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červenec 1952, stavba hangáru 

na letišti Vysokov 

Zajímavého podkošového hráče 
mají v  obci Bohuslavice na  Novo-
městsku. Je jím figurína policisty 
v  sousedství basketbalového koše. 
Zdá se, že hra v  tomto prostoru 
bude vždy korektní, bez faulů a jas-
ně podle pravidel. V opačném pří-
padě  vás pokuta nemine!

s úsměvem echo 

Přírodní rezervace Dubno je 
zachovalý lužní les, který jak už 
název napovídá, tvoří především 
duby. Tento les se v  roce 1866 
stal místem velkého vojenského 
střetu nazývaného bitva u  Čes-
ké Skalice. Na  vlastní oči se pře-
svědčíte, že na  mnoha zdejších 
stromech jsou dodnes patrné 
stopy po tomto konfliktu. Stojí tu 
rovněž největší pomník obětem 
prusko-rakouské války na  Čes-

koskalicku. Monumentální Spící 
lev se nachází nedaleko budovy 
staré hájovny. A  proč přírodní 
rezervace? Žije zde totiž více než 
sedmdesát druhů měkkýšů. Kaž-
dou NEDĚLI v  červenci a  srpnu 
(od  6.7. do  31.8.), sraz účastní-
ků 150 metrů za  Farmou Dubno. 
Více na  www.festivalzazitku.cz. 
Doporučujeme rezervaci na info-
centrum@ceskoskalicko.cz nebo 
na tel. 773 578 112.

Tradiční Hronovská  pouť 
se uskuteční 

20. července od 16 hodin. 
Místem jejího konání budou 

sady A. Jiráska v Hronově. 

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

NĚMČINA   ANGLIČTINA
výuka  •  překlady  •  tlumočení

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

 

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

PřiJMeMe 
PRodAvAčkU
náchod, Plhovská 695 

(naproti itálii)

tel. 777 606 802

Policista - baskeťák

BoJ o dUBenskoU BAŽAntnici

hronovská pouť

ECHO nově také na FACEBOOKU!

Najdete nás jako: 
ECHO – noviny náchodského regionu
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CHYBÍŠ NÁM
Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, 
už není naděje.  Prázdný je domov, smutno je v něm, 

cestička k hřbitovu zůstala jen.

Dne 9. 7. 2019 uplynulo 5 let,  kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, bratr a dědeček, 

pan Zdeněk Pinkava.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka Ludmila, děti Petr, Radim a Lenka 
s rodinami a bratr Jaroslav

Letní divadlení
Na nádvoří broumovského kláš-

tera se od 16. do 20. července ode-
hraje již 14. ročník Malého letní-
ho divadlení. Zajímavé divadelní 
kusy pro vás nastudovaly amatér-
ské i profesionální divadelní sou-
bory. 

Nový podjezd v Náchodě 

Senior klub v Náchodě
„HARMONIE 2“    Rybářská 1819

Dvě výstavy 

Živnostník roku 2018 je z Nového Města nad Metují

Olympiáda dětí a mládeže

V  Náchodě došlo 1. července 
ke slavnostnímu otevření  komuni-
kačního propojení Raisova-Parkány 
v  centru města. Pásku „střihli“ zá-
stupci vedení města Náchoda v čele 
se starostou Janem Birke a  před-
stavitelé dodavatelských a  projekč-
ních firem.  Upozornění pro řidiče: 
Po otevření nového podjezdu mezi 
ulicemi Raisova a  Parkány dochá-
zí ke  změně hlavní silnice v  ulici 
Raisova, která bude nyní ve směru 

od okružní křižovatky „u Čedoku“ 
vpravo do  nově vzniklé komuni-
kace. Ulice Parkány zůstane hlavní 
od ulice Riegrova do ulice Volovni-
ce.  V Raisově ulici jsou také nově 
přestěhovaní dobrovolní hasiči, 
kteří zde mají výjezdovou základ-
nu a již brzy odsud budou vyjíždět 
k zásahům. Řidiči jsou žádáni, aby 
při průjezdu Raisovou ulicí dba-
li zvýšené opatrnosti a  vzájemné 
ohleduplnosti.                    foto echo

Dvě výstavy: SPLNĚNÉ SNY 
– Odvěká touha létat a  První den 
míru se uskuteční v Muzeu Boženy 
Němcové v České Skalici v termínu 
od  15. července 2019 do  30. září 
2019.  Výstavy Vám přiblíží snahu 
člověka o překonání zemské přitaž-
livosti, ženy v  českém a  českoslo-
venském letectví, počátky vzducho-

plavby doplněné o  modely letadel, 
uniformy letušek a  obrazy s  letec-
kou tématikou. Druhá z uváděných 
výstav je věnována náletům Rudé 
armády na  samém konci druhé 
světové války a doplněna o ukázky 
letadlových motorů. Výstavy zapůj-
čilo Národní technické muzeum, 
Praha.

Královéhradecký kraj zná vítěze 
soutěže Firmy roku 2018. Podnikatel-
kou roku 2018 se stala Hana Pekárko-
vá z  Hradce Králové, která se zabývá 
zdravotními a  sociálními službami. 
Živnostníkem roku je Martin Tichý, 
který vyrábí repliky pro vojensko-his-
torické spolky. Ceny společně s před-
sedou představenstva Hospodářské 
komory Královéhradeckého kraje 
Radkem Jakubským předával prezi-
dent Hospodářské komory České re-
publiky Vladimír Dlouhý a radní Krá-
lovéhradeckého kraje Václav Řehoř. 

„Ani v letošním roce nebylo jednodu-
ché vybrat ty nejlepší. Za řadou našich 
živnostníků či firem se skrývají zají-
mavé a mnohdy silné příběhy. Vytrvat 
a  překonat nejrůznější překážky není 
vůbec jednoduché. Tato ocenění proto 
beru jako poděkování podnikatelům 
a společnostem za jejich vytrvalost a vy-
naložené úsilí a  věřím, že pro ně zase 
znamenají určitou pozitivní motivaci 
pro jejich další podnikání a rozvoj,“ řekl 
předseda Krajské hospodářské komo-
ry Královéhradeckého kraje Radek 
Jakubský.

