Příští Echo vychází 24. června 2022
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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

28 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

Gate

LADA PETRÁNKOVÁ
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY,
BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Investujte do sebe a zlepšete své jazykové kompetence.
Přihlaste se od září do našich kurzů.
ANGLIČTINA A NĚMČINA (všechny úrovně + konverzace)
Výuka v malých skupinách nebo individuálně.

NĚMČINA

Kontakt: NJ: Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969
lada.petrankova@gatenachod.cz
AJ: Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784
pavel_hrabec@centrum.cz
Nejlevnější v regionu:
Zavedli jsme hybridní výuku!
Nemůžete-li přijít osobně,
připojíte se online.
Více informací:
www.gatenachod.cz.

Překlady - běžné,
odborné, soudní
(kulaté razítko)

Tel. 603 440 969

Jarní sezóna 2022 ve Stepíku
V neděli 12. června 2022 uspořádal Stepík v Náchodě celorepublikovou soutěž v aerobiku BAT SAMC
2022. Tím pro náš sportovní klub
skončila jarní soutěžní sezóna. Byla
to sezóna náročná, ale úspěšná.
Během jara se soutěžní týmy
a jednotlivci zúčastnili 29 soutěží v aerobiku po celé ČR. Soutěžili
jsme v Praze, Kladně, Poděbradech,
Lounech, Otrokovicích, Ostravě,
Světlé nad Sázavou, Jindřichově
Hradci a dalších městech. Jednalo
se o soutěže pořádané naším sva-

EKO spol. s.r.o., T. G. Masaryka 295

LAKUJEME VYPALOVANÝMI
PLASTY
KOVOVÉ DÍLCE DO VELIKOSTI:
2600x1800x2000 celková výška
tel.: 491 452 841, www.lakovna-eko.cz

zem Fisaf I., II. a III. výkonnostní
třída, dlouhodobé postupové soutěže Bohemia Aerobic Tour a Žij pohybem. Naše týmy a jednotlivci soutěžili v kategoriích Pódiové skladby,
Fitness Týmy a Sportovní aerobik.
Z těchto soutěží jsme přivezli 4 zlaté, 6 stříbrných, 5 bronzových a 14
„bramborových“ medailí. Dosažených úspěchů si ceníme zejména
proto, že v covidové době bylo velmi obtížné dát dohromady soutěžní
týmy a připravit je na soutěžní sezónu.

Vedle soutěží se klub pravidelně
účastní veřejných vystoupení v Novém Městě nad Metují a v České
Skalici. V létě se mohou děvčata,
nejen ze Stepíku, přihlásit na Taneční kemp, který pořádáme 11. – 15.
7. 2022 v Novém Městě nad Metují
Poděkování patří všem členům
Stepíku, trenérům, rodičům a zejména Městu Nové Město nad Metují, Městu Česká Skalice, Královéhradeckému kraji a firmě Deva
Nutrition, kteří celoročně činnost
Stepíku podporují. Jana Michelová
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VZPOMÍNKA

Dne 19. 6. 2022 tomu budou dva roky,
kdy nás opustila dcera, sestra, vnučka, neteř,
kamarádka, ....prostě naše

Bára Hofmanová
Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi.
Taťka Jára s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 20. 6. 2022 uplyne 13 let od chvíle,
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VZPOMÍNKA
Dne 17. 6. 2022 uplynul 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček

pan František Maršík

e-mail: echo@novinyecho.cz

Plavecký areál
je otevřen
Od 4. června je pro veřejnost
otevřený plavecký areál v Jaroměři,
ulice Karla Jánského. Zaplavat si, či
se jen osvěžit, můžete každý den od
9 do 20 hodin. Plné vstupné činí
80 Kč, snížené 50 Kč.

Nejsi tu s námi, přesto v našich srdcích zůstáváš…
Dne 19.6.2022 uplynou 2 roky, kdy navždy odešla

Bára Hofmanová.
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.
Vzpomíná mamka,
bratr Jakub a babička Anča

Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi
Partner Pavel a syn Honza s rodinou

