
Ročník 27 / číslo 12 / 15. května 2020           ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY           26 000 VÝTISKŮ                                

Příští Echo vychází 29. května 2020

WWW.NOVINYECHO.CZ

jaro 1591,

velký požár Červeného Kostelce

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

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

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Nové situace generují nové výzvy.
Hledáme samostatné účetní do týmu vedení účetnictví

Nabízíme krátkodobé kontrakty v účetní praxi pro práci z domu

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

Tel: 491470572, www.billcom.cz

KURZY DOBRÁ PAMĚŤ

Více info na www.kurzy-dobra-pamet.estranky.cz
nebo na www.gatenachod.cz,

sekce PRO STUDENTY, rubrika KURZY DOBRÁ PAMĚŤ
Přihlášky: lada.petrankova@gatenachod.cz

nebo 603440969 (do 14. hod. nebo SMS)

- Základní kurz
- Dvoudenní víkendový (SO, NE)

Termín 6. a 7. června 2020

– paměťové techniky 
a techniky učení –

MYTÍ A STŘÍHÁNÍ 
PSŮ A KOČEK

@

JANA
PULTEROVÁ

 723 039 941        pulty@seznam.cz

10 LET PRAXE
VE STŘÍHÁNÍ

DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

Stejně jako v dalších městech se v úterý 
12. května ve 12:00 h po dobu jedné minu-
ty rozezněly sirény sanitních vozů na Mí-
rovém náměstí v Broumově jako připome-
nutí Mezinárodního dne sester. Zvuk sirén 
byl poděkováním zdravotním za  jejich 
každodenní náročnou práci, nejen v době 
pandemie COVID 19. Den sester je osla-
vován na  celém světě  příležitosti výročí 
narozenin anglické ošetřovatelky Florence 
Nightingale (1820 – 1910).

Den sester

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 425,-/449,-/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

Ve  středu 6. května v  ranních 
hodinách byl nahlášen požár naší 
provozovny č. 2 v Polici nad Metují. 
V  počátku nebyla zasažená plocha 
větší než 500 m2, ovšem následně 
díky mohutnému větru a  kompli-
kovaným podmínkám hašení došlo 
i přes obrovskou snahu desítek ha-
sičů k rozšíření požáru na násobné 
plochy. V  tento moment začal boj 
o záchranu dalších navazujících hal, 
ve kterých byla již umístěna techno-
logie za desítky milionů korun, na-
víc s velkým podílem plastů a hrozi-
lo, že bude zasažena kompletně celá 
továrna. Po příjezdu plošin z Hrad-
ce Králové, které dávkují 2 m3/min 
došlo ke  krátkodobému zlepšení, 
ovšem díky padajícím konstruk-
cím a střechám byl zamezen vnitřní 
přístup a velké drama pokračovalo. 
Velitel zásahu plk. Ing. David Pouč 
zvolil správnou strategii, aby se za-
bránilo šíření požáru dále, a  to se 

opravdu podaři-
lo. Celkově pla-
meny zcela zni-
čily plochu větší 
než 6000 m2, technologie v sousedí-
cích halách nebyla poškozena a dal-
ších více než 9000 m2 výrobních 
ploch bylo zachráněno, za což patří 
díky všem účastníkům zásahu, kte-
rých bylo více než 100 z těchto obcí 
a měst:

HZS stanice Náchod, HZS 
stanice Broumov, HZS stani-
ce  Hradec Králové, JSDH Police 
nad Metují, Žďár nad Metují, Vel-
ké Petrovice, Suchý Důl, Hronov, 
Machov, Velké Poříčí, Teplice nad 
Metují, Červený Kostelec, Česká 
Metuje, Dolní Radechová, Radva-
nice, Meziměstí.

Ještě jednou děkujeme za enorm-
ní nasazení všech a  jsme rádi, že 
nikdo nebyl zraněn. Zároveň chce-
me poděkovat vedení města Police, 
za pomoc během požáru, starostovi 
Jiřímu Beranovi a  místostarostovi 
Jiřímu Škopovi. Řada okolních � -
rem se nabízela s nabídkou pomoci 
a solidarity. Příčina se nadále vyšet-
řuje.                    Petr Hauk, jednatel 
Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Firma HAUK děkuje hasičům 
za jejich nasazení

Firma Victus Lavibell s.r.o   věnova-
la broumovskému gymnáziu šest no-
vých notebooků značky Lenovo.  Tato 
technika pomáhá gymnáziu realizovat 
dálkovou výuku v  době koronavirové 
epidemie. Notebooky by měly být  vy-
užívány i po skončení nouzového stavu, 
například pomohou žákům při dlouho-
dobé nemoci a usnadní jim spojení se 
vzdělávacím ústavem.

„Noťasy“ pro gymnazisty“

Opět máme otevřeno

SERVIS mobilních telefonů
Znovu začínáme přijímat, vydávat a servisovat zakázky tak, abyste vy mohli fungovat.

Poradíme Vám telefonicky nebo si domluvíme termín k nám na provozovnu.

Potřebujete pořídit, opravit, zapůjčit mobilní telefon,

případně vyřešit příslušenství k mobilu?