Martin Tichý z  Nového Města nad 
Metují se pod hlavičkou TICHY-ma-
nufacture zabývá výrobou replik pro 

vojensko-historické spolky, konkrétně 
knoflíků, militární galanterie a  dal-
šího historického vybavení. Sám se 
vzpomínkových akcí účastní od  roku 
2004, kdy během pořizování výstroje 
a výzbroje zjistil, jak těžké je toto spe-
cifické zboží zakoupit. Tehdy ještě jako 
student střední odborné školy vyrobil 
své první kousky. Z dnešního pohledu 
se jednalo spíše o napodobeniny. Poz-
ději se z výroby drobných výstrojních 
součástek pro kamarády, a s  tím úzce 
spojeným badatelstvím, stala do  jisté 

míry vášeň. Při zkoumání dobových 
originálů, písemností, či konzultací 
s archeology a dalšími badateli se mu 
v hlavě začal rodit sen, aby byly přesné 
repliky dostupné všem, kdo mají stejné 
zájmy. Díky kolegům výrobcům a zá-
kazníkům, kteří mají na živou historii 
totožný pohled, se mu jeho sen plní. 
V posledních letech je tento fenomén 
celosvětovou záležitostí, a proto se mu 
daří vyvážet poctivé české řemeslo 
i  mimo republiku a  evropský konti-
nent.   (Zdroj: Královéhradecký kraj)

Největší projekt Českého olym-
pijského výboru pro mládež probě-
hl od 23.6. - 28.6.2019.

V  Liberci, Jablonci nad Nisou 
a  okolí se konala Olympiáda dětí 
a  mládeže v  19-ti sportovních od-
větvích za účasti více jak 3 300 mla-
dých sportovců.

Sportovci nereprezentují na olym-
piádě své kluby, nýbrž kraje podle 
svého trvalého bydliště. Mají své 
kapitány, mají své dresy a mají svo-
ji podporu od  kamarádů i  z  jiných 
sportů.

Samozřejmě nemohla chybět 
královna sportu atletika, která byla 
na  stadionu v  Jablonci nad Nisou. 
Z  mé tréninkové skupiny z  Ná-
choda byla nominována trojice 
atletů reprezentující Královéhra-
decký kraj. Nejdříve se představila 
Daniela Vacková ,mladší žákyně 
roč.2006-2007, která v  rozběhu 
na  60m zaběhla své letošní maxi-
mum v  čase 8,21 sec. a  probojo-
vala se do  semifinále,kde jí uniklo 
finále o  jedno postupové místečko 
a skončila celkově na 9. místě . Dále 
ve skoku dalekém výkonem 460 cm 
se celkově umístila na  14.místě. 
V závěru byla nominována do smí-
šené štafety na  4x60m , která skon-
čila na pěkném 11. místě z 25. 

Daniela byla velice milé překva-
pení i pro nás, trenéry !

Dále Michal Čuda v  běhu 
na 1500m svým osobním maximem 
časem 4:36,55 min. skončil celkově 
na 16. místě. Pak se ještě představil 

v hodu oštěpem a výkonem 44,42m 
se umístil na 10. místě. Určitě ne-
zklamal a  pokud bude poctivě 
trénovat, můžeme od  něho čekat 
velká zlepšení. Jako třetí nomino-
vaný byl Jirka Bruha , u kterého se 
očekávala finálová umístění. A  to 
se také vyplnilo. V  rozběhu star-
šího žactva na 60m zaběhl letošní 
nejlepší čas v celé ČR , a to za 7,13 
sec. V semifinále pak druhým nej-
lepším časem za  7,21 sec. se pro-
bojoval do  velkého finále. Bohu-
žel mu nevyšel opakující se start 
a skončil na nepopulárním 4. mís-
tě. I tak to je obrovský úspěch . Pak 
se představil v kvalifikaci ve skoku 
dalekém a výkonem 623 cm se také 
dostal do  12-ti členného finále. 

V  něm nejlepším svým výkonem 
636 cm skončil na  vynikajícím 7. 
místě.

V  závěrečné smíšené štafetě 
na  4x60m,kde nejdříve startovala 
Tatiana Kaplanová,která předávala 
Lukáši Kvapilovi, ten Lucii Kozlo-
vé a ta finišmanovi Jirkovi Bruhovi 
,který přebíral štafetový kolík na 4. 
místě, ale svým vynikajícím zá-
věrečným spurtem vybojoval pro 
Královéhradecký kraj stříbrnou 
olympijskou medaili.

Všem moc a  moc gratulujeme 
a věříme, že jim tato obrovská zku-
šenost pomůže k  dalším postupo-
vým cílům se umístit na  těch nej-
přednějších místech. 

Jiří Vondřejc

Senioři ČR, MO Náchod uzavřeli 
čtvrteční programy v  klubovně seni-
orů před prázdninami pobyty v pen-
zionu Kitty v Lučanech n. Nisou, kde 
jsme prožili velmi příjemné dva týdny.

Na  naše programy vás pozveme 
opět od září, i když mnozí z vás budou 
první dva týdny cestovat po  Pálavě, 
kde budou pobývat v  penzionu Pod 
Kraví horou v Bořeticích - čas odjezdu 

oznámím v ECHU č. 23, které vyjde 
23. srpna, ve kterém se dozvíte i co pro 
vás připravujeme na  září. Ve  zdraví 
a pohodě prožijte prázdninové měsíce, 
aby vám v paměti zůstaly jen příjem-
né zážitky. Přejí všem a na setkání při 
našich akcích se těší členové výboru 
SČR, MO Náchod.

Dotazy  na tel. 775242562,
A. Poláková /prosím po 19.hod./

VZPoMÍNÁMe
Dne 17. 7. 2019 uplyne 6 smutných let, 

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček, pradědeček a bratr, 

pan Evžen Pilarčík ze Žďárek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Helena,  dcera Jana s rodinou, 
vnučka Lucie s rodinou  a sestra Míla s rodinou 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Budova hostince s  řadou dochovaných 
původních, prvorepublikových prvků stojí 
na návsi obce Lipí u Náchoda. V přízemí 
hostince se nachází klasický lokál, salonek 
a kuchyň, vlevo pak sál s pódiem a šat-
na. Výměra pozemků včetně zastavěné 
plochy je 788 m2. 

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
Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč          
Komerční objekt – restaurace, vyhřívaná pergola, byty ve Velkém Dřevíči .......................7 290 000,- Kč                  
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 800 000,- Kč

 zleva Václav Řehoř, Vladimír Dlouhý, Martin Tichý, Radek Jakubský

 ležící :Michal Čuda,  zleva : Ing. Jiří Vondřejc - trenér + Jirka Bruha + Daniela Vacková
      a hlavní trenér Jiří Vondřejc

Podnikání nemá hranice
inzerujte v Polsku 602 103 775
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Chi Chi Tornádo, Vlasta Wild 
a Paloma Eiffel jako Crazy Goddness 
vystoupí se svým travesti show 19. 
července od  20 hodin v  restauraci 
a  penzionu Vyhlídka v  Janovičkách 
u Broumova.

