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české regionální noviny

Levně,
rychle
a bez čekání

Gate

l malování pokojů

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY,
BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY
A TLUMOČENÍ
Ve školním roce 2022/2023 opět otevíráme

JAZYKOVÉ KURZY

l pokládka podlah

29 000 výtisků

www.novinyecho.cz

Léto se Samsungem
Galaxy A52 LTE 128GB
Galaxy A22 5G 128GB
Galaxy A13 LTE 32GB

7.499,- Kč
5.899,- Kč
3.999,- Kč

8.599,- Kč
6.999,- Kč
4.499,- Kč

Akce platí do 31.7.2022 nebo do vyprodání zásob.

l kompletní
renovace bytů
Tel. 602 108 395

angličtiny a němčiny (všechny úrovně)
l Individuální lekce a malé skupiny
l Na míru Vašim požadavkům a potřebám
l Zkušení lektoři s prvotřídní kvalifikací
l Prezenční i online výuka
l Firemní výuka

1. hodina a studijní materiály
ZDARMA!
Jazyková škola GATE Náchod
již 32 let s Vámi!
www.gatenachod.cz a Facebook

Užijte si léto

akční nabídka pivovaru
11.7. - 23.7. 2022

nebo do vyprodání zásob.
Akce platí v prodejně
pivovaru a na Distribuci
Vysokov
Ceny jsou uvedeny
včetně DPH.
Maximální odběr
10 ks balení 12x0,5l
na osobu za den.

AKCE

AKCE

16,90

15,90

S KARTOU

S KARTOU

16,05

15,11

máte už naši věrnostní kartu?
www.iloveprimator.cz

Období prázdnin a letního cestování
je v plném proudu, a my pro vás máme
pestrou cestovatelskou nabídku na výlety křížem krážem Kladským pomezím.
Sbalte si batoh a vzhůru na cesty!
Hlavním lákadlem pro rodiny s dětmi je oblíbená cestovatelská hra Toulavý
baťoh. Během svého putování můžete
na vybraných místech sbírat razítka do
ilustrované herní mapy. Pro prvních
200 výletníků, kterým se podaří navštívit pět různých míst, jsou připraveny drobné odměny. Zároveň je možné
vyplnit registrační formulář a zařadit se
do slosování o hlavní ceny, které proběhne 4. října 2022. Ucelenou nabídku
rodinných výletů najdete na www.toulavybatoh.cz.

Nabídka vizážistických služeb.
Kontakt 777 078 652.

ECHO

www.novinyecho.cz

vzpomínka
Každý z nás má v nebi někoho, komu by chtěl poděkovat za to, že „BYL“ a říci mu „MOC MI CHYBÍŠ“.
Dne 11. července 2022 uplynuly dlouhé
tři smutné roky od úmrtí mé kamarádky

Andrejky Poláčkové
Mám Tě v srdíčku
Hana

e-mail: echo@novinyecho.cz

Pohádkoví
vodníci existují!

IP
EU - T

Chci upřímně poděkovat Vodní záchranné službě v Náchodě, dispečinku
a všem jejím řidičům, za ochotu a vstřícnost při mých cestách do fakultní nemocnice v Hradci Králové a zpět domů.
Chovají se ke mně moc hezky a pomáhají
i nad rámec svých povinností. Všem srdečně děkuji. Iva Hrnčířová z Vysokova

Poděkování

Vzpomínka
Dne 21. července 2022 by se dožil 74 let

pan Mgr. Pavel Nesnídal,
který nás nečekaně opustil po krátké těžké nemoci
13. března 2021.
Stále nám schází, nikdy nezapomeneme na jeho
lásku, dobrotu a obětavost, kterou nemůže
nikdo nahradit.
Manželka Eva s dětmi a přátelé.

vzpomínKA
Dovoluji si připomenout, že 11.7.2022 tomu bylo
již dlouhých 12 let, kdy zemřel můj manžel

pan Oldřich Štrof Z Náchoda.
Prosím, kdo jste ho znali,
opět zavzpomínejte spolu s námi.
Děkují manželka a dcera s rodinou.

Chybíš nám
Těžko jsme se s Tebou loučili, těžké je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě Andrejko stále budeme mít.
Dne 11. července 2022 uplynuly tři nejsmutnější roky
v našem životě, kdy nás navždy opustila naše milovaná dcera,
manželka, maminka, sestra, teta a babička

Andrejka Poláčková

z Nového Města nad Metují.
Stále vzpomínají mamka, taťka, manžel Vašek,
syn Vašík a sestra Šárka s Karolínkou

Vzpomínáme
Dne 17. 7. 2022 uplyne 9 smutných let,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček a bratr,

pan Evžen Pilarčík
ze Žďárek.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Helena, dcera Jana s rodinou,
vnučka Lucie s rodinou a sestra Míla s rodinou

Vzpomínka

Dne 2. 8.2022 by oslavil 70. narozeniny

pan Bohumil Štěpánek
z Náchoda.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.
Vzpomíná manželka Soňa a dcery s rodinami

VZPOMÍNka

str.

Tel. 602 103 775

Chci moc upřímně poděkovat majiteli lékařského zařízení FAUST s.r.o.
MUDr. Janu Faltovi za profesionální
a lidský přístup s jakým mi pomáhá
po vážném úrazu páteře, protože bez jeho
pomoci by se můj stav podstatně zhoršil.
Veliký dík patří také fyzioterapeutovi Bc. Jiřímu Chmelíkovi a jeho zázračným rukám, které mi pomáhají
od bolestí a traumat, která s sebou můj
úraz přináší. Děkuji též Bc. Šárce Reiter
za její pomoc a citlivý přístup.
Iva Hrnčířová z Vysokova

Poděkování

Děkuji trojici řidičů pánům Josefimu, Ťokovi a Radvanovskému z jídelny
rychlého občerstvení v ulici Mlýnská
191, Náchod, za dovoz obědů. Když přivezli neošizenou a lahodnou krmi, pomohli nám v nesnázích a zařídili, na co
jsme již nestačili. MUDr. Ladislav
Dusílek, Nové Město nad Metují

