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IT+ účetní společnost

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

WWW.NOVINYECHO.CZ

26 000 VÝTISKŮ

Nové situace generují nové výzvy

Zautomatizujeme Vaše účetnictví

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují
Tel: 491470572, www.billcom.cz

Dobrá paměť – základ úspěchu
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 efektivně využít.
V současné době probíhá po celém světě velmi intenzivní výzkum lidské 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 mozku, vědomí
a paměti více, než tomu bylo kdy dříve.
Paměťové techniky ovšem ve skutečnosti nejsou žádnou novinkou. Že fungují
spolehlivě a dobře, věděli lidé už před šesti tisíci lety, možná i dříve. Ale teprve
v posledních 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 jazykové školy GATE Náchod.

Další informace:

www.kurzy-dobra-pamet.estranky.cz
případně www.gatenachod.cz,
rubrika PRO STUDENTY,
kurzy DOBRÁ PAMĚŤ.
Přihlášky: E-mail lada.petrankova@gatenachod.cz,
mobil 603 440 969 (do 14.30 hod. nebo SMS)

TERMÍN ZÁKLADNÍHO KURZU:
SO, NE 6. a 7. června

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

Šrotovné SAMSUNG

Vezmi svůj starý mobilní telefon Samsung a vyměň ho za nový, lepší model.
My z ceny nového modelu odečteme nejvyšší možnou částku telefonu starého.

STARÝ SAMSUNG ZA NOVÝ
Akce platí do 30.6.2020 nebo vyčerpání zásob.

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

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

Jazykové kurzy
NĚMČINA
Tel. 603 440 969

Nevíte co se šrotem,
přivezte nám jej obratem

JSME NEJVĚTŠÍ
KOVOŠROT V ČR

garantujeme vám nejlepší ceny v regionu

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

MYTÍ A STŘÍHÁNÍ
PSŮ A KOČEK

SLEVY NA OKNA
AŽ 60%

OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA
A DVEŘE
GARÁŽOVÁ VRATA
STAVEBNÍ PRÁCE

10 LET PRAXE

JANA
PULTEROVÁ

VE STŘÍHÁNÍ
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

723 039 941 @ pulty@seznam.cz

TANAX

ZÁRUKA 10 LET!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu
www.tanax.eu

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNÁME
Dne 5.6.2020 uplynou dva smutné roky,
kdy nás navždy opustil

pan Jan Pěčonka
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
S láskou vzpomíná manželka Alena
a syn Jan s rodinou

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel. 602 103 775

Výstavy

str.
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Od 12. května až do 30. září jsou
v prostorách Muzea Boženy němcové v České Skalici ke shlédnutí výstavy BABIČKA VE FILMU,
POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ, POHÁDKY V BEDÝNKÁCH.
V Barunčině škole je výstava k výročí vydání Babičky BABIČKA 165.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 2 690 000,- Kč
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Komerční objekt v Náchodě – Malé Poříčí se
třemi byty a velkým komerčním prostorem
sloužícím jako obchod a sklady. Obchodní prostory jsou se zázemím, kanceláří a kotelnou.
Obchod má 2 vstupy. V 2NP jsou dva větší byty
se samostatným vchodem a garsonka.

Prodej zděného bytu 2 +kk v osobním vlastnictví v Náchodě.............................................. 899 000,- 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

Musíme snížit objem odpadu

VZPOMÍNKA
Dne 6. června 2020 vzpomeneme
čtvrté smutné výročí, kdy nás navždy opustil

pan Michael Jankovič
z Nového Města nad Metují.

