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září 1919, 

vyučování v českém jazyce v Broumově

V měsíci září oslaví zlatou svatbu 

manželé Kašparovi z Police nad Metují

Hodně zdravíčka do dalších let jim přejí chataři.

Blahopřání Poděkování
SDH Vysokov dne 31.8.2019 po-
řádal 23.ročník soutěže v  požár-
ním sportu O  pohár starostky 
Vysokova.  Soutěž se uskutečnila 
na  závodišti u  pomníku Myslivce 
ve  Vysokově. Závody  ve  13 ho-
din slavnostně zahájil senátor  
Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. 
společně s místostarostkou Zdenou 
Hovorkovou a  starostou SDH Vy-
sokov panem Zdeňkem Kosinkou. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem 
sponzorům a  hlavně všem, kteří 
se podíleli na  přípravě  a  průběhu 
celých závodů. To největší podě-

kování patří  aktivnímu mladému 
veliteli závodních družstev Zdeňku 
Kosinkovi ml., který měl vše pod 
palcem. Však  jeho dva závodní 
týmy mu udělaly tu největší radost. 
Po  23 letech poprvé ve  Vysokově 
ženy obsadily nádherné 1. místo 
časem 18,97 a muži obsadili také 1. 
místo s  časem 19,82. Nejkrásnější 
na tom všem je ,že se v dnešní době 
lidé dokážou sejít a  zazávodit si… 
a o tom to je. Ještě jednou všem dě-
kuji a těším se za rok na shledanou.

S pozdravem starosta 
SDH Vysokov Kosinka Zdeněk st. nUFRA cUP

Začátek nového školního roku zna-
mená také začátek různých sportov-
ních aktivit pro děti a mládež. Rádi 
bychom připomněli velmi povede-
nou akci pro začínající i pokročilej-
ší fotbalové naděje NUFRA CUP. 
Akce se konala 29.6. na hřišti TJ So-
kol Provodov za  účasti 19 mužstev 
z  regionu. Poděkování patří všem 
pořadatelům, sponzorům, rodičům 
a  nadšencům, kteří na  této zdařilé 
akci pomáhali. Nejkrásnějším oce-
něním byly úsměvy a  radost všech 
zúčastněných dětí. Do  nové sezóny 
přejeme všem dětem a  trenérům 
hodně sportovních úspěchů a těšíme 
se na další ročník NUFRA CUPu!

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

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

 

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

GATE Náchod, Lada Petránková

Přihlášky: lada.petrankova@gatenachod.cz

pořádá dvoudenní kurz paměťových technik a technik učení

ve dnech 19. a 20. října 2019.



vzpomínka 
Dne 15. září 2019 uplyne 25 let, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná dcera a sestra 

 
Veronika Hájková 

z Nového Města nad Metují

S láskou stále vzpomínají rodiče
Děkujeme všem, kteří jí věnují tichou vzpomínku

Současně se stavebními pracemi 
v areálu náchodské nemocnice probíhá 
i, na první pohled méně viditelný, pro-
ces obnovy a  modernizace lékařského 
vybavení v  tomto zařízení. Aktuálním 
příkladem je pořízení magnetické re-
zonance pro náchodskou nemocnici. 
Rada i  zastupitelstvo KHK schválili 
prodloužení lhůty pro realizaci projek-
tu v návaznosti na poskytnutou dotaci. 
Vlastní nákup byl realizován cestou 
veřejné zakázky.     Podpory se záměru 
modernizace přístrojového vybavení 
dostalo i  na  výjezdním náchodském 
zasedání Výboru pro zdravotnictví Krá-
lovéhradeckého kraje v  závěru měsíce 
srpna, kde byla diskutována a kladným 
statusem opatřena finální verze smlou-
vy na nákup této techniky. 

Magnetická rezonance je zobrazova-
cí technika používaná ve zdravotnictví 
k  zobrazení vnitřních orgánů lidského 
těla a  využívá silné magnetické pole 
a  elektromagnetické vlnění s  vysokou 
frekvencí. Na rozdíl od vyšetření na po-
čítačovém tomografu, které je s  mag-
netickou rezonancí někdy alternativní, 
představuje nulovou radiační zátěž pro 
pacienta. „Původně se s nákupem toho-
to specializovaného přístroje počítalo 
v  rámci akce Modernizace a  dostavba 
Oblastní nemocnice Náchod. Konečné 
rozhodnutí však bylo řešit tento nákup 
samostatně a nezávisle. Kraj proto uvol-
nil dotaci 46 milionů korun, která má 
pokrýt náklady s pořízením i stavební-
mi úpravami“, vysvětluje náměstek hejt-
mana Královéhradeckého kraje s  gescí 

zdravotnictví Aleš Cabicar. Dodejme 
k  jeho slovům, že umístění magnetic-
ké rezonance v  náchodské nemocnici 
schválila i Komise pro posuzování roz-
místění přístrojových zdravotnických 
prostředků působící ve struktuře Minis-
terstva zdravotnictví ČR. 