Město Meziměstí a  TJ Sokol 
Ruprechtice zvou na  4. ročník no-
hejbalového turnaje trojic Kišiharu 
2019. Turnaj se uskuteční 27. červen-
ce na hřišti TJ Sokol Ruprechtice. Po-
kud byste nechtěli být pouhými divá-
ky, šance na přihlášení se do turnaje 
končí již 17. července. 

Město Hronov spustilo pro občany, 
ale i návštěvníky města, novou mobilní 
aplikaci, která je zaměřena především 
na informování občanů. Lidé se dozvědí 
novinky z radnice, získají přehled o kul-
turních a sportovních akcích. Novinkou 
aplikace je modul „Hlášení závad“, díky 
kterému mohou občané vyfotit a poslat 
závadu, kterou ve městě objeví. Aplika-
ce je funkční na  mobilních telefonech 
s  operačními systémy Android a  iOS. 
I  se zavedením nové aplikace zůstávají 
dosavadní informační kanály, tj. webo-
vé stránky, facebook i  SMS InfoKanál 
v  platnosti. Každý občan si tak může 
zvolit, z  jakého informačního kanálu 
chce informace získávat.

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

Náš věrný čtenář Josef Mazáč nám pro 
zpestření přinesl do redakce „suvenýr“ ze 
svého pobytu v nizozemském Amsterda-
mu – tamní noviny Echo. Máme radost, 
že patříme do  velké celosvětové rodiny 
novin, které si za svůj název zvolily Echo. 
Kořeny názvu Echo vystopujeme až v an-
tické mytologii, kde Echó byla horská 
nymfa, která byla proměněna na ozvěnu.  
Noviny, které mají v názvu Echo, nalez-
nete po celém světě. Ať už je to náchod-
ské Echo (vycházející již od roku 1994), 
Echo z Amsterdamu (viz. foto)   či noviny 
Echo po celém světě. Číst je můžete  v ir-
ských městech Cork  a Dublin stejně jako 
v  Austrálii, Bulharsku, Anglii, Kanadě, 
Bulharsku, USA, Německu, Rusku, Pol-
sku, Azerbajdžánu a dalších zemích.

redakce

Jitka Bláhová a  Zámek rodiny 
Bartoň- Dobenín v  Novém Městě 
nad Metují pořádají dne 20. července 
(od 18.30 hod.) akci Šlechtická sídla 
v souznění. Čeká na vás setkání s ma-
jiteli zámku i koncertní recitál. 

Vybudovat nemocnici v  Náchodě 
bylo rozhodnuto okresním zastu-
pitelstvem v  roce 1881, a  to na  pa-
mátku sňatku korunního prince 
Rudolfa s belgickou princeznou Ste-
fanií. Náchod v  té době patřil hejt-
manství v Novém Městě nad Metují. 
Z celého kraje jedině v Opočně bylo 
možné provádět alespoň nejnutnější 
operace. Náklady na  stavbu ve  výši 
200.000 K  měly být kryty dotací 
okresu, dary jednotlivců a výtěžkem 
věcné loterie, jež byla za  tímto úče-
lem uspořádána. Přípravy však trva-
ly celé další desetiletí… Nemocnice 
v Náchodě byla uvedena do provozu 
až v roce 1895.

„Náchodská nemocnice má 
za  sebou již historii dlouhou 124 
let. Rekonstrukce a  její dostavba  
by měla zajistit její důstojné fun-
gování na  další desetiletí. Je to vy-
jádření civilizační štafety, kterou 
toto  lékařské zařízení představuje. 
Není asi lepšího příkladu ověření 

kvality  společnosti, než fungování 
jejích  lékařských zařízení či  insti-
tucí sociální péče. Jsem přesvědčen, 
že stavební  aktivity v areálu v Ná-
chodě se již nyní zapisují do historie, 
v tom maximálně pozitivním smyslu 
slova“, říká Ing.  Aleš Cabicar, ná-
městek hejtmana Královéhradec-
kého kraje s  gescí pro zdravotnic-
tví. Jeho slova patří probíhajícímu  
projektu modernizace  náchodské 
nemocnice formou výstavby  no-
vých nemocničních objektů propo-
jených v nadzemní části i podzemí. 
Kromě nové výstavby procházejí 
rekonstrukcí i  dosavadní prosto-
ry nemocnice, nezapomíná se ani 
na  obnovu přístrojového a  další-
ho vybavení. Před devadesáti lety 
(v roce 1929) byla zveřejněna první 
tištěná výroční zpráva nemocnice. 
Vyplývá z  ní, že nemocnice měla 
v těchto časech 5 lékařů, 4 úřední-
ky, 17 ošetřovatelek, 5 provozních 
pracovníků, 4 zřízence, vrátného…

Když se podíváme do výroční zprá-
vy Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
za rok 2017 zjistíme, že nemocnice 
měla přes 1300 zaměstnanců a na-
bízela kapacitu 840 lůžek…“Klíčová 
investice Královéhradeckého kraje 
do její rekonstrukce přinese zásadní 
pozitivní změny v poskytování zdra-
votní péče pro celou spádovou ob-
last, a to jak pro pacienty, tak i pro 
lékařský personál“, říká náměstek 
Cabicar. 

Travesti show

Nohejbalový turnaj

Hronov v mobilu

Nové workoutové hřiště

ECHO  jako ozvěna informací 
od Náchoda po Azerbajdžán

Šlechtická  
sídla v souznění

Náchodská nemocnice – historie a současnost

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

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

ENERGETICKÉ OKÉNKO 184.

AGRO
Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí 

volné místo na pozici:

OBSLUHA BALICÍ LINKY 
Požadujeme:

Nabízíme:

• práce v jednosměnném až dvousměnném provozu
• samostatnost
• zodpovědnost

• nástup možný ihned
• po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
• zázemí prosperující společnosti
• odpovídající mzdové ohodnocení
• firemní bonusy – podnikové stravování, 5 týdnů dovolené,
                                 příspěvek na penzijní připojištění

Kontakt: Martin Tylš 
e-mail: tyls@agrocs.cz 

tel. 737 219 682
Rádi bychom poděkovali personálu Hospice 
Anežky České v  Červeném Kostelci za  péči, 
které se zde dostalo naší mamince, paní Marii 
Štěpánkové v  posledních dnech jejího života. 
Rádi bychom zároveň ocenili i péči, které se jí 
dostalo v Penzionu Marie v Náchodě a Oblast-
ní nemocnici Náchod- interním oddělení.