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

VZPOMÍNKA
Dne 6. června 2020 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil

pan

František Janíček z Chvalkovic.
Vzpomínají bratři

Vždy mě zamrzí, když vidím, jak
v popelnicích na směsný odpad jsou
plasty, papír a bioodpad. Někteří lidé
netřídí, nebo to dělají špatně. Bioodpad
např. vyhazují i s igelitovým sáčkem. Nedávno jsem se dozvěděl, že právě bioodpad tvoří v Česku složku komunálního
odpadu až z 50%! Přitom se dá v podstatě zcela využít. Kompostováním, popř.
k výrobě bioplynu. Takto zbytečně končí
ve spalovnách, nebo na skládkách. Nejekologičtější je, když na zahradě mají lidé
kompost, či kompostér, ač to dávno není
zvykem. S plasty to je jinak. Těch vytříděných se k recyklaci využije jen menší

část. Nejcennější jsou PET lahve. Těch
se vytřídí jen část a všechny se na recyklaci nevyužijí. Navíc se z nich nové
u nás moc nevyrábějí. Proto se zvažuje,
po vzoru některých států, zavést jejich
zálohování. Ubyde jejich pohazování
v přírodě, méně končí v komunálním
odpadu a méně se jich potom musí vyrobit. Navíc je tento systém v souladu
s cirkulární ekonomikou. Cestou je i zavádění zálohovaných vratných kelímku
na kávu, na pivo na fotbale, nebo na svařák na trzích. Méně jednorázových obalů znamená i méně odpadů. I zdánlivé
drobnosti pomohou přírodě i nám všem.

VZPOMÍNKA
na Petra Březinu
Vláďa Marek a další věrní kamarádi věrně
vzpomínají na Petra Březinu z Náchoda,
který by se tento rok dožil padesáti let.

VZPOMÍNÁME
Dne 17.5.2020 uplynuly dva smutné roky,
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka,
babička a prababička,

paní Agnesa Trulíková
Stále vzpomínají dcera Zdena
s rodinou, syn Ivan s rodinou
a syn Milan s rodinou.

Dne 31.5.2020 to bude již 11 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
a milující manžel, tatínek, švagr a bratr,

pan Pavel Sedlák z Náchoda.
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu spolu
s námi vzpomínku.
Manželka Anna, dcery Zuzka, Petra
a Ivana s rodinami
...a i tak si myslím, že ten, koho jsme milovali,
nás nikdy nemůže doopravdy opustit…

VZPOMÍNKA
25. května 2020 uplynulo 25 let od okamžiku,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička

paní Anna Schwertnerová
z Náchoda – Babí.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 28.5.2020 uplynulo 5 smutných let,
kdy nás opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička,

paní Ivana Mašková
z Kramolny.
Stále vzpomíná manžel Petr,
kamarádi motorkáři, děti a vnoučata.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Poděkování

Velmi děkuji jménem celé naší
rodiny za vstřícné a profesionální
řešení našich zdravotních problémů na neurologickém odděleni
v Oblastní nemocnici v Náchodě.
Poděkování patří lékařům a sestřičkám v lůžkovém a ambulantním
oddělení včetně JIPu. Jejich přístup
k pacientům je obdivuhodný.

H.Dubová

VZPOMÍNÁME
Těžké bylo s Tebou se rozloučit, těžké je však bez Tebe žít.
Budeš navždy v našich srdcích a vzpomínkách.

Dne 31.5. uplyne první smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan VLADIMÍR RYDLO z Vrchovin.

VZPOMÍNKA

Váš Pavel Bělobrádek

S láskou manželka a děti s rodinami

Poděkování

Chceme touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří
po dobu dvou měsíců velice obětavě
věnovali svůj čas ve službě pro nás
starší občany a naprosto perfektně
zajišťovali nákupy potravin, léků
i dalšího potřebného vybavení pro
naše domácnosti v době zvýšeného
rizika Covid-19.