Magnetická rezonance zajistí roz-
šíření, dnes již standardního, spekt-
ra diagnostických metod. „Je dalším 
příkladem rozvoje nejmodernějších 
diagnostických prostředků v  naší ne-
mocnici. Vytváří stabilní pracovní pro-
střední pro zdravotníky a  dostupnost 
komfortního a  přesného vyšetření pro 
naše pacienty,“ říká ředitelka nemocni-
ce Ivana Urešová. Přístroj bude umístěn 
na stávající radiodiagnostické oddělení, 

kde bude pacientům sloužit až do  za-
hájení rekonstrukce tohoto pavilonu 
náchodské nemocnice. “Jsem velmi 
potěšen, že pořízení magnetické rezo-
nance schválilo, jako poslední instance, 
krajské zastupitelstvo. Součástí poříze-
ní přístroje však musí být i  relevantní 
smlouvy se zdravotními pojišťovnami, 
aby bylo zajištěno i  jeho financování. 
V  každém případě však tento přístroj 
přinese do náchodské nemocnice kom-
fort pro pacienty, kteří už nebudou mu-
set cestovat za vyšetřením do krajské fa-
kultní nemocnice či jiných zařízení. Jistě 
to ocení i lékaři nemocnice, kteří budou 
mít pro stanovení optimální terapie 
k  dispozici i  nejmodernější diagnosti-
ku“ uzavírá náměstek Cabicar.

V Galerii 102 ve Velkém Poříčí 
můžete zhlédnout výstavu obrazů 
Václava Cvejna (koná se u  příle-
žitosti malířova  životního juibi-
lea 75 let). Výstava potrvá do 25. 
října t.r. 

Magnetická rezonance pro náchodskou nemocnici

Výstava
obrazů 

V  Černčicích na  Novoměst-
sku se mohou pochlubit ucele-
ným Programem rozvoje obce, 
jehož autorkou je místostarostka 
Mgr.  Markéta Poláčková. „Zájem 
vlastními silami zpracovat stra-
tegický dokument o  rozsahu ně-
kolika desítek stran mě ze strany 
Markéty Poláčkové mile překvapil. 
V  podmínkách takto malých obcí, 
kde najdeme jen neuvolněné obec-
ní představitele pracující pouze 
za odměnu a na úkor svého volné-
ho času, je to velká výzva. Tím, že 
Program rozvoje obce zpracovala 

sama, ušetřila obecnímu rozpočtu 
nemalé peníze, o které by si jinak 
řekla specializovaná firma. Sou-
částí dokumentu je i  dotazníkové 
šetření, se kterým jsem měl mož-
nost po  odborné stránce nepatrně 
pomoci. Tak profesionální přístup, 
jehož jsem byl svědkem, ať už ze 
strany vedení obce, anebo občanů, 
kteří dotazníky vyplňovali, může 
být z  mého skromného pohledu 
inspirací i  pro ostatní obce,“ ko-
mentuje černčickou iniciativu 
Mgr.  Milan Školník z  Univerzity 
Hradec Králové.

Názor občanů je pro černčickou 
místostarostku na prvním místě

V  Konferečním sále IC Broumov-
sko chystají na 1. října zajímavou ces-
tovatelskou projekci Ladislava Zibury. 
Její název je: Už nikdy pěšky po Armé-
nii a Gruzii. Ladislav Zibura se věnuje  
pěším poutím, v roce 2011 šel pouť do  
Santiaga de Compostela, o rok později 
došel z  Českých Budějovic do  Říma. 
V roce 2014 putoval– převážně pěšky 
- až do  Jeruzaléma. Otázkou je, zda 
i do Broumova na cestovatelskou pro-
jekci dojde pěšky…

Již zítra v  9:00 startuje již 42.ročník legendárního POCHODU 1O hospod 
Novoměstskem. Letošní trasa bude vskutku malebná a o proti loňsku kratší. Půjde-
me údolím i mírně kopcovitou krajinou a potkáme i lesní výčep! Na všechny, kteří 
dojdou do cíle, bude čekat ROCKOTÉKA  strejdy Shafyho a  KONCERT  skvělé 
kapely CLARK BAND!  Na všechny pochodníky se těší - pořadatelé

Cestovatelská 
projekce 

Srdečně zveme všechny zájemce o bruslení na  ledě, aby neváhali a při-
hlásili se včas do naší školy.  Bruslíme již od 1. září v 8:45 na ledě a pak dle 
Rozvrhu na Zimním stadionu  v Náchodě nebo na našich webových strán-
kách. Máme zase připravšeny hry na ledě pro děti, ale chodí s námi bruslit 
již i dospělí. Jestli nestihnete hned první hodinu, tak se můžete v případě 
volných míst k nám po dohodě připojit. Přihlášky a další informace najdete 
na našich stránkách www.brusleniskola.cz nebo na mobilu 733508392.