Vzpomínka
Dne 14. května 2020 uplynulo 30 smutných let, 

kdy nás náhle opustil náš drahý manžel, tatínek,  
pan Petr Španiel.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi 
manželka Jaroslava, dcery Petra a Aneta.
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Vzpomínka
Dne 20.5.2020 by se dožila 100 let 

paní Liduška Štantejská.

Vzpomíná syn Vojta a ostatní sourozenci

Vzpomínka na arcibiskupa Karla Otčenáška (1920-2011)
Jaroměřské stopy

Na  velikonoční pondělí 13. dubna 
2020  uplynulo přesně sto let od na-
rození někdejšího arcibiskupa Karla 
Otčenáška, 23. sídelního královéhra-
deckého biskupa. Otčenáškovy  stopy 
najdeme na  Jaroměřsku od počátku 
90. let 20. století. Byl jsem jejich pří-
mým účastníkem a svědkem.  Po Lis-
topadu 1989 jej pozval josefovský a ja-
senský pan farář P.  Antonín Sýkora 
(1912-1993), oddaný přítel pana bis-
kupa, na slavnost 300 let od založení 
barokní kaple sv. Huberta (z r. 1690), 
patrona myslivců, na  Starém Ple-
se   a na její renovaci konanou v roce  
1990.  Biskup  Otčenášek dal podnět 
papeži, aby Jan Pavel  II. udělil čestný 
titul monsignore, papežský kaplan,  
p.  faráři Antonínu Sýkorovi (1912-
1993) v Josefově. K této poctě se ko-
nala slavnost za účasti biskupa Otče-
náška k Sýkorovým 80. narozeninám  
v  pondělí 20.7. 1992 v  josefovském 
kostele za  účasti biskupa Otčenáška. 
Z  iniciativy Mons. A. Sýkory  také 
biskup Otčenášek v neděli 25. červen-
ce 1993 posvětil nový  zvon sv. Jakuba 
do kostela sv. Jakuba v Jaroměři. Také 
později pan biskup Otčenášek zavítal 

do  Jaroměře, kdy v  sobotu 13. září 
1997 posvětil zrenovovaný Mariánský 
sloup v  Jaroměři, prvořadé památky 
českého baroka z  doby prvořadého 
sochaře M.B. Brauna, za  účasti sta-
rosty města dr. P. Mertlíka a místosta-
rostky ing. J. Jelínkové (viz. fotografie) 
a  dalších oficiálních hostů.  Josefov 
biskup Otčenášek navštívil v pátek 5. 
prosince 1997, kdy vysvětil nově zbu-
dovanou kapli na faře v Josefově.  

Arcibiskup Karel Otčenášek je vý-
znamná osobnost českých dějin i ka-

tolické církve. Vděčně na něho vzpo-
mínáme a  vážíme si jeho odkazu, 
zejména svatodušního spřátelování, 
na  něž navazuje i  kardinál Dominik 
Duka, pokračovatel v Otčenáškových 
intencích.

(Soupis použité literatury je k dispo-
zici u autora, cizí i vlastní články z let 
1993-2020.) 

PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř, foto 
Jindřich Polák

(Starý Ples 1990)

Laboratoř náchodské nemocnice začíná testovat vzorky na Covid-19
Mikrobiologická a imunologic-

ká laboratoř v Oblastní nemocnici 
Náchod přibyla na seznam labo-
ratoří, které testují přítomnost ko-
ronaviru v odebraných vzorcích. 
V Královéhradeckém kraji se tak 
stala partnerem laboratoří Oblast-
ní nemocnice Trutnov a Fakultní 
nemocnice Hradec Králové, kde se 
vzorky na Covid-19 vyšetřují. La-
boratoři to umožnil pronájem pří-
strojů na zpracování vzorků. 

„Urychlené dodatečné dovybave-
ní náchodské laboratoře o izolátor 
a PCR analyzátor je základem pro 
rozšíření možnosti laboratorního 
vyhodnocování odebraných vzorků 
od suspektních pacientů s Covid-19. 
Bylo a je naší permanentní snahou 
rozšířit možnosti laboratorního vy-
šetření. Naše krajské zdravotnictví 
má tak dnešním dnem další praco-
viště, čímž posilujeme své možnosti 
při odeznívání první vlny před pří-

padnou druhou vlnou tohoto ne-
předvídatelného onemocnění,“ řekl 
k novým možnostem náchodské 
laboratoře náměstek hejtmana pro 
oblast zdravotnictví, Ing. Aleš Ca-
bicar. 

O testování na Covid-19 je v sou-
časnosti velký zájem. V náchod-
ském odběrovém stanu zdravotníci 
denně odeberou 50–60 vzorků od 
pacientů. Tyto vzorky se dosud 
transportovaly do mikrobiologické 
laboratoře v trutnovské nemocnici, 
která je pod velkým náporem. Kro-
mě pacientů s doporučením od lé-
kaře provádí zdravotníci v náchod-
ském a trutnovském odběrovém 
stanu vyšetření také samoplátcům, 
jejichž zájem roste. Nemocnice 
oslovují především zaměstnavatelé, 
kteří potřebují testovat zaměstnan-
ce kvůli jejich přeshraničním ces-
tám. Rozšíření kapacity testování 
v nemocnicích Královéhradeckého 

kraje zkrátí čekací dobu na výsled-
ky testů a umožní odbavit více zá-
jemců.

