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Posilujeme tým:

MÍCHAČ KOŘENÍ

– vážení, míchání směsí

앫 práce s IT – čtečky, terminály
앫 pro muže, min. výuční list
앫

ZÁKLADNÍ MZDA 30 000 Kč
+ ODMĚNY

앫 denní provoz PO–PÁ / 2 směny

NÁKUPČÍ
앫 nákup zboží v sortimentu potravin
앫 práce na PC
앫 denní provoz PO–PÁ / 1 směna

775 866 858 | doklady@drana.cz

NĚMČINA ANGLIČTINA
výuka • překlady • tlumočení
- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné
a úřední překlady

Den Horské služby ČR
Zimní sporty nepřinášejí jen radost, ale i riziko úrazů, včetně těch
fatálních. Statistiky pro letošní
zimu nejsou ještě uzavřeny. Můžeme si tak pouze připomenout
smutný fakt, že v loňském roce
zemřelo v českých horách 19 lidí.
Šance na záchranu života či zdraví zvyšuje na horách kvalifikovaný
zásah Horské služby ČR. Působí
samozřejmě i ve dvojici horských
pohoří, které jsou z Náchodska
dobře dostupné – v Krkonoších
a Orlických horách. V březnu si
můžeme připomenout první organizovanou záchrannou akcie v Kr-

konoších. 24. března 1913 zahynuli
v Krkonoších při závodě v běhu
na 50 km Bohumil Hanč a jeho kamarád Václav Vrbata. Ve sněhové
bouři Vrbata poskytl Hančovi část
svého oděvu, ačkoli věděl, že nasazuje vlastní život, což bylo posuzováno jako základní čin v pomoci
člověka člověku v horách, a proto
je 24. březen slaven jako Den Horské služby v ČR. V této záchranné
akci sehrál velkou úlohu i Emerich
Rath, který později žil v Broumově
(naleznete zde i sportovní areál nesoucí jeho jméno)
Ilustrační foto Mirek Brát

Informace NĚMČINA:
Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969,
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Informace ANGLIČTINA:
Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784,
pavel_hrabec@centrum.cz
Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz
FB: Jazyková škola Gate

Za Římany do Jaroměře
Území našeho státu, obdobně jako
sousedního Slovenska, se ocitlo
za doby vlády římského císaře Marka Aurelia v jednom z největších válečných konfliktů starověkých dějin,
které nazýváme markomanskými
válkami (166–180). Nevýznamnější
byly boje Římanů proti Markomanům a Kvádům na území Dolního
Rakouska, jižní Moravy a jihozá-

padního Slovenska. Římané pronikli
hluboko do střední Evropy, a jejich
stopy známe v Trenčíně, Olomouci
a Jevíčku. To všechno a mnohem
více se dozvíte na přednášce Markomanské války na Moravě a Slovensku, která se uskuteční 21. března v Městském muzeu v Jaroměři
od 17.30 hodin.

Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

Na jaře by měl být proveden detailnější průzkum opukového skalního
masivu, po kterém vede frekventovaná silniční komunikace na historické
náměstí v Novém Městě nad Metují. Hmota skály je přejezdy vozů extrémně zatížená, což signalizují praskliny na komunikaci i okolních domech.
Řízení dopravy semafory pomáhá zlepšit plynulost pohybu automobilů a
zároveň je směřuje na střed komunikace, čímž dochází k odlehčení podloží
na okrajích. Foto echo
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Intermediální pokoj v náchodské
nemocnici
Efektivní poskytování léčebné
péče pro pacienty, kteří potřebují intenzivnější péči, než kterou je
možné poskytnout na standardním
pokoj, ale zároveň nevyžadují péči
tak vysoce specializovanou, jako je
na jednotce intenzivní péče, nabídne v blízké budoucnosti v Oblastní
nemocnici Náchod a.s. tzv. intermediální pokoj na chirurgické JIP. Zahájení stavebních prací je plánováno
na červen t.r., dokončení pak na srpen až září t.r. Intermediální pokoj si
vyžádá investice ve odhadované výši
2 – 2,2 milionů korun českých. Záleží samozřejmě i na výběrovém řízení
na zhotovitele, které je plánováno
na rozmezí dubna a května.
Jedna investice – dvě pozitiva
„Intermediální pokoj zajistí pozitivní synergii: možnost lépe využívat
činnost nedostatečného počtu ošetřujícího personálu a zároveň zkvalitnění poskytovaných služeb. Stále
se přesvědčuji, že investice do našich
zdravotnických zařízení jsou velmi
důležité a přinášejí pozitivní změny
do celého systému fungování lékařské
péče“, vysvětluje Ing. Aleš Cabicar,
náměstek hejtmana KHK v jehož
gesci je právě zdravotnictví. Z hle-
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Komerční objekt v Náchodě – Malé
Poříčí se třemi byty a velkým komerčním prostorem sloužícím jako obchod
a sklady. Obchodní prostory jsou se zázemím, kanceláří a kotelnou. Obchod má
2 vstupy. V 2NP jsou dva větší byty se
Cena: 2 690 000,- Kč
samostatným vchodem a garsonka.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ...................... 880 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................ 5 900 000,- Kč
Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................ 449 000,- Kč
Činžovní dům v centru Broumova – dva komerční prostory a byty .................................. 4 490 000,- Kč
Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ........................... 2 800 000,- Kč

Zmrazený obchvat

diska technologie této stavební zakázky uveďme, že jejím předmětem
jsou stavební úpravy, spočívající
ve spojení jednoho standardního
a jednoho pooperačního pokoje
na jeden pokoj intermediální. Úpravy budou probíhat v pavilonu D,
oddělení chirurgické JIP. Spojením
těchto dvou pokojů vznikne jeden
intermediální o velikosti cca 45 m2
s kapacitou 4 monitorovaných lůžek.
Součástí zakázky jsou i nové rozvody elektroinstalace včetně nového
osvětlení, rozvody medicinálních
plynů, úpravy rozvodů zdravotně
technické instalace a další revitalizující stavební zásahy.

