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V dobrušském lapidáriu je nyní 
umístěna výstava výtvarných děl 
Karla Štětiny. Jedná se o kerami-
ku, gra� ky, kresby a ilustrace. Vý-
stava potrvá do konce srpna.

Výtvarno v lapidáriu

v Náchodě OPĚT V PROVOZU!

Srdečně zveme na příjemné posezení a dobré jídlo a pití.

Restaurace * ubytování * venkovní posezení

Hotel Hron Náchod, Purkyňova 436, 547 01 Náchod
Tel. 737 261 570, e-mail: hotelhron@hotelhron.cz, www.hotelhron.cz

domácí kuchyně - polední menu (obědy) a večerní menu
Zajistíme svatby, srazy, školení, večírky, setkání atd.

Zajímavý projekt byl úspěšně 
završen v  Jestřebích horách. 
Jedná se o malou síť dobíjecích 
stanic pro elektrokola. Najít je 
můžete v každé obci Svazku obcí 
Jestřebí hory.

Dobíjecí stanice

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

 

Jarmila Z emánková, 
tyršova ul. 65,  Náchod 

(vj ezd na náměstí tG M)

GRILOVACÍ SEZ ONA V P LNÉM P ROUDU
12 a více druh   rozlé vaných  vín, lah vová vína tuzemsk á i zah ranižní

EC O    CE OOK

N   
ECHO – noviny náchodského regionu

Informační centrum v  Tep-
licích nad Metují hostí výstavu 
fotogra� í Miloše Kleinera. Foto-
gra� cká kolekce má název Moje 
krajiny a vidět ji zde můžete do 
18. srpna. 

Fotog rafie „ v íčku“

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

SLEVY NA OKNA
AŽ 50%  

OKNA A DVE  E
pLAStOVÁ  OKNA
pLAStOVÉ DVE  E

EU rOOKNA

tANAX
Z Á rU KA 10 LEt! !

tel. 777 116  5 47,  739 617  392
nachodokna@ tanax .eu

 w w w .tanax .eu

V  těchto dnech si mohou čtenáři
zakoupit zcela novou publikaci 
o pevnosti Dobrošov, která vznikla jako 
společná práce autorského kolektivu, 
kterou redigoval Richard Švanda, eme-
ritní správce pevnosti Dobrošov. Kniha 
na sto stranách přináší doposud málo 
známá fakta o historii pevnosti z let 1937-
1953, např. o jejím zásobování vodou, 
o německých zkouškách v době druhé 
světové války a o některých zajímavos-
tech z její výstavby. Kniha vychází k 50. 
výročí zpřístupnění této národní kul-
turní památky návštěvníkům.

Vyšla nová brož ura 
o pevnosti
Dobrošov

KOŽENÁ
GALANTERIE
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,

 ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK

TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY

EMIPO, BELMIL, KARTON P+P

KAMENICE 142, 
PLHOVSKÁ 339, NÁCHOD

PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD
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VZPOMÍNKA
Dne 27.7.2019 uplyne smutných 5 let, kdy nás navždy 

opustila naše milovaná manželka, maminka a babička 

paní Hana Škaldová z Šonova 
u Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají manžel Václav, 
dcera Hana s rodinou a syn Václav s rodinou

Ves Ples, doložená už r. 1186, 
zanikla z valné části při stavbě pev-
nosti Ples – Josefov od roku 1780 – 
zachován jen její zbytek. Do r. 1864 
zanikl též lovecký zámeček Špork 
z roku 1690 a zachovala se jen ba-
rokní kaple sv. Huberta z  r. 1690 
na východním okraji obce. Barokní 
kaple je významná nemovitá kul-
turní památku zapsaná  do Ústřed-
ního seznamu kulturních památek 
Ministerstva kultury ČR v  Praze.   
V roce 2016 byla zahájena dvoule-
tá oprava střechy kaple, a to přede-
vším věžičky. V roce 2018 se usku-
tečnila oprava fasády kaple ze zadní 
strany od hřbitova. V červenci 2019 
je kompletní obnova kaple sv. Hu-
berta na  Starém Plese téměř hoto-
vá zásluhou Města Jaroměře, které 
pravidelně poskytovalo potřebné �-

nanční prostředky. Vlastník – Řím-
skokatolická farnost Josefov pořádá 

�nanční sbírky na  obnovu kaple 
a  opakovaně získalo i  prostředky 
z  fondu Solidarity Královéhradec-
kého biskupství. Celkem si oprava 
kaple Sv. Huberta na  Starém Plese 
v  letech 2015-2019  vyžádala cel-
kově částku 1,6 milionu Kč. Další 
zdroje poskytlo Ministerstvo kultu-
ry ČR. Městské muzeum v Jaroměři 
a  Římskokatolická farnost Josefov 
pořádají Posvícenskou svatohubert-
skou slavnost u příležitosti dokonče-
ní generální opravy pláště a  střechy 
kaple. sv.  Slavnost se bude konat 
ve výroční den posvěcení kaple  v ne-
děli 1. září 2019 od 13 hodin u kaple 
sv. Huberta na Starém Plese.  Jste sr-
dečně zváni! 

PhDr. Jiří Uhlíř 
(redakčně  kráceno)

Dne 19.6.2019 uspořádal Lyžař-
ský klub Nové Město nad Metují již 
3. ročník závodu Běh do 100 scho-
dů. I  přes drobný problém, spadlý 
strom před schody, který pořadatelé 
museli rychle pořezat a zpřístupnit 
tak závodní „dráhu“, se za krásného 
počasí závodu zúčastnilo celkem 
rekordních 57 závodníků v  šesti 
věkových kategoriích od  těch nej-
mladších až po dospělé. Nejmladší-
mi účastníky byli Bára Choroušová 
a  Vojta Adamský, ročník narození 
2014, kteří si se schody poradili 
v  časech 55,1s, který dosáhla Bára 
a 32,0s, který dosáhl Vojta. Nejstar-
ším účastníkem byl sedmdesátiletý 
Milan Matěj, který schody zdolal 
v  krásném čase 21,88s. Vůbec nej-
rychlejší výkony zaběhl Vít Šnopl, 
který schody takřka vylétl v  čase 
11,48s a ustanovil tak nový rekord 
tohoto závodu. Předchozí rekord 
vylepšil téměř o 3,5s.

Vítězové jednotlivých věkových 
kategorií dle ročníků narození:

2013 a mladší –
Choroušová Bára (LK NMnM) 

a Adamský Vojta (Hovrch)
2010 až 2012 –
Bartošová Edita

a Paar Adam (Hovrch)
2007 až 2009 –

Balcarová Olina (TJ Start Náchod) 
a Krása Šimon
2004 až 2006 –

Kráčmerová Tereza (TJ Sokol Deštné) 
a Gerža Jakub

1997 až 2003 –
Kolbe Andrea (TJ Sokol Deštné) 

a Šnopl Vít (#GLADIATORRACETEAM)
1996 a starší –

Paarová Soňa (Hovrch)
a Krása Pavel

Lyžařský klub děkuje všem účast-
níkům za  účast a  dále všem spon-
zorů, kteří pomohli se zajištěním 

věcných cen pro vítěze. Především 
Lyžařský klub děkuje společnostem 
Vella, Würth, Sněžka Náchod, Mesa 
parts, M&T, Škoda auto, O�ce De-
pot.