Bruslíme pro radost !!!
Těší se na vás trenérský tým

Škola bruslení 
je opět tady!!!
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 Markéta Poláčková a Milan Školník v diskuzi nad výsledky průzkumu veřejného mínění, který 
spolu realizovali v její rodné obci

 Foto zleva: náměstek hejtmana Aleš Cabicar, ředitelka nemocnice Ivana Urešová a MUDr. Marek 
Strnad, primář náchodské radiologie

VYJÍŽĎKY 
NA KONÍCH

Náchod – Babí, ul. Pavlišovská
PRO ZAČÁTEČNÍKY 

(cca od 5 let)
▪ Základy komunikace a práce s koňmi
▪ Základní výcvik
▪ Jízdy na koních na jízdárně
▪ Vyjížďky do přírody s doprovodem

PRO POKROČILÉ
▪ Vyjížďky do okolí
▪ Jízdy na koních na jízdárně

Dohled instruktorů, hodní a klidní 
koně a poníci, individuální přístup

Dárkové poukazy

KONĚ BABÍ – tel. 608 66 77 32 
p. Prouza Pavel – majitel

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 pří-
zemí hostince se nachází klasický lokál, 
salonek a kuchyň, vlevo pak sál s pó-
diem a šatna. Výměra pozemků včetně 
zastavěné plochy je 788 m2.

Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč                   
Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou v Hronově na Příčnici se zahradou ..........................................2 900 000,- Kč
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 600 000,- Kč

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

Řidič z povolání
Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod

Kont. osoba – Chvátalová Denisa, tel. 731 151 730
Email: chvatalova@tsnachod.cz

Nabízíme:  

Nástup: 

Zaměstnanecké 
výhody:  

Mzdové rozpětí: 

Požadujeme:  

Přijmeme pracovníka na pozici „Řidič z povolání“ na plný úvazek v jednosměnném provozu.

stálou pracovní příležitost, pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení.

odborná školení, příspěvek na stravování, penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené.

flexibilitu, samostatnost, řidičské oprávnění sk.  C + profesní průkaz,  praxe v oboru.

od 1.12.2019

23.000  - 25.000 Kč/měsíc

Národní  institut rozvoje N.I.R.  

BESEDA

VŠE JE V TVÉ HLAVĚ

Úterý 17. září 2019 v 18:00 hod
Viktoria Demartini
průvodce procesem učení sebe i druhých

Krámská 29, Náchod , 1. patro
v KLUBU NIRON proběhne v pořadu MOJE TÉMA

Skryté síly mozku a jak s jejich pomocí zkvalitnit svůj život.
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Hašpl a.s. Velké Poříčí přijme          SeřizoVače

Požadujeme:
•  vyučen nebo vyučen 

s maturitou ve strojírenském 
oboru výhodou

•  pravidelný třísměnný provoz 
 pondělí - pátek

•  spolehlivost, zodpovědnost

Náplň práce:
•  seřizování a obsluha strojů

Nabízíme:
•  pracovní poměr na dobu
   neurčitou
•  týden dovolené navíc
•  příspěvek na stravování
•  věrnostní program
•  benefity za plnění
   pracovní doby
•  nástupní mzda 27 000,- Kč,
   mzda po zaučení 

 vč. benefitů 31 000,- Kč

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: +420 491 401 718

Jak to tenkrát bylo je ná-
zev výstavy o  Josefu Doležalovi 
(1879-1936) a  Theodoru  Böh-
movi (1829-1912), kterou mů-
žete shlédnout ve  výstavní síni 
v  Červeném Kostelci od  14.9 
do  13.10.2019 kromě pondělí 
každý den. Vernisáž proběhne 

13.9 od  16 hodin. Výstava s  bo-
hatým doprovodným programem 
a  komentovanými prohlídkami 
popisuje vývoj tiskařské tradice 
na  Červenokostelecku a  úspěš-
ný rozvoj umění našich grafiků 
a malířů.

Výstava 

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. 

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,

Chcete - li i příští rok pokračovat 
ve vyhazování tisíců  i desetitisí-
ců korun  z Vašeho domácího roz-
počtu za energie, je to Vaše věc..

Pro Ty z VáS, KTeří rozuMNě zVaŽují, 
Že jiŽ PříŠTí roK NeCHTějí NaVíC VyHa-
zoVaT TiSíCe aŽ deSeTiTiSíCe KoruN  
ze SVéHo doMáCíHo rozPočTu za 
eNergie, je oPraVdu NejVyŠŠí čaS 
S TíM NěCo dělaT… 

Již to neodkládeJte !

a Pozor - CeNy eNergií Nadále roSTou!