Rodina Štěpánkova 

Poděkování
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Plánujete cestu k  moři nebo 
jen k  tomu našemu rozkošskému? 
Nebo už vás nebaví jezdit do Pek-
la na  kole? Zkuste paddleboard. 
Jedná se o nafukovací „prkno“ po-
dobné surfovému, ale pro pohyb 
vpřed využíváte pádlo. Je dobře 
sbalitelný, vejde se do  malé tašky 
a snadno se dá nafouknut vysoko-
tlakou pumpou. Jízda na plováku je 
tak jednoduchá, že kdokoli, kdo se 
na něj postaví, se dokáže již po ně-
kolika minutách hladce projíždět 
na hladině. Slouží pro relax a zába-
vu a  děti si s  ním vydrží hrát celé 
hodiny. Zároveň může sloužit jako 
kompenzační pomůcka, na  posíle-
ní rovnováhy, fyzičky, na  hubnutí 
a  dokonce se na  něm cvičí i  jóga. 
Při pádlování zapojujete řadu klí-

čových svalových systémů, od  lýt-
kových svalů počínaje přes břišní 
svaly a  prakticky celou horní část 
těla konče. 

Paddleboarding nejenže proka-
zatelně zlepšuje motorické schop-

nosti včetně stability a koordinace, 
ale umožňuje také celkové posílení 
svalstva. 

Půjčit si ho můžete 
v Půjčovně Metuje v Náchodě.

www.pujcovna.reky.cz

Vyzkoušejte si paddleboard 

Navš�vte svátek světového folkloru 
podporovaný dodavatelem pryžových těsnění 

na každý čtvrtý osobní automobil v Evropě.

Generální partner 
Mezinárodního folklorního fes�valu 

Vás zve do Červeného Kostelce
od středy 16. 8. do neděle 20. 8. 

www.folklorck.cz

Saar Gummi Czech 
Červený Kostelec

www.sgc.cz

od středy 14. 8. do neděle 18. 8. 2019

65. ročník Mezinárodního foklorního festivalu Červený Kostelec
Proběhne v termínu od 14. do 18. srpna 2019

65. ročník Mezinárodního folklorní-
ho festivalu Červený Kostelec se již ne-
zadržitelně blíží. Těšit se opět můžete 
na špičkové domácí a zahraniční sou-
bory i řadu doprovodných akcí. Svátek 
folkloru otevře svoje brány ve  středu 
14. srpna. Festivalový areál ozdobí 
symbolická Máje a vše se bude chystat 
na  úvodní koncertní speciál, ve  kte-
rém se na pódiu objeví Richard Krajčo 
a  Nikos Grigoriadis. Předkapelou jim 
bude Kostelecká cimbálovka. V dalších 
dnech se soukolí festivalového svátku 
roztočí již na  plné obrátky. Divákům 
se představí tuzemské soubory VUS 
Ondráš, Ondrášek, Úsměv a  Míko-
vjan. Chybět samozřejmě nebude ani 
červenokostelecký Hadářek. Tradič-
ním lákadlem je na festivalu účast za-
hraničních souborů. Letos se představí 
umělecká tělesa ze Slovenska, Japon-
ska, Francie, Panamy, Argentiny, Itálie, 
Bulharska, Srbska či Taiwanu. Exotické 
folklorní tradice bude prezentovat sou-
bor z Velikonočního ostrova.

    První rozmanitá taneční pře-
hlídka proběhne ve  čtvrtek 15. srpna 
od  18:00. Od  19:00 se diváci můžou 
těšit na  folklorní muzikál „Krajinou 
času“ v  podání profesionálních ta-
nečníků z VUS Ondráš Brno, který se 
odehraje v Divadle J. K. Tyla. Čtvrteční 
program v divadle bude opět probíhat 
souběžně v přírodním areálu i v Diva-
dle J. K. Tyla.

   V pátek 16. srpna překvapí červe-
nokostelecké obyvatele taneční vystou-

pení v  ulicích města a  odpoledne se 
milovníci historie mohou těšit na sraz 
veteránů. Večerní program obohatí za-
hraniční soubory. A jelikož v letošním 
roce VUS Ondráš slaví stejně, jako náš 
festival 65. narozeniny, tak od 21:00 se 
můžeme těšit na jejich druhé celosou-
borové představení na  letošním festi-
valu s názvem Ondrášovské putování.

   Sobotu 17. srpna odstartujeme ře-
meslným jarmarkem a  atrakcemi pro 
děti, na který od 10:00 naváže mše sva-
tá. Od 14:30 nás čeká pestrý program 
v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla, 
který vyvrcholí večerním galapředsta-
vením.

Řemeslný jarmark a  dílny zahájí 
i neděli 18. srpna. Poslední festivalový 

den nás čeká průvod ulicemi Červené-
ho Kostelce a od 12:00 program v pří-
rodním areálu.

   Máte se opravdu na co těšit! Ak-
tuální informace získáte na  webové 
adrese www.foklorck.cz a  na  festiva-
lovém facebooku MFF.cz. Vstupen-
ky na  folklorní festival lze zakoupit 
na  místě v  den konání akce. Perma-
nentku lze zakoupit v předprodeji v in-
formačním centru v  Červeném Kos-
telci. Vstupenky na  akustický koncert 
Richarda Krajča a  Kostelecké cimbá-
lovky lze koupit v  předprodeji v  IC 
Červený Kostelec, IC Náchod, IC 
Hronov, IC Česká Skalice, CA TOMA 
Úpice, IC Nové Město nad Metují a IC 
Police nad Metují. 

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

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
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Cyklobusy vás z Náchodska dopraví (i s vašimi velocipedy) do atraktivních oblastí našeho 
kraje i polského příhraničí.  Jeden cyklobus v zářivých barvách náchodské společnosti CDS 
jsme nedávno objevili i v lokalitě    Pomezního sedla v Malé Úpě v Krkonoších.       Foto echo

Kolekce snímků představující kostely 
na Broumovsku se pod názvem Tempus 
Fugit (pro ty, co nečtou Vergilia v origi-
nále, uvádíme i český překlad latinského 
názvu: Čas běží)  aktuálně prezentuje v 
polské Varšavě.  Putovní výstava fotogra-
fií již v minulosti kotvila v mnoha evrop-
ských i světových metropolích: kanadské 
Ottawě, belgickém Bruselu, švédském 
Stockholmu či francouzské Paříži. 

Výročí 130 let fungování Divadelní-
ho spolku Vrchlický a  200 let existence 
ochotnického divadla v Jaroměři slaví ja-
roměřští, jak jinak, divadlem. V rámci di-
vadelních slavností se můžete například 
22. srpna vypravit na  nastudování hry 
Lakomec a  další světci. Hru si připravil 
jubilant – DS Vrchlický.  