Renata Červenák Nývltová
Předseda LK NMnM

Výstavní síň Staré radnice 
v  Broumově je místem konání vý-
stavy s  názvem Národní geoparky 
ČR. Seznámíte se v  ní s  geologic-
kými unikáty naší republiky – až 
do  12. srpna, kdy výstava končí. 
Vstup je zdarma. 

V synagoze na Šubertově náměstí 
v  Dobrušce můžete zhlédnout vý-
stavu s názvem Lidové stavby v Krá-
lovéhradeckém kraji. Otevřena pro 
veřejnost je v celém období prázdnin 
– červenci a srpnu. Výstava je součástí 
prohlídky expozice tamního muzea.  

Kostel svatého Mikuláše v  Bo-
huslavicích na  Novoměstsku je 
chráněný jako kulturní památka 
ČR.  Kostel v Bohuslavicích je zmi-
ňován již v  roce 1100. Na  západní 
straně byla později přidána malá 
věž. Roku 1605 byla postavena re-
nezanční zvonice.  Znovu byl kostel 
do dnešní podoby přestavěn v  roce 
1687.                                    foto echo

Před 89. lety se v  Hronově zro-
dila tradice, kterou nerozbil čas ani 
politické systémy. Myšlenka o kaž-
doroční připomínce Aloise Jiráska, 
se kterou v roce 1930 přišli hronovší 
ochotníci je silná a nadčasová. Vě-
domi si toho jsou i divadelní odbor-
níci a v roce 2017 udělili v Monacu 
hronovskému festivalu prestižní 
ocenění.

89. ročník započne v  pátek 2. 
srpna představením Bosé nohy 
v  parku v  podání divadelního 
souboru NA  TAHU z  Červeného 
Kostelce. Následovat bude tradiční 
program místních ochotníků LU-
CERNA PŘÁTELSTVÍ s  pověše-
ním festivalové vlajky. O zakončení 
se postará (pokud nám to počasí 
dovolí) slavnostní ohňostroj v  so-
botní podvečer 10. srpna a násled-
ný koncert skupiny �e Silver Spo-
ons v parkuA. Jiráska.

Během letošního ročníku bude 
možno navštívit okolo 120 divadel-

ních představení. Od neděle 4. 8. až 
do soboty 10. 8. se mohou rodiče se 
svými ratolestmi vydat na některou 
z  festivalových pohádek. Park A. 
Jiráska je opět připraven pro pří-
znivce hudby, občerstvení, dětské 
návštěvníky a  milovníky kempo-
vání. Na  hlavní parkové stage se 
uskuteční celkem 17 koncertů. 

89. Jiráskův Hronov je na  svém 
startu. Tým pořadatelů se těší na se-
tkávání s  vámi při jednotlivých 
divadelních představeních, kon-
certech, u stánků, v obou informač-
ních centrech a  na  dalších dopro-
vodných akcích. Věřím, že si letošní 
ročník všichni společně užijeme 
v příjemné a přátelské atmosféře.                                           

Markéta Machová,
ředitelka KIS Hronov

Kompletní informace o  festiva-
lu najdete na  webových stránkách 
www.jiraskuvhronov.eu

Výstava v  Regionálním infor-
mačním centru v  České Skalici má 
zaostřeno na  železnici, konkrétně 
pak na trať Jaroměř – Česká Skalice – 
Malé Svatoňovice. Právě tato „železná 
cesta“ slaví letos 160 let existence. Vý-
stava potrvá až do 25. srpna. 

G enerální oprava barokní kaple svatého Huberta  
na Starém plese 

Běh do 100 schodČ

České 
g eoparky

Lidové stavby 
v synag oze

89. ročník festivalu 
JiráskČv Hronov rozevírá opony 

Z aostřeno 
na ž eleznici

V srpnu uplyne 5 a 15 let, kdy nás navždy opustili 

Eva a Josef Syrovátkovi ze Spů 
u Nového Města nad Metují. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
stále vzpomíná dcera Iva s rodinou

VZPOMÍNKA

         Tic Há V ZPOMÍNKA
Dne 4. srpna 2019 uplyne 10 let,

co nás navždy opustila naše milovaná maminka, 

paní Milena Laštůvková   
a 29. července uplyne 14 let,

co nás opustil náš tatínek,

pan Jaroslav Laštůvka.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 27.7.2019 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil

pan Zdeněk Frýba.
Děkujeme všem , kteří mu spolu s námi 

věnují tichou vzpomínku.

Manželka, dcery s rodinami
a ostatní příbuzní.

Muzeum Boženy Němcové 
v České Skalici si Vás dovoluje po-
zvat na výstavu (v termínu od 15.7 
do  30.9.), která připomíná méně 
známou skutečnost, že Čapek nebyl 
pouze významným spisovatelem 
a dramatikem, ale že se zapsal také 
do  dějin české fotogra�e. Věnoval 
se převážně fotografování věcí, kte-
ré ho obklopovaly, zajímavé jsou 

také jeho obrázky z  cest. Nejzná-
mějším Čapkovým fotogra�ckým 
dílem se stala Dášeňka čili Život 
štěněte, která poprvé vyšla v  roce 
1932. Ve  výstavních sálech Muzea 
Boženy Němcové v  České Skalici 
budou k  vidění zejména Čapkovy 
fotogra�e, knihy a  dobové fotoa-
paráty. Výstavu zapůjčilo Národní 
technické muzeum, Praha.

KArEL ČApEK FOtOG rAF

   V betlémářském muzeu v Třebe-
chovicích pod Orebem se nyní koná 
výstava Kouzelné obrázky Marie Fis-
cherové – Kvěchové. Pokud se tam 
z  našeho regionu vypravíte, můžete 
v tomto muzeu i obdivovat (s patřič-
nou dávkou lokálního patriotizmu) 
též dvojici betlémů, které pocháze-
jí z  městysu Nový Hrádek. Jedná se 
o  betlémy, jejichž autory jsou Josef 
Přibyl a Josef Hánl. 

Z  Hrádku 
do třebechovic

Léto letošního roku je pro  in-
formační servis městysu Nový 
Hrádek (Frymburské ozvěny) pře-
lomovým obdobím. Právě v  let-
ním čísle zmíněného zpravodaje 
se poprvé objevil komiks. Kreslí 
ho Jarmila Haldová, píše Zdeněk 
Drašnar. Hrdinou komiksového 
příběhu je sportovně nadaný skří-
tek Frymbulín. 

Novohrádouský 
komiks

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          
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: 2 690 000,- Kč
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Městská knihovna v České Skalici – oddělení pro dospělé bude dějištěm 
výstavy s názvem Pastely Nadi Voldánové. Výstava se uskuteční v termínu 
od 12. srpna do 30. září. Vernisáž je plánována na 12. srpna v 17 hodin. 

DAVID NOVOTNÝ za podpory CAST ME Praha, ART4Promo-
tion a  Města Náchod pořádá DEN DOBRÝCH SKUTKŮ a  MUŽ 
ROKU 2019

Městské divadlo Dr.Josefa Čížka v  Náchodě dne 23.srpna 2019 
od 19,45 hodin a koncert známých tváří 24.srpna 2019 od 18 hodin

Celým večerem Vás provedou Klára Doležalová a  Karel Voříšek.  
Výtěžek bude věnován Muži roku 2009 Martinovi Zachovi, Stacionáři 
Cesta v Náchodě a Domovu Na Třešňovce v České Skalici. Na Muže 
roku zavítají známé osobnosti v roli porotců. Po oba večery vystoupí 
celá řada známých tváří.

Jak jsme již na stránkách novin Echo informovali 
nejen basketbalové fanoušky, náchodští basketbalisté 
TJ SPŠS Náchod ovládli Final Four v Trutnově a zajis-
tili si postup do 2.ligy. Dosáhli tak nečekaného a his-
torického úspěchu tohoto týmu. Dvojnásobný důvod 
k oslavám měl Vojta Čermák, který se stal nejlepším 
střelcem Východočeské ligy mužů 2018-2019. Naše 
redakce se připojuje ke gratulantům. (foto archiv VČ)

Novým místem, kde si můžete v Novém Městě nad Metují zdarma ode-
brat výtisk novin ECHO, je prodejna tabáku a tisku (viz. foto) v nové ob-
chodní zóně (v sousedství marketu PENNY). 

Ačkoli se o elektromobilech   hodně mluví, dobíjecích 
stanic pro vozidla na elektrický pohon je zatím poskrov-
nu. Dobíjecí stanici -  i s dobíjeným vozidlem - jsme ob-
jektivem našeho redakčního fotoaparátu zaznamenali 
v naší krajské metropoli – Hradci Králové.       Foto echo 

Výstava v knihovně

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

Kuba Ší pkČ, 
ředitel obchodní sítě

tel. 602 300 282, 
mail: s ipku.kuba@ j- e- s.cz

Železničářská 506, 
541 01 trutnov
w w w .j- e- s.cz

Vážení a milí čtenáři,
Tak jak jsem již informoval na jaře, tak ceny silové elektřiny a plynu 
na  velkoobchodním trhu rostou. A  to hodně rychle. Důsledkem 
bude další všeobecné zvyšování cen pro konečného zákazníka a  to 
postupně od  podzimu do  začátku příštího roku. Jedinou obranou 
je včas situaci řešit a hledat ještě dostupné nižší ceny. S ubíhajícím 
časem se tato možnost bude rychle snižovat. Také je potřeba vždy po-
čítat s nějakou výpovědní lhůtou.

Ano,  je čas to řešit , ale pokud si to budete dělat sami buďte prosím 
obezřetní . Veškeré písemné ( opakuji písemné ) nabídky pečlivě zhod-
noťte. Nabídka by měla obsahovat : návrh ceny v Kč/MWh včetně stá-
lého měsíčního platu v Kč/ měsíc. Od kdy do kdy tato cena bude platit ( to aby se Vám nestalo, že 
než přejdete k jinému dodavateli, tak třeba již tato nabízená cena nebude platit ). Od kdy do kdy 
je platná navrhovaná smlouva ( to je důležité, aby doba trvání smlouvy byla v souladu s dobou 
trvání cen ). Pokud máte návrh ceny daný vzorcem ve smlouvě věnujte tomu ještě větší pozornost. 
NEŘEŠTE NIC HNED A UŽ VŮBEC NE PO TELEFONU.

Pokud to budete řešit prostřednictvím „ poradenských org anizací“  ,  které Vám zdarma zajistí 
nižší ceny prostřednictvím výběrových řízení a aukcí, tak zkušenosti ( bohužel pořád platné ) jsou 
velmi tristní a  opravdu špatné. Buďte opravdu ještě obezřetnější a  opatrnější. Věřte, že v  tomto 
případě platí stonásobně staré pravidlo, že NIC NENÍ Z ADArMO. Bohužel v těchto případech pro�-
tuje pouze tato tzv. poradenská organizace a jí předem vybraný dodavatel . Vy jako poslední v řadě 
spláčete nad výdělkem. A bohužel dlouhodobě. To je realita.

Na závěr pro ty , kteří zastávají názor, že je lepší nedělat nic a nezajímat se o své ceny za energie. 
Rozdíly v cenách za silovou elektřinu se dnes pohybují aź do výše 1 000,-Kč/MWh. Rozdíly v cenách 
plynu se pohybují až do výše 500,-Kč/MWh . Rozdíly ve stálých měsíčních platech se pohybují až 
do výše 250,-Kč/měsíc. Kdo zaspí dobu, tak musí počítat s  tím, že příští rok se oproti tomu, kdo 
nezaspí , tento rozdíl ještě zvětší.

Než  uděláte jakýkoliv závěr využ ijte naší kalkulačky na  w w w .j- e- s.cz,  napište nám nebo se 
stavte zdarma poradit. Mile rádi Vás také uvítáme mezi našimi již  více jak 1 5 00 spokojenými 
zákazníky.

S úctou Váš

ENERGETICKÉ OKÉNKO 185.

KU CHYĚ SKÉ StU DIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

w w w .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

   

p  IJMU    IDIČE 
DO StÁ LÉHO prACOVNÍHO 
pOMĚrU  NA VNItrOStÁ tNÍ 

p  EprAVU  SE 120m3 SOU prAVOU
C, E podmínkou, znalost ČR výhodou. 

Nabízím 100% volných víkendů a svátků.
V rámci týdne možnost 2x denního 

návratu.
 Vysoký hrubý základ, důchodové připo-

jištění,  práce v dobrém kolektivu.
MZD Y SrOVNAtELNÉ 
S prACÍ   IDIČE MKD.

Bliž ší informace na tel. 737 430 223

TONAVA, a.s. Úpice
tradiční český výrobce vážících zařízení

přijme zaměstnance na pozici:

Obchodní zástupce
Požadujeme: 

ÚSO technického směru, VŠ výhodou
flexibilitu, pracovní nasazení, zodpovědnost,

     organizační schopnosti, prezentační 
     dovednosti, komunikativnost

znalost Aj
praxi na obdobné pozici  
řidič. průkaz skupiny B a ochotu cestovat

Náplň práce:
vyhledávání a získávání nových zákazníků a obchodních příležitostí, péče o stávající zákazníky, budování a rozvoj 

     dlouhodobých obchodních vztahů se zákazníky, příprava nabídek a prezentací, tvorba smluv, vedení obchodních 
     jednání, podílení se na rozvoji obchodních aktivit společnosti, řešení projektů po technické a obchodní stránce.

Nabízíme: 
zázemí české společnosti rodinného typu
HPP 
odpovídající finanční ohodnocení
nástup možný ihned

Dovedeme si vážit Vaší práce
Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz, případné informace 

na tel. 499 802 170. Havlíčkova 437, 542 32 Úpice

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

volné místo na pozici:

ZÁMEČNÍK
Požadujeme:

Nabízíme:
• ráci v dynamicky se rozvíjející firmě
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• iremní bonusy

• zdělání – vyučen
• ra e v oboru není podmínkou
• nalost čtení výkresové dokumentace
• Svářecí průkaz možnost doplnění zkoušek
• Samostatnost
• Spolehlivost
• le ibilita
• Řidičský průkaz skupiny 

 Ing. Jaroslav Voborník, e-mail: vobornik@agrocs.cz,  
tel. 604 229 428, 491 457 100

 Pořadatel David Novotný s vítěznou trojicí z loňského ročníku. (archiv DN)
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MAŽOrEtKY Z  DDM StONOŽKA 
Z AZ Á   ILY NA MEZ INÁ rODNÍ SOU tĚŽI 

Mažoretky z  Nového Města nad 
Metují úspěšně zakončily soutěžní 
sezónu 2019. S  novou choreogra-
�í Dracula, kterou připravila jejich 
trenérka Lucie Šolínová, děvčata 
zazářila nejen v  Dobrušce, Hrad-
ci Králové či Týništi nad Orlicí, ale 

také na  Mia festivalu v  Chrudimi, 
kde získala postup na mezinárodní 
soutěž v Praze a vybojovala 1. místo.

Stejně tak se jim zadařilo s  dru-
hou choreogra�í Rock, kdy získaly 
v Praze krásné 3. místo a nespočet 
prvních míst na dalších soutěžích. 

Ráda bych poděkovala týmům zdravotníků náchodské nemocnice - z chi-
rurgického oddělení a interního oddělení. Děkuji všem lékařům, sestřičkám 
i pomocnému personálu těchto oddělení. Zvláště můj dík patří MUDr.Vave-
rové za její profesionální přístup a péči. 

Hana Středová, Náchod

Inzerujte v Polsku
602 103 775

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

přijŽte se v pátek 2.8. od 17 hodin podívat 
na historické vozy na náměstí v Náchodě!
Ve dnech 2.,  3. a 4. 8. 2019 

se koná 7. mezinárodní 
Polsko-česká jízda 

historických vozidel

Máte rádi veterány? Pak se přijď-
te podívat v pátek 2. 8. na náměstí 
TGM v  Náchodě před hotel Berá-
nek, kam budou od  17:00 hodin 
přijíždět historická vozidla. 

V sobotu 3. 8. v 7:30 posádky aut 
čeká vyhodnocení nejhezčích vo-
zidel a  příprava na  start v  podobě 
proslovu starosty města Náchod. 
V 8:00 hodin ráno začnou jednot-
livé vozy po 1 minutě startovat a je-
jich cesta povede přes Wikov MGI 
a.s. Hronov, kde budou plnit první 

úkol, a dále pojedou do Police nad 
Metují na náměstí, kde budou k vi-
dění od 9:30 do 11:00 hodin. Od-
tud budou vozy pokračovat přes 
Meziměstí do Starostína na hranič-
ní přechod, kde posádky projdou 
dobovou celní kontrolou. Poté je 
čeká cesta do  cíle do  Walbrzychu, 
kde se vyhodnotí nejlepší posádky 
a nejhezčí vozidlo.

Akce je pořádána polským klu-
bem veteránistů MOTO WETE-
RAN  WALBRZYCH za  pomocí 
KHV METUJE a společnosti Wi-
kov MGI a.s. 

Přijďte se podívat, 
těšíme se na vás!

Hotel Hron v  Náchodě je umís-
těn v  historické budově z  roku 
1912, která prošla na počátku nové-
ho Milénia rozsáhlou rekonstrukcí 
a  modernizací. Chceme nyní váš 
pohled na Hotel Hron nasměrovat 
nikoli na  jeho ubytovací kapacity, 
ačkoli i  v  této oblasti může čtyř-
hvězdičkový hotel nabídnout mno-
ho zajímavého. Naše pozornost se 
zaměří  na  hotelovou restauraci, 
kterou chce nový provozovatel 
hotelu vybudovat jako moderní 
gastronomický provoz pro širokou 
veřejnost. Restaurace nabídne po-
lední menu za velmi rozumné ceny. 
V  nabídce nebude pochopitelně 

chybět ani večerní menu na  pose-
zení s přáteli u dobrého jídla. Čekat 
zde můžete kvalitní mezinárodní 
kuchyni, ve které nebude místo pro 
suroviny – polotovary, které čekají 
na hosty ukryté kdesi ve spodních 
šuplících mrazáku… Nový šé�u-
chař Hotelu Hron, který dlouhou 
dobu působil v  Anglii a  Skotsku, 
chce vsadit na  přehledný jídelní-
ček sestavený z  čerstvých surovin. 
Bránit se nechce ani  konání kon-
krétních gastronomických akcí, 
ve kterých by se například předsta-
vily i česko-polské speciality. „Mým 
cílem je jasně de�novaný jídelníček 
sestavený maximálně z  5-6 jídel, 

ze kterého si každý rychle vybere, 
aniž by musel   číst mnohdy nepře-
hledné seznamy, ve  které se občas 
jídelníčky proměňují. Za  čtením 
můžeme chodit do  knihoven, v  re-
stauraci se chce člověk především 
dobře najíst“, říká s úsměvem nový 
provozovatel Hotelu Hron pan 
Edward Przybylowski. V  jídelníč-
ku,  podle jeho slov, nebude nikdy 
chybět bezmasé jídlo, zelenina 
či ryby. Už jen samotné servíro-
vání jídla by mělo být předehrou 
kulinářskému zážitku – plnému 
barev a  vůní.  Přijďte si restauraci 
a kuchyni Hotelu Hron vyzkoušet! 
Srdečně zveme Vás i Vaše přátele.

Dcera Jana s rodinou

Moje milá maminko, 
Martičko Hejnová, 

k Tvým 79.narozeninám přeji hodně štěs-
tí, pohody a zdravíčka. Děkuji Ti za Tvoji 
obětavost a lásku, kterou rozdáváš kolem 
sebe, mám Tě moc ráda, jsi moje zlatíčko 

a vážím si Tě.

Blahopřání k narozeninám

poděkování

pozvání do Hotelu Hron v Náchodě

 Hotel Hron zve i na posezení na hotelové zahrádce. Nabízí čtyřhvězdičkovou kvalitu ubytování i zázemí pro
     pořádání svatebních hostin, promocí, přátelských  či pracovních setkání. K návštěvě Hotelu Hron Vás srdečně
  zve  jeho nový provozovatel pan Edward Przybylowski, který má dlouholeté zkušenosti s  gastronomií 
    a provozováním hotelů. 
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Náš redakční kolega Mirek Brát 
v  rámci shromažďování nových 
reportáží pro další chystanou pu-
blikaci dlouhodobého knižního 
projektu Mare Nostrum, navštívil 
v  nedávné době Severní Makedo-
nii, malou balkánskou zemi, v jejíž 
historii je i velmi speci�cká etapa, 
která má něco velmi společného 
i  s  Českou republikou. Mirek se 
v Severní Makedoni zaměřil zejmé-
na na město Ochrid a stejnojmen-
né jezero, které je proslulé čistou 
vodou a řadou endemických živo-
čišných druhů, které najdeme pou-
ze a jen v tamních vodách.  Zmíni-
la jsem se však o propojení Severní 
Makedonie a konkrétně pak města 
Ochrid s českou historií. Toto his-
torické pouto můžeme vysledovat 
v časech, kdy se na Velkou Moravu 

vydali věrozvěstové sv. Cyril  a  sv. 
Metoděj. „Po vyhnání žáků Cyrila 
a Metoděje z Moravy se tito uchý-
lili právě k jezeru Ochrid.  Cyrilo-
metodějská vzdělanost a kultura se 
pak rozvíjely v této lokalitě po dal-
ší desítky  let. Jeden ze soluňských  
bratří, Kliment, byl pak vysoce 
postaveným církevním hodnostá-
řem ve městě Ochrid. Najdeme zde 
jeho sochu i odkaz stále živý v čet-
ných pravoslavných svatostáncích“, 
vysvětluje Mirek, jehož hlavním 
cílem však byl průzkum vodního 
prostředí jezera  Ochrid.  Dodej-
me, že toto jezero je jedním z nej-
hlubších v  Evropě a  zároveň patří 
k  nejstarším na  světě. Srovnáváno 
je  s  jezery typu ruského Bajkalu 
či   africké Tanganiky. Jako biotop 
miliony let izolovaný od okolí, vy-

tvořilo si jezero svébytný a  samo-
statný podvodní svět. „Překvapilo 
mě zejména obrovské množství 
užovek, které loví ve vodách jezera 
ryby. Hadí těla pod vodní hladinou 
sice působí zlověstně, ale netřeba 
se jich obávat, protože patří k neje-
dovatým druhům užovek obojkové 
a podplamaté. Pro jezero Ochrid je 
zároveň typický výskyt endemic-
kého ochridského pstruha, z jehož 
šupin se vyrábějí i perly, které nyní 
zdobí i  nejeden aristokratický 
krk, včetně britské královny“, ko-

mentuje Mirek 
faunu jezera 
Ochrid. Za-
jímavým tu-
ristickým cí-
lem jižně od 

města Ochrid 

je i  muzeum na  vodní hladině 
představující prehistorickou osadu 
na kůlech zaražených do jezerního 
dna. O  podobných osadách mluví 
již řecký historik Herodotos. Ma-
kedonská kapitola bude součástí 
knihy Okeanos – dobrodružství 
křtěné vodou. Její vydání Mirek 
plánuje na  závěr roku 2020. Bude 
se jednat o  v  pořadí šestou publi-
kaci knižního projektu Mare Nos-
trum. Držíme palce!

připravila Laďka Škodová, 
foto archiv Mirka Bráta, 

info o knižním projektu naleznete 
na www.marenostrum.cz               

Jezero Ochrid – perla Severní Makedonie

 Užovka pod hladinou jezera Ochrid. Ryba na záběru byla  pro její „oběd“ naštěstí příliš velká.
      „Hadi“ v čistých vodách jezera Ochrid jsou vděčným tématem cestovatelských diskuzí.

 Socha biskupa Klimenta na pozadí domů ochridského starého města. Kliment byl jedním
      ze žáků Cyrila a Metoděje,  kteří byli nuceni opustit střední Evropu – azyl našli v Ochridu.  

  Replika starověké osady nad vodami jezera
      Ochrid je nyní vyhledávaným muzeem.

Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV
Rezatý kocourek, velký fešák a  dočaskář-
kou pojmenován jako Maumoa. Vypip-
laný na  lahvičce, protože byl nalezen bez 
mámy. Jeho start do  života byl opravdu 
bídný, ale on zabojoval. Baští už granulky, 
je naučený na  kočkolit a  je to velký ma-
zel. Zasloužil by si už dostat se na  řadu 
ve  frontě na štěstí a najít báječný domov. 
Vhodný pouze do bytu, ne ven.

Ronda je rok a  půl stará fenečka, která 
žila v  nevhodných podmínkách. Rostla 
jako kůl v plotě a nikoho nikdy moc neza-
jímala. Je veselá, hravá, ale pořád zkouší, 
co si může dovolit, takže občas potřebuje 
usměrnit.

Nelinka je asi 2letá kočička. Do  útulku 
přišla březí. U  nás porodila dvě koťátka, 
která už jsou v nových domovech. Nelin-
ka je úžasná, milá a hodně mazlivá kočič-
ka. Je kastrovaná. Naučená na  kočkolit. 
Vhodná do bytu.

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

MV č.34/2016 Sb. 

www.bazenymachov.cz

bazény • zastřešení 
plastové nádrže

výroba • montáž • servis
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rOZ U MNĚSOU KrOMĚ  Š IKOVNĚ  rYCHLE

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

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
tEL.:  724 020 858

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

 tEL.:  722 907 510

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

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ

Tel.: 730 173 493

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

Vyklízení domČ,  bytČ.
Výkup pozČstalostí.

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 

*Hledám důchodkyni okolo 70 let 
ve znamení ryby nebo raka. Okres 
Náchod, jen vážně. Volat po 19.ho-
dině 737 14 36 43

* PRODÁM byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v Novém Městě nad Me-
tují na Malecí. Cena 1.950 000,-Kč. 
RK NEVOLAT. TEL.: 775 611 206
* Prodám byt 3+1 v OV Náchod, 
dům je po  rekonstrukci. Cena 
1.400 000,-Kč. TEL.: 602 158 797
*Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě 
nedaleko centra, nájem 5500,-Kč 
+ záloha na  vodu(energie hra-
dí nájemník sám). Kauce – 3měs. 
nájem. V  blízkosti zastávka BUS, 
supermarket, sportoviště. Volné 
od 1.8.2019. TEL.: 739 06 96 86

*Pronajmu garsonku cca 30 m2 
(1+kk) po rekonstrukci v N.Městě 
n.M. Balkon, lednice, vařič, tel.a 
rozhl.anténa, přípojka pro WI-
-Fi. Cena měs.4.800,-Kč+energie 
(1.600,-). Kauce 5.000,-. Tel.:603 
254 243
*Pronajmu zrekonstruovanou 
a  vybavenou garsonku v  Novém 
Městě nad Metují.Pronájem 5 000,- 
Kč + náklady na  vodu a  energii. 
Tel. 603 218 693
* Pronajmu DB 3+1 70 m2 v Ná-
chodě u  nemocnice. Kauce 20 
tis.Kč. Nájem dohodou. TEL.: 
602 272 443
*Nabízím k  pronájmu družstevní 
byt 2+1 v  centru Náchoda.Tel.602 
491 987
*Pronájem 3+1 DB po  komplet-
ní rekonstrukci na  sídlišti SUN 
od  1.8.2019. Nájem 8tis.+4tis.+e-
nergie. Vratná kauce 3x nájmy. 
TEL.: 774 333 171
* Rozvedená žena koupí menší 
byt v  Náchodě, zavolejte prosím 
na tel.774 777 073
*Prodám nový luxusní družstevní 
byt 3+kk v  Náchodě v  nízkoener-
getickém domě s vlastním parkova-
cím stáním. Kontakt 730 517 357, 
733 735 709.
*Nabízíme k prodeji nové luxusní 
družstevní byty 1+kk, 2+kk a 3+kk 
v Náchodě. Byty jsou částečně za-
řízené a  připravené k  okamžité-
mu nastěhování. Členský vklad je 
možné rozdělit do  splátek. Kon-
takt: 730  517  357, 733  735  709. 
www.sbdnachod.cz
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Ná-
chodě, platím v  hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630
*Pronajmu garzonku v  Nácho-
dě. Celková platba 5.311,- Kč. Tel. 
721 986 186
*Pronajmu nový byt 1+1 50m2, 
Náchod, Plhovská 695 (nad pro-
dejnou Krám), 2. patro, nájem 
6500 Kč, celkové náklady –elektři-
na, voda, internet, TV do 3000 Kč. 
Volný od 1.9.2019, kauce 19500 Kč, 
tel. 777 606 801
*Pronajmu byt v  Náchodě u  ne-
mocnice, 32 m2, volný od  září 
2019. Vana, lodžie. Kauce 
15 000 Kč. Cena 4 000,- + energie. 
Tel. 777 021 798

* Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073
*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

* Sháním chatu, chalupu, do-
mek v  okolí Náchoda do  20 km 
na všechny směry, nabídněte na tel. 
774 777 072
*Prodám rodinný dům v Náchodě 
na Klínku. Info.602 190 030
*Pronajmu dům nedaleko od Ná-
choda. Nejlépe starším lidem 
i  důchodcům. Krásné prostředí,-
dopravní dostupnost SMS,nebo 
volejte na tlf. 605 285 792
*KOUPÍM LES I S POZEMKEM. 
Na  velikosti ani stáří nezáleží, 
horší stav nevadí. Platím hotově. 
TEL.:773 585 290

* Pronajmu restauraci na  ná-
městí T.G.M. v  Náchodě o  ve-
likosti cca 100 m2, možnost 
využití pro prodejnu. TEL.: 
608 730 881
*Pronajmu nebytové prostory 
v České Skalici na náměstí - 25 
m2 + chodba 4 m2 a WC. TEL.: 
776 046 488

*Prodám levně pultový mrazák, 
dámské kolo, konferenční stůl (sklo + 
kov). TEL.: 603 511 566 po 20. hodině
* Prodám vysavač Medi Clean Hera 
systém  - na vodu, lze prát koberce, 
mýt okna, klepač na  matrace, pro 
alergiky, 2 měsíce starý, 1x použitý, 
záruka 2 roky. SLEVA 50%. Jen váž-
ní zájemci. TEL.: 721 357 599
* Prodám péřák roz.95x55x75 
(výška). Cena 300,-Kč. TEL.: 
774 595 981
*Prodám 6 ks broušených napole-
onek, nepoužívané a další broušené 
předměty – vázu, mísu, karafu, po-
pelník, cena dohodou. Levně. Tel. 
723 615 803
*Prodám akumulační kamna 6 
kW, cena 1.000 Kč. Tel. 736 24 12 10
*Štípané palivové dřevo na prodej. 
Suché nebo surové. Cena od  600,- 
za 1 prms. Při odběru nad 10 prms 
sleva. Tel.:608 072 171.
*Prodám broušenou bowli pro 12 
osob, nepoužívaná ve výborném sta-
vu, krásná. TEL.: 723 615 803
*Prodám několik kusů starožit-
ného nábytku a  jiné předměty. Tel. 
606 56 49 30
*Mobilní klimatizace Whirpool 
PACW9HP v záruce. koupená loni
na  Alze, zapnutá parkrát. Klimati-
zace mobilní, pro místnosti 70m3, 
2000W, 10236BTU/hod., 4 režimy 
provozu (chlazení/odvlhčování 
1.7l/hod./ořev/ventilátor), hlučnost 
65dB, 6. smysl, HEPA �ltr, funkce 
sleep, Round U, časovač, dálkové 
ovládání, energetická třída A+ Ná-
chod. TEL.: 774 180 060
*Prodám ELEKTROKOLO CRU-
SSIS E-CITY, velmi dobrý stav. Cena 
11.000 Kč. Tel. 723 127 579

*Alfons Mucha pohlednice. Kou-
pě – výměna. Tel. 776 176 032
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografie, reklamní fotogra-
fické 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 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

* 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, vánoč-
ní 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 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 staré, nepotřebné 
i  poškozené věci. Hračky zn.I-
TES, KDN aj..vláčky TT, HO, 
MERKUR aj., starožitný a  chro-
movaný nábytek, hudební nástro-
je, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj. věci, obrazy, porcelán, 
automoto díly, atd.. Než něco vy-
hodíte, volejte 608 811 683

*Daruji zeminu zdarma za od-
voz z  České Skalice. Jedná se 
o  jílovici, a  také o  ornici smí-
chanou s  rozdrcenými sutina-
mi. Zemina je ideální pro urov-
nání terénu. Tel.: 725 648 090

*Hledám brigádníka nebo spo-
lupracovníka na  pomocné práce 
při realizaci vzdušné fasády.Tel: 
606 643 635

*Přijmeme šičku na domácí šití 
(stroj poskytneme). Kontakt 
777 737 124

*KOUPÍM MOTOCYKLY-
-jakékoliv-starší,neúplné,díly 
ale i mopedy,traktůrky a  jinou 
techniku tel.723837437

*Prodám Ford Focus Hatchback, 
r.v. 2008, Motor 1.6 benzín 74kW, 
najeto 82t km, nebourané. Výba-
va: ABS,ESP, klimatizace, mlhov-
ky, 4 x airbag, výškově stavitelný 
volant a  sedadlo řidiče, 2 klíče, 
sada zimních kol. Cena 95000 Kč. 
TEL.: 724 131 088
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ZAHRADNICKÉ PRÁCE
• údržba zahrad
• sekání a péče o trávníky
• střih živých plotů
• prořez stromů
• výsadba
• návrhy a realizace zahrad
• tlakové čištění

NACENĚNÍ ZDARMA
VOLEJTE 721 000 171

KREJČOVSTVÍ – šití a opravy oděvů
PŮJČOVNA SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
NA ADRESE: Borská 1850 NÁCHOD

