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Náchodsko z  nebe je výpravná dvou-
jazyčná publikace, která na 133 stránkách 
přináší stovky originálních barevných 
leteckých fotografi í měst, obcí a krajiny 
náchodského regionu. Pohled z  letadla 
představuje řadu míst, které dobře zná-
me ze země, ale z výšky nám je představí 
úplně jiným způsobem. Knížka současně 
v  českém a anglickém jazyce představuje 
25 měst a obcí Náchodska. Svým zpracová-
ním je vhodná i jako reprezentativní dárek. 
Knížku si nyní můžete objednat a zakoupit 
za zvýhodněnou cenu 399 Kč v  redakci 
novin ECHO, Krámská 29, Náchod po 
předchozí dohodě na e-mailu echo@novi-
nyecho.cz nebo na tel. 602 103 775.

Náchodsko z nebe

jaro 1919,

založen KČT Česká Skalice

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

A DVEŘE

GARÁŽOVÁ VRATA

STAVEBNÍ PRÁCE

TANAX
ZÁRUKA 10 LET!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392

nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

 ,
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Zrušeno!
Vzhledem k  mimořádným opat-

řením v  souvislosti s  pandemií koro-
naviru byla v  Náchodě zrušena celá 
řada již tradičních akcí plánovaných 
městem případně jeho organizacemi 
do 30.6.2020. Jedná se například o Ča-
rodějnice na Dobrošově (30.4.), Slavata 
triatlon tour (6.5.), Náchodské májo-
vání s lampionovým průvodem a oh-
ňostrojem (7.5.), Zahájení lázeňské 
sezóny (16.5.), Náchodská senioráda 
(30.5.), Za sportem na náměstí (21.6.). 
V  květnu neproběhnou ani festivaly 
Náchodská prima sezóna a Camerata 
Nova Náchod. Zrušena je také Školní 
olympiáda pořádaná Kulturní a spor-
tovní nadací města Náchoda ke konci 
školního roku. Uzavření hranic se do-
tkne i  kontaktů s  partnerskými měs-
ty, náchodská radnice musela zrušit 
služební cestu do partnerského města 
Bauska v Lotyšku.

Přečetli jsme za Vás…
Městská policie Červený Koste-

lec varuje před podvodníky, kteří se 
v  současné situaci ve  zvýšené míře 
mohou objevovat, a  to především 
společnosti, které se snaží nabízet 
služby, energie apod. Jeden takový 
případ už řešili strážníci městské 
policie ve   Lhotě dne  27. 3. 2020.
(www.cervenykostelec.cz)

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

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se zahradou v Hrono-
vě na Příčnici. Vnitřní i venkovní krb, 
krytá terasa, garáž, dílna. Nemovi-
tost je podsklepena, větší technické 
zázemí. Dvě obytná patra.

Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- 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             
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

Cena: 2 900 000,- Kč

Vodní kaskáda obohatí náměstí ve Skalici
V České Skalici začala dlouho při-

pravovaná a schvalovaná rekonstruk-
ce Husova náměstí. Vedle změny 
pěších tras, zdůrazňujících osovou 
linii radnice, pomníku Boženy Něm-
cové a  kašny, budou nově upravena 
prostranství u  těchto významných 
architektonických prvků. Úprava ze-
leně počítá s výsadbou nových dřevin 
a zatravněním volných ploch. Pro po-
třeby užitkové vody v parku byla pro-
vedena vrtaná studna, jejíž vydatnost 
je dostačující pro závlahu trávníků, 
kašnu a  nový vodní prvek. Jedná se 
o vodoteč s vodní kaskádou.

Vodoteč v  délce 24 metrů začíná 
při chodníku spojujícím prostranství 
kašny a pomníku. Tematicky je věno-
vána Boženě Němcové a  voda bude 
pramenit ze středu nově instalované 
rozevřené knihy tryskami střídající-
mi strany, tak jako by se otáčely její 
stránky. Na nich bude plastickým pís-
mem vystupovat heslo města „Česká 
Skalice brána do Babiččina údolí“ na 

jedné straně a  na druhé „Město Bo-
ženy Němcové“ a názvy tří míst spo-
jených s jejím jménem. Tím je „Mu-
zeum Boženy Němcové, Barunčina 
škola a zámek v Ratibořicích. Od kni-
hy poznání poteče voda v korytě při-

rozeným spádem až za pomník. Zde 
bude kruhová odpočinková plocha 
s  pyramidovým gejzírem. V  oblou-
ku vodoteče bude osvětlená kaskáda 
s vloženými deskami a názvy několi-
ka významných děl spisovatelky.

Musím poděkovat všem, kteří se 
v této složité době chovají zodpovědně 
a  snaží se minimalizovat riziko šíření 
nákazy zejména na seniory a nemocné. 
Vděčnost si zaslouží všichni v první li-
nii. Nejen lékaři, sestry, policisté, hasiči, 
vojáci a  lékárníci, ale také prodavač-
ky, řidiči nebo pracovníci v  sociálních 
službách. Nezapomínejme ani na  sta-
rosty, kteří se svými týmy na radnicích 
řeší problémy přímo v místě se znalostí 
všech detailů a  konkrétních situací. 
U  nás v  Náchodě vedení města v  čele 
s Janem Birke spolu se zaměstnanci pra-
cuje opravdu na  plný výkon. Pochva-

lu si zaslouží i  všichni dobrovolníci,
kteří pomáhají od  šití roušek po  ná-
kupy spoluobčanům.  Ocenit musím 
i učitele, kteří pracují v obtížné situaci 
na dálku. A  to i v ZUŠ. Syn například 
měl hodinu fl étny díky internetu přes 
Skype. Možná nás všechny tato zkuše-
nost může i posílit a povzbudit. Může-
me si uvědomit, že přes mnohé rozdíly 
tvoříme společenství a že kromě mate-
riálních statků a zdraví, je důležitá také 
lidská sounáležitost, solidarita a  ohle-
duplnost. Moc bych si přál, aby v  nás 
zůstaly i v lepších časech.

