
Ročník 26 / číslo 19 / 28. června 2019           ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY           26 000 VÝTISKŮ                                
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WWW.NOVINYECHO.CZ

červen 1948, sloučení peněžních 

ústavů v Polici nad Metují 

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

Nákup v příjemném prostředí 
plně klimatizované prodejny Jarmila Zemánková, 

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

SLEVY NA OKNA 
AŽ 50% 

OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA
PLASTOVÉ DVEŘE

EUROOKNA

TANAX
ZÁRUKA 10 LET!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

HLEDÁME 
SPOLEHLIVÉ DISTRIBUTORY LETÁKŮ 
DO SCHRÁNEK V NÁSLEDUJÍCÍCH 

LOKALITÁCH:
NÁCHOD – DOLNÍ BĚLOVES, 

CENTRUM (OKOLÍ SOUDU), BABÍ, LIPÍ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – KAŠTÁNKY

ČERVENÝ KOSTELEC – VĚTRNÍK, LHOTA, BROUMOV

Více informací na tel. 603 990 636 
nebo e-mail: bamoscvejn@seznam.cz

Hledáme spoleHlivéHo 
distributora/ku novin eCHo 

více informací na tel. 602 103 775 
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

(případně i letáků) pro maCHov a Žďárky.
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TICHÁ VZPOMÍNKA 
Dne 25.6. by se dožil 85 let 

pan Pavel Barva ze Šonova.
Dne 9.7. uplyne smutných šest let, 

kdy nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka a dcera s rodinou

V  těchto dnech se dostává mezi 
čtenáře další číslo vlastivědného 
sborníku Rodným krajem. Je opět 
plné zajímavých článků z  našeho 

regionu, které se týkají historie, pří-
rody, či pozoruhodných životních 
osudů. Na stránkách Rodného kraje 
si tak budeme moci mj. připome-
nout kulatá výročí 700 let od  prv-
ní zmínky o  Rýzmburku, nebo 120 
let včelařského spolku v  Červeném 
Kostelci. Projdeme se známými 
i neznámými skalními branami pís-
kovcových měst Teplicka a  Policka, 
seznámíme se s  jeho veličenstvem 
Mikadem, mandarinským králem 
z Hronova, či životem a dílem svě-
tově proslulého asyrologa Benna 
Landsbergera, jehož předci pochá-
zeli z Náchoda.

58. vydání Rodného kraje bude 
v  našem městě k  dispozici na  ob-
vyklých prodejních místech. Infor-
mace o  předplatném a  prodejních 
místech Vám poskytneme na  tel.: 
491 465 919.

Ve dnech 21. – 23. června probíhaly závěrečné práce na propojení ulic 
Poštovní a Raisova v centru Náchoda. Silničáři provedli �nální pokládku 
asfaltového povrchu, dokončily se chodníky i dopravní značení. V Náchodě 
tak skončilo další dopravní omezení.

Zamýšlíme-li se  nad polistopa-
dovým vývojem po roce 1989 v naší 
společnosti, pak je třeba s  velkým 
povděkem kvitovat, že nastal mimo-
řádný rozvoj individuality, osobnos-
tí, tvořivosti jedinců v  míře dosud 
u nás nevídané. Tak tomu je výrazně 
zejména na jaroměřském gymnáziu. 
Projevilo se to při letošních zdaři-
lých oslavách 100 let reálky a gym-
názia Jaroměř v  sobotu 15. června. 
Program oslav byl z gruntu postaven 
na  „vaření slavnostního programu 
z vlastních zdrojů“, jak mně s hrdostí 
prozradila jaroměřská gymnaziální 
profesorka magistra Eva Stejskalo-
vá. Program vytvořili současní žáci 
i  bývalí absolventi. První proslov 
přednesl ředitel gymnázia magistr 
Karel Hübner, který srdečně krátce 
přivítal současného hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje PhDr.  Jiřího 
Štěpána, Ph.D., jenž ve  své zdravici 
označil naše jaroměřské gymnázium 
za  „klenot mezi středními školami 
Královéhradeckého kraje“. Vlídná 
slova uznání na  adresu pedagogů 

i  studentů GJŽ adresoval starosta 
města Jaroměře Josef Horáček. 

Organizátoři k  oslavám vyda-
li řadu upomínkových  předmě-
tů. Mezi nadčasové by měla patřit 
96stránková brožura Almanach 
Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř 
ke  100. výročí založení  školy. Ně-
kteří absolventi, zejména někteří 
historikové budou poněkud asi 
zklamaní, že sborník neregistru-
je stoletý historický vývoj reálky 
a  gymnázia v  Jaroměři 1919-2019, 
ale především poslední čtvrtstole-
tí 1994-2019. Gymnázium vydalo 
k  propagaci školy a  jubilea tiskem 
barevný i černobílý nástěnný kalen-
dář na rok 2020 v autorství studentů 
školy, dále malý kalendářík na  rok 
2020, tzv. butony, propisovací tužky 
i vkusné tričko, vše s jubilejním lo-
gem 100 let GJŽ.

 Jinak samotný průběh oslav 
v  pátek 15. června 2019 byl velmi 
zdařilý a  měl rozměr nejen mezi-
národně kulturní (vystoupil pěvec-

ký sbor  hostů z polské partnerské 
střední školy Lycea Ziębice), ale 
i duchovní přínos. 

V  neděli 16. června 2019 byla 
totiž v  chrámu sv. Mikuláše v  Ja-
roměři ještě odsloužena mše sva-
tá „za  profesory a  studenty reálky 
a  gymnázia Jaroměř během stoleté 
existence 1919-2019 z  iniciativy  
absolventa  JUDr.  Viktora Kuči, 
soudce Krajského soudu z  Hradce 
Králové“. 

Jaroměřské gymnaziální slav-
nosti se tedy zcela vydařily, k  če-
muž přispělo i  slunečné počasí, 
snad až úmorné vedro přerušené 
večer o půl osmé bouřkou s deštěm. 
Hojně navštívené oslavy jistě utkví 
v  paměti nejen absolventů, žáků, 
ale i  pedagogů  reálky a  gymnázia 
Jaroměř, kteří se ke své alma mater 
sjeli z celého Česka, aby vzpomínali 
a slavili.

PhDr. Jiří UHLÍŘ (redakčně 
kráceno), foto Jiří Polák, kresba 

akad. malíř Jiří Škopek

Porota unikátního srovnávacího 
průzkumu Místo pro život 2019 udělila 
Královéhradeckému kraji první místo. 
Tento projekt vyhodnocuje životní pod-
mínky v jednotlivých krajích a snaží se 
upozorňovat na nejlepší regiony České 
republiky. Kraj získal prvenství už loni. 

„Královéhradecký kraj potřetí zví-
tězil v anketě Místo pro život. Prvními 
mezi ostatními kraji jsme již druhý 
rok po  sobě. Je to důkaz, že jsme sku-
tečně regionem, kde se lidé cítí bezpeč-
ně a  dobře se jim zde žije. Vynikáme 
všeobecnou kvalitou života, kvalitním 
školstvím, zdravotnickou sítí, ale třeba 
i dostupnými sociálními službami. Těší 
mě, že mohu žít v tak skvělém regionu 
a  děkuji všem jeho občanům, protože 
jsou to právě oni, kdo dělají náš kraj 
nejlepším místem pro život,“ říká hejt-
man Královéhradeckého kraje Jiří Ště-
pán (na fotogra�i vlevo). 

Podle srovnávacího výzkumu mo-
hou být obyvatelé Královéhradec-
kého kraje s  podmínkami pro život 
skutečně spokojeni. Kvalitní výsledky 
vykazuje region prakticky ve  všech 
sledovaných oblastech. V  celorepub-
likovém srovnání je na  tom výborně 
ve zdravotnictví a sociálních službách, 
například do  lékáren to zde mají lidé 
vůbec nejblíže. V  Královéhradeckém 

kraji je dobře rozvinutá infrastruktura, 
což potvrzuje také nejkratší průměrná 
vzdálenost na poštu. 