Manželé Jiráskovi,
Lidická 154, Náchod - Staré
Město nad Metují

Úsměv do schránky
S žádostí o pomoc novin ECHO
a jejich čtenářů se obrátili dobrovolníci ze studentské neziskové organizace Mise naděje, která organizuje
projekt Úsměv do schránky. Jeho
cílem je podpořit staré lidi v domovech pro seniory v současné náročné situaci. A jak? Posláním povzbuzujících pohlednic! Projekt funguje
velice jednoduše, vše je vysvětleno
na jejich internetových stránkách
https://usmevdoschranky.cz. Stačí
jen podle pravidel napsat povzbudivou pohlednici, najít si v seznamu zařízení konkrétní domov pro
seniory, vyplnit náš mini-dotazník
a pohlednici poslat. V současné
době je v Úsměvu do schránky zapojeno 131 domovů pro seniory
a lidé z celé České republiky jim již
poslali 3 192 povzbudivých pohlednic. Projekt Úsměv do schránky je
zajímavý hlavně tím, že skrze něj
mohou pomoci seniorům i lidé,
kteří nemají čas, energii či možnosti účastnit se nějaké dobrovolnické
činnosti, ale přesto by rádi pomohli.
Poslání pohlednice je velice snadné,
a časově i finančně nenáročné. Zároveň máme ze zapojených domovů
pro seniory zprávy, že pohlednice
dělají starým lidem opravdu velkou
radost.

ECHO
ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

mobil 603 531 304,
andy.skalice@seznam.cz,

www.andy-skalice.cz

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

Přijďte načerpat energii do rozkvetlé zahrady Vily Čerych v České Skalici v neděli 7. června od 13 do 17 hodin. Pořadatelé vás zvou na komentované prohlídky zahrady v každou celou hodinu (poslední v 16 hodin!),
k vyzkoušení různých her (kubb, kroket, pétanque, ruské kuželky, badminton atd.) a příjemnému zahradnímu občerstvení.

 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY
ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

PEDIKÚRA
DO DOMU
Tel. 604 415 689

HROMOSVODY
Montáž * Opravy
* Revize

POSPÍCHAL S.R.O.
Jarní 22,
460 01 Jablonec nad Nisou

ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ
PÁS S POSYPEM

TOP PV 42

99 Kč/m2

NÁCHOD
( 491 421 787, email: nachod@pospichal-strechy.cz
ÚPICE
( 499 881 189, email: upice@pospichal-strechy.cz
www.pospichal-strechy.cz

Tel. 776 543 988

Tel. 602 103 775

str.
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NEJNIŽŠÍ CENY ENERGIÍ,
S NÁMI V KAŽDÉM OBDOBÍ
PROFESIONÁLNĚ SE STARÁME O VÍCE JAK 2 000 ZÁKAZNÍKŮ A TO
JAK DOMÁCNOSTÍ , TAK ŽIVNOSTÍ A FIREM. SPRAVUJEME VÍCE
JAK 4 000 ODBĚRNÝCH MÍST.
VŠE S VÁMI DOHODNEME ELEKTRONICKY Z POHODLÍ VAŠEHO
DOMOVA NEBO FIRMY. STAČÍ ZASLAT KOMPLETNÍ VYÚČTOVÁNÍ
A MY VÁM VŠE OBRATEM PŘICHYSTÁME TAK, ABY JSTE SI DOKUMENTY A NÁSLEDNÝ POSTUP MOHLI V KLIDU PROMYSLET NEŽ
SE DEFINITIVNĚ ROZHODNETE.
PŘESTOŽE S NÁMI NAŠI ZÁKAZNÍCI MOHOU UKONČIT SPOLUPRÁCI KDYKOLIV , BEZ UDÁNÍ DŮVODU A BEZ JAKÝCHKOLIV
SANKCÍ A DOKONCE S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ, TAK OD SPUŠTĚNÍ PROJEKTU JES TAK ŽÁDNÝ NÁŠ ZÁKAZNÍK NEUČINIL.
A TO JE TA NEJLEPŠÍ VIZITKA JES.
ZDAJÍ SE VÁM PLATBY ZA VAŠE ENERGIE NEPŘIMĚŘENĚ VYSOKÉ
? NENÍ NIC JEDNODUŠŠÍHO NEŽ NÁS KONTAKTOVAT. JES ŠETŔÍ
VÁŠE PENÍZE I ČAS. A TO NE JEDNORÁZOVĚ, ALE DLOUHODOBĚ.

STAŇTE SE I VY ZÁKAZNÍKY JES.

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

MV č.34/2016 Sb.

