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Příští Echo vychází 6. března 2020

WWW.NOVINYECHO.CZ

únor 1405, odpustky 

pro broumovské proboštsví

PřivýdělekPřijmeme SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA 

do hotelu VEBA v Broumově

pro Hronov, Náchod – Staré Město
 a Karlův kopec, Babí, Machov.

Více informací na tel.
602 103 775 nebo

e-mail: echo@novinyecho.cz

NABÍZÍME:
nástupní plat 20 000 Kč plus osobní ohod-
nocení 5 000 Kč, 25 dnů dovolené, příspěvky 
na obědy, možnost osobního růstu a zvýšení 
kvalifikace v oboru, nástup možný hned

POŽADUJEME:
odbornou znalost profese 

znalost cizího jazyka 

KONTAKT:
Gabriela Špůrová - provozní, 

telefon 724 603 816

Studenti 
Jiráskova 
gymnázia 
bronzoví 
na RobotiáděKnihovna 

mění název

Úklid Ptačího parku 

Josefovské louky
V pátek 7. února se v Brně ve Vida! 

science centru konala mezinárodní 
robotická soutěž Robotiáda. Letos, 
i  díky podpoře firmy SaarGummi 
Czech (a jejího projektu T Generace), 
se do soutěže zapojilo celkem 18 na-
šich studentů. Studenti stavěli a pro-
gramovali roboty na  sledování čáry, 
sprint a autonomní i dálkově řízenou 
“záchranu” medvěda. I začátečníkům 
se podařilo umístit na předních mís-
tech. Mezi nejlepší umístění našich 
studentů patří 3. místo za  disciplínu 
autonomního medvěda, 11. místo 
za sprint, 15. a 16. místo za sledování 
čáry. Všichni jsme si ze soutěže od-
vezli bohaté zkušenosti a nápady pro 
další práci s  roboty, ať už z  hlediska 
konstrukce či programování. Studen-
tům za  pěkná umístění gratulujeme 
a přejeme do dalších soutěží mnoho 
úspěchů.

Mgr. Radka Uždilová
Jiráskovo gymnázium Náchod

Městská knihovna v České Skalici 
nese od 1. února t.r. název Knihov-
na Barunky Panklové. Letošní rok 
je nejen pro Českoskalicko rokem 
Boženy Němcové, kdy si připomí-
náme 200. výročí od narození slav-
né spisovatelky, která byla v  době 
svého mládí Barunkou Panklovou.

Umělecká kolonie Bastion IV., 
město Jaroměř a další subjekty spo-
jily své síly při organizaci velkého 
úklidu luk a dalších míst v okolí Jo-
sefova. Akce je zaměřena zejména 
(nikoli však pouze) na úklid tamní-
ho ptačího parku. Sraz je 29. února 
(v 9 hodin) u Podklasního mlýna.   

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

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

 

PRONÁJEM / PRODEJ
 

KONTAKT:
724 284 224
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VZPOMÍNKA
Dne 25.2.2020 uplyne 10 let, kdy nás opustil tatínek a dědeček, 

pan Jiří Brumlich z Náchoda

Kdo jste jej znali,vzpomeňte s námi.

Dcera Helena s rodinou

Turistická aplikace
Originální turistický průvodce je 

obsahem aplikace Noworudsko – 
Radkovsko – Broumovsko. Provede 
vás česko – polským příhraničím 
pěšky i  v  sedle jízdního kola. Apli-
kaci je možno stáhnout do chytrého 
telefonu například prostřednictvím 
webu broumov-mesto.cz

Božena Němcová inspirací pro umění II.
Motto: „Kdybych měla volit – tedy 

bych si přála narodit se znovu as 
za dvě stě let – anebo ještě později- ne-
boť nevím, bude-li do té doby takový 
svět, v  jakém bych já chtěla žít s roz-
koší.“  (Božena Němcová v listu ze dne  
17.12 1851  MUDr. Janu Helceletovi)

V  letošním roce 2020 si celý kul-
turní svět připomíná 200 let od na-
rození (4.2.1820 ve Vídni) této po-
zoruhodné osobnosti, jejíž krása, 
literární aktivity, dramatický život 
i  podnětné dílo okouzlovaly sou-
časníky již za  jejího života.  Budila 
úctu i  obdiv  a  již za  svého života 
inspirovala básníky, malíře i hudeb-
níky. Tato inspirace  je už 178 let 
nepřetržitá…

Poezie, próza, ikonografie, divadlo  
či film si Boženu Němcovou rády 
přisvojily, jak dokládá náš výčet:  

DRAMA – DIVADLO – Postava 
Boženy Němcové se v letech 1916-
2017 objevuje ve  35 životopisných 
dramatech, operách i  muzikálech, 
dále je námětem 5 literárně hudeb-
ních pásem a 11 literárně dramatic-
kých pásem. Pokud jde o dramati-
zace a  divadelní úpravy, registruji 
v  letech 1899 až 2018 celkem 337 
dramatizací, divadelních adaptací, 
úprav a jevištních inscenací děl BN 
v jazyce českém, slovenském i rus-
kém.

HUDBA – podle evidence Jiřiny 
Vackové a  Uhlířova  soupisu lze 
v letech 1856-2019  doložit cca přes 
150 autorů-hudebních skladatelů 
a přes 220 skladeb prakticky všech 
hudebních žánrů, včetně oper, ope-
ret, zpěvoher, baletů i  muzikálů 
i o BN a jejích dílech.