Váš Pavel Bělobrádek

Koronavirus jako výzva

Sluší se poděkovat
všem, kteří se o nás,  občany Ná-
choda, starají v současné náročné 
době.

Krizovému štábu náchodské 
radnice, který pružně reaguje 
na danou situaci,   pro své občany 
dělá maximum a  plynule koordi-
nuje pomoc všem a všude.  Děku-
jeme hlavně my, důchodci.

Také všem dalším pracovníkům, 
díky jejichž pracovnímu nasazení   
se situace stává snesitelnou. Jsou 
to zdravotníci, hasiči, policisté, 
prodavači, zásobovači, řidiči, ale 
i  pracovníci úklidových služeb, 
poštovní doručovatelé, pracovní-

ci charity a dobrovolníci, kteří šijí 
roušky a  pomáhají starým a  ne-
mohoucím spoluobčanům a mno-
zí  další.......

Sama např. velmi obdivuji rodi-
če, kteří se se svými dětmi učí!!!

Věřím, že nepíšu jen za  nás - 
seniory - ale i  za všechny občany 
Náchoda!

Děkujeme a  snažíme se spolu-
pracovat dodržováním nastave-
ných pravidel, abychom se zase 
mohli scházet na ulicích, v parcích 
a kulturních i sportovních zaříze-
ních našeho krásného města!                                                                                                   

Renata Klicperová

Hasiči distribuovali 

dezinfekci
Hasiči v  městysu Nový Hrádek 

distribuovali dezinfekční prostředek. 
Jedná se o  dezinfekční prostředek 
Anti – COVID. Dezinfekce byla vyro-
bena na základě receptury doporučené 
Mezinárodní zdravotnickou organiza-
cí (WHO). Přípravek ničí bakterie, 
plísně i viry včetně SARS – CoV-2.

Aplikace V OBRAZE
Město Jaroměř nabídlo občanům  

možnost získat informace o aktuální 
situaci v lokalitě pomocí mobilní ap-
likace V OBRAZE. Ta umožní získat  
aktuální data nejen o  koronavirové 
infekci, ale i o dalších záležitostech, 
které se týkají života ve městě. Apli-
kaci je možno do mobilního telefonu 
či tabletu stáhnout přímo z odkazu 
webu www.jaromer-josefov.cz. Jed-
ná se o aplikaci fungující na Google 
Play. Je tak možné, že podobnou 
možnost nabízí i  vaše město nebo 
obec.

Poděkování

za trpělivost
Polská ambasáda poslala v  úterý 

24. března do  Náchoda energetické 
nápoje, balenou vodu a  cukrovinky 
pro členy IZS. Dodávka je poděková-
ním za pomoc a řešení situace, která 
kvůli polským kontrolám na  hranici 
v  Náchodě vznikla. Čeští dobrovol-
níci se spolu s diecézní charitou po-
starali o  stovky polských řidičů ka-
mionů, kterým roznášeli potravinové 
balíčky. Mnozí z  nich na  hraničních 
kontrolách čekali 20 až 30 hodin.

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,

chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 11. dubna 2020 vzpomeneme 11. smutné 
výročí, kdy tragicky zemřel v nedožitých 22. letech

pan Pepa DRAŠNAR
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají rodiče, sestra, 
příbuzní a kamarádi.

VZPOMÍNKA
Dne 11.4.2020 uplyne 1 rok,  kdy nás opustila družka, 

maminka, babička a prababička,

paní Marie Fatková.

Děkujeme všem, kteří se s ní přišli rozloučit na její 
poslední cestě. Nikdy nezapomeneme.   

Rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 8. dubna 2020 by se dožil 70 let a 31.12. 2020

to bude 5 let, co nás navždy opustil 

pan Josef Ptáček z Náchoda
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 13. 4. 2020 uplyne pět let, co nás náhle opustil

dobrý člověk,milovaný tatínek, dědeček, bratr a strýc, 

pan Vladimír Souček z Náchoda.
Odešel nám navždy a v srdcích zůstal stále,

vzpomeňte si někdy, na něho i dále.

Otevření městské kompostárny
Od  1. dubna bude otevřena 

městská kompostárna v Polici nad 
Metují ( vedle areálu odpadového 
sběrného dvora).  Z  důvodu nou-
zového stavu bude ale otevřena 
pouze dva dny v  týdnu ( ve  stře-
du od 15 do 17 hod. a v sobotu od 
9 do 11 hod.). Do kompostárny je 

možné odkládat bioodpad rostlin-
ného původu ze zahrad a ostatních 
ploch zeleně, tedy trávu, listí, rostli-
ny vč. plevelů, úrodu, větve a drob-
né dřevo, piliny apod. Po příjezdu 
do  kompostárny je nutné doložit 
bydliště, předložit doklad o  zapla-
cení odpadového poplatku.