„Jsme kraj, který se může pyšnit 
nádhernou přírodou, zajímavými mís-
ty pro turistiku či moderními centry 
průmyslu a  obchodu. Věřím, že toto 
ocenění zvedne už tak vysokou prestiž 
Královéhradeckého kraje nejen mezi 
turisty. Je to pro nás závazek, abychom 
naše obyvatele nezklamali a pokračova-
li v dobře nastavené práci, která je vidět 
i za hranicemi našeho kraje,“ doplňuje 
radní pro regionální rozvoj a cestovní 
ruch Pavel Hečko. 

„Připočíst je třeba bezpečnost na sil-

nicích a také dobré podmínky pro vzdě-
lávání a  péči o  děti. Ty se ve  školách 
určitě netísní tolik jako ve většině ostat-
ních krajů. Zapracovat by to chtělo pře-
devším na oblasti zaměstnanosti a pra-
covního trhu. To je jediná oblast, v níž 
region nedosahuje ani celorepublikově 
průměrného výsledku. Významně se 
na tom podílí vůbec nejvyšší nezaměst-
nanost mladých ve věku od 15 do 24 let. 
Větší péči by si ze strany veřejné správy 
zasloužily rovněž investice do  ochrany 
životního prostředí, které jsou při srov-
nání s  ostatními kraji nízké,“ hodnotí 
zpráva Místa pro život Královéhradec-
ký kraj. 

V  České Skalici budou  v  období 
od  3. července do  28. srpna probíhat 
komentované prohlídky města zaměře-
né na zdejší památky i mementa bitvy 
u České Skalice v roce 1866. Rezervace 
na prohlídku je nutná. Zájemci  bližší 
info najdou i na webu www.ceskoska-
licko.cz

Sborník Rodným krajem č. 58

Gymnázium Jaroslava Žáka jubilantem

Potřetí Místem pro život 

Po Skalici 
s komentářemTICHÁ VZPOMÍNKA

Dne 12. července 2019 vzpomeneme 
smutných 20 let, kdy nás navždy opustili 

paní Zdeňka (porodní asistentka) 
a pan Václav Kolbovi 

z Nového Města nad Metují.

Vzpomeňte s námi.
 Dcera Zdeňka s rodinou 
a syn Václav s rodinou.

VZPOMÍNÁME

Nikdy nezapomeneme. 
Dcera Miluška s manželem, vnoučata a pravnoučata. 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým komerčním 
prostorem sloužícím  jako obchod a skla-
dy. Obchodní prostory jsou se zázemím, 
kanceláří a kotelnou. Obchod má 2 vstu-
py. V 2NP jsou dva větší byty se samo-
statným vchodem a garsonka.

Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč         
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ............................2 800 000,- Kč          
Rodinný dům se dvěma byty v Novém Městě nad Metují, zahrada, garáž ........................2 450 000,- Kč                  
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- Kč

Prázdný je domov teď, 
smutno je v něm, vzpomínky 

na Vás zůstaly jen. 
Mami, tati, strašně moc mi chybíte.

30. června uplyne 10 let, co nás 
navždy opustila moje maminka, 

babička a prababička, 
paní učitelka Věra Vítová 

a 7.srpna to bude 12 let, co navždy 
odešel můj tatínek, dědeček 

a pradědeček, hudebník 
pan Josef Vít ze Žďárek.
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 S  nadcházejícím letním poča-
sím přijde v Polici nad Metují jistě 
vhod možnost  zapůjčení kolobě-
žek Kostka v  tamním informač-
ním centru. Základní půjčovné je 
na dvě hodiny /80 Kč/. K zapůjče-
ným koloběžkám jsou bezplatně 
nabízeny  ochranné přilby, bezpeč-
nostní zámky, nářadí. Více infor-
mací na www.sportvpolici.cz

V  rekreačním areálu Brodský 
u  Červeného Kostelce proběhne 
II. ročník setkání veteránů (nikoli 
válečných, ale těch plechových, co 
přežily mnohé bitvy na  silnicích 
všeho druhu – pozn. red.) Máte – 
li rádi staré motorky či stará auta, 
přijďte se na  Broďák 20. července 
podívat. 

Mimo hlavní výstavbu nového pa-
vilonu v Oblastní nemocnici Náchod 
probíhá také celá řada menších prací 
na  modernizaci jednotlivých oddě-
lení. V  pátek 21. června tak došlo 
k  slavnostnímu uvedení do  provozu 
zrekonstruovaných prostor pro radio-
diagnostické oddělení, které nabídne 
nejenom lepší prostředí pro pacienty, 
ale také kvalitnější diagnostiku díky 
novým přístrojům. Projektovou do-

kumentaci za  přibližně 500 tisíc ko-
run pořídila nemocnice ze svých pro-
středků, investorem stavebních úprav 
a technického vybavení za celkem 18 
milionů korun je Královéhradecký 
kraj.

„Jsem rád, že se podařilo podle plá-
nu dokončit stavební práce a vybavit 
prostory novými moderními přístro-
ji, které umožní kvalitnější vyšetření 
pacientů a  lékařům a  zdravotnímu 

personálu zjednoduší práci a  zlep-
ší komunikaci s  dalšími odděleními 
nemocnice,“ řekl ve  své úvodní řeči 
náměstek hejtmana pro zdravotnictví 
Aleš Cabicar. „Místnosti původního 
ředitelství v  ambulantním pavilonu 
A ustoupily ultrazvukovým vyšetřov-
nám a místo původního ultrazvuku je 
nyní rentgen. Pacienti, kteří potřebují 
ambulantní vyšetření, mají vše po-
třebné v  jedné budově a  nemusí tak 
chodit po  celém areálu nemocnice,“ 
uvedla ředitelka Oblastní nemocnice 
Ivana Urešová. „Spuštěním nového 
rentgenu jsme se posunuli do 21. sto-
letí. Přístroj je plně digitální, odpadlo 
tak zdlouhavé vyvolávání a  zobrazo-
vání obrazu na  foliové desky. Lékař 
si může okamžitě zobrazit výsledek 
rentgenování na  obrazovce počítače 
a  případně ho poslat elektronickou 
cestou dalším oddělením v nemocnici 
nebo lékařům, kteří si snímek vyžá-
dali,“ popisuje nový rentgen primář 
radiodiagnostického oddělení Marek 
Strnad. „Dvě ultrazvuková pracoviště 
umožní vyšetřit více pacientů prak-
ticky bez objednání. Pod vedením 
zkušeného lékaře může také získávat 
na  druhém pracovišti praxi a  zkuše-
nosti mladý začínající doktor,“ dodává 
primář Strnad.

Karel Petránek 

Od  začátku letošního roku se žáci 
třídy 3. PD oboru Propagační design 
z Centra propagační tvorby a polygra-
�e Velké Poříčí zapojili do  výtvarné 
disciplíny mezinárodního projektu 
CEMACH. Jedná se o kreativní soutěž 
pro studenty středních a vysokých od-

borných škol v České republice, Izraeli, 
na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku, 
jejímž cílem je seznámit studenty s Iz-
raelem.. Na  začátku května dostaly 
dvě žákyně z Poříčí, Barbora Jiřičková 
a  Zuzana Jakušová, pozvání na  slav-
nostní ceremoniál vyhlášení vítězů 

soutěže, který se konal v  prostorách 
pražské židovské obce. A  výsledky? 
Bára Jiřičková získala za svoji práci věc-
nou cenu. Zuzana Jakušová prezento-
vala práci s názvem Kapka vody, která 
velmi citlivě re�ektuje stav životního 
prostředí. Upozorňuje na význam vody 
a důmyslný způsob odsolování mořské 
vody užívaný v  Izraeli. Porotu zaujala 
jak volbou neotřelé techniky lihových 
inkoustů, tak i poutavým textem. Zu-
zanin text je aktuální i pro naši zemi: 
„Jsem stará stejně jako Život sám. Je 
v mé moci jej darovat nebo brát. Jsem 
základ existence všeho živého na Zemi. 
V  dnešní době je ale vše ohroženo. 
Slábnu a se mnou celý svět. Jsem voda.“ 
A  Zuzana k  tomu dodává: „V  dnešní 
době je stále více aktuální otázka ne-
dostatku vody na celé planetě. Proto je 
o tomto tématu potřeba víc a víc mlu-
vit, ale především začít jednat. Já jsem 
k tomu dostala příležitost a hlas jedince 
měl najednou sílu.“ A teď to nejdůleži-
tější. Za  svou vynikající práci Zuzana 

vyhrála pobyt v Izraeli, kterého se zú-
častní druhý týden v červenci!

