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Se svíčkami
za historií
V broumovském klášteře se 29.
a 30. června uskuteční oblíbené večerní prohlídky. Za svitu svíček se
můžete vypravit za bohatou historií
a krásou klášterních interiérů. Rezervaci možno provést například na
e –mailu: prohlídky@broumovsko.cz

Bouldermánie
Pionýrská skupina Dobruška –
oddíl Skaláci pořádá akci Bouldermánie. Jedná se o soutěž v lezení na
lezecké stěně v obci Podbřezí (na
hřišti). Určena je pro kategorie –
předškoláků, školní věk až po kategorii rodič plus dítě. Akce se uskuteční 24. června.

dveře - zárubnyě
okna - podlah
Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501
vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

Přivýdělek
– roznos letáků
Hledáme spolehlivé
distributory novin a letáků
pro oblast:
Náchod – Babí
Náchod – Běloves
Nové Město nad Metují
Malá Skalice
Teplice nad Metují (Kamenec)
Roznáška 2x týdně.
Více informací
na tel. 603 990 636

ECHO

www.novinyecho.cz

vzpomínÁME
Dne 25. června 2018 uplyne sedm smutných let,
kdy nás navždy opustil

pan Jaroslav Bareš

z Nového Města nad Metují
Stále vzpomíná rodina.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Dotkni se
přírody
Městské muzeum v Jaroměři hostí až do 24.8. interaktivní
výstavu Dotkni se přírody. Jejím
ústředním bodem je drobný, ale
nesmírně důležitý živočich: včela.

Tel./Fax: 491 424 522
IP
EU - T

info: 777 602 884
www.realityeu.com
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Zrekonstruovaný rodinný dům
s bazénem v Náchodě – Třešinky
a výhledem na zámek. Rohová masážní vana, sauna, posilovna, krb,
garáž pro 3 auta, zahrada.
Cena: 5 500 000,- Kč

Rekonstruovaný, udržovaný domek s oplocenou zahradou v Ohnišově.............................. 1 990 000,- Kč
Rodinný dům v obci Bolehošť, vyměněná okna, vchodové dveře....................................... 1 395 000,- Kč
Řadový domek v Náchodě – Babí se zahradou, skleníkem a garáží................................... 1 190 000,- Kč
Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda............................ 2 800 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep................................. 2 690 000,- Kč

Mariáš v Beránku - prezentace nové knihy Aleše Fetterse

vzpomínÁME
Dne 24. června 2018 by se dožil 91 let

pan Jan Matějů

z Nového Města nad Metují – Krčína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi!
dcera Věra
a syn Josef s rodinami

Město Náchod se pyšní množstvím
významných rodáků, mezi nimiž poněkud zapadá jméno Vratislava Blažka (1925–1973), jednoho z nejlepších
humoristů a satiriků, jaké najdeme
mezi českými literáty. K tomu, že se
vytratil z obecného povědomí, do velké míry přispěla skutečnost, že příliš
brzy opustil nejen svoje rodiště, ale
i tehdejší Československo, a v emigraci záhy zemřel. Proto na rozdíl od jeho
kamaráda Josefa Škvoreckého, ale
i mnoha jiných, se mu nedostalo příležitosti dávat o sobě vědět aktivitami,
jež by ho nadále připomínaly, protože doma patřil mezi zakázané autory.
Na pultech knihkupectví se nyní objevuje nová kniha jako projev snahy
vrátit V. Blažka do povědomí všech,
kdo mají rádi nejen dobrou literaturu,
ale také humor, který je kořením živo-

ta. Knihu s názvem Mariáš v Beránku s podtitulem Náchoďan Vratislav
Blažek napsal Aleš Fetters a vydala
Eva Koudelková ve své Nakladatelství
Bor. Knihu, vycházející při příležitosti
45. výročí úmrtí Vratislava Blažka
v německém exilu v Mnichově, doprovází množství obrazových dokumentů,
z nichž některé jsou tiskem zveřejněny
vůbec poprvé. Autor se soustředí především na náchodská léta V. Blažka
i na to, jak se Náchod svému rodákovi
otiskl v paměti, a rovněž on v paměti
Náchoďanů. Slavnostní prezentace
knihy o Vratislavu Blažkovi se uskuteční ve středu 20. června 2018 v 18
hodin v Malém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Knihu si zájemci budou moci při prezentaci zakoupit, případně i nechat
podepsat. Jste srdečně zváni!

foto: obálka knihy

Po celoroční píli, pobavme se chvíli…

Již tradiční akce rodičovského
spolku přátel ZŠ T. G. Masaryka“
Po celoroční píli, pobavme se chvíli“ proběhla s úspěchem v Náchodě.
Nechyběly ukázky policejní techniky,
skákací hrad, laserová střelnice, občerstvení, hudební a taneční vystoupení atd. Na zahájení přišli přítomné
pozdravit i ředitelka školy Mgr. Radka
Lokvencová, starosta Jan Birke, místostarosta Miroslav Brát a předseda

představenstva ATAS Elektromotory
Náchod a.s. Ing. Otto Daněk (se společností ATAS má škola podepsané
memorandum o podpoře výuky polytechnických předmětů). „Chtěl bych
velmi poděkovat všem, kteří nám pomohli celou záležitost zorganizovat.
Děti i dospělí si akci konanou na sportovním hřišti nad areálem školy náležitě
užili“, řekl předseda spolku a náchodský zastupitel Petr Jirásek.

Po stopách bojů z války roku 1866
Již po třiačtyřicáté vás zve TJ Sokol
Starkoč na dálkový pochod „Po stopách
bojů z války roku 1866“. V sobotu 23.
června 2018 se bude průběžně vyrážet
mezi šestou a půl jedenáctou hodinou
na pěší a cyklo trasy z vlakového nádraží
ve Starkoči. Pro turisty budou připraveny čtyři pěší trasy na 10, 15, 25 a 50 km
a čtyři cyklotrasy pro horská a silniční
kola na 33 a 66km. Trasy povedou atraktivními místy našeho okresu přes Peklo,
Ratibořice, Václavice, Červený Kostelec,
Náchod, Nové Město n/Met. či Českou

Skalici a v okolí přehrady Rozkoš. V cíli
pochodu na koupališti ve Starkoči obdrží každý účastník krásný diplom a opečenou klobásu. Dále budou vyhodnoceni nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější
účastníci pochodu a nejpočetnější kolektiv. Na Startu a v cíli bude možnost
zakoupení turistické vizitky pochodu.
Využijte 23.června velmi výhodného
vlakového spojení do Starkoče a zpět
za výhodné skupinové slevy.
Za TJ Sokol Starkoč
Jaroslav Rufer

Vlak Humprecht odveze
cestující do ráje
V neděli 10. června se měnily železniční i autobusové jízdní řády. Nejvýznamnějšími změnami na železnici
jsou rozšíření provozu vybraných
vlaků o letních prázdninách a zavedení nového spěšného vlaku „Humprecht“ z Hradce Králové do Českého
ráje. Lepší autobusové spojení bude
do řady turisticky navštěvovaných
destinací: krkonošské obce Malá Úpa,
Prachovských skal nebo do Dětenic
a Starých Hradů na Jičínsku.
„Ve spolupráci s dopravcem jsme připravili nový spěšný vlak „Humprecht“,
který každou sobotu od 16. června až
do 29. září propojí Hradec Králové, Hořice, Jičín a Sobotku. V Hradci Králové
jsou zajištěny přípoje z dalších směrů,
takže každý se může vydat na výlet
do Českého ráje,“ říká první náměstek

hejtmana Martin Červíček odpovědný
za oblast dopravy.
Cestující, kteří tohoto spoje využijí,
mohou navštívit Prachovské skály, Jinolické rybníky, zříceninu hradu Trosky,
hrad Kost nebo zámek Humprecht, který novému výletnímu vlaku propůjčil
své jméno. Vlaky jedou v uvedeném období o sobotách a také ve svátky 5. a 6.
července a 28. září.
Další změny na železnici se týkají tratí Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou, Týniště nad Orlicí – Doudleby nad
Orlicí, Doudleby nad Orlicí – Rokytnice
v Orlických horách a Wroclaw – Meziměstí – Adršpach.
Změny autobusových jízdních řádů
se týkají především Rychnovska, Trutnovska a Jičínska, ale také Královédvorska a Vrchlabska a Náchodska.
FM