S úctou Váš

ENERGETICKÉ OKÉNKO 189.

MedoVej VíKeNd Na MlejNě
Sobota 21.9. od 10.00 do 16.00 se bude střídat:

ŠMIKURANDA lidová kapela z České Skalice
HADÁŘEK DFS z Červeného Kostelce

od 10.00 hodin: 5. ročník soutěže o NejlePŠí Med čeSKoSKaliCKa

POZOR, po celý víkend KLOBÁSOVÉ HODY
„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí…“

Posezení na mlejně, a Správa NKP Státní zámek Ratibořice 
ve spolupráci s Městským úřadem v České Skalici 

Vás srdečně zvou na akci 

  Mlynářské slavnosti  

 
akce se uskuteční na dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí v 

Ratibořicích 
 

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 

  
                                                         

Stylové občerstvení: 
 „Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“ 

 

Posezení na mlejně, Správa NKP státního zámku Ratibořice ve spolupráci s Městským úřadem v České Skalici Vás srdečně zvou na

Neděle 22.9. od 11.00
STRUNOVRAT folk.kapela ze Slatiňan

Vstupné po oba dny 30,-Kč a koláč zdarma
od 14.00 hodin: roBerT KřeSŤaN a druHá TráVa

Jednotné vstupné 150,-Kč bude vybíráno od 13.00



Registrace účastníků  od 9.00 hodin
10.00 start dětského běhu
10.15 start běhu na 6 km
10.30 start běhu na 3 km

Trasa: 100% asfalt Alejí Kateřiny Zaháňské
Běhu se může zúčastnit kdokoliv, popřípadě i chodec nebo cyklista. 

Běhu se můžete zúčastnit i se svým psem. Startovné je 50,-Kč.
Celý výtěžek bude věnován Broumovskému městskému útulku 

na provoz a aktuální péči o psy. Tel. 721 543 498
Příspěvek lze zaslat útulku na č.ú. 9005-1823551/0100, var.symbol 1014

*běhají všichni * běháme pro radost * běháme pro dobrou věc *
*běháme s kamarády * běží i děti * BĚŽÍŠ I TY?

V Městské knihovně v Novém Městě nad Metují – 
Komenského sále se 1. října potkáte se záhadologem 
a spisovatelem Arnoštem Vašíčkem. Abyste nepřišli 
ani o jednu záhadu, musíte být na místě ovšem v tu 
pravou chvíli. Setkání začíná úderem 18 hodiny.       

V  českoskalické modlitebně Církve bratrské  
v Tyršově ulici se 17. září (v 9.30 hod.) uskuteční 
přednáška s názvem Bezpečnost seniorů. V roli 
přednášejících se představí strážníci Městské 
policie Česká Skalice. 

DOBROČINNÝ BĚH neděle 
22.9.2019 ZÁMEK NÁCHOD

Setkání se záhadamiBezpečnost seniorů

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

ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

team

www.mesa-parts.com

Obsluha vícevřetenového automatu

Vašimi úkoly bude
• obsluha dlouhotočného automatu ve třísměnném 

provozu 
• seřizování a korekce nástrojů 
• seřizování stroje 
• průběžné měření a zadávání naměřených hodnot

do PC

Co nabízíme
• perspektivní zaměstnání v moderní firmě 
• kolegiální firemní atmosféru 
• příspěvek na dopravu do zaměstnání 
• příspěvek na stravu 
• 25 dní dovolené 
• příspěvek na penzijní připojištění 
• stabilizační odměny při dosažení určitého mezníku

v délce zaměstnání v Mesa Parts 
• vyšší příplatek za přesčasovou práci a za noční

práci (nad rámec zákoníku práce) 
• firemní kulturní a sportovní akce, dětské dny, 

vánoční dárky aj. 
• zvýhodněné volání v síti Vodafone

Obsluha dlouhotočného automatu

Požadujeme
• schopnost pracovat v týmu a učit se novým věcem 
• zkušenosti z oblasti obrábění výhodou 
• zodpovědnost, přesnost, trpělivost, systematičnost

Kontaktní osoba
Jarmila Lelková
Tel: +420 491 419 823
email: jarmila.lelkova@mesa-parts.cz

Nástup je možný ihned.

V případě Vašeho zájmu
nás kontaktujte.

Těšíme se na Vás.

Vysokov
U nás se pracuje s úsměvem

&

Značka Esvis je dceřinnou společností firmy VISUS. Oddělení VISUS spol. s r.o. v Polici nad Metují bylo 
prvním soukromým očním lůžkovým zařízením v České republice. Naše zařízení zahájilo činnost v lednu 
1993 svojí ambulantní částí a v lednu 1994 i lůžkovou částí s operačním sálem. Od ledna 2010 je operační 
část přemístěna do rekonstruovaných prostor polikliniky v Náchodě. 