Topografické lekce
16. 6. - 11. 9. 2022, Galerie výtvarného umění v Náchodě, přízemí a ochoz
Výstava Topografické lekce představuje práce mladých ukrajinských umělkyň
a umělců žijících v České republice a doplňuje je výběrem obrazů z konce devatenáctého a počátku dvacátého století, jejichž autoři mají ukrajinské kořeny nebo
výrazný vztah k Ukrajině. Ústředním tématem expozice je pohyb v geografickém
prostoru, migrace, kulturní, společenské a politické souvislosti, jež tyto jevy provázejí. Na to navazuje fenomén komplikovaných a fluidních identit a s nimi související
latentní i horké konflikty. Na jedné rovině
nalezneme historické práce malířů, představitelů realismu, jejichž osudy byly ovlivněny
revolučními událostmi roku 1917, občanskou
válkou v Rusku a vznikem Sovětského svazu
a práce současné nastupující generace mladých ukrajinských tvůrců, pracujících stejně
samozřejmě s klasickým formátem obrazu
jako s nejnovějšími digitálními technologiemi
a s kontextem online komunikace. Přehlídky
se účastní také studentky umění, které byly
nuceny opustit Ukrajinu kvůli probíhajícímu
válečnému konfliktu, a které momentálně
studují na pražských vysokých uměleckých
školách. Výstava Topografické lekce současně
prostřednictvím části vystavených děl otevírá
citlivé téma ukrajinsko-ruských vztahů a nahlíží na ně prizmatem post-koloniálních studií.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Rekreační objekt, před rekonstrukcí v Olešnici v Orlických horách .................................... 7 990 000,- Kč
Chata na oblíbeném místě u lesa na Kramolně na okraji rekreační zóny ........................... 1 590 000,- Kč
Chata nad vodní nádrží Jahodnice v obci Úbislavice u Jičína ............................................. 2 490 000,- Kč
Venkovská chalupa, klidná část, 2 místnosti v Slatině nad Úpou ...................................... 2 390 000,- Kč
Obchodní prostory v Náchodě Komenská ul. s výlohami .......................................10 000,- Kč/měs.+sl.

Oslava 30. výročí založení společnosti NONA

VZPOMÍNKA

Paní HANA SLANINOVÁ

Novostavba bungalovu se nachází
v klidné části obce Lhoty u Potštejna. Dům
je zděný, plně vybavený, kolaudovaný
v r. 2020. Celková dispozice obytné části
nemovitosti je 3kk. Výměra včetně zasta2
Cena: 4 750 000,- Kč věné plochy je 698 m .

V pondělí zažili žáci 4. třídy speciální ráno. Do jejich ranního kruhu se
zapojil také europoslanec Tomáš Zdechovský. Poté, co všichni mohli sdílet
své zážitky z víkendu, došlo na zvídavé otázky na poslance. Procestoval jste
celý svět? Jakými jazyky mluvíte? Co vlastně děláte v práci? Na to všechno
T. Zdechovský hledal odpovědi. Děti si prohlédly i diplomatický pas nebo
průkaz poslance.
Pro 6. a 7. třídu si pak připravil zajímavé povídání o europarlamentu, práci poslance a tajných misích. Tady byly dotazy ještě záludnější. Dozvěděli
jsme se tak i zákulisní informace.
„Chtěla bych poděkovat Tomáši Zdechovskému, že přijal moje pozvání
a v nabitém programu si našel čas navštívit naši školu. Děti měly příležitost
dozvědět se poutavou formou spoustu nových informací a hlavně se zeptat
na to, co je zajímalo. Bylo skvělé přiblížit dětem práci europoslance a vidět
naživo někoho, koho vídáme jen v televizi,“ dodala Dita Vávrová.

Kdo jste ho znali,
věnujte mu prosím s námi tichou vzpomínku
Dcery s rodinami

Dne 220. června uplyne rok,
Kdy nás opustila naše milovaná,
partnerka, maminka, babička a prababička,
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EUROPOSLANEC ZDECHOVSKÝ
NAVŠTÍVIL ZŠ POD MONTACÍ

z Náchoda
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Tel. 602 103 775

Společnost NONA 92, o.p.s. sídlí
v Novém Městě nad Metují a zaměřuje se na pomoc lidem s mentálním postižením. V současné době provozuje
2 registrované služby: denní stacionář
a sociální rehabilitaci, pořádá kulturní, sportovní a pobytové akce a celkově se snaží zapojovat lidi s mentálním
postižením co nejvíce do běžného
života. Nejstarší částí společnosti je
denní stacionář NONA, jehož 30. výročí založení jsme si 9. 6. 2022 připomněli.
Stacionář vznikl z iniciativy paní
Mgr. Jany Potočkové, což byla také
jeho první ředitelka. Ta si během svého působení jako učitelka ve zvláštní
škole uvědomovala, že žáci, kteří tuto
školu končí, nemají většinou žádné
další uplatnění, zůstávají doma, často
izolováni, bez možnosti další realizace.
Proto se rozhodla těmto lidem pomoci
a vytvořit pro ně denní centrum, kam
budou mít možnost docházet a učit
se dovednostem, které jim pomohou
v běžném životě. Oslovila tehdejší novoměstské Sdružení zdravotně

Nabízíme práci
na dohodu

obsluha
parkoviště
v Náchodě
Vhodné pro pohyblivě
zdatného důchodce apod.