Pouze telefonické objednání
Tel. 736 768 114  Irena Černá
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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. Skalice, ul. E. Beneše - Podkrovní byt 3+kk po rekonstrukci v rod. domku, OV, 69 m2, ENB: G....1.290.000,-Kč
Náchod - Byt 1+1 s lodžií, OV, 37 m2, plastová okna, zateplen,5 NP,  výhled do klidné části, ENB: D ......1,1 mil. Kč
Černčice u N. Města n/M - Větší RD s byty, prodejnou, sklady a histor. pekárnou v centru, ENB: G ....2.490.000,-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 o celk. pl., 77 m2, 1 NP, nová kuch. linka, možnost směny za 2+1...dohodou
Lipí u Náchoda - Posl. volné domy před dokončením s poz. 801 m2, 5+kk, už. pl. 106 m2, ENB:B........2.400.000,-Kč
Č. Kostelec- Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami a možností napojení vody i kanalizace .........990,-Kč/m2

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 
Miskolezy u Č. Skalice - Bývalý mlýn po exkluz. rekonstr. s poz. 1,5 ha, užit. plocha 524 m2, ENB:G ......7,9 mil. 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

HROMOSVODY
Montáž, Opravy

Revize
Tel. 608 677 021

prODÁ M
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Kdyby „š račk y“  mohly vyprávět…

Mladí sokoli vylétli ze skal Broumovska

Mobilní prČvodce
Náš snímek historických „šraňků“, 

které nyní najdete v  již nefunkční 
úloze při vstupu do  areálu náchod-
ského dopravního terminálu (vlakové 
plus autobusové nádraží), je dobrým 
východiskem pro malé připomenutí 
historie železnice v  našem regionu. 
Vše začalo ještě za C.a K mocnářství. 
Již v  roce 1850 se Rakousko – Uher-
sko zaobíralo plány na  vybudování 
železnice ve  východních Čechách. 
Rok 1871 byl ve  znamení vize stav-
by železniční trati ve směru z Choc-
ně do  úseku v  Otovicích. Nebyl to 
snadný úkol, protože trať procházela 
složitým terénem. Za Policí nad Me-
tují byl tak postaven tunel o  celkem 
úctyhodné délce (na  tehdejší pomě-
ry regionálních tratí) 289  metrů. 
Po skončení Velké války se sice pře-
kreslila  politická mapa Evropy, ale 
rakousko – uherské koleje zůstaly. 

Jen po  nich začaly jezdit vlaky Čes-
koslovenských státních drah. Ná-
chodské železniční nádraží je pevně 
spojeno s náchodskou historií, v dob-
rém i špatném. Bylo a je významným 
uzlem osobní železniční přepravy. 
Bylo součástí rozvoje průmyslu v Ná-
chodě. Bohužel též svědkem  tem-
ných období našich dějin, kdy odtud 
byly za druhé světové války vypravo-
vány transporty do  koncentračních 
táborů. Mezi atraktivní vzpomínky 
z paměti náchodského nádraží, nyní 
vzorně rekonstruovaného, můžeme 
řadit i  průjezd legendárního Orient 
Expressu. Ano, toho vlaku, ve kterém 
tak bravurně vyřešil detektiv Hercule 
Poirot jeden zapeklitý případ. Na  to 
všechno si můžete vzpomenout, až 
zase půjdete kolem  historických zá-
vor – „šraněk“, které si nyní užívají 
zasloužený důchod.               Foto echo

Hnízdní sezóna sokolů na  Brou-
movsku skončila. Hned sedm mla-
dých sokolů v uplynulých dnech vy-
letělo z  hnízd v  Chráněné krajinné 
oblasti Broumovsko. „Letos eviduje-
me úspěšné vyvedení třech hnízd, to 
je oproti předchozím letům celkem 

dobrý výsledek“, uvedl Petr Ka�a, 
zoolog Správy CHKO Broumovsko. 
Ten mohl sledovat, co se na hnízdech 
děje, i lépe vyhodnotit neúspěchy po-
mocí fotopastí, které byly v blízkosti 
hnízd umístěné. „Na  jednom z  ne-
úspěšných hnízd zaznamenala foto-

past přítomnost kuny. Ta je poměrně 
častým predátorem sokolích hnízd“, 
dodal Ka�a. V  Adršpachu se hníz-
dění nepodařilo. Sokolí samici totiž 
nalezli strážci na turistické cestě mezi 
skalami. Zvíře se nechalo jednoduše 
chytit a  vypadalo to, že se vyhlado-
vělý pták už několik dní pohyboval 
po zemi. „Sokolice se k nám dostala 
v poslední chvíli, už by déle v přírodě 
nepřežila,“ uvedla Alice Janečková ze 
Záchranné stanice pro zraněné volně 
žijící živočichy v Jaroměři. Samice se 
zřejmě zranila při nárazu. Často se 
sokolům stávají osudnými elektrické 
dráty, které při útoku na  kořist pře-
hlédnou a v rychlosti do nich narazí. 
V případě skalního města mohlo do-
jít ke střetu s jiným dravcem. Sokoli-
ce mohla také narazit na dron, který 
sokoli považují za  predátora a  snaží 
se ho od  hnízda odhánět. Zraněnou 
sokolici se podařilo uzdravit a  kon-
cem května byla v dobré kondici opět 
vypuštěna do volné přírody. Na nohu 

dostala ornitologický kroužek, a  tak 
její osudy bude možné i nadále sledo-
vat. Přejeme jí, stejně jako dalším so-
kolům, hodně štěstí při překonávání 
nástrah, které na ně číhají. Za pomoc 
při ochraně sokolů děkujeme pracov-
níkům záchranné stanice, strážcům 

a provozovatelům turistických okru-
hů skalními městy a  zároveň všem 
návštěvníkům Broumovska za dodr-
žování klidového režimu v  blízkosti 
hnízdišť.                                                                                            

Petr Ka�a

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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rozváž íme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191,  Náchod  

– pro �rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

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

rOZ VOZ  Z DArMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

tel.:  728 386  034

V  rámci mezinárodního projek-
tu: Cykloregion Noworudsko-Rad-
kovsko-Broumovsko je vytvářen 
mobilní průvodce česko - polským 
příhraničním regionem. Díky speci-
ální turistické aplikaci si budou lidé 
moci snadno a rychle vybrat z nabí-
zených tipů na výlety. Během výletu 
mohou luštit kvíz a tipovat správné 
odpovědi o zajímavostech z regionu.  
Aplikace je  dostupná zdarma staže-
ním z webu play.google.com v české 
a polské jazykové mutaci. 