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

ECHO

www.novinyecho.cz

Právní poradna Dity Vávrové
*Můj zaměstnavatel byl nucen uzavřít po dobu trvání nouzového stavu
svoji provozovnu. Nyní mi oznámil, že u něj musím skončit. Má na to
právo a za jakých podmínek? Současně mi už 2 měsíce nevyplatil mzdu.
Jestliže zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatí mzdu nebo náhradu mzdy,
nebo jakoukoli jejich část do patnácti dnů po uplynutí období splatnosti,
může zaměstnanec okamžitě ukončit pracovní poměr. Mzda je splatná dle
zákoníku práce nejpozději do posledního dne následujícího měsíce. Od tohoto dne běží patnáctidenní lhůta, nejdříve následující den může zaměstnanec
podat okamžitou výpověď. Neběží žádné výpovědní lhůty a pracovní poměr
končí okamžitě. Zaměstnanec má nárok na dvouměsíční náhradu mzdy.
Pokud by Vám chtěl zaměstnavatel dát výpověď, musí postupovat dle
zákoníku práce, tuto výpověď řádně odůvodnit, předat Vám ji v písemném
vyhotovení a výpovědní doba běží od prvního dne následujícího měsíce.
Důvodem k výpovědi může být závažné porušení povinnosti zaměstnance
nebo organizační změna u zaměstnavatele. Organizační změnou rozhodne zaměstnavatel o zrušení určitého počtu pracovních míst a dotčení zaměstnanci následně mohou
dostat výpověď z důvodu nadbytečnosti dle § 52 písm. c) zákoníku práce.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka,
AK Náchod, Masarykovo nám. 19, www.advokatnachod.cz

Senior klub v Náchodě
- červen 2020

PŘEKLADY

Pravidelné čtvrteční programy v klubovně odložíme až na září, i když
vládní nařízení mnohé povolují, ale
klubovna nemá dost místa na takové
rozestupy. Z tohoto důvodu se také
ruší červnový výlet na Chrudimsko
s tím, že bude přeložen na 9. září. Pokud se někomu z účastníků nehodí
tento termín, odhlaste se do 18. 6.
Účastníkům wellness pobytu v Piešťanech-Banka musím oznámit, že i ten
se v červnu ruší z důvodu uzavření
hranic. V červnu snad již budou informace z hotelu Harmonia ohledně
možnosti vrácení záloh nebo o jiném
termínu pobytu. Klubovna bude otevřená vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hod.,
kdy můžete přijít pro zálohy za zrušený dubnový zájezd a květnový pobyt
v Chlumu u Třeboně. Zbývá několik
zapomětlivých členů, kteří nezaplatili
členské příspěvky na tento rok, tak je
přijďte uhradit do konce června.
Přihláška se zálohou na jednodenní
zájezd 2. září „ Králíky a okolí“ se bude
přijímat v klubovně Harmonie 2 od 18.
června. Na wellness pobyt v hotelu
MAS v Sezimově Ústí v únoru 2021
jsou ještě 4 volná místa, tak se zájemci
můžete přihlásit v klubovně do konce
června. Informace na tel. 775242562
(po 19.h.) podá A. Poláková
Členská schůze se bude konat v září
a termín bude uveden v programu.
Přejeme vám pevnou vůli a dobrou
mysl k překonání dnešních událostí, abychom se opět ve zdraví setkali
v klubovně Harmonie 2. Na shledání
s vámi se těší členové výboru.

Německý jazyk
Tel. 603 440 969

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

BLEŠÍ TRHY
Spolek PRONÁMĚSTÍ opět
zve prodejce a kupující na BLEŠÍ
TRHY, které budou v sobotu 30.
května 2020 v době od 8 – 11 hodin na Velkém podloubí náměstí
v Jaroměři.
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BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE
výroba • montáž • servis

www.bazenymachov.cz
Prodat, koupit a vyměnit zde
můžete věci, které se již běžně nevidí a navíc za velmi příznivé ceny.
Prodat můžete to, co doma již nepotřebujete, ale jinému se může
hodit a udělat radost.
Smlouvání povoleno, prodejní
místo a parkování ZDARMA