Vedení města Náchoda zastoupené starostou Janem Birke, místostarosty Pavlou Maršíkovou, Miroslavem Brátem,
Janem Čtvrtečkou a tajemnicí MěÚ Hanou Mílovu slavnostní formou otevřelo stavbu nové hasičské zbrojnice v Náchodě. Chybět nemohli samozřejmě ti, pro které bude stavba určena – zástupci SDH Náchod.
Foto archiv

Hasiči Jizbice opět na výletě
Skupinka dobrovolných hasičů z Jizbice opět vyrazila na cyklovýlet. Letos
žádné kopce, pouze rovinky a to rovnou na Pálavu do Pasohlávek. První
den byl rozcvičkový a na kole jsme objeli střední část přehrady Nové Mlýny
cca 30 km. Následující den nám počasí
vůbec nepřálo a tak jsme využili zdejší aquapark Moravia, kde jsem si to
náramně užili. Všem doporučujeme
a hlavně ty tobogány(lepší než v Čestlicích). V pátek jsme se rozhodli pro
trasu směrem Mikulov. První zastávka
na rozhledně v Drnholci. Pěkný výhled
na vinice. Z Mikulova jsme to vzali rovnou středem Pálavy, mírný kopeček,
navštíveno pár zřícenin hradu. Cesta
zakončena v pěkné hospůdce v Dolních
Věstonicích a následně na degustaci
do sklípku ke Kratochvílom. V sobotu
jsme to vzali na druhou stranu přehrady
směrem k Lednicím. Bohužel se cesta
naplánovala po špatné straně přehrady, tak se nám cesta do Lednic trochu
protáhla na 80 km. Bylo ale vidět, že

je víkend a už tu bylo hodně lidí. Ale
i přesto návštěva Lednicko - Valtického
areálu a Minaretu stála za to. Příští cesta bude opět do kopců a to do Beskyd.

Zveme Vás na sraz Jizbicí na Jizbici
u Náchoda dne 23.června od 14:00.
Petr Břenda – starosta SDH Jizbice

Překlady a tlumočení do německého jazyka
běžné, odborné i se soudním ověřením
603 440 969

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 147.
Vážení a milí čtenáři,
připravujeme další kolo hromadné poptávky pro rychle rostoucí okruh našich
zákazníků.
Pro rychlé a jednoduché porovnání Vašich cen plynu pro zbytek letošního roku
a celý příští rok máte níže tabulku. Stačí vyštrachat letošní vyúčtování, cenový dodatek
a hned budete vědět, zda máte či budete

a chuť. Zlatokopové a netáhla nechť
se neozývají.
S úctou
Mgr. Bors Michal
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail:
bors.michal@j-e-s.cz

Barevně označená políčka jsou ceny plynu zákazníků JES
pro zbytek roku 2018 a celý rok 2019.
Kategorie cen

Stepík Nové Město n. Met. ukončil jarní sezónu 2018
Čtvrtým místem na soutěži Fisaf v Praze (II. výkonnostní třída)
ukončil v prvním červnovém víkendu Stepík jarní soutěžní sezónu. Naši
jednotlivci a soutěžní týmy se na jaře
2018 zúčastnily velkého množství
soutěží a vystoupení.
Za všechny jmenujme celorepublikové dlouhodobé soutěže týmů
Bohemia Aerobic Tour a Mistry
s Mistry, ve kterých pět týmů Stepíku soutěží v kategorii Fitness.
V těchto velmi náročných soutěžích
získal Stepík celkem 4 zlaté, 9 stříbrných a 12 bronzových medailí. Své

zástupce má klub také v soutěžní kategorii Aerobic Show Basic, ve které
soutěží týmy z České Skalice a Nového Města nad Metují. Medaile přivezly například z Mia Festivalu v Hradci
Králové a z TPO Dance z Třebechovic
pod Orebem.
Velmi úspěšná byla v jarní sezóně také děvčata v soutěžích jednotlivců. Probojovala se na Mistrovství
ČR v aerobiku, Miss Aerobik, soutěž
Princezna ČR apod. Naše nejúspěšnější děvčata jsou: Laura Adamírová,
Sabina Lhotská, Nikola Hájková, Lucie Syrovátková.

Kromě soutěží se klub účastní veřejných vystoupení, pořádá mnoho akcí
klubových i veřejných, v létě příměstské tábory a soustředění. První týden
v měsíci září bude již tradičně nábor
nových členů v Novém Městě nad
Metují a České Skalici do skupin: Děti
na startu Pohybová a taneční průprava,
Gymnastika, Contemporary, Zumba,
Trampolínky, Standardní a latinskoamerické tance. Poděkování patří děvčatům, trenérům, rodičům a zejména
Městu Nové Město nad Metují a Královéhradeckému kraji, kteří celoročně
činnost Stepíku podporují.
JM

Nový suvenýr
z Broumova

Mateřinky vystavují

Tady je krásně

Děti z novoměstských mateřinek: MŠ Na Františku a MŠ Pod
Výrovem se představují v roli uměleckých tvůrců na výstavě umístěné ve sklepení Spolkového domu
v Novém Městě nad Metují (Husovo
náměstí). Výstava jejich prací s názvem Draci a dráčata v České zemi
je přístupná až do 18. července.

Pod veskrze pozitivním názvem
Tady je krásně se prezentuje výstava fotografií umístěná až do 31. července v Informačním centru v Teplicích nad Metují. Autorem snímků
je Jaroslav Čálek. Motivem – obsahem jeho fotografií jsou pak záběry
z okolí Teplických skal.

Informační centrum Broumovska má v nabídce další originální
suvenýr. Tentokráte se jedná o mýdla s motivy broumovského kláštera.
Turisté si mohou vybírat mezi mýdly
více barev a vůní. Mýdlové výrobky
mají navíc garanci kvality Regionální
produkt – Kladské pomezí.

Kč/MWh plynu

se stálým
měsíčním platem 0,-Kč

se stálým
měsíčním platem 100,-Kč

Do 500,-

Špičková

Velmi dobrá

500-550,-

Velmi dobrá

Dobrá

550-600,-

Dobrá

Průměrná

600-650,-

Průměrná

Běžná

650-700,-

Běžná

Špatná

700-750,-

Špatná

Velmi špatná

750-800,-

Velmi špatná

Nehorázná

800-850,-

Nehorázná

Neuvěřitelně nehorázná

850-900,-

Neuvěřitelně nehorázná

Šmejdská

nad 900,-

Šmejdská

Bez komentáře

mít špičkovou cenu za plyn nebo Vás dodavatel plynu neskutečně ždíme.
Protože chceme své služby pro rychle
rostoucí počet našich zákazníků zkvalitňovat a vylepšovat, tak hledáme spolupracující nadšence v oblasti Policka, Broumovska
a Novoměstska. Pokud si chcete dlouhodobě přivydělávat nebo se prací s námi slušně
živit, tak se ozvěte. Věk,pohlaví,stav atd. nerozhoduje, rozhoduje charakter, serióznost

provozovna: B. Němcové 13,
552 03 Česká Skalice,
otevřeno PO a Pá 13 - 20 a SO 9 - 12.
www.j-e-s.cz

Kompostér do každého domu
Město Červený Kostelec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního
systému nakládání s komunálním
odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost
jeho odstraňování. Jelikož biologicky
rozložitelný odpad tvoří významné
procento (více než 37 %) z celkového
komunálního odpadu, který končí

v popelnicích a následně na skládce, rozhodli se v Červeném Kostelci
maximálně podpořit systém a každému, kdo o to projeví zájem, poskytnout kompostér v hodnotě 4000,-Kč
zdarma. V současnosti probíhá vyhodnocování zájmu obyvatel o tuto
možnou podporu domácího kompostování.