Vzpomínají dcery Ivana a Lenka s rodinami,
bratr Jiří s rodinou.
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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: 

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

PROFESIONÁLNĚ SE STARÁME O VÍCE JAK 2 000 ZÁKAZNÍKŮ A TO 

JAK DOMÁCNOSTÍ , TAK ŽIVNOSTÍ A FIREM. SPRAVUJEME VÍCE 

JAK 4 000 ODBĚRNÝCH MÍST.

VŠE S VÁMI DOHODNEME ELEKTRONICKY Z POHODLÍ VAŠEHO 

DOMOVA NEBO FIRMY. STAČÍ ZASLAT KOMPLETNÍ VYÚČTOVÁNÍ 

A MY VÁM  VŠE OBRATEM PŘICHYSTÁME TAK, ABY JSTE SI DOKU-

MENTY A NÁSLEDNÝ POSTUP MOHLI V KLIDU PROMYSLET

NEŽ SE DEFINITIVNĚ ROZHODNETE.

PŘESTOŽE S NÁMI NAŠI ZÁKAZNÍCI MOHOU UKONČIT SPOLU-

PRÁCI KDYKOLIV , BEZ UDÁNÍ DŮVODU A BEZ JAKÝCHKOLIV 

SANKCÍ  A DOKONCE S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ, TAK OD SPUŠTĚ-

NÍ PROJEKTU JES TAK ŽÁDNÝ NÁŠ ZÁKAZNÍK NEUČINIL.

A TO JE TA NEJLEPŠÍ VIZITKA JES.

ZDAJÍ SE VÁM PLATBY ZA VAŠE ENERGIE NEPŘIMĚŘENĚ VYSOKÉ 

?  NENÍ NIC JEDNODUŠŠÍHO NEŽ NÁS KONTAKTOVAT. JES ŠETŘÍ 

VAŠE PENÍZE I ČAS. A TO NE JEDNORÁZOVĚ, ALE DLOUHODOBĚ.

STAŇTE SE I VY ZÁKAZNÍKY JES.

 JE NA TO TEN SPRÁVNÝ ČAS.

Karneval ve Starém Městě
Ze sokolského karnevalu se ve Sta-

rém Městě stává již tradice. Příjemná 
akce pro malé, menší i ty nejmenší se 
letos uskutečnila v  sobotu 29.2.2020 
v tělocvičně místního Sokola. Mnohé 
děti mají toto sportoviště jako své do-
movské, neboť docházejí na  některý 
odpolední kroužek, ať již na  cvičení 
rodičů s  dětmi, nebo do  některého 

z  oddílů minivolejbalu. Tato akce 
však byla přístupná všem zájemcům 
a byl o ni nemalý zájem. Na ploše se 
prohánělo něco přes 70 masek. 

Děti plnily různé úkoly a  získávaly 
tak knofl íky, které pak sloužily jako pe-
nízky k nákupu cen v tombole. Každý si 
odnesl něco pěkného či dobrého. Starší 
členové oddílu již pomáhali s organizací.

Součástí programu bylo též taneč-
ní vystoupení skupiny No Princess 
pod vedením E.Poláškové. Nechybělo 
ani vyhlášení nejkrásnějších masek. 
Jelikož bylo velmi těžké vybrat ty 
nejzdařilejší, rozšířila porota počet 
ohodnocených a  nakonec vyhlásila 
5menších dětí a 5 větších. Bylo to pří-
jemné odpoledne.                           P.H.

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

Město Hronov zveřejnilo informa-
ci, která se týká občanů v  karanténě 
při nakládání s odpady. Občané v ka-
ranténě by neměli odpad třídit. Veš-
kerý odpad (včetně roušek a  kapes-
níků) by měl být uložen v plastovém 
pytli na odpady ( s min. tloušťkou 0.2 
mm), pytel zavázat a na povrchu oše-
třit dezinfekcí. Jsou-li použity pytle 

z  tenčího materiálu, je třeba takové 
obaly zdvojit. Až poté má být zavá-
zaný pytel vložen do  běžného kon-
tejneru na směsný komunální odpad. 
V případě, že se onemocnění u osoby 
v karanténě potvrdí, bude s tímto od-
padem nakládáno jako s  nebezpeč-
ným odpadem.

Nakládání s odpady v době karantény

Náměstkyně hejtmana Martina 
Berdychová znovu vyzývá fi rmy, aby 
věnovaly elektronické vybavení ško-
lám, a  to prostřednictvím webu da-
rujmedoskol.cz. Počítače, které tak 
budou v majetku školy, ředitelé půjčí 
žákům, kteří nemají techniku po-
třebnou k online vzdělávání v době, 
kdy neprobíhá výuka na školách.  

„Zavření škol kvůli snahám 
o zamezení dalšímu šíření nákazy ko-
ronaviru je pro vzdělávací systém ob-
rovskou výzvou. O to více, že se na něj 
školy nemohly dopředu připravit a stále 
není jasné, jak dlouho bude opatření 
trvat.  Nyní nám digitální technologie 
nahrazují účast dětí a učitele ve  třídě. 
Znovu proto upozorňujeme na  výzvu 

a  web DARUJME DO  ŠKOL, který 
byl otevřen na  počátku letošního roku 
a  znovu oslovujeme fi rmy nebo fyzic-
ké osoby, aby nám pomohly a poskytly 
funkční techniku,“ sděluje k výzvě ná-
městkyně hejtmana Martina Berdy-
chová odpovědná za oblast školství.

„Prosíme fi rmy, aby nás v  tom 
nenechaly a  pomohly nám v  zapoje-
ní do  virtuální výuky co nejvíce dětí. 
Stále jsou ještě žáci, kteří doma nemají 
k  dispozici potřebnou elektrotechni-
ku,“ dodává náměstkyně Berdychová 
a současně žádá ředitele a učitele jed-
notlivých základních škol, aby na webu 
darujmedoskol.cz v sekci „Potřebuji“ 
zadali své požadavky, jakou techniku 
ke svému vzdělávání potřebují.

Královéhradecký kraj vyzývá fi rmy, 
aby pomohly školám

Hašpl a.s. Velké Poříčí přijme          SEŘIZOVAČE

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz

Hana Procházková: +420 491 401 718

Požadujeme:

nebo vyučen s maturitou
ve strojírenském
oboru výhodou

provoz  pondělí - pátek

zodpovědnost

Náplň práce:

      a obsluha strojů

Nabízíme:

   neurčitou

   pracovní doby

   mzda po zaučení

Výstražný

a varovný systém
Před 240 lety (L.P. 1780) byl 

položen základní kámen pevnosti  
Ples, která byla v  roce 1793 pře-
jmenována na  Josefov (po  svém 
zakladateli   císaři Josefovi II.) 
Již čtyři roky po  dokončení 
bylo pevnostní město povýšeno 
na  královské svobodné město. 
Josefovská pevnost představovala 
jeden z vrcholů stavitelství, neby-
la nikdy nejen obsazena nepříte-
lem, ale dokonce si ji nikdy nikdo 
netroufl  ani napadnout. Za války 
Rakouska s Pruskem v roce 1866 
se jí pruské oddíly raději vyhnuly 
velkým obloukem. 

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto
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Automat na  roušky je umístěn 
od pondělního odpoledne (30.3.)v pod-
loubí budovy radnice na  Masarykově 
náměstí v Náchodě u vstupu do budo-
vy. Město Náchod v minulých týdnech 
pomohlo rychlým dodání ochranných 
pomůcek zabezpečit složky IZS, léka-
ře, lékárníky, prodavače a  prodavačky 
v obchodech, pracovníky České pošty, 
obsluhy čerpacích stanic, klienty soci-
álních zařízení, seniory, dobrovolní-
ky, církve, zaměstnance MěÚ Náchod 
a  dalších organizací zajišťujících chod 
města. V automatu bude možné zakou-
pit dva druhy balení, po dvou a čtyřech 
kusech jednorázových roušek, tj. jeden 
kus za  symbolickou cenu 5 Kč. Odběr 
je omezen na  max.5 balení na  osobu.
Provozní doba rouškomatu bude den-
ně od 8 do18 hodin, tzn. včetně sobot 
a nedělí.              NA

ROUŠKOMAT pro 

občany Náchoda

Na  dálnici D11 v  úseku od  Smiřic do  Jaroměře se navzdory koronavirusu 
stále pracuje. Celý úsek v délce přes 7 kilometrů by měl být dokončen a zprovozněn 
do konce roku 2021. Na snímku je rozestavěný most mezi Jaroměří a Velichovkami 
v délce 296 m přes Jezbinský potok.

Na dálnici se stále pracuje

MV č.34/2016 Sb. 

Tento příspěvek je věnovaný lázním 
a  lázeňským městům nacházejícím 
se v  Kladském pomezí a  přilehlém 
okolí. Kladské pomezí se rozkládá 
v  Královéhradeckém kraji při hrani-
cích s  Polskou republikou. Je známá 
jako rodiště nebo působiště celé řady 
významných osobností jako jsou  spi-
sovatelé Alois Jirásek, Božena Něm-
cová, Václav Erben, Josef Škvorecký 
a  architekt Jan Letzel (Hotel Evropa 
v Praze, Památník míru v Hirošimě). 
Najdeme tu také řadu známých lázeň-
ských středisek. 

Největším městem Kladského  
pomezí je město Náchod. V  městské 
části Běloves vznikly počátkem 19. 
století lázně, které postupně získaly 
značný věhlas díky zdejší kyselce Ida 
a krásné okolní krajině. Před 2. světo-
vou válkou byl zájem o lázně tak velký, 
že musela být postavena moderně za-

řízená dvoupodlažní budova s  teplou 
vodou v každém pokoji a vestavěnými 
skříněmi. Lázeňská budova byla vytá-
pěna centrálně. V přízemí byl pro pa-
cienty k  dispozici provoz s  rašelinou, 
masážemi a  skotskými střiky. V  obou 
nadzemních podlažích byly zřízeny 
pokoje pro hosty. Tato budova je v sou-
časnosti v havarijním stavu, stejně jako 
zbytek Velkých lázní. Jediným dodnes 
fungujícím hotelem je hotel Bonato, 
který nese své jméno po italském aka-
demickém malíři z  Benátek jménem 
Jacopo Bonato. Bonato koupil lázně 
v roce 1871. Zejména díky jeho schop-
né manželce lázně velice dobře prospe-
rovaly. V roce 2019 se stala vlastníkem 
lázní společnost Priessnitzovy léčebné 
lázně z  Jeseníku, jejímž záměrem je 
vrátit lázním jejich původní lesk. 