Již 4. koncert festivalu Za  poklady Broumov-
ska se uskuteční 20. července 2019 od  18 hodin 
v  kostele sv. Markéty v  Šonově. Těšit se můžete 
na  vystoupení Dua Aliada (saxofon, akordeon) 
z  Rakouska. Na  saxofon zahraje Michal Knot 
a na akordeon Bogdan Laketic.

Duo Aliada staví na netradičním spojení dvou 
nástrojů – v  tomto případě je to saxofon a  akor-
deon. Hudební kreace tohoto výrazně se profi-
lujícího dua mají možnost slyšet diváci po celém 
světě, uveďme ty nejslavnější – Carnegie Hall 
New York, Tonhalle Zürich, Musikverein Vienna, 
Hermitage Saint Petersburg. Koncert je důkazem 
toho, že i odlehlé kouty republiky mohou lákat za-
hraniční špičkové umělce.

Za poklady 
Broumovska

Tempus Fugit

Lakomec 
a další světci

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

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

Dcera Jana s manželem, 
vnučka Lucie s manželem,  

pravnoučata Marco a Linda 
a švagrová Míla s rodinou

Milá maminko, babičko 
a prababičko

Helenko Pilarčíková
k tvým 86. narozeninám
přejeme z celého srdíčka
hodně štěstí a zdravíčka
a dlouhá léta mezi námi.

Máme tě moc rádi,
snad potěší tě naše přání.

Blahopřání k narozeninám

TEPLICKÁ AUTOOPRAVNA S.R.O.
Nerudova ul. - garáže, Teplice nad Metují

Nabízíme kompletní servis a plnění klimatizace bez čekání… 
A to jak chladivem R134a, tak i R1234yf (některé vozy již od roku 2011). 

Akce za 390 Kč končí 15.7.
Výměna oleje u nás jen 299 Kč!!! Nabízíme kvalitní oleje Shell, Total. 

Akce platí od 12.7. do 15.8.

Info na tel. 776 876 640 
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rozumněSouKromě  ŠIKoVně  rychle

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

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

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

Provádím
různé ZEdNICKÉ a ŘEmESLNICKÉ PráCE
 malby * nátěry * obklady * dlažby 

voda a odpady * PVC * štuky atd.

Tel.: 702 611 187

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 

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ

Tel.: 730 173 493

IQOS Partner
+420 733 663 186

*Svobodný bezdětný 45 let 
hledá partnerku nekuřačku 
od 34 – 45 let. Zájmy – ces-
tování, výlety do  přírody, 
koupání atd. Jen vážně. Tel. 
i SMS: 608 622 397 

* Pronajmu DB 3+1 70 m2 
v  Náchodě u  nemocnice. 
Kauce 20 tis.Kč. Nájem do-
hodou. TEL.: 606 272 443
*Pronajmu DB 1+1 42 m2 
v  Náchodě u  nemocnice. 
Kauce 12 tis.Kč. Nájem do-
hodou. TEL.: 602 272 443
*Prodám DB 3+1 v  Ná-
chodě u  nemocnice. TEL.: 
606 380 665

*Pronajmu byt s  balkó-
nem, 3+1, 85 m2, v  čin-
žovním domě poblíž centra 
v  Náchodě. Možnost par-
kování auta ve  dvoře. Tel. 
603 853 095. 
*Pronajmu byt v  Nácho-
dě u  nemocnice, 32 m2, 
volný od  září 2019. Vana, 
lodžie. Kauce 15  000 Kč. 
Cena 4 000,- + energie. Tel. 
777 021 798
*Koupím byt 2+1 (3+1) 
do 15km od Náchoda (Hro-
nov, Červený Kostelec, Čes-
ká Skalice, atd.)Platba v ho-
tovosti. Tel. 731 574 376
*Pronajmu slušným li-
dem nedávno rekonstruo-
vaný byt o  velikosti 4+KK 
(93 m2) za  7 tisíc měsíčně 
a 3+KK (78 m2) za 6,5 tisí-
ce měsíčně v Hronově, uli-
ce Husova. Kauce je ve výši 
dvou nájmů bez služeb. 
Upřednostňuji nájemníky 
nekuřáky se stálým pří-
jmem, bez dluhů a dlouho-
dobým nájemním vztahem 
bez zvířat. Tel. 732 180 081
*Prodám garsonku v  No-
vém Městě n/Met,cca 
17m2(vhodné pro jednu 
osobu). 3. patro bez výta-
hu. Cena 350tis. Kč TEL.: 
722 934 819
*Prodám nový luxusní 
družstevní byt 3+kk v  Ná-
chodě v  nízkoenergetic-
kém domě s  vlastním par-
kovacím stáním. Kontakt 
730 517 357, 733 735 709.
*Nabízíme k  prodeji nové 
luxusní družstevní byty 
1+kk, 2+kk a  3+kk v  Ná-

chodě. Byty jsou částeč-
ně zařízené a  připravené 
k okamžitému nastěhování. 
Členský vklad je možné roz-
dělit do  splátek. Kontakt: 
730  517  357, 733  735  709. 
www.sbdnachod.cz
*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  Ná-
chodě, ul. Komenského. 
Podlahová plocha 52m2. 
1.patro. Rekonstruovaná 
koupelna a  kuchyň, nová 
dřevěná okna, nové stou-
pačky. Volný o prázdninách 
2019. Cena 1,8 mil. Kč. Tel. 
603 913 558

* Dlouhodobě pronajmu byt 
4+1 po částečné rekonstrukci 
v Náchodě. TEL.: 608 730 881

*Pronajmu starší rodinný 
dům se zahradou v Nácho-
dě. Více informací po  tele-
fonu. TEL.: 774 224 446
*Pronajmu dům nedaleko 
od  Náchoda. Nejlépe star-
ším lidem i  důchodcům.
Krásné prostředí,dopravní 
dostupnost. SMS, nebo vo-
lejte na tlf. 605 285 792
*Zaplatím až 200 tisíc Kč 
za  garáž v  Náchodě. Tel. 
603 466 788
*Koupím dům nejlépe řa-
dovku v Náchodě , nabídky 
prosím na tel. 608 519 126
*KOUPÍM LES I  S  PO-
ZEMKEM. Na  velikos-
ti ani stáří nezáleží, horší 
stav nevadí. Platím hotově. 
TEL.:773 585 290
*Prodám rodinný dům 
v Náchodě na Klínku. Info. 
602 190 030

*Pronajmu nebytové pro-
story v České Skalici na ná-
městí - 25 m2 + chodba 4 m2 
a WC. TEL.: 776 046 488
*PRODÁME ZAVEDE-
NOU PRODEJNU NA 
KAMENICI V CENTRU 
NÁCHODA DRUH: PRO-
DEJNA KORÁLŮ, JAB-
LONECKÉ BIŽUTERIE 
A  KOMPONENT CENA: 
400 tis. CENA ZAHRNU-
JE: ZBOŽÍ, VYBAVENNÍ 
PRODEJNY, PŘEDÁNÍ 
KONTAKTŮ NA  DODA-
VATELE. TEL.: 734 429 989 
MAIL: pavla@medfeet.cz

*Prodám dámské kolo 
SOBI a FAVORIT za 600 Kč. 

