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srpen 1362 - první písemná

 zmínka o Červeném Kostelci

Plánujete hypotéku?
Nebo refinancování?

Akční nabídky všech bank na jednom místě
Veškerou dokumentaci vyřídíme za vás
Řešíme i lehké nesrovnalosti v registrech
Všechny naše služby jsou ZDARMA
platí nás jednotlivé banky za přípravu hypotéky

za odhad nemovitostí

za vklad na katastr

za veškeré poplatky

Snížíme vaše náklady 
na vyřízení hypotéky

další...

+420 606 645 123
Tomáš Šubert

Palackého 920 
547 01 Náchod

Pojištění domácnosti na 1 rok zdarma

BONUS
ke každé hypotéce, nebo refinancování

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod 

(vjezd na náměstí TGM)

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků 
Vám PROMINE SOUD

- garance úspěšnosti i pro
 PODNIKATELE

lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz 

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze 

mzdy, blokace účtů atd.)

LETNÍ 
VÝPRODEJ

- 50%
Náchod, Plhovská 695 

(naproti Itálii)
Náchod, Kamenice 113

Nové Město n. M., Nádražní 80
Trutnov, Havlíčkova 6

www.kramjeans.cz

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

Michal Bavor jako první Čech 
na závodech Skandalopetra
Návrat k prapůvodním principům nádechového potápění. Start i cíl zá-
vodů Skandalopetra  vytyčují ukotvené pořadatelské lodě.  
 Čtěte na straně 4

Dlouho slibovaná rekonstrukce sportovního areálu Hamra v Náchodě je v pl-
ném proudu. Za 35 milionů korun bude do konce letošního roku provedeno 
nové fotbalové hřiště a nové povrchy pro jednotlivé atletické disciplíny. 
 Foto: Josef PEPA Voltr

KOŽENÁ
GALANTERIE
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,

 ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK

TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY

EMIPO, BELMIL, KARTON P+P

KAMENICE 142, 
PLHOVSKÁ 339, NÁCHOD

PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD
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VZPOMÍNKA
Dne 11.8.2016 uplyne 14 let od doby, kdy nás navždy opustil náš tatínek, 

pan Vladimír Kosinka z Kramolny.

Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodina

VZPOMÍNKA
Odešla jsi, jak si to osud přál,

v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest se nedá zapomenout.

Dne 1. srpna 2016 to byly dva smutné roky, 
co nás navždy opustila 

paní Milada Vondrová ze Svinišťan.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají děti s rodinami
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 5. srpna 2016 uplyne jeden smutný rok od úmrtí drahého 

a milovaného manžela, tatínka a dědečka, 

pana Stanislava Johna.
Stále vzpomínáme.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Manželka Zdena, syn a dcera s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 9.8.2016 2016 uplyne 5 let od chvíle, kdy nás 

opustil náš manžel, tatínek a dědeček, 

pan Antonín Tylš z Náchoda 
– Babí, původem z Pavlišova.

Dne 3.8. by se dožil 84 let.
S láskou vzpomíná rodina.

 Naše chovatelská organizace Výrov 
z Nového Města nad Metují uspořádala 
1. chovatelský den pro mateřské školy 
a  první stupeň základních škol. Školy 
i školky tuto akci v předprázdninovém 
období uvítaly a tak se této akce nako-
nec zúčastnilo 530 dětí. 
 Připravili jsme pro děti pestrou pře-
hlídku zvířat – byli vystaveni králíci, 
slepice, krůty, perličky, kachny, husy, 
holubi, andulky, morčata, kozy, ovce 
a  i  jeden budoucí pastevecký pes ple-
mene Border kolie. Snažili jsme se o co 
největší různorodost a  zajímavost ple-
men – vystaveni byli největší králík bel-
gický obr i králíci zakrslí, z drůbeže za-
jímavé hedvábničky nebo indičtí běžci, 
z holubů anglický dragoun nebo španěl. 
 Byla k  vidění i  drůbežářská líheň 
s  ukázkou různých vajíček. Děti si 
mohly prohlédnout systém hodno-
cení zvířat na výstavách a získané po-
háry, kterých jsme již získali opravdu 
hodně. Ke každému tématu a  zvířeti 
jsme měli připravené zajímavé po-
vídání, děti i  paní učitelky se mohli 
na  cokoli zeptat. Po  prohlídce zvířat 

ještě následovaly malé soutěže s  od-
měnami.
 Den se nám velmi líbil a doufáme, že 
i dětem a těšíme se na všechny v příštím 
roce.
 Pokud nás budete chtít podpořit vaší 
návštěvou dříve, budeme pořádat naši 
první výstavu drobného zvířectva dne 
27.8.2016 v chovatelském areálu v Ná-
chodě U Cihelny.

 Na  závěr bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří pomohli nebo přispěli – No-
vému Městu nad Metují, � rmám Detecha 
ch.v.d., Verner Potraviny s.r.o., papírnictví 
TIMA, JHPAP s.r.o. , tiskárna KNOPP 
s.r.o.,  Veterinární ordinace Náchod-
ská 424, MSD Animal Health, De Heus 
a také jednotlivcům -  Jiřímu Dyntarovi, 
Jiřímu Janovskému a  Zdeňku Ambrůž-
kovi z krčínské organizace. Jiří Andrš

CHOVATELSKÝ DEN 

Charitní pečovatelská služba v  Červe-
ném Kostelci je nestátní zařízení, spa-
dající pod Oblastní charitu Červený 
Kostelec. Pomáhá seniorům s omezenou 
soběstačností a  dospělým osobám se 
zdravotním postižením, kteří si nemo-
hou obstarat běžné úkony sami nebo 
za  pomoci blízkého okolí. Poskytuje 
služby v domácnostech a pečovatelských 
domech ve  vymezeném čase. Zajišťuje 
sociální služby v takovém rozsahu, který 
umožňuje klientům setrvání co nejdéle 
ve  svých domovech za důstojných pod-
mínek a při zachování vazeb na své okolí, 
rodinu, přátele.
Charitní pečovatelská služba pomáhá 
svým klientům při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při 
oblékání a vysvlékání včetně speciálních 
pomůcek), pomoc při přesunu na lůžko 
nebo vozík pro imobilní osoby, pomoc 
při chůzi, pomoc při osobní hygieně, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při za-
jištění stravy, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím. Ve  spolu-
práci s  ošetřovatelskou službou dohlíží 
na  zdravotní stav uživatelů. Snažíme 
se, aby naši senioři zůstali co nejdéle 
ve svém přirozeném prostředí. Díky Ob-
lastní charitě Červený Kostelec, ale i díky 
městu Červený Kostelec i tříkrálové sbír-
ce bylo možné pořídit druhý nový au-
tomobil, kterým se rozvážejí obědy v Č. 
Kostelci, ale i do okolních obcí, nebo se 

používá na doprovod klientů k  lékaři či 
na výlety a na různé kulturní akce. Touto 
cestou všem dárcům upřímně děkujeme.
Naše pečovatelská služba nemá povin-
nost pořádat různé kulturní akce, ale celý 
náš kolektiv vždy s láskou vymýšlí různé 
aktivity pro zpestření času našich senio-
rů. Těší nás, že můžeme našim seniorům 
jejich nelehké období stáří zpříjemnit.