Naopak lázeňská tradice zůstala  
nepřerušena v  krkonošských Janských 

Lázních. Podle legendy byl zdejší teplý 
pramen objeven již v roce 1006 zbroj-
nošem rytíře Albrechta z  Trauten-
berku. Vznik lázní se datuje od  roku 
1675, kdy Janské Lázně koupil kníže 
Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu.  O dva 
roky později nechal u pramene posta-
vit šest nových budov, čímž dal základ 
dnešnímu lázeňskému městu. V  prv-
ní polovině 20. století se Janské Lázně 
proslavily tím, že byly první léčebnou 
následků poliomyelitis (dětská obrna) 
v  Evropě. Po  2. světové válce se měl 
v  rámci Marshalova plánu vybudovat 
nový lázeňský komplex. Po  komunis-
tickém puči v únoru 1948 k tomu však 
z politických důvodů nedošlo. Po změ-
ně režimu v  roce 1989 přešly některé 
hotely a  penziony do  soukromých ru-
kou, ale lázně jako takové zůstaly stát-
ním podnikem. Největší stavbou toho-
to období je areál Obchodní akademie 
pro tělesně postižené, který byl uveden 
do provozu v roce 1994. Dnes najdeme 
v Janských lázních dva hlavní lázeňské 
domy sloužící dospělým klientům. Jsou 
to Lázeňský dům a Janský Dvůr v cen-
tru na Náměstí Svobody, kde stojí rov-
něž lázeňský hotel Terra. Dětským pa-
cientům slouží zejména dětská léčebna 
Vesna. Pro náročnou klientelu byl vy-
budován Hotel Vyhlídka. Hotel získal 
Certifikát kvality pro rok 2020 a  má 
velmi dobré hodnocení na  recenzním 
portálu TripAdvisor. V  současné době 
probíhá velký stavební rozvoj v  horní 
části města v okolí centrálního parkovi-
ště. V září 2007 byl v Janských Lázních 
otevřen první čtyřhvězdičkový hotel.

Mezi tradiční lázeňská města pat-
ří lázně Velichovky nedaleko Hradce 
Králové. Město se pyšní tím, že ho 10. 
července 1926 navštívil T. G. Masaryk 
v  doprovodu svého syna. Přenocovali 
ve  vile „Zátiší“, která ubytovací služby 
hostům poskytuje dodnes. V roce 1945 

sídlil ve  Velichovkách vojenský štáb  
německé skupiny armád Střed  
a 8. května 1945 sem kolona americké 
armády doručila německému polní-
mu maršálu F.  Schörnerovi německou 
kapitulaci. Historie lázní sahá do roku 
1897. Hlavní indikací jsou choroby 
pohybového aparátu. Lázně dispo-

nují ojedinělým přírodním léčivým  
zdrojem slatiny, jehož zásoby odborníci 
odhadují na dalších 150–200 let. V roce 
1926 byla zprovozněna hlavní lázeňská 
budova, která nese na  počest prvního 
československého prezidenta jeho jmé-
no – Masarykův dům. 

Relativně mladým lázeňským měs-
tem jsou lázně Bělohrad v okrese Jičín. 
Za  zakladatele dnešních lázní v  Bělo-
hradě je považován Max Dormitzer, 
který v  polovině 19. století vlastnil 
významné budovy a  pozemky. Vel-
ký rozvoj zaznamenalo lázeňství až 
za  vlády hraběnky Anny z  Assenbur-
gu, baronky z  Kleistu, která panství 

koupila od  Dormitzerů a  bývá rovněž  
označována za  zakladatelku lázní. Za-
ložila areál Anenských lázní a lázeňský 
park Bažantnice. Lázně mají od  roku 
1901 vlastní pramen arzeno-železi-
té kyselky. Dnešní léčebný ústav byl  
postaven roku 1936 a  slouží k  léčbě  
nemocí pohybového ústrojí. 

Podle statistik se zdá, že lázeňství 
v  České republice zažívá po  hube-
ných porevolučních dobách lepší časy. 
Od  roku 2005 se počty klientů kaž-
doročně mírně zvyšují. Podle Ústavu 
zdravotnických informací a  statistiky 
České republiky je počet dospělých 
i  dětských pacientů, jejichž pobyt je 
hrazen z  veřejného zdravotního po-
jištění, víceméně stabilní. Ale od  roku 
2008 výrazněji roste počet dospělých 
pacientů – samoplátců. 

Ing. Lada Petránková,
Odborná asistentka katedry 

hotelnictví, Vysoká škola hotelová 
v Praze 8, spol. s r. o.