Stavební práce
skončily

Královéhradecký kraj dokončil stavební úpravy v broumovské nemocnici v hodnotě téměř 42 milionů korun.
Budova je nově zateplená, má vyměněná stará okna a díky přestavbě části
druhého nadzemního podlaží zde nově
vzniklo 12 pokojů oddělení lůžek následné péče a prostory pro personál.
Opravená byla i střecha.
„V uplynulých letech kraj nechal v broumovské nemocnici zmodernizovat oddělení JIP či NIP a DIOP a nyní jsme dokončili
další dvě velké zakázky. Těmito investicemi
děláme vše pro to, abychom na Broumovsku zachovali zdravotní péči a zajistili moderní nemocnici s potřebnými službami,“
dodal hejtman Martin Červíček.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

2

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 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.
Byt 3+1 v Novém Městě nad Metují v bytovém domě po rekonstrukci.............................. 3 900 000,- Kč

A ještě jednou duel Maur – Hofmann,
tentokrát (nejen) o lišácích, ale i orlech
Miroslav Hofmann ve svém článku Vyjádření ke článku pana radního Maura, který vyšel 17. června 2022 v čísle 14 novin ECHO, ve kterém mě označil „lišákem“,
dál šíří nepravdivé a zavádějící informace. Domnívám se, že se tak děje účelově před
komunálními volbami. Proto jsem se rozhodl napsat tento článek, neboť trvá mé přesvědčení o tom, že nad nepravdou a manipulací nelze, tak jako tučňák, donekonečna
jen krčit rameny a mlčet.
Pokud v rámci samosprávy jako zvolený zástupce občanů vykonávám nějakou roli
(nejčastěji s výstupem v podobě hlasování), je jejím limitem zákon a v jeho mezích
pak i moje svědomí. To, že je výsledek činnosti samosprávy či kompetentních orgánů
veřejné moci jiný, než si přeje či představuje Miroslav Hofmann, samozřejmě nezákonnost nezakládá.
Pan Hofmann i na stránkách těchto novin opakovaně útočí na mne a některé další
osoby. Za nepravdivost informace o tom, že jsem schvaloval územní a regulační plán
Rychta, ač jsem v relevantní době nebyl ani členem novoměstského zastupitelstva, se
v uvedeném čísle novin ECHO sice omluvil, ale to nic nemění na tom, že bez velkého
rozmyslu použil nepravdivě informace, které lze snadno ověřit a které mohou například svědčit o tom, že jen velmi povrchně hodnotí relevantní okolnosti záležitosti,
kvůli které se pokouší pranýřovat řadu lidí. Ve stejných novinách si pak „pomohl“
třeba i tím, že uvedl, že jsem „schválil stavbu“ a „podílel se na schvalování bytových
domů“. To je další nepravda, protože rolí samosprávy (a tak ani rolí mou jako člena
zastupitelstva či rady města) není schvalování staveb.
Za vůbec největší faul pana Hofmanna v jeho článku v novinách ECHO č. 14
z roku 2022 ale považuji to, když o mně říká: „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.“ Ano, přiznávám, že tento
výrok se mě velmi dotýká, protože je to lež, uráží mě a myslím, že mě může poškodit
v očích spoluobčanů. I proto reflexi výroků z citovaných novin přiřazuji do dříve avizovaného trestního oznámení.
V demokratické společnosti je samozřejmě třeba garantovat svobodnou diskusi
a jen nerad bych ji komukoliv chtěl upírat. Jen bych rád připomněl, že kritika přinášená v takové diskusi musí respektovat formou i obsahem zákonné meze a svobody
jiných. Domnívám se prostě, že Miroslav Hofmann takovou mez překročil a dopouští
se něčeho, co právo označuje pomluvou, proti které se chci rozhodně bránit. Nesouhlas a kritiku lze vyjádřit jistě důrazně i bez nepravd, manipulací a ostouzení – to
nejen respektuji, ale také podporuji.
Na závěr bych Vás, vážení čtenáři, kteří mou názorovou výměnu s Miroslavem
Hofmannem sledujete, chtěl ocenit za trpělivost a současně se Vám omluvit. Jistě jste
si totiž všimli, že točíme v kruhu. Proto, když už jsem to v titulku slíbil, připojuji dvě
zmínky o orlech. Všeobecně se traduje, že starého orla lze novým kouskům těžko
naučit. Předpokládám tedy, že pan Hofmann se bude nadále cyklit ve stylu své komunikace. Já se cyklit nechci! Už staří Římané říkali, že orel much nelapá. Přiznávám, že
jsem si na stránkách těchto novin trochu zalapal. A také se trochu i zacyklím – opakuji, že jsem se ozval proto, protože je třeba čas od času důrazně zvednout hlas i s vědoVilém Maur
mím, že se bude jednat o přebor v házení hrachu na stěnu.

Vzpomínka na Ladislava Hladkého
Dne 11. července by se dožil osmdesáti let významný východočeský
historik PhDr. Ladislav Hladký, CSc..
Rodák z moravských Ivančic úspěšně
absolvoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita) aprobaci dějepis,
český jazyk a klasickou archeologii.
Vyrostl z něj skutečně profesionální
historik, který si po celý svůj život
udržoval hluboký přehled o československých i světových dějinách a jejich filozofii. Do našeho regionu přišel v roce 1967, kdy se stal ředitelem
muzea v Dobrušce a po pěti letech
nastoupil do stejné funkce v Jiráskově muzeu Hronov, kde se narodila
jeho manželka Eliška, a jenž se stal
až do konce života jeho domovem.
Za své postoje v roce 1968 byl však
tohoto místa zbaven a po určitý čas
musel pracovat manuelně. Poté byl

zaměstnán jako podnikový archivář
v Tepně Náchod. Po změně režimu
v roce 1989 na rozdíl od některých
svých ambiciózních kolegů tuto skutečnost díky své vrozené skromnosti

Vzpomínka

Dne 13.7 2022 uplynuly 2 smutné roky,
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka

Dne 14. června 2022 uplynulo 15 let,
kdy od nás navždy odešel pan

paní Jaroslava Hartmanová
ze Lhotek.

