Příští Echo vychází 15. července 2022
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28 000 výtisků

www.novinyecho.cz

Na prázdniny se Samsungem

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

Galaxy S20 FE LTE 128GB 9.999,- Kč
7.499,- Kč
Galaxy A52 LTE 128GB
Galaxy A13 LTE 32GB
3.999,- Kč

Investujte do sebe a zlepšete své jazykové kompetence.
Přihlaste se od září do našich kurzů.

13.999,- Kč
8.599,- Kč
4.499,- Kč

Akce platí do 30.6.2022 nebo do vyprodání zásob.

ANGLIČTINA A NĚMČINA (všechny úrovně + konverzace)
Výuka v malých skupinách nebo individuálně.
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.

Bílinské uhlí

ořech II. (Ledvice)

Všechny ceny jsou vč. DPH 21% a daně z pevných paliv
Možnost skládání pásem!

Pravěké osídlení u Hořenic
Archeologové u Hořenic v trase budoucího obchvatu Jaroměře objevili
četné stopy osídlení ze tří etap zemědělského pravěku. Intenzivní pravěké
osídlení souvisí s dávnou obchodní
trasou mezi východními Čechami
a Polskem. Nechyběly bronzové šperky, kamenné nástroje nebo střepy
hliněných nádob. Pokud se potvrdí
tamní objev keltského hrobu, půjde
o jedno z nejseverněji položených pohřebišť z tohoto období v ČR. Výzkum
provádí Univerzita Hradec Králové
(UHK) ve spolupráci s náchodským
muzeem a společností Eurovia.
Archeologové při aktuálním výzkumu u Hořenic objevili devět pozůstatků po sídelních objektech, které
mohly sloužit k bydlení nebo k výrobě. „Máme tu na 90 procent také
jeden keltský hrob z doby laténské,
nasvědčuje tomu hrobová výbava, ze
které prochází nákrčník, tři bronzové
náramky, bronzová spona a prsten.
V této lokalitě jde o velmi cenný nález.
Kosti se kvůli agresivnímu půdnímu
složení nedochovaly,“ řekla Sylva Tichá Bambasová archeoložka z UHK.
Upozornila na související objev v trase
obchvatu u nedalekých Čáslavek. Tam
archeologové loni našli zbytky pece
z doby laténské, tedy také z období
Keltů. Podle ní jde o konstrukční řešení, které není pro laténské hrnčířské
pece na sever od Dunaje typické. „Pec

patří mezi nejvzácnější nálezy, které
jsme odkryli při výzkumu v trase budoucího obchvatu Jaroměře,“ dodala.
Šest tisíc let staré sídliště objevené
u Hořenic patří do mikroregionu, který archeologové považují za významnou sídelní komoru mladší doby kamenné v kraji. Při aktuálním výzkumu
archeologové u Hořenic objevili tři
půdorysy dlouhých sloupových domů
včetně pozůstatků hospodářských
objektů z neolitu, období kultury s lineární keramikou datované do doby
5000 až 5500 před naším letopočtem.
Mají také doklady importů kamenné
suroviny z dnešního Polska, pravděpodobně se tady i zpracovávala,
míní archeologové. Mladší zachycené
osídlení u Hořenic je ze starší doby
železné, tedy z doby halštatské a také
z doby laténské.
Současný výzkum je posledním
na trase budoucího obchvatu Jaroměře. Obchvat bude mít délku 6,5 kilometru a povede od Hořenic, kde se
napojí na dálnici D11, kolem Dolan
k Velkému Třebešovu. Archeologové
zahájili výzkum na jaře loňského roku
a po etapách pokračuje dodnes. Většinu trasy obchvatu tak již prozkoumali. Výstavba obchvatu zhruba za 800
milionů korun by podle vyjádření zástupců Ředitelství silnic a dálnic mohla začít již v tomto měsíci.
(zdroj ČTK)
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Celý ceník na www.paliva-jelen.cz
Objednávky osobně: Nové Město nad Metují, Havlíčkova 292
Telefonicky: 491 471 164, 606 223 635, 724 236 398

Krajskou vesnicí roku 2022 je Žďár nad Metují
Výsledky letošního ročníku soutěže Vesnice roku v Královéhradeckém kraji zveřejnila odborná porota
složená ze zástupců vyhlašovatelů.
Zlatou stuhou se pyšní Žďár nad
Metují. Obec dokázala zajímavou
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formou představit všechny hodnocené oblasti soutěže, jako je důraz na
koncepční rozvoj, financování obce,
spolkový a společenský život, podpora volnočasových aktivit, podnikání nebo péče o stavební fond,

veřejnou zeleň a krajinu. O titul se
letos ucházelo 13 obcí. Slavnostní
předání všech ocenění se uskuteční
20. srpna ve vítězném Žďáru nad
Metují.
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Vzpomínka
17. června 2007 ve věku nedožitých 64 let zemřela

Jaromíra Barvová,
kadeřnice z Náchoda.
Vzpomínají kamarádky Jitka a Míla
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

vzpomínÁME
Dne 25. června 2022 uplyne jedenáct smutných let,
kdy nás navždy opustil

pan Jaroslav Bareš

z Nového Města nad Metují
Stále vzpomíná rodina.