Nové Město nad Metují. Občané
v referendu zavázali místní politiky prosazovat územní rezervu
pro obchvat. Kamiony by neměly
projíždět středem města, ale mohly by po vybudování dálnice D11
z Hradce Králové do Polska zamířit
přímo na Jaroměř. Plnění takového závazku je zvláště pro starostu
Petra Hableho velmi nepříjemné,
neboť intenzivně prosazoval průtah městem. I přes všechna jeho
formální prohlášení je z navrženého postupu rady města viditelný
záměr obchvat oddalovat. Z jedno-

(VZ)

Současný varhaník a regenschori
v Jaroměři Ing. Bc. Jan KOČÍ, narozený před 50 lety dne 2. března
1969 v Jaroměři, je zástupce ředitele Diecézní charity Hradec Králové
(DCH HK) a vedoucí Integračního
centra pro cizince DCH HK. Od roku
1992 je varhaníkem a regenschorim
v Jaroměři u sv. Mikuláše, sv. Jakuba

Staršího a v dalších kostelích (Velichovky, Zaloňov, Heřmanice n.L.,
Semonice, Hořiněves). Současně vede
chrámový sbor a vystupuje s chrámovým orchestrem při liturgických slavnostech v Jaroměři a okolí. Ve svém
zaměstnání se věnuje od roku 1992
práci s cizinci a uprchlíky v Královéhradeckém kraji jako vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky (sociální
služba „odborné sociální poradenství“). Od roku 2013 vede Integrační
centrum pro cizince v Hradci Králové, které napomáhá cizincům žijícím v královéhradeckém regionu
začlenit se a zapojit se do běžného
života naší společnosti. V roce 2006
obdržel Jan Kočí za svou činnost papežské vyznamenání „Pro ecclesia et
pontifice“. Jako varhaník hraje od 18
let a má za sebou úspěšné varhanické
vzdělání, mimo jiné v Praze (1991-92
u prof. Josefa Prokopa) i v Německu
ve Feiburgu u varhaníka Reinharda
Grälera. Velmi záslužná a dosud ne-

doceněná je i jeho archivářsko-historická práce a obětavá údržba varhan v kostelích jaroměřské farnosti
a okolí, kdy v 90. letech organizačně
zajišťoval generální opravu varhan
v Jaroměři a Velichovkách, v roce
2000 rekonstrukci varhan v Hoříněvsi a průběžnou údržbu dalších nástrojů. Jeho koníčkem je také regionální
a kulturní i církevní historie. Obětavě a erudovaně zajišťuje prohlídky
pamětihodností gotického chrámu
sv. Mikuláše s barokním interiérem.
Mezi Kočího koníčky patří historie,
zejména občanská genealogie (rodopis), které se nadšeně s viditelnými
výsledky věnuje už 35 let. Nesporně
se jedná o významnou osobnost našeho regionu a Královéhradeckého kraje vůbec. Do dalších let ze srdce přejeme Jendovi hodně Božího požehnání
a další úspěchy v práci i v ušlechtilých
zájmech a zálibách. Za vše mu děkujeme. PhDr. Jiří UHLÍŘ
(redakčně kráceno)

Cestopisná přednáška

Pozvánka do Státu
Izrael

Z historie regionální pošty

V březnu 1892 přednášel v Náchodě
o nutnosti vzdělání básník, překladatel
a politik Josef Krapka, který ke svému jménu přidal plebejský přídomek
Náchodský. Narodil se v roce 1862
v Pavlišově u Náchoda, zemřel v roce
1909 v Prostějově. Josef Krapka – Náchodský byl zajímavou a talentovanou
osobností s všestranným nadáním.
V roce 2015 provedlo město Náchod

za účasti dalších subjektů včetně soukromých sponzorů ( potomků Josefa
Krapky) revitalizaci bývalého památníku J.Krapky – Náchodského z 80. let
20. století. Současný památník je pojatý
jako společenský prostor s informativní tabulí, jejíž rozsah rozšiřuje webová
prezentace (přesměruje vás na ni QR
kód umístěný přímo na památníku).
Foto echo

Střelnice
dokořán

Dotace kraje pomohla zdravotně postiženým
Loňská dotace Královéhradeckého kraje v celkové výši 50 tisíc korun
pomohla třem vážně zdravotně postiženým lidem z Náchodska nakoupit
zdravotní pomůcky, čímž zvýšili svoji
mobilitu a usnadnili tak péči pro jejich
rodinné příslušníky, kteří se o ně starají.

duchého začlenění územní rezervy
přímo do novoměstského územního plánu se vytváří umělý problém.
Podle zápisu rady ze dne 11.února
2019 by se měla změna projednávat
až „následně po provedení změny
zásad územního rozvoje“ Královéhradeckého kraje. Zásady se však
měnily v září 2018, což znamená
zmrazení projednávání obchvatu
na další čtyři roky. Pověřen k jednání o obchvatu byl jeden z jeho
největších odpůrců Petr Hable.

