Příští Echo vychází 2. září 2022

k,
Vace
stav
u
G
.
il
arod brazů
elci n ářních o
t
s
o
ém K řady olt
rven
v Če íř, autor
e
s
l
1821 ický ma
rpna
m
31. s akade
ý
česk

Ročník 29 / číslo 18 / 19. srpna 2022

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY


29 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ



!"

&'() *+
,-./.,324144
.567889:!
!;-<.!=<5/,
><5?:

*DWH

/pWRVH6DPVXQJHP
(BMBYZ"((#
(BMBYZ"T((#
(BMBYZ"-5&(#
(BMBYZ"((#

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

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

Festival komedie
Týden plný smíchu a zábavy si můžete
užít během září v Novém Městě nad Metují. Začal předprodej vstupenek na 44.
festival české filmové komedie, který
letos nabídne 18 soutěžních komedií
a proběhne od 11. do 17. září v Kině 70.

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

Na začátku srpna bylo ohlášeno prodloužení stavby okružní křižovatky
v Jaroměři u nemocnice o jeden měsíc
do 21. září 2022. Tato stavba významně
ovlivňuje dopravu ve městě. Důvodem je
přehodnocení původního návrhu na základě aktuálních zkušeností s průjezdností omezeným prostorem stavby, kdy
dochází k přejezdům nákladních vozidel
přes obrubníky. V současné době je zprovozněná první polovina okružní křižovatky a provoz po hlavním tahu na Trutnov
je veden stavbou kyvadlově ve velmi stísněných podmínkách. Po dokončení právě
probíhající etapy (stavba ve směru do ulice Velichovská) bude následovat přesun
stavby do již zprovozněné části a budou
provedeny výše zmíněné úpravy. Z technologického hlediska, především z důvodu tvrdnutí betonů ve velmi namáhaných
částech, je proto nutné prodloužit termín
do druhé poloviny září.

Folklorní festival právě probíhá
V Červeném Kostelci až do neděle 21. srpna probíhá již 68. ročník mezinárodního
folklorního festivalu. Pozvání letos přijaly soubory nejen z Česka a Slovenska, divákům se představí také Poláci, Portugalci i soubor z Kapverdských ostrovů.
„Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec se svou kvalitou dostal do povědomí zahraniční veřejnosti jako jeden z významných evropských mezinárodních
festivalů, náš kraj mu udělil trvalou záštitu a dlouhodobě jej podporuje. Je fascinující
každý rok sledovat pestrou přehlídku souborů z různých koutů světa, které reprezentují tradici a umění své kultury. Součástí programu bude i vyhlášení Mistra tradiční
rukodělné výroby Královéhradeckého kraje, kterým oceňujeme řemeslníky, jež udržují a předávají dál umění starých mistrů,“ uvedla náměstkyně pro kulturu Martina
Berdychová.
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VZPOMÍNKA
Dne 22. srpna 2022 uplyne pět smutných let,
kdy nás opustil kamarád a spolupracovník,

pan Oldřich Žilík z Náchoda.
Vzpomínají kamarádi z práce.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 19.8.2022 uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil

pan Bohumil Králiček
z Provodova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA
Dne 24. srpna 2022 by se dožil 82 let

pan Václav Ruffer z Provodova
a 25. září 2022 uplynou 3 roky od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku.
Stále vzpomíná manželka, děti s rodinami,
vnoučata a pravnoučata

VZPOMÍNKA
22. 8. 2022 vzpomínáme 1. výročí úmrtí

e-mail: echo@novinyecho.cz

Oprava božích
muk v Olešnici
Asi nejstarší kříž v Olešnici projde
opravou, která této sakrální památce
vrátí původní vzhled. Boží muka stojící
na křižovatce u bramborárny byla v minulosti necitlivě opravena betonovým
segmentem. Ten bude vyměněn za pískovcový, odpovídající době vzniku
pomníku. Pomník bude demontován,
vyspraven. V plánu je i zlacení kříže,
barevné sjednocení pískovce a jeho
zpevnění včetně vyztužujícího kotvení.
Náklady na opravu této významné sakrální památky jsou 131.043,- Kč. Po dokončení obnovy bude památník dalším
z hezkých historických míst našeho
kraje.