Blahopřejeme oběma studentkám!

Mgr. Petra Rainetová, Bc. Zuzana 
Nováková a Mgr Renata Lelková
Střední škola průmyslová, textilní 

a polygra�cká Hronov
Centrum propagační tvorby 

a polygra�e Velké Poříčí

Galerie výtvarného umění v Ná-
chodě vás zve i  o  prázdninách 
do svých prostor v zámecké jízdár-
ně na dvojici výstav. První výstava 
nazvaná Pták Ohnivák – scénogra-
�e k  dílům ruských autorů před-
staví scénické a  kostýmní návrhy 
k několika inscenacím a  fotogra�e 
z  divadelních představení. Na  vý-
stavě náchodská galerie spolupra-
cuje s  Ruským střediskem vědy 
a  kultury, s  Archivem Národního 

divadla a s Divadelním oddělením 
Národního Muzea. Druhá výstava 
z cyklu Umělci do 40 let s názvem 
Ondřej Oliva – Urban Space  před-
staví díla talentovaného sochaře 
vytvářejícího vizuálně zajímavé ob-
jekty, které jsou svým tvarem a ob-
sahem čitelné i pro běžného diváka 
(vernisáž této výstavy je ve  středu 
3. 7. v 17 hodin).  Obě výstavy pak 
potrvají až do do 8. září t.r.

Začalo to tím, že jsme se 17. červ-
na po  vyučování v  16.00 hodin se-
šli u  nás ve  škole ve  Velké Jesenici.. 
S  paní ředitelkou jsme si společně 
zahráli na schovávanou, bylo to fakt 
super. Až jsme dohráli, snědli jsme 
pár palačinek od  jedné maminky 
a  po  chvíli přijel manžel paní ředi-
telky pan Polák z Jiráskova gymnázia 
v  Náchodě. S  ním jsme dělali velmi 
zajímavé pokusy např. nesmáčivý pí-
sek, duha z hranolu nebo z CD, ská-
kavé blechy (plíšky z varné konvice), 
neposlušný plovák atd. Při jednom 
pokusu s  rozsvícením žárovky jsme 
zjistili, že jsme vodiví. Pak jsme měli 
k  večeři těstovinový salát, který pro 
nás připravily naše kuchařky, nebo 
palačinky. Šli jsme potom na  hřiště 
a hráli na schovávanou. Pak jsme šli 
zpátky do  školy do  družiny a  hrá-
ly různé hry. Připravovali jsme se 
na  stezku odvahy a  čekali, až bude 
tma. Kolem 11 hodiny, při úplňku, 
pro nás paní ředitelka připravila stez-

ku odvahy přes místní hřbitov. Sice 
jsme se trochu báli, ale na konec jsme 
to zvládli. Bylo to super, po  stezce 
odvahy nám paní ředitelka dala od-
měny a šli jsme do tříd.  Holky spaly 
v  jedné třídě a kluci v  té druhé. My 

holky jsme si nařídily budík na  2 h. 
v noci a chtěly jsme kluky nalíčit, ale 
byly jsme moc ospalé, tak jsme to 
nechaly být. Ráno jsme se nasnídali 
palačinek.

Žáci 5. ročníku z Velké Jesenice                

Zmodernizované radiodiagnostické oddělení slouží pacientům

Půjčovna 
koloběžek

Veteráni 
na Broďáku

Slábnu a se mnou celý svět. Jsem voda!

Prázdniny v galerii

Spaní ve škole

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. 

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

ENERGETICKÉ OKÉNKO 183.
Vážení a milí čtenáři,

Naše nově otevřená
ENERGETICKÁ PORADNA JES
je k dispozici všem zdarma a zvláště pro ty z Vás:

   1) Kteří se nevyznají ve svých stávajících smlouvách
        s dodavateli energií
   2) Kteří si pouze chtějí ověřit, zda mají dobře nastavené
        ceny energií
   3) Kteří se „zamotali“ do nepřehledných vztahů s různými poradenskými
        organizacemi a dodavateli energií
   4) Kteří se nevyznají ve svých vyúčtováních za energie 
   5) Kteří udělali nějaké změny u dodavatelů a nejsou si jisti, zda to byli kroky
        správným směrem
   6) Kteří něco odsouhlasili po telefonu a ráno se probudili s pochybnostmi
        zda udělali správně
   7) Kteří chtějí vědět něco o vývoji cen na velkoobchodních trzích s energiemi
   8) Kteří nevědí jak se dívat na výsledky různých porovnávačů cen energií
   9) Kteří chtějí vědět co je důležité před uzavřením jakékoliv smlouvy
        s dodavatelem energií atd.
10) Kteří chtějí vědět zda mají uzavřenou dobrou smlouvu s dodavatelem energií
11) Kteří chtějí vědět zda mají uzavřenu dobrou smlouvu s poradenskými
       organizacemi

Ochotně Vám poradíme. Písemné žádosti o radu vyřizujeme do 24 hodin.
Vycházíme z dlouholetých zkušeností a pečlivě sledujeme veškeré novin-
ky na trhu s energiemi. 

S úctou Váš

Zleva: Náměstek hejtmana Aleš Cabicar, ředitelka ONN a.s. Ivana Urešová, primář Marek Strnad 
a předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Marian Tomášik v nové 
místnosti s rentgenem.
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Pro žáky ZŠ Babí jsme ke dni dětí připravili nevšední zážitek. Zúčastnili 
jsme se krásného koncertu Filharmonie Hradec  Králové - „ Děti v moři 
hudby.“

Představil se nám chlapecký sbor Boni pueri a osmiletá česká klavíristka 
Klárka Gibišová. Děti dětem ukázaly, jak moc je pro nás hudba důležitá. 
Žáci si uvědomili, kolik se toho s návštěvou takové události pojí. Měli pří-
ležitost slavnostně se obléct a vidět talentované děti s obdivuhodnou disci-
plínou. Koncert byl pro všechny velkým zážitkem.

Kolektiv ZŠ Pavlišovská, Babí

Slavnostní otevření hotové stavby provedli ve čtvrtek 20. června zástupci 
Královéhradeckého kraje, dodavatelské �rmy EUROVIA CS a společnosti 
Škoda Auto. Rekonstrukce vozovky v délce 2,9 km trvala více jak rok a vyšla 
na 48 milionů korun. Vedle opravy silnice vznikl ve stejné době nový železnič-
ní viadukt na křížení železniční trati Nové Město nad Metují – Opočno. Došlo 
zde k rozšíření pro�lu, což umožní obousměrný průjezd vozidel.

„Jsem rád, že obyvatelé Náchodska mohou znovu plně využívat silnici mezi 
novoměstskými Spy a Krčínem. Ačkoliv tato komunikace spadá mezi silnice tře-
tí třídy, její vytížení odpovídá silnicím vyšších tříd. Rekonstrukce přinese nejen 
zlepšení bezpečnosti provozu, ale hlavně všichni, kteří jezdíme takzvanou myší 
dírou, uvítáme konečně průjezd ve dvou pruzích. Navíc jsem nesmírně rád, že se 
podařilo přesvědčit SŽDC, aby rekonstrukci železničního mostu provedli současně 
s rekonstrukcí silnice, a ne až v původně plánovaném termínu 2020,“ uvedl první 
náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za dopravu.