Za žraloky a piraňami do Bohuslavic nad Metují
Spolek přátel
Bohuslavic připravuje
na závěr měsíce
června – díky
laskavé podpoře mého kama-

ráda Milana Školníka – přednášku
věnovanou knižnímu projektu Mare
Nostrum (v rámci kterého jsem v letech 2007 – 2017 vydal pět samostatných publikací). Zjistil jsem, že
Milan pojal pozvánku na přednášku jako možnost dozvědět se něco

o potápění mezi žraloky a piraňami.
Tyto dva živočišné druhy jsem potkal
v rámci specifické skupiny reportáží
věnovaných potápění v akváriích. Se
žraloky jsem se potápěl v akváriích
v maďarské Budapešti, německém
Mnichově i španělské Barceloně. Piraně (naštěstí býložravé) jsem měl
okolo sebe pod vodou v obřím akváriu v Hradci Králové. Rád vzpomínám i na to, jak na mě „cenily zuby“
i Východní Čechy, v rámci mise pod
hladinu akvária v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Zde jsem sdílel
akvárium i s dvojicí kajmanů hladkočelých. O tom všem, i o mnoha
jiných tématech spjatých se životem
sladkých i slaných vod, si můžeme
na přednášce – besedě v Bohuslavicích dne 29. 6. od 18:00 v Evangelické škole povídat.
Budu se těšit na setkání! Mirek
Brát, www.mirekbrat.cz
Snímek - Vzpomínka na potápění
v Barceloně… Nad hlavou mi proplouvá žralok písečný (Carcharias
taurus) foto: D.Mujito

DĚTI ZE ZBEČNICKÉ ŠKOLKY V PRAZE!
Zažili jsme krásný výlet, který jsme
vůbec neplánovali. Běloveská školka,
se kterou spolupracujeme, nám nabídla 13 volných míst na výlet do Prahy. A tak ve čtvrtek 24.5. v 6 hodin
ráno jsme vyrazili směr Praha. Prvním zážitkem bylo divadelní představení Spejbla a Hurvínka. Shlédli jsme
pohádku: „Hurvínek mezi osly“, která
ještě víc naladila budoucí prvňáčky
k těšení se do školy.
Druhým zážitkem byla plavba parníkem, z jehož paluby jsme se mohli
dobrou hodinu kochat pohledem nejen na Karlův most a volat na ostatní
lodě „Ahóóój!“ Celý náš výlet jsme
zakončili procházkou po petřínských

zahradách, až jsme zabloudili do Bludiště. To jsme se nasmáli pohledem
do zrcadel. Ještě, že maminky vybavily děti ohromnými řízky, takže jsme
měli sílu všechno zvládnout a náramně si to užít.
Nás, paní učitelky, potěšila důvěra
rodičů, svěřit nám své malé ratolesti
na celý den do hlavního města. A také
děti nás odměnily vzorným chováním, takže ještě nyní všichni vstřebáváme krásné dojmy.
Děkujeme
běloveské
školce
za zprostředkování nevšedního výletu a snad to nebylo naposledy…..
Patricie Macková
Petra Strašilová

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Ecce Homo 2018 - Mistrovství Evropy

STAÈÍ

Miloš BENEŠ - nový český traťový rekord 2,46.290 !!!
Ve Šternberku se jel jediný závod
Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu v České republice. Na závod přijelo přibližně 200
velmi zajímavých, jak historických,
tak soudobých závodních aut z celé
Evropy. Sobotní tréninky proběhly v pořádku a napověděly, jak se
bude závod pravděpodobně vyvíjet. V první závodní jízdě, kdy jeli
všichni za stejných podmínek - kromě 5 posledních startujících (včetně Miloše Beneše) - na suchu, se

ZAVOLAT

žádné velké překvapení v umístění
nekonalo. V zajetých časech ale ano.
Merli „vysekl“ traťový rekord s časem 2,41.370 a Miloš Beneš český
traťový rekord s časem 2,46.290.
Absolutní pořadí 1. závodní jízda:
1. Christian MERLI 2,41.370 traťový rekord, 2. Simone FAGGIOLI
2,44.290, 3. Miloš BENEŠ 2,46.290
český traťový rekord, 4. Václav JANÍK 2,48.410, 5. Marcel STEINER
2,50.810, 6. Christoph LAMPERT
2,53.210.

AŽ

• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

Rybářské závody na rybníce Podborný
i rybářské závody, které zde pracovníci
Lesů města Náchoda zorganizovali pro
širokou veřejnost v neděli 27. května.
Krásné počasí nalákalo na břeh rybníka
více než padesát velkých i malých rybářů. Chytalo se systémem: Chyť a pusť.
Odměnou byly získané body. Za každý
centimetr ulovené ryby - jeden bod.
I malé ryby tak byly, při správném

70.000 KÈ

• HOTOVOST AŽ DO DOMU

V historických autech neměli
reprezentanti GMS Racing teamu
ve skupině C4 vzhledem ke konkurenci (ve skupině 5 x Osella) moc
šanci, ale nakonec to dopadlo velice
dobře.
Historické automobily - závod skupina C4: 1. Uberto BONUCCI
Osella PA 9, 2. Walter MARELLI
Osella PA 9, 3. Reinhard SONNLEITHNER Golf G60, 4. Michal
SEDLÁČEK Fiat Ritmo 130TC,
5. Milan STEJSKAL Lada VFTS,

Ačkoli je hlavní činností obchodní
společnosti Lesy města Náchoda s.r.o.
péče o lesní hospodářství, již řadu let
se daří rozvíjet i hospodářství rybniční.
Hlavní nádrží pro chov ryb je rybník
Podborný na katastrální hranici Náchoda a Dolní Radechové. Tato vodní plocha je ovšem otevřena i sportovně – rekreačním aktivitám. Jednou z nich byly

4

počtu, cennou trofejí. „Kromě hospodářské činnosti je součástí aktivit Lesů
města Náchoda i péče o rekreační a volnočasové hodnoty, které představují
nejen lesní porosty, ale i vodní plochy.
Rybářské závody pod hlavičkou náchodských Lesů tak budou patřit k rybníku
Podborný i do budoucna,“ říká místostarosta Miroslav Brát, který z titulu
funkce předsedy dozorčí rady společnosti přišel ráno náchodské „lesákyrybníkáře“ pozdravit.
Foto archiv

6. Roberto TURRIZIANI Osella PA
9, 7. Herbert NEUBAUER Lancia
Delta Integrale
Druhou závodní jízdu v soudobých autech vzhledem k dešti a tím
i různým podmínkám na trati Miloš
Beneš, ale i Simone Faggioli a možná i další piloti z absolutní špičky
úplně vypustili.
Výsledky: http://eccehomo.cz/files/
docs/2018-me/public/Modern_absolute_FIA.pdf
text: RS, foto: Stránský

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz

Cena pro manžele
Hrabíkovi
V pátek 25. května ve Vile Čerych
v České Skalici proběhl slavnostní třináctý ročník Ceny Ladislava Čerycha
na počest všem dárcům a dobrovolníkům, kteří pomáhají při obnově Vily
Čerych a její přilehlé zahrady. Tento
rok si cenu odnesli manželé Hrabíkovi ze Zahradnictví Hrabík v České
Skalici, kteří se dlouhodobě podílí
na obnovení a udržování zahrady.

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

NEŘEŠTE PŘECHOD
NA DVB-T2,
NAMONTUJEME
VÁM SATELIT
na 2 televize s 2 přijímači
JEN za 300,-Kč!
Využijte SATELITNÍ DOTACE.
Tel.: +420 778 527 899,
www.SATELITNIDOTACE.cz

SVC GROUP s.r.o.

0HVD3DUWVVUR

'RSUDYQt]QDĴHQt
Náchod s.r.o.

provozní doba

ZTRATIL SE KOCOUR
černobílý, 21. 5. v Náchodě, Lidická ul.

Má obojek s rolničkou a dobře čitelným telefonem.
Je kastrovaný, 6,5 r. a neutíkal. Více na webu.
Předem děkuji za informaci.
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Náchod
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Projekt „Promocja turystycznych atrakcji górniczych“ jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis;
oś priorytetowa 2, typ projektu A (wspólny) CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949

Zveme vás na sportovní událost Velkou cenu Nového Města nad Metují v athénském šplhu. Koná
se v sobotu 30. 6. 2018 na Husově náměstí od 12:30, přijďte zkusit svoje síly v závodě na 4,5 m!
Hlavní závod, ve kterém závodníci zdolávají výšku lana 14 m bez pomoci nohou, začíná v 14:00.
Vstupné pro diváky zdarma. Pořadatelem je T. J. Sokol Nové Město nad Metují. Závod probíhá
v termínu a místě konání minifestivalu U nás na zámku. Více informací www.svetsplhu.cz

OBJEVTE DŮL
STARA KOPALNIA
(STARÝ DŮL)
VE WAŁBRZYCHU

Výstava ZRĄB 8.06-10.09
Neopakovatelná možnost seznámit se s
populárními výdobytky mezinárodního
umení, vydat se vstríc nejnovejším
trendum soucasné kultury.