„Pro nás je v tuto chvíli největ-
ším přínosem zkrácení doby mezi 
odebráním vzorku a výsledkem, 
tedy dobu, kdy musí zdravotníci 
přistupovat k hospitalizovaným pa-
cientům s podezřením na Covid-19 
jako k pozitivním, v režimu zvýšené 
ochrany před možnou infekcí. Paci-
entům to přinese možnost dřívější 
hospitalizace na běžném oddělení,“ 
popsal pozitiva rozšířeného testo-
vání ředitel náchodské nemocnice 
RNDr. Jan Mach. 

„Jsem ráda, že největší krajská 
nemocnice, jakou je Oblastní ne-
mocnice Náchod, bude takto žáda-
né a důležité vyšetření od nynějška 
zajišťovat,“ dodala předsedkyně 
představenstva Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kra-
je, Ing. Ivana Urešová. 

Vedle přímé metody PCR na 
COVID-19 připravuje náchodská 
nemocnice také možnost vyšetření 
kvantitativním testem na zjištění 
protilátek IgG proti nemoci Co-
vid-19, který může potvrdit prodě-

lané onemocnění. I toto vyšetření, 
které se provádí z krve pacienta, 
nabídne nemocnice samoplátcům. 

FOTO: Izolátor RNA,
v pozadí laminární box,

kde se vzorky pipetují

Vzpomínka
Dne 7.5.2020 uplynul smutný rok, kdy nás opustila 

naše milovaná maminka a babička,  
paní zlatuška Truněčková.

S láskou vzpomíná syn pavel, vnučka Renatka,
Verunka a pravnoučata Dominiček a Theinka

Do 31. října 2020 bude uzavřena 
silnice v obci Bohuslavice v úseku 
od odbočky k „Horkalenu“ po kři-
žovatku na Slavětín. Sledujte pečli-
vě objízdné trasy ve směru od No-
vého Města nad Metují i  Hradce 
Králové! A nohu z plynu… 

Uzavírka Černčice
- Bohuslavice

Od  svých babiček a  dědů jsem se 
hodně naučil. Z jejich vyprávění, způso-
bu života, práce i osudů. Jak těžké bylo 
procházet válkami, krizemi a osobními 
tragédiemi. Nakonec i  nemocí, nemo-
houcností a odchodem na věčnost. Viděl 
jsem, co všechno může osud přinést. Že 
to vše k životu patří. Vím sám, jak důle-
žitá je to zkušenost pro dospívající, když 
dosloužíte blízkým až do  jejich skonu. 
Pak si více vážíte, jak se žije nyní nám. 
Pro mě jako kluka prarodiče znamenají 
hlavně prázdninové pobyty. Většinu času 
jsme takto s bratrem strávili ve Velké Je-
senici. Babička nám „hošům“ vyvářela, 

jezdili jsme na  výlety a  byli jsme jako 
v bavlnce. Druhý děda byl zase od Kutné 
Hory a měl doma koně, což pro nás byla 
velká atrakce. Navíc s  bratranci jsme 
na  týden vždy udělali skutečně gang 
uličníků, kteří si společný pobyt uměli 
užít. Senioři jsou pro společnost velmi 
důležití a  je třeba odmítnout úvahy, že 
jsou nám na obtíž, že ji jen zatěžují a při-
jímat „skartační mentalitu“. Naopak. 
Jsem proto rád, že jsem nezaznamenal 
žádné povzdechy vůči nejstarší generaci, 
že hlavně kvůli nim jsme se museli v ko-
ronavirové krizi omezit a uskrovnit. A to 
je moc dobře. Váš Pavel Bělobrádek

Babičky a dědečkové jsou důležití

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            
Prodej moderního apartmánu s terasou   v Horním Maršově ...........................................3 100 000,- 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

Cena: 2 690 000,- Kč

Vzpomínka
Nezemřel, kdo celý život lásku a péči rozdával….

Dne 18.5.2020 by se dožil 100 let náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan zdeněk RYkR,
 vedoucí VČE z Náchoda.

Dne 20.5.2020 uplyne 25 let od jeho úmrtí.

Stále vzpomínají manželka 
a synové s rodinami

Dne 20. května 2020 to bude šest smutných let, 
kdy naposledy dotlouklo srdíčko 

naší milované maminky, babičky a prababičky, 

paní  anny Štěpánové z Libchyně.

Nikdy nezapomeneme
zarmoucená rodina

Vzpomínka
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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.