Tel. 602 103 775
IP
EU - T

info: 777 602 884
www.realityeu.com
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Prodej družstevního bytu 1+1 v Náchodě - SUN, který prošel zásadní rekonstrukcí. Bytová jednotka o celkové ploše 44,5 m2, je umístěna ve 4.NP velmi
dobře spravovaného bytového domu,
Cena: 2 490 000,- Kč který byl kompletně revitalizován.

Novostavba bungalovu se nachází v klidné části obce Lhoty u Potštejna .......................... 4 500 000,- Kč
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 ...................................... 2 150 000,- Kč
Byt 3+1 v Novém Městě nad Metují v bytovém domě po rekonstrukci............................. 3 900 000,- Kč

Poslední
koncerty
Konec léta se blíží a spolu s ním
i poslední koncerty 17. ročníku festivalu Za poklady Broumovska. Rádi
bychom vás proto pozvali na Závěrečný koncert festivalu, který se
uskuteční v sobotu 27. srpna od 18
hodin v otovickém kostele sv. Barbory v podání slovensko-maďarského
Orchestru Beliczay, hornistky Zuzany Rzounkové, klarinetisty Milana
Poláka a klavíristky Jany Goliášové.
Vstupné na koncert je dobrovolné výtěžkem společně pomůžeme kostelům na Broumovsku. Místa je možné
rezervovat na emailu
tereza.kramplova@zapoklady.cz.

MVDr. Josefa Bělobrádka.
Chybí mi Tvé dobré ráno, Tvůj humor,
chybíš mi každý den.
S láskou manželka

VZPOMÍNKA
Dne 21. srpna 2022 uplyne 1. smutné výročí úmrtí
maminky

paní Mgr. Aleny Stehlíkové,
učitelky ZŠ z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
syn Václav s manželkou Dagmar

Poděkování odcházejícím katolickým kněžím
V souladu s kanonickým právem
od pondělí 1. srpna 2022 nastoupil
za odcházející kněze - v Jaroměři
za ThLic. Mgr. Jerzy Ziebu a v Josefově za Mgr. Petra Boháče - nový
katolický kněz, řeholník, jezuita ThDr. Leopold Slaninka, který
bude sídlit v Jaroměři v budově
děkanství a odtud spravovat katolické farnosti v Jaroměři, Josefově
a Jasenné.
59letý pater ThLic. Jerzy Stanislaw
Zieba, narozený v malopolské Gorlici, po 23 letech působení v Jaroměři je biskupskou konzistoří přeložen
do farnosti Holohlavy. V Jaroměři
tento polský, velmi zbožný, laskavý,

tichý, skromný, neprůbojný a velmi
horlivý kněz spravoval farnost Jaroměř s obcemi Zaloňov, Heřmanice
n. L., Dolany u Jaroměře, Semonice
a Velichovky. Zanechal za sebou pozoruhodnou nejen duchovní aktivitu, ale ve spolupráci s některými farníky i materiální a kulturní hodnoty.
Tak například se podařilo na děkanství instalovat plynové vytápění,
vyměnit všechna okna, upravit interiér kaple sv. Michaela archanděla
v budově děkanství, zřídit dvě třídy
pro výuku náboženství či opravit
kulturní památku sv. Mikuláše, restaurovat sakristii nebo renovovat
kostelní betlém.

Páter Mgr. Petr Boháč, narozený
15. 8. 1963 v Poličce, působil 15 let
na farnosti v Josefově a v Jasenné.
Podařilo se mu povznést náboženský život a zvýšit návštěvnost všech
věkových skupin na obřadech. Zasloužil se také o opravy kostela sv.
Jiří v Jasenné a o generální opravu
kulturní památky barokní kaple svatého Huberta z roku 1690 na Starém
Plese v letech 2015-2019.
Oběma kněžím patří náš upřímný dík a vděk za jejich mimořádně
úspěšnou činnost v Josefově, Jaroměři, Jasenné i okolních obcích
na Jaroměřsku.
PhDr. Jiří UHLÍŘ

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 23.8.2022 uplyne již 30 let od náhlého úmrtí

pana Jiřího Součka
z Hronova.
Čas plyne, ale bolest v srdcích zůstává.
S láskou vzpomínají manželka Věra,
synové Jirka a Tomáš a sestra Helena.

