zbraněmi

Blahopřeji vítězům voleb a velmi děkuji všem voličům, kteří přišli k vol-
bám a podpořili mě preferenčními hlasy. Nebylo jich málo a nesmírně si 
toho vážím! Co tento výsledek znamená pro mě osobně?

Především mě mrzí, že ČSSD nebude parlamentní stranou a z Poslanecké 
sněmovny ČR na  základě výsledků voleb vypadne. Za  druhé je to dobrá 
zpráva hlavně pro mou rodinu, které se nyní konečně budu moci více vě-
novat. A za třetí hlavně pro Město Náchod, kde mám tu čest starostovat, 
protože právě tady chci teď napnout své síly. V  nadcházejícím období se 
budu soustředit na komunální volby v příštím roce a věnovat svou energii 
a čas rozvoji svého milovaného Náchoda.

Neplánuji v tuto chvíli žádné unáhlené kroky, tato situace není o osob-
ní odpovědnosti, ale o  sociální demokracii jako celku. ČSSD je nejstarší 
politickou stranou na naší politické scéně a zaslouží si rozumné, rozvážné 
a konstruktivní kroky do budoucna. V nejbližších dnech proto svolám kraj-
ské předsednictvo a poradíme se, co a jak dál...                    S úctou Jan Birke

Vyjádření Jana Birke

K  článku p.  Hofmanna v  no-
vinách Echo č. 23 z  1. října 2021, 
který vyšel pod názvem: „Zásady 
etického kodexu asi neznají“

Jsem dalek toho, abych podrobně 
reagoval na  opakované nenávistné 
a  lživé výplody autora (nebo auto-
rů?) zmiňovaného článku. Jako oso-
ba, která stojí v čele Městského úřa-
du v Novém Městě nad Metují, však 
považuji za  nutné reagovat na  tuto 
větu: „Co se dá také očekávat od úřa-
du, který je řízen tajemníkem figu-
rujícím ve svazcích STB pod krycím 
jménem „SPRÁVCE“.“

K výkonu funkce tajemníka měst-
ského úřadu je podmínkou negativ-
ní lustrační osvědčení, které samo-
zřejmě mám. K existenci signálního 

svazku, který na moji osobu byl ve-
den, je na  místě uvést, že „Svazek 
prověření signálu“ byl STB zakládán 
k  prověření  „signálních poznatků 
o  protistátní činnosti osoby“. Svaz-
ky se v rámci STB totiž nezakládaly 
pouze na spolupracovníky a práska-
če, ale také na osoby, které považoval 
komunistický režim za  nepřátelské 
a které byly v rámci tohoto zrůdné-
ho systému perzekuovány. Nebu-
du soudit, zda je to ze strany pana 
Hofmanna pouhá neznalost nebo 
úmyslná lež. Cíl mne poškodit je na-
prosto zřejmý, omluvy se nejspíš ale 
nedočkám....

Petr Tyč 
tajemník Městského úřadu

Nové Město nad Metují

Právní poradna Dity Vávrové
Milostivé léto pro dlužníky státních institucí – 2. část

V minulém čísle Echa jsem popsala tříměsíční možnost dlužníků 
skoncovat se svými dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům.  Pokud byl 
dluh vymáhán exekučně, stačí dlužníkovi v období od 28. října 2021 
do 28. ledna 2022 zaplatit exekutorovi původní dluh (jistinu) a k tomu 
náklady 907,50Kč. Nebude tak muset hradit příslušenství (úroky, po-
platky, náklady řízení), které k závazku přirostlo.

Už nyní však mohou dlužníci začít oslovovat příslušné exekutorské úřady, které vedou 
jejich exekuce.   Tak zjistí správnou částku, kterou je třeba pro splnění podmínek milosti-
vého léta zaplatit. Exekutora je nejlepší požádat o sdělení aktuální částky jistiny písemně, 
doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky. Doporučuji, aby tak dluž-
ník učinil co nejdříve.

Jakmile bude jasné, jakou částku je potřeba uhradit, v uvedeném období musí být spolu 
s náklady 907,50Kč, zaplacena. Současně je však nutné prokazatelně exekutora o využití 
milostivého léta vyrozumět a to opět doporučeným dopisem, ve kterém dlužník uvede, že 
využívá této možnosti a navrhuje exekuci zastavit. Jinak by totiž exekutor mohl zaplacenou 
částku použít jako běžnou splátku.

Splněním těchto podmínek bude exekuce zastavena a ukončena. Exekutor by měl vydat 
písemné usnesení, ve kterém rozhodne o zastavení exekuce a osvobození od placení pří-
slušenství.

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

Servis a seřízení plastových,
hliníkových oken a dveří
a dřevěnných euro oken

Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.

Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

Dále opravy kování, promazání, seřízení,
výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

Kontakt: +420 773 113 133
E-mail: servisokendveri@seznam.cz
https://servisokendveri.webnode.cz/

vzpomínKA
Dne 22. října 2021 uplynou tři roky,

co nás navždy opustil 

pan Bohumil Šula ze Zlíčka.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, vzpomeňte s námi.