Kalové čerpadlo do  sudu 
za 600 Kč. Tel. 777 783 343
* Prodám 4 ks konferenční 
kožená židle (cena doho-
dou). TEL.: 602 103 775
* Prodám fotbalovou sbír-
ku černobílých balónů vše-
ho druhu a knihy, i jednot-
livě. TEL.: 731 706 998
* Prodám vysavač Medi 
Clean Hera systém  - 
na  vodu, lze prát koberce, 
mýt okna, klepač na  mat-
race, pro alergiky, 2 měsí-
ce starý, 1x použitý, záru-
ka 2 roky. Cena dohodou. 
Jen vážní zájemci. TEL.: 
721 357 559
*Prodám broušenou bowli 
pro 12 osob, nepoužívaná 
ve výborném stavu, krásná. 
TEL.: 723 615 803
*Prodám několik kusů sta-
rožitného nábytku a  jiné 
předměty. Tel. 606 56 49 30
*Prodám tmavší oblek 
na  menší postavu,vel.160c-
m,vhodný do  tanečních 
+ 5 košil za  750 Kč. Tel. 
608 955 142

*Alfons Mucha pohledni-
ce. Koupě – výměna. Tel. 
776 176 032
* Koupím jakékoliv staré 
fotoaparáty a  příslušenství 
- objektivy, staré fotografie, 
reklamní fotografické ma-
teriály. TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM 
a  náhradní díly na  hodin-
ky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky 
a  další díly. Platba v  hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bo-
dáky, uniformy, vyzname-
nání i  z  období socialismu 
v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451

* Koupím ABC, ČTYŘ-
LÍSTEK, PUŇŤA aj. staré 
časopisy, komiksy, knihy, 
celé knihovny, pohledy, 
známky, plakáty, aj. papí-
rový materiál, bankovky, 
mince, LP desky, CD atd. 
TEL.:777 579 920

* Koupím staré filmo-
vé plakáty a  jiné. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a vše o Váno-
cích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý náby-
tek i  celou pozůstalost. 
TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, 
fotoaparáty, vyznamenání, 
mince abankovky, pohled-

nice a  známky. TEL.:724 
020 858
* Koupím veškeré staro-
žitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  ce-
lou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. 
Tel. 606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci. Hrač-
ky zn.ITES, KDN aj..vláč-
ky TT, HO, MERKUR aj., 
starožitný a  chromovaný 
nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoapa-
ráty, rádia, voj. věci, ob-
razy, porcelán, automoto 
díly, atd.. Než něco vyho-
díte, volejte 608 811 683

*Sháním prázdninové do-
učování(ČJ+M)pro žáka 
4.tř.ZŠ. Ideálně Červený 
Kostelec, ale není podmín-
kou.Tel.606 420 047

*Sháním ZEDNÍKA 
na  začišťování špalet 
u  nově instalovaných 
plastových oken. Dlou-
hodobá spolupráce. Tel. 
602 135 420

* Přijmeme muže, ženy 
i  seniory na  rozvoz knih, 
80 hod. měsíčně, 12-20.000 
Kč/měs. Tel. 777 803 359

*Přijmeme šičku na  do-
mácí šití (stroj poskytne-
me). Kontakt 777 737 124

*Sháním od  září někoho, 
kdo by pokračoval ve výuce 
mé dcery (10let) na klávesy. 
Jedná se mi o hodinu týdně. 
150 Kč/h. tel.: 607574460
*Kdo provede stavební 
opravy na domku v Nácho-
dě? Tel. 603 865 112

*Prodám levně skútr Apri-
lia Atlantic 250, cena doho-
dou. TEL.: 775 653 667

ByTy

nemoVIToSTI

ProDÁm

KouPÍm

   776 622 777
www.realitytichy.cz

AuTo - moTo

SeznÁmenÍ

PŘÍleŽIToSTnÁ PrÁce

neByToVÉ ProSTory
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Co je Apis mellifera?
Předškoláci z MŠ Vítkova to již vědí

Vycházka za mechorosty

Ledová plocha opět připravena

Kotlíkové dotace od září

Služba Senior taxi v Náchodě 

Za tajemstvím
Turínského plátna

Po stopách
sv. Jakuba

S blížícím se prvním letním dnem 
jsme zavítali na kopeček k panu Vyměta- 
lovi, který je členem Svazu včelařů. 
Hned po vřelém přijetí jsme vyslechli 
báječnou besedu o  včelách. Jedná se 
o  zkušeného včelaře, který dětem do-
konale popsal, jak fungují včelí spole-
čenstva, co musí včelař vědět o  zpra-
cování medu a  jak včely chránit před 
nemocemi. Pan Mirek dětem obratně 

odpovídal na všechny dotazy a praktic-
ky ukázal z jakých částí se skládá včelí 
úl, přístroj na stáčení medu - medomet, 
značkování včelí královny atd. Na závěr 
tohoto krásného, poučného dopoledne 
nám paní Věra připravila medové po-
hoštění.  Děkujeme za spoustu nových 
informací o včelařství -

děti a učitelky z MŠ Vítkova- 
tř. Sluníčka, Náchod                                        

V pořadí již 4. vycházku Polickem 
můžete absolvovat v  sobotu 3. srp-
na. V přírodní památce Kočičí skály 
a  ve  skalním komplexu Hejda vám 
průvodci ukáží mechy a  játrovky 
charakteristické pro pískovcová skal-
ní města. Účastníkům exkurze budou 
zapůjčeny botanické lupy, kterými si 
budou mechorosty prohlížet. Na zpá-
teční cestě se podíváte na květnatou 
bučinu na  Bukalánu. Zde si odde-

monstrujete důležitost ponechaného 
mrtvého dřeva v  lesích. Délka trasy 
je cca 10 km, její náročnost je středně 
těžká a částečně vede mimo značené 
a udržované cesty.

Bližší informace, přihlášky a plat-
ba předem v  informačním centru 
v Pellyho domech v Polici nad Metu-
jí, nejpozději 2 dny před konáním vy-
cházky. Maximální počet účastníků 
na vycházce je 25 osob.