Jaroslav Nyč
z Dolní Radechové.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manžel Josef

Stále vzpomíná
manželka a syn s rodinou

nevyužil a zůstal na stejném postu.
Tak se stalo, že když v devadesátých
letech docházelo na Náchodsku
k postupné likvidaci továrního textilu, málem přišel o místo podruhé.
Tehdy Okresní muzeum v Náchodě
vděčně využilo jeho velkých odborných znalostí a stal se zde zástupcem
ředitele.
Ladislav Hladký patřil mezi
významné znalce našeho regionu.
V jeho rozsáhlém publikovaném díle
(přes 300 položek) najdeme práce
týkající se dějin národního obrození,
Dobrušky a okolí, Náchoda a Hronova, osobnosti Aloise Jiráska, heraldiky, vexilologie (nauka o praporech)
i témat dalších. Napsal však i řadu
studií o dějinách textilní rukodělné
a průmyslové výroby.
V mezilidských vztazích se však
Láďa Hladký, jak mu s láskou někdy
pro jeho moravský přízvuk říkali
spolupracovníci a ještě častěji spolupracovnice, nechoval jako „suchý
vědec“. Pověstná byla na pracovišti
jeho galantnost k ženám. Nikdy jim
neopomenul ke všem jejich svátkům a narozeninám přinést kytičku. Nikdy také svého kolegu nedokázal podrazit. Předčasný odchod
PhDr. Ladislava Hladkého, CSc. znamenal pro jeho kolegy i regionální
historii velikou ztrátu.
Václav Sádlo

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Novoměstské příběhy - Cesta
do hrobu? Nemám zájem!
Byly časy, kdy se po novoměstských
hřištích honily houfy dětí a stavby rodinných domů ve městě rostly jak houby po dešti. Děti vyrostly, odcházejí
do světa a v domcích i v postarších bytech zůstali převážně důchodci. Obyvatelé zestárli a z Nového Města se stalo
město s nejvyšším věkovým průměrem
v celé republice. Více občanů umírá
a prudce se snižuje počet obyvatel. Ty
tam jsou časy největšího rozmachu
města s téměř 12 tisíci občany. Dlouho
se držel počet obyvatel okolo deseti tisíc. K 1.1.2022 to bylo pouhých 9.132,
a co je horší, číslo stále klesá. Přímý dopad to má i na příjem města, který je
v převážné míře závislý na počtu obyvatel, dětí ve škole nebo zaměstnanců.
S jejich úbytkem klesá též.
Město doplácí na pouhou udržovací
politiku předcházejících radnic. Poslední strategický plán rozvoje města je sice
plný všeobjímajících frází a rádoby plá-

str.

Tel. 602 103 775
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bazény • zastřešení
plastové nádrže

nů, ale nic se nezmění, pokud „realizace
opatření bude ležet na městské správě“
nebo „město bude usilovat o zvýšení
nabídky pozemků pro výstavbu rodinných domů“ nebo „město bude nabízet
volnočasové aktivity pro děti a dospělé“. Chápete, že vše má zajistit úředník?
Byla pro něj vymyšlena funkce manažer
realizace strategického plánu.
Tudy cesta nevede. Jsem přesvědčen,
že místo strnulého úřednického řízení
má radnice pouze vytvářet podmínky.
Kulturní a sportovní aktivity nebo bytovou výstavbu zrealizují lépe profesionálové v oboru a zvolení zastupitelé
musí hlavně dát rozvoji města svou vizi.
Město, kde se bude něco dít, kde budou
moci lidé bydlet, nakupovat a firmy získávat pracovníky, zase omládne. Ten
zlom bude trvat hodně dlouho. Čím
dřív a intenzivněji se začne, tím dřív
Nové Město nad Metují začne znovu
vzkvétat.
Václav Zilvar

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
SEDACÍ SOUPRAVY
POHOVKY, KŘESLA
OBÝVACÍ STĚNY, KOMODY
POSTELE, ROŠTY
STOLY A ŽIDLE
SKŘÍNĚ, KONF. STOLY
KUCHYNĚ A SPOTŘEBIČE

-50%

výroba • montáž • servis

www.bazenymachov.cz

aktuální info
na FB
Marco nábytek

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520
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Vloni propadák,
letos rekord

03.10.2019 14:10:38

Tak by se dalo popsat letošní hnízdění sokolů stěhovavých v pískovcových oblastech CHKO Broumovsko.
„Ačkoliv vloni jsme se nedočkali vyvedení žádného mláděte, letos vylétla mláďata z rekordních čtyř hnízd,“
popisuje zoolog Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR Petr Kafka.
Na Broumovsku je to nejvíce za posledních 70 let. „Ačkoliv pozorujeme
postupné zvyšování počtu sokolích
hnízdišť, mláďata vyvedou na necelé polovině hnízd. Stále se tak jedná
o ohrožený druh,“ dodává Kafka.
Z toho důvodu Správa CHKO Broumovsko přistoupila k omezení vstupu
návštěvníků do bezprostřední blízkosti sokolích hnízd. „Děkujeme všem,
kteří omezení v terénu respektovali
a na sokolí hnízdiště nevstupovali.
Zákaz vstupu ke Chrámovým stěnám
v Teplických skalách jsme se snažili
nahradit komentovanými ukázkami
sokolů pomocí silného dalekohledu,“
uvádí Hana Heinzelová, vedoucí Správy CHKO Broumovsko. Pohled přímo
do sokolí domácnosti tak mohlo letos
zažít více než 1000 návštěvníků skal.
Od července neplatí žádný zákaz vstupu. Nicméně nadále platí, že pohyb
návštěvníků národních přírodních
rezervacích je možný pouze po turisticky značených cestách.
Mladí dravci se ještě několik týdnů budou pohybovat v okolí svých
hnízd, kde je lze zahlédnout, a pak
se rozlétnou. Vyhráno ještě nemají, v krajině na ně číhá ještě mnoho
nebezpečí v podobě elektrických
sloupů, elektrických vedení či dalších
predátorů. Ve volné přírodě se sokoli
málokdy dožijí více než 10 let.