S úctou a láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

vzpomínKA
Dne 26. 10. 2021 uplyne

jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil

pan Josef Haufer.
Očím si odešel, v srdci zůstáváš.

S láskou vzpomíná
manželka Pavlína a děti s rodinami

vzpomínKA
Dne 20. října 2021 uplyne deset smutných let,

kdy nás navždy opustil můj manžel pan

Karel Jiruška
z Nového Města nad Metují.

S láskou stále vzpomíná
manželka a syn s rodinou

 

vzpomínáme
Dne 20. 10. 2021 uplyne jeden smutný rok,

kdy nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a kamarád

pan Jiří Samek z Náchoda.
Stále vzpomínají manželka Soňa,

dcera Soňa s rodinou, syn Jiří s rodinou a kamarádi.

Moc nám chybíš, byl jsi to nejlepší,
co nás v životě potkalo

vzpomínKA
Maminko a babičko MOC NÁM CHYBÍŠ

Každý z nás má v nebíčku někoho, komu by chtěl 
moc poděkovat za vše, co pro nás udělal a za to, že 
BYL a říci mu, co jsme nestihli říct za jejího života…

Dne 26. října 2021 by se naše starostlivá, 
milovaná a pracovitá maminka a babička

paní Miloslava Tomešová z Jaroměře
dožila úctyhodných 88 let.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S úctou vzpomínají dcera Miluše, zeť Pavel a vnučka Blanka ŠTĚPÁNOVI

I  v  letošním roce se jako součást 
běhu HRONOV-NÁCHOD usku-
teční dětský závod OD  RADNICE 
K  RADNICI. V  sobotu 23. října 
2021 od 8.30 hodin si na Masaryko-
vě náměstí v Náchodě a v přilehlých 
ulicích mohou zazávodit děti růz-
ných věkových kategorií.

OD RADNICE
K RADNICI
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Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme Seřizovače

Požadujeme:

vyučen nebo vyučen s
maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
pravidelný třísměnný provoz
pondělí - pátek
spolehlivost, zodpovědnost

Nabízíme:

mzda 31 000,-- Kč, po
zaučení 35 000,-- Kč
pracovní poměr na dobu
neurčitou
týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
věrnostní program
benefity za plnění pracovní
doby

Náplň práce:

seřizování a obsluha strojů

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: | +420 491 401 718

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

TELEVIZNÍ DOTACE!
Novasport 3, 4 a Eurosport do Vaší 
televize
Montáž nového satelitu u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit? Zprovozníme 
televizi přes internet s 50% slevou

www.satelitnidotace.cz

tel.: 778 880 006

NĚMČINA
Překlady

- běžné, odborné, soudní
Výuka

- kurzy i individuální
Tel. 603 440 969

chemické výrobní družstvo,

významná společnost v oblasti výroby a distribuce nátěrových hmot 
 hledá  pracovníka/ pracovnici  na pozici:

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu: 
lambertova@detecha.cz  

Kontakt: personální oddělení            tel: 491 477 133 

vývojový pracovník 
- chemik

PožAdujEME:  
n vzdělání  VŠ, SŠ chemického směru
n základní znalost značení a balení chemických směsí
n základní znalost registrace a hodnocení chemických směsí
n znalost technologie výroby a aplikace nátěrových hmot vítána 
n samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, flexibilita

NáPlň PRácE: 
n vývoj nových výrobků včetně poloprovozních zkoušek
n nakládání s nebezpečnými chemickými látkami dle legislativy
n zajišťování odborných posudků, chemických rozborů
n zpracování  chemické dokumentace k nátěrovým hmotám
n sledování surovinové základny, legislativy a trendů v oboru     

NABízíME: 
n zajímavou práci v české společnosti s tradicí
n mzdu odpovídající výsledkům 
n 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, sick days
n po zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou

Místo PRAcoviště: Tis u Nového Hrádku
NástuP:  dle dohody

        

Pozice je vhodná i pro absolventy.
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TaKOváTO Křesla šKOlnÍ POTřeby

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: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

q Na fotografii Josefa Rudolfa z vernisáže zleva: Petr Šulc, předseda Fotoklu-
bu Náchod, Roman Unger, místopředseda Fotoklubu Náchod, autor Jiří Klíma  
a Sixtus Kotari, ředitel Muzea Náchodska.

Fotograf Jiří Klíma 
vystavuje v Náchodě.

Ve  výstavní síni Muzea Náchodska 
v  Náchodě probíhá tradiční výstava, již 
po  několik let nazývaná „náchodský fo-
tografický podzim“. Tentokráte vystavuje 
Jiří Klíma a jde o zatím největší autorovu 
autorskou výstavu.

Součástí je i drobná expozice aktuální 
fotografické tvorby dalších členů Foto-
klubu Náchod, Jany Čížkové, Veroniky 
Michlové, Moniky Šimek Fulkové (jako 
host), Jindry Klabačky, Míry Kolátora, 
Tomáše Šimka a  Petra Šulce. Výstava 
bude otevřena v běžných otevíracích ho-
dinách do 7. listopadu 2021. 

CELOROČNÍ PRODEJ VAJEC 
Z POJÍZDNÉ PRODEJNY

liché pondělí
08:15–08:30  Černožice, ul. Gen. Svobody, zdr.středisko
08:45–08:55  Jaroměř, ul. B. Němcové, lékárna Na Ptákách
09:15–09:25  Česká Skalice, roh ulic Pospíšilova X Steidlerova
09:35–09:45  Česká Skalice, roh ulic 28.října X Na Kamenci
10:20–10:30  Náchod, Raisova před č.p. 1557, na konci slepé ulice
10:35-11:50  Náchod, Masarykovo náměstí, pošta
12:00–12:10 Náchod, ul. Běloveská, zastávka BUS Montace
12:20–12:30  Náchod, u nemocnice, roh ulic Bartoňova X Duhová
12:50–13:00  Nové Město n. M., roh ulic Nad Stadionem X 28. října
13:05–13:15  Nové Město n. M., roh ulic ČSA X Johnova

13:40–13:50  Solnice, Masarykovo náměstí, roh u pošty
14:00–14:10  Rychnov n. K, naproti nemocnici, ul. Jiráskova 1072
14:15–14:25  Rychnov n. K., knihkupectví, ul. A. Provazníka
14:30–14:40 Rychnov n. K., roh ulic U Stadionu X Vycpálkova
14:45–14:55  Rychnov n. K., sídliště Mírová, restaurace Panel
15:20–15:30  Kostelec n. O., Starý zámek, ul. Tyršova
15:35–15:45  Kostelec n. O., roh ulic Proškova X Solnická
16:00–16:10  Častolovice, ul. Školská u MŠ
16:30–16:40  Týniště n. O., ul. Na Bělidle před č.p. 948
16:45–16:50  Týniště n. O., roh ulic TGM X Dr. E. Beneše
16:55–17:05  Týniště n. O., ul. Okružní, rest. U Dubu

Tel.: 721 364 382, 605 082 500, 734 644 467 Milujeme Vejce www.vejcekosicky.cz

Ceny vajec 
Plato 30 ks 3CZ „L“– 96,-Kč
Krab. 10 ks 3CZ „L“– 35,-Kč

Plato 30 ks 2CZ „L“– 110,-Kč  
Krab. 10 ks 2CZ „L“– 45,-Kč

Plato 20 ks 2CZ „XL“– 100,-Kč  
Krab. 10 ks „M“ 1CZ – 65,-Kč

Křepelčí vajíčka 18 ks – 45,-Kč

okres Náchod a Rychnov nad Kněžnou

Prodej probíhá každé liché pondělí 
za každého počasí kromě státem  

uznaných svátků.

Získejte grant až 
30 tisíc korun 

Ve  spolupráci Nadačního fondu 
Broumov - město kultury a Agentury 
pro rozvoj Broumovska je vyhlášena 
1. grantová výzva „Máme rádi Brou-
mov(sko)“ na podporu rozvoje měs-
ta Broumov a celého broumovského 
regionu, ve  které bude rozděleno až 
170.000 Kč. Cílem je finančně a me-
todicky podpořit organizace i  sku-
piny aktivních lidí, kteří svým pro-
jektem oživí Broumov(sko), zapojí 
do  něj místní obyvatele a  nastartují 
spolupráci s dalšími subjekty.

Komu je výzva určena? Žádat 
mohou neziskové organizace, školy 
a  školská zařízení, sportovní, nefor-
mální skupiny alespoň 3 aktivních 
občanů a  občanek, skupiny dětí 
a mládeže, které mají svého zákonné-
ho zástupce, volnočasové a  kulturní 
spolky, divadelní skupiny aj.

Šanci získat příspěvek mají pro-
jekty v  oblasti kulturní a  umělecké, 
komunitní, okrašlovací, vzděláva-
cí, sportovní. Termín pro podání se 
kvapem blíží. Do 25. 10. 2021 je nut-
né dát organizátorům vědět o  svém 
nápadu, vyplnit dotazník a  počkat 
na  vstupní konzultaci s  manažer-
kou programu. Uzávěrka žádostí je 
31.10.2021. Více info:  www.aprb.cz/
mame-radi-broumovsko
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SKLADOVACÍ 
PROSTORY 

VYUŽIJTE NAŠICH SKLADOVACÍCH 
PROSTOR V CENTRU NÁCHODA

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 
547 01 Náchod

www.cdsnachod.cz

kapacita až 2 500 EUR palet -

regálový systém -

3 nakládací rampy pro kamiony -

nájezd do haly pro dodávková vozida -

objekt elektronicky zapezpečen - 

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz

  
 

Metu
je

Hronov

Červený
Kostelec

Polsko

Bělovesk
á

Pr
až
sk
á

Kla
dsk

á

Plhovská

Za Teplárnou

Raisova

Kamenice

Tepenská

Borská

Masarykovo
náměstí

Husovo
náměstí

Autobusové
nádraží

Kladská 286

Telefon: +420 725 822 483 
E-mail: sklad@cdsnachod.cz 

Pondělí – Pátek: 6.00 – 14.00 hodin

MV č.34/2016 Sb. 