Nejnižší ceny plynu zákazníků JES 
s běžnými spotřebami 
od 0 do 63 MWh/rok

„Mexiko je úžasná země s nesmír-
ně milými a  povídavými lidmi. Pro 
mnohé je Mexiko synonymem drog, 
vražd a  únosů. Je ale třeba říct, že 
boje s  drogovými kartely svádí vlá-
da zejména na  severu země, kde se 
nachází americko-mexická hranice, 
přes kterou se pašují drogy do Spoje-
ných států. Turistické oblasti, kterými 
jsou poloostrov Yucatán, anebo cent-
rum hlavního města, jsou bezpečné, 
střežené ozbrojenci. V ostatních čás-
tech země je problémem spíše men-
ší kriminalita, ale pokud se v  noci 
nepohybujete v  temných uličkách 
na  periferii města, neupozorňujete 
na  sebe cennostmi nebo větším ob-
nosem peněz, tak se vyhnete jakým-
koliv komplikacím,“ říká Mgr. Milan 
Školník z Univerzity Hradec Králové, 
který je v  Mexiku druhým měsícem 
na výzkumném pobytu v rámci pro-
gramu Erasmus – Mezinárodní kre-
ditové mobility. „Po odborné stránce 

se zabývám tím, jak korupce působí 
na důvěru občanů v instituce, anebo 
na jejich zájem se veřejně angažovat, 
byť třeba jen účastnit voleb. Protože 
abychom mohli s  korupcí efektivně 
bojovat, musíme nejdřív vědět, jak 
přesně funguje. V  Mexiku je časté 
zneužití veřejné moci jak na té vysoké 
úrovni mezi politiky, tak i na té míst-
ní úrovni. Pokud mikrobus městské 
hromadné dopravy převáží více lidí, 
než kolik má míst, a  zastaví ho po-
licista, tak většinou je to vyřešeno 
úplatkem. Korupce se tak stává běž-
ným jevem, se kterým se Mexičané 
setkávají v  každodenním životě. To 
samozřejmě jakékoliv protikorupč-
ní snahy bohužel limituje,“ doplňuje 
Milan Školník.

Milan Školník se při svém poby-
tu setkal s  řadou politických špiček. 
Na  snímku s  guvernérem téměř tří-
milionového mexického státu Hidal-
go Omarem Fayadem Menesesem

Do Mexika za výzkumem

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:
•  vyučen 

nebo vyučen s maturitou 
ve strojírenském 
oboru výhodou

•  pravidelný třísměnný 
provoz  pondělí - pátek

•  spolehlivost, 
zodpovědnost

Náplň práce:
•  seřizování
      a obsluha strojů

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

 vč. benefitů 31 000,- Kč

Zdravotnický nadační fond 
Královéhradeckého kraje pro aka-
demický rok 2019/2020 vyhlásil 
stipendia pro studenty 6. ročníků 
lékařských fakult ve studijním pro-
gramu všeobecné lékařství, kteří 
mají zájem v  budoucnu pracovat 
pro poskytovatele zdravotních slu-
žeb na  území Královéhradeckého 
kraje. Žádostí lze podávat do  5. 
června, na  vyplacení stipendií má 
fond připraveno 5,6 milionu korun.

Studenti medicíny 
mohou žádat 
o stipendium 

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

žaluzie

Založeno v roce 1994 Již 24 let na trhu

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu
LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY

PoSPÍCHAL S.R.o.
Jarní 22, 
460 01 Jablonec nad Nisou

Náchod
( 491 421 787,  email: nachod@pospichal-strechy.cz

Úpice
( 499 881 189,  email: upice@pospichal-strechy.cz 

www.pospichal-strechy.cz 

ASFALToVÝ ModIFIKoVANÝ
PáS S PoSYPEM

ToP PV 42
99 Kč/m2

www.zahradnictvi-zobal.cz
zahradnictvi.zobal@tiscali.cz

Přijmeme 
Prodavačku

aranžérku – zahradnici
pro prodejny

Zahradnické centrum 
v Polici nad metují (u kláštera)

Zahradnické minicentrum 
v Broumově (naproti hřbitovu)

Své nabídky 
(včetně profesního životopisu) zašlete 
na e-mail: zahradnictvi.zobal@tiscali.cz
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Královéhradecký kraj nasadil 
do boje s kůrovcem další dotační 
nástroj. Na podporu těžby kůrov-
cového dřeva a následnou výsad-
bu lesních porostů dobrovolnými 
hasiči vyčlenil dva miliony ko-
run. Žádosti o dotaci je možné 
podávat až do konce října. O do-
taci mohou žádat samotné sbory 
dobrovolných hasičů nebo obce, 
které zřizují jednotky požární 
ochrany. Výše podpory se pohy-
buje od 3 tisíc do 100 tisíc korun 
a je stanovena na 150 korun za 
metr kubický vytěženého dřeva a 
třemi korunami za jednu vysaze-
nou sazenici.