SOKOL Náchod se zúčastnil
SOKOLGYMU 2022

Akce Sokolgym 2022 byla největší
mezisletovou akcí České obce sokolské. Na této akci náchodští sokolové nemohli chybět. Byly pořádány
ve třech městech a to v Plzni, Brně
a Pardubicích. Naše ženy se zúčastnily společně s dalšími cvičenkami
z naší sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy se skladbou Optimistky.
S novým župním praporem, který byl
na těchto akcích předveden poprvé
veřejnosti, se zúčastnil i praporečník
F. Horák. Všem cvičenkám a praporečníkovi děkujeme za čas věnovaný
ať nácvikům (trvaly zhruba půl roku),

tak i třešničce na dortu, vystoupením. Na tomto místě chceme hlavně poděkovat Janě Jezberové, která
skladbu nacvičila a organizačně vše
zajistila. I když nás mrzí, že vše již
skončilo, tak nezoufáme, jelikož se
blíží nácvik na XVII. Všesokolský slet
2024, na který se bude nacvičovat již
na přelomu roku 2022 a 2023. Srdečně Vás zveme do našich tělocvičen
nejen k nácvikům na skladby XVII.
sletu, ale i k pravidelnému cvičení.
Účast na této akci podpořilo Město
Náchod.
(HF)

e-mail: echo@novinyecho.cz

Výstava

Prodejní výstavu obrazů a fotografií Hany Koblížkové Šálové můžete
navštívit v Malých lázních Běloves
na kolonádě a v prostorách informačního centra od 1. července do 31. srpna 2022. Otevřeno je denně.

Velkopetrovická
smeč

Již 21. Ročník tradičního turnaje trojic v nohejbale proběhne 9.7.
na kurtech TJ Sokol Velké Petrovice.
Turnaj začíná v 7:30 prezentací a je
určen pouze pro neregistrované hráče
s výjimkou seniorů nad 65 let. Občerstvení zajištěno, poháry a odměny pro
vítěze také.

Oživlý Josefov

Pevnostní město Josefov ožije
9. července od 9 do 16 hodin dobovým životem. Těšit se můžete na postavy v odpovídajících kostýmech,
na vojsko, tržiště na náměstí, řemeslný jarmark, josefovské pivo a další
dobroty, dobovou hudbu, loutkové
divadlo i bitevní ukázku.

str.

Tel. 602 103 775
IP
EU - T

info: 777 602 884
www.realityeu.com
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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 .

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............................ 1 390 000,- 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.

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz:
Chystám se prodávat byt, jak mám přesně postupovat?
V první řadě je dobré si zkontrolovat list vlastnictví vedený příslušným katastrálním úřadem. Poté, co budete mít dohodnutého zájemce,
bude potřeba připravit řádnou kupní smlouvu. V ní bude nutné specifikovat správně údaje o bytové jednotce, kterou prodáváte. Ohledně kupní
ceny je nanejvýš vhodné využít advokátní úschovy, kdy jsou finanční prostředky po dobu, než
dojde k zápisu vlastnického práva na katastru, uloženy na speciálním účtu. Jejich vyplacení
prodávajícímu je vázáno na podmínky sjednané v úschovní smlouvě. Prodávající tak má jistotu, že kupní cena byla již před prodejem uhrazena (složena do úschovy) a kupující ví, že
o tyto peníze i v případě komplikace se zápisem vlastnictví nepřijde. Přesné podmínky jsou
řešeny ve smlouvě o úschově.
Potřebovat tedy budete uvedené dvě smlouvy a dále návrh na vklad společně se správním
poplatkem 2000,-Kč za zápis do katastru nemovitostí. S přípravou smluv jsme vám v naší
advokátní kanceláři k dispozici.
JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

Hejtman ocenil starosty
Rada kraje v čele s hejtmanem
Martinem Červíčkem ocenila Medailí hejtmana Královéhradeckého kraje
40 starostů a starostek našeho regionu dlouhodobě působících ve svých
funkcích. Slavnostní akt se uskutečnil
v sále zastupitelstva v sídle krajského
úřadu na hradeckém Pivovarském
náměstí.
„Považuji za nesmírně důležité
vyjádřit úctu a respekt starostům a starostkám obcí našeho kraje, kteří ve své
funkci působí nepřetržitě více jak dvě
desítky let. Za jejich pracovní výsledky
a úspěchy jim alespoň takto můžeme
projevit hluboké díky. Svoji práci odvádějí perfektně a svůj čas věnují dlouholeté, vytrvalé a obětavé práci pro rozvoj
obcí a měst našeho regionu,“ řekl hejtman Martin Červíček.
Všichni ocenění působí v čele
svých obcí více než dvě dekády, mnozí z nich i 32 let, tedy osm volebních
období. Mají tak za sebou přípravu a realizaci mnoha rozvojových

projektů na zlepšení infrastruktury
a občanské vybavenosti, převážně
v menších obcích. Z našeho regionu
byli oceněni starostka Jasenné Jitka
Slezáková a starostové Jiří Beran Kuks,
Pavel Dvořáček z Havlovic, Gangur

Jiří z Jívky, Jerman Vladimír Žďárky,
Miroslav Maroul Bezděkov nad Metují (na fotografii vpravo) a Jan Michel
z Dolní Radechové. Na území kraje je
celkem 448 obcí, z nichž 48 má statut
města a 12 statut městyse.

Dětské oddělení má novou primářku
Koncert IFAS opět v České Skalici
Koncert v rámci 26. bienále Mezinárodního festivalu pěveckých sborů
IFAS Pardubice si můžete vychutnat 5. Července od 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici – Malé Skalici. IFAS 2022 je vzhledem
k šílené válce zaměřen na pomoc Ukrajině a jeho zahajovací koncert nese
podtitul „IFAS zpívá Ukrajině“. Tentokrát vystoupí dva skvělé pěvecké sbory.
Šedesátičlenný smíšený sbor Chorus Ostrava, který se představí klasickou
i folklorní částí a Alikvotní sbor SPEKTRUM z Prahy, který přináší do klasického sborového zpívání dosud příliš neprobádaný rozměr – techniku alikvotního
zpěvu.