TICHÁ
VZPOMÍNKA
Dne 27. 8. 2022 uplyne 10 let,
co nás navždy opustil náš
milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček

pan Rudolf Prouza
z Kramolny,
dlouholetý knihovník.
Jeho žena

Zemřel náchodský skaut Jindřich Bradna
Junák-český skaut, středisko Náchod, z. s. s hlubokým zármutkem
oznamuje, že dne 7. 8. 2022 nás
v věku 90 let opustil bratr Ing. Jindřich Bradna. Narodil se 13. července
1932 v Novém Bydžově, kde prožil
své první skautské roky v oddíle katolických skautů.
Po studiu na Vysoké škole ekonomické přišel v roce 1959 do Náchoda, kde poté působil jako pedagog na obchodní akademii, na které

VZPOMÍNKA
Dne 22. srpna 2022 uplynou 3 smutné roky
od okamžiku, kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček

Marie Prouzová

pan Tibor Péter z Náchoda.

nás opustila před 22 léty.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku

Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina

Stále vzpomíná manželka
a děti Ines, Jan a Tibor

v devadesátých letech dělal i ředitele. V roce 1968 se podílel na obnově Junáka v Náchodě, přičemž byl
zvolen vůdcem střediska. Ve funkci setrval až do roku 1970, kdy byl
skaut nuceně rozpuštěn. Za svou
práci pro skauting byl během tzv.
normalizace vyhozen ze školství,
načež pracoval v komunálních službách v Novém Městě nad Metují
a v Náchodě. Po sametové revoluci
stál u obnovy Junáka, kde v letech
1990-1993 opět zastával funkci vůdce střediska. I po předání vůdcovské
funkce působil v náchodském 137.
kmeni oldskautů a také v rámci čestné jednotky Svojsíkova oddílu.
Jako kurátor se podílel na organizaci výstavy k 90 letům skautingu
v Náchodě, která se konala v roce
2011. Nejen Junák, ale i celý Náchod
v něm ztrácí významnou osobnost
na poli kultury, zejména pro jeho
mnohaletou činnost předsedy výboru
Komorní hudby. Čest jeho památce!
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VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ

NONSTOP
SAMOOBSLUŽNÝ
TANKOMAT

! AKCE !
NA NAFTU A BENZÍN
PRO LETOŠNÍ ROK NA VEŘEJNÉ
ČERPACÍ STANICI

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč
90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč
Kladská 286
Červený
Kostelec

nou
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Platba hotově a s obsluhou bude pouze
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin
Sobota – Neděle: 8.00 – 12.00 hodin

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

Plhovská

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

S MOŽNOSTÍ PLATBY KARTOU !

káAutobusové

ds

Kla

nádraží

Polsko

Kamenice

Tel.: +420 725 761 401
ská
www.cdsnachod.cz
Bělove
Husovo
náměstí

uje

Met

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

www.cdsnachod.cz

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

Malířské
a natěračské práce
pokládka podlah
Vymaluji vám rodinný dům,
byt i kancelář. Natírám fasády,
okna, střechy. Pokládka PVC
a koberců.

David Bubák
tel.: 604 637 239

Zářijová
výstava
chovatelů

VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ

SAMOOBSLUŽNÝ
TANKOMAT

STŘEDISKO BROUMOV

! AKCE !
NA NAFTU A BENZÍN

S MOŽNOSTÍ PLATBY KARTOU !

PRO LETOŠNÍ ROK NA VEŘEJNÉ
ČERPACÍ STANICI

Každý den 6.00 – 20.00 hodin
Platba hotově a s obsluhou bude pouze
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin
Sobota – Neděle: 8.00 – 12.00 hodin

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

Chovatelé z organizací Výrov a Náchod představí ve dnech 10. – 11. září
v areálu U Cihelny v Náchodě mladé
králíky a drůbež, výletky holubů (zvířata letošního roku). Připravuje se také
prezentace exotů. Obohacením výstavy
bude účast chovatelů z Německa – přijedou i němečtí posuzovatelé králíků.
Po letech se výstavy zúčastní také
náchodští pěstitelé kaktusů, sukulentů
a netřesků – představí bohatý sortiment
svých výpěstků.
Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení a bohatá tombola, děti se mohou tradičně projet na koni. Na výstavu
srdečně zvou pořadatelé.
(sch)
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TEL. 777 24 86 24