CENTRUM NAUKI I SZTUKI STARA KOPALNIA
ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
e-mail: recepcja@starakopalnia.pl
tel. +48 74 667 09 70

www.starakopalnia.pl

HLEDAJÍ DOMOV
ANGLIČTINA O PRÁZDNINÁCH
Chcete se během léta zdokonalit v angličtině? Obraťte se na nás!
Připravili jsme pro vás:
• Opakovací kurzy (1. – 3. ročník) • Konverzační kurzy
• Kurzy přípravy na opravnou maturitu
• Kurzy dle vašeho přání
(po domluvě s lektorem se přizpůsobíme vašim požadavkům)
Rozumné ceny, možnost podílet se na obsahu výuky.
Více informací na tel. 774 374 784
nebo e-mail: pavel_hrabec@centrum.cz

LÍZINKA - 7letá fenečka, které zemřela
panička, a tak se Lízinka ocitla v útulku.
Je z počátku bázlivá, ale po chvíli mazel. Je hodná a milá, vhodná i k dětem.
Bydlela v domku se zahradou.

TARA - asi 3letá fenečka, která si jako
štěndo prošla peklem. Tara je vhodná
jako jedináček, nemá ráda ostatní pejsky. Ráda by bydlela v domečku se zahrádkou, kde by mohla pobíhat.

SOFINKA - asi 5letá fenečka, která
zase nikomu nechybí, přitom je to psí
kráska plná života. Procházky si užívá.
Miluje mazlení, společnost lidí.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498
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e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Kruhová lavička se vrátila do zahrady Vily Čerych
Historické skvosty stojí za to opravovat. Jedním z takovýchto skvostů je jistě
také prvorepubliková Vila Čerych v České Skalici, na jejíž zahradu se vrátil další
prvek. Kruhová lavička, na které se ve 20.
letech fotila rodina Čerychova, znovu
slouží svému účelu.
Původní bílou kruhovou lavičku navrhl zahradní architekt Josef Kumpán.
Lavička, na kterou se lidé mohou dnes
posadit, je její replika. Díky dobovým fotografiím bylo možné vytvořit téměř totožnou kopii. Na oslavu návratu lavičky
do zahrady uspořádalo Centrum rozvoje
Česká Skalice, o.p.s., fotografickou soutěž. Vítěz bude moci strávit noc v jednom
ze stylových prvorepublikových pokojích. Více o soutěži najdete na Facebooku
Vily Čerych: https://www.facebook.com/
vilacerych/.
Daniela Erychlebová

Historická lavička
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Ředitel Jiří Kmoníček s manželkou Martou

Přebor ČR ČOS ve znamení náchodských děvčat

PRIMÁTOR zlatý za hranicemi země

O víkendu 25. – 27. 5. 2018 odjela do Prostějova čtyři děvčata ze
Sokola Náchod na přebory ČR ČOS
ve sportovní všestrannosti. V kategorii mladší žákyně I zvítězila
ve sportovní gymnastice Viktorka
Marková a bronz brala Natalová.
Ve šplhu byla Netalová stříbrná

Náchodský pivovar sbírá ocenění na degustačních soutěžích v zahraničí. V Německu na mezinárodní soutěži Frankfurt International
Trophy slavila úspěch vlajková loď
náchodského pivovaru světlý ležák
PRIMÁTOR® Premium. Mezinárodní porota složená ze zkušených
amatérských degustátorů a expertů
ocenila jeho kvalitu zlatou medailí. Stříbrnou příčku pak obsadilo
světlé výčepní pivo PRIMÁTOR®
Antonín. Piva se letos v soutěži
hodnotila úplně poprvé a to v 65
kategoriích. O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala porota složená z mistrů sládků, svě-

a Viktorka na 4. místě. Odpoledne
nastoupily dívky na atletiku a i zde
byly velmi dobré. Netalová získala
zlatou medaili a Marková potom
bronz. Ihned po žákyních I nastoupily mladší žákyně II a navázaly
na úspěchy „jedniček“. Ve sportovní gymnastice se přeborníkem

stala Lucie Růčková před Terezkou
Doležalovou, která brala stříbro.
Na stadionu potom v atletice získala
Růčková další titul přeborníka ČR
ČOS a zlatou medaili. Terezka byla
na 6. místě. I v neděli dívky zaplavaly výborně a zajistily si medaile
nejcennější. Doležalová si vyplavala stříbrnou medaili. V celkovém
hodnocení sportovní všestrannosti
pak všechny braly ty nejcennější
kovy. Přeborníky se staly v kategorii
žákyně I – zlatá Netalová a 2. místo
vybojovala Marková, v kategorii II
se přeborníkem stala Růčková a Doležalová získala stříbro. Další medaile potom děvčata získala v soutěži družstev a to družstvo žactva
I, složené ze dvou děvčat a ze dvou
chlapců vybojovalo zlato. Děvčata v kategorii II získala společně
s chlapci medaili stříbrnou.
Dop.

toznámých expertů, novinářů ze
specializovaných tiskovin i amatérů ze 40 zemí světa.
Do zlata se náchodská piva oblékla i v portugalském městě Aveiro, kde se v rámci pivního festivalu
Aveiro Beer Fest konala degustační
soutěž Ibeerian Awards. V řadě
vzorků piv z pivovarů celého světa
exceloval opět náchodský PRIMÁTOR® Antonín – Winner of Bohemian Pilsener Style a pšeničný
PRIMÁTOR® Weizen – Winner of
Weizen Style. Úspěšné bylo i další
přihlášené pivo PRIMÁTOR® Premium – stříbrná medaile v kategorii český ležák.

Americký konvoj v Náchodě
I když se, technicky vzato, jedná
pouze o přemístění většího počtu
vojenské techniky a spojeneckých
vojáků „po vlastní“ ose na vojenské cvičení, nejsou americké
konvoje na českých silnicích ještě vnímány jako nějaká nezáživná
rutina. Důkazem je i náš snímek
z hraničního přechodu v Náchodě – Bělovsi, kde nedávný konvoj
US ARMY vítaly emotivně české
a americké vlajky. Transportéry
Stryker, vozidla humwee i doprovodná nákladní a zásobovací vozidla projížděla Náchodem do sousedního Polska. Jejich konečným
cílem je červnové vojenské cvičení SABER STRIKE v Pobaltí.
Náchod se tak dostal do hledáčku
oficiálních sdělovacích prostředků

americké armády. Mezi ně patří i server www.eur.army.mil,
na kterém tak najdete i fotografie

z Náchoda, které zde pořídili
Američané.
Foto archiv Josefa Pepy Voltra

Hasičská fontána
Více než 1 000 hasičů ze všech
krajů České republiky zamířilo
2. června 2018 do Prahy, aby zde
vzdali poctu československému státu a na motivy symfonické básně
Vltava z cyklu Má Vlast společně
vytvořili největší hasičskou vodní fontánu na světě. Za doprovodu
světel a hudby byl vytvořen unikátní a dosud nevídaný vizuální
zážitek. Z Královéhradeckého kraje
se této mimořádné akce zúčastnily
dva hasičské sbory – z Pecky a Bělovse u Náchoda. V Praze pomohly ostatním jednotkám natáhnout

Hledají domov

Debbie 5-letá střední kříženka. Je neuvěřitelně klidná, hodná, mazlivá, má ráda
děti, proto by jí nevadilo bydlet v rodině s dětmi a byla by ideálním rodinným
miláčkem. Je vychovaná a čistotná a věříme, že novým páníčkům bude dělat jen
samou radost a žádnou starost.Debbie je
vykastrovaná.