Lenka Vlčková, 
foto archiv pečovatelské služby

Charitní pečovatelská služba se představuje

 Město Červený Kostelec ve  spolu-
práci s  historičkou Pavlínou Švando-
vou pokračuje ve zveřejňování medai-
lonků osob, které se zapsaly do historie 
nejen našeho města, ale také do histo-
rie celého státu. 
 Po medailoncích popravených osob 
spojených s ukrýváním Jiřího Potůčka 

v  r. 1942 zahájila historička Pavlína 
Švandová pátrání po  osudech červe-
nokosteleckých legionářů. Prvními 
dvěma byli Jan Řehák, na jehož počest 
byla pojmenována Řehákova ulice, 
a Josef Kaválek, dva vojáci padlí v bo-
jích první světové války. 
 Zdroj: www.cervenykostelec.cz 

Mezi významné osobnosti města 
přibyli dva červenokostelečtí legionáři

Tímto Tyršovým výrokem reaguji 
na článek uveřejněný v posledním čísle 
ECHA. Jsem ráda, že  oddíl  dospělých 
s dětmi  od 2 let  po mně převzala 
vynikající  cvičitelka Hana Řehůřková  
a jsem přesvědčena, že po určité době 
praxe budou výbornými cvičitelkami i  
Marie Červená a Alena Palová, které 
se ujaly  výborného kolektivu oddílu in-
tegrální jógy. Lituji, že choroby zabránily  

MUDr  Zuzaně Hůlkové a Ireně Marti-
nézové, aby se k nim mohly 
ve vedení oddílu připojit. Nejen jim, ale 
všem  náchodským sokolům , přeji,
aby měli štěstí a dařilo se jim ve  spolko-
vém i soukromém životě  a proto se  lou-
čím  sokolským pozdravem „NAZDAR“.

Děkuji  redakci ECHA za jeho 
vstřícnost při uveřejňování  článků 

ze života Sokola.  Ing Eva Trejbalová

JEDINEC  NEZNAMENÁ NIC,  CELEK VŠE.

Hlubinná regresní terapie.

Automatická kresba. 
Poradenství. 

www.radaznebe.webnode.cz, 
tel. 773 638 042

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD 4+1 ve vyhledávané klidné části 
obce NMnM ve vilové čtvrti na Františ-
ku, ulice V Aleji. Největší předností nemovitosti 
je velmi unikátní a výhodná poloha v těsné 
blízkosti lesa s dobrým přístupem do města 
a na místní poměry velký pozemek – zahrada 
se vzrostlou zelení.     Cena: 2 690 000,- Kč

Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč
Rekonstruovaný rodinný dům s klimatizací v Bohuslavicích. 7 místností................................ 2 900 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž .................................. 949 000,- Kč
Rodinný dům, 2 menší byty (1+1), velká půda  na Pěkově, pozemek 7 075 m2 ....................... 549 000,- Kč

 Náš region má nové muzeum. Na-
jdete jej v centru Hronova a jeho ná-
zev je nomen omen pro jeho zaměře-
ní: Pod čepicí. Interaktivní muzeum 
chytré zábavy se rozkládá na ploše 200 
m2. Těší se na svoje návštěvníky – s vý-
jimkou období od  6.8. do 14.8., kdy 
bude z důvodu dovolených zavřeno.  

Nové muzeum

Chtěla bych poděkovat za krásné 
prostředí v  Domově důchodců 
MARIE Náchod. Hlavně sest-
řičkám, panu řediteli a ostatním 
zaměstnancům za  velmi milý 
přístup a  zodpovědnost k  dů-
chodcům.

Srdečné díky. Marie Fejtková, 
Nové Město nad Metují

Poděkování 

Vzpomínka
Dne 12. srpna 2016 si připomeneme tři smutné 

roky kdy nás navždy opustila naše 
drahá maminka, babička, sestra a teta, 

paní Alena Voborníková z Náchoda.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA
Dne 7. srpna 2016 uplyne jeden smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná ma-

minka, babička, prababička, 

paní Miluše Špryngrová z Náchod.

Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.
 Stále vzpomínají dcera s manželem, syn 

s družkou, vnučka s rodinou a její přítel Jan

 Pokud byste v  budoucnu při 
projekci filmu Jana Hřebejka Za-
hradnictví poznali na  stříbrném 
plátně i  nějakého vašeho známého 
z  Jaroměře, nebude to určitě optic-
ký  klam. Právě pro účast natáčení 
v  tomto filmu proběhl nábor mezi 
jaroměřskou veřejností. Stalo se tak 
začátkem srpna v  jaroměřském di-
vadle. 

Zahradnictví 
na stříbrném plátně

 Městská knihovna v Čes-
ké Skalici  zřídila pro období 
prázdnin zajímavou novinku. 
Je jí letní čítárna pro veřejnost 
(otevřena v úterý, čtvrtek a pá-
tek). Dostupná je pro čtenáře 
obou oddělení knihovny. A po-
zor,  číst si můžete i na trávníku 
(podmínkou je vlastní deka).

Letní čítárna
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6. srpna 2016 od 18 hodin 

 

reprodukovaná hudba – rock´n´roll, ska, punk atd. 
 
 
 
 

13. srpna 2016 od 19 hodin 
 

 

Noviny Echo, coby mediální partner Letního  areálu 
ve Vršovce, vyhlašují spolu s pořadateli pro své čte-

náře soutěž o vstupenky na koncert kapely 
NANOVOR, který se koná v sobotu 13.8.2016 

od 19 hodin v Letním areálu ve Vršovce. Vylosuje-
me 3 výherce, na které budou čekat vždy 2 vstupenky 

u vstupu do areálu  před začátkem koncertu.

Stačí, abyste správně odpověděli na soutěžní otázku 
a doufali, že právě na Vás se usměje Štěstěna.

Soutěžní otázka: Na „troskách „ které hardrockové le-
gendy vznikla roku 1984 kapela NANOVO – NANOVOR? 

a) Metronom,  b) Meteor, c) Mars.

Správnou odpověď posílejte nejpozději do středy 
10. 8. na mailovou adresu redakce novin Echo 
(pro rychlejší komunikaci uveďte tel.kontakt). 

Štěstí ve hře a příjemný hudební zážitek 
přeje výhercům redakce novin Echo

Soutěžte s Echem a vyhrajte  
vstupenky na NANOVOR!

Nejenom vláda, ale i poslanci zamítli 
v červenci novelu tzv. Horního zákona 
předkládanou TOP 09. Ta  měla zaká-
zat hydraulické štěpení používané při 
těžbě břidlicových plynů a podzemní 
zplynování uhlí.  
„Sněmovna zamítla návrh předlo-
žený TOP 09 hned v  úvodním kole 
projednávání “, říká Aleš Cabicar, ná-
chodský zastupitel a  Krajský předse-
da TOP 09. „Návrh TOP 09, který se 
pro mne z nepochopitelných důvodů  
dostal na pořad k projednání až více 
jak po  dvou letech od  doby, kdy byl 
předložen, byl doslova shozen ze sto-
lu nejenom vládou, ale i poslaneckou 
sněmovnou.“ Nesporná rizika spoje-
ná s případným průzkumem a těžbou 
břidlicových plynů si jistě všichni uvě-
domujeme. Postoj vlády a poslanecké 
sněmovny proto opět vyvolává mezi 

občany našeho regionu nejistotu. „Je 
pro mě nepochopitelné, proč náchod-
ští poslanci (starosta Jan Birke, ČSSD, 
Soňa Marková, KSČM a  Pavel Bělo-
brádek, KDU-ČSL – pozn. redakce) 
novelu nepodpořili. Mám totiž v živé 
paměti jejich doslova huronské taže-
ní před volbami, kdy nás na každém 
rohu přesvědčovali, jak se zasadí 
o  eliminaci budoucích snah ohrozit 
zdroje podzemní vody v náchodském 
regionu a  zabrání těžbě břidlicových 
plynů“, posteskl si Cabicar.  

Náchodští poslanci nepodpořili novelu 
zákona, který měl znemožnit těžbu břid-
licových plynů.  