Přijmu brigádníky na zahradnické práce
v Náchodě a okolí. (na DPP)
Tel.: 724 173 560

Dopravní společnost CDS s.r.o. Náchod
hledá do svého týmu autoservisu
zaměstnance na pozici:

AUTOMECHANIK
AUTOELEKTRIKÁŘ
DIAGNOSTIK
Společnost patří mezi největší dopravní společnosti v Královéhradeckém kraji.
Jsme stabilní firma s dlouholetou historií. V současnosti zaměstnáváme
cca 300 zaměstnanců (z toho 25 automechaniků) a disponujeme 60 autobusy,
50 kamiony, a to ve třech střediscích – Náchod centrum, Náchod Běloves a Broumov.

Nabízíme:
* stravenky
* odpovídající platové ohodnocení
* možnost získání praxe ihned po studiu, případně i během studia
* pravidelné školení zaměstnanců
* zaměstnanecké slevy na nářadí a pohonné hmoty
* sleva na jízdné i pro rodinné příslušníky u společnosti CDS Náchod
V případě zájmu o zaměstnání ve společnosti volejte:

Bc. Jan Petřek, MBA
+420 602 416 975
petrek@cdsnachod.cz
CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 547 01 Náchod

Náchodská opozice je nemile překvapena
Zastupitelský klub Nezávislých, Pirátů a Zelených velmi oceňuje a váží
si toho, co vedení města udělalo zejména ve dnech, kdy vrcholila „koronakrize“. Pomoc nešťastným Ukrajincům, uvízlým na hranici v Bělovsi, dar
partnerské Kudowě, servis pro řidiče
kamionů v padesátikilometrové koloně, rouškomat na náměstí a mnoho
dalšího.
Nemile a o to silněji nás překvapil
dopis z konce dubna, který starosta
Náchoda adresoval tajemnici místní buňky Komunistické strany Číny
ve městě Kaifeng. Učinil tak jménem
všech Náchoďáků. Dopis je to přitom
problematický nejen svým podbízivým tónem, ale i celkovým vyzněním.
I touto cestou se proto proti němu důrazně ohrazujeme.
„Nikdy bych si nemyslela, že se něčeho podobného dočkáme právě v Náchodě, v jednom z měst, ve kterém se
rodila sametová revoluce, ve městě,
jehož vedení pravidelně uctívá památku politických vězňů, ve městě, které
si váží svobody, práva a demokracie.
Občan Birke ať koná, jak mu svědomí
dovolí, ale jako starosta Náchoda je
odpovědný nejen nám zastupitelům,
ale hlavně všem občanům, jejichž jménem tento dopis v duchu socialistické-

str.

ho přátelství psal,“ říká k tomu naše
zastupitelka Denisa Pokorná.
„Ano, za dary je slušné poděkovat,
hodně ale záleží na formě a kontextu,
v němž se tak děje. Hovořit o „daru
poskytnutém Vaším krásným lidem“,
to jsou přesně ty výrazové prostředky,
které používaly a používají totalitní
aparáty na celém světě. Lidem se tu
totiž vždy rozumí jen ten lid správný,
ideologicky proškolený, podporující
státní zřízení. Tahle formulace je výsměchem všem, kdo v Číně k tomu
správnému a krásnému „lidu” nepatří – ošklivým disidentům, členům
náboženských menšin, příslušníkům
nepohodlných národností a kultur,
nebo jen těm, kdo upozorňují na problémy. Jako třeba oni lékaři, kteří na rizika nové epidemie upozorňovali jako
první a byli umlčeni,“ dodává Michal
Kudrnáč.
„I s vědomím kulturní odlišnosti
Číny a specifičnosti diplomatického
jazyka považuji dopis za nevhodný.
Naprostou většinu čínských roušek
město nakoupilo za drahé peníze a byl
to právě byrokratický aparát tamní
komunistické strany, který počáteční
liknavostí a zamlčováním informací přispěl k rozšíření této pandemie.
Taková pomoc mi připomíná situaci