Dvojnásobná vražda ve Světlé
Dvojnásobná vražda otřásla v pátek 17. června večer malou obcí Světlá u Lhoty pod Hořičkami. „Policisté
na místě zadrželi podezřelého muže,
který je obviněn z trestného činu
vraždy. Kriminalisté 35letému muži
kladou za vinu, že svým rodičům
způsobil několik bodnořezných ran,
kterým s vysokou pravděpodobností
na místě podlehli. Přesnou příčinu
úmrtí určí až nařízená soudní pitva,“
uvedla k případu policejní mluvčí
Ivana Kormošová. Podle místních byl
muž dlouhodobě agresivní. Někdy
předloni podřízl svého psa a hodil

ho do kamen. Pak pobodal sám sebe
a skončil na léčení, ale před dvěma
měsíci byl propuštěn. Lidé se ho báli
a bylo jen otázkou času, kdy zase něco
provede. „Co k tomu říci – prostě feťák zavraždil svoje rodiče. Kdo ví, co
se mu v té hlavě odehrávalo. Léčil se
a měl tam zůstat. Jeho tatínek nechtěl,
aby ho propustili. Pustili ho, že je
v pořádku, a takhle to dopadlo,“ posteskla si jedna z místních obyvatelek.
Za trestný čin dvojnásobné vraždy
hrozí pachateli v případě odsouzení
trest odnětí svobody na 15 až 20 let
nebo výjimečný trest.

Do pozice primářky náchodského dětského oddělení nastoupila
MUDr. Alice Mílová tak trochu symbolicky na Mezinárodní den dětí, 1.
června. Na oslovení „paní primářko“
si prý bude chvíli zvykat, především
od kolegyň a kolegů, které již mnoho let zná. V náchodské nemocnici
totiž po studiích začínala a pracovala zde bezmála dvacet let. Nyní se
sem, po devíti letech v Thomayerově
nemocnici a třetí atestaci, opět vrací.

„Sama stále nemůžu uvěřit, že jsem
se rozhodla tuto nabídku přijmout,“
říká sympatická blondýnka. A není
divu. Výměna pracoviště totiž pro ni
znamená stěhování, budování nového
zázemí a velkou životní změnu.
Proč jste se rozhodla do Náchoda
vrátit?
Když mi pan ředitel poprvé volal
s nabídkou, nechtěla jsem na svém životě vůbec nic měnit. Pak jsem si ale

vzpomněla na své přání, které jsem
měla do nového lunárního roku, abych
už po všem tom vzdělávání začala sklízet plody své práce. Sice jsem si to
představovala trochu jinak a vlastně
jsem po primariátu vůbec netoužila,
ale když jsem se svěřila kamarádům,
všichni do jednoho mě v novém životním směru podpořili. A stejně
reagovala i moje maminka, která se
mnou bydlí, čímž mě velmi překvapila, protože stěhování se tím pádem
týká i jí. Jela jsem se tedy do Náchoda
podívat, od Prahy všude zataženo, ale
tady svítilo sluníčko. Říkala jsem si, že
to je snad dobré znamení. A opravdu
velkou roli v rozhodování sehrály sestřičky a kolegové, kteří si mě pamatují
a moc hezky mě přivítali.
Do náchodské nemocnice přicházíte z velké fakultní nemocnice. Jak
moc jiná bude práce v oblastní nemocnici?
Co se odbornosti týče, vždy to
záleží na tom, kdo v dané nemocnici a na daném oddělení pracuje.
I v rámci fakultních nemocnic se pacienti předávají na pracoviště, kde se
na danou problematiku specializují.
Vybavení je tu skvělé, vždy je to ale
o lidech.

ECHO
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e-mail: echo@novinyecho.cz
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Tel. 602 103 775

Novoměstské příběhy
- Výhled za humna
O Novém Městě nad Metují se
traduje, že je to jedno z nejlepších míst
pro bydlení. Slunečný jihozápadní svah
na rozhraní polabské nížiny a Orlických hor nezná smogové situace. Okolní lesy a řeka Metuje spolu s citlivou,
převážně bytovou zástavbou vytvářejí
příznivé životní klima. V minulosti vedení města dokázalo intenzivní průmyslový rozvoj i bytovou výstavbu skloubit tak, že vše to krásné městu zůstalo
a navíc jsme se mohli chlubit oproti
okolním městům nejenom upraveným
jedinečným historickým jádrem, ale
i unikátními stavbami panoramatického kina, zimního stadionu nebo kouzelným údolím s koupalištěm.
Uplynulo více než třicet let a stav
společenských i sportovních staveb je

tristní, bytová výstavba skomírá, ale co
hlavně, chybí pohled vpřed. Chybí vize.
Je opravdu tak moc velký cíl mít kulturní stánek nebo sportovně-relaxační
plochy odpovídající jednadvacátému
století? Je normální, že jako jediné město v širém okolí nemáme ani na papíře
silniční obchvat pro tranzitní dopravu?
Není šokující, že v městě mladí lidé
neseženou pozemek, na kterém by si
mohli postavit svůj domek, nebo koupit byt?
Říká se o lidech, kteří nemají ponětí o tom, co se děje ve světě, že nevidí
za humna. Také se Vám zdá, že ze současné radnice vidí pouze do údolí Metuje? Asi ani ne tam. To bychom měli
aspoň koupaliště.
Václav Zilvar
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Průmstav Náchod s.r.o. přijme profesi:

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

l rozpočtář, přípravář

na pracoviště v Náchodě
znalost systému KROS výhodou
příležitost i pro absolventy SPŠ stavební

Nabízíme:
l 5 týdnů dovolené
l pracovní poměr
na dobu neurčitou
l odměny při pracovních
a životních jubileích
l stravné
l jednosměnný provoz

Nástup možný ihned.
Další informace
na tel. 491 433 286
www.prumstavnachod.cz
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Překlady - běžné,
odborné, soudní
(kulaté razítko)
Tel. 603 440 969