Průmstav Náchod s.r.o. přijme profesi:

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
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Nástup možný ihned.
Další informace
na tel. 491 433 286
www.prumstavnachod.cz

takováto křesla

školní potřeby

ECHO

www.novinyecho.cz

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Jan Birke: V prostoru bývalé Tepny
postavíme nové byty

Situace s bydlením je v současné době
v kombinaci s inflací opravdu třaskavou
záležitostí, kterou je nutno urychleně
řešit. Snažíme se v Náchodě k tomuto
problému postavit čelem.

lí jako investor infrastruktury. Autor
projektu byl již vybrán a nyní probíhají
přípravy k výstavbě komplexu. Výsledkem tak budou spousty nových bytů,
které budeme moci nabídnout těm,
jejichž práci potřebujeme: hasičům,
zdravotním sestrám, učitelům i mladým rodinám s dětmi nebo seniorům.
„Svým jménem ručím za to, že nájemní smlouvy se budou uzavírat poctivě,
transparentně, za jasně daných podmínek a jen s lidmi, kteří dodržují pravidla,“ říká k tomu starosta Náchoda Jan
Birke a dodává: „Náchod má ojedinělou

str.

4

šanci smysluplně rozšířit své historické
centrum. Když se nám podařilo vykoupit pozemky bývalé Tepny, věděl jsem, že
musíme přijít při jeho zastavování s věcmi rozumnými a potřebnými pro celé
město. Že půjde o komplexní projekt,
který Náchod pozvedne na další úroveň.
Což se podle toho, co vidíme v plánech
architektů, zatím výborně daří!“

Proto u nás v centru města vznikne
vlastně zcela nová čtvrť. Na místě, kde
bývala textilní továrna Tepna. Na rozsáhlém nyní už prázdném prostoru
o rozloze 2,5 hektaru budou vystaveny
nové ulice s byty, ale i obchodními prostory, kancelářemi a zelení, která bude
propojovat čtvrť se zámeckým kopcem.
Samozřejmostí bude také parkovací
dům. Novou čtvrtí bude protékat potok
Radechovka. Město Náchod se na projektu výstavby bytových domů podí-

MV č.34/2016 Sb.

Krásný závěr sezóny pro baskeťáky z Náchoda
Početná sestava Bizonků vyrazila
na 26. ročník populárního mezinárodního turnaje do Brandýsa nad
Labem s jediným cílem: být lepší než poslední. Hned v pátek nás
čekal soupeř přetěžký, a to mladší
žáci domácího klubu, kteří zaskočili za odhlášený tým z Chomutova. Pro nesplnění věkové kategorie
hráli mimo soutěž, protože byli
starší, což hrálo v náš prospěch.
Tento zápas byl pro nás dobrou
rozehrou, nicméně náš vyjukaný
a s přílišným respektem poznamenaný výkon vedl k jasné prohře
15:59. Druhý den ráno jsme museli
pochodovat do haly ve Staré Boleslavi, kde nás čekal důležitý zápas
s Jiskrou Heřmanův Městec. Ten
měl rozhodnout, kdo postoupí ze
skupiny do boje o medaile. Zadařilo
se! Výhra 47:20 znamenala, že náš
cíl byl splněn, nebudeme poslední!
Ještě tentýž den nás čekal náročný
program. Nejdříve Bizonci sehráli poslední zápas ve skupině proti
favoritu z Kolína. Kvůli bojácnému výkonu v první půli prohráli
22:42, ale přesto 2. poločas skončil
12:11 pro nás! Pak Bizonci nastoupili k semifinálovému zápasu proti
vítězi druhé skupiny TJ Sokol Dubeč. Bohužel náš marný výkon nemohl na vítězství stačit. Výsledek
17:53 hovoří za vše. Po zápase se
potřebovaly děti odreagovat, načerpat novou sílu a nabudit se na další
zápas, tak se většina sešla v bazénu
Sportcentra, kde se vydováděla při
vodním pólu a jiných vodních radovánkách. V neděli byl na programu
poslední zápas a ten měl rozhodnout, zda přivezeme z Brandýsa
bronzovou placku nebo bramborovou. Heroický týmový výkon, plnění pokynů trenéra, absolutní nasazení všech hráčů a vůle chtít vyhrát
znamenal vítězství nad BK Jižní
Supi (Praha 4) 37:35. Tentokrát se
Bizonci dokázali prosadit proti znatelné výškové převaze hlavně díky
agresivní obraně na půli soupeře.
Fantazie! Radost a jekot dětí! Mise
splněna! Bylo to parádní zakončení
sezóny pro děti i trenéry. Děkujeme!

.......

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

Jsme dynamicky se rozvíjející rodinná a nadnárodní firma působící ve strojírenství s dlouholetou zkušeností v oblasti
zpracování trubek a profilů. Sídlo naší společnosti se nachází v Nizozemsku a vlastní výroba v České republice. Boltjes
Group tvoří společnosti Boltjes Serial Production - sídlo společnosti v Ermelo v Nizozemsku, Boltjes lnternational výrobní závod v Červeném Kostelci v České republice a logistická síť skladů po celé EU.

ASISTENT/KA VEDOUCÍHO VÝROBY
CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE?
asistence a podpora vedoucího výroby v oblasti plánování výroby | podpora výroby / skladu při
přípravě hotových výrobků k expedici | komunikace s kooperanty |vystavení objednávek do
kooperací, příjem zboží na sklad |vystavení expedičních příkazů | komunikace s holandskou pobočkou
CO OD VÁS POŽADUJEME?
středoškolské vzdělání | znalost práce na PC - MS Office (Excel, Word) | znalost AJ/NJ na komunikativní
úrovni | analytické myšlení | pečlivost, organizovanost, spolehlivost a samostatnost | odolnost vůči
stresu a ochota pracovat přesčas
CO VÁM NABÍZÍME?
zázemí stabilní mezinárodní společnosti hledající pracovníky pro dlouhodobou spolupráci | možnosti
profesního růstu, vzdělávání, odborná školení a kurzy | ﬁnanční ohodnocení dle zkušeností a
schopností | dovolenou až 25 dnů

www.boltjesgroup.com/cz/kariera

.......