Boj s kůrovcem

Společnost Marius Pedersen a.s., provozovna DRA Rychnovek, Rychnovek 97, 552 52 
přijme zaměstnance na pozici

Vaše nabídky zasílejte na adresu: 
Marius Pedersen a.s., Daneš Raich, Rychnovek 97, 552 25 Rychnovek, 

nebo  e-mailem: CV@mariuspedersen.cz, 
či volejte na tel.: 602 492 059

Místo výkonu práce:  Rychnovek u Jaroměře

Požadujeme:             - smysl pro zodpovědnost, aktivní a samostatný přístup k práci

Náplň práce:             - třídění plastů a papíru dle jednotlivých druhů
                                   - třísměnný provoz

Nabízíme:                  - mzdové ohodnocení od 17 000,-Kč                 
                                   - zodpovědnou práci ve stabilní společnosti s vedoucím postavením 
                                     na trhu v oblasti nakládání s odpady
                                   - dlouhodobý pracovní poměr
                                   - nástup možný ihned, nebo po vzájemné dohodě

DĚLNÍK/DĚLNICE TŘÍDÍCÍ LINKY

IZOLACE
Miroslav

Žáček
Fóliové

hydroizolace 
plochých střech,
balkónů a teras.

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

Jezdecká stáj Slavíkov
si Vás dovoluje pozvat na dva letní příměstské jezdecké tábory pořádané

v termínech 6. - 10. července 2020 a 10. - 14. srpna 2020
(od 8.00 do 17.00 hod), věk dítěte 6 - 16 let, cena 3.500 Kč

(pro děti, které u nás navštěvují jezdecký kroužek nebo soukromé hodiny 
cena 3.200 Kč), cena včetně stravy (2x svačina, oběd a pitný režim)

V případě Vašeho zájmu zašlete dotaz na e-mail: koryna2@seznam.cz,
obratem Vám pošleme přihlášku, pro případné další dotazy

volejte na tel. číslo 777 116 654 - Lucie Hlavatá

Děti budou mít možnost se seznámit s koňmi a poníky, o které se v naší stáji staráme,
naučí se jak koně správně vyčistit, pomohou se sedláním a užděním, probereme
základní teoretické znalosti, dle schopnosti každého dítěte naučíme jízdu v kroku, 
klusu či cvalu. Pokud nám počasí umožní, dopoledne trávíme výukou jízdy na koni 
na jízdárně na lonži nebo samostatně, odpoledne vyrážíme na vyjížďky s vodičem
po okolí Slavíkova. Jezdecké hodiny prokládáme doprovodným programem her
a soutěží, či pracemi okolo koní ve stájích nebo ohradách. Poslední táborový den si 
děti změří své získané dovednosti v soutěži v jízdě zručnosti. Každé dítě si odnese
z tábora upomínkový předmět. K dispozici máme pro děti sedm poníků a čtyři velké koně. 

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
Tel. 608 103 810

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

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 

Chtěli bychom popřát k narozeni-
nám naší mamince a mé manželce,  
paní Jiřině Pechanzové k jejím 69. naro-
zeninám. Narodila se  14.05.1951. Děku-
jeme jí za vše, co pro nás dělá a do dalších 
let jí přejeme mnoho zdravíčka, to je moc 
důležité.

Přejí manžel,
syn Jiří a dcera Anetka s rodinou.

Blahopřání

Právní poradna Dity Vávrové
Vážení čtenáři Echa, 

s právničkou a advokátkou JUDr. Ditou Vávrovou z Náchoda jsme pro vás  
připravili novou rubriku – právní poradnu. Nabízíme vám tak možnost získat 
odpovědi na vaše dotazy týkající se soukromých práv, rodiny, převodu nemovi-
tostí či insolvence. JUDr. Dita Vávrová vám může pomoci i s otázkami ohledně 
jednání na úřadech a pracovním právem. Těšíme se na vaše dotazy, které zasílejte 
na e-mail: advokat@ditavavrova.cz případně na adresu novin ECHO.

Dita Vávrová je rodačka z Náchoda, po maturitě na  
Jiráskově gymnáziu vystudovala Právnickou fakultu v Brně, 
kde obhájila rovněž titul JUDr.. Mezi její profesní zkušenosti 
patří Krajský úřad Hradec Králové, Město Náchod, úřad práce, 
státní zastupitelství, kde pracovala jako právnička. V posled-
ních letech se pohybuje v soukromé sféře jako advokátka. Za-
měřuje se na rodinné, občanské, pracovní a správní právo, řeší 
insolvence (oddlužení). Je členkou České advokátní komory.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka,
AK Náchod, Masarykovo nám. 19, www.advokatnachod.cz
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*Rozvedený 48 let 175/85 hledá 
ženu na  seznámení z  Náchoda. TEL.: 
721 655 611
*Rozvedený 50/178/78 podnikatel, zá-
liby příroda, vaření, hledá pohodovou 
ženu, která má ráda život na vesnici v ro-
dinném domě. Dítě není překážkou. Pro-
sím nejdříve SMS na 603 900 690

*Pronajmu byt 3+1 v  Novém Městě 
nad Metují, ul.  Nad Stadionem , nájem 
10 000 Kč včetně služeb , kauce 12 tis. Kč. 
Tel.: 728 869 058 
*Pronajmu pěkný byt 2+1 v  Nácho-
dě od  června. Kauce nutná. TEL.: 
736 628 106
*Pronajmu dlouhodobě slunný prostor-
ný byt 2+1 v panelovém domě v Náchodě 
ul. Běloveská. Byt po celkové rekonstrukci 
s balkonem, komorou  a sklepní kojí. Ná-
jem 7500,-Kč + energie. Kauce 20 tis.Kč. 
Volný ihned. TEL.: 721 562 267