Lázně a lázeňské hotely v Kladském pomezí a přilehlém okolí

  Hotel Bonato v Náchodě

  Vila Zátiší ve Velichovkách

Soutěž BATIST 
Nej sestřička hledá tu nej 

zdravotní sestřičku !
Jste sympatická, veselá, odvážná, máte 

smysl pro humor, jste prostě ta NEJ?  
Tak právě pro Vás je tu soutěž o  NEJ 
sestřičku roku 2020! Vítězka soutěže  
si zahraje v  primáckém seriálu Mod-
rý kód. Slavnosntí večer bude mít dva 
moderátory muže a  těmi budou Karel 
Voříšek a  Mirek Šimůnek z  TV Pri-
ma. Již dvanáctý ročník soutěže Ba-
tist Nej sestřička 2020 odstartoval své 
přihlášování zdravotních sestřiček, ale 
i zdravotních bratrů. Komu tedy předá 
úřadující Batist Nej sestřička 2019 Ka-
teřina Křenková z  Ústřední vojenské 
nemocnice z Prahy pomyslnou korun-
ku? To se dozvíme při finále soutěže 
v  Městském divadle Dr.  Josefa Čížka 
v Náchodě dne 12. září 2020. Nej sest-
řičku může přihlásit každý - lékař, paci-
ent, zkrátka ten, kdo má ve svém okolí 
příjemnou a sympatickou zdravotní se-
střičku, do 13. 4. 2020. Více informací 

o soutěži na www.nejsestricka.cz. Akci 
pořádá BATIST Medical a.s., Červený 
Kostelec a David Novotný.

STARTUJE další ročník soutěže 

BATIST Nej sestřička 2020!

  Vítězka loňského ročníku 
 Kateřina Křenková

Na  železničních tratích  
Královéhradeckého kraje došlo 
od  pondělí 30. března k  dočasné-
mu snížení rozsahu provozu osob-
ních a  spěšných vlaků. Po  dohodě 
s  dopravcem České dráhy, a. s., 
bude v  pracovních dnech zajištěn 
takzvaný „nedělní provoz“, který 
na některých tratích znamená pro-
dloužení intervalu spojení, případ-
ně dřívější ukončení provozu.

„V  režimu nedělního provozu 
jsou zachovány první ranní vlako-
vé spoje do práce a další vytipova-
né pracovní spoje, aby v  žádném 
případě nebylo omezeno spojení 
pro pracující. V pracovních dnech 
došlo k  dočasnému snížení rozsa-
hu dopravy o  zhruba 30 %. Z  dů-

vodu zachování potřebné nabídky  
spojení na vybraných železničních 
tratích v  našem kraji jsme také 
oslovili ministerstvo dopravy a po-
žádali jsme o  přechodné zastavení 
rychlíků v  námi požadovaných 
zastávkách, aby případná redukce 
námi objednávaných spojů, měla 
co nejmenší dopad na mobilitu na-
šich občanů,“ říká první náměstek 
hejtmana Martin Červíček odpo-
vědný za oblast dopravy a silniční-
ho hospodářství.

Ve stejném termínu došlo k dal-
šímu omezení i  u  autobusové do-
pravy. Společně s  předchozími 
úpravami se rozsah objednávané 
autobusové dopravy snížil o  zhru-
ba 15 % oproti normálnímu stavu.

„Obecně lze říct, že v autobusové 
dopravě dochází k  dočasnému 
omezení provozu turistických spo-
jů, které jsou s ohledem na omezení 
volného pohybu osob nevyužívané. 
Dále pak přistupujeme k  redukci 
spojů na trasách, kde je za normál-
ních okolností v  dopravní špičce 
interval spojů 15 nebo 30 minut. 
Důležité spoje svážející pracovní-
ky do zaměstnání zůstanou, stejně 
jako odpolední spoje ze zaměstná-
ní, zachovány,“ ujišťuje náměstek 
Martin Červíček.

Informace o  všech změnách  
najdou cestující na  webu  
www.idos.cz a  na  telefonní lince 
491 580 333 Call centra IREDO.

Od pondělka jako v neděli
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*Farmář 51/177/77 se 7-le-
tou dcerkou hledají poho-
dovou ženu, která chce žít 
v přírodě v rodinném domě, 
dítě ve stejném věku vítáno. 
Nejdřív SMS 733 215 791
* Vdovec 63 let se všestran-
nými zájmy by se rád sezná-
mil s plnoštíhlou příjemnou 
paní přiměřeného věku. 
TEL.: 723 909 986

* Pronájem bytu 2+1 v Ná-
chodě, jedné, max. dvěma 
osobám. Volný od květ-
na. Kauce nutná. TEL.:736 
628 106, volat po 17.hodině
*Prodám byt v  OV 3+1 
v družstevním šestibytovém 
domě na Kramolně. Podla-
hová plocha 71,3 m2 s  pří-
slušenstvím. Cena 1.600.600 
Kč. Volat po 15. hod na tel. 
605 475 830
*Dlouhodobě prona-
jmu byt 2+1 s balkonem 
v Náchodě - Plhově,vy-
baven kuchyňskou linkou 
se sporákem,8500,-Kč + 
4000,-Kč energie.Více info 
tel.721 540 152
*Pronajmu garsoniéru 
v Hronově. TEL.: 608 66 77 
30

*Pronajmu byt 2+1 ve Stud-
nici u Náchoda. Ihned vol-
né, kauce nutná. Tel. 608 869 
885
*Nabízím podnájem bytu - 
garsonky 1+ kk v Náchodě 
- Bělovsi, v přízemí, (u Kau-
flandu). Kuchyně se základ-
ními spotřebiči plus pračka. 
Nájemné 4500,-Kč plus 2 
měsíční kauce. Energie do-
hodou   (cca 2500,-Kč).   Tel. 
731 47 85 50
*Prodám DB 2+1 s  balko-
nem a sklepem v  Běloves-
ké ulici v  Náchodě. Cena 
1.500  000,-Kč. Ihned k  na-
stěhování. TEL. 605 441 323
*Prodám nový luxusní 
družstevní byt 3+kk v Ná-
chodě v nízkoenergetickém 
domě s vlastním parkova-
cím stáním. Kontakt 730 
517 357, 733 735 709. www.
sbdnachod.cz
* Hledám pronájem malé 
garsonky v Hronově i na 
Broumovsku. Tel. : 721 471 
677       

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

*Pronajmu RD 3+1 v  obci 
Spyta u Rozkoše s  hospod.
staveními a velkou zahra-
dou od 1.4., nájem 9 tis.Kč + 
energie, vratná kauce 18 tis.
Kč. TEL.: 604 98 38 44

*Prodám palivové dřevo 
500Kč/bm. Při větším od-
běru možná sleva. TEL.: 
733 644 249
*Prodám horší dubové foš-
ny + prkna. TEL.: 774 308 
086.    
*Výroba a prodej dřevě-
ných briket. TEL.: 774 308 
086.

* Koupím veškeré staro-
žitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, min-
ce, pohlednice, knihy i 
celou pozůstalost. Pení-
ze 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 ma-
teriály. TEL.: 777  559 451 
* Koupím hodinky PRIM 
a náhradní díly na hodin-
ky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, stroj-
ky a další díly. Platba v ho-
tovosti. Tel. 777 559 451 
* Koupím staré filmové 
plakáty a jiné. TEL.: 722 907 
510

* 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

* Koupím staré šavle, bodá-
ky, uniformy, vyznamenání i 
z období socialismu v jakém-
koli stavu. TEL.: 603 549 451 
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a vše o Vá-
nocích. TEL.:722 907 510 
* Koupím starý náby-
tek i celou pozůsta-
lost. TEL.:722 907 510 
* Koupím staré fotografie, 
fotoaparáty, vyznamenání, 
mince a bankovky, pohled-
nice a známky. TEL.: 724 
020 858

* 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 platné doklady-
(tech. průkaz) na tříkolku 
Velorex. TEL.: 604 437 128
* Prodám Citroën c1 1.0i, 
velmi nízká spotřeba od 4,5 
l/100 km, Al kola, 5 ti.dveř, 
r.v. 2006, imobilizér, cd rá-
dio, airbagy, najeto 121000 
km, stříbrná metalíza, sada 
letní kol, cena 45 tis. Kč. 
TEL.: 777 104 584 Náchod

*Prodám suchozemskou 
želvu stepní, stáří 2 roky. 
Tel. 731 586 468

BYTY

NEMOVITOSTI

   776 622 777
www.realitytichy.cz

AUTO - MOTO

SOUKROMĚ                            ROZUMNĚ                             ŠIKOVNĚ                                  RYCHLE

KOUPÍM

SEZNÁMENÍ

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

zdarmainf
o

PRODÁM

Vyklízení a likvidace 

KOUPÍM

 křesla

 květinové stěny

 školní pomůcky

 koně na přeskok

 gymnastické

  nářadí 

 žíněnky

TEL. 777 24 86 24 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 
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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

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2020

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

IZOLACE
Miroslav

Žáček
Fóliové

hydroizolace 
plochých střech,
balkónů a teras.

Tel. 731 510 599
e-mail: izolacezacek@seznam.cz

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

HROMOSVODY
Montáž * Opravy

* Revize

Tel. 776 543 988

Hledám tesaře,
klempíře na ŽL,

popř. i brigádně.

Požaduji: spolehlivost,
samostatnost a flexibilitu.

Tel: 608 327 231
tesarstvispacek@seznam.cz

Přivýdělek
Hledáme

spolehlivého
distributora/ku

novin ECHO pro:

Červený Kostelec, Česká 
Skalice, Velké Poříčí.

Více informací na tel. 
602 103 775

nebo na e-mail:
echo@novinyecho.cz



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

Městský útulek
Broumov,

Jana Slováková,
tel. 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV
Tonda je 8letý kříženec bígla.  
Nečekaně přišel o  páníčka, a  ocitl se 
tak v  útulku, kde je mu velmi smut-
no. Moc by si zasloužil najít nový, 
láskyplný domov, v teplíčku, u někoho 
na gauči, protože to by se mu moc lí-
bilo. Tonda je velký mazel, miluje lidi, 
užívá si jejich společnost.

Kim je 7letý labrador. Jeho majitelé 
přišli o  střechu nad hlavou v  exeku-
ci a  Kim neměl kam jít, tak je u  nás 
v  útulku. Je to naprosto přátelský, 
mazlivý pesan, který miluje procházky 
a společnost lidí.

Čičmánek je asi 4letý kocourek,  
tulák. Nikomu nechyběl, nikdo ho ne-
postrádal. Čičmánek má po  operaci 
ucha, protože v  něm měl velký zánět 
a  rostoucí polyp. Nyní je již v  pořád-
ku, i po kastraci a hledá nový domov, 
a to pouze v bytě či v domečku, ne jako 
venkovní kocourek.
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Spisovatel Ota Pavel říkal (1930 
– 1973) říkal: „Chceš-li být šťasten 
hodinu, tak se opij. Chceš-li být šťas-
ten tři dny, tak se ožeň. Chceš-li být 
šťasten celý život, staň se rybářem.“ 
Sportovní rybářství má u nás  dlou-
hou a zajímavou tradici. Příkladem je 
stoleté výročí rybářů z Nového Města 
nad Metují, které mapuje pětidílný 
seriál novin ECHO.