PhDr. Jiří UHLÍŘ, JAROMĚŘ
(pokračování příště)

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2020

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Výročí Jednoty 
bratrské

Výstava v  Kině 70 v  Dobrušce 
si v  termínu od 1. března do 31. 
března připomene výročí exis-
tence Jednoty bratrské v  tomto 
městě.  Připomeňme, že Jednota 
bratrská je jedna z  protestant-
ských církví působících v  Čes-
ké republice. Jedná se o  církev 
s  presbyterně-synodním zříze-
ním s  nadsborovou službou ve-
doucí sbory k  samostatnosti při 
zachování jednoty církve. Jednota 
bratrská  je církví vzešlou z české 
reformace. Významným členem 
Jednoty bratrské byl například 
i Jan Amos Komenský. 

Poděkování
Děkujeme dvěma jednotkám 

sboru dobrovolných hasičů měs-
ta Náchoda za  rychlou a  pro-
fesionální pomoc při odklízení 
vzrostlých smrků, které spadly 
vlivem vichřice na  rodinný dům 
v Bělovsi 10. února 2020. 

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 sklady. Obchodní 
prostory jsou se zázemím, kanceláří a ko-
telnou. Obchod má 2 vstupy. V 2NP jsou 
dva větší byty se samostatným vchodem 
a garsonka.

Rodinný dům se zahradou v Hronově na Příčnici .............................................................2 900 000,- Kč            
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
Světlý, zděný byt 2 +1 v osobním vlastnictví v Náchodě.................................................1 590 000,- Kč
Pronájem opravených prostorů, sloužící jako obchod v centru Náchoda ...........................9 500,- Kč/měs.

Cena: 2 690 000,- Kč

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

Michal ŠKORPIL

www.ford-skorpil.cz

Oddíl stolního tenisu 
Tělocvičná jednota SOKOL Česká Skalice

pořádá v sobotu 14. března 2020
tradiční  Regionální přebor neregistrovaných hráčů 

ve stolním tenisu jednotlivců a čtyřher
Místo konání: Hala stolního tenisu, Sokolovna Česká Skalice

prezentace od 8.00 do 8.20 hodin
zahájení v 8.30 hod.

přihlášky: s.prosa@email.cz nebo na místě do 8.10 hod

Obecné předpoklady
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním 
občanem a má v ČR trvalý pobyt 

dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme
střední vzdělání s maturitní zkouškou
aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem, případně znalost polského jazyka 
a dalšího cizího jazyka výhodou
znalost práce s PC (MS Office, grafické programy výhodou)
řidičský průkaz sk. B
organizační a komunikační schopnosti
příjemné vystupování
dobrá znalost regionu Kladské pomezí
obecný přehled v oblasti cestovního ruchu
časová flexibilita (práce o víkendech)
schopnost týmové práce
znalost pravidel českého pravopisu – bezchybný písemný projev

Nabízíme
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 01.04.2020 nebo dle dohody
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (8. platová třída)
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pruž-
ná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy  

Město Náchod
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení funkce pracovník / pracovnice městského informačního centra.

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 02.03.2020

www.beraneknachod.cz

*Středa 4. března  v 19.00 hodin
7. koncert ab. cyklu - skupina „K“

RECITÁL KLAVÍRISTŮ 
IVANA A LUKÁŠE 

KLÁNSKÉHO
„BEETHOVEN A JEHO NÁSLEDOVNÍCI“

 Ivan a Lukáš Klánský - klavírní čtyřhra

*Čtvrtek 5. března v 17.00 hodin

JARNÍ SBOROVÝ 
KONCERT

Vystoupí: Bambulata ZUŠ Náchod, Rarášci 
ZUŠ Náchod, Ptáčata ZUŠ Rychnov nad 

Kněžnou

*Neděle 15. března  v 15.00 hodin
Liduščino divadlo vás zve na nedělní pohádku 

KOSÍ BRATŘI 
- pohádka z Večerníčků

*Pondělí 16. března 1 v 9.00 a v 
10.30 hodin

Liduščino divadlo vás zve na pohádku pro školy 
a další zájemce

VELKÁ POŠŤÁCKÁ 
POHÁDKA

*Úterý 17. března v 19.00 hodin
PAVLÍNA JÍŠOVÁ, 

ADÉLA JONÁŠOVÁ 
A OLDŘICH BOHADLO

Písničkáři Pavlína Jíšová, Adéla Jonášová a Old-
řich Bohadlo se v náchodském Beránku potkají 

na jedinečném koncertě, kde v tomto spojení 
vystoupí poprvé. ¨

*Středa 18. března v 18.00 hodin

BESEDA na téma 
„Náchodské vily: jejich 

stavitelé a majitelé“
Besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda. 

*Čtvrtek 19. března v 19.00 hodin
Klicperovo divadlo Hradec Králové:  

OSM ŽEN
Úprava, texty písní a režie: Petr Štindl

Detektivní hra francouzského dramatika plná 
napětí i lehké nadsázky.