Tak dlouho se nechává auto odstavené na  parkovišti, až z  něj vyroste strom? Nikoli, to jen  
pracovníci Technických služeb s.r.o.  Náchod  zajišťují výsadbu zeleně na  náchodském sídlišti SUN. 
Foto Mirek Brát

V Polici nad Metují byl k vidění 
(a k navštívení Cirkus King). Připo-

meňme pro zajímavost, že  principá-
lem, majitelem a  ředitelem cirkusu je 

Bob Navarro King -  drezér lvů a koní. Se 
svou drezurou lvů procestoval celou Evro-

pu a Asii. Vystupoval v největších evropských 
cirkusech jako je francouzský Pinder,   Amar 

nebo Bouglione. V roce 1993 založil se svým 
bratrem Hynkem Navrátilem cirkus Hum-

berto. Cirkus brázdil po Čechách, Sloven-
sku a  Rumunsku. V  roce 2011 se Bo-

humil Navrátil osamostatnil a  založil 
Cirkus Bob Navarro King.

foto echo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Řezníčkova 451, 547 01 Náchod, tel.: 491 423 243,

E-mail: sekretariat@gymnachod.cz, http://www.gymnachod.cz

PŘIJME UČITELE/UČITELKU S APROBACÍ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

odborná kvalifi kace pro výuku tohoto předmětu je podmínkou
Úvazek: částečný (10 vyučovacích hodin týdně),
pracovní poměr na 1 rok, nástup od 1. 9. 2019

Žádost o místo s přiloženým životopisem a představou o Vašem působení
na Jiráskově gymnáziu doručte do 12. srpna 2019 na adresu školy.

Uzdravená samice krátce před vypuštěním (foto: A. Janečková) Mládě v Teplických skalách před vylétnutím z hnízda (foto: P. Ka�a)



ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

p
E
t
r
A

fo
to

 M
ar

ek
 D

vo
rs

ký
m

dv
47

@
se

zn
am

.c
z

ht
tp

s:
//m

ar
ek

dv
or

sk
y.

w
or

dp
re

ss
.c

om

Kvalitní točená zmrzlina �rmy Panda – Frost 
z  Červeného Kostelce. V  nabídce je mnoho chu-
tí a  variací, např.  vanilka – zelené jablko, čoko-

láda – černý rybíz, 
karamel – malina, 
jogurt – meruňka 
a  mnoho dalších. 
Vyberte si, do  jaké-
ho kornoutu vám 
zmrzlinu natočíme: 
klasický kornout, 
černý wa�ový, zdo-
bený… Nabízíme 
i  naši ledovou kávu 
v  originálních ke-
límcích a naše osvě-
žující limonády. 

Skvělá zmrzlina z Červeného Kostelce

 Náš stánek najdete až do  konce září na  parkovišti 
              v Náchodě – Starém Městě (mezi markety Albert a Penny).

         Otevřeno každý den od 11 do 20 hodin. 

OSVĚŽtE SI LÉtO

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 

Rádi bychom Vás pozvali na ně-
kolik z  mnoha akcí, které jsme 
pro Vás připravili pro letošní rok 
na  koupališti Starkoč. 28. 7. 2019 
od  15 hodin se na  Vás bude těšit 

kapela Fr-Čí. Opět po roce je první 
sobota v srpnu (3.8.2019 od 19:30 
hodin) vyhrazena pro benátskou 
bigbeatovou noc s  pražskou roc-
kovou skupinou Čedič. A  kdo 

nepůjde spát, může hned v  nedě-
li 4.8.2019 od  15 hodin protančit 
střevíčky s taneční kapelou Promě-
ny. 11.8.2019 Vás pak od 15 hodin 
pobaví oblíbený showman z  No-
vého Města nad Metují Jan Staněk 
jr. Následující neděli (18.8.2019 
- pro změnu také v  15 hodin) 
nás čeká skupina Hoblues, která 
nám zahraje známé i  méně zná-
mé písně v  upraveném aranžmá. 
Vstupné na  nedělní akce je dob-
rovolné. K  dispozici je také vyžití 
pro Vaše ratolesti. Hraje se za ka-
ždého počasí podle hesla: „co nás 
nezabije, to nás posílí.“ Více na: 
www.koupalistestarkoc.wz.cz

Koupaliště Starkoč – super zábava

Výstavní síň Červený Kostelec
Otevřeno denně (kromě pondělí) 

9-12, 13-16 hodin
Vernisáž výstavy – čtvrtek 1.srpna 

v 16 hodin
Komentář k výstavě

Hraná scéna
„Pan starosta otevírá výstavu

Občerstvení zajištěno
Doprovodný program 

5.srpna – 17 hodin komentovaná 
prohlídka výstavy 

16.srpna – v 16 a v 17 hodin hraná 
prohlídka výstavy s názvem

„Komise hodnotí výstavní stánky“ 
24.srpna – 17 hodin komentovaná 

prohlídka výstavy 
14. až 18.srpna

– soutěž pro veřejnost
Akci pořádá Vlastivědný spolek 

ve spolupráci s MKS Červený 
Kostelec (www.vlastivednyspolek.

cervenokostelecko.cz) 
Vstupné dobrovolné

VÝStAVA ke 120. výročí KrAJINSKÉ VÝStAVY 
V ČErVENÉM KOStELCI   1.srpen – 31.srpen 2019

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

NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

Letošní ročník Festivalu NA OSTROVECH je již minulostí. Tradičně 
bezvadná organizace přispěla k celkovému dojmu, který jsme si všichni 
odnášeli. Spokojeni byli i pořadatelé,  kteří nám poskytli krátké vyjádření.

„Kapelám i návštěvníkům, kterých bylo podle  odhadů kolem 1500, 
se na Ostrovech moc líbilo a počasí vyšlo skvěle. Co si tedy přát více?!... 
To vše dohromady nám dává motivaci pokračovat v pořádání festivalu  
i v roce 2020, konkrétně 11. července.“                                      (foto archiv)

Na to, jak vypadala příroda 
v okolí řeky Metuje před 8000 lety, 
nemusíte mít fantazii výtvarníka 
ani znalosti biologa. Stačí navštívit 
stezku v rámci Ptačího parku Jose-
fovské louky (Jaroměřsko). Stezka, 
kterou zde zbudovala Česká společ-

nost ornitologická vás provede pro-
středím mokřadů až k  místu, kde 
žijí divocí koně. Cestou, budete – li 
mít štěstí, se můžete těšit na vydru, 
leďnáčka, bobří ohryzy či z vysoka  
našlapujícího čápa.

Metuje před 8000 lety

FOLKOVÉ SOBOtY NA MLEJNĚ  
SrpEN 2019   

Na akci Vás srdečně zvou Posezení na mlejně a Správa NKP
Státní zámek Ratibořice ZAČÁTKY VŽDY VE 14.00 hodin

   3. 8.     A.M.Úlet – Moravičany
10. 8.     Choroši – praha
17. 8.     Wyrton – ronov nad Doubravou
24. 8.     Kofe&Vlna – Olomouc
31. 8.     Kdoví – Chrudim

Vstupné: zakoupením alespoň jednoho koláče přispějete nejen na po-
řádání akce, ale i na opravy a údržbu Rudrova mlýna. Děti zdarma

ě ř
ě ř Č
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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 
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