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

Česko – polský projekt „Přeshraniční-mezigenerační integrace“ úspěšně finišuje
Ti z Vás, kteří se česko-polského
projektu s názvem „Přeshraniční mezigenerační integrace“ aktivně účastnili, už ví. Ostatním se po přečtení
tohoto článku mnohé spojí a zjistí, že
o projektu slyšeli od svých známých,
z medií či jiných informačních kanálů. Projekt se realizuje od roku 2019
a jeho hlavním cílem je propojení
a spolupráce českých i polských občanů v seniorském věku se studenty
a dětmi, a to na české i polské straně
hranice. Ano, projekt je přeshraniční
i mezigenerační a má 6 partnerů, kde
vedoucím partnerem je město Kłodzko, které doplňují města Náchod,
Hronov, Świdnice, Kędzierzyn-Koźle
a Folklorní soubor Barunka. Partneři
projektu se při přípravě projektu domluvili, že cíle projektu půjde nejlépe
dosáhnout realizací přípravných dílen, integračních dílen a integračních
akcí.
V průběhu 3 let se konalo celkem 6 velkých integračních akcí,
kdy každý partner pořádal jednu
pro všechny ostatní partnery. Každé z nich se zúčastnilo celkem
270 osob seniorského a juniorského věku, polských i českých.
První integrační akce proběhla
v Hronově 11. září 2019 a poslední
4. června v Kędzierzyn-Koźli. Sportovní integrační akce pořádaná
městem Náchod proběhla 18. září
2021 a byla Vám prezentována jako

Junior-Senioriáda. Na atletickém
stadionu Hamra jste si mohli vyzkoušet celkem 13 disciplín, a to
tradičních jako hod na koš, střelbu
z luku či méně známých, kterými byl
Cornhole, Garden rondo, nebo Spin
Leader. Všichni účastníci obdrželi
dárky a součástí akce bylo i občerstvení.
Rovněž proběhly i integrační dílny,
kterých bylo celkem 18. Každé z nich
se účastnilo celkem 40 osob a to vždy
v počtu 20 zájemců z českého a 20 zájemců z polského města. Náchodští
účastníci byli postupně u všech polských partnerů a také přivítali všechny tři polské partnery v Náchodě.
První integrační dílnou byl Výtvarný
workshop, který proběhl za účasti
partnera z Klodzka. Senioři a děti si vy-

zkoušeli plstění, drátkování, keramiku
i textilní grafiku. Dalším integračním
setkáním za účasti partnera ze Swidnice byl pohybový worskhop, který se
konal v červenci roku 2021. Workshop
byl zaměřen na správný postoj, protažení celého těla, posilovací cviky,
dechová cvičení a cviky na rovnováhu. Třetí integrační workshop, který
pořádalo město Náchod, byl zaměřen
na fotografii a fotografování. Konal se
28. května letošního roku za účastni
polského partnera z Kędzierzyn-Koźle
a jeho součástí byla i návštěva výstavy
fotografií.

Nedílnou součástí projektu byly
rovněž přípravné dílny, jejichž cílem bylo, aby jednotliví čeští a polští
partneři provázali seniory a mládež
na své české, respektive polské straně.
V Náchodě se přípravné dílny konaly prostřednictvím výuky v Základní umělecké škole (ZUŠ) a Městské
knihovně. Přípravnou dílnu v ZUŠ
Náchod představovala výuka v hudebním, pohybovém a výtvarném
programu, která proběhla ve 4 semestrech. Přípravné dílny v Městské
knihovně byly provedeny formou 20
workshopů s různým zaměřením.

Jednalo se například o háčkování,
plstění, sebeobranu, moderní technologie, canisterapii, čtení přes koleno, trénování paměti, stolní hry,
retro-hraní. Posledním 20. workshopem byla beseda s názvem „Nejen
o hudbě s bratry Malinovými“. Akce
byla stejně jako všechny předchozí
zaměřena na vzájemné mezigenerační učení a vzájemné obohacovaní
dětí a seniorů. Projekt „Přeshraniční
mezigenerační integrace“ byl opakovaně ovlivněn pandemií COVID-19,
a proto musela být o rok prodloužena
jeho realizace. Nicméně, k dnešnímu
dni jsou všechny plánované aktivity
splněny a projekt tedy může být k 30.
červnu ukončen.
Projekt „Přeshraniční mezigenerační integrace“ reg. č. CZ.11.4.120/
0.0/0.0/17_028/0001652 který je spolufinancován z prostředků Evropské
unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu
INTERREG V-A Česká republika –
Polsko 2014-2020 měl smysl a svou
realizací umožnil vzájemné obohacení jak dětí a mládeže, tak právě i těch
dříve narozených, a to na české i polské straně hranice.

ECHO

www.novinyecho.cz

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Lázně Běloves

Pokud se zeptáte jakéhokoliv Náchoďáka, čím nejvýznamnějším se
město Náchod vyznačuje, nejspíše vám
odpoví, že tu máme krásný zámek a historické centrum, slavné rodáky, jako třeba Josefa Škvoreckého, ale třeba i příliš
mnoho kamionů projíždějících centrem
města, které snad zmizí s obchvatem, jež
se začne stavět v příštím roce. A také, že
tu kdysi bývaly věhlasné lázně s pramenem Běloveské kyselky Ida, která byla
využívána k lázeňským účelům a dokonce lahvována.
„Snažíme se o tyto dominanty Náchoda pečlivě starat: na zámeckém kopci,
kde hrozily sesuvy půdy, právě probíhá
rozsáhlá revitalizace parku. Stavba dálničního obchvatu je ve finální fázi, je
vykoupeno přes 90 % pozemků a příští
rok začnou samotné stavební práce. Po-