*Pátek 20. března  v 19.00 hodin 

BRATISLAVA HOT 
SERENADERS

Koncert unikátního orchestru specializujícího 
se na hot-jazzovou hudbu 20. a 30. let

*Středa 4. března  v 19.00 hodin
Náchodská divadelní scéna 
- divadelní scéna mladých            

K. J. Erben - Blanka Dvořáčková: 

KYTICE
S jevištní dramatizací Erbenovy sbírky balad 

Kytice z pověstí národních (1853)
Scénář a režie: PaedDr. Blanka Dvořáčková, 

asistent režie: Lukáš Ficek

*Čtvrtek 26. března v 19.00 hodin
Činoherní studio Bouře Praha: 

CENA ZA NĚŽNOST
Režie: Viktorie Čermáková

Hra oscilující na hranici komedie a melodra-
matu  

Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej 
Pyško a další

 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.



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
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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,

mílovými kroky se blížíme 

k realizaci poptávky na ceny 

energií pro rok 2021. Pokud 

máte zájem se jí zúčastnit, 

tak je nejvyšší čas stát se 

našimi zákazníky. Jakmile tuto po-

ptávku spustíme, tak po  jejím skonče-

ní bude pouze omezená volná kapacita 

na dočerpání poptaného objemu. 

S úctou Váš

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: Požadujeme: Nabízíme: 

MV č.34/2016 Sb. 

Sólo pro Papuu
Západní Papua je provincií 

v indonéské části ostrova  Nová 
Guinea. Právě tam vás zavede 
cestopisná přednáška Sólo pro 
Papuu, která se koná v Městské 
knihovně Egona Hostovského  
v Hronově. Přednášet vám bude 
Saša Ryvolová ve  čtvrtek 19. 
března od 17 hodin.  

Výroba kabelové konfekce  Kontaktních systému  CNC obrábění

Pro moderní čistý provoz v Náchodě přijmeme:  

Seřizovače výrobních linek 
Elektrotechnické vzdělání výhodou, práce s nejmodernější technologií,

3-směnný nebo nepřetržitý provoz, vhodné i pro absolventy!

Skladníka
Přípravy materiálu pro výrobu, nakládka, vykládka, řízení VZV

techniky, vedení skladové dokumentace, 3-směnný provoz 

Nabízíme Vám zajímavé finanční ohodnocení, nadstandardní příplatky 
ve směnných provozech, docházkový bonus a mnoho dalších benefitů

Více informací a kontakt: personal@hronovsky.cz
Tel:+420 727 814 795, www.hronovsky.cz

Pro provoz v Novém Městě n. Metují přijmeme:

Obsluhu CNC strojů
Obsluha CNC strojů značky STAR, doplňování materiálu, měření a kontrola 

výrobků, výrobní dokumentace, 3-směnný provoz

Senior klub v Náchodě 

„HARMONIE 2“ BŘEZEN  2020

Přihlášky a zálohy na jednodenní zájezdy se budou přijímat v klubovně Harmonie 2  od 5. 
března /vždy v PO a ČT od 15.30 do 16 hod./.

Připomínáme zaplacení členských příspěvků do 16. března.
Informace na tel. 775242562 /po 19.h./ u A. Polákové.

Senioři ČR z městské organizace  Náchod  vás zvou do klubovny na pravi-
delné čtvrteční programy, kde se sejdeme v březnu:

 čtvrtek  5.3. od 14 hod. „KUBA“   
– o svých zážitcích na cestě bude vyprávět a doplní snímky p. Věra Dundálková;

 čtvrtek 12. 3. od 14 hod. „Montenegro alias Černá Hora“, 
film ze své cesty promítne a bude i vyprávět p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 19.3. od 15 hod. „Skrytou švýcarskou krajinou“
– nevšední pohled na dnešní Švýcarsko, film připravil a promítne p. Otto Mach;

 čtvrtek 26.3. od 15 hod. výroční schůze SČR, MO Náchod
v restauraci Reduta. Na programu: zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2019, 
program akcí na rok 2020 a informace o zájezdech i rekreacích.

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto



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

V českoskalické Galerii Luxfer je stále 
k vidění (až do 8. března) výstava prací 
Lukáše Karbuse. Doplňme, že  tento au-
tor (*1981) je absolventem malby na br-
něnské Fakultě výtvarných umění. Jeho 
malby mají podobu velkoformátových 
akvarelů, které jsou do velké míry ovliv-
něny venkovským životem a prací. Kar-
busova tvorba vybočuje z  aktuálních 
trendů, svou estetikou jako by na jedné 
straně reagovala na modernistická hnu-
tí a  na  straně druhé se nechala volně 
vést pozorováním krajiny a  jednodu-
chého života, na pomezí spirituálních či 
halucinogenních vizí.

Gruzie byla destinací, ve které 
natáčel společně se štábem ČT 
Ostrava další sérii oblíbeného 
pořadu “Postřehy odjinud” pub-
licista Petr Voldán. Nyní se Petr 
Voldán podělí o svoje zážitky i 
v rámci besedy, která proběhne 
26. února od 18 hodin v čes-
koskalické  knihovně (oddělení 
pro dospělé). Jste srdečně zváni! 

Do svých diářů si již nyní 
mohou fandové železnic po-
znamenat jedno zajímavé da-
tum. Vztahuje se k otevření 
železničního muzea Výtopna 
Jaroměř. Expozice muzea bude 
veřejnosti přístupna o Veliko-
nocích v termínu od 9.4.  do 
13.4. 