*Prodáme DB 3+1 78,5 m2 v Náchodě sídl. 
SUN, cena 1,99 mil.Kč. TEL.: 732 839  764, 
Email: bytnachodsun@email.cz. RK NEVO-
LAT
*Pronajmu velký byt 3+1 v Jaroměři. Po-
vin. kauce, výběrové řízení (pro pracující). 
Tel. 608 86 98 85
* Pronájem nově zrekonstruova-
ného bytu 1+1 v  Běloveské ulici 
v  Náchodě. Nájem 4000,- + ener-
gie. Kauce 10  000,-. Od  června 2020. 
Tel.724 417 248
*Prodám nový luxusní družstevní 
byt 3+kk v  Náchodě v  nízkoenergetic-
kém domě s  vlastním parkovacím stá-
ním. Kontakt 730  517  357, 733  735  709. 
www.sbdnachod.cz
*Pronajmu byt 2+kk po  kompletní re-
konstrukci včetně kuchyně a  spotřebičů  
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 nastěhování. TEL. 
605 441 323

*Přenechám pronájem nově zrekonstru-
ovaného mezonetového bytu 2kk ve  tře-
tím podlaží.(Vila Andy) v  Náchodské 
ulici cca sto metrů od lesa. Byt o velikosti 
69m2 + skl. kóje. Centrální plynové to-
pení. Kuch.linka + el.sporák. Náchodská 
ulice. 1 kauce - 9500 Kč. Nájem 10 700Kč 
(nájem, voda, topení, popelnice) + elek-
trika. Parkování u  domu. Rozpracován 
projekt terasy na střeše (vchod na střechu 
z pokoje). K nastěhování ihned. Prohlídku 
bytu lze domluvit se mnou, další jednání 
už s majitelem bytu. TEL.: 777 164 950
*Pronajmu byt 2+kk, v  Novém Městě 
nad Metují, novostavba, cena 11 800,-Kč 
včetně služeb. Tel. 777 551 022

*Koupíme rodinný dům v Novém Městě 
n.Metují. Tel. 721 411 274
*Pronajmu garáž v  Náchodě na  Klad-
ské ul. a  pozemek Kramolna – Lhotky 
vhodný k  zahrádkaření (z  části les). Tel. 
777 213 229
*Sháníme zahradu s  chatou k pronájmu 
nebo ke koupi. Okolí Náchoda. Nabídně-
te. Telefon 603 765 778
* Prodám starší RD v  Náchodě nad 
pivovarem. Klidná lokalita, velká za-
hrada. Pevná cena 2.600 000,-Kč. TEL.: 
736 695 666
*Pronájem rodinného domu 4+1 s garáží 
a zahradou, Nové Město nad Metují, Kr-
čín. Kontakt: +420 777 157 176
*Prodám stavební pozemek v  Dolní 
Radechové, polosamota, s  protékají-
cím potokem. Cena 1  490  000,-Kč. Tel. 
608 66 77 30
*Hledám k  dlouhodobému podnájmu 
chatku,zahradu, kterou budu udržovat 
na víkendy s rodinou za rozumnou cenu.
TEL.: 777 760 266

*Prodám městské elektrokolo, málo jeté. 
Cena 9000 Kč. Tel. 603 949 926

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

*Prodám levně dřevěné brikety. Tel.: 
774 308 086
*Prodám palivové dřevo 500Kč/bm. 
Při větším odběru možná sleva. TEL.: 
733 644 249

*Koupím i nepojízdný malotraktor TK 14 
(i bez motoru). Mob: 603 487 428
*Koupím válcový šrotovník-mačkač obilí 
nebo jen válce. Výrobce Rousek, Slavík, 
Vaněk. Mob: 739711628
* Koupím veškeré starožitnosti 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 fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré fotogra-
fie, reklamní fotografické materiály. TEL.: 
777 559 451
* Koupím jakékoli staré, poškozené hrač-
ky, kočárky, panenky, autíčka, hry apod. 
TEL.: 603 549 451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní díly 
na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, řemín-
ky, ciferníky, strojky a  další díly. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, 
vyznamenání i  z období socialismu v  ja-
kémkoli stavu. TEL.: 603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty a  jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůsta-
lost. TEL.:722 907 510

* Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci, veškeré hračky KDN aj.., 
různé vláčky MERKUR aj.., starožit-
ný a  chromovaný nábytek a  jiné zají-
mavosti do  r.1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, rádie, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopisy, 
plakáty, voj.výzbroj a výstroj, veterány 
atd. TEL.: 608 811 683

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

* Koupím vše s  hodinářskou témati-
kou: hodinky, hodiny, budíky, propa-
gační materiály, knihy, plakáty, různé 
součástky i  díly, např. od  fy PRIM 
a dalších značek. TEL.: 777 579 920

*FIRMA Z ČERVENÉHO KOSTEL-
CE PŘIJME FAKTURANTKU. KON-
TAKT neumannova@terrymoda.cz

*VYKLÍZENÍ DOMŮ, BYTŮ, GA-
RÁŽÍ,ZAHRAD-ODVOZ ODPADU.
TEL.773662526

*Provádím sečení pozemků a zahrad. 
Volat po 19.hodině. TEL.: 702 058 279

*Převedu záznamy z videokazet na DVD 
nebo Flešku. Levně. Tel. 777 554 484.