ELIZABET - 1,5 roční fenka německého
ovčáka. Chytrá, šikovná a temperamentní. Potřebuje zaměstnat, takže páníčka,
který se jí bude věnovat a bude na ní
mít dostatek času. Není vhodná k jiným
psům. Ráda by bydlela u někoho s domečkem a zahrádkou, kterou by mohla
hlídat.

Psí domov Lukavice: www.psidomovlukavice.cz

fb: utuleklukavice

SHELDON - 1,5 letý kříženec staforda.
Je moc hodný, přestože má špatné zkušenosti s lidmi, nezanevřel na ně, ba naopak
je miluje a chce jim být stále nablízku.
Hledáme pro něho hodného, zkušeného
a spolehlivého člověka, který mu poskytne trvalý domov, dostatek lásky a bude se
mu věnovat.

utuleklukavice@seznam.cz

mob. 608 524 973

celkem 7 km hadic. Využito bylo
celkem 140 proudů vody z náplavek, 35 proudů z Palackého mostu,
50 proudů vody z Jiráskova mostu a 14 vodních proudů ze středu
toku Vltavy. Během celé akce bylo
vypuštěno nad hladinu Vltavy kolem 3 000 000 litrů vody. Celou akci
bedlivě sledoval komisař z České
knihy rekordů z agentury Dobrý
den. Cílem akce Hasičská fontána
Praha 2018 byla propagace práce
hasičstva České republiky.
Richard Švanda
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ

* Svobodný, bezdětný 44
letý muž hledá přítelkyni nekuřačku, 35 - 44 let
z Náchoda. Cyklistika, příroda. TEL.: 608 622 397
pouze SMS
BYTY

* Prodám byt 3+1 Červený Kostelec, Koubovka, v OV, pěkný, tichý, slunný s balkonem,
vlastní ústř. Topení T. P.
+ EL k okamžitému nastěhování, bez investic,
inf. včetně foto poskytnu
na požádání nabídky na
byt3.1ck@seznam.cz
* Pronajmu nově zrekonstruovanou
garsonku
v Hronově. Kauce nutná.
TEL.: 608 66 77 30
* Pronajmu byt 3+1, 1.NP
v Náchodě – Staré Město. Byt je částečně zařízený
a volný od 1. 7. 18. Nájemné 4200,-Kč a energie. Kauce ve výši jednoho nájmu.
TEL.: 606 722 871
*Pronájem bytu 1+1 (42m2)
v NMNM, klidná část, hezký byt, obchod PENNY
500m, nájem včetně energii 7tis, prosím zájemce bez
pejska, nejlépe dlouhodobě.
Tel. 775 182 793
*Prodám družstevní byt
3+1 v Náchodě v nízkoenergetickém domě s vlastním
parkovacím stáním. Kontakty 730 517 357, 733 131 189.
*Koupím
menší
byt
2
do 50m v Červeném Kostelci. Tel: 737 174 378
NEMOVITOSTI

* Pronajmu garáž nedaleko
centra v Náchodě, bez el.,
cena 1000,-Kč /měs. TEL.:
774 33 22 54
* Prodej řad. rod. domu
v Horní Radechové. Tel.
773 678 718
* Prodej novostavby rodinného domu v Hronově Velkém Dřevíči. Tel.:
608 935 340
* Prodám RD v Hronově.
Rekonstrukce nutná. Tel.
723 147 813
*Prodám rodinný řadový
dům v lokalitě Broumov –
Spořilov. Cena dle dohody.
TEL.: 732 552 773

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Prodám stavební pozemek s protékajícím potokem 2500 m2 na okraji obce
Dolní Radechová. TEL.:
608 66 77 30
*Koupím pozemek nebo
nemovitost na přestavbu
v podhůří Orlických hor.
TEL: 608 66 77 30
*Koupím les i s pozemkem.Může být malá výměra, zanedbaný nebo
napadený kůrovcem. tel.:
773 585 290
* Koupím řadový nebo
rodinný dům v Náchodě.
Děkuji za nabídku, příp. nabízím rychlé jednání. TEL.
608 519 126
* Prodám chatu se zahradou v zahrádkářské osadě u Náchoda. El. 220/380
V, voda.Cena dohodou.
TEL.: 732 836 391 RK
NEVOLAT
NEBYTOVÉ PROSTORY

* Prodám hospodu ve Vysokově, zn. jakékoliv využití, navr. cena 1,5 mil.
Kč. TEL.: 606 951 546 RK
NEVOLAT
*Prodám zavedenou prodejnu potravin v ideální
lokalitě ve Velkém Poříčí
(kousek vlaková i autobusová zastávka, škola a školka)
s kompletním vybavením,
bez nutnosti větších investic. Dále prodám byt 3+1 79
m2 v bytovém domě, ve kterém se nachází i obchod
s potravinami. Pouze vážní
zájemci. Tel: 775 321 071
po 17 hod
* Pronajmu nebytové prostory - na pěší zóně v Náchodě, Palackého 27. Prostor 14,5 m2 je vhodný jako
kancelář nebo obchod. Tel.
776 208 916
PRODÁM

*Prodám suché dubové fošny + prkna. Mob.
774 308 086
*Prodej dřeva - metrové
i štípané. TEL.:777 690 390
* Prodám palivové dřevo
550 Kč za m3 i s dovozem.
Tel. 702 611 187
KOUPÍM

* Koupím staré filmové plakáty a jiné. TEL.:
722 907 510

Tel./Fax: 491 424 522

* Koupím staré, nepotřebné i poškozené
věci. Hračky zn. ITES,
KDN aj..vláčky TT, HO,
MERKUR aj. aj., starožitný a chromovaný
nábytek, hudební nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán,
automoto díly, atd.. Než
něco vyhodíte, volejte
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy,
knihy, celé knihovny,
pohledy, známky, plakáty, aj.papírový materiál, bankovky, mince,
LP desky, CD atd. TEL.:
777 579 920
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* 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 mačkač obilí
nebo válcový šrotovník.
Zn. Rousek, Slavík,... Mob:
739 711 628
*Koupím tříkolku Velorex (hadrák) 250 - 350
cm3 i v nepojízdném stavu.
TEL.: 604 437 128
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy, staré
fotografie, reklamní fotografické materiály. TEL.:
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání i z období socialismu
v jakémkoli stavu. TEL.:
603 549 451
* 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 veškeré starožitnosti např. obraz, sklo,
porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na
ruku. Přijedu kamkoliv.
Tel. 606 56 49 30

str.
Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.

RŮZNÉ

*Výprodej pletací a háčkovací příze. Každou
středu od 18 do 20 hodin. Náchod, Janáčkova
803 (Raisova), 1.patro

Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

*Práce minibagrem. Přípojky, bazény, čističky,
drenáže, terénní úpravy,
atd. Cena dohodou. Tel.
774 224 446
* Provádím řemeslnické práce: zednické práce, nátěry, malby, voda +
odpady v PVC atd. TEL.:
702 611 187

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

Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

AUTO - MOTO

TEL. 608 103 810

*Koupím náhradní díly
na JAWU Panelku, popř.
i nekompletní motocykl.
Tel: 775 959 962

RESTAURACE V NÁCHODĚ
přijme do stálého kolektivu
zaměstnanců

ČÍŠNÍKA - SERVÍRKU
s praxí I BRIGÁDNÍKY
Tel. 602 402 085

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10
PŘIJMEME ŠIČKY
– MOŽNOST I DOMÁCÍHO
ŠITÍ. STROJ POSKYTNEME.
TEL.: 777 737 124

Výhodné podmínky osobně

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

starož.
obrazy,
pohledmince,

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00

PŘIJMEME PRACOVNICI
NA STŘIHACÍ STROJ
TEXTILU (CUTER).
Možné i na zkrácený úvazek.
Pružná pracovní doba dle
dohody. Telefon 777 737 124