Velký rozruch vyvolala změna 
v železniční dopravě v našem re-
gionu. Od 15. prosince 2019 mezi 
Starkočí, Náchodem a Broumovem 
nejezdí nízkopodlažní jednotky 
Regionova, ale motorové jednot-
ky 854+954. Hlasovat, které vlaky 
byste upřednostnili a vyjádřit svůj 
názor můžete v anketě na interneto-
vých stránkách Vlaky Náchod, nebo 
přímo na adrese: https://www.vla-
kynachod.cz/jake-vlaky-jsou-lep-
si-pro-nachodsko/

V Městské knihovně v Novém Městě 
nad Metují se chystá zajímavá výstava 
fotografií. Jejím obsahem jsou fotogra-
fie zachycující dětské expedice z novo-
městské základní školy Komenského 
do  rumunského Banátu, oblasti, která 
je osídlena českou menšinou, respektive 
potomky těch, kteří  do této geografické 
lokality v  Rumunské republice přesídli 
v 19. století. Výstava fotografií v knihov-
ně potrvá do 19. března do 29. května. 

Pozvánka 
do galerie Luxfer

Gruzie očima 

Petra Voldána 

Otevření 

železničního muzea

Jaké vlaky jsou 

lepší pro Náchodsko?

Děti dětem – 
rumunský Banát 

Zajímavé stavby všech kategorií 
mohou jejich investoři, stavitelé 
i projektanti až do 24. června při-
hlašovat do  soutěže Stavba roku 
2020 Královéhradeckého kraje. 
Výsledky 17. ročníku pořadatelé 
slavnostně vyhlásí koncem roku. 
Titulem z  minulých ročníků se 
v  našem regionu pyšní například 
administrativně provozní objekt 
firmy Wikov v  Hronově, vzdělá-
vací centrum v  revitalizovaném 

klášteře v  Broumově či výcvikové 
středisko HZS ve  Velkém Poříčí. 
Cílem tohoto klání je seznámit ši-
rokou odbornou i laickou veřejnost 
s  úrovní současného stavebnictví, 
architekturou a  projektováním 
v  našem regionu. Do  soutěže se 
mohou hlásit stavební díla zhoto-
vená a zkolaudovaná v období od 1. 
1. 2017 do 31. 12. 2019 a nově také 
díla s  povoleným zkušebním pro-
vozem ve stejném období.

Na co se mohou těšit návštěvníci 
Kladského pomezí v  letošní sezó-
ně? Především na  projekt Festival 
zážitků, který vstupuje do  svého 
třetího, a  tedy posledního roční-
ku. V  červenci a  v  srpnu letošní-
ho roku budou v  rámci Festivalu 
zážitků na  české i  polské straně 
představeny zapomenuté i stále živé 
regionální tradice. Návštěvníci se 
seznámí s  nejrůznějšími řemesly, 
regionálními zvyky či tradičními 
pokrmy a  jejich výrobou. Připra-
veno je devět různých zážitkových 

akcí na každý den v týdnu. Opako-
vat se budou v  týdenních cyklech 
po dobu celé letní sezóny. Opět se 
bude soutěžit o  věcné ceny, a  pro 
toho, komu se podaří jako prvnímu 
navštívit sedm festivalových míst, 
je připraven zcela mimořádný zá-
žitek. Všechny festivalové aktivity 
jsou zdarma a  konají se za  jaké-
hokoliv počasí. Program festivalu 
i  další informace budou postupně 
zveřejňovány na  webu www.festi-
valzazitku.cz a na  sociálních sítích 
Kladského pomezí. 

Zakladatelkou Atelierofu je ná-
chodská rodačka Kateřina Janečko-
vá, ke které se krátce po jeho vzni-
ku přidala  Renata Máslová a další 
dobrovolníci, kteří sdílí společnou 
myšlenku - rozzáření osamělých ži-
votů seniorů.

A daří se jim to! Mimo jiné skr-
ze společný zpěv, osobní kontakt 
a mezigenerační propojení. 

Ve  čtvrtek 30. ledna navštívil 
Atelierof obyvatele penzionu Fi-
loména v  Horní Radechové. Jeho 
členové, vyzbrojeni kytarou, dob-
rou náladou a  dvěma novými čle-
ny, rozezpívali nejen seniory ale 
i personál. Zpívaly se lidovky, které 
znal úplně každý. Díky rytmickým 
nástrojům, které byly rozdány se-
niorům, všichni společně vytvořili 
během chvíle kapelu a ze všech sá-
lala radost na všechny strany. Jedna 

z posluchaček si dokonce vyžádala 
sólo na  flétničku od  nového člena 
Atelierofu a  mladíka nakonec do-
provodila hrou na  triangl. Během 
hudebního programu, který Ate-
lierof připravil, se všichni od srdce 
a  upřímně smáli a  užívali si spo-
lečně strávený čas. Popovídali si 
i  s  obyvateli, kteří jsou upoutáni 
na lůžko a nahlédli do domácí ku-
chyně. Celé osazenstvo Atelierofu 
bylo mile překvapeno, že perso-
nál jezdí se seniory na výlety nebo 
do cukrárny a  také, že s nimi pra-
videlně cvičí. Naplánovali se k nim 
při příští příležitosti přidat.

 Atelierof si dal na závěr s obyva-
teli pensionu kávu nebo čaj a poví-
dali si u velkého stolu plného dob-
rot. Bylo to moc krásné dopoledne, 
a tak se už všichni těší na příští spo-
lečné setkání.