Projekt v rámci průmyslové zóny administrovalo krajské Centrum investic, 
rozvoje a inovací, oddělení průmyslových zón. Akce si vyžádala celkem 48 mi-
lionů korun včetně DPH – 75 % �nancí pokryl rozpočet Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR, 25 % doplatil Královéhradecký kraj.

Kontrolní akce revíru

„Děti v moři hudby“

Silnice ze Spů do Krčína slavnostně otevřena

Za  účasti členů Rybářské stráže 
revíru 451200 Rozkoš, Policie ČR 
– obvodní oddělení Česká Skali-
ce a Nové Město nad Metují a Ci-

zinecké policie Hradec Králové, 
obvod Hronov proběhla  v  sobotu 
22.června 2019 v čase od 14 do 17 
hodin kontrola revíru přehrady 

Rozkoš. Kontrola proběhla částeč-
ně za  pomoci motorového člunu 
Policie ČR, obvodního oddělení 
Česká Skalice.Zkontrolováno bylo 
více jak 200 osob. Akce se zamě-
řila na  kontrolu totožnosti, včetně 
cizích státních příslušníků.  Pří-
slušníci Cizinecké policie využili 
moderní techniky k  lustraci kon-
trolovaných osob. Kontrolovány 
byly úlovky a  rybářské doklady. 
Drobné prohřešky, jako váhy ryb 
nebo špatná data na  povolenkách, 
byly tentokrát řešeny domluvou.Jak 
mi řekl pan Jaroslav Jindra, vedou-
cí rybářské stráže a  předseda MO 
ČRS Nové Město nad Metují, akce 
měla za  cíl propagaci součinnosti 
rybářské stráže a Policie ČR a další 
kontroly budou následovat.  

Laďka Škodová, 
ilustrační foto Mirek Brát 

Léto a  letní prázdniny už 
tradičně přinášejí pro děti a mlá-
dež možnosti různých aktivit 
na  trávení volného času. Netra-
diční a  jedinečnou možnost ne-
jen pro děti regionu Podkrkonoší, 
ale z celé České republiky, přináší 
společnost Victory Investments 
ve spolupráci s italským velkoklu-
bem FC Internazionale Milano, 
a  to letní fotbalový kemp INTER 
Academy Camp Czech Republic. 
INTER Academy Camp je o�ciál-
ním letním fotbalovým kempem 
akademie milánského klubu „ne-
razzurri“, který se uskuteční v naší 
zemi historicky poprvé, v termínu 

15. 7. - 20. 7. 2019 ve fotbalovém 
komplexu MFK Trutnov. Kemp 
pod vedením italských profesio-
nálních trenérů z  mládežnického 
sektoru a  akademie FC Interna-
zionale Milano a za asistence na-
šich domácích trenérů je určen 
pro děti a  mládež ve  věku od  5 
do 17 let. INTER Academy Camp 
v  Trutnově má dvě formy, buď si 
účastník může zvolit denní kemp 
bez ubytování, kdy dítě přichází 
ráno na denní program a odpole-
dne odchází s  rodiči domů, nebo 
pobytový kemp, tj. s  ubytováním 
během celého turnusu od  pon-
dělí (případně neděle) do  soboty, 

a  tím pádem i  se službami a péčí 
na  hotelu. Dětem, mládeži a  fot-
balovým nadšencům se účastí 
v INTER Academy Camp naskýtá 
jedinečná příležitost navázat  nová 
přátelství a  vstoupit do  velké ro-
diny „nerazzurri“. Pro přihlášení 
do kempu využijte on-line regist-
rační formulář na webu, naše kon-
takty nebo sledujte pro�ly INTER 
Academy Camp Czech Republic 
na sociálních sítích.

Těšíme se na setkání s vámi 
a vašimi šampiony v letním 

INTER Academy Camp
v Trutnově!

Vítejte v rodině „NERAZZURI“!
aneb letní kemp akademie Interu Milán poprvé v Čechách!

CZECH REPUBLIC
TRUTNOV 15.-20.7.2019

camp@interacademy.cz
+420 736 180 260

www.interacademy.cz/camp
#interAcademyCampCzechRepublic

chemické výrobní družstvo

 tradiční výrobce kosmetiky a nátěrových hmot se sídlem v Novém Městě nad Metují

vypisuje výběrové řízení na pozici: 

 VEDOUCÍ DIVIZE KOSMETIKY
Náplň práce: n řízení výrobní divize kosmetiky 
                         n řízení činnosti vývojového oddělení
                         n spolupráce při vytváření  koncepce společnosti
                         n kontrola dodržování výrobně technické dokumentace
                         n získávání a realizace nových výrobních programů      
                             n dohled nad smluvní výrobou 

Požadujeme: n vzdělání VŠ / SŠ/ chemického směru  
                         n zkušenost s vedením pracovního týmu 
                         n zkušenost s prací ve vývojovém oddělení min. 3 roky
                              n organizační schopnosti, komunikativnost, �exibilita
	 n znalost systému ISO vítána /není podmínkou/ 

Nabízíme:  n práci ve společnosti s dlouholetou tradicí 
                        n mzdu odpovídající výsledkům 
                        n týden dovolené navíc a další �remní výhody
                       n nástup dle dohody

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem 
zasílejte  na adresu: lambertova@detecha.cz

Kontakt : personální oddělení  tel: 491 477 133 

Jako každý rok, tak i letos proběhl na konci května turnaj malotřídních 
škol ve vybíjené – tentokrát opět na krásném obecním hřišti ve Žďáru nad 
Metují. Každý rok se hraje o putovní pohár, který jsme měli tu čest vystavit 
minulý rok na naší škole. 

Děti bojovaly, co jim síly stačily, ale loňskou výhru neobhájily a pohár 
zas putuje dál. Přesto se nedaly zahanbit a umístily se na krásném 3. místě !

Kolektiv ZŠ Náchod – Pavlišovská ul.

Hledáme

NA ROZNOS 

LETÁKŮ

invalidní důchodce
a osoby zdravotně 

znevýhodněné

v této lokalitě a okolí
Výdělek 

4.500 – 8.400 Kč měsíčně

Letáky zavážíme 
přímo až k vám domů

Pro bližší informace 
volejte 603 990 636 

nebo pište na e-mail: 
bamoscvejn@seznam.cz
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Čím je člověk starší, tím více má zdravotních potíží. Častou chorobou je 
i bércový vřed. Mám s ním již také špatné zkušenosti. Jelikož jsem měnila 
trvalé bydliště, musela jsem přejít k jiným lékařům. V současné době mě 
léčí MUDr. Jozef Rybár v Oblastní nemocnici v Náchodě. Jsem mu velice 
vděčná, neboť péče, kterou dostávají jeho pacienti, je výjimečná. V ordinaci 
vše pečlivě zkontroluje a řídí další léčbu. Díky jeho svědomité práci nám 
nyní nohy bez bércových vředů. Mou pochvalu si zaslouží 
také sestřičky z Charity v Náchodě, které pracují pod jeho 
vedením. Pečlivě mě ošetřují a jsou velmi milé. Panu dok-
torovi a sestřičkám patří mé velké poděkováním uzdravení 
mých nohou.  
                                                    Vděčná E.K. z Velké Jesenice

Rádi bychom touto cestou 
poděkovali Hospic v  Červeném 
Kostelci - všem doktorům a sestrám, 
ale i  dalšímu personálu - za  jejich 
profesionální přístup k  pacientům 
i jejich příbuzným v tak těžké chví-
li. Jsme velice rádi, že jsme mohli 
doprovodit ta-
tínka na  jeho 
poslední cestě. 
Za to Vám pa-
tří velké podě-
kování.                Rodina Mervartova              

V Broumově vznikne v průběhu 
léta nové workoutové hřiště (v tam-
ním sportovním areálu Emericha 
Ratha). Workoutové hřiště je de 
facto vícegenerační  venkovní po-
silovnou, kde „potrápíte“ tělo jeho 
vlastní vahou. Hřiště bude vybudo-
váno v  rámci společného projektu 
s  Gminou Nowa Ruda – ve  smys-
lu podobných projektů venkovní 
posilovna vznikne i  v  polské obci 
Drogoslaw. 