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

PO

ZŮSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

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

TEL.: 722 907 510

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Bohuslavice u N. Města n/M - Nadst. RD (4+1) z r. 2004 s bazénem a poz. 9.376 m2, PENB:C... 4.690.000,-Kč
Česká Skalice - RD s bytem 7+1 (250 m2), prodejnou a restaurací 50 m od náměstí, PENB: G ......3.690.000,-Kč
Deštné v O. horách - Nově zateplený dvougener. RD (4+1, 2+1) s poz. 809 m2, u centra, PENB E .....2.800.000,-Kč
Šonov u N. Města n/M.-Nadst. zrekonstr. RD 5+kk (260 m2), nutno vidět, poz. 3954 m2, jezírko, PENB:C ....6,4 mil.Kč
N. Město n/Met. “Na Františku”-Velký RD 7+1 s garáží, možné 2 byty, poz. 752 m2, nový kotel, PENB:G... 4,2 mil. Kč
Č. Kostelec- Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami a možností napojení vody i kanalizace ... 1.200 Kč/m2
Náchod-Lipí-Posl. volné domy ( 5+kk, užit. pl.123 m2), se zasíť. pozemkem 801 m2, PENB:B.... 2.600.000,-Kč
Náchod-Malé Poříčí-RD s 2 byty po část. rekonstr., samost. garáž, pozemek 1022 m2, PENB:G .....1.750.000,-Kč
Opočno-Větší vila (2 x 2+1) v klidné části poblíž centra, pozemek 920 m2, dílna, garáž, PENB:G ....2.590.000,-Kč
N. Město n/Met.-ul. Náchodská-Řadový RD s pozemkem 266 m2, nová střecha, plast. okna, PENB:G... 1,79 mil. Kč
Bukovice u Police n/M - dva samost. domy po rekonstrukci, pozemky 457 a 462 m2, PENB:G, každý ..... 1 mil. Kč
N. Město n/Met.- pronájem atraktivních kanceláří v centru města, už. pl. od 16 m2, PENB:G...od 2.900,-Kč/měsíc

DAVER s.r.o
- realitní kancelář

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 732 257 957
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

BONSAJE, FUCHSIE a jiné…

24. ročník výstavy balkonových květin, bonsají, bylinek tořivek a subtropických rostlin,včetně
poradenství v přírodním areálu
Zahradního centra v Opočně pod
Orlickými horami ve středu města
za restaurací Praha. Do 30. června
je otevřeno 10.00 - 12.00, 13.00 16.00 hodin a to úterý až neděle,
v pondělí je zavřeno. Od 1. července
do 31. srpna navazuje výstava fuchsií, tořivek, citrusů, bylinek a bonsají, včetně poradenství. Otevřeno

10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hodin
a to úterý až neděle, pondělí je zavřeno.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Projekt Akademie 60+ vznikl
z iniciativy ředitele a učitelů ZUŠ
Náchod a Města Náchoda. Občané Náchoda starší 60ti let tak mohou aktivně trávit svůj volný čas.
Po třech letech má své první absolventy v hudebním, výtvarném
a pohybovém programu, kterým
v červnu poblahopřáli k absolutoriu

Dětská dopravní hřiště mají
pro dopravní výchovu velký význam. Nejen proto, že na nich
probíhá praktický nácvik řady
dovedností, které potřebují děti
pro svůj bezpečný pohyb v provozu na komunikacích, ale i proto,
že mohou zastávat řadu dalších
funkcí podporujících a umožňujících dopravně výchovné působení

zástupci vedení města - starosta
Jan Birke a místostarostové Pavla
Maršíková (mimo jiné také jedna
z absolventek), Miroslav Brát a Jan
Čtvrtečka společně s ředitelem ZUŠ
Náchod Zbyňkem Mokrejšem a pedagogy paní Marií Cíchovou a panem Pavlem Čermákem v obřadní
síni náchodské radnice.
Foto JŠ

v tom nejširším slova smyslu. Jedno takové dopravní hřiště najdete
i v Náchodě – Bělovsi. A pokud
zde neprobíhá výuka dopravní výchovy, stává se oblíbeným místem
konání akcí pro děti a jejich rodiče. Ovšem, ani jedno, ani druhé
by nešlo bez obětavé práce pánů
z AMK - Besip DDH Náchod.
Foto Josef Pepa Voltr

Na začátku července se Novoměstská filharmonie vypraví
na týdenní turné do francouzské
Provence. Na festivalu mladých orchestrů zahraje čtyři koncerty v různých městech oblasti, která bude
po celé léto hostit vystoupení symfonických těles z celé Evropy. Orchestr
má tu čest, že hned prvním koncertem otevře celý festivalový program.
Orchestr se francouzskému publiku
představí s programem sestaveným zčásti ze skladeb, které mohli posluchači slyšet na koncertech
v rámci jarního koncertního cyklu
Jména postav v hudbě. Program pro
turné bylo nutné připravit s ohledem na možnosti přepravy tělesa,
tedy s nižšími nároky na zastoupení bicí sekce, a s cílem uzpůsobit

dramaturgii odlehčené atmosféře letního festivalu. Více informací o průběhu francouzského turné sledujte

na oficiálních stránkách orchestru
www.nofi.cz a fb stránce „Novoměstská filharmonie“. (redakčně kráceno)

V pátek 8. června, družstvo přípravky oddílu házené HC TJ Náchod, odjelo na 6.ročník Minicupu 2018 do Litovle. Jde o tradiční
a velmi kvalitně obsazený, třídenní
turnaj mladých házenkářů v kategoriích přípravky a mini žáků. Premiérově se letos turnaje zúčastnilo
i družstvo přípravky našeho oddílu
házené z Náchoda. Turnaje se v kategorii přípravek zúčastnilo celkem
12 družstev. Házenkáři z Náchoda
přistoupili k turnaji zodpovědně již
od samého začátku a v pátek porazili postupně družstva z Chodova,
Žeravic, Prostějova a velmi silné
družstvo z Telnice. V sobotu nás čekala další těžká utkání. Porazili jsme
kvalitní celek Dukly Praha, domácí
tým Tatranu Litovel, prohráli s týmem z Kostelcem na Hané a sobotu
ukončili další vysokou výhrou nad
týmem z Horky nad Moravou. Nedělní hrací den pro nás pokračoval
poslední trojicí zápasů. Naši kluci
porazili družstvo z Velkého Meziříčí, svedli krásný souboj s Velkou

Bystřicí, která nás tentokrát těsně
porazila a tím nám oplatila porážku z předchozího turnaje v Telnici
a turnaj jsme ukončili vysokou výhrou nad družstvem z Ivančic. Celkově jsme tedy z 11 utkání 9 utkání
vyhráli a dvě utkání prohráli. V konečné tabulce to znamenalo krásné
a nečekané třetí místo. Těšíme se

Výstava fotografií

ŠACHISTÉ ZE SOKOLA STUDNICE TURNAJOVĚ

Zámek rodiny Bartoň – Dobenín
v Novém Městě nad Metují hostí až
do 28. srpna fotografickou výstavu
zachycující lidské životy v cizích
kulturách. Autorem fotografií je
Petr Ficko. Jeho zde prezentovaná
díla sjednocuje jednoduchý, ale výmluvný název: Lidé.

Pouť pro pravdu
Na 6. července připadá připomínka na upálení Mistra Jana Husa
v Kostnici L.P. 1415. Právě tomuto
českému náboženskému reformátorovi a mysliteli je věnována Pouť
za pravdu s Mistrem Janem, kterou
pořádá (od 15 hodin) Církev československá husitská v Broumově. Zvána je ekumenická i širší veřejnost.

Staročeské trhy
V Novém Městě nad Metují proběhnou 14. července Staročeské
trhy. Jedná se o trhy ve venkovních
prostorách tamního městského
muzea.

Prvorepublikový den

V teplé dny musí pít nejen lidé, ale i rostliny… Své o tom vědí pracovníci
náchodských technických služeb, kteří takový pitný režim zajišťují.
Foto echo
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Novoměstská filharmonie v Provence

Náchodští házenkáři v Litovli

Absolventi Akademie 60+

str.

V Jaroměři proběhne 18. srpna
Prvorepublikový den. Jak již název
napovídá, společenská akce nabídne
zábavu v duchu, stylu a vizuálu I. republiky. Na závěr se mohou těšit návštěvníci i na ohňostroj. Místem konání jsou tamní Masarykovy sady.