kud vše půjde podle plánu, bude v roce
2025/26 sloužit veřejnosti,“ říká starosta
Náchoda Jan Birke.
Stranou nezůstávají ani lázně: Městu Náchod se podařilo stát se 100 %
vlastníkem celého 2,5 ha velikého lázeňského území v Bělovsi a napravit
tak důsledky nepovedené privatizace
lázní z devadesátých let. „Snažíme se ze
všech sil vrátit do lázní opět život. Součástí areálu je také lázeňský park, který
momentálně prochází revitalizací. Z areálu se vlivem času stala ruina, která má
ale jedinečný příběh a kouzlo. To nám
dává unikátní možnost v Náchodě znovu obnovit lázeňství a historicky známé
a osvědčené zdroje léčivého pramene.
Jako první krok k tomuto cíli jsme již
v prosinci 2019 slavnostně otevřeli areál
Malých lázní s kolonádou a Vilou Komenský a zahájili provoz zimního pítka.
Díky dvěma novým vrtům s názvy Běla
a Jan, máme k dispozici nové unikátní

str.
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prameny s minerální vodou, která v letní
sezoně proudí z pítek na kolonádě. Těší
nás, že se toto místo stalo v posledních letech velmi navštěvovanou destinací nejen
pro turisty, ale hlavně pro místní obyvatele, kteří rádi navštěvují kulturní akce
pořádané v areálu,“ říká místostarosta
Náchoda Jan Čtvrtečka, který bude letos
také kandidovat na kandidátce hnutí Jan
Birke pro Náchod.
„Jsem rád, že původní ambiciózní plán
začíná mít reálné obrysy a dosažitelné
cíle. Nepochybuji o tom, že výsledek ocení
jak obyvatelé města, tak jeho návštěvníci,“ uzavírá starosta Jan Birke.

Na Vysokově se převrátil kamion
Dopravní nehoda kamionu převážející nová vozidla se stala v pondělí 13. června 2022 v pět hodin odpoledne na silni I/33 u Vysokova. Podle dostupných
informací řidič nákladního vozidla jedoucí ve směru
od Náchoda na Českou Skalici zřejmě nepřizpůsobil
rychlost své jízdy a před průjezdem pravotočivé zatáčky dostal smyk. Následně došlo k vyjetí jízdní soupravy
za pravou krajnici a k nárazu do betonových svodidel.
Po nárazu bylo vozidlo odhozeno zpět a do protisměru, a poté za levou krajnici, kde došlo k dalšímu nárazu do betonových svodidel. Souprava tak zabírala celou šíři silnice, která byla plně průjezdná až po
4 hodinách. Dechová zkouška u řidiče byla negativní.

Ke zranění osob nedošlo. Hmotná škoda byla odhadnuta
na více jak 7 milionů korun.

Athénský šplh

T.J. Sokol Nové Město nad Metují pořádá dne 25. června 2022
od 12:30 hod na Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují již
XVIII. ročník Velké ceny Nového
Města nad Metují v athénském
šplhu.
Uvidíte závody dětí ve šplhu
na 3 m laně, závody dorostenců
a příchozích na 4,5 m laně a extrémní závody na 14 m laně. Začátek hlavního závodu je ve 14 hodin.
Martin Mach,
starosta T.J. Sokol

Posezení na mlejně a Správa NKP Státní zámek Ratibořice
ve spolupráci s Městským úřadem v České Skalici
Vás srdečně zvou na akci

Mlynářský slavnosti
akce se uskuteční na dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí
v Ratibořicích

ve dnech 2. 7. 2022 – 3. 7. 2022
a
5.7.2022 – 6.7.2022
od 10.00 do 16.00 h

sobota

2.7.2022

od 10.00 lidová kapela

neděle

3.7.2022

od 12.00 country, folk kapela

úterý

5.7.2022

od 14.00

středa

6.7.2022

od 14.00

ŠMIKURANDA z Český Skalice
BARTET z Východních Čech
pražský písničkář

Miroslav PALEČEK

Vstupné 70,- vybírá se od 13h

KANTOŘI z Hradce Králové

Vstupné 70,- vybírá se od 13h
V ostatním čase k poslechu i tanci bude vyhrávat kapela KLAPETO z Náchoda

VSTUPNÝ, pokud není uvedeno jinak:
40,-Kč a koláč přede mlejnem zdarma
Stylové občerstvení:
Chleba se sádlem a cibulí, chleba s tvarohem a podmáslím, bramborový placky se škvarkama,
poplamenice, škvarkový placky, zelný plněný kapsy, koláče, buchty, prostě vše,
co se na mlejně vysmejčí. K tomu tradiční pečené klobásy, párečky
a prasečí kejta

„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“
Sponzoři akce: PRIMÁTOR a.s.,
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(anomálních) aktivit v domech či bytech, včetně odvádění entit. Diskrétně.
Vyhledám geopatogenní zóny ZDARMA, za cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží,
půd www.novinyecho.cz
včetně odvozu odpadů. Slušné jednání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Nabízím pomoc a řešení při Vašich
problémech v oblasti zdraví, psychiky,
vztahů, práce, rodiny. www.petrmichael.cz 773/495 394