Tel. 602 145 222

postižených a poprosila ho
o právní zastřešení organizace. A tak vznikl stacionář,
jehož původní jméno bylo
Naděje. Stacionář měl nejprve k dispozici 1 místnost,
do které docházelo 12 klientů, o které se starali 3 zaměstnanci. Později se stacionář rozrostl jak prostorově,
tak personálně. V roce 2013
se organizace transformovala na současnou společnost NONU 92, o.p.s. Ta má
k dispozici již celé přízemí
budovy a může tak poskytovat službu až 25 klientům
denního stacionáře a 4 klientům sociální rehabilitace.
Při příležitosti oslav jsme si zavzpomínali na naše začátky a hosté měli zároveň možnost seznámit

se s našimi současnými aktivitami.
Oslav se zúčastnili zástupci vedení města a sociálního odboru Nové
Město nad Metují, zástupci dalších
obcí, sponzoři, dárci, bývalí a současní zaměstnanci, rodiče klientů a klienti samotní.
Při této příležitosti bych chtěla
moc poděkovat všem, kteří nás během celých 30. let podporovali: městu
Nové Město nad Metují, dobrovolníkům, sponzorům, spolupracujícím
organizacím, zástupcům samospráv,
rodinám klientů, klientům a zaměstnancům. Doufám, že NONA 92, o.p.s.
bude nadále plnit svou úlohu a bude
měnit životy lidem s postižením a jejich rodinám k lepšímu.
Mgr. Markéta Hanušová,
ředitelka společnosti
NONA 92, o.p.s.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

STRÁŽNÍKA/STRÁŽNICE
MĚSTSKÉ POLICIE
Místo výkonu:
Nabízíme:
Platové zařazení:

Předpokládaný
termín nástupu:
Podání přihlášky:

Město Hronov
pracovní poměr na dobu určitou
(do úspěšného složení zkoušky),
poté na dobu neurčitou
5. platová třída
(do úspěšného složení zkoušky),
8. platová třída
(po úspěšném složení zkoušky)
1. 8. 2022, případně dle dohody
do 8. 7. 2022 do 12:00 hodin

Požadavky:
• věk minimálně 18 let
• státní občanství ČR
• vzdělání úplné střední s maturitou
• zdravotní způsobilost, fyzická kondice dle § 4c) zákona č. 553/91 Sb.,
o obecní policii
• bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii
• řidičské oprávnění sk. B
• komunikační schopnosti
• znalost práce na PC
• praxe v bezpečnostním sboru výhodou
Úplné znění oznámení najdete na stránkách města
www.mestohronov.cz
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e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel. 602 103 775
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Novoměstské příběhy - Malá domů
Čtenáři asi chápou, že nebudou číst
o míči mezi obráncem a brankářem,
ale přihrávce jiného charakteru. I když
většina aktérů má k fotbalu blízko, tak
tato hra není férová vůči platícímu
obecenstvu. Nechme stranou jinotaje
a posviťme si na dokonale vymyšlenou
strategii, jak nic nedělat a přitom si
na městském úřadě připravit pole pro
nemalou částku.
Územní plánování je složitý proces, kterému málokdo rozumí. Pojmy
územní plán, územní rezerva nebo
regulační plán jsou nejenom pro laika
tak nepochopitelné pojmy, že trochu
schopný vykladač zdůvodní městským
zastupitelům cokoliv. Dobře to ví se
starostou Petrem Hablem i nad radou
města vládnoucí mistr zákulisních intrik Petr Tyč. Potřebuje k tomu jen loajálního či ustrašeného úředníka, který
za pár korunek českých bude hlásat ten
správný výklad složitého zákona. Pak

už to jde jako „po másle“. K tomu, aby
se pole změnilo na stavební parcely
a nevedl zde tolik pro občany potřebný
obchvat, stačí několik malých podvůdků. Nejdřív se předloží zastupitelům
od dotčených orgánů několik jakoby
k obchvatu nesouhlasných dopisů, které se ale vztahují k jiné otázce (v oblasti úvěrů se to nazývá úvěrový podvod).
Potom se připojí k žádosti na Krajský
úřad nesouhlas sousedů. Co na tom, že
nesouhlas se váže k jiné věci (v oblasti
dotací se ta nazývá dotační podvod)
a k tomu profesně neschopný, ale jinak všeho schopný šéf životního prostředí „opomene“ uvést fakta bránící
výstavbě. A je hotovo. Nabídková cena
za takto připravený pozemek je 46 milionů korun. Zda se zakutálí i nějaký
ten míč k fotbalistům nebo bude odpískán faul, bude řešit místo rozhodčího obecenstvo letos na podzim při
volbách.
Václav Zilvar
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
t 3D návrh ZDARMA
t Zaměření technikem ZDARMA
t Montáž kuchyně na míru
t Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

PRÉMIOVÉ BIO
HOVÌZÍ MASO
masný skot charolais

z EKOFARMY
ADRŠPACH

www.premiovehovezi.cz
tel. 775734578

BRIGÁDA
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Medový den
Na Zavadilce
Mezi nejdůležitější hmyz jarních
a letních měsíců patří včela. A právě
na její počest připravily učitelky z Mateřské školky v Jaroměři Na Zavadilce celodenní program. O včelkách si
s dětmi povídaly, kreslily, vyráběly
a také uspořádaly Medový den ve žlutém oblečení, kde byl hlavním hostem
pan Jaromír Mareček z včelařství Jama.
Pan Mareček byl úžasný, nejen že
zaujal již svým příchodem ve včelařském oblečení, ale také přednesl dětem zajímavosti o včelách, včelařství
včetně obrázků a názorných ukázek
(úly, pomůcky pro včelaře, druhý včel,
apod.). Dal také dětem ochutnat svůj
med a jako malou pozornost i medový bonbon.
Den s panem včelařem se všem
moc líbil.
Za celou MŠ Jaroměř - Na Zavadilce, chceme tímto poděkovat Včelařství
JAMA za krásné zpestření našeho Medového dnu. Michaela Sandnerová