Prostranství mezi školami směrem 
k  divadlu patří k  nejkvalitnějším ve-
řejným plochám v Červeném Kostelci. 
Městu se nyní povedlo získat všechny 
pozemky do svého majetku, a proto se 
rozhodlo využít jedinečné příležitosti 
a  vyhlásit na  řešení tohoto území ar-
chitektonicko-urbanistickou soutěž. 
Ta odstartovala spolu se začátkem 
prázdnin.
 „Celková výše cen a odměn, které bu-
dou soutěžícím vyplaceny, je 190 tis. 
korun. Finanční částka ale zpravidla 
není pro soutěžící tím největším láka-
dlem. O účasti se rozhodují především 
podle toho, jak je zajímavé zadání, jak 
dobře jsou nastavené soutěžní pod-

mínky, jak kvalitně je obsazena soutěží 
porota. Jsme přesvědčeni, že všechny 
tyto složky tvoří v našem případě vel-
mi atraktivní mix,“ věří v hojnou účast 
městský architekt Marek Wajsar.
„Soutěžící mají čas na  odevzdání své 
práce více než dva měsíce – až do 13. 
září. Soutěžní porota následně vybere 
návrhy, které postoupí do  druhé fáze 
hodnocení. V  té pak soutěžící tyto 
návrhy ještě upřesní a  dopracují. De-
� nitivní rozhodnutí o  prvních třech 
místech by pak mělo padnout 12. října 
2016,“ přiblížil základní časový har-
monogram sekretář soutěže Michal 
Kudrnáč z Centra rozvoje Česká Ska-
lice.  (red)

Červený Kostelec vyhlásil architekto-
nickou soutěž na  své nejvýznamnější 
veřejné prostranství

Hasiči z Jizbice se vydali na cyklovýlet 
do Jeseníků. Skupinka mladých hasičů 
odjela z Jizbice do Koutu nad Desnou 
na chatu Sokolka, kde byli ubytování.
Příjezd k večeru.Po ubytování se řešilo 
kde se navečeříme :D. Pepa náš velitel 
navrhl, večeři na  Červehohorském 
sedle, což nikdo nenamítal, to ještě ni-
kdo nevěděl, co nás čeká. Jelikož bylo 
skoro 20:00 tak Pepa vyrazil v plné sílé 
3 km do prudkého kopce. Ostatní jeli 
za ním. Když jsme dorazili na vrchol, 
tak nám oznámil, že už se nevaří. Tak 
to nás velice potěšilo. Co teď? Pepa 
zavolal do další restaurace 7 km vzdá-
lené. Bylo nadšení. Ale jeli jsme. O to 
byla super cesta v noci na naši chatu. 
Další den nás čekala cesta na kolách až 
na Praděd. Byla to super jízda do kop-
ce. Ale ta cesta zpět byla horší. Opět 
náš velitel navrhl, že si cestu zpět zkrá-
tíme. Tak se to vzalo cestou pro pěší, 
ale ono ty značky zákaz kola asi mají 
smysl ( smích). To byl očistec ta cesta. 

Místama se kolo neslo na zádech. Ale 
na konci cesty byli vyníkající borůvko-
vé knedlíky. Další den jsme se vydali 
na Stezku v oblacích v Dolní Moravě 
a  exkurzi to tvrze Hůrka. Bylo tam 
nádherně. A poslední den našeho vý-
letu jsme podnikli exkurzi do elektrár-

ny Dlouhé Stráně.  Nejdříve návštěva 
dolní části a  odpoledne lanovkou 
na  horní část. Z  lanovky ještě 3 km 
pěšky. Pěkná túra.   

Všem se výlet moc líbil a příště se 
vydáme na kolách na Moravu.

Petr Břenda – starosta SDH Jizbice

Hasiči Jizbice zdolali Praděd.

Právě dnes 6. 8. je tomu 50 let, 
kdy Marie a Jindřich Lokvencovi 
z Velkého Poříčí spojili svůj manžel-
ský svět. Chceme poděkovat za  Vaši 
péči, výchovu, probdělé noci, lásku, 
trpělivost a skvělý příklad, kterým pro 
nás všechny jste. A do dalších společ-
ných let přejeme hodně lásky a hlavně 
zdravíčko. 
 Vaše děti Jindřich, 

Ilona a Petr s rodinami.

GRATULACE

Gate
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ 

I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2016/2017 zahajujeme již posedmadvacáté

KURZY
angličtiny (1. až 4. ročník)
němčiny (1. až 4. ročník)

+ konverzační kurz 

Kurzovné za pololetí: 1.790,- Kč

Přihlášky:
Telefonicky:   A - 491 423 077 nebo 603 493 780
                     N - 603 440 969
E-mailem:     A - jan.moucha@gatenachod.cz
                     N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

 Dne 12. srpna slibuje noční 
obloha zajímavou podívanou. 
Na  tento den totiž vychází 
maximum meteoritického roje 
Perseid, kterému se také ně-
kdy poeticky říká  Slzy Svatého 
Vavřince. Meteority zdánlivě 
vylétají z kvadrantu souhvězdí 
Persea.

Meteoritický roj
 V Hronově si v září připomenou 
140 let existence tamního  Sboro-
vého domu Českobratrské církve 
evangelické. Připomenutí proběh-
ne formou koncertu i  přednášky. 
Pro zajímavost dodejme, že Česko-
bratrská církev evangelická je nej-
větší protestanskou církví v  naší 
zemi.  

Výročí
sborového domu

Zdá se vám spojení piva a čokolády po-
někud nemístné? Přesto toto neobvyklé 
spojení dává jako celek podobu zajíma-
vého suvenýru, který si nově můžete 
přivézt z návštěvy Broumova. V tamním 
infocentru je totiž nově k zakoupení su-
venýr – čokoláda v upomínkovém obalu 
s  motivy broumovského pivovaru. Pro 
znalce dodáváme, že se jedná o čokoládu 
mléčnou „o síle“ 31%. 

„Pivovarská 
čokoláda“

Náchod se 2. srpna 2016 připojil k projek-
tu Kameny zmizelých. V dnešnímu datu 
najdete Kameny zmizelých v téměř dvou 
desítkách evropských zemí.  Kameny zmi-
zelých jsou dlažební kostky s mosazným 
povrchem vsazené do  chodníku před 
domy obětí holocaustu a nacistického re-
žimu. Původně šlo o  samostatný projekt 
německého umělce Guntera Demniga 
(první kameny vsadil do  dlažby v  Kolí-
ně nad Rýnem a Berlíně již v roce 1995). 
V Náchodě bylo položeno  pět těchto ka-
menů -  pro pět sester Goldschmidových, 
které se  zde narodily  a do sňatku bydlely 
v domě na Masarykově náměstí čp. 57. Pi-
etního položení  kamenů se zúčastnili po-
tomci sester Goldschmidových: Manželé 
Peter a Helene Schurovi, Tomáš Horáček 
se synem Arturem. Přítomen byl i iniciá-
tor projektu Gunter Demnig s manželkou 
Katjou. Město Náchod při instalaci  Kame-
nů zmizelých na Masarykově náměstí za-
stupovali místostarostové Ing.Pavla Mar-
šíková, Miroslav Brát a Ing. Jan Čtvrtečka, 

kteří též společně položili jednu z pěti ru-
dých růží, jež v závěru ceremonie pokryly 
toto nové místo historické piety v lokalitě 
Náchoda.  „Kameny zmizelých jsou malé 
památníky toho obrovského utrpení, kte-
ré přinesla do Evropy druhá světová válka. 
Děs holocaustu, tedy promyšleného ni-

čení celého národa, procházel i  náchod-
skými ulicemi. Těch pět symbolických  
kamenů představuje  vzpomínku na oběti 
tohoto běsnění.  Je to zároveň memento 
za nedávnou historií, kdy se lidská civili-
zace ocitla na okraji temné propasti“, říká 
místostarosta Miroslav Brát.  

Kameny zmizelých připomínají oběti holocaustu 

Instalace Kamenů zmizelých před č.p. 57 na Masarykově náměstí v Náchodě. 
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Doprava v Náchodě? Musíme to společně vydržet!