TAKOVÁTO KŘESLA

ŠKOLNÍ POTŘEBY

S
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NĚMČINA

Překlady - běžné, odborné,
soudní (kulaté razítko)
Tel. 603 440 969

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

třída Soukenická

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč
Meziměstí
a

ov

vlí

čk

Ha
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ic

výroba • montáž • servis

Husova

ká

Barvířské nám. 86
Barvířské
náměstí

Kostelní
náměstí

třída Osvobozen
í

Tyršova

Malé
náměstí

Na Příkopech

Mírové
náměstí

Vanč

urov
Tel.:
+420 725 761
Přa 401
a
dlá

Police
n. Metují
www.cdsnachod.cz

a

nov

Smeta

Stě
nav

a

cká

Autobusové
nádraží

Lidická
Polsko

www.bazenymachov.cz

CDS s.r.o. Náchod
Barvířské náměstí 86
550 01 Broumov

www.cdsnachod.cz

Průmstav Náchod s.r.o. přijme profesJ:
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Nabízíme:
z5 týdnů dovolené
zpracovní poměr
na dobu neurčitou
zodměny při pracovních
a životních jubileích
zstravné
zjednosměnný provoz

Nástup možný ihned.
Další informace
na tel. 491 433 286
www.prumstavnachod.cz
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Tenisová hala a ostatní
sportoviště jsou
přístupná pro širokou
veřejnost

Nová tenisová hala
vyroste v Náchodě
v roce 2023
Plavecký bazén, stadion Hamra, Jiráskovo koupaliště, Zimní stadion, skatepark nebo víceúčelové hřiště jsou místa,
která si město Náchod hýčká, protože ví,
že sport je radost a zábava. V roce 2023,
v závislosti na obdržení dotace, přivítá
milovníky bílého sportu v Náchodě navíc nová tenisová hala, která se začne
v Bělovsi stavět už na jaře.
„Podpora sportu je pro nás klíčová.
Někomu se může zdát věta ´Ve zdravém
těle zdravý duch´ jako klišé, ale u nás
v Náchodě věříme, že sport je v životě
našich občanů stejně důležitý, jako vzdělání a kultura,“ říká Kateřina Kramlová,
ředitelka Sportovních zařízení města
Náchoda a kandidátka hnutí Jan Birke
pro Náchod a další kandidát Petr Jirásek, který se stará o jedno z veřejných
hřišť při ZŠ T. G. Masaryka, dodává:
„Snažíme se podporovat lásku ke sportu
už u malých dětí, a jsme rádi, že město
velkou měrou přispívá na fungování profesionálních i volnočasových klubů.“

V Náchodě je standard, že všechna
sportoviště jsou volně dostupná veřejnosti. Některá bez omezení a jinde
si stačí vybrat čas, rezervovat a užít si
chvilky aktivního odpočinku po svém.
Stadion Hamra nabízí fotbalové hřiště,
na kterém trénují i týmy FK Náchod,
a atletickou dráhu. Plavecký bazén se
dvěma bazény, saunami, masérnami,
parními komorami a dětským koutkem
je k dispozici celoročně a zastřešuje také
plaveckou školu a fungování oddílu TJ
Delfín Náchod. „Od nového roku 2023
navíc příspěvková organizace Sportovní
zařízení města Náchoda převezme správu zimního stadionu, který si zaslouží
náležitou péči,“ vysvětluje starosta města
Jan Birke a doplňuje: „Chceme našim občanům nabídnout co nejpestřejší nabídku
sportovišť, protože věříme, že Náchod je
ideální místo pro život.“ Sportovní trendy

Novoměstské příběhy
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- Kudy povede obchvat?
O tom, že Nové Město potřebuje obchvat, už není diskuze. Nyní se musí
hlavně upřesnit, kudy povede. Občané
v referendu před čtyřmi roky sdělili radnici, že nechtějí kamiony u nádraží a pod
Malecím. Zvítězil u nich jižní obchvat
okolo města. Jak pojede v budoucnu řidič
z Rychnovska do Polska nebo do Liberce?
Je jasné, že nezvolí cestu na Náchod,
ale pojede k dálnici na Jaroměř. Proto z Dobrušky zamíří na Spy a v polích
před Krčínem (nad Vladivostokem) ho
jižní obchvat svede k bývalé cihelně.
Poté bude křížit silnici na Hradec Králové (nad firmou Halla) a přejede údolí
Metuje (pod Osmou). Nedaleko splavu
na Metuji se vnoří do svahu, ze kterého