v roce 1946, kdy nám Sovětský svaz
v rámci propagandy a posilování svého
vlivu posílal vagóny s obilím popsané
azbukou. Přistupováním na podmínky
a slovník totalitních režimů pošlapáváme památku těch, kterým takové režimy zničily život. A to darované roušky
nevyváží ani náhodou,“ připomíná
za náš zastupitelský klub Jan Ježek.
„Pro dokreslení je třeba připomenout současný kontext. V té samé
době, kdy my děkujeme představitelce komunistického aparátu, útočí jiní
představitelé toho samého režimu
naprosto otřesným a nepřijatelným
způsobem na vrcholné činitele našeho
státu, ať již se jedná o předsedu senátu,
ministra zahraničí nebo Národní úřad
pro kybernetickou a informační bezpečnost,“ uzavřel šéf místních Pirátů
Tomáš Unger.
Raději nežli komunistickým funkcionářům a „krásnému čínskému
lidu“ bychom chtěli touto cestou
poděkovat všem Náchoďákům, kteří
doma nezištně šili roušky pro potřebné, zapojili se do pomoci seniorům či roznášeli koláče po zdravotnických zařízeních. Byli jste skvělí
a právě díky vám jsme první vlnu
epidemie zvládli dobře.
Zastupitelský klub NPZ

www.cdsnachod.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

SOUKROMĚ

e-mail: echo@novinyecho.cz

ROZUMNĚ

28 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Č.Kostelec-Nadst.RD, poz. 1608 m2,klidná část,fotovoltaika,ENB:D..7.999.999,-Kč
N. Město n/Met.-Řadový RD, klidná část, pozemek 539 m2, ENB:G,..3.490.000,-Kč
Bohuslavice u N.Města n/M-pozemky pro výst.RD (621, 791 m2) s IS..1000,-Kč/m2
D.Radechová-Pozemek pro RD (1577 m2) se studnou a el. přípojkou...750 Kč/m2
N.Město n/M-ul.Rašínova-Zděný dr.byt 3+1/L (79 m2),2NP,ENB:G..2.259.000,-Kč
N.Město n/M-Hrubá stavba vel.RD u náměstí,UP 330 m2, poz.354 m2 ..1,99 mil.Kč
Č. Kostelec-Poz. k výst.RD v centru,el.přípojka na poz., ost.v dosahu..990 kč/m2
Č.Skalice-Pronájem kanceláře (24 m2) s kuch. a WC,náměstí,ENB:G..4200,-Kč/měs.
Náchod-Plhov-pronájem obch.prostor (67 m2) v obch. domě,ENB:G..6.000,-Kč/měs.

DAVER s.r.o

- realitní kancelář

* 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

SEZNÁMENÍ
*59/192 hledá přítelkyni štíhlejší
postavy do této poblázněné doby.
Něco romantiky, sportu, pohybu,
lenošení - prostě žádný extrém
a hlavně v pohodě. Náchod a blízké
okolí. Nekuřáctví podmínkou.
mi.nek61@seznam.cz
*Rozvedený 50/178/78 podnikatel,
záliby příroda, vaření, hledá pohodovou ženu, která má ráda život
na vesnici v rodinném domě. Dítě
není překážkou. Prosím nejdříve
SMS na 603 900 690

BYTY
*Pronajmu byt 2+1 v přízemí v rodinném domku v Hronově Na Příčnici, z částí zahrady a garáží. Tel.
608 331 860
*Pronajmeme malý byt (43m²)
s terasou (30m²) v zahradě, v Náchodě Bělovsi. Pro 1-2 osoby. Nájem 4.900,- Kč, záloha energie
1.500,- Kč. Tel.: 777 737 127