Životní jubileum Jana Kočího
– jaroměřského varhaníka a regenschoriho

Památník jako společenský prostor

Střelnice Walzel v Meziměstí pořádá ve dnech 22.-24.3. Dny otevřených
dveří. Akce je pořádána ve spolupráci
s akciovou společností Česká zbrojovka a.s. Dny otevřených dveří jsou
určeny i pro zájemce o zbraně, kteří
nemají zbrojní průkaz. Zbraně budou
moci zájemci na střelnici samozřejmě
i vyzkoušet.

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově vás zve na přednášku
Jiřího Sladkého „ÍRÁN – pohled do zákulisí“ (9. dubna v 17 hodin). Dozvíte se
mnoho zajímavého o reáliích i běžném
životě této 75 milionové země. Vstupné
na přednášku činí 40,-Kč.

Martinu Holasovi z Náchoda (foto č.
1), který je po opakované operaci mozku a žije jen s matkou, umožnil finanční
příspěvek zakoupit repasovaný tříkolový bicykl „pololežák“ pro samostatné
jízdy s doprovodem. Dalším, kdo využil příspěvek z dotace, je paní Helena
Brehovszká z Hronova (foto č. 2), která

Ve Vile Čerych v České Skalici proběhne 28.března od 17 hodin cestopisná
přednáška pana Jaroslava Picha. Tématem je Stát Izrael, země mnoha protikladů i historických pokladů. Svoje vyprávění doprovodí autor fotografiemi.

trpí roztroušenou sklerózou a potřebuje
elektrické vozítko na samostatný pohyb
v kopcovitém terénu. Třetím obdarovaným je Jakub Němec z Náchoda (foto č.
3) postižený obrnou dolních a částečně

V Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci proběhne 21. března
od 17 hodin přednáška historika a publicisty Bc. Richarda Švandy zaměřená na historii regionální pošty. Název
přednášky je více než příhodný: Jede,
jede poštovní panáček.

horních končetin, který potřebuje druhý mechanický vozík do školy.
Celou dotaci zaštiťovala Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod, z.s.
v čele s předsedou Miroslavem Čiháčkem.

Pěšky přes Kavkaz
V Městské knihovně Egona Hostovského v Hronově se 19. března uskuteční cestopisná přednáška Viktorky Hlaváčkové. Téma je
ryze zajímavé: Pěšky přes Kavkaz.
O sedmiměsíčním putování z Gruzie do Azerbajdžánu se dozvíte
mnoho zajímavého – jen dojeďte, přijďte včas: přednáška začíná
v 17.30 hodin.

1.

2.
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Zlatí kluci z Náchoda
Dne 17.2.2019 se v náchodské hale
Plechárna konal fotbalový turnaj
DLNK Cup 2019, který uspořádal
tým FK Náchod, pro kategorii U10.

Náchodský tým malých fotbalistů zde změřil své síly a dovednosti
s několika týmy z jiných krajů a podařilo se zajistit i 2 družstva z Pol-

ska. Turnaj měl rychlý spád, hráči
nemuseli čekat dlouho na své zápasy a stále předváděli skvělé výkony.
Do posledního zápasu turnaje nebylo rozhodnuto o celkovém umístění
týmů, což dokazuje vyrovnanost
jednotlivých celků. Náchodští hráči bojovali v každém zápase a ani
v jednom nepolevili ze svého úsilí předvést to nejlepší, co se dosud
naučili. Kdo v neděli navštívil tento
turnaj, viděl v každém zápase skvělé výkony všech hráčů, bojovnost,
a hlavně chuť hrát fotbal. Nakonec se
klukům z Náchoda podařilo turnaj
vyhrát a zaslouženě si převzali zlaté
medaile. Na druhém místě se umístili kluci z polského Orlik Klodzko
a třetí skončil tým TJ Červený Kostelec.Velké poděkování patří všem
rodičům za přípravu turnaje, generálnímu sponzorovi DLNK Systems
a dalším sponzorům firmám Wimex
s.r.o., řeznictví U Vacků Studnice,
Primátor a.s. a Auto Hotárek s.r.o.

Českoskalická
paleta 2019

mobil 603 531 304,
andy.skalice@seznam.cz,

www.andy-skalice.cz
y žaluzie y látkové rolety y sítě proti hmyzu

LEVNĚ y KVALITNĚ y ZÁRUKA 3 ROKY
ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

%.%2'%4)#+¥/+¥.+/
Vážení a milí čtenáři,
Rychlým tempem se opět blížíme do jarních měsíců a nám začíná příprava pro zajištění cen plynu
na zimní sezónu 2019/2020. Stav na velkoobchodních trzích je vyšší než když jsme připravovali poptávku na cenu plynu v roce 2018 na sezónu
2018/2019. Dosažená cena pro naše zákazníky byla
pod 500,-Kč/MWh se stálou měsíční platbou 0,-Kč.
V současné době se cena plynu pohybuje okolo 20 EUR / MWh. Předpokládáme mírnou korekci snad až k 17 EUR / MWh.
Ve výsledku na zimní sezónu 2019/2020 počítáme s cenou pod 600,-Kč/
MWh , v ideálním případě někde na hranici 550,-Kč/ MWh . Samozřejmě se
stálou měsíční platbou 0,-Kč. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
Mile rádi přivítáme další zájemce do našich řad. Naše síla roste každým dnem.
Proto si věříme, že stanovených cílů opět dosáhneme.

