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Příští Echo vychází 15. května 2020

WWW.NOVINYECHO.CZ

duben 1912, nikdo z Náchodska

se nenalodil na Titanic 

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Nové situace generují nové výzvy.
Hledáme – účetní do našeho týmu pro práci z domu se znalostí PC
                – zkušené účetní, třeba i v důchodu, pro krátkodobé kontrakty

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují

Tel: 491470572, www.billcom.cz

Vykupujeme za akční ceny:
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

JSME NEJVĚTŠÍ
KOVOŠROT V ČR

garantujeme vám nejlepší ceny v regionu

Nevíte co se šrotem,

přivezte nám jej obratem

OPĚT
OTEVŘENO

Náchod, Plhovská 695 

(naproti Itálii)

Náchod, Kamenice 113

Nové Město n. M.,

Nádražní 80

Trutnov, Havlíčkova 6

www.kramjeans.cz

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

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

Dne 8.4. se ztratil
kocourek TORO na náměstí

v Náchodě. Za nalezení
odměna 5.000 Kč.

Tel. 777 224 202

Naše kurzy paměti a technik učení absolvovala již celá řada lidí, kterým 
záleží na dobré kondici jejich mozku a paměti. Protože k čemu by nám byl 
dlouhý život, pokud bychom si nezachovali zdravý mozek. A k čemu nám 
jsou informace, když je nedokážeme dlouhodobě podržet v paměti a efektiv-
ně využít. 

V současné době probíhá po celém světě velmi intenzivní výzkum mozku 
a paměti. Je to vzrušující téma a lidé se o něj zajímali odedávna. Dnešní věda 
má již k dispozici nástroje, které umožňují nahlédnout do tajů lidského moz-
ku, vědomí a paměti více, než tomu bylo kdy dříve.

Paměťové techniky ale nejsou žádnou novinkou. Že fungují spolehlivě a 
dobře, věděli lidé už před šesti tisíci lety, možná i dříve. Ale teprve v posled-
ních dvou desetiletích vědci přišli na to, proč. 

Chcete-li se i Vy dovědět něco o mozku a paměti, naučit se paměťové 
techniky a zlepšit si tak školní prospěch, potrénovat mozek či se prostě jen 
bavit, přihlaste se do kurzů Dobrá paměť školy GATE Náchod.

Další informace:
web: www.kurzy-dobra-pamet.estranky.cz, příp.www.gatenachod.cz, rubri-
ka PRO STUDENTY, kurzy DOBRÁ PAMĚŤ. 
Přihlášky: E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz, mobil (do 14.30 hod.): 
603 440 969
Předběžný termín základního kurzu: 6. a 7. června 2020

Dobrá paměť – základ úspěchu

 CNC frézování 
 skleníky  pergoly  komůrkové desky

BENO CZ Hronov, Nádražní 581, 549 31 Hronov
Nádražní 581, 549 31 Hronov

Tel.: 777 200 866, email: info@benocz.cz,
http://benocz.cz, http://www.beno-eshop.cz

Ochranné přepážky
z plexiskla



VZPOMÍNKA
To, že čas rány hojí je pouhé zdání, stále je

v srdcích bolest a tichá vzpomínka.

Dne 30.4.2020 uplynuly smutné dva roky,
kdy nás navždy opustil pan Ivan Strnad.

S láskou vzpomíná rodina
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TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 29. dubna 2020 jsme si připomněli 5. výročí,

kdy od nás navždy odešel

 pan Vladislav Novotný
z Provodova.

Stále vzpomíná manželka,
syn a dcery s rodinami.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

Rodinný dům se zahradou v Hronově na Příčni-
ci. Vnitřní i venkovní krb, krytá terasa, garáž, 
dílna. Nemovitost je podsklepena, větší tech-
nické zázemí. Dvě obytná patra.

Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- 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.................................................1 490 000,- Kč
Pronájem opravených prostorů, sloužící jako obchod v centru Náchoda ............................9 500,- Kč/měs
Prodej moderního apartmánu s terasou   v Horním Maršově ...........................................3 100 000,- Kč

EU - TIP

Cena: 2 900 000,- Kč

Čas razantních opatření, mimořád-
ných postupů, improvizací a také pocho-
pitelných chyb v situaci, s níž nikdo ne-
měl zkušenost, se chýlí ke konci. Je třeba 
obnovit řád, fungující systém a co nejví-
ce se vrátit k normálu. Samozřejmě při 
dodržování protinákazových opatření. 
Roušky, dezinfekce, rozestupy, rukavice, 
zákaz hromadných akcí atd. nás ještě ně-
jakou dobu asi budou muset doprovázet. 
Potřebujeme obnovit ekonomiku včetně 
činnosti živnostníků a malých podnika-
telů, aby nejenže neměli ztráty, nebyli zá-
vislí na pomoci státu, ale mohli opět vy-
tvářet hodnoty a poskytovat služby. Bude 