Rekordní
částka
Více než sto lidí zavítalo v první červnový pátek na Dobročinný
večer pro Broumovsko, který se
každoročně koná počátkem června
v broumovském klášteře. Letošní
tichá i veřejná licitovaná aukce vín
a uměleckých předmětů, které jsou
spolu s ochutnávkou vín z kolekce Salonu vín ČR hlavní součástí
programu, vynesly spolu se vstupným rekordní částku: 549 700 Kč.
Ta bude využita v grantovém programu MÁME RÁDI BROUMOV(SKO) – na podporu místních
spolků i jednotlivců a jejich aktivit,
ve Vzdělávacím fondu Broumovska
AMOS na podporu mladých lidí,
kteří cestují za vzděláním do zahraničí, a na další vybrané projekty
Agentury pro rozvoj Broumovska.
Ta společenský večer každoročně
pořádá.
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facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Jan Birke: „Obchvat města Náchoda
dotáhneme za každou cenu!“

Zahájení výstavby obchvatu se blíží
a splní se tak sen drtivé většiny obyvatel
Náchoda. Město Náchod se momentálně připravuje na zahájení 6,5 km dlouhé
stavby dopravního obchvatu, který uleví
městu od silné dopravy ve středu města.
Náchodem vede také trasa do Polska,
kam denně míří stovky a tisíce zásobovacích kamionů, které pro město
znamenají silné znečištění, hluk a provoz ve městě. Po několika letech jednání, námitek a vypořádávání se město
i stát dobírá k požadovanému výsledku
a v dubnu roku 2023 by měly začít první
stavební kroky.
„Obchvat Náchoda byl a stále je naprosto klíčovým projektem, jak pro město,
tak pro mě osobně. Od prvního okamžiku, kdy jsem začal pracovat jako starosta
našeho města, jsem říkal, že obchvat musíme vybudovat bez ohledu na všechny
byrokratické a finanční překážky. Naše

Za poklady
Broumovska
Přijměte srdečné pozvání na
Zahajovací koncert 17. ročníku festivalu Za poklady Broumovska v podání Filharmonie
Hradec Králové pod vedením
dirigenta Andrease Sebastiana
Weisera a harfenistky Kateřiny
Englichové, který se uskuteční v
sobotu 25. června od 18 hodin
v kostele sv. Vojtěcha v broumovském klášteře. Vstupné na
koncert je dobrovolné, výtěžek
putuje na pomoc kostelům, ve
kterých se festival po celé léto
koná. Na Zahajovací koncert
naváží červencová a srpnová vystoupení českých i zahraničních
interpretů.

LEVA
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krásné historické centrum a hlavně samotní obyvatelé Náchoda si nezaslouží,
aby jim městem projížděly tisíce náklaďáků a dalších aut. Jsem opravdu rád, že
po mnoha složitých bitvách se blíží okamžik, kdy začnou stavební práce,“ říká
starosta Náchoda Jan Birke.
Stát již vykoupil přes 90 % pozemků,
přes které obchvat povede, začne archeologický průzkum a postupně začne samotná výstavba. Pokud půjde vše podle
plánu a v ideálním čase, první automobily by mohly po nové silnici vyjet již
v roce 2024, realisticky však spíše v roce
2025.
„Vyhráno však ještě není. Bohužel se
stále objevují byrokratické překážky a odpůrci obchvatu vymýšlí právní kličky, jak
stavbu oddálit. I přes veškeré zádrhele jsme
se nenechali zviklat a podařilo se nám tuto
stavbu dostat mezi prioritní dopravní stavby v ČR a majitelům pozemků nabídnout
solidní vyrovnání,“ uvedl Jan Birke.
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Ten právě dostavbu obchvatu řadí
ke svým hlavním cílům i v nadcházejících komunálních volbách, kde bude
obhajovat post starosty jako lídr kandidátky hnutí JAN BIRKE PRO NÁCHOD.
„Právě dokončení obchvatu je jedním
z hlavních motivů, proč jsem se rozhodl
kandidovat v podzimních volbách. Mám
tu rozdělanou práci a počítám s tím, že
jako starostu mě čeká ještě spousta bitev.
Jsem si však jist, že je zvládneme vybojovat a jeden z největších stavebních
projektů u nás dotáhneme ke zdárnému
konci. Bude to klíčový mezník nejen pro
celý kraj, ale i pro celou Českou republiku,“ říká Jan Birke.

NĚMČINA, ANGLIČTINA
Tel. 603 440 969 (NJ)
Tel. 774 374 784 (AJ)

výuka
překlady
tlumočení

Folklorní soubor BARUNKA uzavírá projekt Přeshraniční mezigenerační
integrace, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652.