S úctou Váš
Mgr. Bors Michal
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz
provozovna: B. Němcové 13,
552 03 Česká Skalice,
otevřeno PO až Pá 8 - 18 a SO 9 - 12.

Překvapivé vítězství kadeřnice z Velkého Poříčí
v mezinárodní soutěži!
lu Moulin Rouge. Na prvním místě se
umístila Markéta Janová s originální
účesovou kreací ve tvaru kloboučku s kartami. Díky tomuto umístění
Markéta reprezentovala svou školu
na mezinárodní soutěži Kalibr cup
v Lanškrouně za účasti 32 odborných
středních škol z České republiky, Polska a Slovenska. A Markéta tuto prestižní soutěž vyhrála! Svým vítězstvím
se kvalifikovala do finále juniorské
soutěže a bude předvádět své dovednosti na největším kadeřnickém
a kosmetickém veletrhu v České republice World Of Beauty & Spa 2019
v Praze. V silné konkurenci se v Lanškrouně neztratila ani druhá kadeřnice
z Velkého Poříčí Denisa Rejmontová,
která se umístila na 16. místě.
Se svými zážitky ze soutěžního
klání se s námi podělily obě nadějné
kadeřnice. „Musíme přiznat, že vybrat vhodný účes na toto téma nebylo vůbec snadné. Už jenom proto, že

Společnost Marius Pedersen a.s.
provádí ve sběrném dvoře v Heřmánkovicích na Broumovsku rekonstrukci vážního systému a překládací stanice. Z toho důvodu
bude tento dvůr cca do 31.5.2019
mimo provoz. V této době lze využít
sběrný dvůr na Barvířském náměstí
v Broumově, kde budou přistaveny
velkoobjemové kontejnery na případnou stavební suť a jiné stavební
odpady.

Městská galerie Zázvorka hostí až
do 19. května fotografickou výstavu
členů Sdružení fotografů 5+1. Výstava je otevřena každý den kromě
pondělí.

ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

Rozdíly v cenách mezi Vámi a našimi zákazníky si lehce můžete
spočítat na kalkulačce JES a to bez jakékoliv registrace. Najdete
ji na našem webu. Možná, že se budete divit, kolik peněz za totéž
vyhazujete zbytečně komínem… Zkuste si to…

První zmínka o Staroměstském – Náchodském mlýně je z roku 1445. V roce 1500 zde
fungovaly mlýn, pila a valcha.V roce 1946 byl
mlýn znárodněn, v roce 1989 opět přešel do soukromého vlastnictví. Mele stále… Pravda, povozy, které nyní k mlýnu přijíždějí, se v posledním století
hodně zvětšily. Foto echo

Sběrný dvůr
mimo provoz

Pozvánky
do Zázvorky
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Neřešte své ceny plynu až na poslední chvíli, vše je vždy potřeba připravit
včas, v předstihu a ne „ honit kočku za ocas“. A k tomu se Vám třeba bude
hodit naše služba JES. Každoroční zadání našich zákazníků je jednoduché „
Poptejte, vyjednejte abychom za totéž platili co možná nejméně a to vždy“.
My zajistíme…

V Galerii Fortna v České Skalici si
můžete až do 31. března prohlédnout
výtvarné práce v rámci Českoskalické
palety 2019. Jak už název výstavy napovídá, prezentují v ní svá díla umělci mající blízký vztah k České Skalici – trvalým bydlištěm i permanentní sympatií.

Na konci ledna proběhla školní
soutěž mladých kadeřníků z Centra
propagační tvorby Velké Poříčí. Žáci
3. ročníku při ní vytvářeli v časovém
limitu 70 minut náročné účesy ve sty-
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Tel./Fax: 491 424 522

u kabaretních tanečnic je z větší části
předností vyzývavost a oblečení, které
má překvapovat extravagancí. Nakonec se nám podařilo za přispění odborných konzultací s paní učitelkou
praktické výuky Bc. Simonou Sedláčkovou vytvořit takové vlasové kreace,
které dominovaly celkovému vzhledu
modelky. Po absolvování školního
kola jsme na tréninku a zdokonalování účesů pracovaly ještě usilovněji, což
se ukázalo jako velká výhoda. Obě bychom chtěly moc poděkovat naší paní
učitelce za její pomoc, mnoho skvělých nápadů a trpělivost. Dík patří
také modelkám, které mají na našem
úspěchu rovněž velký podíl. Speciální poděkování za zhotovení součástí kostýmu pak patří třídní učitelce
Mgr. Livii Součkové,“ nezapomněla
všem poděkovat vítězka Markéta, která si právem zaslouží velkou pochvalu
a gratulaci.
Bc. Simona Sedláčková
a Mgr. Renata Lelková