Poděkování

Poděkování

Nové 
workoutové 
hřiště

MV č.34/2016 Sb. 

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

Strojírenský/á  dělník/dělnice

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

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

Náplň práce: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

www.bazenymachov.cz

bazény • zastřešení 
plastové nádrže

výroba • montáž • servis

ATAS elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

PŘIJME PRO PROVOZ V  NÁCHODĚ:

PŘIJME PRO PROVOZ VE  VELKÉM POŘÍČÍ:

ELEKTRIKÁŘE PRO ÚDRŽBU

REFERENTA JAKOSTI A  KVALITY

NABÍZÍME:

PRACOVNÍKA NA  NAVIJÁRNU 
OBSLUHA VTAHOVACÍCH STROJŮ

KONTAKT:
Ing. Tereza Peterková tel.: 491 446 494, 604 527 636

Ing. Michaela Eimannová tel.: 491 446 490, 604 211 467

Požadujeme:
• vyučení v  oboru elektro, vyhláška 50/1978 min. § 6
• nástup ihned

Požadujeme:
• středoškolské vzdělání v  oboru strojním nebo elektro
• praxe v  oboru zabezpečení kvality výhodou
• dobré znalosti měřící techniky
• znalost výkresové dokumentace
• znalosti systému managementu kvality
• německý jazyk na  pokročilé úrovni
• dobrá znalost MS-Office, SAP
• organizační schopnosti, komunikační schopnosti, spolehlivost
• řidičské oprávnění skupiny B

Náplň práce:
• průběžná péče o  kvalitu výroby
• vyřizování interních a  externích reklamací
• provádění měření vzorků
• rozhodování o  kvalitě a  správnosti materiálů a  výrobků
• spolupráce na  projektech v  oblasti zabezpečení kvality
• interní a  externí audity
• pružná pracovní doba

• 5 týdnu dovolené
• stravenky, závodní stravování
• rekreace na  chatě v  Krkonoších
• odměny za  dárcovství krve
• příspěvek na  dětské tábory a  další benefity

Požadujeme:
• vyučení, manuální zručnost, schopnost rychlého zapracování
• dvousměnný až třísměnný režim
• nástup možný od  1. 9. 2019

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují,

Vedoucí Oddělení správy nemovitostí

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

| Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 
  1. září 2019 nebo dle dohody
| Přihlášky podávejte do 19. července 2019
  do 14:00 hodin
| Podrobné informace na 
   http://www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/volna-mista/

| Případné další dotazy o pracovní pozici podá 
  Ing. Libor Pozděna, vedoucí Odboru majetku města, 
  e-mail: pozdena@novemestonm.cz

STAVEBNÍ FIRMA
MOVIS HRONOV, s.r.o.

Hledáme

Nutné ŘP sk. C (+E), profesní průkaz

Podvojné účetnictví, i na částečný úvazek

Nástup dle dohody, tel. 725577327,
 nebo movis@movishronov.cz

MOVIS Hronov, s.r.o.,
náměstí Čs. armády 1, 549 31 Hronov

Řidiče nákladní dopravy

Účetní

MLYNÁŘSKÉ SLAVNOSTI  

Na akci Vás srdečně zvou Posezení na mlejně 
a Správa NKP Státní zámek Ratibořice

Ve dvoře Rudrova mlýna:
Pátek      5.7.  od 14.00  Miroslav Paleček
Sobota  6.7.  od 14.00  Pepa Štross & syn folk
Neděle  7.7.  od  12.00  Country kapela 
                                                  TONY z Opočna

Neděle 14.7.  od 14.00 koncert  KANTOŘI

ě ř
ě ř Č

č ě

Mlynářské slavnosti
č ř čč ě

ř

ve dnech  5.7.2017 – 9.7.2017 
  středa       5. 7. 2017      od  11.00    lidová kapela                                                             
                                                                ŠMIKURANDA z České Skalice 
   čtvrtek      6. 7. 2017        od  14.00   písničkář   
                                                                Miroslav  PALEČEK 
   pátek         7. 7. 2017        od  13.30   country  kapela 
                                                                ŠELVOKOLOBAND  ze  Rtyně 
   sobota       8. 7. 2017        od   14.00   folková kapela 
                                                                KŘÁP  z  Bíliny 
  neděle        9. 7. 2017       od   14.00    folková kapela  
                                                                KANTOŘI  z Hradce Králové 
  VSTUPNÉ:  20,-Kč a koláč přede mlejnem zdarma 

  

č  
č “ 
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

*Rozvedený 47 let 175/85 hledá 
ženu na  seznámení z  Náchoda. 
TEL. 721 655 611

*Pronajmu dlouhodobě v nově 
zrek. RD v Olešnici u Červeného 
Kostelce krásný byt 4+kk v  pří-
zemí s garáží a  zahradou. Tope-
ní ústřední na tuhá paliva. Náj.: 
6.500Kč + 500Kč zál.na vodu + 
el.energie. Kauce 20.000 Kč, vol-
ný od 10/19, tel. 608 90 30 50 
*Pronajmu dlouhodobě byt 
v  OV 1+kk 25 m2 v  Náchodě 
sídl. U nem. Volný od 1.8., celk. 
náklady 6000,-Kč, vratná kauce 
10 tis.Kč. Pouze slušným lidem. 
TEL.: 604 437 128
*Koupím byt 2+1 (3+1) 
do  15km od  Náchoda (Hronov, 
Červený Kostelec, Česká Skali-
ce, atd.) Platba v  hotovosti. Tel. 
731 574 376

*Pronajmu byt 3+1 s balkonem 
v činžovním domě poblíž centra 
v  Náchodě. Možnost parkování 
auta ve dvoře. TEL.: 603 853 095
*Pronajmu garsonku v  Ná-
chodě u  nemocnice, III.patro, 
balkon, vana. Nájem 4800 + 
energie,13 tis.vratná kauce.Tel. 
602 436 856
*Pronajmu částečně zařízený 
podkrovní byt v rodinném domě 
v Novém Městě nad Metují. Tel. 
606 486 372 
* Rozvedená žena koupí menší 
byt v Náchodě, zavolejte prosím 
na tel.774 777 073
*Prodám nový luxusní druž-
stevní byt 3+kk v Náchodě v níz-
koenergetickém domě s vlastním 
parkovacím stáním. Kontakt 
730 517 357, 733 735 709.
*Nabízíme k  prodeji nové lu-
xusní družstevní byty 1+kk, 
2+kk a  3+kk  v  Náchodě. Byty 
jsou částečně zařízené a připra-
vené k  okamžitému nastěho-
vání. Členský vklad je možné 
rozdělit do  splátek. Kontakt: 
730 517 357, 733 735 709. www.
sbdnachod.cz
* Mladý muž koupí byt 2+1 
v  Náchodě, platím v  hotovosti, 
volejte na tel. 776 566 630
*Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě 
u nemocnice. Tel.602 550 338
*Koupím byt v  ul.Kladská 
- Náchod v  OV 3+1,2+1.Nej-
sem RK. Cenu nabídněte. Tel: 
608 302 494
*Prodám byt 2+1 v Náchodě, ul. 
Komenského. Podlahová plocha 
52m2. 1.patro. Rekonstruovaná 
koupelna a kuchyň, nová dřevě-
ná okna, nové stoupačky. Volný 
o  prázdninách 2019. Cena 1,8 
mil. Kč. Tel. 603 913 558
* Mladá rodina hledá vět-
ší byt nebo dům v  Náchodě 
a  okolí, nabídky prosím na  tel. 
775 777 073

