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duben 1880, v Náchodě se narodil

architekt Jan Letzel

Dolní Radechová.

Informace NĚMČINA: 
Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969, 
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Informace ANGLIČTINA: 
Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784, 
pavel_hrabec@centrum.cz

Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz                   FB: Jazyková škola Gate

NĚMČINA   ANGLIČTINA
výuka  •  překlady  •  tlumočení

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník

- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné a úřední překlady

 

 ,

Jarmila Zemánková, 

Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

VE SPOLUPRÁCI S BAREM 
MARC O´POLO PRODÁVÁME 

PIVO DO PET LAHVÍ

PRONÁJEM
/ PRODEJ
komerční nemovitosti
v Hronově Zbečníku

dílenské, skladovací a kancelářské 
prostory o celkové ploše cca 1000m2

část lze přebudovat na bydlení

KONTAKT: 724 284 224

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

Bílinské uhlí – ořech I.        cena od 373,-/1q

Bílinské uhlí – ořech II.       cena od 345,-/1q

Bílinské uhlí – kostka         cena od 385,-/1q

Mostecké uhlí – ořech I.    cena od 325,-/1q 

Brikety Rekord 2“/4“/7“

cena od 453,-/459,-/395,-/1q

Černá kostka Katowice      cena od 587,-/1q

Jarní slevy
na uhlí a brikety

od 1.4.2020
Celý ceník na www.paliva-jelen.cz

Objednávky osobně:

Nové Město nad Metují, Havlíčkova 292

Telefonicky: 491 471 164, 724 236 398
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VZPOMÍNKA
Svaz Česko-Polsko-Ně-

meckého přátelství oznamu-
je všem rodákům z  Čerm-
né, Slaného a  okolí smutnou 
zprávu. Pán života a  smrti 
povolal na  věčnost paní Eli-
sabeth Kynast roz. Schmidt 
2. dubna 2020.

Paní Elisabeth Kynast 
byla hlavní organizátorkou 
všech srazů a  zájezdů krajanů 
z Čermné, Slaného a okolí. 

Prosím všechny, kdo jste ji 
znali o tichou vzpomínku.

Jaroslav Jung

VZPOMÍNKA 
Dne 20. dubna 2020 uplyne 5 let, kdy nás navždy 

opustila naše drahá maminka, babička, prababička 

paní Marie Erlebachová z Náchoda.
Kdo jste ji znali,

věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají synové Josef a Zdeněk
s rodinami, vnoučata  a pravnoučata.

VZPOMÍNÁME
Dne 6. dubna 2020 uplynulo deset smutných let od 

okamžiku, kdy nás navždy opustil 

pan Zdeněk Novotný z Bohuslavic.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Dcera Věra a vnuci Dominik a Denis

STÁLE  VZPOMÍNÁME
Dne 13.4.2020 to bylo 12 smutných let,  co nás 

navždy opustila naše milovaná a drahá
maminka, sestra, teta a hlavně babička

paní Jiřina Kuchařová.
,,Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale 
ten kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na 

Tebe vzpomínat...“ 

Kdo jste ji znali a měli rádi, zavzpomínejte s námi.
S láskou vzpomíná dcera Edita s rodinou. 

Do našeho regionu se vrací vlk. Ten 
do přírody jistě patří. Je nutné ale od-
lišovat člověkem málo ovlivněné eko-
systémy a  kulturní krajinu s  vysokým 
zalidněním, nebo pasteveckou činnos-
tí. Především ovce a  kozy jsou vlkům 
snadnou kořistí. Jsem přesvědčen, že 
řešením je kompromis, kdy vlka v pří-
rodě budeme mít, ale ne úplně všude. 
Potřebujeme i  hospodáře, kteří budou 
pást ovce a  tím udržovat pastviny. Už 
současná opatření proti útokům vlků 
přinášejí chovatelům velké potíže, např. 
snižují se přírůstky a dochází k problé-

mům při plemenitbě.  Ekologie je věda, 
která má svoje zákonitosti i  ve  vývoji 
populací. Vlci jistě sníží (někdy až zde-
cimují) stavy volně žijící zvěře. Ovšem 
ne všude je přemnožená. Časem popu-
lace predátora přeroste rovnovážný stav 
a musí se buď rozšířit do další oblasti, 
nebo najde jiný zdroj potravy (např. od-
padky), či dojde k  snižování počtu je-
dinců. Hospodářské zvíře je pro šelmu 
často jednodušší cíl, a ne vždy loví jen 
z  hladu. Jako řešení opravdu nevidím 
dvoumetrové ploty na pastvinách, trpí-
cí potrhané ovce ani prázdné pastviny. Váš Pavel Bělobrádek

Do přírody patří vlk, beránek i člověk

Poděkování města
Město Červený Kostelec i prostřed-

nictvím ofi ciální webové prezentace 
poděkovalo  panu Vladimíru Vítko-
vi, jednateli společnosti Panda Frost 
s.r.o., za darování 400 ks respirátorů 
třídy FFP2 a 2000 ks ústenek. Tyto 
pomůcky jsou rozdělovány mezi ha-
siče, městskou policii a pracovnice 
pečovatelské služby.