Projekt byl zaměřen na přeshraniční spolupráci seniorů a juniorů.
Přihlášení účastníci si od května 2019 v pěti semestrech s námi procvičovali paměť, roztančili, rozhýbali tělo, zazpívali lidové písně, vyzkoušeli hru na lidové dobové nástroje a pracovali při rukodělných
setkáváních zapomenutými technikami (celkem 128 setkání). Tato
setkávání posloužila k zapojení velkého počtu aktivních účastníků při
realizaci 18 integračních dílen a workshopů projektových partnerů:

město Náchod, Hronov, Kędzierzyn-Koźle, Kłodzko a Swidnice. Třešničkou na dortu byla realizace velkých integračních akcí v každém
uvedeném městě. S radostí vzpomínáme na vydařené uvedení nového programu SALÓN ČESKÝ OBROZENECKÝ v září 2020 v Muzeu
v České Skalici při Jiřinkových slavnostech, kterým jsme oslavili památku spisovatelky Boženy Němcové.
Aktuálně sledujte na barunka.org

(&+2
SEZNÁMENÍ
*Žena 45 let z Náchoda hledá kamarádku
k občasným společným výletům, rekreační
turistice i posezení u kávy, tel: 608 204 840
*Rozvedený 50 let 175/85 nejezdící autem
hledá štíhlejší ženu z Náchoda, která má ráda
přírodu. Jen vážně. Tel. 721 655 611
*70letá věřící hledá hodného pána přiměř.
věku k seznámení, podobné zájmy: příroda,
duchov. hodnoty ap. Tel.723 321 670

BYTY
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v osobním vlastnictví v Náchodě, upřednostním lokalitu
sídliště Plhov nebo ul. Běloveská. Možnost
koupě bytu i s nájemníkem. Tel. 774 223 981

ĐĞƌƟĮŬŽǀĂŶşƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŽǀĠǀŽďŽƌƵƌĞĂůŝƚ
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*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 bezbariérový Nové Město nad Metují a okolí. Tel.
602 177 248
*Pronajmu vybavený (i nevybavený) byt
2+kk, 55m2 v centru Náchoda, dlouhodobě,
nájem + energie, 3mesíční vratná kauce. K
nastěhování 7/22. Tel.720 444 788
* Mladá rodina koupí byt v Č. Kostelci,
Novém Městě či České Skalici. krause.tj@
seznam.cz, tel: 775761497
*Pronajmu byt 1+1 v Hronově. Tel.
608 110 041
*Pronajmu byt 1+1, 53 m2 v přízemí v cihlovém zatepleném domě v centru Náchoda.
Volný od 1.7.2022, nájem 6.000 + energie.
Kauce 10.000. Tel. 737211973
*Pronajmu byt 2+1, 77m2, balkon, sklep, ve
3. poschodí v centru Náchoda v cihlovém
domě. Dům je zateplený, plastová okna. Volný od 15.7.22 nájemné 10000 + energie, kauce
15.000. Tel. 737211973
*Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk v
Náchodě ulice Běloveská. Nájem 8900,-Kč
+energie. Vratná kauce 3měsíční nájem.
Tel.774224446
*Vyměním byt 1+3 + balkon v osobním
vlastnictví ul. Hronova Náchod za byt 1+1
nejlépe v os. vlastnictví v Náchodě + doplatek.
Tel. 776 608 821

www.novinyecho.cz
*Prodám Volvo C30 1.8i Momentum hatchback, šedá metal., r.v. 2007, t. 190000 km,
benzín, 1 798 ccm, 92 kW, STK 2.2024, cena
85 000,-Kč. Tel. 732716772, 603319173. Mail:
tbh2@seznam.cz

KOUPÍM
*Naléhavě sháním kotel H412 nebo H418.
Prosím nabídněte na tel.č.728308837
*Koupím staré rybářské věci. Mobil
730 935 935
* Železnice, autobusy - jízdní řády, knihy
a vše, co se týká této oblasti dopravy. Tel.č.
722 907 510
*Koupím staré jízdní řády ČSD a ČSAD, železničářské uniformy a jakékoliv věci týkající
se železnice. Tel. 603 549 451
*Koupím zlaté a stříbrné mince šperky, hodinky, diskrétnost zaručena. Respektuji vaše
ceny. Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na
ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické materiály. TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené hračky,
kočárky, panenky, autíčka, hry apod. TEL.:
603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhradní díly na
hodinky PRIM - pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky a další díly. Platba v hotovosti.
Tel. 777 559 451
*Koupím staré filmové 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 pozůstalost.
TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice
a známky. TEL.: 724 020 858
*Koupím staré, nepotřebné i poškozené
věci, veškeré hračky KDN aj., různé vláčky MERKUR aj., starožitný a chromovaný
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 Vaši celou sbírku (pozůstalost)
mincí, bankovek, plakátů, pohlednic,
knih, časopisů, obrazů, skla, porcelánu,
hraček, vláčků, autíček, angličáků, hodin,
hodinek, LP desek, CD a všeho možného,
i na náhradní díly. TEL.: 777 579 920