Když Božena Němcová napsa-
la svoji povídku Chudí lidé, psala 
ji s odstupem 20 let od okamži-
ku, kdy opustila městečko – nyní 
Červený Kostelec. V povídce 
jsou zmínění lidé, kteří měli tu 
čest naši významnou spisovatel-
ku poznat. Kdo však byli ti chudí 
lidé, jaké byly jejich osudy před 
příchodem a po odchodu Bože-
ny Němcové? Co Božena Něm-
cová do povídky neuvedla, nebo 

naopak pozměnila? O tom všem 
bude beseda s Bc. Richardem 
Švandou, historikem, autorem 
mnoha odborných knih, popu-
lárně naučných publikací a člán-
ků. Besedu pořádá Vlastivědný 
spolek při MKS Červený Koste-
lec spolu s Knihovnou Břetislava 
Kafky v Červeném Kostelci. Be-
seda se koná v multifunkčním 
centru Knihovny Břetislava Kaf-
ky dne 2. března v 16 hodin. 

Kdo získá letošní ocenění Stavba roku 2020?

Poslední ročník Festivalu zážitků 

Organizace Atelierof září na Náchodsku 

už bezmála rok. 

„Zaostřeno“ na povídku Chudí lidé

V Královéhradeckém kraji budou 
i  nadále zachovány  pohotovostní 
služby v  oboru zubního lékařství 
ve  všech dosavadních  oblastech. 
„V  celé republice je velký problém 
s  udržitelností systému pohotovost-
ních služeb. Děje se tak zejména 
z  důvodu neochoty lékařů podílet 
se na  zajištění lékařské pohotovost-
ní služby, a  to i  přesto, že se jedná 
o  povinnost danou zákonem. Jsem 
proto rád, že v  Královéhradeckém 
kraji se nám tyto služby daří zajiš-
ťovat na  adekvátní úrovni ve  všech 
částech regionu,“ říká Aleš Cabi-
car, náměstek hejtmana pro zdra-
votnictví. Královéhradecký kraj 
uzavře s poskytovateli zdravotních 
služeb v  oboru zubního lékařství 
nové smlouvy, které schválila rada 
kraje. V roce 2020 za to zaplatí 2,9 
milionu korun. V  loňském roce 
zubaři v  Královéhradeckém kra-

ji odsloužili přes 3,5 tisíce hodin 
v rámci zubní lékařské pohotovost-
ní služby v celkem devíti městech. 
Zubní pohotovost má Rychnov nad 
Kněžnou, Jičín, Dvůr Králové nad 
Labem, Trutnov, Jaroměř, Vrchlabí, 
Náchod, Broumov a Nový Bydžov. 
V  Hradci Králové zubní pohoto-
vost zajišťuje Fakultní nemocnice 
Hradec Králové v  rámci závazku 
veřejné služby, kterou financuje 
Královéhradecký kraj. Zubní po-
hotovost většina nasmlouvaných 
poskytovatelů provozuje ve  dnech 
pracovního klidu – tedy o  víken-
du a svátcích – v rozsahu čtyř ho-
din denně. Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové poskytuje služby 
zubní pohotovosti ve  všední dny 
od  16.00 do  22.00, o  víkendech 
a svátcích od 8.00 do 22.00. „To jsou 
určitě dobré zprávy pro mimořádné 
situace, kdy lidé budou potřebovat 

akutní stomatologické ošetření. Už 
Murphyho zákony říkají, že zub nás 
rozbolí zásadně v  sobotu večer… 
V  Královéhradeckém kraji s  tako-
vým problémem do  pondělí čekat 
nemusíte. Přesný rozpis  stomatolo-
gických pohotovostí, včetně služeb 
v odpoledních hodinách pracovních 
dnů, naleznete i  na  webu Králové-
hradeckého kraje“, uzavírá náměs-
tek Cabicar.   

Královéhradecký kraj vyplatí 
24,4 milionu korun na  podporu 
kulturních aktivit, muzeí a  galerií 
či na opravy varhan v kraji. Radní 
schválili výsledky krajských dotač-
ních programů v  oblasti kultury 
a  památkové péče pro rok 2020. 
Přidělení financí potvrdí zastupite-
lé na příštím zasedání.

„Na rok 2020 se nám oproti loň-

sku podařilo významně navýšit 
podporu do  oblasti kultury a  pa-
mátkové péče. Těší mě, že se také 
nově vyčlenil samostatný dotační 
program na  obnovu varhan. Obce 
a  farnosti se je snaží opravit, ale 
jen těžko shánějí finance. Kraj také 
nově podpoří pobyt umělců, odbor-
ných pracovníků nebo uměleckých 
souborů v  kraji a  také výjezdy na-

šich umělců a kulturních pracovní-
ků do zahraničí,“ uvedla náměstky-
ně pro školství a  kulturu Martina 
Berdychová (Východočeši)

Na  opravu varhan kraj uvolní 
téměř 900 tisíc. Mezi sedmi úspěš-
nými žadateli je i  Oblastní charita 
Červený Kostelec, která s  pomocí 
krajských peněz hodlá dokončit 
obnovu historických unikátních 
varhan v  kostele sv. Anny v  Žirči. 
Na  podporu činnosti muzeí a  ga-
lerií kraj rozdělí necelé 2 miliony. 
Dotaci získalo například Muzeum 
Boženy Němcové v  České Skalici 
na  modernizaci expozice. Radní 
podpořili 400 tisíci korunami po-
byty umělců, uměleckých soubo-
rů nebo odborných pracovníků ze 
zahraniční či jiných českých krajů 
na  území kraje. Mezi úspěšnými 
žadateli je například Agentura pro 
rozvoj Broumovska, která uspořádá 
v  broumovském klášteře Literární 
rezidenci 2020.  Z  dotačního pro-
gramu na obnovu památek památ-
ky radní podpořili například obno-
vu části vnějšího pláště Bastionu IX 
v pevnosti Josefov (viz foto).