Hradec Králové
E. Beneše 1549
774 163 743

Opočno
Dobrušská 356
722 947 935

Police nad Metují
17. listopadu 291
777 163 788

Náchod
B. Němcové 738
722 944 821

Úpice
Bratří Čapků 773
722 949 811

Dobruška
Pulická 99
722 945 027

Kostelec nad Orlicí
Pod Branou 331 
494 323 737

Dovolujeme si Vám nabídnout již 
nový kalendář na rok 2019. Cena 
250,-Kč + poštovné nebo osobní 
odběr.Objednávat můžete na email 
utuleklukavice@seznam.cz nebo do 
zpráv na facebook - stejná adresa.
Dále upozorňujeme, že 22.9.2019 
v poledních hodinách je na TV 2  
nabídka našich pejsků.V případě 
zájmu volejte 608 524 973.
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Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

*Rozvedený 50/178/79 hledá 
štíhlou ženu do  43 let, kte-
rá má ráda přírodu, zvířata 
v  rodinném domku na  vesni-
ci, dítě není překážkou. Tel. 
603 900 690

*Prodám zděný družstevní byt 
3+1 po  rekonstrukci + sklep 
v klidné lokalitě Hronova, volný 
od  09.2020. Cena 1.490.000 Kč. 
V  případě zájmu volejte 
na 724 932 915
*Od  1.10.2019 pronajmu byt 
3+1 na Malecí v N.Městě n.Met. 
Byt je v  přízemí, plně zařízen 
(koberce, záclony, nábytek, prač-
ka, lednička, sporák). Měsíční 
nájemné vč. energií a  poplatků 
11.000 Kč + kauce ve stejné výši. 
Prosím jen seriózní zájemce. Tel. 
733 752 611.

*Pronajmu dlouhodobě byt 
1+1 v  Náchodě – Plhov Příko-
py, nájem + inkaso 7200,-Kč. 
Kauce dvouměs. Nájem. TEL.: 
704 327 550
*Dlouhodobě pronajmu pěkný, 
částečně zařízený byt 2+1 v Ná-
chodě, ul. Českoskalická, (4.pa-
tro). Nájem 9500,- včetně všech 
služeb a  vlastního sklepa. Tel. 
776 002 433,
ihned k nastěhování.
*Prodám byt 2+1, zděný, III.pat-
ro, v Náchodě – Komenského ul., 
(parkovací stání k dispozici, nová 
plastová okna, nová střecha) cena 
1 600 000,-Kč. Tel. 603 997 397
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v OV, Náchod, Č. Kostelec a oko-
lí. Cena dle dispozice a stavu bytu. 
Platím hotově. Tel. 777 605 457.
*Pronajmu částečně zaříze-
ný podkrovní byt v  RD v  No-
vém Městě nad Metují. Tel. 
606 486 372
*Pronajmu byt 1+1 v  Nácho-
dě nedaleko centra. Nájemné 
5000,- Kč + elektřina. Kauce 3 
měs. nájem. Volat po 19 hod. Tel: 
723 577 280
*Prodám nový luxusní druž-
stevní byt 3+kk v Náchodě v níz-
koenergetickém domě s vlastním 
parkovacím stáním. Kontakt 
730 517 357, 733 735 709
*Nabízíme k  prodeji nové lu-
xusní družstevní byty 1+kk, 
2+kk a  3+kk v  Náchodě. Byty 
jsou částečně zařízené a  připra-
vené k okamžitému nastěhování. 
Členský vklad je možné rozdělit 
do splátek. Kontakt: 730 517 357, 
733 735 709. www.sbdnachod.cz

*Pronajmu garáž v Náchodě – 
Kladské ul., bez el. cena doho-
dou. Tel. 777 213 229
*KOUPÍM LES I  S  POZEM-
KEM. Na velikosti ani stáří ne-
záleží, horší stav nevadí. Pla-
tím hotově. TEL.:773 585 290

*Pronajmeme nebyt. pro-
story 51 m2 v  blízkosti cent-
ra v  Červeném Kostelci (cca 
128 m od náměstí). Lze využít 
jako kancelář nebo k  posky-
tování služeb. Po komplet. re-
konstrukci. Na  podlaze kobe-
rec, souč. je chodbička, WC, 
umývadlo, kuchyňka a  další 
místnost. Prostor se skládá ze 
dvou místností, které lze vyu-
žít i samostatně. Nájem 7000,-
Kč + služby. TEL.: 733 735 709, 
733 131 189
*Pronajmeme kancelář 40 m2 
(nebyt. prostor)v blízkosti cen-
tra v  Novém Městě n.M. (cca 
250 m od  autobus.zastávky). 
Lze využít jako kancelář nebo 
poskytování služeb. Po  kom-
plet. rekonstrukci. Na podlaze 
koberec, součástí je WC, umý-
vadlo a další místnost. Prostor 
se skládá ze dvou místnos-
tí. Nájem 6000,-Kč + služby. 
TEL.: 733 735 709, 733 131 189