vyjede přes křižovatku v polích mezi
Krčínem a Nahořanami na budoucí obchvat Nahořan směr Jaroměř. Na jižní
obchvat může navázat plynule obchvat
celého města k Náchodu. Po jeho úplném dokončení se tranzitní doprava
městu zcela vyhne.
Ano, je to vize do hodně vzdálené budoucnosti, ale někdy se musí začít. Prvý
krok je zcela v rukách radnice a volených
zastupitelů. Musí mít trasu. Pomohl jim
v tom i Krajský soud, který v místě obchvatu za Krčínem zrušil protizákonnou
zástavbu. Pomoci může i každý občan
Nového Města, když bude v komunálních volbách volit stranu prosazující obchvat.
Václav Zilvar

však neurčuje město a radní, ale obyvatelé Náchoda sami. Skatepark, multifunkční hřiště, atrakce na Jiráskově koupališti
nebo dětské dopravní hřiště, které nabízí
netradiční zábavu, jsou toho důkazem.

Jižní obchvat Nového Města nad Metují odvede tranzitní dopravu od Dobrušky směrem
k dálnici na Polsko mimo střed města. Nejdříve musí město zanést trasu do územního plánu.

Vážení přátelé, kamarádi
a občané města Náchoda
Jako lídr kandidátky SPD bych vám
rád oznámil, že jsme podali plnou
kandidátku do komunálních voleb
2022. Všem nám záleží především
na budoucnosti a kvalitě života lidí
v našem městě.
Rádi bychom obnovili klesající
důvěru lidí v komunální politiku
a volbám obecně. Jde o jediný možný způsob, jak lze v naší společnosti ovlivnit, kdo a jakým způsobem
bude rozvíjet naše město a náš život
v něm.
Nabízíme Vám zajímavý program
a vstřícnou komunální politiku,
která vychází z potřeb města a jejich
občanů. Cítíme, že je čas na změnu
a věříme, že s vaší pomocí to dokážeme.
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S našimi programovými body se
budete moci seznámit v nejbližších
dnech.
Přeji slunečný a pohodový zbytek
léta
Váš Martin Bertha

V červenci, v průběhu letních prázdnin, proběhla v pobočkách informačních
center v Náchodě tzv. anonymní kontrola poskytovaných služeb, kterou zaštiťuje a pořádá agentura Czech Tourism ve spolupráci s Asociací turistických
informačních center ČR. Hodnocení tvoří několik stěžejních bodů – prostředí
informačního centra, profesionální vystupování a aktivní přístup pracovníka
a jeho schopnost reakce na položený dotaz. Výsledky kontrol potvrdily, že pracovníci náchodských íček jsou opravdu fundovanými odborníky – zařadili se
mezi 10 % nejlépe hodnocených turistických informačních center v rámci ČR.
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* 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

SEZNÁMENÍ
* Muž 72/168, hledá ženu přiměřeného věku z Hronova a okolí. Zájmy turistika na kole, pěšky nebo autem. Tel.
736 416 362
* Hledám fin. zajištěného vdovce s asi
10letou holčičkou. Tel.776218196

BYTY
* Pronajmu rodinný domek v okolí Náchoda,jen dlouhodobě. Krásná příroda.
Jen vážní zájemci. Tlf.605285792
* Pronájem velkého pěkného 1+1
po rekonstrukci v centru Náchoda, nová
linka nová pračka. Tel. 608 817 115
* 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
* Pronajmu byt 2+kk v rodin. domě
v Náchodě blízko centra. Cena nájmu
včetně energií cca 12000,- kauce 20000,.
Volný od září. Tel. 775 141 226
* Pronajmu byt 1+1, 37 m2 v Náchodě
u nemocnice. Nájem 5000 Kč + energie a služby, celkem 11 641,- Kč. Tel.
777 021 798
* Nabízím k pronájmu byt 2+1 s balkónem, zděné jádro, zateplené. Cena
10.000,- + energie. Kauce 15.000 Kč.
Volný od 1.9.2022. Více informací na tel.
734 753 303
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, platím v hotovosti, volejte na tel.
776 566 630