Zubní pohotovost v Královéhradeckém kraji je zajištěna   

Krajské miliony na kulturu

Tel. 494770700        

AUTO-BRANKA 
Náchod
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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

*Rozvedený 50/178/78 pod-
nikatel , záliby příroda, va-
ření, hledá pohodovou ženu, 
která má ráda život na  ves-
nici v  RD. Dítě není překáž-
kou. Prosím,  nejdříve SMS 
603 900 690

*Pronajmu byt 2+kk 
po  kompletní rekonstrukci 
včetně kuchyně a  spotřebičů  
v  Náchodě ulice Běloveská. 
Okna bytu jsou k řece. Nájem 
8900,-Kč + energie. Požadu-
ji 3.měsíční vratnou kauci. 
Tel.774 224 446

*Pronajmu byt 3+1 v  Polici 
nad Metuji. TEL.: 737 876 556
*Pronajmu byty ve  Velkém 
Poříčí 2+1, nájem 8500,-Kč 
vč. služeb, 1+1 6500,-Kč vč. 
služeb. Kauce nutná. Info 
na tel. 603 49 54 79
*Prodám byt 1+1 43 m2 
po  celkové rekonstrukci 
s  lodžií Náchod. Družstev-
ní ul. RK NEVOLAT. TEL.: 
728 620 081
*Prodám DB 2+1 s  balko-
nem a  sklepem v  Běloveské 
ulici v  Náchodě. Cena 1.500 
000,-Kč. Ihned k  nastěhová-
ní. TEL. 605 441 323
*Pronajmu byt 1+kk v Hro-
nově. Tel. 608 11 00 41
*Pronajmu byt 2+1 ve Stud-
nici (7 km od Náchoda). Po-
vin. kauce. Tel. 608 86 98 85 
*Prodám nový luxusní druž-
stevní byt 3+kk v  Náchodě 
v  nízkoenergetickém domě 
s  vlastním parkovacím stá-
ním. 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  připravené k  okamžitému 
nastěhování. Členský vklad 
je možné rozdělit do  splá-
tek. Kontakt: 730  517  357, 
733 735 709.
www.sbdnachod.cz

*Koupíme rodinný dům 
v Novém Městě n.M.. Popří-
padě vyměníme zrekonstruo-
vaný zděný byt 3+1 v centru 
Nového Města n.M. v  osob-
ním vlastnictví za  rodinný 
dům + doplatek z naší strany. 
TEL.: 721 411 274

*Pronajmeme kancelář 
40m2 (nebytový prostor) 
v  blízkosti centra Nové-
ho Města nad Metují (cca 
250m od  autobusového ná-
draží). Lze využít jako kan-
celář či poskytování služeb. 
Po  kompletní rekonstrukci. 
Na  podlaze koberec, součás-
tí je WC, umyvadlo a  další 
místnost. Prostor se sklá-
dá ze dvou místností. Cena: 
6000 za 40m2+energie. TEL.: 
733 735 709, 733 131 189

*PRONÁJEM / PRODEJ 
komerční nemovitosti 
v Hronově Zbečníku - dílen-
ské, skladovací a kancelářské 
prostory o  celkové ploše ca 
1000m2. Část možno pří-
padně předělat na bydlení.
KONTAKT: 724 284 224

*Prodám pšenici 400 Kč/
kg, pytle výměnou, nebo 
za  10Kč, možno našrotovat 

plus 50 Kč, černou ředkev 10,-
Kč/kg, jádra vlašských oře-
chů 150,-Kč/kg, P.Kocourek, 
Slavětín nad Metují email: 
vl.kocourek@seznam.cz.
Tel. 732 381 524
* Prodám horší dubové fošny 
+ prkna. TEL.: 774 308 086.    
* Výroba-prodej dřevěných 
briket. TEL.: 774 308 086
* Prodám komodu  300,- , za-
chovalou sed.soupravu 500,-, 
různé židle 40 – 100,-Kč, sta-
rý truhlářský ponk  1500,-Kč, 
stojanová vrtačka  s kuželem 
MORSE + 2 hlavice – domá-
cí výroba – 2000,-Kč, tovární 
litinová bruska na  broušení 
nožů, na hoblovku a na pro-
tahovačku 3500,-Kč, stará 
dřevěná truhla – 400,-Kč, 
decimálka – 350 ,-Kč- TEL.: 
602 291 222

*Koupím válcový šrotov-
nik-mačkač obilí. Mob: 
739 711 628
*Koupím hodně starý kočá-
rek pouze jako dekorace. Foto
zašlete na zuistaj@seznam.cz. 
Mob: 603 487 435
* Koupím veškeré starožit-
nosti např. obraz, sklo, porce-
lán, hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybář-
ské věci. Mobil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré 
fotoaparáty a  příslušenství 
- objektivy, staré fotografie, 
reklamní fotografické materi-
ály. 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, bo-
dáky, uniformy, vyzname-
nání i  z  období socialismu 
v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451
* Koupím staré filmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Váno-
cích. TEL.:722 907 510