Od  neděle 7. 7. 2019 začíná 
provoz ledové plochy na  zimním 
stadionu v  Náchodě. S  její úpra-
vou pomáhá nová elektrická rolba 
značky Zamboni 650 electric, která 
disponuje bezkartáčovým poho-
nem na  střídavý proud, systémem 
předzalití hlubokých vrypů s funkcí 
bezztrátového systému mycí vody, 
pohonem 4x4 a nabíjecí stanicí, což 

přispěje ke  kvalitnější i  rychlejší 
údržbě ledové plochy. 

V červenci bude na  ledě k vidění 
hokejová škola Young Talents, po kte-
ré bude následovat Letní škola Kra-
sobruslení. Příznivci bruslení se mo-
hou těšit na  první veřejné bruslení, 
které proběhne na přelomu července 
a srpna. Více informací naleznete na 
www.zimni-stadion-nachod.cz. 

Zájemci o  výměnu nevyhovu-
jícího zdroje vytápění mají další 
šanci získat dotační podporu již 
v září. Registrace pořadových čísel 
proběhne 11. 9. od 10 hodin a ná-
sledný příjem žádostí s pořadovým 
číslem 1–1500, bude od 16. do 30. 
9. Královéhradecký kraj rozdělí 
v této vlně mezi žadatele 150 mili-
onů korun. Královéhradecký kraj 
předpokládá, že do roku 2022 roz-
dělí až 207 milionů.

„Dotace bude sloužit na  výměnu 
kotlů s  ručním přikládáním první 
a druhé emisní třídy za kotel na bio-
masu, plynový kondenzační kotel 
nebo tepelné čerpadlo. Podporu není 
možné získat na výměnu stávajícího 

kotle s  automatickým přikládáním, 
stávajícího plynového kotle nebo lo-
kálních topidel, jako jsou krbová 
nebo akumulační kamna,“ říká radní 
Pavel Hečko odpovědný za oblast re-
gionálního rozvoje, grantů a dotací.

Příjemce dostane část ze skuteč-
ně vynaložených výdajů podle zvo-
leného vytápění, maximálně však 
120.000 korun. Podpora se zvýší 
o  7  500 Kč v  obcích, které minis-
terstvo životního prostředí označi-
lo jako prioritní z  hlediska ochra-
ny ovzduší. V  našem regionu je to 
například Broumov nebo Jaroměř 
a  některé obce v  jejich okolí. Více 
informací naleznete na  webu kraj-
ského úřadu.

Na základě výsledku veřejné za-
kázky provozovatele služby „Senior 
taxi v  Náchodě“, schválili náchod-
ští radní na  svém jednání 3. červ-
na 2019 provozovatele. Po  splnění 
všech požadovaných podmínek 
byla s nejvýhodnější cenou vybrána 
Vodní záchranná a dopravní služba 
s.r.o., Náchod.

„Jsme rádi, že se  nám podařilo 
vybrat provozovatele a  máme tak 

konkrétního partnera pro přípra-
vu spuštění této žádané služby již 
od  srpna letošního roku,“ uvedl při 
podpisu smlouvy starosta Jan Bir-
ke a  dodal: „V  následujících dnech 
proběhnou jednání, kde se budeme 
domlouvat na  podrobnostech jako 
je např. označení vozidel, tak aby 
budoucí uživatelé měli co nejvíce in-
formací“. 

Průkazku na  využití služeb Se-

nior taxi může získat každá fyzic-
ká osoba, která je v  obci hlášena 
k  trvalému pobytu a  dosáhla věku 
nejméně 65 let nebo osoba, která 
dosáhla věku 18 let a vlastní průkaz 
ZTP, ZTP/P. O její lze požádat od 1. 
do  22. 7. 2019, a  to na  Městském 
úřadě Náchod, ul. Zámecká 1845, 
na odboru sociálních věcí.

SENIOR TAXI bude provozová-
no na území města Náchoda včetně 
jeho příměstských částí. Tato místa 
budou rozdělena do dvou zón.

Zóna I - Náchod, Babí u Nácho-
da, Staré Město nad Metují, Běloves, 
Bražec, Malé Poříčí, Lipí u Náchoda

Zóna II - Jizbice u  Náchoda, 
Dobrošov, Pavlišov 

Přepravné je stanoveno ve  výši 
25 Kč včetně DPH za  jízdu v  jed-
nom směru v  zóně I  a  30 Kč včet-
ně DPH za  jízdu v  jednom směru 
ze zóny II a obráceně. Služba bude 
k  dispozici každý pracovní den 
v  době od  7:00 do  22:00, v  sobotu 
od  8:00 do  22:00, v  neděli od  8:00 
do 17:00 hodin, a ve dnech státního 
svátku a  pracovního volna od  8:00 
do 17:00 hod.                               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 SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2019 r.

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

– pro firmy, 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

Náplň práce
l zajištění prevence sociálně patologických jevů u dětí a žáků
l psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí a žáků

Požadujeme
l vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením
     na psychologii nebo etopedii 
l znalost školské problematiky výhodou
l praxe v oboru školní psychologie a poradenství výhodou
l zkušenosti s prací s dětmi výhodou
l řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
l dobrá znalost práce na PC
l dobré organizační a komunikační schopnosti

Nabízíme
l možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady
l pracovní poměr na dobu neurčitou
l nástup do pracovního poměru 1. 9. 2019 nebo dle dohody
l platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
     v platném znění (11.platová třída)
l 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, 

pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody
     dle kolektivní smlouvy 

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci

psychologa/psycholožky ve školství 

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce MěÚ Náchod 
(elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 15.08.2019.

Město Náchod

Nejen tajemný středověký arte-
fakt – Turínské plátno (jedna z jeho 
kopií se zde nachází) je námětem 
noční hrané prohlídky broumov-
ského kláštera dne 26. července 
(od 20 a 21 hodin) Přijďte si užít  at-
mosféru tajemna a  historie! Neza-
pomeňte si však účast na prohlídce 
rezervovat, například na  e-mailu 
prohlidky@klasterbroumov.cz

Město Meziměstí se úspěšně 
zhostilo mikroprojektu Po  stopách 
sv. Jakuba v  česko – polském pří-
hraničí. Evropské peníze umožnily 
vybudování  informačních tabulí, 
pořízení sochy, zakoupení nového 
mobiláře apod. Dodejme, že Svato-
jakubské stezky jsou celoevropským 
fenoménem směřujícím ke  stejné-
mu cíli – k španělskému poutnímu 
místu Santiago de Compostela. 
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HledAJÍ domov

HledAJÍ domov

V  hronovském parku Aloise Ji-
ráska zahraje 5. srpna (od  19 ho-
din) hudební těleso Black Buřiňos 
z Týniště nad Orlicí. Co se skrývá 
pod „Černými buřinkami“? Kapela 
Black Buřiňos se zrodila z příprav-
ky Mladého týnišťského big bandu 
na ZUŠ v Týništi n. O. v roce 2005. 
Od  svého vzniku se věnuje inter-
pretaci především dixielandových 
standardů. Má za sebou celou řadu 
festivalových i  samostatných kon-
certů na  mnoha místech našeho 
kraje i celé České republiky. Kapela 
pravidelně vystupuje v rámci pres-
tižního festivalu Středoevropský 
dixielandový most v Hradci Králo-
vé, Swingového festivalu J. Marčíka 
v Týništi n. O., Jazzového festivalu 
v  Děčíně, Chrudimi či významné 
mezinárodní akce Nábřeží paromi-
lů v Hradci Králové.

V  sobotu 29. června 2019 se 
konal na  Husově náměstí v  No-
vém Městě nad Metují již XV. roč-
ník výjimečných závodů ve šplhu 
na  čtrnáctimetrovém laně „Velká 
cena Nového Města nad Metují 
v athénském šplhu“. 

Za  jasného a  teplého počasí 
vidělo publikum čtrnáct závodní-
ků, kteří úspěšně anebo neúspěš-
ně zkoušeli vyšplhat bez přírazu 
po laně do výšky 14 m. Devět bor-
ců tuto extrémní výšku vyšplhalo. 
Z vítězství se radoval několikaná-
sobný vítěz Štěpán Muchka z T.J. 
Sokola Mladá Boleslav, který vy-
hrál v čase 15,29s. Domácí závod-
ník Martin Matěj skončil na  pá-

tém místě v čase 20,23s.
V  první části programu divá-

ci viděli závody dívek a  chlapců 
na  třímetrovém laně a  závody 
dorostenců na  laně dlouhém čty-
ři a  půl metru. V  závodech pro 
veřejnost na  čtyři a  půl metru 
dlouhém laně zvítězil Josef Vrábel 
z klubu ASPV Nového Města nad 
Metují s časem 4,74s.

Na závěr závodu proběhl exhi-
biční šplh na laně dlouhém dvacet 
metrů. Jediným úspěšným závod-
níkem byl Štěpán Muchka, který 
v čase 34,54s tuto extrémní výšku 
vyšplhal.

Martin Mach
(redakčně kráceno)

Nejdříve se museli všichni tři: 
Adam Šourek, Alex Maryška a Mi-
lan Suk nominovat na  ME a  MS 
na Mezinárodním mistrovství Čes-
ké republiky WUAP v Novém Boru, 
konaném ve dnech 4.5. – 5.5.2019. 
A  to se povedlo výborně. Všichni 
tři výše jmenovaní se stali mistry 
České republiky a Adam i Alex na-
víc vytvořili národní rekordy.

Adam Šourek - mistr ČR 90 kg 
T16-17, výkonem 135 kg NR Ben-
chpress RAW. 

Alex Maryška – mistr ČR 110 kg 
T16-17, výkonem 170 kg NR Ben-
chpress RAW.

Ve dnech 19.6. – 20.6.2019 pro-
běhlo v německém Frauenau Mist-
rovství Evropy WUAP v Benchpre-
ssu a  naši tři nominovaní si vedli 
opět víc, než výborně.

Adam Šourek – mistr Evropy 
90 kg T16-17, výkonem 141 kg ER 
Benchpress RAW

Alex Maryška – mistr Evropy 
110 kg T16-17, výkonem 165 kg 
WR Benchpress RAW

Milan Suk – mistr Evropy 

82,5 kg M4, výkonem 161 kg WR 
Benchpress RAW. 

Opět chceme poděkovat našim 
týmovým kolegům: Michal Ungrád, 
Jiří Havrda, Martin Kuchař, Tomáš 
Jirman, Michal Vostřes a také chceme 
poděkovat hlavně našim sponzorům:
Město Náchod, Lion Nutrition – 

Lenka Havrdová, SaarGummi Au-
tomotive Červený Kostelec, firma 
Drana, MUDr.  Alois Vejmola, Fin-
centrum – Matěj Truxa, Petr Mazáč, 
Josef Mazáč, JUDr.  Josef Svoboda, 
Jiří Maryška, Hotel Bonato, Disco 
Laguna.

Milan Suk, předseda teamu

Athénský Šplh v novém Městě nad Metují

Členové Powerlifting Team náchod skvěle 
reprezentovali město náchod v Evropě.
Tři mistři Evropy, dva světové rekordy 
a jeden rekord evropský.

Black Buřiňos
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NELSON - je 2 letý hodně chlupaťoučký kocourek, který se narodil 
v útulku kočičce, která byla odchycena březí. Nelson je veselé, hravé, 
mazlivé koťátko. Vhodný je jen do bytu, ne ven. 

Scarlet & Jůlinka...Obě fenečky byly odebrány z velmi nevhodných 
podmínek. Naštěstí je to až tolik nepoznamenalo, jen Scarletka (3 
roky) se více bojí, hlavně ze začátku. V překonání strachu je jí velkou 
oporou Jůlinka (1 rok), proto jim hledáme společný domov, nechce-
me je rozdělovat, jsou na sebe opravdu zvyklé. Obě jsou mazlivé, přá-
telské a vděčné za společnost lidí. 

DANÍK - (5 let - černý 
s pálením) a JERRY (3 roky - 
rezatý) Kř. špice a šeltie, ode-
bráni z  podmínek, kde žilo 
přes 40 podvyživených, za-
nedbaných a  nesocializova-
ných pejsků. Rádi by bydleli 
spolu, nebo aspoň s  dalším 
pejskem. (ideálně vykastro-
vanou fenou). Pomalu si zvy-
kají na normální život, musí 
se na ně pomalu. 

BAK - 8 měsíční štěňátko, 
které si koupila mladá slečna 
na internetu a nadělila strýci, 
který si ho nemohl nechat. 
K  nám se dostal vyhublý, 
bojácný a  vyděšený. Nyní je 
již v  pohodě a  čeká kdo pro 
něho přijde.

AMIK - 2,5letý kříženec te-
riéra, temperamentní, hravý, 
veselý pes, miluje lidi. Je oč-
kovaný, čipovaný. Hledáme 
pro něho nový domov, kde 
ho budou mít rádi, zvládnou 
a využijí jeho temperament. 

KIRA - 10 leta psi dáma, 
kterou si páníček nemohl ne-
chat,tak je u nás a hledá nový 
domov, kde by mohla bydlet. 
Je hodná, veselá, na  kočičky 
štěká :)

 Anežka Holanová z TJ Sokol Dvůr Králové
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