cerƟĮkovaní profesionálové v oboru realit
Ing. MarƟna Tichá
776 622 776

Ing. MarƟn Tichý
776 622 777

www.realityƟchy.cz

* Pron. dlouh. slunný byt 2+1, 46 m2,
3.NP, v NA Bělovsi u Korunky, plast.
okna, zateplení, parkování u domu, náj.
6.000 Kč + voda 1000,- +el. +plyn + kauce, volný ihned, tel. 608 903 050
* Pronajmu byt 2+1 v Červeném Kostelci 6000,- +nákl. Tel.: 606 643 635
* Pronajmu zařízený byt 1+1 v Novém
Městě nad Metují. Tel. 604 164 485
* Pronájem bytu info 602 741 481
* Mladá rodina hledá větší byt nebo
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím
na tel. 775 777 073
* Pronajmu dlouhodobě domek v okolí Hronova. Jen pro vážné zájemce. Tel.
605 285 792
* Nabízíme k prodeji družstevní byt
1+kk s užitnou plochou 37,00 m2 v zatepleném panelovém domě v Červeném
Kostelci. Byt je v původním stavu a je nutná jeho rekonstrukce. Prodej se uskuteční
formou obálkové metody. Minimální cena
je stanovena na 1.200.000 Kč. Zájemci mohou své nabídky podat do 30. 9. 2022 prostřednictvím formuláře, který je k dostání
v sídle SBD Náchod nebo na stránkách
www.sbdnachod.cz. Kontakt: 733 131 189.
* Rozvedená žena koupí menší byt
v Náchodě, zavolejte prosím na tel.
774 777 073
* Nabízíme k prodeji družstevní byt
3+1 s balkonem a s užitnou plochou
62,00 m2. Byt se nachází ve zděném bytovém domě v Náchodě v části Plhov.
Byt je v původním stavu a je nutná jeho
rekonstrukce. Prodej se uskuteční formou obálkové metody. Minimální cena
je stanovena na 2.000.000 Kč. Zájemci mohou své nabídky podat do 30. 9.
2022 prostřednictvím formuláře, který
je k dostání v sídle SBD Náchod nebo
na stránkách www.sbdnachod.cz. Kontakt: 733 131 189.

e-mail: echo@novinyecho.cz

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Hledám dlouhodobý pronájem garáže v Náchodě. Tel. 727 818 427

NEMOVITOSTI
* 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
* Jsem z Bohuslavic a ráda bych tu zůstala. A tak touto cestou hledám dům
ke koupi. Případně i v okolí. Děkuji. Tel.
605 942 729
* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Náchoda do 20 km na všechny směry,
nabídněte na tel. 774 777 072

KOUPÍM
Koupím plynovou bombu na PB
propan-butan, 10kg
Pište SMS na tel. 777 200 452
* Koupím použitou, kovovou ZAHRADNÍ BRANKU. Ale starou historickou. Může být v dezolátním stavu.
Zašlete SMS na tel. 777200452.
* 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 mince, bankovky, šperky,
hodinky, obrazy, a jiné předměty. 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.
606 564 930
* 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

PRODÁM
* Prodám shrnovací dveře 80 cm šíře,
světle béžové, včetně lišt. Cena 990 Kč,
25 kg silikonové omítky, zrnitost 1, staročeská růžová, cena dohodou. Tel.
602 103 775
* Prodám balíkované seno. Cena dohodou – levně. Tel. 702 410 541
* Prodám proutěnou ošatku s uchem
(držadlem), rozměr 60x40 cm. Cena
dohodou, je mi líto to vyhodit. Tel.
602 103 775
* Prodám topný žebřík 60 cm šířka x
132 cm výška, za 600 Kč, dětské chodítko – cena 700 Kč. Tel. 774 59 59 81
* Prodám Plasma TV model
PS42C430A1W, včetně manuálu, úhlopříčka displeje 108 cm. Ve velmi dobrém stavu,

Nabírám nové
KLIENTKY
na manikúru.
Manikúra a nehtová
modeláž.
Police nad Metují
Novotná Darija
Tel.: 608 002 659
Dne 27.8 v sobotu
od 20 hodin
se koná společné vystoupení

dixilendových
orchestrů

používaná pouze o víkendech na chalupě.
Cena 2 000,- Kč. Tel. 732 955 878.
* Prodám nové zimní pneu + disky
HANKOOK WINTER EVO 2 W320,
225/50 R17 98. Na BMW X1. Cena
12.000 Kč. Tel. 776 603 407