* Koupím vše s  hodinář-
skou tématikou: hodinky, 
hodiny, budíky, propagač-
ní materiály, knihy, plaká-
ty, různé součástky i  díly, 
např.od fy PRIM a dalších 
značek. TEL.: 777 579 920

* Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.: 722 907 510

* Koupím staré fotografie, 
fotoaparáty, vyznamená-
ní, mince a  bankovky, po-
hlednice a  známky. TEL.: 
724 020 858

* Koupím staré, nepo-
třebné i  poškozené věci, 
veškeré hračky KDN aj.., 
různé vláčky MERKUR 
aj.., starožitný a  chromo-
vaný nábytek a  jiné zají-
mavosti do r.1975, hodiny, 
hodinky, hudební nástro-
je, fotoaparáty, rádie, sklo, 
porcelán, obrazy, knihy, 
časopisy, plakáty, voj.vý-
zbroj a  výstroj, veterány 
atd. TEL.: 608 811 683

*Nabízím zemní práce 
traktorbagrem a  mini-
bagrem(vrtání děr,řezání 
asfaltu,katrování hlíny, 
atd…). Cena dohodou. 
Tel.774 224 446

*Octavia 1,9 TDI, naj.171t/
km, koupeno v ČR. 2.majitelka, 
dálkový centrál,mlhovky,ab-
s,el.okna,el.vyhřívaná sedadla 
a  zrcátka,nast.volant, tempo-
mat, výškově stavitelné před-
ní sedačky s  loketní opěrkou, 
manuální převodovka,zam. 
CONSTRUCT, klima, palub-
ní počítač, závěs, audio + cd, 
orig.alu 15 kola, zimní zánovní 
pneu,nová STK 12/2019, pra-
videlný servis,poctivě udělané 
dutiny. Tel.: 608 245 634
*Koupím motorku JAWA, 
STADION, DNĚPR, CZ – 
pojízdné i  nepojízdné. TEL.: 
776 327 208

BYTY NEMOVITOSTI

   776 622 777
www.realitytichy.cz

AUTO - MOTO

NEBYTOVÉ PROSTORY

RŮZNÉ

SOUKROMĚ                            ROZUMNĚ                             ŠIKOVNĚ                                  RYCHLE

Vyklízení a likvidace 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

KOUPÍM

HLEDÁME ÚČETNÍ
na zkrácený pracovní úvazek
Náchod, fa KBN spol. s r.o.

Tel. 607 960 500
e-mail: prodejna@kbn.cz

SEZNÁMENÍ

HYPOTÉKY – ÚVĚRY
DŮM, BYT, CHATA
Info: 604 505 605
www.pojistenicohla.cz 

zdarmainf
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PRODÁM
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Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

KUŘICE
Hnědé, černé

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
PRODEJ 13.3.2020 

mob. 736 763 929

nutno

objednat
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Zastupitelstvo města Náchoda 
schválilo koupi pozemku a  budovy 
čp. 665 na  Denisově nábřeží. Jedná 
se o  budovu staré polikliniky, jejíž 
prostory využívá jedenáct lékařů, 
především stomatologů.

Město Náchod reagovalo na konci 
loňského roku na  fakt, že soukromí 
vlastníci se rozhodli objekt prodat 
a lékaři, kteří zde provozují lékařské 
praxe, se obávali, že by nový vlastník 
nemusel provoz těchto praxí do bu-
doucna akceptovat. Proto vedení 
města začalo intenzivně s  majiteli 
jednat o  možnosti odkupu této ne-
movitosti do majetku města.

„Ve vedení města jsme se shodli, že 
nákup staré polikliniky do našeho ma-
jetku je tou nejlepší možnou variantou, 
protože hrozba přerušení zubařských 
praxí, by představovala více než rok 
bez zajištění péče pro tisíce občanů,“ 
vysvětlil starosta Jan Birke a  dodal: 
„Právě jeden rok je totiž potřeba pro 
rekolaudaci případných nových prostor 
pro provozování zubařské praxe.“

Zastupitelé dnes jednomyslně (23 
hlasy z  23 přítomných zastupitelů) 
schválili nákup budovy staré poli-
kliniky za cenu 13,5 mil. Kč. Do bu-
doucna se počítá s rekonstrukcí bu-
dovy v  řádu cca 10 mil. Kč. „Město 

chce zachovat historický ráz objektu, 
ale bezprostředně nutná je výmě-
na oken, zateplení některých částí 
budovy, např. střechy, zabezpečení 
přístupu pro imobilní občany včetně 
vybudování výtahu, rozšíření a úpra-
va parkoviště, revitalizace přilehlého 
parku nebo rekonstrukce kotelny 
a  systému vytápění,“ upřesnil mís-
tostarosta Jan Čtvrtečka. 

Veškeré opravy, na které chce měs-
to Náchod využít i možnosti čerpá-
ní dotací, budou po dohodě s  lékaři 
probíhat za  provozu, resp. tak, aby 
provoz ordinací nemusel být přeru-
šen. Nové nájemní smlouvy budou 
uzavřeny k 1. 4. 2020.