*Prodám akvária 1x 96 litrů, 
2x 18 litrů, 1x 36 litrů. Pří-
padně i  vzduchování, filtra-
ci i  rostliny. Levně (končím). 
TEL.: 603 515 848
*Prodám pšenici a  ječmen 
400 Kč/g pytle výměnou, 
nebo za  10 Kč, možno našro-
tovat plus 50 Kč. V. Kocourek, 
Slavětín nad Metují. email: 
vl.kocourek@seznam.cz, tel. 
732 381 524
*Štípané palivové dřevo 
na  prodej. Suché nebo suro-
vé. Cena od  600,- za  1 prms. 
Při odběru nad 10 prms sleva. 
Tel.:608 072 171

*Koupím starožitný kočárek 
pro dítě (korbičkový-proutě-
ný) i  ve  špatném stavu nebo 
jen části. Dále sháním sta-
ré panenky,oblečení. Mob: 
603 487 435
*Sháním šrotovník obi-
lí válcový. Výrobce Rousek, 
Slavík nebo jen válce. Mob: 
739 711 628
*Prodám kotel Brutar – 1 x 
použitý, rok starý („nebyl po-
užitý na  vaření  masa“). Tel. 
777 69 15 44

*Alfons Mucha pohledni-
ce. Koupě – výměna. Tel. 
776 176 032
* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a příslušenství - objek-
tivy, staré fotografie, reklamní 
fotografické materiály. TEL.: 
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM 
a  náhradní díly na  hodinky 
PRIM - pláště, sklíčka, řemín-
ky, ciferníky, strojky a  další 
díly. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z ob-
dobí socialismu v  jakémkoli 
stavu. TEL.: 603 549 451
* Koupím staré filmové plaká-
ty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Váno-
cích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i ce-
lou pozůstalost. TEL.:722 
907 510

* Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci. Hračky 
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj., starožit-
ný a  chromovaný nábytek, 
hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rá-
dia, voj. věci, obrazy, por-
celán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím staré fotografie, 
fotoaparáty, vyznamená-
ní, mince a  bankovky, po-
hlednice a  známky. TEL.: 
724 020 858
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i  celou pozůstalost. Pe-
níze na  ruku. Přijedu kamko-
liv. Tel. 606 56 49 30

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj. staré ča-
sopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, 
plakáty, aj. papírový mate-
riál, bankovky, mince, LP 
desky, CD atd. TEL.:777 
579 920

* P R O V Z D U Š Ň O V A Č 
TRÁVNÍKŮ. Půjčím moto-
rový provzdušňovač tráv-
níků vertikutátor, cena 450 
Kč/den. Půjčím štípačku 
na  dřevo 10 tun cena 550,-
Kč/den. Vratná kauce. Tel. 
605 95 73 99
*Převedu záznamy ze sta-
rých videokazet na  DVD 
nebo Flešku. Levně. Tel. 
777 554 484

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM
Koupím československé 

hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ

Tel.: 730 173 493

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Provádím různé
ZEDNICKÉ

a ŘEMESLNICKÉ PRÁCE
Např. malby, nátěry, obklady, dlažby, 

voda a odpady, PVC, štuky atd.
TEL.: 702 611 187

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

TEL.: 722 907 510 

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Hledám
invalidní důcHodce
a osoby zdravotně 

znevýHodněné

na roznos letáKů



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

HROMOSVODY
Montáž, Opravy

Revize
Tel. 608 677 021

R
O
Z
V
O
Z

O

B

Ě

D

Ů

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

Přivýdělek
– vhodný pro ZTP

Hledáme spolehlivého 
distributora novin ECHO

pro oblast
ČERVENÝ KOSTELEC – Lipky

NÁCHOD – Karlův kopec
Vhodné pro studenty, důchodce, apod. ZTP VÝHODOU!
Více informací na tel. 602 103 775 nebo e-mail: 

echo@novinyecho.cz

JANA SRUBJANOVÁ
nabízí ROZVOZ OBĚDŮ
www.rozvozspecialit.cz

tel: 603 422 845

Koupím 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
Tel. 608 103 810

v této lokalitě a okolí
Výdělek 4.500 – 8.400 Kč měsíčně

Letáky zavážíme přímo až k vám domů
Pro bližší informace volejte

603 990 636 
nebo pište na e-mail: 