RŮZNÉ

NEMOVITOSTI
*Prodám menší domek k rekreaci. Je před
rekonstrukcí na pozemku 670 m2 s dalším
přileh. pozemkem o stejné vyměře v mírném
svahu. Zahrada je terasovitá. Příjezd. cesta je
započatá. Nachází se na hranici Trutn. a Nachod. kraje. Tel. 723 321 670
*Prodám větší stavební pozemek v Dolní
Radechové, list vlastnictví 208, par. Č. 2079,
celková výměra 2591 m2, možno rozdělit na
2 části. Cena 1.350 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
*Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v
Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel. 775
777 073
*Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Náchoda do 20 km na všechny směry, nabídněte
na tel. 774 777 072
*Koupím les v jakémkoliv stavu i menší výměru. Platím ihned a hotově. Tel: 773 585 290

*DVD??? Každým dnem se čitelnost DVD
zmenšuje! Nemáte už DVD na čem přehrát?
Převedu na Flash - Data Disk. DVD (video
VTS) DVD -R DVD +R. +420 606 629 767
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS a DV
kazet, skenování negativů a diapozitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
*LOV DUCHŮ: Nabízím řešení paranormálních (anomálních) aktivit v domech či bytech,
včetně odvádění entit. Diskrétně. Vyhledám
geopatogenní zóny, za cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, půd
včetně odvozu odpadů. Slušné jednání. Cena
dohodou. Tel. 603 549 451
* Provádím sečení trávy rotační sekačkou
a křovinořezem. Levně. Tel. 702 058 279
*Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz
knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky 20-30 tis. Kč.
Tel. 777 803 359
*Převedu záznamy z videokazet na Flešku
nebo DVD, levně. Tel. 777 554 484.

Příjmu pomocnou sílu
k bagru a bagristu.
Tel. 774 224 446

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Pronajmeme nebytové prostory v Novém Městě nad Metují, zkolaudované
jako ordinace, přízemí, 105 m2, 7.500
Kč/měsíčně. Možnost i jako kancelář.
733 735 709

PRODÁM
* Zeminu zdarma vhodná k dorovnání
terénu, kamenitá. Náchod - Běloves. Tel.
736509020

* Hledám ZEDNíKA/-ky k vybetonování
obyč. podkl. desky pod chatku 3x4m na
Broumovsku, brigádně nebo firmu, která
má čas. Nebo koupím beton. panely 3-5 ks.
Do konce července. chataprace@seznam.cz
* Hledám uklízečku na dílnu, kancelář a
automobily a pro další různorodé práce ve
skladu. Z Hronova a okolí. Pište SMS na
telefon: 777200452

Barunka s cyklotrasami
Zveme turisty ze vzdáleného i blízkého okolí dne 25. června na pochod Barunka, který vás zavede do nádherných míst kraje mládí spisovatelky Boženy
Němcové. Je to tradiční akce, letos se koná již 31. ročník. Jsou pro vás připraveny
turistické trasy v délce 11km – kočárková trasa, 15, 26, 35 a 50 km a cyklotrasy
35, 50 a 80 km. Můžete se těšit na nové diplomy. Start i cíl pochodu je v České
Skalici v sokolovně u nádraží od 6:30 do 11:00 hodin. Turistickou akci pro vás
připravil a pořádá Klub českých turistů, odbor Česká Skalice. I letos vyhodnotíme nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka pochodu, novinkou je
soutěž o největší třídní kolektiv základní školy Česká Skalice a největší rodinný
kolektiv. Kontakt: Petr Škrdla, mobil: 604 162 988, e-mail: petrskrdla@atlas.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
0ROPROVOZOVNU

Tel. 602 103 775
Hledáme distributory
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pro roznos letáků
v této lokalitě
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Příležitost pro osoby
se zdravotním postižením.
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Nabízíme:
z
pracovní poměr s možností
zkrácených úvazků
z
pravidelnou mzdu
a zajímavé bonusy
z
nenáročnou práci a zaučení, roznos
v místě bydliště

Možnost i jako brigáda
pro studenty, ženy na MD,
důchodce apod.
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Levně,
rychle
a bez čekání
z
malování pokojů
z
pokládka podlah
z
renovace střech,
oken a dveří
Tel. 602 108 395