„Rád bych poděkoval původním 
vlastníkům za flexibilní přístup při jed-
nání o  prodeji. Sami jsou Náchoďáci 
a i jim záleželo na tom, aby nemovitost 
skončila v těch správných rukou. V ne-
poslední řadě děkuji všem kolegům 
zastupitelům za jednomyslné schválení 
nákupu této strategicky umístěné ne-
movitosti v centru města. Díky tomuto 
rozhodnutí se nám podaří zajistit po-
třebnou péči a  služby pro velkou vět-
šinu našich obyvatel,“ uvedl na  závěr 
starosta Jan Birke.                                        NA

ZASTUPITELSTVEM SCHVÁLENO
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Členové nového oddílu SK Silový Trojboj Náchod, 
Barbora Wicková a Milan Suk, se ke konci loňského roku 
zúčastnili několika silně obsazených mezinárodních po-
hárových soutěží v benchpressu RAW a to v různých aso-
ciacích. Vždy v  nabité konkurenci si vedli velice dobře 
a tím úspěšně reprezentovali Českou republiku a město 
Náchod na mezinárodní scéně. Nováček Barbora Wicko-
vá všem ukázala, že se s ní musí do budoucna počítat, ne-
boť v každé soutěži, které se zúčastnila, se zlepšila o 5 kg 
na výkonu a prohnala tak už nejednu ostřílenou závod-
nici a některé nechala tzv. už i za svými zády. Její posled-
ní zvednutá váha 105 kg, je také navíc novým národním 
rekordem WUAP, jenž zlepšila o  celých 25 kg a  i  to, že 
pokaždé stála zaslouženě na bedně, hovoří samo za sebe 
a určitě o ní v budoucnu uslyšíme. Jinak by Barbora i Mi-
lan ještě chtěli, tímto způsobem moc a moc poděkovat 
skvělým rodičům Barbory, jejímu trenéru panu Tomá-
ši Jirkovi, všem spolucvičencům a spolučlenům oddílu, 
sponzorům Lion Nutrition (Lenka Havrdová, Jiří Havr-
da), Fincentrum (Matěj Truxa-finanční poradce), CNS 
Fitness Hradec Králové, Extra Gym Jaroměř, Easy Gym 
Fitness Center Náchod a  i Vám všem, kteří jim fandíte 
a podporujete. Moc si toho váží a doufají, že jim zůstane-
te věrni a nakloněni i nadále. 

Nováček Barbora Wicková zářila mezi silnými ženami

Městský útulek Broumov, Jana Slováková, tel. 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV
Čenda je asi 8 letý pejsek, který je zpočátku 
bázlivý, ale moc hodný a milý. Zasloužil by si 
milující domov, kde by mu noví páníčci uká-
zali hezký život plný lásky a mazlení. Hodil 
by se do domečku se zahrádkou, kde by měl 
možnou volnost, ale zároveň by mohl chodit 
spát do tepla.

Heidinka je 8měsíční klacická mourinka. 
Moc milá, hodná, mazlivá. Je kastrovaná. 
Hledá milující domov, jako bytová kočička, 
ne jako venkovní.

Zuzanka je malá 5letá jezevčíkovitá prin-
cezna. Má asi horší zkušenost s muži, jelikož 
na  ně hodně štěká, ale trpělivým a  nebojác-
ným přístupem se strach z mužů určitě odbou-
rá. Jinak je to velká mazlivka, je čistotná, velmi 
učenlivá a přátelská. Na vodítku chodí hezky, 
na přivolání přiběhne, je velmi učenlivá. 
Je vhodná pouze do  bytu nebo domečku se 
zahrádkou se spaním uvnitř.

Čenda ZuzankaHeidinka

NÁCHOD

IRIS BEAUTY 
SALON

@

Výstava v  Zeleném domeč-
ku v  Polici nad Metují vás pozve 
do  křehkého světa motýlů. Na  fo-
tografiích je zde představí místní 
fotograf Zdeněk Odl, který za mo-
týlími křídly na křídlech ocelových 
obrů cestoval do celého světa.  Ver-
nisáž výstavy se uskuteční 27. úno-
ra v  18 hodin. Jste srdečně zváni! 

Letem světem 
motýlů

Členky Společnosti bratří Čapků 
a KIS Hronov vás zvou na setkání 
s  Ondřejem Kepkou. Bude vyprá-
vět nejen o  své roli v  legendár-
ním seriálu Arabela, ale i  o  svých 
zážitcích    s  hereckými velikány 
a  vlastní tvorbě. Program je situ-
ován do  Jiráskova divadla v  Hro-
nově  na 17. dubna – od 18 hodin. 

Setkání 
s Ondřejem 
Kepkou

   

PŘIJMU ŘIDIČE 
(ČESKÁ SKALICE, JAROMĚŘ A OKOLÍ) 

DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU 
na vnitrostátní přepravu se soupravou 

s každodenním návratem domů
C,E podmínkou, znalost ČR výhodou

Nabízíme 100% volných víkendů 

a svátků, důchodové připojištění, 

práci v dobrém kolektivu

TEL.: 737 430 223

Národní  institut rozvoje N.I.R.  

PŘESTAŇTE SI STĚŽOVAT!    Úterý 3. března 2020 v 18:00 hod

Petr Kohl se 30 let zabývá prastarými i nejmodernějšími me-
todami osobního  rozvoje, lidským potenciálem z pohledu 
epigenetiky i kvantové fyziky  

Krámská 29, Náchod , 1. patro
v KLUBU NIRON proběhne PŘEDNÁŠKA

Chcete prožívat radost, mít skvělé partnery, děti, rodiče, kolegy 
i šéfy, dosahovat vynikajících výsledků? O tom, jak toho dosáhnout 
a o mnohém jiném, Vám bude povídat Petr Kohl
 

REZERVACE MÍST NUTNÁ -  773 220 773