*Hledám  brigádníka, okolí Hrono-
va, na výpomoc ve skladu s přípravou 
a řezáním desek Makrolon a další růz-
né práce. Je to částečný a nepravidelný 
úvazek na DPP. Pište pouze SMS na tel 
777 200 452. Lubomír Beneš, Hronov 

*KOUPÍM MOTOCYKLY-jakékoliv-
-staré i  novější,neúplné, díly,mopedy-
,traktůrky,auta,autodíly,staré věci tel.. 
TEL.:723 837 437

SOUKROMĚ                            ROZUMNĚ                             ŠIKOVNĚ                                  RYCHLE

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

Koupím
▪ křesla

▪ květinové stěny

▪ školní pomůcky

▪ koně na přeskok

▪ gymnastické

  nářadí 

▪ žíněnky

Tel. 777 24 86 24 

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

HROMOSVODY
Montáž * Opravy

* Revize

Tel. 776 543 988

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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

TEL.: 722 907 510 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   p
ozůstalostveteš

nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Přijmu obsluhu na parkoviště
v Náchodě

Vhodné pro důchodce
Tel. 602 399 594

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

Obecné předpoklady
l fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním
     občanem a má v ČR trvalý pobyt 
l dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
l bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme
l střední vzdělání s maturitní zkouškou
l organizační a komunikační schopnosti
l aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem, případně znalost dalšího cizího 

  jazyka výhodou
l znalost práce na PC (MS Office, grafické programy výhodou)
l řidičský průkaz sk. B
l příjemné vystupování
l iniciativa a samostatnost při řešení úkolů
l praxe ve veřejné správě výhodou
l znalost realizace EU projektů (měkké projekty) výhodou 
l znalost kulturní nebo sportovní problematiky výhodou
l znalost cestovního ruchu výhodou 
l časová flexibilita 

Nabízíme
l předpokládaný nástup do zaměstnání od 1.6.2020 nebo dle dohody  
l platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (8. platová třída)
l pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD)
l 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pruž-

ná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce odborný pracovník  

/ odborná pracovnice kultury, sportu a cestovního ruchu

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce MěÚ Náchod 
(elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 25.05.2020

KOUZELNÍK 
Kašpar Magic

pro oslavu narozenin, dětský den, firemní akci

TEL.: 602 115 161

Přivýdělek
Hledáme spolehlivého 

distributora novin ECHO 
pro oblast:

Náchod – Staré Město 
(věžáky a okolí) 
a Velké Poříčí 

(část blíže k Hronovu)

Více info na e-mail:
echo@novinyecho.cz

nebo SMS na tel. 602 103 775

MARTIN A MARTINA XVII.  
– profesionálové na trhu realit

www.realitytichy.cz

Potřebujete rychlou radu – spojte se s námi  – konzultace zdarma! 
- zavolejte nebo napište: 776 622 777, martin@realitytichy.cz, 

                                                 776 622 776, martina@realitytichy.cz
Kancelář: Weyrova 3, Náchod – pravý horní roh náměstí

Jsme první on-line realitní kancelář 
v Náchodě!

můžete si s námi sjednávat on-line schůzky prostřednictvím
naší on-line realitní kanceláře

Nechcete se setkávat s někým cizím, nechcete aby k Vám chodil do bytu, jste zdaleka?

Máme jednoduché řešení - stačí na našem webu vyplnit v on-line kanceláři termín, 
který Vám vyhovuje a potom v klidu z bezpečí Vašeho domova se na jedno kliknutí 
spojíme a uvidíme. A můžeme společně probrat vše, co Vás bude zajímat.

Těšíme se na Vás v naší nové on-line realitní kanceláři. J

▼ ▼ ▼

* Koupím platné doklady(tech. průkaz) 
na tříkolku Velorex. TEL.: 604 437 128
*Prodám KIA PICANTO r.v.2009, 1,0i, 
5 dveř., červená barva, najeto 85 tis. Km, 
koupeno v ČR, servisní kniha, malá spo-
třeba, základ. výbava, airbag, imobilizér, 
ABS, autorádio. Garážovaná, velmi pěk-
ná. Cena 56 tis.Kč. TEL.: 777 104 584 
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Hodně tupé nůžky na stříhání „živých plotů“ museli mít silničáři, kteří 
zkracovali křoviny podél hlavní silnice mezi Náchodem a  Českou Skali-
cí. Vyjádření příslušných orgánů ochrany přírody a životního prostředí se 
nám nepodařilo získat.                                                                                   (kp)