*Koupím staré pohlednice do r. 1945.
Stačí SMS, zavolám. Tel. 608420808
*Jsem sběratel a koupím autodráhy
Ites, Gonio, Faro i samotná autíčka. Děkuji za vaše nabídky. Tel. 739 231 783
*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
56cena
49 30
Tržní
nemovitosti
*Koupím
starécenu
fotoaparáty
Nastavte sijakékoliv
správně tržní
prodeje hned na začátku – prodáte tak rychle a bez
aproblémů.
příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické materiály.
Nabídková cena nemovitosti
TEL.:
777 559pouze
451 zjistíte, za kolik se nemovitosti nabízejí. Konečná prodejní cena
Z internetu
*Koupím
jakékoli
staré,
poškozené
ale může být jiná. Byty
i domy
inzerované levně se mohou prodat později v aukci za
hračky,
panenky,
hry vysokou cenou bude zájem tak malý, že se
mnohemkočárky,
vyšší cenu.
Naopakautíčka,
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musí TEL.:
zlevňovat.
apod.
603 549 451
*Koupím
hodinky PRIM a náhradní
Prodejní cena nemovitosti
díly
na hodinky
PRIM nemovitostí,
- pláště, sklíčka,
Zapisuje
se do katastru
kam máme placený přístup. Ceny bytů a domů se
řemínky,
ciferníky,
strojkycenových
a další díly.
také zobrazují
v placených
mapách, které ale nejsou tak přesné.
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
Naše ocenění přináší mnohem přesnější výsledky než laický odhad nemovitosti.
*Koupím staré filmové plakáty a jiné.
znalec v oboru nemovitostí Ing. Martin Tichý
TEL.: 722 907 510
*Koupím
starý
betlém, prodáme
vánoční ozdoVaši
nemovitost
v AUKCI - navíc u nás NEPLATÍTE provizi!
by avše
Vánocích.
907510
776o 622
776  TEL.:722
776 622 777
info@realitytichy.cz, www.realitytichy.cz
*Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.:722 907 510
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obsluha
parkoviště
v Náchodě

Žaluzie

certifikovaní profesionálové v oboru realit

RŮZNÉ

Ing. Martina Tichá
Ing. Martin Tichý
*Digitalizace.
filmů,
776 622 776Převod 8mm
776 622
777VHS

výroba, montáž, servis

a DV kazet,www.realitytichy.cz
skenování negativů a diapo773 113 133
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ky na telefonu 603 471 603
na stránkách www.sbdnachod.cz. KonNEMOVITOSTI
takt: 733 131 189.
*Vyměním
byt
1+4
v
osobním
vlast*Prodám apozemek
1094vybavením.
m v Horním
pracovištích, seznámit se s nejmodernější technologií
přístrojovým
Při
nictví,
Běloveskápředmětů
ulice, Náchod,
Dřevíči
místo
cely
výuce odborných
a zejménaza
odbornou
praxíu jeStárkova.
doprovázíSlunné
erudovaní
učitelé,
byt
1+2 také
v OV,
plus
doplatek.
Tel.
den.
Na pozemku
je možnost
postavit
odborníci
z praxe,
kteří
současně
vykonávají
svou další
profesi přímo
v náchodské
ne605
928 298
zděnývnebo
roubený
dům. Klidné
mísmocnici!
Trénink sestřiček a ošetřovatelů probíhá
začátcích
v moderních
učebnách,
*Koupím
byt 2+1
nebo 3+1 v osobním
Autobusová zastávka vedle, voda
které simulují
ty nejmodernější
nemocniční to.
pokoje.
vlastnictví
v Náchodě,
upřednostním
místní
i kanalizace.
ele. sítí. VysazeŽáci oboru
sociální činnost
vykonávají své
průběžné
praxe Bez
v zařízeních
sociállokalitu
sídliště
Plhov nebo
Bělony tuje.školách
Prodáme
levně, cenaPro
dohodou.
ních služeb
na Náchodsku,
dáleul.také
v mateřských
a stacionářích.
výuku
veská.
Možnost
koupě
bytu i svybavenou
nájemní- keramickou
Pozemek je
pravidelně
na
metodické
práce
využíváme
dílnu,
učebnu sekán.
hudebníInf.
a výkem.
Tel.
774 223 981
tel.606 139 730
tvarné
výchovy…
*Koupím
byt přihlášek
1+1 nebo na
2+1
bezbari*Prodám
stavební
Do podání
střední
školy ještě
nějaký větší
čas zbývá.
Všem pozemek
přejeme,
érový
Nové
Město
nad
Metují
a okolí.
v Dolnímáte
Radechové,
list vlastnictví
208,
ať rozhodnutí provází váš záměr.
Jste empatičtí,
chuť pomáhat
a pečovat?
Tel.
602 177vám
248 individuální přístup a škola
par.rodinného
Č. 2079, celková
m2,
Vyhovuje
typu? výměra
Střední 2591
odborná
*Rozvedená
žena
koupí menšíNáchod
byt v – Evangelická
škola sociální
a zdravotnická
akademie
je ta Cena
SPRÁVNÁ
možno rozdělit
na 2 části.
1.350
Náchodě,
zavolejte
prosím namáte
tel. do
7741. března
VOLBA. Čas
na rozhodnutí
2022!
Kč/m2.
Tel. 608 66 77 30
777Jsme
073 velice potěšeni zájmem o naši školu a věříme, že v tomto článku (a na webu
školy www.socea.cz i na Facebooku) naleznete zásadní informace, které Vám pomohou
v rozhodování. Naše
škola je místo, kde prožiHledáme
zaměstnance
na pozici
jete další studijní období v kolektivu prima spolužáků
a vstřícných pedagogů.
Mgr. Bc. David Hanuš, ředitel
Kontakt: +420 491 427 851
Jedná se
o administrativní práci
https://www.socea.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
v jednosměnném
provozu.
nebo facebook Střední-odborná-škola-sociální-a-zdravotnická-EA-179489000415803
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Požadujeme minimálně ukončené středoškolské
vzdělání s maturitou nejlépe technického zaměření.
Aktivní řidič sk. B. Schopnost pokročilé práce na PC.
Nástup možný ihned.
Strukturované životopisy zasílejte na adresu:
jana.kutinova@sbdnachod.cz.