bamoscvejn@seznam.cz
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V  termínu od  21. do  23. června 
uspořádal dětský rybářský kroužek 
z  Nového Města nad Metují v  po-
řadí již šesté vícedenní rybářské 
soustředění na  rybníku Brodský 
u  Červeného Kostelce. Soustředění 
se  zúčastnilo celkem 24 žáků. Z toho 
19 dětí do 15-ti let a 5 žáků z kate-
gorie mládeže do  18-ti let. Na  akci 
dále dohlížel jeden vedoucí a dalších 
5 dospělých z  řad rodičů a  přátel. 
Ubytováni jsme byli tradičně v útul-
ných chatkách místního kempu 
a stravování probíhalo formou plné 

penze ve zdejší restauraci.  Lovilo se 
především na  feeder, ale zkušenější 
žáci praktikovali i  těžší položenou 
a lov na boilies a pelety. Tyto nástra-
hy jsme později používali i při lovu 
na feeder, abychom se vyhnuly úlov-
kům drobnějších bílých ryb, zejmé-
na perlínů. Když nepočítáme právě 
zmiňované perlíny, tak se rybám 
i přes výbornou zarybněnost zdejší-
ho revíru, moc brát nechtělo a úlov-
ky větších ryb byly spíše náhodné. 
Mezi nejzajímavější úlovky  bych za-
řadil krásně stavěného amura v dél-

ce 90 cm, dva jesetery dlouhé 101 
a 110 cm, lína 52 cm a nakonec i nej-
větší rybu našeho soustředění, kapra 
v délce 93 cm a váze 15 kg.  Letošní 
soustředění hodnotím určitě velmi 
pozitivně, jelikož si během něho sko-
ro každý žák našeho kroužku ulovil 
alespoň jednu větší rybu, počasí nám 
vyšlo opět víceméně dobré a zázemí 
i  servis od  provozovatelů kempu, 
manželů Hrstkových, bylo znovu 
vynikající. Myslím, že děti si opět 
z této akce odnesly spoustu zážitků, 
a  doufám, že se s  naším kroužkem 
budou na  toto tradiční soustředění 
vracet i v letech následujících. Na zá-
věr bych chtěl moc poděkovat také 
Přemku Čejpovi a  jeho firmě Bejs 
Fish za dodání nástrah a návnad, Pe-
povi Konopáskovi a firmě Konopá-
sek Fishing za dlouholetou podporu 
v  oblasti vybavení a  v  neposlední 
řadě i  Českému rybářskému svazu, 
díky němuž mohla být tako akce 
podpořena financemi od MŠMT.  

Tomáš Kupka, Vedoucí 
dětských rybářských kroužků  

MO ČRS Nové Město nad Metují. 
Fotodokumentaci zajišťovali 

Přemysl Čejp a Tomáš Kupka

Náchodská házenkářská příprav-
ka se zúčastnila tradičního turnaje 
„Házenkářské naděje“ v Horce nad 
Moravou (roč. nar. 2011 a  mlad-
ší). V  sobotu 31.8.2019 náš tým 
nastoupil v  9:00hod k  prvnímu 
utkání proti domácí Horce nad 
Moravou. Naši nejmladší házen-
káři v závěru stáhli nepříznivý stav 
utkání a  dovedli zápas k  remíze 
9:9. Druhý zápas proti Prostějovu 

dostali větší prostor mladší hráči 
a  je vidět, že si to užili a předved-
li výborný výkon, utkání skončilo 
21:3 pro nás. Třetí utkání z  Hole-
šovem jsme opět zvládli s  promí-
chanou sestavou, prostě si zahráli 
všichni, skóre nakonec 13:5. Teplo-
ta stoupala přes 30 stupňů, slunce 
pálilo a  my nastoupili k  čtvrtému 
zápasu proti Hoštěřádkám. Utká-
ní odpovídalo průběhu, jako proti 

Prostějovu s výsledkem 13:5. Před-
poslední zápas s  Ivančicemi jsme 
začali 100% soustředěným přístu-
pem a  po  chvíli vedli 7:1, poslé-
ze se utkání vyrovnalo a  Ivančice 
začaly dotahovat, kluci se i  přesto 
snažili hrát, co jim síly stačily, ale 
nakonec v  závěru podlehli 17:18. 
Pro ně obrovské zklamání!!! Oběd 
všechny uklidnil, tak jsme měli čas 
se připravit na poslední těžký zápas 
s Telnicí. Zápas začal za obrovské-
ho povzbuzování ze strany naší 
i  příznivců Telnice, utkání bylo 
od  počátku vyrovnané a  bojovné 
z obou stran, hráči na hřišti nechali 
úplně vše!!! Ze hry museli postup-
ně všichni, ale střídající hráči je 
skvěle nahradili, což v  takhle vy-
hroceném utkání není jednoduché. 
Nakonec v  poslední sekundě sou-
peř zvrátil výsledek na svou stranu 
14:15. Opravdu úžasný mač pro 
všechny přítomné. Z  Horky nad 
Moravou jsme si nakonec přivezli 
medaile za krásné třetí místo.