ECHO

e-mail: echo@novinyecho.cz
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SEZNÁMENÍ

*Koupím staré pohlednice do r. 1945.
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fotoaparáty
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řemínky,
ciferníky,
strojkyv oboru
a další
díly.
certifikovaní
profesionálové
realit
Platba
v
hotovosti.
Tel.
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součástky
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např.
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PRIM
a
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dalších značek.
TEL.:
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*Nabízíme
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družstevní

*Nabízím řešení paranormálních
(anomálních) aktivit
v domech či byPRODÁM
tech, včetně
Diskrétně.
*Prodám
nové odvádění
zimní pneuentit.
+ disky
HANKOVyhledám
geopatogenní
zóny
OK WINTER EVO 2 W320, 225/50 ZDARR17 98.
Na
BMW
X1. Cena 12.000
603 407
Kč. Tel.
MA,
za cestovné.
Tel. 774
814776111
*Prodám
Volvopozůstalostí,
C30 1.8i Momentum
*Vyklízení
bytů,hatchback,
garáží,
šedá metal., r.v. 2007, t. 190000 km, benzín, 1 798
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jedccm, 92 kW, STK 2.2024, cena 85 000,-Kč. Tel.
nání. Cena
dohodou.
Tel.
603 549 451
732716772,
603319173.
Mail:
tbh2@seznam.cz
*Nabízím
pomoc
a řešení
při Vašich
*Zeminu
zdarma
vhodná
k dorovnání
terénu,
kamenitá.
Náchod
- Běloves.zdraví,
Tel. 736509020
problémech
v oblasti
psychiky,
*Prodám
levně funkční
ledvztahů, práce,
rodiny.kombinovanou
www.petrmichaničku Polar 160cm výška chladnička 165 l, mrael.cz
394
žák
78 773/495
l. Výhoda je
dvoukompresorová nezávisle

na sobě. Tel. 721 184 002
*Prodám topný žebřík 60 cm šířka x 132 cm
výška, za 500 Kč, dětské chodítko – cena 700 Kč.
Tel. 774 59 59 81
*Prodám čtyřkolku Arcticcat 700, výroční model., ve vynikajícím stavu, je na SPZ. Pravidelný
servis. Garážovaná. Bez koroze. Tel. 605285792
*Prodám kotel Dakon, výkon 24KW, třetí
třída, v provozu 7let. Cena 6000 Kč. Telefon
777 835 304.

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
*VYMÍTÁNÍ DUCHŮ -EXORCISMUS: 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
*Nabízím doučování RS, NJ, AJ, ČJ. Tel.:
776 218 196
* Nabízím zemní práce, vrtání děr
(sloupky, patky) a strojní katrování hlíny.
Tel.774224446
*Převedu záznamy z videokazet na DVD nebo
flešku, levně. Tel. 777 554 484

obsluha
parkoviště
v Náchodě

Vhodné pro pohyblivě
zdatného důchodce apod.
KOUPÍM

Tel. 602 145 222

*Koupím přední blatníky, prahy, lemy, na Škoda 105, 120M Tel:724610754
*Koupím staré rybářské věci. Mobil
730 935 935
* Železnice, autobusy - jízdní řády, knihy
a vše, co se týká této oblasti dopravy. Tel.č.
s užitnou plochou 37,00m2 v zatepleném pa722 907 510
RŮZNÉ
nelovém domě v Červeném
Kostelci. Byt je
*Koupím staré jízdní řády ČSD a ČSAD, žev*Digitalizace.
původním stavu Převod
a je nutná8mm
jeho rekonstrukce.
uniformy
a jakékoliv věci
týkající se
výroba,
montáž,
servis
filmů, VHS lezničářské
Prodej se uskuteční formou obálkové metody.
železnice. Tel. 603 549 451
a
DV
kazet,
skenování
negativů
a
diapoMinimální cena je stanovena na 1.200.000 Kč.
*Koupím zlaté a stříbrné mince šperky, hodin773 113 133
zitivů. Kvalitně.
606 629
767
Zájemci
mohou svéTel.
nabídky
podat
do 30. 9.
ky, diskrétnost zaručena. Respektuji vaše ceny.
2022
prostřednictvím
je k do604 16 44 85
*Přijmeme
muže,formuláře,
ženy i který
seniory
na Tel.zaluzie.tp@seznam.cz
stání
v sídle
SBD
nebo na stránkách
rozvoz
knih,
80Náchod
hod. měsíčně.
Výdělky *Koupím veškeré starožitnosti např. obraz,
www.sbdnachod.cz. Kontakt: 733 131 189.
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359
*Nabízíme k prodeji družstevní byt 3+1 s balhy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu
*Převedu
záznamy
z
videokazet
na
Fleškonem a s užitnou plochou 62,00m2. Byt se
kamkoliv.
Tel.a606
56 49 30 plastových,
Servis
seřízení
ku nebo
levně.
Tel. domě
777 554
484.
nachází
veDVD,
zděném
bytovém
v Náchodě
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příhliníkových
oken a dveří
v části Plhov. Byt je v původním stavu a je nutná
slušenství - objektivy, staré fotografie, reklama
dřevěnných
oken
jeho rekonstrukce. Prodej se uskuteční formou
ní fotografické materiály. euro
TEL.: 777
559 451
obálkové metody. Minimální cena je stanovena
*Koupím jakékoli staré, poškozené hračky,
pro koncové
na 2.000.000 Kč. Zájemci mohou své nabídky
kočárky, Poskytujeme
panenky, autíčka,
hry apod. TEL.:
podat do 30. 9. 2022 prostřednictvím formulá603 549 451zákazníky i organizace.
ře, který je k dostání v sídle SBD Náchod nebo
*Koupím hodinky PRIM a náhradní díly na hoProvádíme odborné revize
na stránkách www.sbdnachod.cz. Kontakt:
dinky PRIM - pláště, sklíčka, řemínky, cifernía dveří.
733 131 189.
ky, strojkyaa posudky
další díly.oken
Platba
v hotovosti. Tel.
*Rozvedená žena koupí menší byt v Náchodě,
777Dále
559 451
opravy kování, promazání, seřízení,
zavolejte prosím na tel. 774 777 073
*Koupím
filmové plakáty
a jiné.dílů.
TEL.:
výměnystaré
opotřebených
a nefunkčních
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, platím
722 907 510
v hotovosti, volejte na tel. 776 566 630
*Koupím
starý betlém,
Kontakt:
+420 vánoční
773 113ozdoby
133 a vše
o Vánocích. TEL.:722 907 510
E-mail:
servisokendveri@seznam.cz
*Koupím starý nábytek i celou pozůstalost.
TEL.:722www.opravyokendveri.cz
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
pracovištích, seznámit se s nejmodernější technologií
a přístrojovým
vybavením.
Při
MERKUR aj., starožitný a chromovaný návýuce odborných předmětů a zejména odbornou
praxí
je
doprovází
erudovaní
učitelé,
bytek a jiné zajímavosti do r. 1975, hodiny,
odborníci z praxe, kteří současně vykonávají svou
dalšíhudební
profesi nástroje,
přímo vfotoaparáty,
náchodskéránehodinky,
mocnici! Trénink sestřiček a ošetřovatelů probíhá
v začátcích
moderních
dia, sklo,
porcelán,v obrazy,
knihy,učebnách,
časopisy,
NEMOVITOSTI
plakáty, voj. výzbroj a výstroj, veterány atd.
které simulují ty nejmodernější nemocniční pokoje.
*Prodám chatu v klidné lokalitě v obci Proru608 811 683
Žáci oboru sociální činnost vykonávají svéTEL.:
průběžné
praxe v zařízeních sociálby, pozemek o rozloze 545 m2 s udržovanou za*Koupím Vaši celou sbírku (pozůstalost)
ních
služeb
na
Náchodsku,
dále
také
v
mateřských
školách
a stacionářích.
Pro výuku
hradou. V chtě je zavedena voda, elektřina, WC
mincí, bankovek,
plakátů, pohlednic,
knih,
práce
využíváme
vybavenou
dílnu, učebnu
hudební
a vý+metodické
sprchový kout,
kuchyňka
s obytnou
místností keramickou
časopisů, obrazů,
skla, porcelánu,
hraček,
atvarné
krbovými
kamny. V podkroví ložnice. Venvláčků, autíček, angličáků, hodin, hodinek,
výchovy…
kovní
je podsklepená.
Pergola
pro stání
LP desek,
a všeho
možného,
i na náDoveranda
podání
přihlášek na
střední
školy ještě
nějakýCDčas
zbývá.
Všem přejeme,
auta a samostatný dřevník. Volejte PO-PÁ 18-20
hradní díly. TEL.: 777 579 920
ať rozhodnutí provází váš záměr. Jste empatičtí, máte chuť pomáhat a pečovat?
hod. na tel. 606 623 488
Vyhovuje
vám
individuální
*Prodám
větší
stavební
pozemek vpřístup
Dolní Ra-a škola rodinného typu? Střední odborná
škola sociální
a zdravotnická
Náchod
dechové,
list vlastnictví
208, par. Č. 2079,
celko- – Evangelická akademie je ta SPRÁVNÁ
vá
výměra 2591
možno rozdělitmáte
na 2 části.
VOLBA.
Čas m2,
na rozhodnutí
do 1. března 2022!
Cena 1.350 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
Jsme velice potěšeni zájmem o naši školu a věříme, že v tomto článku (a na webu
*Pronajmu dlouhodobě domek v okolí Hronoškoly
www.socea.cz
na Facebooku) naleznete zásadní informace, které Vám pova.
Jen pro
vážné zájemce.i Tel.605285792
mohou
v rozhodování. Naše škola je místo, kde proži*Jsem z Bohuslavic a ráda bych
tu zůstala.
A tak touto cestou hledám dům ke
jetekoupi.
dalšíPřístudijní období v kolektivu prima spolužáků
Vymaluji vám rodinný dům,
padně i v okolí. Děkuji 605942729a vstřícných pedagogů.
*Hledám pronájem garáže na Plhově. Děkuji.
byt i kancelář.
Natírám
fasády,
Mgr. Bc. David
Hanuš,
ředitel
Tel. 721 119 083
okna,
střechy.
Pokládka
PVC
Kontakt:
+420
491
427
851
*Mladá rodina hledá větší byt nebo dům
https://www.socea.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
v Náchodě a okolí, nabídky prosím
na tel.
a koberců.
775 777 073
nebo facebook Střední-odborná-škola-sociální-a-zdraDavid Bubák
*Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Návotnická-EA-179489000415803
choda do 20 km na všechny směry, nabídněte
tel.: 604 637 239
na tel. 774 777 072

Žaluzie

u.
9 451

OJĎTE SE INSPIROVAT!

e oproti
ouškem
zdrávka
učební
od, ktepracovdbornou
čkových

e-mail: echo@novinyecho.cz
Společnost ROMAN - TRANS SPEDIProvádím tyto práce:
TION s.r.o. hledá spolehlivého řidiče
MKD na
potravinářskou
štuky,
malby,
bytovácisternu.
jádra,
Nutná praxe
v MKD,
znalost AJ
nebo
nátěry
a další
zednické
práce,
NJ
výhodou.
Víkendy
volné.
Dobré
sekání trávy. Úklidy bytů
platové podmínky. Více informací
od 2500 Kč.
na tel. 602158418

Tel: 604 174 332

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

Tel. 602 103 775
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Tereza stoupá vzhůru

5

Po krátké přestávce, zaviněné covidem, se vrátily závodní vozy do Ústí nad
Orlicí. Zdejší trať patří k těm náročným, ale i hodně oblíbeným. Letošní Ústecká
21 se jela jako společný závod MR, České trofeje a Mavericku. Toto spojení přilákalo na start téměř 150 závodníků a znamenalo to velkou zátěž pro pořadatele.
Na téměř domácí trati nemohl chybět v plné sestavě ani RTM-Motorsport. Tereza Machová na voze Norma M20F a Michal Jindra Porsche 997 GT3. I tady hostovali v silném GMS Racing Teamu. Sestavu doplnil ještě Luboš Čadek na historické formulce Delta II. Tereza ústeckou trať má ráda a dá se říct, že jí opravdu
sedí. A dařilo se jí i letos. Každým dalším startem se posouvá pořadím vpřed
a soupeři ji už musí brát vážně. A jak to tedy dopadlo? V absolutním pořadí MR
obsadila Tereza 7. a 10. místo, vyhrála dámský a juniorský pohár. A to ještě není
vše. Novým traťovým rekordem žen se stala historicky nejrychlejší ženou Ústeckého závodu. Michal po dobrém výkonu obsadil 24. a 18. příčku. V juniorech byl
2. a 3. Spokojeně odjížděl z Ústí i Luboš Čadek. Oba závody vyhrál Petr Trnka
před Milošem Benešem. J. B.

Ů

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

Nabízíme práci
na dohodu

a likvidace
tí.

v životě
Kdo jiný
cím poz pozice
ysvětlit,
a samoINSPINáchod.
é lidské
rioritou
hé spoků, hle-li si to
otlivých

5

str.

Tel. 602 103 775
www.novinyecho.cz

Malířské
a natěračské práce
pokládka podlah

Koupím poštovní známky
i větší
sbírku.
Koupím
poštovní
známky
Zejména
naše
ČSR, ČSSR
i větší
sbírku.

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

KOUPÍM HRAČKY
KOUPÍM
HRAČKY
Autíčka
panenky
kočárky
l

l

Autíčka l panenky l kočárky

608 103 810

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

HYDROIZOLACE

Koupím
vše, co se
týká
legií
SVAŘOVANOU
PVC
FÓLII
1. a 2. světová válka, četnictvo.
STŘECHY • TERASY • BALKONY
TEL.: 722 907 510
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

HYDROIZOLACE
Koupím knihy
SVAŘOVANOU
PVC FÓLII

Foglar,•May,
Verne
a jiné
STŘECHY
TERASY
• BALKONY
dobrodružné.
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.: 724 020 858
TEL.736 603 169

Koupím plechové cedule
tel.
608 103
810
Koupím
knihy

Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

SLEVA
SLEVA

20%
20%
PRO RODINY
Pro
min. rodiny
2 osoby
min. 2 osoby

AQUA PARK
AQUA PARK
Kudowa-Zdrój

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

platnost do 31. 3. 2022
platnost do 31. 8. 2022

Petr Hable dostal opět přes prsty.
Krajský soud rozhodl o tom, že Petr Hable, starosta Nového Města nad Metují,
jako pověřený zastupitel pro územní plánování a Adam Balcar, státní úředník,
zodpovědný za územní plánování jednali nezákonně. Jejich nezákonné jednání
spočívalo v tom, že i přesto, že se občané v referendu o obchvatu města vyslovili
jasně pro jižní obchvat města, tak pan starosta a ta jeho partička chtěla obchvatu
zabránit. V rychlosti schválila toto pole na stavební pozemky a jak i sám pan
starosta tvrdí: „cena těchto pozemků zásadně vzrostla“. Na tomto pozemku jsou
navrženy tři varianty obchvatu města. Dvě z toho vypracovalo ŘSD. V žádném
případě neexistuje pouze jedna varianta petičního výboru, jak pan starosta manipulativně tvrdí. Všichni zastupitelé před schvalováním územního plánu byli vícekrát upozorňováni na to, čeho se schválením územního plánu dopouští. I přesto,
že byla prostřednictvím pana Zilvara podána žaloba na toto nezákonné jednání, vedení města opět v rychlosti před rozhodnutím Krajského soudu nechalo
zastupitelstvem schválit územní studii „Krčínské návrší“. Před jeho schválením
poukazoval pan zastupitel Jarolímek, že by se mělo posečkat, jak rozhodne Krajský soud, protože rozhodnutí může mít i pozdější negativní důsledky. Ovšem
pan starosta, který má v zastupitelstvu nadpoloviční většinu, si opět prosadil svůj
osobní zájem, na který jsme jako představitelé přípravného výboru pro konání místního referenda neustále poukazovali. Když si uvědomíme, že starostové
ostatních měst bojují za obchvaty měst a náš starosta se obchvatu brání, tak je
zcela logické, že v tom jsou jeho osobní zájmy. Což se také potvrdilo.
O tom, že je pan starosta člověkem velmi mstivým a se svou partičkou se všemožně snaží svým odpůrcům, kteří mu stojí v cestě jeho osobních zájmů, škodit,
jsem již několikrát ve svých článcích uváděl. Jasným příkladem je i pan Zilvar
a jeho rodina. Zřejmě letitý spor o obchvat města, se stal podnětem dalšího sporu, o kterém musel rozhodnout Krajský úřad. Ten ve svém rozhodnutí pod č.j.
KUKHK – 13872/DS/2022 (Ma) ze dne 16.4.2022 takto rozhodl: Krajský úřad
jako nadřízený orgán se zabýval několika stavebními řízeními Městského úřadu
v Novém Městě nad Metují a dospěl k jasnému závěru. Z důvodu podjatosti rozhodl takto: pan Petr Hable, starosta města Nové Město nad Metují je vyloučen
z projednávání rozhodnutí ze všech řízení.
Jednoduše řečeno, náš fotbalový starosta (toto ocenění obdržel v roce 2010)
dostal červenou kartu. Věcným důvodem pro vyloučení byl negativní vztah
mezi zástupcem paní Zilvarové (Václavem Zilvarem) a starostou panem Petrem
Hablem. S ohledem na ust. § 14 odst. 5 správního řádu není možné, aby věc vyřizovala úřední osoba podřízená vyloučené osobě. Jinými slovy, pokud je podjatý
starosta, je logicky podjatý i pan Balcar a celý úřad, tudíž byla veškerá řízení předána k vyřízení okolním úřadům. Krajský soud i Krajský úřad vlastně potvrdil
výroky Přípravného výboru pro konání místního referenda, a zároveň i mé články, kterými jsem poukazoval na nemorální chování pana starosty, pana Balcara
a jejich podporovatelů z řad Volby pro Nové Město společně s KDU-ČSL, Východočechy a panem místostarostou pod taktovkou našeho tajemníka, přezdívaného
„SPRÁVCE“. Shrneme-li více jak desetileté události kolem obchvatu města, tak se
pan starosta třikrát postavil proti vůli občanů a třikrát prohrál. Poprvé to bylo zamítnutím konání referenda o obchvatu města, které se na základě rozsudku Krajského soudu muselo konat. Druhá prohra byla vlastní referendum, kdy se občané
jasně vyslovili pro obchvat města. A do třetice, Krajský soud uznal jednání pánů
Petra Hableho a Balcara v územním plánu, kterým chtěli zabránit obchvatu, jako
nezákonné. Blíží se opět volby a nastává čas, kdy můžeme panu starostovi a jeho
partičce vystavit účet a společně rozhodnout o tom, kdo nás bude další čtyři roky
zastupovat. Letošní volby by měly být dle mého názoru o tom, jestli nám vyhovuje nezákonné a korupční jednání pana starosty a jeho podporovatelů, které
našemu městu pouze škodí, a nebo se pokusíme zvolit si jiné vedení města, které
nás občany nebude ignorovat, a hlavně vrátí našemu městu slušnost a chuť zde
něco tvořit a podnikat!!!
Miroslav Hofmann