*Zaplatím až 200 tisíc Kč za ga-
ráž v Náchodě. Tel. 603 466 788
*Hledám koupi nebo pronájem 
garáže v Náchodě, poblíž Plhova. 
TEL.: 737 102 975
*Prodám pozemek 1094 m2 
v  Horním Dřevíči u  Stárko-
va a  Velkého Dřevíče kousek 
od  Hronova. Na  pozemku malá 
dřevěná chatka, okrasné tuje, 
pár stromů. Klidné slunné místo 
s rovným pozemkem. Lze využít 
jako zahradu na relax a nebo sta-
vební pozemek. Oblast CHKO, 
kde se dá postavit zděný dům, 
roubený dům, nebo mobilhauz. 
Vodu lze natáhnout z  obecní 
studny a  elektrika na  pozemku 
není. Vedle pozemku autobusová 
zastávka směr Hronov. Pozemek 
pravidelně sekáme 2 krát do roka. 
Při rychlém jednání sleva a cena 
dohodou. Tel.606 139 730
*Prodám rodinný dům v Nácho-
dě na Klínku. Info.602 190 030
*Prodám chatu v  zahrádkářské 
kolonii Náchod Kašparák.
TEL.: 608 724 096

*Rodina hledá ke  koupi ro-
dinný dům v  České Skalici 
(nejlépe v Zájezdě, Malé Ska-
lici). Kontaktujte nás prosím 
na tel. čísle 776 525 053

* Sháním chatu, chalupu, do-
mek v okolí Náchoda do 20 km 
na  všechny směry, nabídněte 
na tel. 774 777 072
*KOUPÍM LES I  S  POZEM-
KEM. Na velikosti ani stáří
nezáleží, horší stav nevadí. Pla-
tím hotově. TEL.:773 585 290

* Prodám samostatně stojící 
rodinný dům na překrásném 
klidném místě v  Náchodě 
na Klínku.Dům má celkovou 
obytnou plochu včetně gará-
že a sklepů 280 m2. K domu 
náleží velká slunná zahrada.
Celková cena 5.5 mil. , při 
rychlém jednání sleva.TEL.: 
602 133 119

*Koupím dům nejlépe řadov-
ku v Náchodě , nabídky prosím 
na tel. 608 519 126

*Prodám několik kusů starožit-
ného nábytku a  jiné předměty. 
Tel. 606 56 49 30
*Prodám broušenou bowli  pro 
12 osob, nepoužívaná ve  vý-
borném stavu, krásná. TEL.: 
723 615 803
*Prodám levně dřevěnou pat-
rovou postel s  úložným prosto-
rem pro nedostatek místa,pev-
ná konstrukce, cena dohodou. 
TEL.: 607 744 038

*Alfons Mucha pohlednice. 
Koupě – výměna. Tel. 776 176 032
* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a  příslušenství - objek-
tivy, staré fotogra�e, reklamní 
fotogra�cké materiály. TEL.: 
777 559 451

* Koupím hodinky PRIM a  ná-
hradní díly na  hodinky PRIM - 
pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, 
strojky a další díly. Platba v hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z obdo-
bí socialismu v  jakémkoli stavu. 
TEL.:603 549 451
* Koupím staré �lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i  celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotogra�e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a bankovky, pohlednice a znám-
ky. TEL.:724 020 858

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hračky 
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj., starožitný 
a chromovaný nábytek, hudeb-
ní nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj. věci, ob-
razy, porcelán, automoto díly, 
atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, ho-
diny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj. staré časopisy, 
komiksy, knihy, celé knihovny, 
pohledy, známky, plakáty, aj. 
papírový materiál, bankov-
ky, mince, LP desky, CD atd. 
TEL.:777 579 920

*Nabízím šití pánských ko-
šil a  menší opravy oděvů +vý-
měny límečků a  manžet. TEL.: 
732 155 922

*Sháním ZEDNÍKA na  za-
čišťování špalet u  nově insta-
lovaných plastových oken. 
Dlouhodobá spolupráce. Tel. 
602 135 420

*Právě jsem se vrátila po 7 letech 
z  Britanie a  nabízím doučování/
konverzace v AJ, pomoc s překla-
dy, T. Francova, tel. 608 988 589
* Přijmeme muže, ženy i se-
niory na rozvoz knih, 80 hod. 
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. 
Tel. 777 803 359
*Hledáme spolehlivou sílu 
na  úklid společných prostor   
a drobnou údržbu venkovní plo-
chy u  domu (odstranění plevele 
apod.) v bytovém domě v Nácho-
dě (Kamenice). Tel. 606 491 091

*Přijmeme šičku na  domácí 
šití (stroj poskytneme). Kon-
takt 777 737 124

*Sháním od  září někoho, kdo 
by pokračoval ve  výuce mé dce-
ry (10let) na klávesy. Jedná se mi 
o  hodinu týdně. 150 Kč/h. tel.: 
607 574 460
*Do nedávna jsem žila v USA 
(20 let) a  ráda Vám pomů-
žu se anglicky rozmluvit,  
i  s  gramatikou, kdykoli! TEL.: 
608 455 150

*Dřevo, kuchyňské skříňky, 2 
postele daruji za  odvoz. TEL.: 
603 443 576

*Prodám mladé andulky. 
110 Kč. TEL.: 604 322 116

*KOUPÍM MOTOCYKLY-
-jakékoliv-starší,neúplné,pře-
kážející,díly,ale i traktůrky a ji-
nou techniku.Solidní jednání.
Tel.723 837 437

*Prodám TOYOTA YARIS 1.0, 
r.v. 2008, naj.164 tis.km, 5 dvéř., 
stříbrná metal., Abs, 2x airbag, 
klimatizace, velmi spolehlivá, 
cena 66 tis.Kč. TEL.: 777 104 584

BYTY

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

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

AUTO - MOTO

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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

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 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZůSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

vyklidím půdu, sklep, dům

Koupím 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
Tel. 608 103 810

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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

TEL.: 722 907 510 

SEZNÁMENÍ

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ

Tel.: 730 173 493

IQOS Partner
>> Vyzkoušejte ZDARMA <<

+420 733 663 186
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* 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

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Č. Kostelec- Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami a možností napojení vody i kanalizace ....990,-Kč/m2

Miskolezy u Č. Skalice - Bývalý mlýn po exkluz. rekonstr. s poz. 1,5 ha, užit. plocha 524 m2, ENB:G ......7,9 mil. Kč
N. Město n/Met. - Atraktivní pozemek (1.400 m2) k výstavbě RD, ul. Vrchovinská - nad “Oazou” ............1250,-Kč/m2

N. Město n/Met.- Malecí- Druž. byt 3+1 (77 m2), 1 NP, nová kuch. linka, možnost směny za 2+1, PENB: G.....dohodou
Černčice u N. Města n/M - Velký RD s byty a komerč. prostory v centru, poz. 1.194 m2, PENB: G .....2.290.000,-Kč 
Lipí u Náchoda - Posl. volné domy před dokončením s poz. 801 m2, 5+kk, už. pl. 106 m2, PENB:B .....2.400.000,-Kč
Č. Kostelec - ul. Na Koubovce - Zděný byt 2+1 v pův. stavu, 2 sklepy, lodžie i balkon, PENB: G .........1.250.000,-Kč  
Opočno - Multifunkční dům občanské vybavenosti, UP 307 m2, pozemek 415 m2, parkoviště .............2.800.000,-Kč
Police n/M - ul. Smetanova - Řadový čtyřpodlažní RD z r. 1989, klidná část, UP 180 m2, PENB: G ....2.100.000,-Kč 
Police n/Met.- Zděný byt (113 m2) 3+1 s garáží a kolnou, u náměstí, v r. 1990 rekonstr. PENB:G .......1.900.000,-Kč
Velké Poříčí- Udrž. druž. byt 2+1 (60 m2) s lodžií ve 4 NP panel. domu (po revitalizaci), PENB:C .......1.250.000,-Kč

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

PŘIJMEME 
PRODAVAČKU
Náchod, Plhovská 695 

(naproti Itálii)

Tel. 777 606 802
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Minicup Litovel 2019

Dobrušské
muzicírování

Gymnazisté bodovali na Robotickém dni

Nejlepší žáci se sešli na radnici

Ve  dnech 31.5. až 2.6.2019, se 
dvě družstva náchodské házenkář-
ské přípravky zúčastnila největšího 
turnaje v  mini házené v  České re-
publice a  to Mini cupu Litovel 2019. 
Jde o již tradiční turnaj těch nejlepších 
družstev z  Moravy a  Čech. Letošního 
ročníku se zúčastnily týmy domácí Li-
tovle, Velké Bystřice, Kostelce na Hané, 
Telnice, Žeravic, Horky nad Moravou, 
Sokolnice, Chodova, Ivančic, Dukly 
Praha a dva týmy Házené Náchod.