Přehrada Rozkoš
i zaplavená klubovna 

V  roce 1977 získal náš spolek od 
městského úřadu do pronájmu starší 

budovu v  Klopotovské ulici, kterou 
na své náklady zrekonstruoval. Zde 
se konaly výborové schůze a v úřední 
dny se  vydávaly povolenky. Začátkem 
osmdesátých let docházelo v  rámci 
ČRS k  reorganizaci. Naše místní or-
ganizace se v roce 1984 začlenila do 
krajského hospodaření.V  tomto sys-
tému  funguje dodnes. Rok 1985 při-
nesl dvě významné události: V tomto 
roce bylo poprvé vypuštěno Zákraví 
- a to z  důvodu nutných oprav bez-
pečnostního přelivu. Rovněž tento 
rok přinesl i nepříjemnou událost 
v podobě otravy ryb na pstruhovém 

revíru Olešenka. Přelomovým časem  
je rok 1986 , kdy naše MO získala do 
bezplatného užívání areál sádek v Kr-
číně. Opět s elánem sobě vlastním se 
naši tehdejší představitelé pustili do 
práce, aby postupně bylo možno tyto 
sádky používat pro chov násadových 
ryb pro sportovní revíry. Zaplavená 
klubovna v Klopotovské ulici v  roce 
1987 vše uspíšila… S definitivní plat-
ností bylo rozhodnuto, že veškerá 
naše činnost bude provozována na 
těchto sádkách. Znovu se členská zá-
kladna pustila do práce, aby tyto pro-
story bylo možné používat v  plném 
rozsahu. Velikou zásluhu v tomto díle 
měl hospodář MO p. Jiří Cepek. Jeho 
nadšení a elán byly hnacím motorem 
chodu celé naší organizace. K veliké 
škodě naší organizace, ale i celého 
ČRS nás v roce 1992 opustil.

(pokračování příště)

Darovala roušky

obyvatelům

Červeného Kostelce

Společnost Batist Medical, která se 
specializuje na výrobu roušek z  na-
novláken, se rozhodla ve spolupráci 
s  městem Červený Kostelec darovat 
každému občanovi roušku vyrobenou 
právě z nanovláken.  Roušky vyrobené 
z nanovláken mají oproti běžné roušce 
tu výhodu, že před viry chrání i nosite-
le roušky.  Během tří dnů bylo rozdáno 
přes 5 000 tzv. nano roušek, které nyní 
chrání obyvatele Červeného Kostelce.

Jak šel čas, voda řekou Metují tekla
pohled do stoleté historie novoměstského rybářství – díl III.

Slevy nehledám,

NÁCHOD  | |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.8   

Tonda

Kim

Čičmánek

Již žádný senior nezůstane bez pomoci !

Registrovaná tísňové péče 
Anděl na drátě je sociální služba 
s pověřením státu (MPSV), kte-
rá nyní věnuje pomoc seniorům 
zcela ZDARMA.  

Ve  stávajícím nouzovém sta-
vu karantény se ocitli senioři 
v  izolaci. V  objemu informací, 
nařízení a  omezení, se ne vždy 
orientují a  rozumí jim. U  osa-

měle žijících seniorů tak mohou, 
v důsledku izolace a dezorienta-
ce, vznikat tísnivé pocity úzkos-
ti a  strachu, které mohou vést 
i ke zhoršení zdravotního stavu. 

Anděl na drátě poskytuje těm-
to seniorům asistenty, kteří jsou 
jim kdykoliv k  dispozici. Pravi-
delně, ve zvoleném intervalu, vo-
lají uživatelům a ověřují, zda jsou 
v  pořádku, užívají správně léky, 
zjišťují, jak se jim daří a jestli ne-
potřebují s něčím pomoci či něco 
zařídit. Zprostředkují zajištění 
nákupů, poradí ohledně dalších 
sociálních služeb, či projevenou 
empatií a dobrým slovem seniora 
povzbudí. 

Pomoc a podpora
stále nablízku 

Zájemce zavolá na bezplatnou 
linku 800  555  655, nebo napíše 
na  info@andelnadrate.cz. Asis-
tenti obratem volají zpět a  pro 
zařazení mezi uživatele služby 
stačí znát jméno, telefonní číslo 
a adresu. 

Uživatel se k ničemu nezava-
zuje, nic neplatí a  službu může 
kdykoliv ukončit. 

Seniorům, kteří v  důsledku 
zhoršování zdravotního stavu 
čelí riziku pádů či ohrožení zdra-
ví a  života, je určena Tísňová 
péče Anděl na drátě. K poskyto-
vání této služby je nezbytné SOS 
komunikační zařízení (chytré 
hodinky). Anděl na drátě posky-
tuje všem potřebným toto SOS 
zařízení včetně služby po  celou 
dobu omezujících opatření rov-
něž ZDARMA.

  Akce pro veřejnost se vždy setkávaly s velkým ohlasem. (snímek Jan Roubal)