RŮZNÉ
* Hledám zubního lékaře, který je
ochoten vzít jednu osobu do evidence. Od Hronova až po Opočno. Tel.
607 104 151 prosím pouze SMS.
* 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: Řešení paranormálních (anomálních) aktivit v domech či
bytech. Vyhledání geopatogenních zón.
J.Malý, tel.774 814 111
* Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží,
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jednání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451

TEL.:603 549 451

Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

Zrcadlová
protisluneční
fólie na okna
V parném létě pomáhá snížit
teplotu až o 10°C
V zimě ušetříte na vytápění až 50%
Více informací získáte
na tel. 773 058 884
(nejlépe SMS) nebo e-mail:
ksela5@seznam.cz

Levně,
rychle
a bez čekání
zmalování pokojđ

Místo konání areál U Petra,
Studnice za viaduktem.

zrenovace stĄech,

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

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka

O

panenky

O

kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

zpokládka podlah
oken a dveĄí

Tel. 602 108 395

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
20. 8.

PRORADOST

Sobota

- Benátská noc - Rock, Big Beat a R´n´R´

19:00 hod

21. 8.

LSD

Neděle

- lehká sentimentální disharmonie

26. 8.

Disco Friday DJ VÍŤAS

Pátek

- venkovní párty „Open Air”

28. 8.

Závěrečný festiválek
O STO6 UKULELE

Neděle

19:00 hod
14:00 hod

SLEVA

- od Mládka až po Pink Floyd

KLIKA
- country & blues

PRORADOST
- rock, big beat, rock & roll
Sobota

- soutěže a hry pro děti,
promítání pohádky pro děti

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

15:00 hod

10. 9. ROZLOUČENÍ S LÉTEM 18:00 hod

Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.

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

V létě ochladí, v zimě ušetří!

Black Buřiňos
a Zakoplaho
dixilent.
Malé občerstvení zajištěno.
Vstupné 100 Kč.
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Tel. 602 103 775

po 19:15 hod

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 10. 2022

www.novinyecho.cz

Tel. 602 103 775
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Z náchodského gymnázia NĚMČINA K
do Cambridge
Jazykové kurzy 1.-4. ročník
Konverzační kurz (5. ročník)
Tel. 603 440 969

Letošní absolvent Jiráskova gymnázia
v Náchodě a nadaný mladý vědec Tomáš
Heger byl přijat ke studiu na jedné z nejprestižnějších univerzit na světě a druhou
nejstarší univerzitu v anglicky mluvící
části světa University of Cambridge.
Tomáš Heger nastoupil do primy Jiráskova gymnázia v Náchodě v září 2014.
Jeho talent pro chemii i další předměty
byl zřetelný okamžitě. První úspěchy
zaznamenával ve školních, okresních
a krajských kolech Chemické olympiády,
kategorie D, která je určena pro žáky nižšího gymnázia. Na to navázal i v následujících letech ve všech vyšších věkových
kategoriích. Velmi výrazným úspěchem
byl zisk bronzové medaile na Mezinárodní chemické olympiádě v roce 2021, kde
uspěl mezi více než třemi sty účastníky.
Pedagožka Jiráskova gymnázia v Náchodě, chemikářka Hana Zikmundová
popisuje Tomáše jako nesmírně skromného a velmi pracovitého studenta: „Za svoji třicetiletou pedagogickou kariéru jsem
lepšího studenta nepoznala. Jeho poctivý
přístup k životu a vzdělání je zárukou
úspěchu budoucího vysokoškolského
studia i v dalším, totiž profesním uplatnění“, popisuje a dodává, že chemie není
jediným oborem, kde se mladík skvěle
orientuje: „Tomáš je opravdu všestranně nadaný a na své úspěchy se převážně
připravoval sám. Se skvělým prospěchem
ale vynikal i v dalších předmětech, což
po celou dobu studia dokládal úspěchy
v různých tematických soutěžích, kromě
chemie také v matematice či astronomii.“
Není proto asi překvapením, že se
Tomáš Heger při výběru svého dalšího
studia zaměřil na zahraniční školy a univerzity, které často nabízí širší spektrum
vzdělávání. Z těchto škol ho nejvíc lákala právě Cambridge, která umožňuje
studium přírodních věd jako celku, bez
nutnosti úzkého zaměření na jeden obor
(např. chemii). „Navíc je tam hrozně
sympatický vzdělávací systém, a v neposlední řadě – je to Cambridge“, říká
s úsměvem úspěšný student a vysvětluje,
jak náročné bylo obstát při přijímacím
řízení: „Vlastně to není ani tak složité.
Všechny vysoké školy v Británii mají přihlašování přes jednotný on-line systém,
takže tam vám stačí jen vyplnit přihlášku
a poslat ji”, směje se Tomáš. “Přihlášky
jsou podobné jako u nás, hlavním rozdílem je nutnost motivačního dopisu a nezbytné doporučení od vyučujícího. Také
záleží na tom, na jaký obor se hlásíte. Já
jsem například podal přihlášku na obor
Natural Sciences (přírodní vědy), a tak
jsem musel absolvovat v Praze test znalostí z matematiky a chemie a zařídit si jazykový certifikát z angličtiny. Posledním
krokem před přijetím byla on-line účast
na pohovoru, který byl hodně odborný
a zaměřený přímo na mnou vybraný
obor“, vysvětluje Tomáš.