Kuba Šípků,
ředitel obchodní sítě
tel. 602 300 282,
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz
Železničářská 506,
541 01 Trutnov

www.j-e-s.cz

Zlatá jedenáctka
Náchodský pivovar PRIMÁTOR, a.s., si z 29. ročníku Mezinárodního pivního festivalu
v Českých Budějovicích, který se
konal od 11. do 16. února, přivezl tři ocenění - tři pivní pečetě. Tu
nejcennější, zlatou, získalo v kategorii kvasnicové pivo PRIMÁTOR
11 % kvasnicový.
„V kategorii světlý ležák pak byla
naše jedenáctka stříbrná. Považuji
to za obrovský úspěch, protože toto
je jedna z královských kategorií. Porota posuzovala celkem 49 vzorků,“
uvedl sládek a ředitel pivovaru Petr
Kaluža. Třetí úspěch zaznamenal
náchodský pivovar v kategorii pšeničné pivo za PRIMÁTOR Weizen,
který si z Českých Budějovic odvezl
bronzovou pivní pečeť. Hodnoceno
bylo celkem 32 vzorků.
„Český ležák u nás umí uvařit
všechny pivovary. Uspět v této konkurenci je proto těžké a pro nás
velmi důležité. Zisk medaile je o to
cennější, že piva hodnotí sami sládci. A když čeští sládkové řeknou, že

naše, tedy náchodské, pivo z tanku
je nejlepší, tak je to obrovská pocta,“
ohodnotil úspěch v soutěži ředitel
Petr Kaluža.
Soutěže o prestižní Zlaté pivní
pečetě se letos zúčastnilo 245 pivovarů z 20 zemí. Síly poměřily v 33
pivních kategoriích. Za dohledu renomovaných certifikačních autorit
soutěžilo přes 1205 vzorků piv.

Pozor na vlaky!
Chodci i řidiči mají velký problém
odhadnout rychlost přijíždějího vlaku. Tento fakt je někdy poslední osudovou chybou, která má pokračování v chybě úvodní - nerespektování
výstražné signalizace na železničních
přejezdech. Kolejové vozidlo je opravdu jiné, než to silniční...(i nám neplánovaně “ujel” vlak ze záběru – pozn.
redakce). Dále je zde faktor brzdné

dráhy vlaku. Ta závisí na rychlosti,
hmotnosti a adhezi, v každém případě se však počítá ve stovkách metrů,
a to i při relativně nízké rychlosti vlakové soupravy. Nejrychlejší vlaky zastavují přibližně na vzdálenost 1 000
- 1 200 m. Do výpočtu brzdné dráhy
vlaku je nutno zohlednit i reakční čas
strojvedoucího.
foto echo

ECHO

www.novinyecho.cz

KOSMETICKÝ SALON AGLAIA
RITA VACHKOVÁ

(kosmetička
a zdravotní sestra)

Tel. 776 751 200
Nabízí nově – velmi efektivní ošetření s kyselinou
hyaluronovou – 750 Kč nebo s collagenem - 700 Kč
Dále nabízím kompletní ošetření pleti 1,5 h. – 560 Kč

• odepilace, barvení řas, obočí
• líčení, mikromasáž očního okolí
• biostimulační laser, píchání náušnic
• diamantová mikrodermabraze na omlazení a zjemnění pleti
• ošetření IPL – odstranění chloupků, žilek a pigmentových skvrn
• barvení řas při ošetření pleti při předložení tohoto
inzerátu ZDARMA!
Adresa: Náchod, Strnadova 48, II.p

Vypovězení
Memoranda
o spolupráci
na obnově lázní
v Bělovsi
Rada města Náchoda doporučuje
zastupitelstvu schválit výpověď Memoranda o spolupráci na projektu „Město
Náchod - 200 let lázeňství a jeho obnova“ uzavřeného mezi městem Náchodem, společně se svou organizací
Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, a společností IDA SpaMed, s. r. o., zastoupenou
jednatelem Ing. Janem Doubravou,
z důvodu nenaplnění jeho obsahu a odklonu od memoranda.
(kp)

e-mail: echo@novinyecho.cz
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www.autobranka.cz
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
t 3D návrh ZDARMA
t Zaměření technikem ZDARMA
t Montáž kuchyně na míru
t Spotřebiče za internetové ceny

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

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:
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Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Jezdecká stáj Slavíkov si Vás dovoluje pozvat na dva letní příměstské jezdecké tábory pořádané v termínech 1.- 5. července
2019 a 12. - 16. srpna 2019 (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)

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

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

Děti budou mít možnost se seznámit s koňmi a poníky, o které se v naši
stáji staráme, naučí se jak koně správně vyčistit, pomohou se sedláním
a užděním, probereme základní teoretické znalosti, dle schopnosti každého dítěte naučíme jízdu v kroku, klusu či cvalu. Pokud nám počasí
umožní, dopoledne trávíme výukou jízdy na koni na jízdárně na lonži
nebo samostatně, odpoledne vyrážíme na vyjížďky s vodičem po okolí
Slavíkova. Jezdecké hodiny prokládáme doprovodným programem her
a soutěží, či pracemi okolo koní ve stájích nebo ohradách. Poslední táborový den 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 pošleme přihlášku,
pro případné další dotazy volejte na tel. číslo 777 116 654 - Lucie Hlavatá
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V domě seniorů
v Hronově nabízíme

pronájem
prostor

Utěšeným tempem pokračuje v Náchodě v Raisově ulici výstavba nové
zbrojnice pro dobrovolné hasiče. Zatím hasiči sídlí v Hurdálkově ulici, kde
částečně sdílí prostory i s náchodskou městskou policií. Foto echo
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· Kadeřnictví
· Pedikúra
Manikúra
· Kosmetika
Masáže
730 578 292