Za trenéry přípravky 
Jan Andrejs a Jiří Slanina

Na začátku srpna natáčela Česká 
televize v Černčicích na novoměst-
sku jeden z dílů nového českého 
seriálu Zločiny Velké Prahy. Seriál s 
kriminální zápletkou se odehrává ve 
dvacátých letech minulého století a 
hlavní postavou je prvorepublikový 
inspektor Budík, kterého ztvární Jiří 

Langmajer. Proč si produkce České 
televize a pan režisér Jaroslav Brabec 
vybrali právě Černčice?  „Filmařům 
se zalíbil černčický dům, kde v minu-
losti býval koloniál. Málokdo ví, že se 
v jeho prostorách nachází historická 
pec, ve které se dříve pekl chléb pro 
celou vesnici. Ten, kdo procházel ko-

lem místního rybníka, v jehož blíz-
kosti se dům nachází, mohl ve dnech 
pátého a šestého srpna spatřit herce 
Jaroslava Plesla a Denise Šafaříka, 
představující policisty, kteří vyšetřují 
zločin spáchaný ve zdejší pekárně,“ 
vysvětluje místostarostka Černčic 
Mgr. Markéta Poláčková.

Dětské rybářské soustředění  „Broďák 2019“

Úspěchy házenkářské přípravky pokračují

Černčice v televizní detektivce 

Dokončení přednášky Mi-
lana Záliše s tématem ruského 
panovnického rodu Roma-
novců proběhne v  Městské 
knihovně v  České Skalici 25. 
září od  18 hodin. Při před-
nášce ožije pestrá panovnická 
linie ruských carů od Petra I. 
po Mikuláše II.  

Oblíbené papírové vystřiho-
vánky – miniboxy architekta Mi-
lana Weinera jsou prezentovány 
na  výstavě v  Muzeu papírových 
modelů v Polici nad Metují. Ten-
to specifický druh vystřihovánek 
proslavila v posledních desetile-
tích autorova dlouhá spolupráce 
s časopisem ABC. 

Romanovci miniboxy
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Úspěšná činnost VoCe
Od svého vzniku sbírá Volejbalové centrum nad Metují (VoCe) úspěchy nejen 

na poli okresním a krajském, ale i na tom celorepublikovém. „Vloni byla naše žlu-
tá kategorie osmá v republice, asi 4 roky zpátky byl náš největší úspěch 5. místo 
v ČR v modrém mini,“ právem se chlubí předseda VoCe Roman Ptáček. Jeho žáci 
a muži VoCe pak byli druzí v okrese, ženy skončily na Náchodsku čtvrté.

„Letos bychom chtěli znovu skončit aspoň v jedné kategorii minivolejbalu do de-
sátého místa v republice, reálné je dostat se do dvacítky v každé kategorii minivolej-
balu,“ klade neskromné cíle před mladé volejbalisty a volejbalistky předseda Ptáček.

Mrzet ho však může skutečnost, že žáci už věkově odrostli, takže žákovská kate-
gorie letos ve Volejbalovém centru nad Metují bude chybět. Radost naopak může 
mít z toho, že do trenéřiny už mu začínají „fušovat“ mladí úspěšní odchovanci, 
kteří svou herní praxi dále rozvíjí v ligových klubech. „Vytvořili jsme u nás v od-
díle takový výběr, v němž je dvanáct nejlepších dětí z minivolejbalu, a tento výběr 
dostali na starost naši mladí odchovanci,“ těší předsedu VoCe.

Podle něj tento výběr trénuje třikrát týdně, přičemž jeden z těchto tří tréninků 
bude vždy specializovaný na fyzioterapii, plavání nebo posilování. „Mám k tomu 
sehnané profesionály, takže mám profíka na fyzio, plavání i posilování,“ dodává 
Ptáček s tím, že specializované tréninky se budou točit vždy až po dvou měsících.

Připravil M.Rojšl

VELKÝ BASKETBALOVÝ NÁBOR
Přijď poznat nové kamarády a kamarádky!

Pro všechny dívky a chlapce ročníků 2012 a starší.
Oddíl basketbalu TJ SPŠS Náchod 

pořádá nábor nových hráčů 
Tréninky úterý a pátek 
od 16 hodin v tělocvičně školy 
SPSŠ stavební a OA Náchod
(ul. Pražská 931).

Kontakt: Pavel Prouza 
(+420 608 667 732)
https://basketnachod.webnode.cz/

 Objekt, ve kterém filmaři natáčeli.  Místostarostka Markéta Poláčková požádala herce Jaroslava Plesla o jeho 
fotografii do obecní kroniky, ten však trval na tom, že se vyfotí jedině s ní.   

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu