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

 Nedělám si iluze, jaké emoce vždy 
vzbudí neveselý „smajlík“, pod kte-
rým nás Ředitelství silnic a dálnic in-
formuje: Musíme to opravit. Pro příští 
období bude tato informace velmi ak-
tuální právě v Náchodě. Důvodem je 
rekonstrukce průtahu města, do které 
stát v období let 2016-2017 investuje 
částku 132 milionů korun. Město Ná-
chod zde současně provede opravu 
chodníků, veřejného osvětlení a měst-
ského rozhlasu v řádu desítek milionů 
korun. Práce budou v  letošním roce 
probíhat do konce listopadu. Nebude 
to určitě jednoduché období, a to jak 
pro řidiče, tak pro obyvatele Náchoda 
a  okolí. Na  straně druhé jsem velmi 
rád, že se podařilo tuto důležitou in-
vestici státu v Náchodě prosadit. 
 Když byla v  50. letech minulého 
století přesunuta hlavní tranzitní 
tepna Náchodem z městského centra 
na  linii současné silnice I/33 Praž-
ská, lidé začali pohotově nazývat tuto 
mezinárodní komunikaci „dálnicí“. 
Chtěli takto ocenit její velikost i rych-
lost, s jakou po ní doprava projížděla 
městem. Rozvoj nákladní a  osobní 
dopravy ale nabral velmi vysoké otáč-
ky a naše „dálnice“ už dávno nestačí. 
A to se ukazuje i v rámci oprav. Me-
zinárodní komunikace podléhá od-
lišným pravidlům a  tak nelze např. 
zakázat vjezd kamionů do města, jak 
bychom si mnohdy všichni přáli. Zá-

sadní řešení tranzitu Náchodem vy-
řeší až silniční obchvat města, ale to 
je jiná kapitola. Nyní musíme vyřešit 
technický stav komunikace I/33 a ten 
zlepší pouze probíhající rekonstruk-
ce. Stavební práce se dotýkají nejen 
obyvatel Náchoda, ale i okolních měst 
a  obcí. Odklánění nákladních auto-

mobilů nad 3,5 tuny bohužel pociťují 
také obyvatelé Horní i  Dolní Rade-
chové či Červeného Kostelce. Velmi 
intenzivně proto vnímám zpětnou 
vazbu od veřejnosti a naprosto rozu-
mím tomu, jak důležité je, aby měla 
k dispozici neustále aktuální informa-
ce a abychom minimalizovali všechny 
negativní dopady probíhající rekon-
strukce. Proto jsme spustili interne-
tovou stránku www.prutahnachoda.cz, 

kde je k  nalezení vše důležité, včet-
ně instruktážního videa pro řidiče. 
O  aktuální situaci poskytují přehled 
webové kamery, které jsou dostupné 
i  na  www.mestonachod.cz. Podaři-
lo se nám také prosadit prodloužení 
pracovní doby na  stavbě od  pondělí 
do  soboty s  tím, že neděle bude vy-

hrazena pracím, které neprodukují 
velký hluk či jinou zátěž pro okolí. 
 Stejně jako každý občan, ani já ne-
mám rád větičku „Musíme to opra-
vit“ doplněnou kyselým smajlíkem. 
Pokud ale chceme jezdit po  kvalitní 
silnici, musíme rekonstrukci průta-
hu Náchoda udělat. Prosím vás proto 
o shovívavost, trpělivost a vzájemnou 
ohleduplnost. Musíme to společně vy-
držet! 

REKONSTRUKCE PRŮTAHU 
ZA 132 MILIONŮ KORUN 

Všechny aktuální informace o  postupu stavebních prací při rekonstrukci průtahu 
Náchodem jsou soustředěny na  speciálně vytvořené internetové stránce na  adrese 
www.prutahnachoda.cz. Naleznete zde například i  speciální instruktážní video pro 
řidiče. O aktuální situaci poskytují přehled webové kamery, které jsou dostupné také 
na www.mestonachod.cz.

Michal Bavor jako první Čech na závodech Skandalopetra

 Instruktora Apnea Academy  Michala 
Bavora můžete potkat i  v  náchodském 
plaveckém bazénu, kde pořádá kurzy  
freedivingu – nádechového potápění. 
Učí zde, jak objevovat svět pod vodní 
hladinou na jeden hluboký nádech. Fre-
ediving si získává v současnosti stále více 
příznivců, přitom se jedná o metodu, díky 
které lidé objevovali a využívali svět pod 
vodní hladinou již od  pradávna. Právě 
takový návrat ke kořenům znamenají již 
tradiční závody Skandalopetra, které se 
letos uskutečnily na řeckém ostrově Kar-
pathos. Potápěči se zde noří do hlubin de 
facto se stejným vybavením, jako jejich 
předchůdci v  dobách Alexandra Make-
donského. Základní pomůckou je zde 
opracovaný kámen (skandalopetra, zkrá-
ceně petra – řecky kámen) o  hmotnosti 

8 – 14 kilogramů, který 
potápěči usnadňuje ces-
tu   do hloubky. Na tento 
kámen se freediver po do-
sažení plánované hloubky 
postaví a je svým pomoc-
níkem pomocí lana vyta-
žen zpět na hladinu. K dal-
šímu vybavení patří už jen 
plavky a nosní skřipec. „Je 
to návrat k  prapůvodním 
principům nádechového 
potápění. Závody Skan-
dalopetra žije  celý ostrov 
a  sportovní akce je nejen závodem, ale 
i  široce pojatou společenskou a kulturní 
událostí se všemi atributy radosti ze živo-
ta, se kterými si Středomoří spojujeme“, 
říká Michal Bavor a  dodává, že  závody 
jsou i vzpomínkou na výkon řeckého po-
tápěče Haggiho Statise, který v roce 1913 
sestoupil ve zdejších vodách do hloubky 
83 metrů, aby vyřešil problémy s kotvou, 

které zde postihly jednu italskou loď. Po-
kud vám zmínka o nádechovém potápění 
a Řecku připomene slavný �lm Magická 
hlubina, jste v  případě závodů Skanda-
lopetra na  správné adrese, protože lidé 
ze  zdejšího realizačního týmu působili 
i v roli poradců režiséra Luca Bessona při 
natáčení tohoto kultovního snímku. 
 Foto archiv 
 Michala Bavora a Mirka Bráta

Chvíle soustředění. Na klíně Michala Bavora opracovaný kámen, který jej za chvíli 
svojí vahou stáhne pod mořskou hladinu. 

Sestup tam dolů – do  magické 
hlubiny… 

Michal Bavor při tréninku na hladině východočeské-
ho zatopeného lomu Rumchalpa. 

Stavební práce v katastru města s dlouhou historií jsou vždy možností podívat se 
pod pomyslnou "pokličku času". Náchod není výjimkou, a tak rekonstrukce parku 
nedaleko centrálního náměstí odkryla i tuto kulturní vrstvu, která byla před staletí-
mi též Náchodem.   Foto Josef PEPA Voltr  

Pod pokličkou času
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PRIVÁTNÍ VETERINÁRNÍ POLIKLINIKA

Stomatologie - Chirurgie - Neurologie 
 Interna - Laboratoř - RTG, EKG - Ortopedie
* vystavení potřebných dokladů pro EVROPSKOU UNII

• NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST • výjezdy k velkým zvířatům 

 MVDr. Slavomír Šticha
 Náchodská 839,  549 41 Červený Kostelec
491 461 808, 602 162 367

Navš�vte svátek světového folkloru 
podporovaný dodavatelem pryžových těsnění 

na každý čtvrtý osobní automobil v Evropě.

Generální partner 
Mezinárodního folklorního fes�valu 

Vás zve do Červeného Kostelce
od středy 17. 8. do neděle 21. 8. 

www.folklorck.cz

Saar Gummi Czech 
Červený Kostelec

www.sgc.cz

62.ročník Mezinárodního folklorního festivalu Červený Kostelec

TUNEL POD DĚJINAMI
Mezinárodní folklorní festival Čer-
vený Kostelec je nejvýznamnější akcí 
tohoto charakteru v  rámci našeho 
kraje a  jeden z  největších festivalů 
v ČR. V posledních letech díky kva-
litnímu obsazení všech programů za-
hraničními soubory, které ve  svých 
zemích představují folklorní špičku, 
i  tuzemskými soubory na  vysoké 
kvalitativní úrovni, se zařadil mezi 
nejvýznamnější festivaly v  Evropě. 
Mezinárodní folklorní festival Čer-
vený Kostelec se každoročně koná 
ve  druhé polovině srpna v  překrás-
ném prostředí přírodního areálu 
u Divadla J. K. Tyla. Během pěti dnů 
se v patnácti pestrých programových 

blocích publiku představí takřka 600 
tanečníků, tanečnic a  hudebníků ze 
zhruba 16–20 folklorních souborů 
z celého světa. Pravidlem jsou tisíco-
vé návštěvy pořadů v am� teátru a ti-
síce diváků sledují také průvod a vy-
stoupení souborů v různých částech 
města i regionu. Večerní programo-
vé blogy jsou zakončeny taneční zá-
bavou pro širokou veřejnost, při kte-
ré se na parketu setkávají účinkující 
s  diváky.Během festivalu se můžete 
potěšit krásou lidových písní, tanců 
a krojů nejen z tuzemska, ale i ze za-
hraničí.

 Na  festivalu je možné každoročně zhlédnout exotické soubory. Navštivte 
mezinárodní folklorní festival v  Červeném Kostelci, zažijte neopakova-
telnou festivalovou atmosféru a  poznejte kulturu vystupujících souborů.
Folklor je tunel pod dějinami, řekl jednou spisovatel Milan Kundera. V Čer-
veném Kostelci se tímto tunelem můžete projít… (foto archiv MKS CK)

17. - 21. SPRNA 2016

Generální partner: Hlavní partneři: Ostatní partneři:Partneři:

GALČEK

Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů 

a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí

Potřebujete
půjčit peníze?

Telefon 774 061 137

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

•  

•  

•

STAÈÍ

AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH
 PROSTOR V NÁCHODĚ

Sklady – kanceláře – velká parkovací plo-
cha cca 1000 m2 – vhodné i jako výrobní 

prostory
Kontakt: 602 245 424 

mail: bigmoto@seznam.cz 

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

Rico II

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

PŘIJME
• seřizovače výrobní linky

• obsluhu výrobní linky
• skladníka

Provozovna: NMnM
nástup možný ihned

Kontakt: info@nakos.eu, 736 518 564

Jan Janko 
Mobil: +420 604 564 998
Vladimír Janko
Mobil: +420 604 935 442
E-mail:  janko@mainstone.cz

www.mainstone.cz 

KAMENNÉ 
KOBERCE

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775

SQUASH 
centrum Náchod

TEL.: 602 886 577
HÁZENKÁŘSKÁ HALA – HAMRA

www.
GATENACHOD

.cz
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životního 
partnera. Seznamovací agentura IRE-
NA, Náchod. TEL.:736 768 114

* Petr 178 cm z  Náchoda hledá hod-
nou ženu do  60 let z  Náchoda a  okolí 
k  seznámení. Jen vážné nabídky na  tel. 
731 233 562

* P R O N A J M U  větší byt 1+1 ve zdě-
ném domě v centru Náchoda, kuchyňská 
linka+sporák, nájem+služby+energie 
cca 6500, kauce 7000. Tel.: 773  974  100 
(RK nevolat)
* Prodám družstevní byt 1+1, Náchod 
Plhov. Zatepleno, nová okna. Cena 580 
tis. Tel. 608 404 319
* Nabídněte prosím pronájem malého 
i většího bytu (domku) v N. Městě n/M,, 
tel. 602 204 002
* Koupím byt v  N. Městě n/M., nejlépe 
s  balkonem, spěchá, platba v  hotovosti. 
Tel. 727 947 417.
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 37 
m². Tel. 774 311 404  , RK nevolat Cena:  
595 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 53 
m².Tel. 774  311  404, RK nevolat Cena:  
895 000,- Kč
* Prodám  zděný byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metují 
v Havlíčkově ulici. Po rekonstrukci - plas-
tová okna, ústřední vytápění, nové rozvo-
dy el., nová koupelna.  Tel. 777 602 884  , 
RK nevolat. Cena:  1 149 000,- Kč
* Pronajmu byt 1+1  ve  Velkém Poříčí, 
nově opravený, nová kuchyně, plastová 
okna. Byt je v  přízemí. Vytápění paušál-
ně 1 500,- Kč/měs. Vhodné spíše pro dvě 
osoby. Tel. 777 602 884  , RK nevolat Cena:  
4 500,- Kč + služby
* Pronajmu byt 3+1 na  Koubovce v  Č.
KOSTELCI. Tel.605 246 800
* Pronájem 1+1 v  Náchodě 52m.4900,-
+ energie. Sklep, půdní prostory, 50m 
od zastávky, 5min do centra. Byt v příze-
mí, kuchyň se sporákem, nová koupelna.
Kolem domu parkovací místa.Za domem 
malé hřiště. 3měsíční kauce předem. 
K nastěhování ihned.Tel. 730154508
* Pronájem nového bytu 3+kk na  Ko-
menského v Náchodě. Plovoucí podlahy, 
nová kuchyň, poloha na  jih. Cena 6000,- 
+ 1800,- služby, kauce 15.000,- TEL.: 
602 247 247
* Pronájem zrekonstruovaného bytu 
2+kk s garáží o dvou stání na Lipím. Tel. 
602 474 737
* Pronajmu byt 3+1 v klidném prostře-
dí na  Plhově od  září 2016. Platba Kč 
10.000,-- měsíčně.Tel 608249845
* Pronajmu 2+1 v  rodinném baráčku 
ve  Studnicích u  Náchoda. Hledám dů-
chodce se zájmem o  zahrádku. Povinná 
kauce. Byt od 1.9. Tel. 606 86 98 85
* Pronajmu slušným lidem byty o  ve-
likosti 2+1 a  4+1 v  Hronově, ulice Hu-
sova. Byty jsou po  rekonstrukci s  novou 
kuchyňskou linkou. Nájemné v  závislosti 
na velikosti bytu. Kauce ve výši dvou ná-
jmů dopředu. Tel. 732 180 081
* PRONAJMU 2+KK VE  STÁRKOVĚ 
NA NÁMĚSTÍ. Byt 43 m2 je po rekonstrukci 
částečně vybaven. Cena 3.800,-+1.800,-(inka-
so).RK nevolat, kauce nutná.Tel.602 133 173 
Email: renestarkov@seznam.cz
* Pronajmeme k  bydlení nově zrekon-
struovaný apartment (40 m2) v zahradě 
s  velkou terasou a  parkovištěm. Náchod 
- Běloves. Vhodné pro 1-2 osoby. Nájem 
4.500 Kč + energie. Tel. 777 737 127
* Pronajmu byt 1 + kk s balkonem cca 38 
m2, v Náchodě. Ul. Běloveská, 5. patro. Vrat-
ná kauce 10.000 Kč. Nájem + služby 6.000 Kč. 
Pouze slušným lidem. Tel. 604 437 128
* Prodám byt 1+1,34 m2, zateplený dům, 
nová plastová okna, bezbariérový nový 
výtah, lokalita Plhov - Náchod, cena do-
hodou. Tel. 775 655 250

* Pronajmu kancelářské a obchodní prosto-
ry v Novém Městě n.M. TEL.: 603 434 073
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONOŠO-
VĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ 
ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč; INFO 
777 302 483
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výtahem, 
WC a  kuchyňkou k  dispozici. Ve-
likost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracov-
ní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit jako 
cvičení, fitcentrum a  jiné služby. Pro-
story se nachází na Kamenici v Nácho-
dě v  I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.: 777 152 750 v pra-
covní dny

* Prodám ve velmi dobrém stavu průmy-
slový třínítí overlock zn. Textima -řeže 
a šije zároveň Č. Kostelec tel. 733644018
* Prodám jehněčí maso 90,-Kč/kg, kýta 
samostatně 180,-Kč/kg, tel.602 428  288, 
mail:rokytnik13@seznam.cz
* Prodej pšenice, ječmene a  ovsa 
za  400 Kč q, pytle výměnou, našroto-
vání plus 50 Kč Kocourek Slavětín, tel 
732381524 e vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám výčepní hlavici na  5 l soudek 
piva. Tel. 602 103 775
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám vybavení pro autoklempíře, 
dozer, CO2, autogen, 6x lahve, ohýbyčka, 
rozpínáky, 2x rovnací nářadí atd. Jen v cel-
ku. Tel. 776 074 500
* Prodám palivové dřevo v  metrech. 
Nové Město a okolí. TEL.: 776 327 208
* Daruji za odvoz funkční stavební mí-
chačku na 2 kolečka. Tel. 603 77 90 92
* Prodám elekt.bojler TATRAMAT 
150 l - 2500,-Kč, nivelační přístroj 
- 5000,-Kč, psí elekt.obojek 500,-Kč, 
nosníky I 5x12 (traverza) 2 ks 3100 mm, 
2 ks 2100 mm, 1 ks 1900 mm - všech-
ny 3500,-Kč - ošetřené nátěrem. TEL.: 
603 735 787
* Prodám vykrmená prasata 38,-Kč/
kg a  selata do  výkrmu 60,-Kč/kg. 
TEL.: 776 191 392

* Koupím funkční koňskou obracečku. 
Tel.: 606 056 547
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
gra� e, reklamní fotogra� cké materiály. 
Hodinky PRIM a  náhradní díly na  ho-
dinky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, 
vyznamenání i z období socialismu v ja-
kémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré � lmové plakáty a  jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozusta-
lost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotogra� e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a bankovky, pohled-
nice a známky. TEL.: 724 020 858

 * Koupím staré, nepotřebné i  po-
škozené věci. Hračky zn. ITES, 
KDN aj..vláčky TT, HO, MERKUR 
aj.aj., starožitný a  chromovaný ná-
bytek, hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto 
díly, atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, 
známky, plakáty, aj.papírový mate-
riál, bankovky, mince, LP desky, CD 
atd. TEL.: 777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Pronajmu dlouhodobě byt v Náchodě 
na Plhově Příkopy 1+1kk slušným a pra-
cujícím lidem. Nájem 3500,-Kč + inkaso 
2000,-Kč kauce nutná. TEL.:734 824 759
* Pronajmu byt 2+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v  Nácho-
dě. Nejsem realitní kancelář. Stačí zaslat 
SMS. Tel. 608 86 98 85
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě u Slávie, 
RK nevolat. Tel. 737 409 572
* Pronajmu garzonku v Náchodě u Slá-
vie. RK nevolat. Tel. 737 409 572
* Pronajmu 1+kk, 30 m2, Náchod, ul. 
Krámská. Byt je po rekonstrukci s oddě-
lenou prostornou koupelnou, ve které je 
vana, WC, umyvadlo a  místo na  pračku. 
K bytu je možné užívat sklepní kóji a par-
kovací místo u  domu. Cena 3.500 Kč + 
služby cca 2000 Kč. Vratná kauce 9.000 Kč. 
Tel. 775 064 084
* Do  osobního vlastnictví prodáme byt 
3+1 v Náchodě, Václavická 1715, 4.patro. 
Cena 890 tis.Kč. TEL.:733 131 189
* Prodám nový družstevní byt 3+kk 
na  krásném místě v  Náchodě, s  vyhra-
zeným parkováním. Ihned volný, za cenu 
860 tisíc Kč. kontakt 733 131 189.
* V  Náchodě prodám nový družstevní 
nízkoenergetický byt 1+kk blízko centra 
města včetně parkovacího stání. Cena Kč 
490 tisíc. K okamžitému nastěhování. Info 
730 517 357.
* Prodám nový družstevní byt 2+kk 
v  Náchodě - levně. Cena 690 tisíc ko-
run. Nízké provozní náklady. Parko-
vání na  vlastním pozemku. Volejte 
733 735 709.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v okrese Náchod výhradně ve správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a jeho 
vybavení, adresu a podlaží. Platba v hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

* P R O  D Á M  zahradu v  Náchodě 
na Kašparáku 355 m2, samostatně oplo-
cena (ne v  kolonii), přípojka vody+elek-
tro, možnost stavby pro bydlení. Cena 229 
tis. Tel. 735 827 880 (RK NE)
* Prodám chatu v  Náchodě:vlast.poze-
mek 350m2, voda, el., krb, slunná lokali-
ta, krásný výhled, klid, dobrá dostupnost.
Cena 398tis.Kč. Tel.608 141 035
* Koupím chatu se zahradou v Náchodě. 
777907638

* Koupím zahradu nebo zahrádku 
v České Skalici nebo blízkém okolí. Tel. 
604 452 789
* Koupím RD nebo ŘRD v  Náchodě 
a okolí. Tel. 736 24 12 10
* Pronájem domku 1+1 se zahrádkou 
(půda, sklep). Jen senioři či lidi bez 
malých dětí nebo velkých psů. RK - NE-
VOLAT. Cena 5000,-Kč nájem + zálo-
hy. (kauce domluvou). Tel. 702  701  315, 
773 914 858
* Prodám stavební pozemek s  protéka-
jícím potokem, možnost zhotovení ryb-
níku, 2500 m2 na okraji obce Dolní Ra-
dechová. Asfaltová cesta až na  pozemek. 
Cena 990 000,-Kč. TEL.:608 66 77 30

* Prodáme (pronajmeme) větší ko-
merční budovu (až 1.200 m2) v  Ná-
chodě-Plhov, vhodnou pro prodejnu 
nebo dr.  výrobu. Cena dohodou, tel. 
602 204 002

* Pronajmu zrekonstruované obchod-
ní prostory v Náchodě v řemeslnickém 
centru. Možnost pronájmu dvou pro-
storů o  výměře cca 180 m² ( 22  000,- 
Kč/měs.) a  40 m² ( 9  900,- Kč/měs.), 
vlastní soc. zařízení. Tel. 777 602 884  , 
RK nevolat
*PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PRO-
STORU 12m2(VHODNÉ JAKO 
KANCELÁŘ, DROBNÉ SLUŽ-
BY APOD.) V  CENTRU NOVÉHO 
MĚSTA NAD METUJÍ ,NERUDO-
VA 330 VOLNÉ OD  1.7.2016. TEL.: 
777 086 388

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

KOUPÍM

KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hrač-
ky, obrazy, porcelán, vše staré. 

V případě zájmu
vyklidím Vaši nemovitost. 

Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Dopravní � rma 
přijme řidiče MKD.
Dobré platové podmínky,
každý týden doma.

Praxe minimálně dva roky.
Info 602 158 418

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele
tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 

ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 
o klienta po uzavření této smlouvy.

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCESTĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

* Hledám spolehlivou a pečlivou paní 
na  pravidelnou výpomoc v  rodině: 
úklid domácnosti, nákupy, sečení 
a práce na zahradě. Fyzicky náročnější 
práce. 2-3 dopoledne týdně. ŘP výho-
dou. Místo – Náchod Plhov. Odměna 
podle počtu odpracovaných hodin. 
Prosím o  zaslání životopisu na  e-mail: 
bartep@post.cz.

* Hledá se nová instruktorka/in-
struktor skupinového cvičení do stu-
dia Bavte se pohybem. Požadujeme 
zodpovědnost, loajálnost. Kontakt : 
775 602 887

* Peníze na dovolenou do 48hod. Vo-
lejte 724 125 747

* Výměna autogenu (kyslík, acetylen). 
TEL.:777 590 755

* Prodám CHEVROLET AVEO, r. 2007, 
obsah 1,4 benzín, tachometr 74870 km, 
manuál klima, elektric. přední okna, 2 ai-
rbagy, rádio s CD, centrál. zamykání, ABS, 
STK 7/2017, šedá metal., koupeno nové 
v ČR, zimní pneu, Cena 85 tis (popř. dle 
dohody) Tel. 604 252 972
* Prodám moped Korado s  motorem 
Puch 48,8 cm3, 1,9 kW (bez evidence 
DI) málo jetý v dobrém stavu. Přilba letní 
a  zimní. Cena 8.000 Kč. Tel. 604 859 815 
Náchod.

* Dne 25.7.2016 se na  Kramolně 
ztratil roční siamský kocourek, vy-
kastrovaný, hnědý s černým obojkem. 
Odměna nálezci. Tel. 776 255 609

*ČIVAVA – nabízím černého dlouhosrs-
tého pejska (štěně od vánoc). Jen na maz-
líka. TEL.: 603 206 743, 491 426 680
*Prodám 3 čistokrevná britská koťátka 
bez PP.K odběru koncem srpna. Odčer-
vená,řádně očkovaná,naučená na  kočičí 
toaletu, škrabadlo,plně převedena na  su-
perprémiovou stravu.Cena 3000 Kč. TEL.: 
737 435 412
* Daruji koťata, stáří 3 měsíce, od-
běr ihned, odčervená. Hronov. TEL.: 
731 934 758

NEBYTOVÉ PROSTORY

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

TANEČNÍ HALA 
PRO KULTURNÍ AKCE 

K PRONÁJMU. MOŽNOST
 I KRÁTKODOBÉHO NÁJMU,

 PŘÍPADNĚ MOŽNOST 
PRODEJE SE 2 BYTY. VOLEJTE 

732 135 805 nebo SMS na 602 103 775

RESTAURACE SLAVIE
 V NÁCHODĚ

 hledá na plný pracovní úvazek 

KUCHAŘE s praxí. 

Více info na 724 046 454. 

RŮZNÉ



ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

 
 

 

 

Solná jeskyňka Náchod, Husovo náměstí, Vás srdečně zve na 

 

Kdy?  Sobota 27. srpna 2016 

Kde?  Dětské dopravní hřiště Náchod – Běloves 

Program? 14 – 16 hod pohádková stezka 

   16 – 18 hod doprovodný program  

Co Vás čeká? 

- mnoho pohádkových postav, zábavných her a úkolů 

- skákací hrad, bublinkový koutek 

-  malování na obličej, tombola, občerstvení 

- a spousta dalších atrakcí, nechte se překvapit 

 

Pohádkový ráj 

aneb Skřítkovo hledání klíče 

 

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem
BOBCAT.

Nakládání a rovnání 
zeminy a jiných 
sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-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

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK A STAROŽITNOSTI
Vykupujeme nábytek, obrazy,hodiny, sklo, porcelán, 
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek 

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 774 040 146
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

nájem Kč 5 tisíc 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2016 r.

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

Tel: 776227724, 8 let zkušeností
Zainvestujte 

a prodlužte svému vozu životnost...

Ochranné nástřiky podvozků a dutin 
vozidel antikorozními vosky, 

nebo i jinými materiály 
dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu

Paliva Vojtěch
Běloveská 237, Náchod

PRODEJ UHLÍ NEPŘERUŠEN!

I přes opravu Běloveské ulice 
v Náchodě jsou Paliva Vojtěch

 nadále v provozu.

UHLÍ VÁM DOVEZEME 
VOZY AVIA MULTICAR. 

Nepřerušen je i drobný prodej, 
zájemci si mohou přijet svými auty.

V týdnu od 8. do 13. 8. z důvodů 
dovolené omezena provozní 

doba od 13-15 hod.

Informace na tel.
 775 720 820, 491 428 594

Ve dnech 11.-12.6.2016 se ve sportovní centru Havířov–Šumbark konal letní po-
hár jedenáctiletého žactva ročníku 2005. Z Delfínu Náchod se zúčastnili Dítětová 
Markéta, Ferrara Ida, Kordová Alexandra, Švecová Barbora, Tomková Šárka, Jir-
man Martin, Šrůtek Šimon, Valtera Tomáš a pro nemoc se nezúčastnila Zimlová 
Kateřina. Naši závodníci předváděli bojovné výkony a na závěr sobotního pro-
gramu si Markéta Dítětová zaplavala osobní rekord na trati 800 volný způsob. 
Její bojovný výkon ji, za obrovského povzbuzování dalších členů družstva, zajistil 
bronzovou medaili. Po výborném závěru sobotního programu jsme nedočkavě 
očekávali nedělní program. Na základě časů, kterými se závodníci na letní pohár 
kvali� kovali, jsme se těšili hlavně závod žen na 400 m volný způsob a štafetu žen 4 
x 50 m volně. V závodě na 400 m volně žen se v první rozplavbě představila Šárka 
Tomková a ve třetí, poslední rozplavbě Markéta Dítětová. Markéta nezklamala 
naše očekávání a za obrovského povzbuzování si doplavala pro další bronzovou 
medaili, když na  stříbrnou soupeřku ztratila až v  závěru závodu. Obě děvčata 
byla i členkami štafety na 4 x 50 m volně, která se plavala po  jediné rozplavbě 
chlapců ve štafetě na 4 x 50 m. Štafeta plavala ve složení Šárka Tomková, Markéta 
Dítětová, Barbora Švecová a jako � nišmanka Ida Ferrara. Štafeta po velkém boji 
skončila na krásném třetím místě, když po druhém úseku byla ve vedení. Na zá-
kladě předvedených výkonů a rozhodnutí trenéra Tomáše Pavelky, byl konec ví-
kendových bojů zakončen prohlídkou zoologické zahrady v Ostravě.

Letní pohár ČR
jedenáctiletého žactva

zveme Vás na skvělé hudební akce, pořádané v areálu přírodního koupaliště ve Starkoči. Přijďte posedět, 
poslechnout si živou hudbu, vypít pár drinků nebo se i vykoupat.
Každou neděli od 15:00h. hrají tyto oblíbené kapely:

Vstupné dobrovolné. Celý program na www.koupalistestarkoc.wz.cz
Dále zde v sobotu 6.8.2016 už od 19.00h. zahraje pražská kapela Čedič a 27.8.2016 od 20.30h to roztočíme 
na poslední benátské noci tohoto léta s kapelou Proradost. Těšíme se na Vás.

Vážení přátelé dobré hudby a příjemného posezení,

7.8. 2016 country-folková kapela Kontakt
14.8. 2016 unplugged koncert kapely Proradost
21.8. 2016 pro všechny generace Frčí

28.8. 2016 zahraje Malý Garážový Orchestr
4.9. 2016 Závěrečný festival kapel, které nám 

hrály celé léto

Borsovo 
energetické
okénko 133.

Vážení a milí čtenáři,
Dnes si Vás dovolím upozornit na  ještě 
jednu možnost,  jak je možné odstoupit 
od smluv či dodatků.
Pokud jste s dodavatelem energií  uzavřeli 
po  telefonu nějaký dodatek nebo i  smlou-
vu a  dodavatel Vám tento dodatek  nebo 
smlouvu  do vlastních rukou nezaslal a vy 
jste na ročním vyúčtování zjistili, že došlo 
k nějaké změně produktu nebo se Vám z ni-
čeho nic změnil dodavatel, lze od takového  
dodatku nebo smlouvy / dodavatele / od-
stoupit, protože dodavatel má za povinnost 
nejen vydat jedno vyhotovení takového 
dodatku či smlouvy bezprostředně po uza-
vření smlouvy ,  ale má také povinnost 
poučit spotřebitele ještě před telefonickým 
uzavřením smlouvy či dodatku  o možnosti 
práva na odstoupení od dodatku či smlou-
vy. Pokud si nejste jako spotřebitelé jisti zda 
tak dodavatel po telefonu učinil či nikoliv, 
tak je důkazní břemeno na dodavateli a to 
je pro Vás velká příležitost jak takový ob-
chodní vztah ukončit. Podmínkou ovšem 
je, že k takovému telefonickému „uzavření“  
smlouvy či dodatku došlo ne déle než před 
rokem a 14ti dny.
Protože se jedná o  dosti komplikovanou 
záležitost, což jste z  výše uvedeného textu 
pochopili, doporučujeme všem, kteří se 
domnívají, že žádnou smlouvu ani dodatek 
po telefonu neuzavřeli, nebo si nejsou jisti 
zda dodavatel splnil či nesplnil svou „in-
formační“ povinnost dle zákona, aby jste 
posbírali veškerou korespondenci s  doda-
vatelem, vzali poslední vyúčtování a  došli 

s  tím za  našimi vyškolenými pracovníky 
na příslušné pobočky.
Využijte této příležitosti, kterou Vám novela 
energetického zákona umožňuje a nás spo-
třebitele staví do rovnoprávného postavení 
s dodavatelem energií. 
Nevím,  zda jsem byl řádně po telefonu „in-
formován“, nejsem si jist, zda jsem byl řádně 
po telefonu „informován“, vím, že jsem nic 
neuzavřel po TELEFONU………. Zajdu se 
k nám poradit….
S úctou Váš

Mgr.  BORS Michal: poradce ředitele spo-
lečnost Armex Energy a.s., kancelář Husovo 
náměstí 22, Česká SkaliceTel: 731  508  654, 
e-mail: michal.bors@armexenergy.cz, ve-
doucí kanceláře D. Nováková, dana.nova-
kova@armexenergy.cz, tel. 730 897 101
Pobočka  Armex Energy, a.s., Tyršova  61,  
NÁCHOD, tel. 491 204 001 : 
Regionální vedoucí: I. Tomanová 702 173 037, 
J. Kumprechtová  601 354 385, M. Hofma-
nová  607 007 927, e-mail: iveta.tomanova@
armexenergy.cz
Pobočka Armex Energy, a.s., Jihoslovan-
ská 144,  TRUTNOV, tel. 491 204 002
Regionální vedoucí : V. Fischerová  727 811 397,  
J. Lehutová 727  956  318, I. Nevečeřalová 
727 853 365 , e-mail: veronika.� scherova@
armexenergy.cz 
Pobočka  Armex Energy, a.s., Havlíčkova 1496, 
RYCHNOV nad Kněžnou, tel. 491 204 004
T. Novotný  727 850 658, 
tomas.novotny@armexenergy.cz , 
 P. Švec  724 382 904

(pi)

 Svou podmanivou krásu nabízí pří-
roda nejen v místech, kde se dochovala 
ve  své divoké podobě. Opuštěné lomy 
nebo zatopené pískovny často hostí vzác-
né a  chráněné druhy. Příkladem jsou 
i  drobné vodní plochy vzniklé na  úze-
mí vytěžené cihelny v Polici nad Metují 
v  části zvané Mandžusko v  sousedství 
průmyslové zóny. Ty se každé jaro naplní 
žábami a čolky v době jejich rozmnožo-
vání. Celé léto zde však můžeme obdivo-

vat stovky kvetoucích leknínů, které byly 
do této lokality zjevně záměrně rozšířeny 
místními lidmi. Aktuálně jde o  nejpo-
četnější výskyt nejen na Broumovsku, ale 
zřejmě i v celém okrese Náchod.
 Pokud si návštěvu tohoto zajímavé-
ho místa naplánujete na příští dny nebo 
týdny, budete zde moci pozorovat také 
rodinku slípky zelenonohé pobíhají-
cí i  s  mláďaty po  leknínových listech. 
 (Red)

Za lekníny do Mandžuska
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ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

tel. 608 824 331, 491 427 266ELKO
restaurace, salonek, svatby, oslavy, školení, firemní akce, školní srazy, smuteční hostiny

Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko v Náchodě

*Zrekonstruovaná zahrádka*
*Polední menu i v sobotu*

*Zvýhodněná denní nabídka večeří*
*více na: www.facebook.com/hotelelko.cz *

 Skvělého úspěchu dosáhl ve  svém 
posledním dorosteneckém ročníku 
mladý dobrovolný hasič z SDH Stolín 
Jakub Vondra. Na červencovém Mis-
trovství České republiky v  Českých 
Budějovicích získal se svým týmem 
SDH Bludov z  Olomouckého kraje, 
kam díky svým výkonům přestou-
pil, dvě medaile. V  soutěži jednot-
livců se umístil na velmi pěkném 10. 
místě. Dodejme, že Jakub Vondra ze 
Sboru dobrovolných hasičů Stolín 
se věnuje požárnímu sportu od roku 
2005.  Účast na letošním mistrovství 
České republiky a zisk dvou medailí 
je úspěšným vyvrcholením činnosti 
dorostenců v SDH Stolín, která zapo-
čala v roce 2010.  Josef Vondra, 
 SDH Stolín (redakčně kráceno)

Vrchoviny 173, Nové Město nad Metují
www.sunkrystal.cz

775 182 793

FOTOVOLTAICKÉ
ELEKTRÁRNY „NA KLÍČ“

Medailový 
Jakub Vondra

   

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
* 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

24 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Byt 1+1, Nové Město n/Metují - Malecí
Udržovaný byt (35 
m2) v 1.NP část. re-
konstr. domu-stou-
pačky, plast. okna. 
Nově oblož. kou-
pelna, nízké provoz. 
náklady.
180646 cena: 649.000 Kč

Luxusní dům u Rozkoše, Lhota u N.Města n/M
Nadst. zatepl. RD 
z r. 2010 + domek 
s vířivkou, okrasná 
zahrada s jezírkem.., 
vše 30 m od vody, 
nutno vidět! 

180650 cena: dle nabídky

RD, Penzion, Teplice nad Metují
Větší dům i k pod-
nikání, poz. 303 m2 
poblíž centra, 1.NP 
možné k ubytování, 
2.NP 3+1 (86,33 m2 

) podkr. 2+kk (92,69 
m2) PENB:D
180664 cena: 2.700.000,- Kč

Byt 1+kk OV (30,8 m2), Náchod
3. poschodí cihlové-
ho domu, centrum 
města, kuch. linka, 
spížní skříň, kamna 
WAW, spol. půda, 
sklep. kóje

180663  cena: 490.000,- Kč

Zrekonstr. RD v N. Městě n. Metují
Rd se 2 byty 3+1, poz. 
1.177 m2, u lesa, po-
blíž centra, nová plast. 
okna, rozvody (odděl. 
měření), nové kuchy-
ně, koupelny.. PENB:G.

180673 cena: 4.590.000,-Kč

Garsonka v OV, 22 m2, N. Město n/M-Krčín
Po kompl. reknstr. - 
plast.okna, rozvody, 
nová kuch. linka, 
sprch. kout, vytápění 
centrální na TP,  mož-
nost užívání zahrady.
 
180672 cena: 320.000,- Kč 

>

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Poslední červencový víkend patřil 
v  areálu prvorepublikového česko-
slovenského opevnění na  Dobrošově 
prezentaci vojáků Armády ČR, klubů 
vojenské historie a  dalších subjektů 
s cílem získání � nančních prostředků 
pro Vojenský fond solidarity. Sou-
částí programu byla bitevní ukázka, 
koncert, prohlídky pevnosti i ukázka 
práce záchranářů. Vzácnými hos-
ty zde byli veteráni, kteří se  řadách 
československé zahraniční armády 
zapojili do bojů ve druhé světové vál-
ce. Slavnostního zahájení programu 
se zúčastnili například  vicepremiér 
a  náchodský zastupitel  Pavel Bělo-
brádek, proděkan Filozo� cké fakulty 
Univerzity Hradec Králové Jiří Ště-
pán, místostarosta Náchoda Miroslav 
Brát a  další.„Byla to velmi zajímavá 
akce, která v  sobě vkusně propojila  
historické memento s  charitativním 
a humanitárním záměrem, tj. získání 
prostředků pro Vojenský fond soli-
darity. A  jak popsat úlohu armády  
v  naší společnosti. Myslím, že stále 
platí slova, která kdysi použil prezi-

dent Edvard Beneš: Vojsko je hlavním 
výrazem touhy a vůle národa po svo-
bodě, vojsko je prvním a  hlavním 
symbolem státní suverenity a  svobo-
dy. Vojsko pro nás všechny musí být 
předmětem veškeré péče.... „, říká 
místostarosta Miroslav Brát

Vojenská historie i současnost 
na Dobrošově

Dobová vojenská technika na Dobrošově v rukách vojáků v uniformách čes-
koslovenské, německé, britské  i Rudé  armády.  Součástí programu  byla 
i prezentace vojáků Armády ČR či záchranářů. 

(zprava) Místostarosta Miroslav 
Brát se zdraví s historikem a pro-
děkanem Filozo� cké fakulty Uni-
verzity Hradec Králové Jiřím Ště-
pánem. 

Hledají domov

BARON - asi 4letý labrador, který byl 
odebrán z  nevhodných podmínek, 
kde nic hezkého nezažil. Je to moc 
hodný a  milý pes. Zvládá základní 
povely. Hledáme pro Barona domov, 
kde ho budou mít rádi.

BETY - asi 3letá fenečka, která ni-
komu nechybí. Je to velká mazlivka 
s velkým srdcem. V kotci je jí smut-
no, chtěla by najít novou rodinku. Je 
hodná, milá, učenlivá a miluje vodu.

 Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková 721 543 498