Po nedávno skončené úspěšné šachové sezoně ve Studnici jsme se rozhodli nezahálet a rozjeli se na několik
turnajů.Na těchto střetnutích už většinou každý hraje sám na sebe, není
zde takový tlak na výsledek kolektivu a je to zpestření na konci sezony.
Je dobré,že v našem oddílu toto naši
hráči berou a jedou se pobavit královskou hrou.
První akcí,která byla v Jaroměři,se
do turnajů zapojili dva mladí členové
Filip a Petr Leskovi.Jejich výsledek
byl překvapivý. V kategorii Open obsadili 9.místo Filip a 13. místo Petr.
Druhá naše účast již byla početnější
a jeli jsme na tradiční májový turnaj
do Červeného Kostelce. Tady se hrálo
pouze v jedné kategorii,dospělí společně s mládeží a dětmi. Zde se nejlépe umístil nestárnoucí Jirka Kubec
na 16.místě.Další pořadí Studnických
bylo: 21. Lesk Martin, 27 Šretr Josef,
37 Lesk Břetislav, 43 Lesk Filip a 45
Lesk Petr. Na tomto střetnutí nás
přesvědčil Pepa Šretr, abychom jeli
do Hořic na Krajský přebor družstev
v bleskovém šachu.
Třetí akce. 2. 6. výlet do Hořic,kde
se v rámci výstavy Sochy a šachy konal
krajský přebor v blesku. Posílili jsme se

na další kvalitní utkání a skvělou atmosféru. Na fotografii stojící zleva:
Josef Zimla,Jiří Galba,Tomáš Hencl,
Matyáš Jirásko, klečící zleva Boris
Vymětalík, Jan Vítek, Jakub Čejchan, Matěj Zítka, ležící zleva Daniel Švejdar, Tadeáš Jirásko.
Trenéři družstva přípravky
HC TJ Náchod (redakčně kráceno)

o Tomáše Mádra ze Skalice a čekali, co
s námi ligová družstva z Jičína, Slavie
Hradec Kr. a ŠK Lípa provedou. V sestavě Mádr, Lesk Martin,Lesk Břetislav
a Šretr jsme vybojovali skvělé sedmé
místo v kraji. Poslední předprázdninové šachové setkání proběhlo 9. 6.
v Broumově. Hrálo se ve dvou kategoriích na sedm kol a opět jsme vyjeli
ve větším počtu. Bohužel zase jenom
dva“ mlaďasové.“ Velké překvapení
chystal Petr Lesk,který po pátém kole
sahal po vítězství v celém turnaji, poslední kola však nezvládl a skončil z 38
hráčů na 15. místě. Devatenáctý pak
skončil se stejnými body Filip Lesk.
V kategorii dospělých si prohrou v posledním kole zavřel cestu mezi první
tři Boris Šroll, nakonec šestý a zklamaný. Další naši hráči 11. Lesk Martin,
21 Lesk Břetislav a 23 Sejval František.
Po výhře v sezoně 2017-2018 stále
zvažujeme účast našeho oddílu v Krajské soutěži. Žádáme proto případné
zájemce o členství v Sokole Studnice, kteří by si chtěli zahrát, aby se mi
ozvali. Potřebujeme rozšířit členskou
základnu, tj.buď přestup nebo registrace začínajících hráčů.
Lesk Břetislav, organizační
pracovník Sokol Studnice

SQUASH CENTRUM NÁCHOD
tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra
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Michal ŠKORPIL
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán,
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly,
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

Z

Ů

Tel.: 728 386 034

PODØEZÁVÁNÍ

Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod
Iveta.kovarova@armexenergy.cz
Veronika Fischerová, regionální vedoucí
9HURQLND)LVFKHURYiUHJLRQiOQtYHGRXFt
Pobočka
Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
3RERþND$50(;(1(5*<DV-LKRVORYDQVNi7UXWQRY
veronika.fi
scherova@armexenergy.cz
YHURQLND¿VFKHURYD#DUPH[HQHUJ\F]
Pavel
Švec, regionální vedoucí
3DYHOâYHF
3RERþND$50(;(1(5*<DV+DYOtþNRYD5\FKQRYQDG.QČåQRX
Pobočka
Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
SDYHOVYHF#DUPH[HQHUJ\F]
pavel.svec@armexenergy.cz

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE

www.

BAZÉNOVÁ CHEMIE až -50 %
JŠÍ
MULTI TABLETY 5v1 199,- /kg LEVNĚNA
NEŽ
U
VEŠKERÉ ELEKTRO až -80 %
RNET
INTE
SÁČKY NA 1000 VYSAVAČŮ
OPRAVY VYSAVAČŮ VAX A HOOVER
Rohová prodejna elektro Běloveská a Žižkova 955
Náchod (vedle restaurace sport) tel. 602 790 044,
kposepny@seznam.cz, www.elpo-elektro.cz

chemické výrobní družstvo, významná
společnost v oblasti výroby a distribuce
kosmetiky a nátěrových hmot
se sídlem v Novém Městě nad Metují

přijme zaměstnance na pozici

FINANČNÍ ÚČETNÍ

Požadujeme:
· SŠ ekonomického směru
• základní znalost podvojného
účetnictví
• zodpovědnost, pečlivost,
flexibilitu

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 56,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D

Vážení čtenáři a čtenářky
Je pravdou, že v dnešní době platí pořekadlo, že
o peníze jde v první řadě, platí to i v případě ceny
energii. Dobrá cena je určitě zásadní a je zbytečné
platit více, než musíme. Jenže jak se poslední dobou
ukazuje, nízké ceny nejsou vše. Průzkumy i ohlasy
okolí ukazují, že si to zákazníci uvědomují čím dál tím
víc. Vedle ceny hrají roli při výběru dodavatele energii
i další velmi důležitá kritéria.
Jaká? Zásadní aspektem pro výběr dodavatele by měla být srozumitelná
nabídka, která jasně zákazníkovi sdělí, kolik bude platit za 1/ MWh, jaký
bude jeho Stálý měsíční plat, na jakou dobu se smlouva uzavírá a jaká je
garance nabízené ceny. Jsou dodavatelé, a není jich málo, kteří Vám nabídnou úspory zásadně v procentech. Ale vy jako zákazník nevíte, z čeho
Vám bude účtována sleva, jak dlouho Vám bude garantována. Dále bych
ráda upozornila na různé kalkulačky úspor na slevových portálech. Vždy je
potřeba brát v potaz, že kalkulace je pouze orientační, kalkulačky počítají
ceny pouze ze zveřejněných ceníků různých dodavatelů na internetových
stránkách, které často nejsou aktualizované. Posledním kritériem, které by
pro Vás mělo být důležité je vracení přeplatku, řešení nedoplatků a různých
reklamací, možnost úprav záloh během roku, možnost nastavení splátkového kalendáře atd. A proto zákaznici jednoznačně začínají upřednostňovat
kamenné pobočky, kde vyřídí vše, co potřebují. Pokud byste také Vy rádi
věděli, jak to řešíme v Armex Energy, přijďte se poradit k nám na pobočku
v Náchodě.
Vaše Iveta Kovářová (Tomanová)

izolacenachod@email.cz
608 354 780

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

Náplň práce:
· účtování přijatých faktur
• zpracování bankovních výpisů
• bezhotovostní platby a příkazy
k platbám
• příprava podkladů pro DPH

platnost do 31. 8. 2018 r.

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

9

146
166

20%

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz
www.ford-skorpil.cz

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK

str.