Na Chocholouši, Hronov | www.alkalisrezidence.cz
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www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
BYTY
2

*Pronajmu byt 2+kk 70 m
v Červeném Kostelci. TEL.:
736 603 169
*Nabízím k pronájmu větší
byt 2+1 v RD v Novém Městě nad Metují - Krčíně. Tel.
736 667 052
*Prodám byt 3+1 na Pražské ul.v
Náchodě. Zateplený, nová okna,
nová fasáda, dům je po rekonstrukci, II. patro. Tel. 739 159 173
*Nabízíme k prodeji družstevní byt 2+kk 68 m2 v nově
zrekonstruovaném
domě
v Náchodě Purkyňově ulici.
Byt je částečně zařízený a připravený k okamžitému nastěhování. Členský vklad je možné rozdělit do splátek. Kontakt
730 517 357, 733 735 709

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Koupím garáž v Hronově, platba v hotovosti. Tel:
739 486 403
*Prodám pozemek pro stavbu rodinného domu o výměře
755m v Novém Městě nad Met.
na Františku.Cena 1100000,Kč. Tel.734 681 375
* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Náchoda do 20 km
na všechny směry, nabídněte
na tel. 774 777 072
*Sháním na Náchodsku
ke koupi domek nebo trvale obyvatelnou chalupu.
Menší opravy nevadí. Cena
do 2,5 mil. Děkuji za nabídky.
Tel: 608 245 634
*Koupím les s pozemkem.
Stáří ani výměra nerozhoduje.
Platba hotově. Horší stav nevadí. TEL.: 773 585 290
PRODÁM

776 622 777

www.realitytichy.cz
*Prodám zděný 3+1 v Náchodě-Bělovsi. Cena dohodou.
Tel.: 725 998 170
*Prodám družstevní byt 3+1
v Novém Městě n. Met., Nad
Stadionem 1304. Cena dohodou. Tel. 723 656 218
*Nabízím k pronájmu větší
byt 2+1 v RD v Novém Městě nad Metují - Krčíně. tel.
736 667 052
*Prodám 1+kk 30 m v osobním vlastnictví po kompletní
rekonstrukci v centru Náchoda. Dům je zateplený, nové
rozvody, elektřina i stoupačky. Cena 1.030.000,- Kč.
Cena zahrnuje veškerý servis
a poplatky, dohoda ohl. Daně
z převodu nemovitosti možná.
Balkon, sklep, vlastní parkovací místo. Přímo od majitele.
TEL.: 603 869 469
*Koupím byt 1+1 nebo 2+1
v OV v panelákovém domě
v Náchodě. Upřednostňuji
lokalitu sídliště Plhov, ulice Běloveská. Rychlé, slušné jednání. Platba hotově.
TEL.: 604 437 128
* Rozvedená žena koupí menší byt v Náchodě, zavolejte
prosím na tel.774 777 073
* Mladý muž koupí byt 2+1
v Náchodě, platím v hotovosti,
volejte na tel. 776 566 630
* Mladá rodina hledá větší byt
nebo dům v Náchodě a okolí,
nabídky prosím na tel.
775 777 073
NEMOVITOSTI

*Prodám dům v obci Heřmánkovice o vel. 3+kk
po částečné rekonstrukci k trvalému užívání nebo jako chalupu. Cena dle dohody. TEL.:
720 534 602

*Prodám palivové dřevo
v metrech, půlmetrech – jasan, olše. 900,-Kč za rovnaný metr. TEL.: 776 327 208
*Prodám suché palivové
dřevo a dřev. odřezky. Tel.
776 322 706
*Prodám satelitní přijímač
Ferguson Ariva – nainstalované ukrajinské kanály. Cena
700,-Kč. Tel. 702 388 389
*Prodám dubové fošny + prkna. Tel. 774 308 086
*Prodám železniční kolejnice. Tel. 774 308 086
*Prodám suché tvrdé palivové dřevo. Tel. 777 690 390
*Prodám
palivové
dřevo suché 550 Kč/m3. TEL.:
702 611 187
*Prodám míchačku na beton
“na jedno kolečko”. Cena dohodou. Tel. 728 378 148
KOUPÍM

* Koupím jakékoliv staré
fotoaparáty a příslušenství
- objektivy,staré fotografie,
reklamní fotografické materiály.TEL.: 777 559 451
* 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 šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání
i z období socialismu v jakémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* 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,
mincea bankovky, pohlednice
a známky. TEL.:724 020 858
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím 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
RŮZNÉ

*Převedu záznamy ze starých videokazet na DVD
nebo Flash disk. Levně. Tel.
777 554 484
* Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod.
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs.
Tel. 777 803 359
*Hledám do zámečnické dílny ženy a muže v důchodovém věku. Tel. 723 515 080
*Provádím zednické a jiné
řemeslnické práce: štuky,
dlažby, obklady, komplet.
rekonstrukce bytu, malby od 3000,-Kč atd. TEL.
702 611 187
* P R O V Z D U Š Ň O VA Č
TRÁVNÍKŮ. Půjčím motorový provzdušňovač trávníků
vertikutátor , cena 450 Kč/
den + vratná kauce po dohodě možno i s obsluhou. Tel.
605 95 73 99
AUTO - MOTO