VZPOMÍNKA
Odešla jsi, jak si to osud přál

v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál. 
Roky plynou, jak tiché řeky proud

jen bolest nedá zapomenout.

Dne 18. dubna 2020 uplyne 6 smutných let,
kdy nás navždy opustila

milovaná maminka, babička, manželka a neteř,

paní  DAGMAR VIŠŇÁKOVÁ (roz. Müllerová)
Vzpomeňte s námi.

Se smutkem v očích vzpomíná dcera Iveta s manželem, 
vnoučata Tomášek a Terezka, manžel Zdeněk a teta Pavlína.

VZPOMÍNKA
Dne 9. dubna uplynul jeden smutný rok,

kdy nás navždy opustila 

paní Marie Formanová
z Dolní Radechové.

 Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina

VZPOMÍNÁME
Dne 2.5.2020 uplynou dva roky,

kdy nás navždy opustil
pan Luboš Králíček
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Přátelé a kamarádi 

VZPOMÍNÁME
Dne 20. dubna 2020 uplyne devět smutných let, 

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

 pan Václav Papež ze Žďárek.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku

Manželka Milena, dcera Milena, dcera Ivona, 
vnoučata Dita, Karel Kateřina, Romana 

a pravnoučata Melánie, Terezka a Adámek

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na 

pana Jana Macháně z Vrchovin.
25. dubna 2020 uplyne 13 let od jeho úmrtí.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka s dětmi, sestra s rodinou, 

rodiče, známí a přátelé

VZPOMÍNKA
Každý z nás nosí v srdci osobu,

kterou mu nenahradí
nikdo jiný na světě.

Dne 25.dubna 2020 to budou tři roky,
co nás opustil

pan Miroslav Petr.
Stále vzpomíná manželka

a děti s rodinami

Život je tak krásný a já ho měl rád, 
proč osud byl tak krutý a musel mě ho brát.

Dne 14. dubna 2020 uplynulo 5 let, co nás nečekaně opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček,

 pan Václav Vít ze Lhoty u Nahořan.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKA

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 pro-
story jsou se zázemím, kanceláří a kotelnou. 
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

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2020

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com
Poděkování

Děkuji touto cestou dokto-
rům a  sestřičkám dialýzy Ná-
chod za dlouhodobou a oběta-
vou péči, kterou věnovali panu 
Miroslavu Simonovi. Manželka

Moc děkujeme personálu lé-
čebny následné péče Broumov 
za vše, co pro nás dělali v naší 
těžké době. Simonovi

Náchodští chovatelé 
oznamují

Květnová výstava chovatelů se 
nekoná. Pokud to situace dovolí, 
uskuteční se okresní soutěž mlá-
ďat králíků, drůbeže a výletků ho-
lubů v areálu U Cihelny ve dnech 
26. a 27. září.



3str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

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

Rok 2018                               496,- Kč/MWh se stálou platbou 0,-Kč/měsíc

Rok 2019                               496,- Kč/MWh se stálou platbou 0,-Kč/měsíc

Rok 2020                               515,- Kč/MWh se stálou platbou 0,-Kč/měsíc

Rok 2021                               495,- Kč/MWh se stálou platbou 0,-Kč/měsíc

Rok 2022 maximálně     495,- Kč/MWh se stálou platbou 0,-Kč/měsíc

Ceny uvedeny bez DPH

SLUŽBA „JES“ SE NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM VŽDY VYPLATILA

A STÁLE VYPLÁCÍ…

NEVYPLATÍ SE I VÁM?

Zajistěte si „JES“ včas i VY!
KALKULAČKA BEZ REGISTRACE NA 

www.j-e-s.cz.

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

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

Náměstí v České
Skalici dostává
novou tvář

Zřejmě koronavirus si zařádi
l a  způsobil, že jsme v  minulém vy-
dání ECHA zveřejnili pod titulkem 
„Vodní kaskáda obohatí náměs-
tí ve  Skalici“ mylnou informaci 
o  podobě revitalizované centrální 
plochy v  České Skalici. Informace 
jsme čerpali z  aktualit na  stránkách 
města Česká Skalice, bohužel jsme 
ale vycházeli z  textu, který již dáv-
no neplatí. Z  aktuální vizualizace
(viz obrázek) vyplývá, že na Husově 
náměstí žádná vodní kaskáda nebu-
de. V  současné době probíhá na  le-
tošní rok naplánovaná první etapa 
rekonstrukce ve  střední části kolem 
kašny. Všem, koho jsme vyděsili 
nebo naopak potěšili, se za  případ-
nou duševní újmu omlouváme.                     

Karel Petránek

www.bazenymachov.cz
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Dne 11.3. v podvečer se v prostorách 
náchodské radnice sešli členové Kri-
zového štábu města Náchoda (vedení 
města, Policie ČR, Hasičský záchranný 
sbor Královéhradeckého kraje, Jednot-
ka Sboru dobrovolných hasičů Náchod 
a členové stálé pracovní skupiny krizo-
vého štábu), dále pak pozvaní hosté - 
velitel Městské policie Náchod, zástupci 
společnosti innogy - náchodské teplár-
ny, vedoucí odboru školství a  vedoucí 
odboru sociálních věcí MěÚ Náchod, 
ředitel Technických služeb Náchod, 
ředitelka Sportovních zařízení města 
Náchoda a  zástupce společnosti CDS 

Náchod (MHD). Starosta Náchoda Jan 
Birke svolal jednání v souvislosti s vy-
daným mimořádným opatřením Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR k  ochraně 
obyvatelstva v  souvislosti s  koronavi-
rem SARS-CoV-2. Krizový štáb kromě 
aktuální situace ve  školství (přeruše-
ní provozu Déčka a  ZUŠky, uzavření 
škol od pondělí 16.3.) projednal velmi 
detailně aktuální situaci v oblasti soci-
álních služeb a zařízeních zřizovaných 
městem Náchod jako Městské středisko 
sociálních služeb Marie a Pečovatelská 
služba.

11. 3. V Náchodě zasedl krizový štáb

12.3. Rada města Náchoda 
rozhodla svým usnesením o  uza-
vření krytého plaveckého bazénu 
(od  čtvrtka 12. 3. 2020 od  13:30 
hod.), Náchodského komunitního 
centra, zrušení konání veřejných 
akcí v  Městské knihovně Náchod 
(půjčování knih bez omezení), uza-
vření zimního stadionu pro veřejnost 
a Kina Vesmír pro veškerou projekci 
s okamžitou platností až do odvolání. 
Představenstvo akciové společnosti 
Beránek Náchod současně rozhod-
lo zrušení veškerých veřejných akcí 
v Městském divadle Dr. J. Čížka.

13.3. Na  Náchodsku jsou potvr-
zeny první 3 případy nakažení koro-
navirem

13.3. Rada města Náchoda roz-
hodla o omezení provozu všech ma-
teřských škol. Do těchto zařízení bu-
dou od pondělí 16. 3. 2020 přijímány 
pouze děti zaměstnaných rodičů. 

13.3. Nad rámec již přijatých 
opatření městem Náchod byla dle 
rozhodnutí vlády od 13. 3. 2020 uza-
vřena i  Městská knihovna Náchod 
pro veškerý provoz. 

14.3. Uzavření přechodů ČR-PL, 
zavedení kontrol na hraničních pře-
chodech. Ve  20:00 hodin byly malé 
hraniční přechody (pro pěší) Kudo-
wa-Czermna - Malá Čermna, Kudo-
wa-Brzozów - Česká Čermná a Ku-
dowa-Pstrążna - Žďárky uzavřeny až 
do dalšího oznámení. 

16.3. S ohledem na uzavření hra-
nic a  zavedení kontrolních opatření 
se na státní hranici v Náchodě Bělov-
si směrem do  Česka tvořily kolony 
kamionů dlouhé až 30 km

16.3. Na  Náchodsku skončily 
jarní prázdniny, školy ale zůstávají 
zavřené.

16.3. Rada města Náchoda ruší 
veškeré kulturní akce pořádané 
městem nebo jím ovládanými or-
ganizacemi do  30.6. 2020. Jedná se 
například o  tradiční Čarodějnice 
na  Dobrošově (30.4.), Náchodské 
májování s lampionovým průvodem 
a  ohňostrojem (7.5.), V  květnu ne-
proběhnou ani festivaly Náchodská 
prima sezóna a Camerata Nova Ná-
chod. 

17.3. Nabídku nákupů osamě-
lým seniorům v Náchodě a příměst-
ských částech zavedlo město Náchod 
od úterý 17. 3.  Službu zajišťuje Odbor 
sociálních věcí MěÚ Náchod + cca 
10-12 dobrovolníků a  je určena pro 
seniory nad 65 let a zdravotně posti-
žené, kteří žijí osaměle a  nemá jim 
kdo zajistit nákup pro základní život-
ní potřeby (potraviny, léky, drogerie).

17.3. Přerušení provozu pítka 
v  areálu Malých lázní v  Bělovsi až 
do odvolání.

19.3. Odpoledne se opět sešel 
Krizový štáb města Náchoda. Účast-
níci shrnuli události posledních dní, 
pomoc ukrajinským občanům, situ-
aci v dopravě a na hranicích, potře-
by ochranných prostředků a mnoho 
dalších aktuálních témat.

20.3. Od dnešního dne je s ohle-
dem na využití v provozu již jen jed-
na náchodská mateřská škola, a  to 
MŠ Alšova.

23.3. Omezení provozu Měst-
ského úřadu v  Náchodě pro veřej-
nost následovně: pondělí a  středa 
od 14:00 do 17:00 hod.

25.3. Vzhledem k tomu, že Vláda 
České republiky prodloužila zákaz 
volného pohybu osob na území Čes-
ké republiky do 1. dubna 2020, ruší 
se jednání Zastupitelstva města Ná-
choda svolané na pondělí 30. března 
2020.

31.3. Zdravotní sestry v  náchod-
ské nemocnici dostaly čtyři tisíce 
roušek prostřednictví Nadační fondu 
pro podporu nemocnice od soukro-
mého dárce.

TelegrafickyNáchod – třicet hektických dní v nouzovém stavu

  Starosta Jan Birke a místostarosta František Majer předávají ochranné pomůcky 
příslušníkům policie.

V  neděli 1. března oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch  
první tři pozitivně testované na onemocnění COVID-19 v České republice. 
Ve čtvrtek 12. března 2020 vláda ČR vyhlásila kvůli koronaviru nouzový 
stav na celém území ČR. Nouzový stav začal platit od 14:00 dne 12. března 
2020 a je to krizové opatření vyhlašované v případě závažných situací, které 
ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořá-

dek a bezpečnost. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byla vládou 
ČR vydávána další a další mimořádná opatření. Od 16. března je tak mimo 
jiné zakázán volný pohyb osob, vycestování z ČR a zákaz vstupu do ČR. 
Níže přinášíme nejdůležitější momenty, které proběhly a ovlivnily životy 
občanů během uplynulých třiceti dní v našem okresním městě.

Obrovské díky patří firmě Batist Medical z  Červeného Kostelce! Díky jejímu  
majiteli Tomáši Mertlíkovi se nám dnes podařilo vybavit příslušníky Armády ČR 
respirátory FFP1 a celníky a policisty nanorouškami. Město Náchod darovalo vojá-
kům 400 respirátorů typu FFP1, firma Batist dalších 100 ks FFP1, příslušníci Celní 
správy dostali darem od firmy Batist 250 ks nanoroušek a náchodští policisté 300 ks.

„Ti všichni jsou na hranicích v první linii! Nemohou být bez ochranných pomůcek! 
Děkujeme společnosti Batist Medical, že rychle a operativně pomohla a příslušníkům 
všech složek za jejich obětavou práci pro nás pro všechny!“, uvedl starosta Náchoda 
jan Birke

17. 3. Město Náchod ve spolupráci  

s firmou BATIST MEDICAL vybavilo 

ochrannými prostředky příslušníky 

Armády ČR, Celní správy a Policie ČR 

v Náchodě

Automat na  roušky je umístěn 
od  pondělního odpoledne 30. března 
v  podloubí budovy radnice na  Masa-

rykově náměstí u  vstupu do  budovy. 
„S  ohledem na  neustálý nedostatek 
ochranných pomůcek jsme se rozhodli 
jít i  touto cestou a  nabídnout možnost 
občanům zakoupit si roušky za  symbo-
lickou cenu 5 Kč/ks,“ vysvětlil starosta 
Náchoda Jan Birke.

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.

„Dnes už se nabízí i celá řada dárců, 
kteří nám věnují nemalé finanční část-
ky na nákup právě roušek. Proto jsme se 
rozhodli nabídnout je občanům za sym-
bolickou cenu. Pevně věřím, že se dosta-
ne na každého a  lidé budou ohleduplní 
k  sobě navzájem, odběr jsme omezili 
na  max. 5 balení na  osobu,“ upřesnil 
starosta.

30. 3. Město Náchod nabízí

pro občany ROUŠKOMAT

  Starosta Jan Birke a  místostarosta 
František Majer testují rouškomat.

V  9:00 hodin se sešlo vedení města 
Náchoda a  projednalo další opatření 
proti zastavení šíření nákazy. Od pon-
dělí 16. 3. 2020 až do  odvolání bude 
uzavřeno dětské dopravní hřiště v Bě-
lovsi, stadion Hamra a víceúčelové hři-
ště na  Hamrech do  odvolání. Dalším 
bodem jednání byl nedostatek ochran-
ných prostředků pro praktické lékaře 
v Náchodě. Město již v týdnu nakoupilo 
500 nanoroušek, které v pátek byly dis-
tribuovány zaměstnancům, a 500 respi-
rátorů FFP1.

„Jsem rád, že jsme byli včas prozíraví 
a díky společnosti Batist Medical se zá-

sobili alespoň minimálním množstvím 
ochranných pomůcek na  nejbližší dny,“ 
uvedl starosta Jan Birke. Vedení města 
v  této souvislosti rozhodlo o  tom, že 
se postará o náchodské praktické léka-
ře, jejich zdravotní sestry a specialisty, 
kteří budou ordinovat, a  ty, kteří se 
na město obrátí, jako třeba některé ná-
chodské lékárny. „Pokud se nám podaří 
ochranné pomůcky zajistit, jsme při-
praveni zabezpečit i  celou řadu dalších 
občanů, kteří se na  nás neustále obra-
cejí, jako např. prodavačky v obchodech 
a další,“ dodal náchodský starosta.

15. 3. Mimořádná porada 

vedení města Náchoda

Látkové roušky jsou hitem posledních dní. Na  jejich výrobu se v  těchto dnech 
zaměřili i ve Středisku volného času Déčko Náchod a postupně vybavují všechny 
potřebné mnohdy velmi hezkými modely. Dnes se navíc ozval s nabídkou látky pro 
jejich šití zástupce firmy z České Skalice, který osobně předal ředitelce Déčka Kate-
řině Hiebschové 50 metrů kvalitní bavlněné látky, která vystačí na výrobu několika 
stovek roušek. A  šijí také mnozí další. S  výrobou začali i  náchodští skauti, kteří 
nabídli první kusy zdarma k odběru na náchodském náměstí dnes v 15 hodin od-
poledne, o hodinu později pak na autobusovém nádraží. Déčkaři se navíc podělili 
o věnovanou látku právě se skauty.

23. 3. V Náchodě si lidé pomáhají

Ve středu 8. dubna v poledne předal 
starosta Jan Birke a místostarosta Fran-
tišek Majer do rukou starostky partner-
ského města Kudowa-Zdrój Anety Po-
toczne 5000 chirurgických roušek a 300 
látkových roušek pro jejich občany 

„Partnerství obou našich měst trvá 
již řadu let. Na začátku byla intenzivní 
spolupráce s  tehdejším starostou a dnes 
i  přítelem Czeslawem Krecichwostem. 
Jeho práce ve  prospěch našich měst si 
nesmírně vážím. Jako občané Náchoda 

máme všichni řadu přátel v  sousední 
Kudově, a  kdy jindy přátelům pomoci, 
než právě dnes, kdy mají i  oni zoufa-
lý nedostatek ochranných prostředků. 
Vnímám to v  těchto dnech jako povin-
nost,“ uvedl starosta Jan Birke a dodal: 
„Osobně jsem tuto přeshraniční pomoc 
konzultoval s  ministrem zahraničních 
věcí Tomášem Petříčkem, který v rámci 
spolupráce zemí V4 velmi tuto iniciati-
vu přivítal, přesně o tom je mezinárodní 
spolupráce.“

8. 4. Město Náchod pomáhá sousedům 

- občanům polského města 

Kudowa-Zdrój
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Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Vyklízení a likvidace 

KOUPÍM

 křesla

 květinové stěny

 školní pomůcky

 koně na přeskok

 gymnastické

  nářadí

 žíněnky

TEL. 777 24 86 24 

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

 

 
             

     

    
   

   P
OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

HROMOSVODY
Montáž * Opravy

* Revize

Tel. 776 543 988

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

ŠIKOVNĚ                                  RYCHLE

* Vdovec 63 let se všestran-
nými zájmy by se rád sezná-
mil s  plnoštíhlou příjemnou 
paní přiměřeného věku. 
TEL.: 723 909 986

* Prodám byt 3+1 v  osob-
ním vlastnictví na Malecí 
v  Novém Městě n.M. Cena 
1 800 000,-Kč. TEL.: 775 611 
206
*Pronajmu byt 3+1 v Ná-
chodě sídl. Branka, info tel.: 
777 311 797
*Pronajmu dlouhodobě 
slunný byt 2+1 v panelovém 
domě v  Náchodě ul. Bělo-
veská. Byt po celkové rekon-
strukci s balkonem a sklepní 
koji. Nájem 7000,-Kč + ener-
gie. Kauce 20 tis.Kč. Volný od 
května 2020. TEL.: 721  562 
267
*Prodám DB 2+1 s balko-
nem,sklepem,výhodná lo-
kalita Náchod-Plhov. Cena 
1400000,-Kč,volat po 17hod.
Tel.724 494 630
*Sháním podnájem bytu 
3+1 na sídlišti u nemocnice v 
Náchodě. Tel.733 351 949
*Rozvedená žena koupí men-
ší byt v Náchodě, zavolejte 
prosím na tel.774 777 073
*Pronajmu byt 2+kk po 
kompletní rekonstrukci včet-
ně kuchyně a spotřebičů   v 
Náchodě ulice Běloveská. 
Okna bytu jsou k řece. Nájem 
8900,-Kč + energie. Požadu-
ji tříměsíční vratnou kauci. 
Tel.774 224 446
*Pronájem bytu 1+4 (120 
m2) v  Polici n.M.. Nájem 
8500,-Kč + energie. Kauce 2 
nájmy, příp. dohoda. TEL.: 
739 449 087

*Mladý muž koupí byt 2+1 v 
Náchodě, platím v hotovosti,
volejte na tel. 776 566 630
*Prodám DB 2+1 s  balko-
nem a sklepem v  Běloves-
ké ulici v  Náchodě. Cena 
1.500 000,-Kč. Ihned k nastě-
hování. TEL. 605 441 323
* Mladá rodina hledá větší 
byt nebo dům v Náchodě a 
okolí, nabídky prosím na tel. 
775 777 073
*Prodám nový luxusní 
družstevní byt 3+kk v Ná-
chodě v nízkoenergetickém 
domě s vlastním parkovacím 
stáním. Kontakt 730 517 357, 
733 735  709. www.sbdna-
chod.cz

*Nabízím pronájem gará-
že v centru Náchoda v ulici 
Raisova - přímo za budovou 
soudu. Bližší info na Tel.: 737 
682 621
*Pronajmu zahradu s chat-
kou a skleníkem v osadě Na
Kašparáku. Info: 774 222 860
* Sháním chatu, chalupu, 
domek v okolí Náchoda do 
20 km na všechny směry, na-
bídněte na tel. 774 777 072
*Prodám stavební pozemek 
v Dolní Radechové, polosa-
mota, s protékajícím poto-
kem. Cena 1 490 000,-Kč. 
Tel. 608 66 77 30

*Prodám „domácí“ seno 
v 50 l papírových pytlích. Tel. 
602 103 775

*Prodám palivové dřevo 
500Kč/bm. Při větším od-
běru možná sleva. TEL.: 
733 644 249
*Prodám ozdobné kameny 
– vhodné k  jezírku, na za-
hradu apod. Cena dle váhy 
kamene. TEL.: 602 145 222
* Prodám kotoučovou koléb-
kovou pilu se stolem, 380 V – 
5xkolík zástrčka, motor – 4kW, 
pilový kotouč – 55 cm(60 cm), 
rozměr stolu – délka 1,30 m, 
šířka 70 cm, cena 10800,-Kč. 

TEL.: 728 378 148

*Koupím válcový šrotovník 
- mačkač obilí nebo jen válce. 
Výrobce Rousek, Slavík, Va-
něk. Mob: 739 711 628
*Koupím i nepojízdný ma-
lotraktor TK 14 (i bez moto-
ru). Mob: 603 487 428
* Koupím veškeré staro-
žitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou pozůs-
talost. Peníze na ruku. Přije-
du kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybář-
ské věci. Mobil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré 
fotoaparáty a příslušenství 
- objektivy, staré fotografi e, 
reklamní fotografi cké ma-
teriály. TEL.: 777  559  451
* Koupím jakékoli staré, 
poškozené hračky, kočárky, 
panenky, autíčka, hry apod. 
TEL.: 603 549 451
* 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 šavle, bodá-
ky, uniformy, vyznamenání i 
z období socialismu v jakém-
koli stavu. TEL.: 603 549 451
* Koupím staré fi lmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510
* 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 fotografi e, 
fotoaparáty, vyznamenání, 
mince a bankovky, pohled-
nice a známky. TEL.: 724 
020 858

* Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci, veške-
ré hračky KDN aj.., různé 
vláčky MERKUR aj.., sta-
rožitný a chromovaný ná-
bytek a jiné zajímavosti do 
r.1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoapa-
ráty, rádie, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, 
plakáty, voj.výzbroj a vý-
stroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683
* 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

* Prodám Citröen c1 1.0i, 
velmi nízká spotřeba od 4,5 
l/100 km, Al kola, 5 ti.dveř, 
r.v. 2006, imobilizér, cd rádio, 
airbagy, najeto 121000 km, 
stříbrná metalíza, sada let-
ní kol, cena 42 tis.Kč. TEL.: 
777 104 584 Náchod

Nevíte co se šrotem,
přivezte nám ho obratem

Vykupujeme: železo   barevné kovy   papír

!! AKCE !! Při předložení novin ECHO
získáte od nás bonus 100 Kč/t

Otevřeno: Po-Pá  7.00 - 15.00, tel: 727 901 376, 725 771 758
Adresa provozovny: Za tratí 187, 549 31 HRONOV (naproti nádraží)

www.tsr.cz

SOUKROMĚ                            ROZUMNĚ                             

–

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

zdarmainf
o

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO
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D Í V K A E C H A

SÁRA

Náchodská nemocnice hospodařila 

nejlépe z celého holdingu
Čtyři nemocnice Královéhradecké-

ho kraje a  Královéhradecká lékárna, 
které jsou součástí Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kra-
je, dosáhly v  roce 2019 mimořádně 
úspěšného ekonomického výsledku.  
V součtu vykázalo těchto pět společ-
ností zisk 43,3 milionů korun. Nej-
lépe ze všech si v loňském roce vedla 
Oblastní nemocnice Náchod, která 
dosáhla zisku 18,1 milionu korun. 
„S  potěšením mohu konstatovat, že 
nastavený trend společného vyjed-
návání se zdravotními pojišťovnami, 
stejně jako loňské organizační a per-
sonální změny ve  vedení krajského 
zdravotnictví  přinesl své ovoce,“ oko-
mentoval výsledky nemocnic náměs-
tek hejtmana pro oblast zdravotnictví 
Aleš Cabicar. 

„Hospodaření nemocnice se od po-
myslného dna odrazilo v  roce 2017. 
Od  té doby má zlepšující se tenden-
ci. Ne jinak tomu bylo i v roce 2019, 
kdy se však vedle systematického úsilí 
o zlepšení hospodaření podařilo uza-
vřít také spor s  jednou ze zdravotních 
pojišťoven o úhradě péče poskytnuté 
v 2015, který se táhl již od roku 2016. 
Vznikla dohoda, která znamenala pro 
nemocnici příjem ve  výši několika 

desítek milionů korun. V  současné 
době již nemocnice žádný podobný 
spor nemá. Proces ekonomické stabi-
lizace nemocnice tedy není rozhodně 
u konce. Navíc v současné době, kdy 
nemocnice v  důsledku opatření Mi-
nisterstva zdravotnictví omezila péči 
na  nezbytně nutnou při zohlednění 
zdravotního stavu pacienta, dochází 
k  bezprecedentnímu výpadku výno-
sů. Další vývoj hospodaření nemoc-
nice lze tedy těžko předvídat. V  této 
věci budeme žádat úpravu úhradové 
vyhlášky pro letošní rok,“ říká k hos-
podaření nemocnice ředitel Jan Mach. 
Důrazně také vyvrátil myšlenku, že by 
dobrých ekonomických výsledků bylo 
dosaženo na úkor kvality poskytova-
né péče nebo pacientů. „Všichni naši 
lékaři se snaží léčit v souladu s nejvyš-
ším dosaženým vědeckým poznáním.  
Úspory se hledají například v optima-
lizaci provozů a  v  efektivitě nákupů. 
Souběžně s  tím však nutně probíhá 
také důraz na  stránku výnosů, aby 
poskytnutá péče byla ze strany zdra-
votních pojišťoven adekvátně zapla-
cena. To je klíč k ekonomické stabilitě 
nemocnice,“ upřesňuje Jan Mach.         

Připravil: Karel PetránekSpisovatel Ota Pavel říkal (1930 
– 1973) říkal: „Chceš-li být šťasten 
hodinu, tak se opij. Chceš-li být 
šťasten tři dny, tak se ožeň. Chceš-
-li být šťasten celý život, staň se 
rybářem.“ Sportovní rybářství má 
u nás  dlouhou a zajímavou tradici. 
Příkladem je stoleté výročí rybářů 
z  Nového Města nad Metují, kte-
ré mapuje pětidílný  seriál novin 
ECHO.

Vysazení hlavatky  i nákup 
vysokovského rybníka 

Devadesátá léta se nesla doslova 
v  budovatelském duchu. V  tom-
to období jsme postupně získali, 
upravili a  také uvedli do  hospo-
daření areál ve Vysokově. V těch-
to letech byla též poprvé do  na-
šich revírů vysazena naše největší 
lososovitá ryba – Hlavatka podu-
najská. Ta byla i  později úspěš-
ně lovena  ve  velmi působivých 
exemplářích. Na přelomu let 1999 
a 2000 byla naše členská základna 
nejpočetnější: tvořilo ji 531 členů, 
z  toho 424 dospělých členů, 34 
členů mládeže ve  věku 16 až 18 
let a  hlavně 69 dětí v  rybářských 
kroužcích. Vzhledem k  velmi 
dobrým výsledkům hospodaře-
ní na  pstruhových revírech byla 
naše MO pověřena k  uspořádání 
velmi atraktivních rybářských zá-
vodů. V Novém Městě se tak ko-
nalo Mistrovství republiky junio-
rů v  lovu ryb na  umělou mušku. 
V  roce 2006 nám byla nabídnuta 
možnost odkoupit návesní rybník 
v  obci Vysokov. Po  projednání 
ve výboru bylo rozhodnuto o ná-
kupu. V témže roce byla opětovně 

naše organizace pověřena radou 
ČRS uspořádáním dalších závodů. 
Tentokráte to bylo již Mistrovství 
republiky mužů a  žen. Tato udá-
lost již byla  pojata jako výjimeč-
ná akce nejen v našem městě, ale 
i  v  širším regionu. Předcházela ji 
velmi pečlivá organizační přípra-
va. Ještě nyní celá řada závodníků 
na tuto akci velmi ráda vzpomíná. 
Vyvrcholením závodů bylo slav-
nostní vyhodnocení a  předávání 
cen na  novoměstském Husově 
náměstí za  účasti významných 
osobností a  hostů. (pokračování 
příště)

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

Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf   

Hotel Elko, Českých Bratří 498, Náchod

VÝDEJOVÉ OKÉNKO + ROZVOZ
PO - SO  11-19h
VÝHODNÉ POLEDNÍ MENU
TOČENÝ PRIMÁTOR S SEBOU
ODPOLEDNÍ NABÍDKA:

    - KUŘECÍ STRIPSY, BBQ KŘÍDLA, 
    - GRILOVANÉ KOLENO, 
    - TATARÁK, LANGOŠ …a další

Info tel.: 608 824 331,
               491 427 266

více na www.hotelelko.cz
nebo

www.facebook.com
/hotelelko.cz 

Nad epidemií zvítězíme. Ponechme si z ní do budoucna  

katarzi mezilidských vztahů, která ji provázela
říká v  rozhovoru Ing.  Aleš 

Cabicar - náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje s gescí 
pro zdravotnictví   

Epidemie koronaviru nejsou 
jen statistická data, ale i  souhrn 
konkrétních   lidských  pocitů. 
Které z nich vám osobně utkvěly 
v paměti?

 Bylo nesmírně povzbudivé 
vidět, jak se zvedala v celé spo-
lečnosti velká vlna sounáleži-
tosti, ochoty pomáhat. Vzešla 
i z řad studentů středních zdra-
votnických škol. Měl jsme z toho 
velkou radost. Když jsme přešli 
na režimová opatření při vstupu 
do nemocnic, přijel jsme se po-
dívat do náchodské nemocnice. 
Hned v  recepci ambulantního 

pavilonu jsem potkal dvě osm-
náctitelé studentky, budoucí 
zdravotní sestřičky, jak se plně 
věnovaly příchozím. Všech-
na režimová opatření  trpělivě 
a  znovu vysvětlovaly. Takových 
příběhů je strašně moc. Jsou 
to střípky, které se mi skládají 
do  jedné mozaiky, do  jednoho 
obrazu, který je výrazem katarze, 
vnitřního očištění, které přinesla 
epidemie do společnosti. Překo-
naly se bariéry, osobní antipatie. 
Lidé se stali k sobě ohleduplněj-
ší, vnímavější.  Moje přání je, 
aby nám tato katarze poznané 
sounáležitosti v  rámci společ-
nosti vydržela co nejdéle. Vů-
bec nepochybuji o  tom, že nad 
touto epidemií zvítězíme. Bylo 
by skvělé, pokud by naše spo-
lečnost poté zůstala pokornější, 

a aby lidé byli vůči sobě i nadá-
le ohleduplní. Aby ten budoucí, 
jistě lepší čas si v sobě ponechal 
tu katarzi mezilidských vztahů 
z nelehkého času přítomného…

celý rozsáhlý rozhovor  s ná-
městkem  Cabicarem je dostup-
ný na Facebooku novin ECHO 
na adrese: facebook.com/echo-
nachod

  Děti v historii i současnosti novo-
městského rybářství určitě nechy-
bí. (snímek Jan Roubal)

EMISNÍ STANICE
OD Impro

Končiny 111, Zábrodí

Nabízí měření emisí naftových
a benzínových motorů
u vozidel všech značek.

Otevírací doba
v pracovních dnech: 6 – 14:30 

tel. č. 606 630 110
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