SLEVA

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

Tel./Fax: 491 424 522

• znalost práce na PC
• praxe vítána,
možno i absolvent/ ka
obchodní akademie
Nabízíme:
· pracovní poměr na dobu
určitou –zástup za MD a RD
• zázemí společnosti
s dlouholetou tradicí
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na stravné
a životní pojištění

Nástup možný od 1. 7. 2018 nebo dle dohody.
Strukturovaný životopis zasílejte na adresu:
lambertova@detecha.cz
personální oddělení: tel 491 477 133

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

gatenachod

.cz

Historia Incognita aneb dvě náboženství, jedno pohraničí
V polském Klodzku se uskutečnilo další setkání partnerů projektu,
který si klade za cíl hlubší poznání
a prezentaci společných duchovních
a historických kořenů v česko-polském pohraničí čerpajících z odkazu křesťanství a judaizmu. Celkem
projekt sdružuje čtyři partnery: Židovskou obec Praha, Nadaci SARNY
(Polsko), město Klodzko (Polsko)
a Muzeum Náchodska. Město Náchod není přímým partnerem projektu, ale zastává roli mentora a koordinátora. Cílem připravovaného
projektu je například v Náchodě získání finančních prostředků na kompletní rekonstrukci bývalé obřadní
síně (v majetku Židovské obce
Praha), poslední ucelené stavební
památky související s mnohasetletou historií zdejší židovské komunity. Nadace Sarny hodlá, v případě
úspěchu projektu, použít získané
finanční zdroje na opravu barokní

kaple v zámku v obci Scinawka
Gorna. Město Klodzko má v plánu
připomenut, mimo jiné, existenci
synagogy, která padla za oběť běsnění v rámci tzv. Křišťálové noci
v roce 1938 (snímek zachycuje
model vypálené synagogy v kluzkém muzeu). Muzeum Náchodska
usiluje o zvelebení prostor, kterými disponuje jeho pracoviště v Polici nad Metují v objektu bývalého

kláštera. „Jsem velmi rád, že město
Náchod může využít svoje zkušenosti s vedením evropských projektů
při koordinaci celého záměru, který
by poukázal na společný duchovní
i historický kontext na obou stranách
hranice. Kromě popisného znění projektového záměru - pro potřeby oficiálních dokumentů - chceme pracovat
i s názvem: Historia Incognita aneb
dvě náboženství, jedno pohraničí.
Latinský výraz Historia Incognita
(Neznámá historie) bereme jako výzvu k připomenutí a prezentaci osudů lidí, staveb,uměleckých děl, historických artefaktů, kterým jinak může
hrozit, že budou zapomenuty a odsunuty do pomyslných spodních zásuvek lidské paměti. Jednotící linku
projektu pak tvoří křesťanství a judaismus, jako myšlenkové platformy
budující reálné stavby i spoluutvářející duchovní nadstavbu v našem
regionu i celém středoevropském geografickém prostoru“, říká místostarosta Miroslav Brát.
foto archiv

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Nasytit hladové, napojit žíznivé…

Duchovní historie Evropy nám zanechala moudrá doporučení po milosrdných skutcích, které bychom určitě
neměli vynechávat. Patří k nim i ono
známé: Nasytit hladové, napojit žíznivé… Při pohledu na krajinu, která
žízní po dostatečných a dlouhodobých
dešťových srážkách, to druhé zmíněné
milosrdenství bude spíše varováním
a výzvou k přežití. Vody u nás ve střední Evropě ubývá. Česká krajina a naše
rezervoáry vody jsou závislé především na dešťových srážkách. Tento

srážkám, kterými příroda již delší období opravdu šetří. U nás v Náchodě
si vody vážíme, včetně té minerální,
pro kterou nyní máme nové vrty. Řešíme též jak maximalizovat i užitek
z dlouhodobě skoupých dešťových
přídělů. Město se při svých investicích
již nyní snaží nebudovat například neprostupné povrchové vrstvy (beton,
asfalt) tam, kde to není nutné. Místo
toho pak použít raději zatravnění,
aby voda „z Náchoda“ jen neodtekla,
ale zadržela se vsáknutím do půdy.
Důležitou úlohu při zadržování vody
v krajině mají rovněž lesy, které zpomalují odtok vody přeměnou povrchového odtoku na podzemní. Měli
bychom myslet na vodu vždy, když se
chystáme měnit krajinu. A nejen myslet, ale pečlivě a uváženě včlenit tuto
snahu i do zákonů a norem. Zároveň
také zákonnými normami a postupy
– od úrovní samospráv po centrální

S.P.Q.N.
úroveň – zamezit, aby se voda stala
předmětem spekulativního jednání, kdy by její význam pro všechny
musel soupeřit se ziskem pro hrstku
jednotlivců. A to mi připomíná situaci „tenkrát v Náchodě“, kdy jsme se
v zastupitelstvu ubránili před tlakem
na privatizaci našeho vodárenského
systému. Tématu vody bych se chtěl
cíleně věnovat v případě mého zvolení do Senátu PČR. Příroda nám lidem
nyní jasně ukazuje, že jsme, navzdory
technologiím a pýše na pokrok ve vědě
a technice, pořád i někde na začátku.
Napojit žíznivé? To není už jen možný skutek milosrdenství. Je to osudová
výzva pro budoucnost. Jde o hodně….
Jde o VODU!
V úctě Mirek Brát
www.mirekbrat.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz
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Senátní volby 2018
fakt před nás znovu staví význam
vody – pro život člověka i pro činnosti spojené s fungováním naší civilizace a společnosti jako takové. Voda se
i u nás začíná řadit mezi strategickou
komoditu. O ceně pozemků už nerozhoduje pouze, jestli jsou v něm obsažené inženýrské sítě či je u něho autobusová zastávka či multikino. Důležité
je, aby pod ním byla i voda. Studnaři
neví, kam dříve skočit, potažmo vrtat.
Stát nabízí obcím prostředky, pokud
budu hledat pro svoji komunitu nové
zdroje vody. Ale zpátky k dešťovým

Vodu, potažmo vodní prostředí, mám velmi rád. Věnoval jsem mu pět svých
knížek. Pod hladinu vody uskutečnil již skoro 300 ponorů s potápěčskou tlakovou lahví na zádech. Bohužel se však zdá, že najít v budoucnu čistou sladkou
vodu na plavání či potápění, bude to nejmenší, co budeme v tématu VODA
v Evropě blízké budoucnosti řešit.

Senatus Populusque Nachodensis – Senát a lid náchodský
STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ
kalkulace a tvorby rozpočtů
vytváření plánu oprav
pasportizace objektu
pravidelné servisní prohlídky
rozúčtování spotřeby energií

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172
www.sbdnachod.cz

Připomínka války 1866
V České Skalici se 23. června
chystají na výpravnou vzpomínku
152. výročí bitvy u České Skalice
a připomínku 150 let, které uplynuly od odhalení památníku Spícího
lva. Obě výročí mají vztah k válce
z roku 1866, která krutě zasáhla právě náš region. Součástí akce
bude bohoslužba, výstava, koncert
vojenské hudby i bitevní ukázka.

3. ročník festivalu sociálních služeb
Město Náchod pořádá ve spolupráci se sociálními službami 3.
ročník Festivalu sociálních služeb. Akce se uskuteční 20. června
v čase od 9 do 18 hodin v Městské knihovně v Náchodě. V rámci
festivalu se bude prezentovat 20
poskytovatelů a cca 40 sociálních
služeb. Těšit se můžete na ukázky
výrobků uživatelů sociálních služeb,

ukázky kompenzačních pomůcek.
Poskytnuty vám budou informace
o Alzheimerově chorobě i demenci,
absolvovat můžete i mini – mental
testy. Chybět nebude ukázka znakové řeči. Občerstvení zajišťuje kavárna Láry Fáry, pro děti do 4 let bude
přichystán skákací hrad, malování
na obličej. Jste srdečně zváni! Vstup
volný.

Jezdecká stáj Slavíkov u Náchoda
si Vás dovoluje pozvat na dva
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ JEZDECKÉ TÁBORY pořádané v termínech 9. - 13. července a 13. - 17. srpna 2018 (od 8.00 do 17.00 hod), věk
dítěte 6 - 16 let, cena 3.200 Kč (pro
děti, které u nás navštěvují jezdecký kroužek nebo soukromé hodiny
cena 2.900 Kč), cena včetně stravy
(2x svačina, oběd a pitný režim)
Děti budou moci lépe poznat život
okolo koní a poníků, dostanou možnost se naučit, jak se o koně starat
(krmení, čištění, ošetřování). Dopoledne probíhá výuka jízdy na koni
na jízdárně na lonži, či samostatně,
odpoledne vyrážíme na vyjížďky
s vodičem po okolí Slavíkova. Jezdecký program je prokládán teoretickou výukou základních znalostí
o koních a jezdectví, dále máme připravený doprovodný program plný
her a soutěží. Poslední táborový den
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si děti změří své získané dovednosti v soutěži v jízdě zručnosti. Každé
dítě si odnese z tábora upomínkový předmět. K dispozici máme pro
děti osm poníků a pět velkých koní.
V případě Vašeho zájmu zašlete dotaz na email: koryna2@seznam.cz,
obratem Vám zašleme přihlášku,
pro případné dotazy volejte na tel.
číslo 777 116 654 - Lucie Hlavatá