Městská policie v  České Skalici 
po  přijatém oznámení nalezla v  ka-
tastru města políčko konopí, které 
následně sklidila a odvezla. Jelikož se 
jednalo o větší množství rostlin a tím 
i trestný čin, převzala si případ Poli-
cie ČR.

Policajti sklidili
konopí

Jednosměrka

Fotografií Josefa Voltra se 
ještě vracíme ke Dni zdraví 
v  Oblastní nemocnici v  Ná-
chodě, který proběhl poslední 
zářijovou sobotu v areálu dolní 
nemocnice. Za pěkného počasí 
na akci s  podtitulem „Region 
děkuje zdravotníkům“ vystou-
pila například i Anna Julie Slo-
váčková nebo – jak je vidět na 
fotografii – Pekař & Jakub Dě-
kan Band.

Ulice Českých legií v Novém Městě 
nad Metují je od 5. října pouze jed-
nosměrná. Vozidla budou moci ulicí 
nadále jezdit pouze ve směru od kři-
žovatky s  ulicí Komenského a  to 
až  k  odbočce k  Městskému úřadu. 
Pro  cyklisty  platí nadále obousměr-
ný provoz. V rámci úpravy provozu 
bude v  ulici Českých legií umístěn 
zákaz zastavení po  levé straně ulice 
ve směru provozu.

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38Společnost
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

závod 10, Odborářská 118, Broumov
přijme

   CHEMIKA / CHEMIČKU
                             Požadujeme:
            SŠ vzdělání s maturitou v oboru chemie,
      uživatelská znalost práce na PC, aktivní přístup,
          zodpovědnost, odpovídající zdravotní stav

                                 Nabízíme:
                   práci na hlavní pracovní poměr
            zázemí stabilní prosperující společnosti
         možnost profesního růstu a seberealizace
                 motivující mzdové ohodnocení
          příspěvky na stravování, dovolenou navíc

                          Nástup od 1.10.2021

                           Mzda od 28 000 Kč
                        (dle vzdělání a praxe)

       Splňujete-li uvedené podmínky, zašlete stručný životopis
                      na adresu jaskova.br@koh-i-noor.cz
                            příp. tel. +420 491 509 211.
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PŘIJMEME
ZAMĚSTNANCE!

PŘIJMEME  BRIGÁDNÍKY 
DO VÝROBY A EXPEDICE!

MÍCHAČ

OBSLUHA LISU

EXPEDIENT

SEŘIZOVAČ

OPERÁTOR VÝROBY

Produkty EuronaProdukty EuronaProdukty Eurona

Čerstvé rybí produkty

Odměna 110 Kč/hodina

 Stravné 100kč / den

 Penzijní nebo životní pojištění

personalni@eurona.cz  / +420 491 477 378

Benefi ty

22. – 23. 10. 2021
NÁCHOD

Naskenuj QR kód a přidej si událost do kalendáře.

Tahle akce má swag!
Pořádá ji Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

www.vybiramstredni.cz

Prezentace středních škol 
a zaměstnavatelů 2021

Sokolovna Náchod, Tyršova 207, Náchod

Pod záštitou starosty města Náchod a poslance Jana Birke

09:00 Slavnostní zahájení

15:00 – 16:00 VOLBA POVOLÁNÍ – přednáška Úřadu práce

09:00 – 16:00 PŘEDSTAVUJEME POVOLÁNÍ – interaktivní stánky

09:00 – 18:00 HIGH 3D TECHNOLOGIES – interaktivní stánky

09:00 – 18:00 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ – poradna Úřadu práce

Pátek 9:00 – 18:00

Sobota 8:00 – 12:00 

09:30 – 10:30 VOLBA POVOLÁNÍ – přednáška úřadu práce

08:00 – 12:00 PŘEDSTAVUJEME POVOLÁNÍ – interaktivní stánky

08:00 – 12:00 HIGH 3D TECHNOLOGIES – interaktivní stánky

08:00 – 12:00 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ – poradna Úřadu práce

Partner akce:

Virtuální realita
Technologie budoucnostiPřednášky, soutěže, workshopy

Ukázky povolání
… a spousta dalšího!

přijme do svého týmu brigádníky na pozici:

Skladový dělník/dělnice – řidič/ka VZV

Deva Nutrition a.s.
Nové Město nad Metují

Očekáváme:
l oprávnění k řízení VZV
l manuální zručnost, aktivní přístup k práci,
        zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost
l časová flexibilita
l práce bude vykonávána dle požadavků zaměstnavatele
l 3 směnný provoz
l dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
l období listopad 2021 – leden 2022 na DPP.
     V případě oboustranné spokojenosti možnost od února 2022 na HPP
l zajímavé finanční ohodnocení
l práce v pěkném čistém prostředí
l práce v příjemném kolektivu
l práce v provozu s moderními elektrickými vozíky 
l ve všem potřebném Vás zaučíme
l dotované stravování popř. stravenkový paušál

Deva Nutrition a.s.
Gen. Klapálka 519, 549 01
Nové Město nad Metují
Czech Republic

t:  +420 491 439 282
m: +420 731 122 687
e:  prace@deva.cz
w: www.deva.cz

Veronika Ročňáková
HR Specialist, Payroll Accountant

Rubena se vrací do českých rukou
Prvního října tohoto roku byl 

kompletně dokončen prodej ná-
chodské gumárenské společnosti 
Rubena, jejíž součástí jsou výrobní 
závody v  Náchodě, Velkém Poříčí 
a Zlíně. Dosavadní vlastník, švédská 
společnost Trelleborg, se k  tomuto 
kroku rozhodl počátkem roku 2020 
z  toho důvodu, že výrobkové port-
folio Rubeny ne zcela odpovídalo 
nově přijaté strategii skupiny.

Po  téměř rok trvajícím procesu 
se novým majitelem Rubeny stala 
česká investiční skupina Kaprain, 
vlastněná panem Karlem Pražákem. 
Kaprain se soustředí na  průmysl, 
nemovitosti, finance a  také sport 
a  zábavu. V  průmyslu se zaměřuje 
na chemii a telekomunikace. Kapra-
in je vlastníkem Spolchemie v Ústí 
nad Labem a  slovenských chemic-
kých závodů Fortischem. Vlastní 

také hokejový klub HC Spar-
ta Praha a před několika dny 
bylo u  letiště Václava Havla 
otevřeno jedno z  největších 
soukromých muzeí dino-
saurů na  světě Dinosauria 
Museum Prague.

Gumárenský podnik v Ná-
chodě založil v  roce 1908 
Josef Kudrnáč. Byla zde vy-
robena první československá 
pneumatika, Rubena nese 
odkaz Tomáše Bati výrobou 

klínových řemenů, které se ve Zlíně 
vyrábí od roku 1934. V průběhu 113 
leté historie byly výrobky prodávány 
pod obchodními jmény Kudrnáč, 
Barum, Rubena a Mitas.

V  současnosti je Rubena největ-
ší evropský výrobce plášťů a  duší 
na  kola. Dále vyrábí technickou 
pryž, vlnovce vzduchového pruže-
ní, klínové řemeny, puky, těsnění, 
vaky a  nádrže a  gumárenské smě-
si. Při ročním obratu 1,5 miliardy 
korun zaměstnává tisíc pracovní-
ků. Součástí akvizice jsou i  podíly 
v  dceřiných firmách v  Rakousku 
a Bulharsku a je plánováno založení 
společností na Slovensku a v Anglii. 
Veškerá produkce bude nadále dis-
tribuována pod značkou Rubena.  

Michal Kubeček,
 ředitel Rubena Náchod s.r.o.

Merkur
v novém kabátě

Muzeum stavebnice Merkur v Po-
lici nad Metují začalo s  postupnou 
obměnou a  modernizací expozice. 
S tím se ruku v ruce mění i sociální 
sítě. Muzeum stavebnice Merkur za-
ložilo nový facebookový účet, Insta-
gram a  youtube kanál. V  letošním 
roce řemeslníci dodělali novou po-
dobu interiérů a recepce, v budově je 
také herna pro děti. Modely z legen-
dární stavebnice jsou jinak uspořáda-
né a lidé se mohou těšit i na několik 
novinek. 

V historickém sklepě budovy mu-
zea vznikla nová expozice zaměřená 
na  důlní techniku. Představuje se 
tady Důl Jindřich, vysoká pec a důl-
ní rypadlo. Milovníky železnic jistě 
nadchne místnost věnované elektric-
kým vláčkům Merkur. Ty se vyráběly 
někdy od  roku 1930 až 1933. Jejich 
výroba byla potom ukončena za  so-
cialismu a znovu obnovena po same-
tové revoluci. Muzeum je otevřeno 
denně kromě pondělí od  9 do  17. 
Hodin. Více informací naleznete 
na www.muzeummerkur.cz

Nové byty
v Náchodě

Na podzim loňského roku byly 
zahájeny stavební práce na stavbě 
dvou domů s 28 bytovými jednot-
kami včetně 28 parkovacích stání 
na  sídlišti u nemocnice. Investo-
rem výstavby je společnost Rezi-
dence Duhovka s.r.o. a domy jsou 
těsně před dokončením. Město 
Náchod se na  projektu výstav-
by bytových domů podílí jako 
investor infrastruktury a  právě 
její výstavba byla nyní zahájena. 
Nově zde tak vzniká potřebná 
komunikace, zpevněné plochy, 
venkovní kanalizace a  veřejné 
osvětlení za bezmála 8,9 mil. Kč. 
Součástí budování infrastruktury 
jsou samozřejmě i sadové úpravy 
a  devět parkovacích stání podél 
točny a  tři parkovací místa pro 
imobilní osoby.

Regionální konference
na Vysokově

Královéhradecký kraj a  Centrum 
investic, rozvoje a  inovací zvou na  
7. ročník regionálních setkání v každém 
okrese Královéhradeckého kraje. „Tato 
setkání v  regionu se stala již tradicí. 
Touto formou chceme starostům ma-
lých obcí usnadnit přístup k informacím 
a  zvýšit tak povědomí o  možnostech 
čerpání dotačních prostředků. Zejmé-
na u nejmenších obcí je to jedna z mála 
možností, jak zajistit jejich další roz-
voj, díky kterému lze zamezit stěhování 
obyvatel do  velkých měst a  udržet tak 
kvalitu života na  venkově,“  řekl radní 

pro oblast regionálního rozvoje, grantů 
a dotací Adam Valenta.

V  letošním roce začíná nové progra-
mové období 2021+, na  které se připra-
vují obce i  regiony. Témata k  diskuzi 
budou dotace Královéhradeckého kraje, 
program obnovy venkova KHK, obchů-
dek 2021+, kotlíkové dotace, nové online 
nástroje pro obce, dotační příležitosti 
EU a  ČR, místní akční skupiny 2021+. 
Na Náchodsku se akce uskuteční 26. 10. 
na Vysokově čp. 108, ale je nutné se zare-
gistrovat nejpozději týden před konáním 
akce.
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*Pronajmu byt 2+1 s  velkou 
terasou ve studnici. Jen pracují-
cím bez dětí. Dobré autobusové 
spojení, povinná kauce. Tel. 608 
86 98 85
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v osobním vlastnictví v Nácho-
dě, upřednostním lokalitu síd-
liště Plhov nebo ul. Běloveská. 
Možnost koupě bytu i s nájem-
níkem. Tel. 774 223 981

*Pronajmu byt 1+1 40m2 v 
Náchodě, Kladská 1523, 1.patro 
naproti autobusovému nádra-
ží, volný ihned, nájem 5500,-,  
režie 2100,-, kauce 20000,-. 
Tel.777 606 801
*Pronajmu byt 1+1 v Hronově. 
Tel. 608 110 041
*Koupím byt v osobním vlast-
nictví  v  Náchodě, 2+kk nebo 
2+1 i před rekonstrukcí. Tel. 
608 66 77 30
*Pronajmu byt 2+1 v Náchodě, 
částečně zařízený, nájem 10.000 
Kč vč. záloh. Kauce 20.000 Kč. 
Tel. 724 078 566

* Pronájem dvou nových 
apartmánů ve Velkém Poříčí 
u Náchoda za velmi výhod-
nou cenu. Apartmán Pavel, 
tel. 777 80 33 59 nebo www.
eChalupy.cz nebo Booking.
com.cz

*Pronajmeme kancelář 40 m2 
(nebytový prostor) v  blízkosti 
centra Nového Města nad Me-
tují (cca 250 m od autobuso-
vého nádraží). Lze využít jako 
kancelář či poskytování služeb. 
Po kompletní rekonstrukci. 
Součástí je WC, umyvadlo a 
další místnost. Prostor se sklá-
dá ze dvou místností. Nájem 
6.000 Kč za 40 m2 + energie.  
Tel. 733 735 709
*Pronajmu skladové prostory 
5x4,5 m, 3x4,5 m, 2,5x4,5 m 
na Kladské ul. v Náchodě. Tel. 
602 145 222

*Koupím les i s pozemkem. 
Může být malá výměra, zane-
dbaný nebo napadený kůrov-
cem. Platím ihned a hotově. 
Tel.: 773 585 290

*Prodám zářivková světla na 2 
zářivky, bílá, 120 cm, cena do-
hodou. Tel. 602 103 775
*Prodám BRANO, pův. cena 
1.600,- nyní za 800 Kč. Tel. 774 
59 59 81

*Koupím staré pivní lahve a 
sklenice, sbírku i jednotlivé 
kusy, tel:732170454, sběratel
*Koupím zlaté a stříbrné min-
ce šperky, hodinky, diskrétnost 
zaručena. Respektuji vaše ceny. 
Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i celou pozůsta-
lost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30 
*Koupím historické rybářské 
věci. Mobil 730 935 935

*Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci, veškeré 
hračky KDN aj., různé vláč-
ky MERKUR aj., starožit-
ný a chromovaný nábytek a 
jiné zajímavosti do r. 1975, 
hodiny, hodinky, hudební 
nástroje, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, 
časopisy, plakáty, voj. výzbroj 
a výstroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683
*Koupím vše s  hodinář-
skou tématikou: hodinky, 
hodiny, budíky, propagač-
ní materiály, knihy, plakáty, 
různé součástky i díly, např. 
od fy PRIM a dalších značek. 
TEL.: 777 579 920

*Koupím jakékoliv staré fo-
toaparáty a příslušenství 
- objektivy, staré fotografie, 
reklamní fotografické ma-
teriály. TEL.: 777  559  451 
*Koupím jakékoli staré, po-
škozené hračky, kočárky, pa-
nenky, 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. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451 
*Koupím staré filmové 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 fotografie, 
fotoaparáty, vyznamenání, 
mince a bankovky, pohled-
nice a známky. TEL.: 724 
020 858

*Hledám seniora do 70 let 
pro asistenci na 2 – 3 hodiny 
1x týdně, 120 Kč/hod. Náchod 
a blízké okolí. Mobilita pod-
mínkou. Ostatní dohodou. Tel. 
491 420 394
*Nabízím  řešení paranor-
málních (anomálních) aktivit 
v  domech či bytech, včetně 
odvádění entit. Diskrétně. Vy-
hledám geopatogenní zóny 
ZDARMA, za cestovné. Tel. 
774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, 
garáží, půd včetně odvozu od-
padů. Slušné jednání. Cena do-
hodou. Tel. 603 549 451
*Digitalizace. Převod 8mm fil-
mů, VHS a DV kazet, skenování 
negativů a diapozitivů. Kvalitně. 
Tel. 606 629 767
*Přijmeme muže, ženy i senio-
ry na rozvoz knih, 80 hod. mě-
síčně. 12-20.000 Kč/měs. Tel. 
777 803 359

*Převedu záznamy z videoka-
zet na DVD nebo flešku, levně. 
Tel. 777 554 484.

* P r o d á m  F O R D 
TOURNEO CONNECT, die-
sel, delší verze, 5 míst. s mož-
ností 7 míst., naj. 182000 km, 
taž. zařízení, garážované a udr-
žované, dobrý stav, STK. Cena 
dohodou. Tel. 602 103 775

*Prodám Ford Mondeo kombi 
z roku 2006. Auto v zachovalém, 
pojízdným stavu. Cena doho-
dou. Tel.775 141 481
*PRODÁM CITROEN C3 PI-
CASSO PANORAMA naj.75tis 
km, taž. zařízení + zimní kola, 
garážované PERFEKTNÍ STAV, 
NUTNO VIDĚT cena 145 000,-

BYTY

PRODÁM

RŮZNÉNEMOVITOSTI

AUTO - MOTO

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍMcertifikovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Martina Tichá        Ing. Martin Tichý
         776 622 776                   776 622 777
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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

Přivýdělek – brigáda
Hledáme spolehlivého 

distributora novin ECHO 
případně dalších letáků pro

Náchod, Broumov, Hronov

Vhodné pro studenty, důchodce, 
ženy na MD apod.

Více informací
na tel. 602 103 775 nebo

e-mail: echo@novinyecho.cz

 29 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

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

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

V. Poříčí - Bytový dům o 4 bytech (1+1 až 3+1), podl. plocha 246 m2, ENB:G ..... info v RK

Hronov-Zbečník - RD s 1 BJ k rekonstr., poz. 699 m2, ENB:G ......................1.500.000,-Kč

Náchod-Vysokov-poz.o 1.303 m2 k chataření, vlastní cesta o 408 m2 ................490,-Kč/m2            

Náchod - Březinova - Pronájem nových kanceláří (12-25 m2) ENB:C .......150,-Kč/m2/měs.

N. Hrádek- Pronájem BJ 2+kk, 44 m2, služby 2.200+internet ............ nájem 5.900,-Kč/měs

N. Město n/M - Pronájem kanceláří u vlak. nádraží (11-24 m2) ENB:G ...... 115 Kč/m2/měs.

N. Město n/M - pronájem výr. a sklad.prostor (716 m2),z části vytápěné ..od 30 Kč/m2/měs

N. Město n/M - prodej pozemku 5827 m2 v blízkosti Penny, plyn na pozemku ..... info v RK

Nabízíme pozici 

administrativní pracovník odbytu
na plný úvazek v Novém Městě n. M. 

Požadujeme maturitu, znalost skladové evidence,
fakturace, reklamace, znalost PC (excel,  word,  outlook). 

Tel. 608 223 669.

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

Mokrá pedikúra
k vám domů

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689

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 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

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

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
  p

ozůstalost
veteš

nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

SLEVA
20%
PRo RoDiNy
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2021

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

MARTIN A MARTINA XXIX.
– profesionálové na trhu realit

www.realitytichy.cz

Vaši nemovitost prodáme v AUKCI - navíc u nás NEPLATÍTE provizi!
 776 622 776  776 622 777  info@realitytichy.cz

Kolik let budete pracovat na pořízení bytu?
Pořízení bytu je nákladnou investicí, ale zajímavým ukazatelem je cena za m2 bytu v po-
rovnání s průměrnou výší platu. Nejdražší byty jsou v Rakousku, Francii, Německu, naopak 
nejnižší ceny bytů jsou v Bulharsku a Rumunsku.

Cena bytu však není sama o sobě určujícím faktorem. Je třeba vztáhnout pořízení bydlení 
k příjmům obyvatel. V tomto srovnání jsou ceny bytů v Česku jedny z nejdražších bytů v Ev-
ropě. V naší zemi musí mít kupující k dispozici asi 12 ročních průměrných platů, aby dosáhl 
na vlastní bydlení. Nejlépe se bydlení pořizuje Irům a Belgičanům - asi 3 roční platy.

Pokud uvažujete o prodeji bytu, je nejlepší doba. Ceny jsou maximální a prostřednictvím 
aukcí jdou ještě výš. Hypotéky budou méně dostupné - což by mohlo vést ke stagnaci cen 
nemovitostí. Proto neváhejte a prodávejte ještě dnes!

Poradíme a pomůžeme - neváhejte se na nás obrátit - jsme tu pro Vás!
celý článek čtěte na www.realitytichy.cz



ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           Tel. 602 103 775
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náchod otevřel dětské dopravní hřiště
První říjnovou neděli se pro veřej-

nost otevřelo dětské dopravní hřiště 
v  Bělovsi. Největší investice města 
Náchoda v letošním roce v celkové 
hodnotě přes 30 milionů korun, je-
jíž stavba byla zahájena v září loň-
ského roku, zahrnuje novostavbu 
provozní budovy, nové oplocení, 
venkovní mobiliář a zpevněné plo-
chy a zcela nový pumptrack. 

Slavnostně hřiště otevřeli před-
stavitelé města společně se všemi, 
kteří se na  realizaci modernizace 
podíleli. Během celého odpoled-
ne si veřejnost mohla prohlédnout 
vnitřní prostory budovy, která zá-
zemí pro dopravní výuku posouvá 
o velký kus dopředu, nechyběla ex-
hibice Petra Krause, trojnásobného 
mistra světa a  pětinásobného mis-
tra republiky v  biketrialu a  Zdeň-
ka Peška, opékání buřtů na novém 
venkovním ohništi a  bohatý pro-
gram pro děti pod taktovkou Déč-
ka.

Za zmínku stojí, že svou rozlohou 
je dětské dopravní hřiště v Nácho-

dě největším v  Královéhradeckém 
kraji a pumptracková dráha jednou 
z  největších v  ČR. Provozní budo-
va je moderní novostavbou, která 
nahradila nevyhovující zázemí, 
které bylo pouze z  mobilních bu-
něk. Stavba bude sloužit k dopravní 
výuce pro širokou spádovou oblast 
Náchodska. Dětské dopravní hřiště 
využívají mimo rodin s dětmi také 
základní školy ze širokého okolí.

V  přízemí se nacházejí učeb-
ny, sociální zázemí, kanceláře, 
sklad kol a dílna pro jejich údržbu 
a  opravy. Dále je připravena část 
pro občerstvení, která bude bě-
hem zimního období dovybavena 
a otevřena pro veřejnost. V prvním 
patře se nacházejí školící místnosti 
a skladové prostory. Nad objektem 
je terasa s  výhledem na  celý areál 
dětského dopravního hřiště.   Celý 
areál byl uzavřen novým plotem, 
včetně nových sloupků, který na-
hradil již dožité, původní oploce-
ní.  Nechybí ani nové herní prvky 
pro děti s  předpisovými dopado-

vými plochami, nové pískoviště, 
ohniště a stojany na kola. Asfaltové 
komunikace byly opraveny a dopl-
něny.

Plocha sportoviště pro pumtrack 
je 2.000 m2, délka dráhy 338 m se 
zpevněnou pojezdovou asfalto-
vou plochou, která činí celkem 
790 m2.    Pumptrack je uzavřený, 
uměle vytvořený okruh tvořený 
vlnami a  klopenými zatáčkami, 
které umožňují udržovat, nebo 
dokonce zvyšovat rychlost pum-
pováním. Je to výborný prostředek 
pro zábavu nebo zdokonalování 
technických i  jízdních dovednos-
tí na  kole. Do  pohybu se zapojuje 
celé tělo a  zábavnou formou tak 
dochází ke zlepšování fyzické kon-
dice.  Pumptrack je navržen tak, 
aby byl hlavně zábavný a  zároveň 
bezpečný pro všechny typy bike-
rů. Lze používat jakékoliv kolo ať 
už k  tomu určené - MTB, BMX, 
ale pro vyzkoušení lze využít i kolo 
trekové nebo odrážedlo, stejně tak 
koloběžku nebo brusle. 

Máme otevřeno každý všední den od 10 do 22 hodin.