*Koupím staré motocykly
JAWA, VELOREX, Multicar
stadion, náklad. automobil
PRAGA V3S v jakémkoli stavu, díly. TEL. 776 327 208

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 4. 2019 r.
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SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ
Tel.: 730 173 493
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Rodinné domy, bytové domy,
ČS PHM, rekonstrukce, zateplení,
energetický audit
Kontakt: www.inkopp.cz

Přijmeme

OBSLUHU PARKOVIŠTĚ
v Náchodě
Nejlépe důchodce,
na 4 – 5 hodin denně
Tel.: 602 145 222

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
Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Z

Tel.: 728 386 034

Ů

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

Koupím knihy

BEZPEČNÁ PŮJČKA
DOMŮ
3 000 až 9000 bez úroků
pro nového klienta
OSVČ, zaměstnance,
důchodce, ženy na MD
Tel. 602 357 235

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

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10
3RWĜHEXMHWHSHQt]H"

NA ZAKÁZKU A KAŽDÉMU
NA MÍRU NABÍZÍM NEREZOVÉ
VÝROBKY:
VNITŘNÍ A VENKOVNÍ
ZÁBRADLÍ-BALKÓNY
NA BYTOVÝCH DOMECH
A PANELÁCÍCH, SCHODIŠŤOVÉ
ZÁBRADLÍ, VENKOVNÍ SUŠÁKY
NA PRÁDLO, PŘÍSTŘEŠKY NAD
DVEŘE, PERGOLY, POJEZDOVÉ
BRÁNY, BRANKY. SVAŘOVÁNÍ
HLINÍKU A DALŠÍ VÝROBKY.
Tel. 608 233 084
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Koupím vše, co se týká legií
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

TEL.: 722 907 510
PŮJČKY pro občany a OSVČ
okr. Náchod
tel. 736 444 605

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554

+/50©-

AUTOrMOTOSOUÄ½STKY 
MOTOCYKL MOPEDA BICYKL

4%,

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

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

Tel.: 608 10 38 10

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

PO

ZĩSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
9<./,'Ì03ĩ'86./(3'ĩ0
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Vyklízení a likvidace
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STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

www.novinyecho.cz

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

e-mail: echo@novinyecho.cz

VÝLOV RYBNÍKU
HRADIŠTĚ
Český rybářský svaz MO Nové
Město nad Metují pořádá výlov
rybníku Hradiště – u starého koupaliště. Výlov proběhne v sobotu
30.března 2019 od 8.00 hodin. Občerstvení je zajištěno.

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172
www.sbdnachod.cz
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Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici
vejce ve tvaru Mimoně, ale i kraslice zdobené netradičním způsobem, za pomoci stužek, korálků,
pírek a jiných přírodnin. Účastní
se lidé všech věkových kategorií,
a to jak jednotlivci, tak členové zájmových kroužků, kluby aktivních
seniorů i školy“ pochvaluje si Martina Grymová, pracovnice muzea.
Příjem kraslic do soutěže probíhá
až do 22. března 2019 a přinést je
můžete do Městského muzea nebo
Městského informačního centra
v Novém Městě nad Metují. Výstava Velikonoce v muzeu se uskuteční
od 9. do 22. dubna 2019. Otevřeno bude vždy od úterý do soboty
od 10 do 16 hod. (polední přestávka 12:00-12:30 hod.) a od Velkého
pátku do Velikonočního pondělí
pak každý den. Více informací se
dozvíte na tel. 491 472 119 a www.
muzeum-nmnm.cz
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Velikonoce jsou svátky spojené s oslavou jara, během nichž si
lidé zdobí své příbytky barevnými dekoracemi. Městské muzeum
Nové Město nad Metují pořádá
každoročně ve velikonočním čase
výstavu Velikonoce v muzeu, která umožňuje kreativním lidem vystavit své, často originálně pojaté,
kraslice a návštěvníkům formou
hlasování vybrat tu nejkrásnější.
„Scházejí se nám opravdu originální kousky – měli jsme tu obří

Tel./Fax: 491 424 522

Leošek je asi roční pejsek, kterého
někdo přivázal provazem o plot.
Z počátku je bázlivý, ze strachu trochu vrčí, ale jak pozná, že mu nikdo
neublíží, je to mazel.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498
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V těchto dnech si připomínáme
výročí německé okupace Čech, Moravy a Slezska (1939). Jednalo se o anexi
zbylého území české části Československa, které utrpělo zásadní územní ztráty již v roce 1938 v souladu
s Mnichovskou dohodou mocností.
Zřízením Protektorátu Čechy a Morava pozbyly definitivního smyslu
i vojenské pevnosti, které byly budovány na obranu hranic Československa . V našem regionu jich najdete
stále hojnost, Náš snímek zachycuje
jeden z obranných bodů předválečné
fortifikace na linii Náchod (Pavlišov)
– Horní Radechová.
Foto echo

Na mistrovství se neztratili

HLEDAJÍ DOMOV

Kačenka se našla společně s bráškou
Kájíkem na zahradě jednoho domku. Nikdo je nepostrádá, nikdo je
nehledá, takže jim hledáme nový domov (i Kájíkovi). Oba jsou asi roční
sourozenci. Jsou z počátku bázliví,
ale na mazlení si umí velmi rychle
zvyknout.

str.