záležet na  disciplinovanosti každého
z  nás a  na  nastavení profesionálního 
systému státu v boji s koronavirem. Jen 
tak může dojít k návratu k normálnímu 
běhu společnosti a  ekonomiky co nej-
dříve. Nákaza jistě ještě neskončila a vy-
cení zuby. Nepodceňujme ji, ještě není 
vyhráno. Dnes už ale víme daleko více, 
mnohé jsme se už naučili a  jsme určitě 
lépe připraveni a vybaveni. Přál bych si, 
abychom minulé týdny využili v dalším 
životě jako možnost k poznání, že dob-
rých lidí je u nás stále dost, co je v životě 
opravdu podstatné a že společně máme 
velkou sílu. Váš Pavel Bělobrádek

Je čas nastartovat ekonomiku

Vzpomínka na arcibiskupa Karla Otčenáška (1920-2011)
Biografi e

Na velikonoční pondělí 13. dub-
na 2020  uplynulo přesně sto let 
od  narození někdejšího arcibis-
kupa Karla Otčenáška, 23. sídel-
ního královéhradeckého biskupa,  
a letos si ještě připomínáme 70 let 
od jeho tajného vysvěcení 30. dub-
na 1950 na biskupa, kdy byl vůbec 
nejmladším biskupem na  světě. 
Náš krajan, rodák z  obce České 
Meziříčí na  Opočensku,  kde se 
13. dubna 1920  narodil v  rodině 
koláře. V  neděli 30. dubna 1950 
byl bez tehdy nutného státního 
souhlasu, ale se souhlasem  pa-
peže Pia XII. vysvěcen v  kapli sv. 
Karla Boromejského na biskupství  
Th Dr. Mořicem Píchou  biskupem. 
Státní aparát toto nepovolené svě-
cení později zhodnotil jako proti-
státní činnost a velezradu.  Takřka 
12 let až do roku 1962 byl pak ko-
munistickým režimem vězněn jako 

politický vězeň svědomí. Po  pro-
puštění  v letech 1962-1965 byl za-
městnán jako dělník v  opočenské 
mlékárně a  pod stálým dohledem 
StB.  V  červenci 1968 byl soudně 
rehabilitován a rozsudek z padesá-
tých let byl zrušen jako nezákonný. 
Teprve po  roce 1989 se ujal bis-
kupského úřadu, pro nějž byl svě-
cen  o 40 let dříve jako 23. sídelní 
biskup královéhradecké diecéze. 
Dne 27. ledna 1990 byl potvrzen 
sídelním biskupem v  Hradci Krá-
lové do r. 1998. V 90. letech biskup 
Otčenášek, jehož životní fi lozofi í 
i  praktikou bylo tzv. spřátelování,  
je pět základních kamenů, a  to: 
přátelství, vzájemnost, soucit, ne-
zištnost a naděje. Arcibiskup Karel 
Otčenášek zemřel 23. května 2011 
v  biskupské rezidenci v  Hradci 
Králové ve věku 91 let. Pohřben je 
v  kryptě katedrály Svatého Ducha 
v Hradci Králové. Je to kněz a bis-

kup svatého života. (V příštím čísle 
ECHA najdete vzpomínku na  ná-
vštěvu arcibiskupa Otčenáška na Ja-
roměřsku)

PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř, 
foto Jindřich Polák

(Starý Ples 1990)

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

HLEDAJÍ DOMOV
 Fenečky byly odebrány z velmi nevhodných podmínek.  Scarletka (3 roky) se 
více bojí, hlavně ze začátku. V překonání strachu je jí velkou oporou Jůlinka (1 
rok), proto jim hledáme společný domov, nechceme je rozdělovat. Obě jsou maz-
livé, přátelské a vděčné za společnost lidí. 
 Kendy je nalezenec, kterého nikdo nehledá, nikomu nechybí. Je to asi 5letý 
kříženec, moc hodný, přátelský, pohodář.

MÁTE PROBLÉMY SE SPLÁCENÍM VAŠÍ HYPOTÉKY?
Zajistím odkup Vaší nemovitosti a následné uhrazení stávající hypotéky. Též 
mohu zprostředkovat prodej Vaší nemovitosti, která je pro Vás fi nančně 
příliš nákladná a nákup nemovitosti s nižšími fi nančními náklady.

Na nákup nové nemovitosti Vám mohu 
zprostředkovat velmi levný hypoteční úvěr, 
který s Vašimi fi nančními možnostmi zvládnete 
bez problémů splácet. 

Podmínky hypotečního úvěru jsou nastaveny 
tak, aby na ně dosáhl co největší počet klien-
tů. Tedy i OSVČ s nízkým základem daně.

Tel. 737 877 694

Senior klub v Náchodě
Klubovna bude uzavřena 

i po celý květen. Uvolnění vládních 
nařízení se připravuje až na  čer-
ven, kdy se také v  náchodském 
tisku a  našich vývěskách dozvíte 
nové informace. Zřejmě již od 11. 
června by se mohly vracet zálohy 
za zrušený dubnový zájezd a květ-
nový pobyt v Chlumu u Třeboně.

Účastníkům wellness poby-
tu v  Piešťanech - Banka musím 
oznámit, že i  ten se v  červnu ruší 
z důvodu uzavření hranic. V červ-

nu snad již budeme mít informace 
z  hotelu Harmonia ohledně mož-
nosti vrácení záloh nebo o  jiném 
termínu pobytu. Přihláška se zá-
lohou na jednodenní zájezd 2. září 
„Králíky a okolí“ se pak bude přijí-
mat v klubovně Harmonie 2 od 18. 
června.

Na wellness pobyt v hotelu MAS 
v  Sezimově Ústí v  únoru 2021 je 
ještě několik volných míst, tak 
se zájemci budou moci přihlásit 
do  konce června v  klubovně Har-

monie 2 /po a čt od 15.30/. Infor-
mace na tel. 775 242 562 /po 19.h./ 
nebo e-mail: apobaru@seznam.cz, 
podá A. Poláková

Členská schůze je odložena a její 
konání bude oznámeno v  červno-
vém programu. Přejeme vám pev-
nou vůli a dobrou mysl k překoná-
ní dnešních událostí, abychom se 
opět ve  zdraví setkali v  klubovně 
Harmonie 2. Na shledání s vámi se 
těší členové výboru.

Firma Nový Elton a.s. 

Nové Město n. Metují 
přijme

muže či ženu na pozici:

KONTROLOR/-KA
soustružených dílů

Práce na plný úvazek v jedné směně, 
možno i na zkrácený úvazek.

Požadujeme schopnost čtení techn. 
výkresů. Kontrola jemných dílů pod 

mikroskopem.
Praxe 2 roky požadována.

Nástup ihned!

Informace: pí Martinková
tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

VZPOMÍNKA
Dne 28. 4. 2020 uplynulo 5 smutných let,

 kdy nás navždy opustil manžel, otec a dědeček, 
pan Miroslav Králíček 

z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomíná manželka, 
syn Petr s Irenou a vnučka Petra

VZPOMÍNÁME
Dne 4.5.2020 uplynou 3 roky, kdy nás navždy

opustila naše milovaná dcera, manželka,
maminka a babička, 

paní Lenka Juránková
z Náchoda.
Kdo jste ji znal,

 vzpomeňte na ni s námi.

         VZPOMÍNKA
Dne 13. května 2020 uplyne pět smutných roků, 

kdy nás navždy opustila naše maminka, 

paní Ludmila Schrötterová  

a dne 25. května uplyne 9 let, kdy navždy 

odešel náš tatínek, pan Lubomír Schrötter.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Syn Radek s rodinou

Také v  Hronově můžete najít auto-
mat na roušky. Umístěn je před budo-
vou radnice.

Umožňuje zakoupení roušek,  fi l-
trů do roušek, desinfekčního mýdla a 
desinfekce na plochy o objemu 0,5 l. 
Automat je veřejně přístupný 24 ho-
din denně. Platbu lze provádět pouze 
mincemi.

Automat na roušky

VZPOMÍNKA
Se smutkem v srdci vzpomínáme na

pana  Vladimíra Kožešníka
z Červeného Kostelce.

Dne 13.dubna 2020 uplynulo 15 smutných let
od jeho odchodu…

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

Manželka a děti s rodinami, vnoučata
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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

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.

Blahopřání
Dne 5.5. 2020 oslaví své životní jubileum paní Marie 

Zlámalová. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životního 
optimismu ji přeje manžel a synové s  rodinami včetně 
vnoučat a pravnoučat.

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

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Květnová výstava chovatelů se ne-
koná. Pokud to situace dovolí, usku-
teční se okresní soutěž mláďat králí-
ků, drůbeže a výletků holubů v areálu 
U Cihelny ve dnech 26. a 27. září.

Náchodští
chovatelé oznamují
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, 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

Již 75 let uplynulo od  skončení 
druhé světové války. Války, která při-
nesla utrpení celým národům, zmařila 
desítky milionů lidských životů i nadějí. 
Stalo se povinností nás živých, aby ctili 
památku mrtvých, kteří přinesli oběť 
nejvyšší. Zdálo se, že poučení z hrůz to-
hoto nejstrašnějšího válečného běsnění 
jsou dostatečná. Bohužel tomu ani dnes 
zcela není. Ve světě se stále válčí a ha-
raší zbraněmi. Od listopadu 1989 jsme 
svědky vzrušené diskuse o  minulosti 
a zároveň volání po skutečně pravdivé 
interpretaci novodobých dějin. Často 
se setkáváme s  „dějinami psanými ví-
tězi“ a dokonce s hanobením pomníků. 
Tak se mladá generace domnívá, že nás 
osvobodili převážně Američané. O 144 
tisících rudoarmějců padlých na našem 
území nevědí nic. Stejně jako o hrdin-
ství tisíců Poláků či Maďarů. Kapitulace 
německé posádky v Náchodě byla po-
depsána až 8. května 1945 ve 22 hodin. 
Během noci opustili příslušníci této 
posádky Náchod. Již od  doby odstra-
ňování německých nápisů se ve  městě 
objevovaly ve  stále větší míře česko-
slovenské a 9. května i rudé či sovětské 
vlajky. Zatímco vojáci wehrmachtu se 
bez větších problémů nechávali od-
zbrojit, v případě příslušníků zbraní SS 
tomu bylo jinak. Odpoledne 9. května 
zastřelili tři místní dobrovolníky. Veli-
tel strážního oddílu v oblasti německé 
celnice se proto rozhodl neodzbrojovat 
je a umožnit jim volný průchod. Z to-
hoto důvodu se jejich uzavírací jednot-

ka přibližně s osmi samohybnými děly 
a pěším doprovodem dostala bez pro-
blémů až na  náchodské náměstí. Zde 
po 18 hodině zastavili, ale po chvíli se 
vrátili zpět k  hranicím, aby pozdrželi 
první sovětské vojáky a  umožnili tak 
hlavnímu proudu uprchlíků získat čas 
k nočnímu ústupu k americké armádě. 
K hlavnímu střetu mezi příslušníky SS 
a  přijíždějícími sovětskými dělostře-
leckými soupravami došlo v  prostoru 
nové české celnice. Rudoarmějci útok 
nečekali, protože od podepsání kapitu-
lace uplynula řada hodin. Po  krátkém 
boji byli přemoženi a většinou se ukryli 
ve  sklepení celnice. Odtud byli vyzvá-
ni, aby vyšli beze zbraní a se zvednutý-
ma rukama. Byli povražděni převážně 
ranou do  týla. S  několika desítkami 
sovětských vojáků zahynulo devět na-
šich dobrovolníků. Desítky dalších byly 
zraněny. Teprve poté mohl Náchod 
přivítat své osvoboditele, příslušníky 
291. gatčinské divize v čele s generálem 
V. K. Zajončkovským. Dne 12. květ-
na se konal výpravný pohřeb obětí 
z  Bělovse. Tehdy vlastně teprve skon-
čila v Náchodě válka. I  letos si KSČM 
připomene výročí osvobození nejen 
u  památníku Rudoarmějce na  měst-
ském hřbitově a  u  celnice v  Náchodě, 
ale po celém okrese. Pokloníme se spo-
lečně památce všech, kteří položili své 
životy, abychom my mohli žít. 

Mgr. Soňa Marková,
předsedkyně OV KSČM v Náchodě

Poděkování a lásku vám …

Police nad Metují , Ostašská 414, tel. 608 111 830

NOVĚ OTEVŘENÁ
PRODEJNA / SHOWROOM

PRODEJNA náhradních dílů a příslušenství na automobily
JIŽ 14 LET   ZKUŠENOSTÍ V PRODEJI A SERVISU

ZNAČKOVÝCH 4KOLEK TGB, LINHAI, ACCESS MOTOR, ARCTIC CAT aj....
�  Prodej skútrů, 4kolek BUFFLER
�  Prodej elektrovozítek SELVO
�  Prodej přívěsných vozíků KLABO aj...

Počátkem dubna podepsal ná-
chodský starosta Jan Birke smlouvu 
o  dílo se zástupcem   společnosti 
MADOS MT s.r.o., která bude zho-
tovitelem nového mostu přes řeku 
Metuji v  Bělovsi. Jedná se o  jednu 
z největších investic města Náchoda 
v letošním roce. 

Nový most v  ulici U  Zbrojnice 
za 32,5 milionů korun začala fi rma 
MADOS MT stavět v těchto dnech. 
Stavební práce budou zahájeny de-
molicí stávajícího mostu. Ten nový 
bude širší, obousměrně průjezdný 
s chodníkem pro pěší a novým ve-
řejným osvětlením. Oproti stávají-
címu mostu bude veden v nové ose 
a tudíž lépe navazovat na místní ko-
munikace.

„V  této lokalitě tak dojde nejen 
ke  zlepšení dopravní obslužnosti 
a zvýšení bezpečnosti chodců a řidi-
čů, ale zároveň se most stane novou 
dominantou lázeňského území a dů-
ležitým spojovacím prvkem pro jeho 
budoucí rozvoj,“ uvedl místostarosta 
Jan Čtvrtečka.

V Náchodě-Bělovsi 

bude stát nový most

Pane náměstku, jaká je situace při rekonstrukci a dostavbě náchodské nemocnice? 

V  současné době jsou uzlové termíny stavebních 
dodávek plněny dle uzavřené smlouvy. Finále sta-
vebních prací je plánováno na konec července. Ko-
laudace by měla být v polovině srpna. Ihned po ko-
laudaci bude zahájen zkušební provoz, který bude 
trvat tři až čtyři měsíce.  Celá stavba  pokračuje dle 
harmonogramu. Kolik bylo aktuálně na stavbě pro-
fi nancováno? Na konci března se jednalo o 880 mi-
lionů korun. Do 30.3.2020 jsme byli navíc schopni 
zvládnout výstavbu v rámci vlastních prostředků 
Královéhradeckého kraje, což překonalo původní 
předpoklad.  Od 1.4. 2020 má kraj na dostavbu ote-
vřen úvěr u bankovního domu za velmi přijatelných 
podmínek, jelikož jsme úvěrový rámec s péčí řád-
ných hospodářů dojednávali již před 2 lety. Předpo-
kládaná cena medicínské technologie, IT technologií 
a vybavení nábytkem osciluje zatím v rozmezí 360 – 
380 milionů korun.      Děkujeme za odpověď. ECHO

Otázka pro Ing. Aleše Cabicara – náměstka hejtmana 

KHK s gescí zdravotnictví

www.kscm.cz
facebook.com/komunistickastranacechamoravy

ZA OSVOBOZENÍ
NAŠÍ VLASTI
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*Sportovně založený muž 39/186 
hledá ženu do 37 let k vážnému i ka-
marádskému seznámení z Náchoda a 
okolí, rád čtu, zahradničím, vařím… 
„ Kapka lásky je víc než vodopád zla-
ta“. Jestli jsem Tě tímto zaujal, neváhej 
a napiš na tel. 775 255 186
*Rozvedený 50/178/78 podnikatel, 
záliby příroda, vaření, hledá poho-
dovou ženu, která má ráda život na 
vesnici v  rodinném domě. Dítě není 
překážkou. Prosím nejdříve SMS na 
603 900 690

*Pronajmu velký byt 3+1 v Jaromě-
ři. Povin. kauce, výběrové řízení (pro 
pracující). Tel. 608 86 98 85
*Prodám byt 3+1 v  osobním vlast-
nictví na Malecí v  Novém Měs-
tě n.M. Cena 1  800  000,-Kč. TEL.: 
775 611 206

*Pronajmu velký byt 2+1 (57 m2) 
po komplet rekonstrukci (nová
kuchyň vč. spotřebičů, kou-
pelna) v bytovém domě v
Náchodě - Staré město. Nájem 7000 + 
služby + elektro (cca 4000). Možnost 
garáže. Pouze nekuřákům, kauce 25 
tis. Tel. 602 265 121
* Pronájem nově zrekonstruované-
ho bytu 1+1 v Běloveské ulici v Ná-
chodě. Nájem 4000,- + energie. Kauce 
10 000,-. Od června 2020. Tel.724 417 
248
*Pronajmu byt 2+kk, v Novém 
Městě nad Metují, novostavba,
cena 11 800,-Kč včetně služeb. Tel. 
777 551 022
*Pronajmu byt 2+1, Česká Skalice, 
5500 + služby. Tel.:702 461 709
*Pronájem bytu 1+1 50 m2 v centru 
Červeného Kostelce. Nájem 4.000 Kč, 
kauce 12.000 Kč. Kontakt 604 774 155 
*Pronajmu dlouh. byt 3+1 + sklep, 
balkon, 74 m2 ve 4.NP v  Náchodě 
sídl. Branka. Nájemné 6.000,- Kč + 
inkaso 2.200,- Kč + el. 1000 + plyn 
2000 + kauce. Tel. 608 90 30 50
*Sháním podnájem bytu 3+1 na síd-
lišti u nemocnice v Náchodě. Tel.733 
351 949
*Pronajmu byt 3+1 v Náchodě sídl. 
Branka, info tel.:777 311 797
*Prodáme DB 3+1 78,5 m2 v Nácho-
dě sídl. SUN, cena 1,99 mil.Kč.
TEL.: 732  839  764, Email: 
bytnachodsun@email.cz. RK NEVOLAT
*Pronájem bytu 1+4 (120 m2) v Po-
lici n.M.. Nájem 8500,-Kč + energie. 
Kauce 2 nájmy, příp. dohoda. TEL.: 
739 449 087
*Pronajmu dlouhodobě DB v  Ná-
chodě, sídliště U Nemocnice, 1+1, 
s  balkonem,  zateplený, nová okna, 
pěkný výhled do Starého Města, VII. 
patro, výtah, 44 m2, zákl. vybav., pří-
pojka TV a WI-FI, volný od 1.5.2020 
, cena 6000,-Kč vč. energií, kauce 1 

nájem, pouze pro slušné nájemce bez 
exekucí, Tel. 603 961 658
*Prodám nový luxusní družstevní 
byt 3+kk v Náchodě v nízkoenerge-
tickém domě s vlastním parkovacím 
stáním. Kontakt 730 517 357, 733 
735 709. www.sbdnachod.cz
*Pronajmu byt 2+kk po kompletní 
rekonstrukci včetně kuchyně a spo-
třebičů   v  Náchodě ulice Běloveská. 
Okna bytu jsou k řece. Nájem 8900,-
Kč + energie. Požaduji tříměsíční 
vratnou kauci. Tel.774 224 446
*Prodám DB 2+1 s balkonem a skle-
pem v  Běloveské ulici v  Náchodě. 
Cena 1.500 000,-Kč. Ihned k nastěho-
vání. TEL. 605 441 323

*Prodám stavební pozemek v Dolní 
Radechové, polosamota, s protéka-
jícím potokem. Cena 1 490 000,-Kč. 
Tel. 608 66 77 30

*Pronájem rodinného domu 4+1 s 
garáží a zahradou, Nové Město nad 
Metují, Krčín. Kontakt: +420 777 
157 176
*Hledám k dlouhodobému podnáj-
mu chatku, zahradu, kterou budu
udržovat na víkendy s rodinou za ro-
zumnou cenu. TEL.:777 760 266

*Prodám palivové dřevo 
500Kč/bm. Při větším odběru
možná sleva. TEL.: 733 644 249
*Prodám pulitráky 2 páry nové, 
žehličky, mincíř, rybařinu, starší 
plyn. hořák 20 ks, psací stroj, kni-
hy + časopisy, voj. kalhoty tep. + 
sumku, helmu hasič., kov. odznaky, 
židle z  chrom. oh. trubek, příbory, 
plyn bombu 10 kg plnou, činky na-
kládací, sklopné lavice, starší věci 
na Spartaka, PE trubky 30 m. Tel. 
732 456 095
*Prodám ozdobné kameny – vhodné 
k jezírku, na zahradu apod. Cena dle 
váhy kamene. TEL.: 602 145 222

*Nabízím palivové dřevo štípa-
né smrk délka od 25cm do 60cm 
dle dohody. Cena za prms 590Kč. 
Dále nabízím štípání vašeho dřeva 
u vás nebo přímo v lese do 42cm 
průměru kmene. Možný odvoz. 
Lokalita okres Náchod, Trutnov. 
TEL.: 739 539 017

*Koupím válcový šrotovník 
- mačkač obilí nebo jen válce.
Výrobce Rousek, Slavík, Vaněk. Mob: 
739 711 628
*Koupím i nepojízdný malotrak-
tor TK 14 (i bez motoru). Mob:
603 487 428
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice, knihy i 
celou pozůstalost. Peníze na ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

*Koupím historické Rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografi e, reklamní fotogra-
fi cké materiály. TEL.: 777  559  451
* Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, 
hry apod. TEL.: 603 549 451
* Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Plat-
ba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, unifor-
my, vyznamenání i z období socialismu 
v jakémkoli stavu. TEL.: 603 549 451
* Koupím staré fi lmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
 * Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoapa-
ráty, vyznamenání, mince a bankov-
ky, pohlednice a známky. TEL.: 724 
020 858

* Koupím staré, nepotřebné i 
poškozené věci, veškeré hračky 
KDN aj.., různé vláčky MERKUR 
aj.., starožitný a chromovaný ná-
bytek a jiné zajímavosti do r.1975, 
hodiny, hodinky, hudební nástroje, 
fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plakáty, 
voj.výzbroj a výstroj, veterány atd. 
TEL.: 608 811 683
* Koupím vše s  hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budíky, 
propagační materiály, knihy, pla-
káty, různé součástky i díly, např. 
od fy PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

*Provádím sečení pozemků a za-
hrad. Volat po 19. hodině. TEL.: 
702 058 279

* NONSTOP Hodinový manžel pro 
Královéhradecký kraj. Tel: 775 114 
147
*Převedu záznamy z  videokazet 
na DVD nebo fl ešku. Levně. Tel. 
777 554 484
*Žena v ID hledá spolehlivou paní 
na pravidelnou výpomoc v domác-
nosti.  Náchod, Tel. 737 906 436 (vo-
lejte prosím mezi 10-16h)

*Prodám zimní pneu GOODYEAR 
ULTRA GRIP 205/55R16, komplet 
4000 Kč. Tel. 777 735 666

*Daruje někdo kotě k domu se 
zahradou? Nejlépe kocourka.
Tel.: 777 911 275

SOUKROMĚ                            ROZUMNĚ                             ŠIKOVNĚ                                  RYCHLE

HYPOTÉKY – ÚVĚRY
DŮM, BYT, CHATA
Info: 604 505 605
www.pojistenicohla.cz 
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AUTO - MOTO
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508,  732 257 957
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář
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2

2
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KOUPÍM

 křesla

 květinové stěny

 školní pomůcky

 koně na přeskok

 gymnastické

  nářadí

 žíněnky

TEL. 777 24 86 24 

Vyklízení a likvidace 

HROMOSVODY
Montáž * Opravy

* Revize

Tel. 776 543 988

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Vše na stránkách www.bazenek.eu
tel.: 739 932 231

prodejna Palackého 162, Jaroměř

baz.chemie a příslušenství, 
bazény, písek, sůl

Prodejna otevřena od 9:00-
11:30 a 12:30-16:00 nebo 

osobní odběr na bazenek.eu 

Přijmu obsluhu na parkoviště
v Náchodě

Vhodné pro důchodce
Tel. 602 399 594

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

Nejlevnější
stavební materiál

Kompletní sortiment
Cenové nabídky ZDARMA

Tel.: 775 114 147
Email: cancara.m@seznam.cz

RŮZNÉ

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

   776 622 777
www.realitytichy.cz
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V Oblastní nemocnici Náchod končí 
omezení poskytované péče

Oblastní nemocnice Náchod 
obnovuje vzhledem ke  stabilizaci 
epidemiologické situace a  výzvy 
ministra zdravotnictví péči o  pa-
cienty. V  uplynulých dnech se 
nemocnice soustředila převážně 
na  neodkladnou péči. Organizaci 
práce uzpůsobila tak, aby byla jed-
nak připravena pečovat o pacienty 
s nemocí COVID-19 a zároveň také 
zvládat veškerou akutní péči. „Nyní 
chceme, aby se rozsah poskytova-
né péče co nejvíce přiblížil aktu-
álním potřebám pacientů. Vedle 
toho také chceme samozřejmě co 
nejvíce chránit naše zdravotníky,“ 
říká k obnovování provozu náměs-
tek léčebné péče Miroslav Švábl. 
„U vstupu do nemocnice vyplní ka-
ždý příchozí krátký dotazník, vyde-
zinfikuje si ruce a navlékne připra-
vené rukavice. V případě, že nemá 
vhodnou roušku zakrývající ústa 
a nos, obdrží od nemocnice novou 
čistou roušku, kterou nám věno-
valo mnoho štědrých dárců“, do-
plňuje Markéta Vyhnanovská, ná-
městkyně pro ošetřovatelskou péči. 
Nemocnice již v  současné době 
vyšetřuje všechny hospitalizované 
pacienty na COVID-19. V případě 
akutních příjmů ihned po  přijetí, 
v případě plánovaných příjmů ještě 
před přijetím. Zdravotníci také po-

užívají ochranné respirátory třídy 
FFP2. Snaží se tak chránit pacienty 
i  sebe. Nemocnice vybízí pacienty, 
aby neodkládali návštěvu lékaře 
v případech, kdy je trápí zdravotní 
obtíže. Zanedbání péče by mohlo 
mít negativní dopad na jejich zdra-
votní stav. 

Oblastní nemocnice Náchod 
a  Trutnov poskytuje vyšetření 
na Covid-19 i samoplátcům

Do odběrových stanů umístěných 
v areálech náchodské a  trutnovské 
nemocnice, kde dosud zdravotníci 
vyšetřovali pouze indikované paci-
enty, mohou od 27. 4. zamířit také 
zájemci z řad samoplátců. Musí ale 
splnit stanovený postup a podmín-
ky, mezi které patří hlavně objed-
nání na vyšetření předem a dosta-
vit se na místo ve stanovený termín. 
V případě zájmu o vyšetření v Ob-
lastní nemocnici Náchod volejte 
v pracovní dny v čase 6:30 – 15:00 
telefonní číslo 607 029 093, pro vy-
šetření v Oblastní nemocnici Trut-
nov kontaktujte mezi 6:30 – 14:30 
linku 737 231 167. Všichni zájemci 
o vyšetření jsou žádáni o trpělivost 
a pochopení. Přednost mají pacien-
ti s doporučením od lékaře. Odbě-
rové stany jsou v  provozu od  8.00 
do 12.00 hodin.

Buldoček aVANTTI rozdával, spolu se svým  pánem, radost na řadě akcí v našem regionu. Možná i vy jste se s ním  
potkali na některé z nich. Vzpomínku na aVANTTIHO naleznete na jeho oblíbeném místě, u řeky Úpy ve směru 
Zlič - Ratibořice (foto č.1). Štafetu radosti při setkávání lidí a zvířat od aVANTTIHO převzala fenka AGI (foto č.2). 
Foto archiv Štefana Bartóka

Galerie má #pootevřeno
Galerie výtvarného umění v Náchodě 

je součástí kampaně Královéhradecké-
ho kraje #pootevřeno. Ačkoliv je v sou-
časné době galerie uzavřena, připravuje 
celou řadu projektů na sociálních sítích. 
Na youtube si tak můžete virtuálně pro-
hlédnout výstavu „Řekni, kde ty kytky 

jsou…“ nebo se každý čtvrtek na face-
booku galerie účastnit on-line dílen 
nejen pro rodiče s dětmi „Ťuk, ťuk. Kdo 
tam? Galerie.“ Dalším projektem jsou 
pondělní facebookové a  instagramové 
„Návraty“ jako připomínka vernisáží 
k výstavám, které již proběhly.

Spisovatel Ota Pavel (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 No-
vého Města nad Metují, které mapuje 
pětidílný seriál novin ECHO.

Starosti i radosti časů
nedávných 

Vlivem změn v  legislativě se areál 
sádek v  roce 2008 stal majetkem státu. 
Naše organizace tímto okamžikem byla 
postavena před zásadní rozhodnutí, zda 
tento areál dokážeme odkoupit.  Bylo 
to pro nás veliké zklamání, neboť náš 

člen p.  Jaroslav Podolský (jako okresní 
starosta) nás ubezpečoval, že vše zařídí 
a nemusíme se ničeho obávat. Opak byl 
ale pravdou. Byli jsme postaveni před 
osudové rozhodnutí. Nebylo to opravdu 
lehké, i když nám byla nabídnuta mož-
nost předkupního práva na  odkoupení 
do vlastnictví MO - a to za cenu 1 mi-
lion  200 tisíc korun. Byla to opravdu 
rána pod pás když v ceně za areál bylo 
započítáno i vše, co rybáři na své nákla-
dy vybudovali . Měli jsme k  dispozici 
jen třetinu požadované částky. Bylo to 
období mnoha bezesných nocí…Banky 
nám úvěr poskytnout nechtěly. Po  ně-
kolika osobních jednáních nám k  naší 
radosti pomohlo město a poskytlo nám 
bezúročnou půjčku s možností postup-

ných splátek. Radost nám dělala i práce  
s mládeží. Vznikl kroužek Lipánci. Děti 
pod záštitou DDM se začaly aktivně vě-
novat teoretické i praktické výuce. Kaž-
dým rokem roste počet dětí v kroužku. 
S nimi se hlásí  do řad ČRS i maminky! 
V  roce 2014 jsme odprodali chovné 
rybníčky ve Vysokově. Od L.P. 2014 se 
naše MO pravidelně účastní společné-
ho úklidu na vodní nádrži Rozkoš. Rok 
2016 se stal pomyslným milníkem, kdy 
byl na  řece Metuji postaven první rybí 
přechod (v  souvislosti s  rekonstrukcí 
jezu u obce Dolsko). Roky 2016 a 2017 
sebou nesly postupné úpravy a  rekon-
strukci stávající klubovny. V  roce 2018 
bylo započato s výstavbou nové kanali-
zace v ulici Železova louka – příjezdové 
komunikaci do  areálu sádek. Podařilo 
se vybudovat i přípojky vodovodu i ka-
nalizace. Podzim roku 2018 také přinesl 
další vypuštění přehrady Zákraví. Při 
výlovu s asistencí rybářů firmy Kolowrat 
bylo   možné vidět i  velmi atraktivní 
ryby. Takové byly časy dávné i nedávné 
novoměstského  rybářství, které letoš-
ní rok slaví 100 let existence. Petrův 
zdar do další stovky! 

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

foto: Pstruzi, kapři, hlavatky i jeseteři. Portfolium rybářských úlov-
ků je velmi pestré. (snímek Jan Roubal)

Úterní trhy

v Dobrušce
V  úterý 21. dubna se v  Dobrušce 

otevřely pravidelné trhy na  tamním 
náměstí F. L. Věka. Povoleno bude 
prodávat pouze „farmářský“ sor-
timent. Stánek musí mít zajištěnu 
dezinfekci pro zákazníky a  prodáva-
jící musí mít rukavice na výdej zboží 
a příjem hotovosti. Stánky budou roz-
místěny s dvoumetrovými rozestupy.

Deratizace
Společnost Českoskalické vodár-

ny oznámila,  že v  termínu od  11. 
do  15.5.2020 bude provedena dera-
tizace kanalizační sítě města Česká 
Skalice v  její správě. Následné kont-
roly a dosypání nástrah se uskuteční 
v  období od  25. do  27.5.2020. Ploš-
ná deratizace bude ukončena včet-
ně následných kontrol nejpozději 
do 12.6.2020.
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