Souhrnné statistiky, kolik Čechů ročně získá diplom na prestižních zahraničních univerzitách, bohužel neexistují.
Na Cambridge bylo v akademickém roce
2019/2020 podle statistik Higher Education Statistics Agency pouze 76 českých
studentů. Náročné je to nejen studijně,
ale i finančně. Roční školné stojí v přepočtu zhruba 1 400 000 Kč. Tomáš díky
svým předchozím úspěchům (2. místo
v korespondenčním semináři s chemickou tematikou KSICHT, dále kdy v roce
2019/2020 se svým týmem postoupil
do finále soutěže N-Trophy, také díky
stáži „Otevřená věda“ na Ústavu fyzikální
chemie AV České republiky a v neposlední řadě již zmíněné účasti na světovém finále Mezinárodní chemické olympiády) uspěl ve stipendijním programu
The Kellner Family Foundation - Univerzity 2022 a byla mu na příští rok přislíbena částka ve výši 1 000 000 Kč, která
zatím pokrývá část nákladů potřebných
pro první rok studia. I v dalších letech je
možné o nadační podporu žádat, ta však,
pokud bude přiznána, vždy pokryje jen
část nezbytných nákladů.
V případě, že by chtěl někdo Tomáše
finančně podpořit, je možné ho přímo
kontaktovat prostřednictvím e-mailu
heger@skaut.cz, nebo na telefonním čísle
+420 604 334 247.
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Festival Theatrum Kuks 2022
Multižánrový festival THEATRUM KUKS na konci srpna už
po jednadvacáté oživí krásné prostředí kukského údolí. Letošní 21. ročník se uskuteční od 24. do 28. srpna
a bude věnován vodě, aby připomněl
výročí 330 let od založení lázní Kuks.
Barokní a barokem inspirované umění se ale bude ochutnávat všemi smysly. Diváky čeká divadlo, vážná hudba, tanec na vodě, programy pro děti
a spousta dalších neopakovatelných
zážitků, třeba barokní hostina s finalistou MasterChefa.
Na začátku byla voda, konkrétně
tři prameny vyvěrající ze země na břehu Labe. „Kukská krajina je magická,
ale bez vody by se umělecky nerozvinula,“ vyzdvihuje ředitelka festivalu
Theatrum Kuks Kateřina Bohadlová,
proč je letošní ročník věnován právě
vodě a kukským lázním.
Místní léčivé prameny byly jedním
ze základních kamenů místa, které se
na začátku 18. století stalo kulturním
centrem evropského významu, kam
přijížděli vystupovat i tvořit velcí
umělci své doby. „Bez těch pramenů

by si hrabě Špork postavil letní rezidenci nejspíš někde jinde a lázeňští
hosté by tu nikdy neslyšeli ani takt
z italské opery, ani notu v podání
Šporkovy kapely,“ vysvětluje Bohadlová. Festival i další aktivity organizátorů se snaží navazovat právě

na tradici Kuksu, který není „jen“
krásnou architekturou se slavnými
sochami Matyáše Bernarda Brauna,
ale centrem živé kultury a umění.
Program, vstupenky a další informace najdete na
www.theatrum-kuks.cz