Foto: Josef Voltr
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Na fotografii zleva: Šimon Klimeš, trenér Jiří Vondřejc, Vít Kverek, Michal Čuda,
Jří Bruha, Martin Kvapil

O prvním březnovém víkendu
se v Ostravě konalo Mistrovství ČR
v atletice žáků a žákyň v hale. Z Náchoda odjela trojice vybraných závodníků ve složení Jiří a Michal Bruha
a Šimon Klimeš. Již samotná účast je
obrovským úspěchem. O to větší byla
radost, když tato trojice přivezla dvě
bronzové medaile.
Jiří Bruha v rozběhu na 60 m časem
7,29 sec. postoupil do finále, kde celkově skončil na vynikajícím 3. místě
a výkonem 7,25 sec. si vytvořil osobní rekord. O den později běžel 150 m
za 17,48 sec. a opět se probojoval
do finále a časem 17,54 sec. skončil
na 6.místě.
Na závěr šampionátu se běžela štafeta na 4 x 200 m, kde z dvaceti družstev skončil náchodský tým na neuvěřitelném 3. místě a bral bronzové
medaile časem 1:37,72 min. (JV)

Rozhovor: film Léto s gentlemanem, hlavní role a autorství scénáře Jaromír Hanzlík
V náchodském kině Vesmír se
uskutečnila předpremiéra nového
českého snímku Léto s gentlemanem.
Součástí projekce bylo i setkání s filmařskou delegací, ve které nechyběli ani režisér snímku Jiří Adamec
a představitel jedné z hlavních rolí
(a zároveň autor scénáře) Jaromír
Hanzlík. Díky laskavé spolupráci s vedením kina Vesmír se nám podařilo
získat pana Adamce (rozhovor jsme
přinesli v minulém vydání ECHA)
i pana Hanzlíka ke krátkému rozhovoru pro noviny ECHO.

den a půl roku. V českých poměrech
je to snad nejrychlejší realizace celovečerního filmu od scénáře, přes natočení až po premiéru.

hoto hard disku paměti dají tahle data
stáhnout, pokud jsou potřeba. A vy je
můžete použít, ať už při herecké práci
nebo té scénáristické.

Jaká byla vaše představa – jako scénáristy – pro realizaci filmu?
Moje představa při psaní scénáře
byla ta, že by se režie ujal Jirka Menzel. Že bych mu scénář nabídl k přečtení… Než jsem to však stačil udělat,
onemocněl. Domluvili jsme se tedy
s Jirkou Adamcem, v jehož režii je
nyní film natočen.

Zaujal mě protiklad v názvech filmů: Léto s kovbojem, Léto s džentlmenem. Hráli se vám ve vaší herecké
kariéře lépe kovbojské nebo džentlmenské role?
(úsměv) Moje představa je, že herec
by měl umět zahrát všechno, ať už je
to kovboj nebo džentlmen, zhýralec
nebo kostelník.

Pane Hanzlíku, film Léto s gentlemanem byl realizován za 18 natáčecích dnů. Jak dlouho jste psal scénář?
Víte, už si nyní nevybavím, jak
přesně dlouho jsem ho psal. Bylo to
v létě roku 2017. Překvapilo mě, že to
šlo poměrně rychle. Ještě více bylo
překvapivé, že od okamžiku, kdy jsem
začal psát scénář, do okamžiku pražské premiéry filmu, uběhlo pouze je-

Říká se, že cokoli píšeme, píšeme
o sobě… Má scénář nějaké autobiografické rysy?
Určitě. Když člověk píše poprvé
v životě, píše na základě vlastních životních zkušeností, co kde viděl, zaslechl. My herci máme ještě i takovou
zvláštní paměť, která ukládá na ten
hard disk různé životní situace, střípky událostí. Je zvláštní, že se to z to-

Na kterou cílovou skupina diváků
cílí film Léto s džentlmenem?
Když jsem psal scénář, myslel jsem
především na ženskou část filmového
publika. Byli bychom ale neradi, pokud
by na náš film chodily výhradně ženy,
protože jak říká Jirka Adamec, je to
párový film. Měli by na něj přijít muži
i ženy ve dvojicích, protože si oba můžou z tohoto filmu něco odnést.

Máte nějaký vztah k Východním Čechám?
Mám jednoho kamaráda, který
má také lví podíl na tom, že film Léto
s džentlmenem vznikl. Ve vesnici, kde
jsme natáčeli, má zároveň i trvalý pobyt. A tento člověk mě již mnoho
let inspiruje a občas i nutí k tomu, abychom jezdili na kole. Pochází z pod-

hůří Orlických hor – z Lanškrouna.
Na sklonku září a října jsme jeli na kole
z Prahy právě do Lanškrouna. Byl to
krásný nezapomenutelný výlet. Nádherné počasí. Takže jsem k vám na východ Čech dokázal přijet i na kole!
Za rozhovor poděkoval Mirek Brát
(foto: produkce filmu
Léto s gentlemanem)