776 622 777

www.realitytichy.cz
*Pronajmeme malou garsonku v centru Náchoda u náměstí
TGM. Pro 1 osobu. Nájem 3.300,Kč, záloha energie 1.500,- Kč. Tel.:
777 737 127
*Pronajmeme prodejnu 60m²
na pěší zóně v Náchodě u náměstí
TGM. Nájem 14.700,- Kč/měs. Tel.:
777 737 127
*Pronajmu byt 97 m2 v Jaroměři kousek od Tesca. Pozitivní
energie v bytě. Kauce nutná. Tel.
608 869 885
*Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví. Nové balkony, stoupačky, výtah, zateplení, vlastní kotelna. Luxusní koupelna, předělaná kuchyň.
Na požádání pošlu fotky. Cena
3 000 000,-. Volat pouze vážní zájemci, ne realitní kanceláře. Malecí
851 N.M.n.M. TEL.: 777 273 571
*Pronajmu byt 2+kk v přízemí
RD v Novém Městě n.Met. Nájem
9000,-Kč + energie + kauce. TEL.:
736 667 052
*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 velký byt 3+1 v Jaroměři. Povin. kauce, výběrové řízení
(pro pracující). Tel. 608 86 98 85
*Pronájem rodinného domu 4+1
s garáží a zahradou, Nové Město
nad Metují, Krčín. Kontakt: +420
777 157 176
*Prodám nový luxusní družstevní
byt 3+kk v Náchodě v nízkoenergetickém 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 spotřebičů v Náchodě ulice Běloveská. Okna bytu jsou k řece. Nájem
8900,-Kč + energie. Požaduji tříměsíční vratnou kauci. Tel.774 224 446
*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 NEVOLAT
*Pronajmu nadstandardně zrekonstruovaný byt 1+1 Běloveská
ul., Náchod. 36 m2, v 2NP, výtah,
lednice, pračka, šatna, sklep. Nájem 8000,- + 4000,- záloha na energie a služby. Kauce 25 000,-. Tel.
608 889 386
*Rozvedená žena koupí menší
byt v Náchodě, zavolejte prosím
na tel.774 777 073
*Prodám DB 2+1 s balkonem
a sklepem v Běloveské ulici v Náchodě. Cena 1.500 000,-Kč. Ihned
k nastěhování. TEL. 605 441 323
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, platím v hotovosti, volejte
na tel. 776 566 630
*Mladá rodina hledá větší byt nebo
dům v Náchodě a okolí, nabídky
prosím na tel. 775 777 073

ŠIKOVNĚ

*Nabízím palivové dřevo štípané 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
*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 fotografie, reklamní fotografické
materiály. 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 hodinky PRIM pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky,
strojky a další díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání i z období socialismu v jakémkoli 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
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince
a bankovky, pohlednice a známky.
TEL.: 724 020 858

PRODÁM
*Prodám 4 x ALUdisky + pneu
195/50 R16 84V, á 500 Kč. Tel.
491 611 742
*Prodám městské
elektrokolo, málo jeté. Cena 9000 Kč. Tel.
603 949 926
*Prodám nautilu a 2 třístupňová
čerpadla + vodárnu. Více informací
na tel. 722 605 734
*Prodám palivové dřevo 500 Kč/
bm. Při větším odběru možná sleva.
TEL.: 733 644 249
*Prodám levně dřevěné brikety.
Tel.: 774 308 086
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RYCHLE

* Koupím staré, nepotřebné
i poškozené věci, veškeré hračky
KDN aj.., různé vláčky MERKUR aj.., starožitný a chromovaný nábytek a jiné zajímavosti
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 vše s hodinářskou tématikou: hodinky, hodiny, budíky, propagační materiály, knihy,
plakáty, různé součástky i díly,
např. od fy PRIM a dalších značek. TEL.: 777 579 920

ROZNÁŠKA
LETÁKŮ
Hledáme brigádníky
na roznášku novin a letáků
v těchto lokalitách:
Nové Město n. Met. – Kaštánky,
Náchod – Bražec, Staré Město,
Červený Kostelec – Lhota a Větrník.
Vhodné pro důchodce, ženy na MD,
studenty. ZTP výhodou!