Zápasy se hrály na 2x10minut a sys-
témem každý s každým, tak na všech-
ny týmy za tři dny čekalo 11 dlouhých 
a velmi těžkých utkání.

Tým mladších hráčů Náchoda byl 
svým složením nejmladší ze všech 
družstev, ale ve všech utkáních před-
váděl bojovný výkon a ze všech svých 
sil bojoval vždy až do konce. Ve velmi 
těžkém turnaji obsadil celkové krásné 
11.místo a sklidil velký obdiv u svých 
soupeřů za předvedenou hru.

Tým starších hráčů byl více zkušený 
a  na  turnaj se jel poprat o  co nejlepší 
umístění. Ve všech svých utkáních zví-
tězil, jen s týmem Dukly Praha ve velmi 
krásném a bojovném utkání remizoval.

O celkovém pořadí pak tedy rozho-
dovalo celkové skóre z celého turnaje.

O  pouhé 4 branky ve  skóre tým 
starší přípravky obsadil velmi krásné 
2.místo, čímž vylepšil své loňské umís-
tění na 3. místě a potvrdil svoji vysokou 
úroveň.

Všem hráčům patří velká pochvala 
a poděkování za vzornou reprezentaci 
města Náchoda a oddílu házené. Rov-
něž poděkování patří i všem rodičům, 
nejen těm co s námi cestovali na turnaj 
nebo těm, kteří se přijeli za námi podí-
vat, ale všem kteří pravidelně podporují 
své děti při tak krásném a těžkém spor-
tu, jako házené určitě je.

Užijte si prázdniny a  po  prázdni-
nách zase AHOJ.                                            

PV

V rámci Dobrušského letního mu-
zicírování zahraje  i skupina EsMusic 
– pop – rock. Místem a  časem ko-
nání koncertu jsou Archlebovy sady 
v Dobrušce 14. července od 18 hodin. 

Tři první místa, jedno druhé a jed-
no třetí, to jsou fantastické výsledky 
studentů náchodského Jiráskova gym-
názia v mezinárodní soutěži Robotický 
den. Největší tuzemskou soutěž ama-
térských robotů pořádá Matematicko-
-fyzikální fakulta UK v Praze, letos se 
jí zúčastnilo 209 robotů z devíti zemí.  
Tým DRT ve  složení Miroslav Jarý 
a Kurt Hartmann soutěžil v disciplíně 
Puck Collect, kde spolu soupeří dva 
roboti, jejich cílem je sbírat puky dané 
barvy a odvézt je do své cílové oblasti. 
Tým Pondondon Jakuba Foglara a On-
dřeje Šatného s  robotem Paddingdon 
zachraňoval medvěda z bludiště (Bear 
Rescue). Věkově šlo o  náš nejmladší 
tým, oba jsou žáci tercie. Studenti kvin-
ty Kryštof Veverka, Evheniy Vorokhta 
a Dominik Rufer z týmu Abyss soutěžili 
s robotem Jarvis v disciplíně Toy Clea-
nUp. Úkolem robota je na  hřišti po-
sbírat kostky a roztřídit je podle barev 
do správných přihrádek. Se svým dru-
hým robotem Ranger studenti soutěžili 
také v  záchraně medvěda. Děkujeme 
studentům za  výbornou reprezentaci 
gymnázia! Děkujeme též sponzorům:  

především �rmy Saar Gummi Czech 
z Červeného Kostelce a dále společnos-
ti Škoda Auto.

RNDr. Jan Preclík 
Jiráskovo gymnázium Náchod 

(redakčně kráceno)

Město Náchod vedle zavedené-
ho oceňování pedagogických pra-
covníků oceňuje již osmým rokem 
také píli a úspěchy žáků udělením 
titulu „Žák roku“.

Titul je udělován v kategoriích: 
1. stupeň a 2. stupeň ZŠ a nejlep-
ší žák ZUŠ. Zároveň je oceňová-
na i  snaha o  zlepšení studijních 
výsledků titulem „Skokan roku“. 
Žáky navrhuje pedagogická rada 
každé školy na základě dlouhodo-
bě dosahovaných výborných stu-
dijních výsledků. Ocenění je urče-
né i rodičům těchto žáků, protože 
bez jejich podpory a neustálé mo-
tivace, by děti takových úspěchů 
jistě nedosáhly. Slavnostně předali 
ocenění ve čtvrtek 20. června 2019 
v  obřadní síni náchodské radnice 
představitelé města - starosta Jan 
Birke, místostarostka Pavla Marší-
ková, místostarosta František Ma-
jer a vedoucí odboru školství Iveta 
Lukešová. Tuto slavnostní chvíli si 
nenechali ujít nejen rodiče žáků, 
ale také jejich třídní učitelé a ředi-
telé škol. V úvodu vystoupil pěvec-
ký sboreček žáků ze ZŠ Babí. 

Titul Žák roku 2019 získali:
Diana Tran, žákyně ZŠ Ko-

menského, Filip Steiner, žák ZŠ 
Komenského, Anna Pincáková, 
žákyně ZŠ Náchod–Plhov, Vero-
nika Shejbalová, žákyně ZŠ Ná-
chod–Plhov, Zuzana Papežová, 
žákyně ZŠ TGM Náchod, Dang 
Nguyen Thuy Trang, žákyně ZŠ 
TGM Náchod, Radomír Štěpánek, 
žák ZŠ Náchod, Drtinovo náměs-
tí, Dominika Pultarová, žákyně ZŠ 

Pavlišovská, Jakub Černý, žák ZŠ 
1. Máje, Aleš Cedidla, žák Základ-
ní umělecké školy Náchod, který 
ocenění převzal již v  minulém 
týdnu v rámci sborového koncer-
tu ZUŠ.

Skokanem roku 2019 se stal:
Adam Dostál, žák ZŠ TGM

Všem oceněným blahopřejeme 
a přejeme krásné prázdniny!

NA

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 7. 2019 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro �rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 59,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

NAVITA a.s 
v Olešnici u Č.Kostelce

 Podrobnosti na tel. 
731 747 486 pí. Bílá

ihned přijme
na provoz loupárny brambor 
zaměstnance na dočišťování

Vhodné i pro invalidy, důchodce a matky na RD.