Společnost ROMAN - TRANS SPEDITION s.r.o. hledá spolehlivého řidiče
MKD na potravinářskou cisternu.
Nutná praxe v MKD, znalost AJ nebo
NJ výhodou. Víkendy volné. Dobré
platové podmínky. Více informací
tel. 602158418
e-mail:naecho@novinyecho.cz

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 59,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

Koupím plechové cedule
PRODÁM
tel. 608 103 810
*Prodám kulatý stůl o průměru 90 cm,
světlý buk a malý konferenční 70x60 cm
výška 60cm, světlý buk. Cena dohodou
– levně. Foto zašlu. Tel. 602 103 775
*Zeminu zdarma vhodná k dorovnání terénu, kamenitá. Náchod
- Běloves. Tel. 736 509 020
*Prodám topný žebřík 60 cm šířka x
132 cm výška, za 600 Kč, dětské chodítko – cena dohodou. Tel. 774 59 59 81
*Prodám rohovou sedačku 240 x
170 cm, pravý roh, tmavá. Levně. Tel.
732Koupím
645 393 poštovní známky

i většíKOUPÍM
sbírku.
Zejména
ČSR, ČSSR
*Koupím
staré naše
rybářské
věci. Mobil
v hotovosti. Tel. č. 724 020 858
730Platba
935 935
* Železnice, autobusy - jízdní řády,
knihy a vše, co se týká této oblasti dopravy. Tel.č. 722 907 510
l panenky l kočárky
Autíčkastaré
*Koupím
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
nabytekvagner@atlas.cz
*Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice,
i celou pozůstalost.
Koupímknihy
československé
Penízehračky
na ruku.do
Přijedu
rokukamkoliv.
1989 Tel.
606 56 49 30
(plechové i plastové).
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty
TEL.: 722
907 510
a příslušenství
- objektivy,
staré fotografie, reklamní fotografické materiály.
TEL.:
777 559vše,
451 co se týká legií
Koupím
*Koupím jakékoli staré, poškozené
1. a 2. světová válka, četnictvo.
hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry
TEL.:
apod. TEL.:
603722
549 907
451 510
*Koupím hodinky PRIM a náhradní
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka,
řemínky, ciferníky, strojky a další díly.
Platba
v hotovosti. Tel.
777FÓLII
559 451
SVAŘOVANOU
PVC
*Koupím staré filmové plakáty a jiné.
STŘECHY
TERASY • BALKONY
TEL.:
722 907•510
*Koupím
starý
betlém, vánoční ozdoby
WWW.LTIZOLACE.CZ
a vše o Vánocích.
TEL.:722
907 510
TEL.736
603 169
*Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci, veškeré hračky KDN aj.,
Koupím
knihy
různé vláčky
MERKUR
aj., starožitný a Foglar,
chromovaný
nábytek
jiné zajíMay, Verne aa jiné
mavosti dodobrodružné.
r. 1975, hodiny, hodinky,
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia,
TEL.: 724 020 858
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
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty,
vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.: 724 020 858

KOUPÍM HRAČKY

608 103 810

HYDROIZOLACE

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 3. 2022

Tel. 602 103 775

str.
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Pronájem komerčního prostoru
v České Skalici na náměstí, 80 m2.
Vhodné na ordinaci, sídlo firmy, kadeřnictví, masážní salon atd.
Prostory jsou v prvním patře, volné od 1.7.2022. Tel. 604 437 128
*Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.:722 907 510

RŮZNÉ
*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
*Přijmeme muže, ženy i seniory na
rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky
20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359

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

AUTO - MOTO
*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
*Prodám čtyřkolku Arcticcat 700, výroční model., ve vynikajícím stavu, je
na SPZ. Pravidelný servis. Garážovaná.
Bez koroze. Tel. 605 285 792
*Prodám Renault Clio III, r.v. 2006,
5dvéř., 1.2 16V, 55 kW, zlatá metalíza,
nové rozvody a STK, malá spotřeba,
cena 58.000 Kč. Tel. 777 708 548

Hledáme distributory

pro roznos letáků

v Náchodě, Broumově
a okolí, Česká Skalice,
Machov, Hronov

Příležitost pro osoby
se zdravotním postižením.
Nabízíme:

l pracovní poměr s možností
zkrácených úvazků
l pravidelnou mzdu
a zajímavé bonusy
l nenáročnou práci a zaučení,
roznos v místě bydliště
Možnost i jako brigáda
pro studenty, ženy na MD,
důchodce apod.
(roznáška o víkendu)

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

Hledáme
spolehlivého
brigádníka
na roznos novin ECHO
v červenci a srpnu
v Náchodě.
Info. Na tel. 602 103 775
nebo
e-mail: echo@novinyecho.cz

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

ECHO

www.novinyecho.cz

str.

Tel. 602 103 775

Náchodská nemocnice hospodařila s dobrým výsledkem
Osobně, jako hejtman a také
náchodský patriot, jsem se ujal
této role ve správní radě Oblastní
nemocnice Náchod a.s., kde jsem
byl již také seznámen s výsledkem
hospodaření za rok 2021, jenž činí
181, 4 mil. Kč (po zdanění) v plusových číslech. K tomuto dobrému
výsledku přispěl i proaktivní přístup nemocnice během covidové
pandemie a zapojení do očkování
a testování. Projevila se v něm také
dobře zvládnutá organizace práce,
která umožnila nepřerušit plánovanou operativu během podzimní
vlny pandemie. Oblastní náchod-

q Hejtman Martin Červíček s ředitelem Oblastní nemocnice Náchod,
a.s., Janem Machem

ské nemocnici se tak v posledních
letech dařilo snižovat vysokou nakumulovanou ztrátu let předešlých.
Loňský výsledek hospodaření pak
umožní ji zcela smazat.
Zbývající část prostředků bude
použita k vybavení nově budovaných prostor, obnovu přístrojového vybavení a také jako určitá
rezerva pro nadcházející složité
období. Od září plánujeme otevřít
ambulanci screeningu těhotných
v prvním trimestru a také poměrně
vzácnou ambulanci dětské gynekologie. Jednáme s VZP o nasmlouvání biologické léčby migrén, pracujeme na zkracování čekací doby
u plánovaných náhrad kyčelních
a kolenních kloubů, která se významně prodloužila zejména během covidu. Významně se zlepší
situace s parkováním po dostavbě
parkovacího domu, což očekáváme
koncem června, a po rekonstrukci
parkoviště před ambulantním pavilonem, což v případě, že se nestane nic mimořádného, bude v září.
Jsem přesvědčen, že vzniklá synergie odborné a politické odpovědnosti za vedení nemocnic může
včas ovlivnit jejich zdravou kondici.
Martin Červíček, hejtman
Královéhradeckého
kraje a senátor
za volební obvod Náchod
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf

Počátkem letošního roku došlo ke změnám ve způsobu řízení
krajských nemocnic, jež spadají do Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje, s cílem
zefektivnit proces jejich řízení
i kontrolu ze strany kraje, který
za vedení nemocnic odpovídá. Jednou ze změn je, že ve správních radách těchto nemocnic bude kromě
ředitele dané nemocnice a zástupce
dohlížejícího holdingu i zástupce
vedení kraje (bez nároku na odměnu). Tak budou mít krajští politici
v čele se mnou za vedení nemocnic
větší odpovědnost.
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Ďáblovu bibli uvidíte v broumovském klášteře
Na
prohlídkovém
okruhu
broumovského kláštera bude od
1. července vystavena kopie největší rukopisné knihy světa – Codexu
Gigas, nebo-li Ďáblovy bible. Návštěvníci si ji budou moci prohlédnout během speciálních prohlídek
nebo krátce při návštěvě prohlídkového okruhu.
Ďáblova bible byla sepsána počátkem 13. století v podlažickém
klášteře a v letech 1477–1593 byla
uložena v broumovském klášteře. O rok později byla převezena
do Prahy, odkud byla ukořistěna
švédskými vojsky během třicetileté
války. Od té doby se rukopis nachází
v Královské knihovně ve Stockholmu. Objemný svazek váží 75 kilo-

gramů, na výšku měří téměř jeden
metr a pojí se s ním mnoho legend.
Kopii Ďáblovy bible bude možné spatřit během speciálně vyhrazených prohlídek, které se budou

konat v červenci a srpnu, každý
den v 10:00, 13:00 a 16:00. Vstupné na tyto pětadvacetiminutové
prohlídky bude 80 Kč, pro seniory a děti snížené za 50 Kč. Knihu

bude také možné spatřit krátce při
prohlídce klasického okruhu broumovského kláštera.
Na tajemství Ďáblovy bible se
zaměří také oblíbené kostýmované Noční hrané prohlídky, které
se v klášteře budou konat během
července a srpna – vždy v pátek
a v sobotu (poslední se uskuteční
v pátek 2. a v sobotu 3. září). Noční hrané prohlídky začínají vždy
ve 21 hodin, trvají zhruba hodinu
a půl a je nutné je rezervovat předem na pokladně prohlídkového
okruhu na telefonním čísle +420
733 739 726 nebo na prohlidky@
klasterbroumov.cz. Vstupné je 250
korun pro dospělého a 210 korun
pro děti.

Děti z Mateřské školy Náchod, Vítkova
v Bělovsi si vyzkoušely cvičnou evakuaci, která
proběhla za přítomnosti hasičů z Hasičského
záchranného sboru ve Velkém Poříčí. Všechny
ji zvládly na jedničku a následně se seznámily
s hasičskou technikou, o níž si vyslechly zajímavý výklad od pana velitele. Většina dětí také
využila možnost prohlédnout si hasičské auto,
podržet si proudnici, vysílačku nebo jiné hasičské vybavení. Celá akce byla velice podnětná
a děti moc bavila.
Kolektiv MŠ Vítkova

Devadesátiny MUDr. Vladimíra Müllera
Na konci června se dožívá
v obdivuhodné duševní svěžesti
krásných 90 let MUDr. Vladimír Müller, dlouholetý předseda
Ligy proti rakovině Náchod, z.
s., a zároveň člen představenstva
celorepublikové Ligy proti rakovině. Jako lékař se po mnoho
let věnoval svému poslání jako
chirurg a vedoucí lékař onkologického oddělení v náchodské
nemocnici. Mnoho vděčných
pacientů a pacientek na něho
stále vzpomíná, protože jim zachránil zdraví a v mnoha případech i život.
Jako předseda LPR Náchod pracoval i v oblasti osvěty a vzdělávání mladých lidí. S velkou odezvou
se u středoškoláků setkávaly jeho
přednášky na téma vzniku nádo-

Chcete půjčit žábu?
V naší prodejně stavebnin v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou
jsme pro vás nově otevřeli PŮJČOVNU STAVEBNÍ TECHNIKY!

Hutnicí a vibrační desky
ECHO 215x64 mm 4B 2022 „Půjčovna – žába“

800 404 010

rových onemocnění jako nemoci
genů. Svými zkušenostmi a znalostmi byl a je vždy ochoten pomoci a poradit.
Symbolickým dárkem k významnému životnímu jubileu
předsedy náchodské LPR je opět rekordní výsledek Českého dne proti
rakovině 2022 v našem regionu. Při
této celorepublikové charitativní
sbírce bylo 11. května od Trutnova
po Jaroměř prodáno 12 996 kytiček
měsíčku lékařského a vybráno celkem 323 848 Kč, čímž byl překonán
loňský výborný výsledek o více než
12 500 Kč.
Ze srdce přejeme panu doktorovi do dalších let zdraví, pohodu
a životní elán, který mu mohou závidět i mnohem mladší lidé.
Členové
Ligy proti rakovině Náchod