www.novinyecho.cz

Blahopřání k narozeninám

Máme tě moc rádi,
snad potěší tě naše přání.

Milá maminko, babičko a prababičko

Helenko Pilarčíková
k tvým 89. narozeninám přejeme z celého srdíčka
hodně štěstí a zdravíčka a dlouhá léta mezi námi.

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

Dcera Jana s manželem,
vnučka Lucie s manželem, pravnoučata Marco
a Linda a švagrová Míla s rodinou

Impuls pro obchvat
Nového Města

výuka
překlady
tlumočení

Již nic nebrání přípravě jižního obchvatu Nového Města nad Metují. Tak
by se dal krátce sdělit rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, který
označil umístění stavebních pozemků
v budoucí trase obchvatu za protizákonné. Tím potvrdil námitky mnohých občanů při projednávání územního plánu, kteří místo vedení tranzitní
dopravy přes střed města pod Malecím (tzv. přeložka) podporovali trasu
skutečného obchvatu mimo město od
Spů nad Vladivostokem, pod Osmou,
okolo Daškova splavu s napojením na
silnici do Jaroměře a v budoucnu okolo
Ammannu i do Náchoda.
Stávající radnice po celé volební
období nevyvíjela žádnou činnost
pro přípravu obchvatu, ačkoliv ji to
dokonce ukládalo závazné místní
referendum. Jedním z prvořadých
úkolů nových orgánů města zvolených v nadcházejících komunálních
volbách se stane vymezení územní
rezervy pro jižní obchvat a příprava
podmínek pro výstavbu.
VZ

PRODEJ POZEMKŮ V ČESKÉ SKALICI

Město Česká Skalice nabízí k prodeji 3 atraktivní
pozemky pro výstavbu rodinných domů.

Pozemky leží v klidné okrajové části města Česká Skalice, vzdálenost do centra
cca deset minut chůze. V blízkosti objekty sportovní občanské vybavenosti.
Dostupné napojení na technickou infrastrukturu, v zadní části pozemků
vede kanalizační sběrač.
Nabídky přijímáme do 30.8.2022, více informací
na www.ceskaskalice.cz nebo na e-mailu pozemky@ceskaskalice.cz,
na telefonu 491 490 075 nebo 721 561 577.
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf

ECHO

C
H
A

NĚMČINA

Překlady - běžné, odborné,
soudní (kulaté razítko)

Tel. 603 440 969

Nohejbalový Zbečník čeká na podzim boj o 1. ligu!
Zbečnickým nohejbalistům se podařilo probojovat do zářijového semifinále 2. ligy a na podzim budou bojovat
o postup do 1. ligy! Klíčem k jarnímu
úspěchu pro Zbečník bylo, že se i přes
četné problémy se zraněními a nemocemi hráčů nakonec dokázal v závěru dostat na 2. místo ve skupině B.
Od domácího zápasu s Jizerním Vtelnem, kdy až skoro zázračně v závěru
zachránil remízu ze stavu 3-5, se mu
podařila vítězná šňůra včetně senzační výhry v suverénních Holicích.
Ve čtvrtfinále si pak ve 2 zápasech až
překvapivě hladce poradil s rezervou
karlovarského Liaporu. O finále 2. ligy
Zbečník bude bojovat proti Přerovu,
který ve čtvrtfinále dokázal vyřadit suverénního vítěze skupiny A Radomyšl.
První zápas Zbečník odehraje na půdě
soupeře 3. září od 14 hodin, domácí
odvetu pak v sobotu 10. 9. ve 14 hodin.
Lukáš Vlach

"Přeji vám krásné prázdniny"

Rozloučení s mateřinkou dojalo i rodiče
V pondělí 27.6. 2022 odpoledne,
v krásném letním počasí na školní
zahradě MŠ Komenského v Náchodě,
a za hojné účasti rodičů proběhla již
tradiční akce loučení s předškoláky
zvaná „Pasování na školáka“. 31 dětí
letos odchází na různé základní školy v Náchodě a paní učitelky jim připravily opravdu nádherné rozloučení

s „mateřinkou“. Proslovem k rodičům
paní ředitelka připomněla různé akce
z uplynulých tří let a popřála dětem
mnoho zdaru na 1. stupni základní
školy. Děti měly připravený program
složený z písniček, básniček a tanečního vystoupení. Při pohledu do řad rodičů bylo patrné, že mnohé maminky
i tatínkové jsou dojatí tímto symbolic-

kým okamžikem, kdy končí první fáze
dětství. Všichni předškoláčci obdrželi
pamětní listy, dárky a sladkosti připravené kuchařkami mateřské školy.
V srdcích učitelek opět přibude vzpomínka na další ročník báječných dětí,
které vstupují do života dospívajících.
Tým učitelek
MŠ Komenského

DITA VÁVROVÁ
váš kandidát na radnici

PRO NÁCHOD
DOBRÁ (Z)PRÁVA!
Zadavatel/zpracovatel: KDU-ČSL