Informace na tel. 603 990 636
(nejlépe SMS)
nebo e-mail: bamoscvejn@seznam.cz

Vyklízení a likvidace
Íē´¼8´¼¡
YÇÍY8YÁ¡
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Vyjádření ke článku pana radního Maura
Musím uznat, že jsem se po řadě mých článků uveřejněných v novinách
ECHO, dopustil drobné chyby v uveřejněném článku pod číslem 12 ze dne
27. května 2022. Zde jsem uvedl, že pan Maur osobně schvaloval regulační plán
Rychta. Skutečností je, že regulační plán Rychta byl schválen s účinnosti od
5. října 2010 a on se stal zastupitelem po volbách v říjnu 2010, krátce po schválené účinnosti. Jak jsem již několikrát uvedl, v případě kdy uvedu nepravdu,
tak se za ní také omluvím. Nechci se chovat stejně jako pan starosta, který mě
na zastupitelstvu veřejně osočuje, uráží a omluvit se v žádném případě nehodlá.
Za tuto mylnou informaci se panu Maurovi veřejně omlouvám. Pan radní Maur
sice neschvaloval regulační plán, ale do zastupitelstva přišel v momentě jeho
platnosti. Jeho povinností bylo ho dodržovat a neschvalovat stavby v rozporu
s platným regulačním plánem.
Jak pana Maura znám, tak je to lidově řečeno „lišák“ a jeho dotazy na radě
města, které před jeho rozhodnutím pokládá vedoucím odboru, směřují vždy
do míst, kde vycítí, že zde není vše v pořádku. Tímto způsobem se dle mého názoru na jednání rady RM 396 dne 21.5.2018 při projednávání povolení ke změně stavby bytového domu p.p.č.379/1 před dokončením dotazoval vedoucí
ORM paní Vojnarové, zda se navýšením počtu bytových jednotek z hlediska
parkovací dispozice něco mění? Samozřejmě, že se mění, ale od paní Vojnarové dostal skvělou odpověď: „Nyní projednáváme pouze vzhled domu a do budoucna tam budou vybudovány zvedací rampy pro parkování nad sebou.“ On
jako radní musel zcela jistě vědět, že to je naprostý nesmysl. Přesto to byl i on,
který ze své pozice radního osobně schválil tuto stavbu v rozporu s platným regulačním plánem. Již pouhým pohledem vidíme, že čtvrté podlaží není „ustupující“. Stavby přesahují povolenou zástavbu, neplní parkovací místa a dokonce
ani předepsaný 25 % poměr zeleně na plochách. Ale jako alibi pro pana Maura
je vyjádření paní vedoucí ORM dostačující. Zajímavé je také to, že o tak závažné a nenávratné změně, jako je například přesah bytových domů do městských
pozemků, rozhodla pouze rada města, ale o nepodstatném termínu prodloužení kolaudace rozhoduje celé zastupitelstvo města. Hned v prvopočátku, celkem
právem vzbuzovaly tyto stavby u občanů velké emoce. Stavby tak jak byly prezentovány, neodpovídaly regulačnímu plánu a na tuto skutečnost byl pan Maur
i ostatní zastupitelé od samého začátku upozorňovány.
Dle mého názoru se pan Maur podílel na schvalování dnes již zkolaudovaných bytových domů v rozporu s platným regulačním plánem. V průběhu
připravované změny regulačního plánu musí být i jemu zcela jasné, že tomu tak
je, pouze to nechce přiznat. Domnívám se také, že svým jednáním poškodil ať
již úmyslně nebo neúmyslně nynější nebo budoucí majitele pozemku v tomto
území. Na základě i jeho jednání dochází v navrhované změně regulačního plánu ke snížení zastavěnosti zbývajících pozemků a zřejmě bude kladen značný
důraz na parkovací místa na pozemcích majitelů, která v této lokalitě již dnes
ve velkém počtu chybí.
Pan radní Maur ve svém článku činí zodpovědným za regulační plán a dohled nad jeho dodržováním státní správu. A kdo je tím zodpovědným státním
úředníkem? No kdo jiný než právě pan Balcar, kterému na 150% věří. Pan Maur
se osobně cítí mým jednáním dotčen a poškozován v očích veřejnosti, kterou
se rozhodl jako zastupitel a radní ve svém volném čase zastupovat. Zřejmě zapomněl na to, že pokud si na svá bedra vezme funkci zastupitele a radního, měl
by svým jednáním vykonávat službu veřejnosti a nezneužívat ji pro své osobní
zájmy. Proč jsem nazval mou mylnou informaci jako drobnou chybu? Protože
mou chybu jsem schopen okamžitě napravit, ovšem jeho jednání již napravit
nelze. Tyto stavby zde zůstávají i pro další generace. Závěrem mohu uvést, že
na neustálé vyhrožování ze strany pana Maura a vedení města jsem si již za ta
léta zvykl, nebude to ani první trestní oznámení a zřejmě ani poslední.
Miroslav Hofmann (PI)

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.
Zejména naše ČSR, ČSSR
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka l panenky l kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII
STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858
Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 8. 2022
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www.novinyecho.cz
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Pohár starosty města Náchoda v kuželkách
Za účasti starosty pana Jana Birke
a místostarosty pana Františka Majera byl ukončen 9. ročník Poháru
starosty města Náchoda v kuželkách. V kategorii mladších žáků,
starších žáků a dorostenců se kvalifikace účastnilo rekordních 104
startujících. Byla dosažena celá řada
skvělých výkonů. Náchodským se
ve finále dařilo. Danny Tuček vynikajícím výkonem 598 zvítězil v kategorii starších žáků a Tomáš Doucha
obsadil výkonem 563 druhé místo.
V mladších žácích jsme obsadili druhá místa, Nikola Bártová 264 a Vojta
Majer 283. V hlavní dorostenecké
kategorii o Putovní pohár starosty
zvítězila Veronika Kábrtová z SKK
Náchod výkonem 577. Nela Šuterová
z Podbořan byla výkonem 568 druhá a Bára Lokvencová rovněž z SKK
Náchod výkonem 554 skončila třetí.
V kategorii chlapců zvítězil Ondřej
Stránský z Vrchlabí výkonem 601.
Náchodský Martin Hanuš obsadil
druhé místo výkonem 585 a výkon
578 Adama Mísaře z České Třebové
stačil na třetí místo.

Poháru se tradičně účastnili naši
přátelé z Polska. Přijeli hráči předních Polských klubů KK Dzewietka
Wronki, KK Wrzos Sierakow, Alf Vector Tarnovo Podgorne, Czarna Gula
Poznaň a KK Start Gostyň. Díky

za vaši účast. Poděkování patří také
sponzorům. Hlavnímu sponzoru
Saar Gummi Automotive, firmě Olvan Náchod, pivovaru Primátor Náchod a samozřejmě městu Náchod.
Zdeněk Jaroš
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Poslední květnové víkendy a červnové středy, soboty a neděle probíhají
atletické závody na různých úrovních, kterých se pravidelně účastní
sportovci z tréninkové skupiny Jřího
Vondřejce z Náchoda. Mladí atleti
si vedou úspěšně a téměř z každého
závodu přivezou nějakou medaili.
Ve 3. kole Krajského přeboru družstev mladšího žactva se nejlépe vedlo
Nele Wittvarové, která ze všech 119
startujících děvčat získala nejvíce
bodů.
Ve druhém kole 2. ligy mužů
a žen se zase dařilo Michalu Čudovi
v hodu oštěpem, který skončil na 3.
místě. Ve středu 1. 6. se v Pardubicích uskutečnilo 2. kolo družstev přípravek roč. 2011 a mladších na 60 m
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Mladí atleti úspěšně reprezentují Náchod
+ 600 m + skoku dalekého a hodu
kriketovým míčkem (viz. foto). Nejlépe si vedla Nikol Vítková, která ze
všech 54 závodnic zvítězila. Do předběžné nominace pro finále družstev
se dostala i Michaela Lazoková,
a velice slibně si vedla také Klára Šedová. Z chlapců si prozatím zajistil
nominaci na finále družstev Michael
Patzelt, Vojta Vojtěch a nadějně to
vypadá i pro Františka Johna společně s Dušanem Svobodou.
V sobotu 4. 6. odjela část sportovců na 2. kolo KP družstev dorostu
a juniorů do Pardubic. Tam si nejlépe vedl Michal Čuda, kde v kategorii
juniorů zvítězil v hodu oštěpem výkonem 51,42m. Další sobotu odjela
skupinka mladých atletů do Nového

Města nad Metují na 2. ligu mužů
a žen. Nejvíce se dařilo Radku Majerovi, který si oštěpem 800 g vytvořil
osobní rekord a skončil celkově na
5. místě. V ženách pak ještě žákyně
Sofie Piechová běžela 1500 m a celkově doběhla na 8. místě. V neděli
pak odjela s trenéry dvojice juniorů
do Plzně na 2. kolo Extraligy mužů
za účasti nejlepších atletů z celé ČR.
Jirka Bruha pomohl družstvu Hvězdy Pardubice ve štafetách na 4x100 m
k šestému místa a na 4x400 m
ke čtvrtému místu. Michal Čuda se
představil v hodu oštěpem a kvalifikoval se na Mistrovství ČR v juniorské kategorii, která proběhne v Ostravě tento víkend.

Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf
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Jiráskovo koupaliště zahájilo sezónu
Od loňského podzimu probíhala na Jiráskově koupališti v Náchodě modernizace dětského bazénu. V místě původního vznikl nový víceúčelový bazén,
který je rozdělen na dvě části - dětské brouzdaliště pro nejmenší děti a část
s větší hloubkou.
V bazénu jsou osazeny zajímavé atrakce, vodní stříkačky s terči, fontánky,
vylévací kyblíky a krásná zelená skluzavka. Součástí je i nová technologie, která je umístěna v nové technologické šachtě. Celý bazén je proveden v nerezu
a splňuje tak vysoké nároky na hygienu a současně zaručuje dlouhou životnost. Nechybí ani bezpečnostní zábradlí s rampou pro tělesně postižené, příp.
pro maminky s kočárky a malé děti, u laviček byly vyměněny části určené k sezení. Nezbytných úprav se dočkal i okolní terén.
Původní nevyhovující brouzdaliště pro nejmenší bylo odstraněno a výměny
se dočkala vstupní brodítka k bazénům. Ta byla stejně jako sprchy již dlouho
ve špatném stavu, proto je nahradila nová nerezová, která splňují hygienické
předpisy. Jedno z brodítek je konstruováno tak, aby ho mohly využít imobilní
osoby.