Otázka pro Ing. Aleše Cabicara
– náměstka hejtmana KHK s gescí zdravotnictví 

Pane náměstku, blíží se léto a to 
vždy znamená „utlumený provoz“ 
ve  společnosti, jsou časy dovole-
ných atd. Jak se na  léto, v  časech 
stále panujícího rizika nemoci 
COVID - 19,  připravuje krajské 
zdravotnictví?  Lékaři i  střední 
zdravotnický personál jsou jen 
lidé, kteří rovněž v létě plánují od-
počinek – dovolené…

Pevně věřím, že se dokážeme 
s  našimi primariáty dohodnout 
a  umožnit našim lékařům a  zdra-
votním sestrám řádně čerpat svoji 
dovolenou, aniž bychom museli 
uzavřít chod některého oddělení. Je 
to pro nás a  zejména pro naše pa-
cienty důležité, neboť se samozřej-
mě budeme snažit dohnat útlum 
v péči, který byl a částečně ještě je 
způsoben preventivními opatření-

mi vyvolanými šířením onemoc-
nění COVID - 19. Náš kraj patří 
mezi dva nejméně zasažené kraje 
v celé republice.  Co je však podle 
mého zásadní, v Královéhradeckém 
kraji se nám podařilo zabránit ší-

ření onemocnění COVID – 19 ne-
jen „dovnitř“ našich nemocnic, ale 
i sociálních pobytových zařízení. 

Děkujeme za odpověď. ECHO

Náchodská nemocnice má 4 nové plicní ventilátory
Čtyři z celkem jedenácti nových plic-

ních ventilátorů převzali koncem dubna 
zástupci Oblastní nemocnice Náchod 
v  čele se statutárním ředitelem Janem 
Machem. Předání cenných přístrojů 
se zúčastnil také Aleš Cabicar, náměs-
tek hejtmana Královéhradeckého kraje 
zodpovědný za oblast zdravotnictví. 

„Plicní ventilátor ale slouží nejen li-
dem s onemocněním Covid-19. Lékaři 
ho využívají u všech pacientů s těžkým 
postižením plic, které může způsobit 
například úraz či těžká interní choroba. 

Použití plicního ventilátoru u  lidí s re-
spiračním selháním je zpravidla dlou-
hodobé,“ upřesňuje použití ventilátorů 
ředitel náchodské nemocnice Jan Mach. 
Nové ventilátory jsou aktuálně instalo-
vány na  ARO a  oddělení COVID JIP, 
které se stalo nově rozšířeným pracovi-
štěm ARO. 

Foto: Náměstek hejtmana 
Aleš Cabicar a primář ARO 

MUDr. Petr Štěpánek 
s novými plicními ventilátory.

Pozor, objížď ka! 
Po  dlouhé přípravě dochází k  re-

alizaci etapizované opravy  silnice 
č. III/30110 v úseku mezi Teplicemi 
nad Metují a Adršpachem.  Jedná se 
o silnici III. tř., která vykazuje množ-
ství nerovností a konstrukčních po-
ruch a nebezpečných prvků. Celková 
délka rekonstrukce je 2866 m. Re-
konstrukce vozovky spočívá v opra-
vě a zesílení krytové vrstvy, vč. úprav 
míst s nevyhovující konstrukcí popř. 
vč. podloží. Součástí rekonstrukce 
je i obnova odvodnění komunikace, 
rekonstrukce opěrných zdí a bezpeč-
nostního zařízení.  Objížďková trasa 
je vedena  po silnicích II/301 z Police 
nad Metují, III/30116 přes Vernéřo-
vice, Jívku a III/30110 Adršpach. IZS 
(integrovaný záchranný systém) má 
samostatnou trasu přes Horní Tep-
lice. Obě etapy se budou realizovat 
za úplné uzavírky.  Termín ukončení 
stavebních prací: 13.9.2020. 

Náchodský rodák Milan Svět-
lík startuje 16. května 2020 
(15.30 - 16.00 hod. místního 
času) z  přístaviště North Cave 
v  New Yorku ke  sportovnímu 
dobrodružství epických rozmě-
rů - přeplavbě Atlantického oce-
ánu na člunu poháněném pouze 
vesly! Během čtyř měsíců by měl 
(bez jakéhokoli doprovodu) pře-
konat vzdálenost delší než 5000 
kilometrů. Cílem jsou ostrovy 
u  jihozápadního pobřeží Velké 
Británie. Na  člunu se kromě lo-
gotypu města Náchoda (značící 
příslušnost veslaře k jeho rodné-
mu městu i poukazující na pod-
poru poskytnutou městem Ná-
chod celému projektu), objeví 
i samolepka novin ECHO. Přeje-
me bezpečnou cestu Atlantikem!

Oživlý
Josefov 2020

Pevně doufejme, že už si  
v červenci koronavirus „vyláme zuby“  
na obranných valech pevnosti Josefov. 
Právě tam totiž směřuje naše pozvánka 
na akci Oživlý Josefov 2020. Pokud ko-
ronavirus dovolí,  pevnostní město oži-
je 18. července 2020 dobovým životem. 
Těšit se můžete na postavy v dobovém 
kostýmu, na vojsko, tržiště na náměs-
tí, řemeslný jarmark, josefovské pivo 
a další dobroty, dobovou hudbu, lout-
kové divadlo i bitevní ukázku.