MARTIN A MARTINA VIII.  
– profesionálové na trhu realit

www.realitytichy.cz

Potřebujete rychlou radu – spojte se s námi  – konzultace zdarma! 
- zavolejte nebo napište: 776 622 777, martin@realitytichy.cz, 

                                                 776 622 776, martina@realitytichy.cz
Kancelář: Weyrova 3, Náchod – pravý horní roh náměstí

m to e, e ce y c at a c alup ostou
Češi jsou národ chatařů a chalupářů - proto ceny rostou - protože je to vlastně alternativa pro 
bydlení a Čechům je blízká. 
Chaty i chalupy jsou často celoročně obyvatelné a je možné na ně získat hypotéku. Zájemce 
o bydlení proto někdy raději sáhne po bydlení na chalupě, navíc v přírodě a klidu, než v předra-
ženém bytě ve městě. 
Kde ledat le ou c alupu
- buď je možné pořídit si chalupu, která není aktuálně celoročně obyvatelná, a postupně si ji 
zrekonstruovat;
- nebo zachovalou nemovitost seženeme v destinaci, která se nenachází ve vyhlášené turistické 
oblasti a je dále od  města - poptávka bude nižší a tím nemovitost levnější. 

i ika koup
U chat a chalup bývají rizika jejich koupě spojena s jejich evidencí v katastru nemovitostí. Chaty 
například často stávají na pozemcích jiného majitele, naopak zákresy starých chalupářských sta-
vení v katastrální mapě neodpovídají skutečné velikosti či umístění budovy. Na tyto nedostatky 
by vás realitní kancelář měla předem upozornit - i proto, že na nemovitosti s podobnými vadami 
banky odmítají poskytovat hypotéky.                   pok ačo á  člá ku a . ealitytic y.c  

Pokud byste potřebovali poradit nebo pomoci s prodejem Vaší chaty nebo chalupy, neváhejte se na nás obrátit.



ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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Skautská kapela 
V  Novém Městě nad Metují 

(Husově náměstí) zahraje Skautská 
kapela HK (28. července). Jedná se 
o jeden z letních koncertů, jejichž 
dějištěm  je právě novoměstské 
Husovo náměstí. Máte – li třeba 
jiný hudební vkus, přijďte tamtéž 
na  koncert Stavostrojky (25. srp-
na) či vystoupení folkového hu-
debníka Jaroslava Hutky (1. září). 

Magická lóže M.S.Patrčky již 
desátým rokem pořádá v areálu ja-
roměřského Muzea magie každou  
první sobotu v  měsíci (od  května 
do  září) kouzelnické vystoupení 
pro děti i  pro dospělé v  podání 
Mistrů Magické lóže a jejich hostů. 
Jedno z těchto vystoupení proběh-
ne  6. července od  15 hodin. Jste 
srdečně zváni! 

Dne 7. července (v  10. 45 ho-
din) se uskuteční vzpomínková 
akce na Bohdašíně (Červený Kos-
telec). Věnována bude uctění pa-
mátky odbojové skupiny S  21 B, 
která působila  na  Červenokoste-
lecku v době druhé světové války. 
Akce si připomíná i  100. výročí 
narození radiotelegra�sty Jiřího 
Potůčka z výsadku Silver A. 

I  tato pozvánka byla  napsána 
na  klávesnici počítače. Otázkou 
by bylo, do  jaké míry by byla či-
telná, pokud by ji  autor napsal 
ručně… Už poněkud zapomenuté 
umění kaligra�e, chcete – li kra-
sopisu, oprašuje kurz, který pro-
běhne v českoskalické Vile Čerych  
v termínu od 15. do 19. července. 
Inspirací pro kurz bude písmo I. 
republiky a nesporný genium loci 
Vily Čerych. 

Dennodenně přichází Václav 
Zilvar do  práce. Jako každý dal-
ší člověk. Ale přichází rád. Už 
čtvrtým rokem pracuje na  varně 
v  Pivovaru PRIMÁTOR v  Nácho-
dě. Nastoupil původně jen náho-
dou na sudárnu, ale brzy se dostal 
k  zodpovědné práci na  začátku 
procesu výroby piva - šrotuje slad, 
připravuje chmel, přečerpává ho-
tovou mladinu do  vířivé kádě, 
kde se usazují kaly a  pak ji spílá 
do  kvasných kádí „Je to rozmani-
tá, stále tvůrčí práce. Navíc jsme tu 
taková pivovarská rodina, bývá tu 
legrace. Na jedné straně velká zod-
povědnost, ale současně přátelské 
ovzduší,“ přemýšlí vystudovaný 
zahradník, proč ho to za  srdce 
chytilo právě v  pivovaru. Přitom 
původně nebyl ani pivař.

Stejně tak Radek Chvojka. 
V  pivovaru pracuje již skoro tři-
cet let. Po vyučení v Plzni a absol-
vování pivovarské školy v  Praze 
nastoupil na  lahvárně. Nyní je 
pevným článkem týmu sklepáků. 
Každý den v pět ráno naplaví fil-
tr, narazí pivo a  filtruje jej, aby 
mělo krásnou jiskru. Také se stará 
o pivo ve sklepě, které týdny zraje 
v ležáckých tancích. „PRIMÁTOR 
se od  konkurence odlišuje tou 
rozmanitostí, vyrábíme spoustu 

různých piv. A samozřejmě máme 
skvělé pivo“ popisuje svůj vztah 
k pivovaru.

Jaroslav Janko za svůj život prošel 
celou výrobou pivovaru. Od  varny 
až do sklepa. Bez něj by to na spilce 
nešlo. Den co den se stará o kvasnice, 
propírá je. Sbírá deku z  otevřených 
kvasných kádí. Suduje prokvašené 
pivo do ležáckých tanků. „Děláme to 
poctivě, děláme to srdcem. Snažíme 
se, aby to k  něčemu vypadalo“ říká. 
Celý den je na nohách, přesto mu ta 
práce dává smysl. Ví, že orosený vý-
sledek za to prostě stojí.

Všichni jsou jednotlivými člán-
ky řetězu, na  jeho konci je sklenice 
či půllitr piva a  spokojený zákazník. 
Poctivá práce a přístup k ní každého 
z pracovníků z náchodského pivovaru 
se přetavuje v poctivost piva, které tu 
vaří. Oblíbeným nápojem, který sklízí 
i úspěchy na poli pivních soutěží.

Naposledy si pivovar přivezl pět 
medailových úspěchů z  tradiční 
degustační soutěže Pivo České re-
publiky, která se na přelomu května 
a  června konala v  Českých Budějo-
vicích. V  konkurenci 66 pivovarů 
a minipivovarů, které přihlásilo 402 
soutěžních vzorků, náchodská jede-
náctka opanovala kategorii světlý le-
žák i kvasnicové a ne�ltrované pivo. 
Zlato si odvezly také PRIMÁTOR 

Tchyně a PRIMÁTOR Weizen. V ka-
tegorii polotmavých piv vybojovalo 
stříbro pivo PRIMÁTOR 13 po-
lotmavé.

„Největší radost mám z úspěchu 
naší jedenáctky. Podobný double – 
vítězství s  �ltrovanou i  ne�ltrova-

nou variantou jsem ještě nezazna-
menal, rozhodně to není obvyklé.“ 
říká sládek a  ředitel pivovaru Petr 
Kaluža, který tak poukázal na  fakt, 
že lidé náchodského pivovaru mají 
doslova zlaté ruce. 

„Český ležák, pilsner, je celosvěto-

vě nejoblíbenější pivní styl. A nejty-
pičtější stupňovitost českého ležáku 
je dnes právě 11%. Také naše PRI-
MÁTOR 11 je nejprodávanější ná-
chodské pivo.“ dodal Petr Kaluža.

Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. 
zpracovala Petra Kulhavá.      

Pivo vaří srdcem, zlaté medaile jsou jen bonusem

Kouzelnická 
sobota 

Pieta za hrdiny 

Kurz kaligra�e
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STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

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

kalkulace a tvorby rozpočtů
vytváření plánu oprav
pasportizace objektu

pravidelné servisní prohlídky
rozúčtování spotřeby energií

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA SVJ

MĚSTSKÝ ÚTULEK BROUMOV, 
JANA SLOVÁKOVÁ 

721 543 498

www.gatenachod.cz

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981

NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

Rico je asi 3letý pejsek, 
který žil v  nevhodných pod-
mínkách. Je to velký pejsek 
s  ještě větším srdcem, který 
miluje lidi. Rico je moc hodný 
a hlavně velký mazel. 

Pořád máme v útulku hod-
ně koťátek, která hledají nové 
domovy. Koťátka neměla hez-
ký start do života, zaslouží si 
najít milující domovy.