Více informací na tel.
603 990 636 nebo e-mail:
bamoscvejn@seznam.cz

RŮZNÉ
*Sháním člověka na výpomoc
na stavbě rodinného domu, hlavně
víkendy, po dohodě možné i v týdnu. Pouze solidní zájemci, zasílejte
sms na 723787927.
*Převedu záznamy z videokazet
na DVD nebo flešku. Levně. Tel.
777 554 484.
*Provádím sečení pozemků
a zahrad. Volat po 19. hodině.
TEL.: 702 058 279
*Prodám městské elektrokolo, málo jeté. Cena 9000 Kč. Tel.
603 949 926

AUTO - MOTO
*Prodám Škoda FELICII ve velmi
dobrém stavu, r.v. 2001, najeto cca
100.000 km, cena dohodou. Tel.
732 645 393
*Prodám Felicii po technické kontrole. Velmi dobrý stav. Cena dohodou. Tel. 774 59 59 81

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

NEMOVITOSTI
*Prodám zahrádku s chatkou
v Meziměstí, 500 m2, na krásném
klidném místě, na okraji zahrádkářské kolonie. Voda, el. en. k dispozici. Tel. 725 773 141
*Prodám stavební pozemek v Dolní Radechové, polosamota, s protékajícím potokem. Cena 1 490 000,Kč. Tel. 608 66 77 30
*Sháníme zahradu s chatou k pronájmu nebo ke koupi. Okolí Náchoda. Nabídněte. Telefon 603 765 778.
*Hledám k dlouhodobému podnájmu chatku, zahradu, kterou
budu udržovat na víkendy s rodinou za rozumnou cenu. TEL.:
777 760 266
*Koupíme rodinný dům v Novém
Městě n.Metují. Tel. 721 411 274
* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Náchoda do 20 km na
všechny směry, nabídněte na tel.
774 777 072

str.

Tel. 602 103 775

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 59,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02
platnost do 31. 8. 2020

Autíčka ◆ panenky ◆ kočárky

Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

608 103 810

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

KOUPÍM HRAČKY

nabytekvagner@atlas.cz

TEL.: 722 907 510

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135 

www.venclik.com

Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.

Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

ECHO

www.novinyecho.cz

str.

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Restaurace
U Slovana
v Náchodě
PŘIJME
KUCHAŘE,
SERVÍRKU
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Tel. 608 416 617

E
C
H
A

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

HLEDAJÍ DOMOV
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Kendy
Kendy je nalezenec, kterého nikdo nehledá, nikomu nechybí. Je to asi 5letý kříženec, moc hodný, přátelský, pohodář.

Čenda
Čenda je asi 8 letý pejsek, který žil ve velmi špatných podmínkách. Je moc hodný,
přátelský, ještě i hravý, ale občas divoch.
Zasloužil by si milující domov, kde by mu
noví páníčci ukázali hezký život plný lásky a mazlení. Hodil by se do domečku se
zahrádkou, kde by měl možnou volnost,
ale zároveň by mohl chodit spát do tepla.
Čenda je kastrovaný.
Městský útulek Broumov,
Jana Slováková, tel. 721 543 498

Včelstva v okrese Náchod nemají mor včelího plodu
Za finanční podpory Královéhradeckého kraje z grantového programu Včelařství proběhlo v únoru 2020
plošné vyšetření na zjištění výskytu
moru včelího plodu ve včelstvech
na katastrech 14 základních organizací ČSV z. s. v okrese Náchod.
Výsledkem tohoto důležitého preventivního opatření je konstatování, že všechny analyzované vzorky
byly s negativním nálezem. Důleži-

tost zprávy spočívá ve skutečnosti,
že nebude třeba ohrožená včelstva
likvidovat, jako tomu bylo při podobné akci v roce 2016. Včelaři tak
mohou volně přesouvat své včely
v rámci Královéhradeckého kraje
za dodržení veterinárních předpisů
a dalších podmínek. Obdobně bude
možno obchodovat s oddělky při
náhradě zvýšených zimních ztrát
v některých oblastech.

Velmi rád bych poděkoval všem
zúčastněným včelařům okresu Náchod i okolí za součinnost a spolupráci na těchto projektech. Zvláště
bych chtěl ocenit pracovitost a zodpovědnou práci členů předsednictva okresní organizace.
Za OO ČSV z. s. Náchod
Ing. Jiří Valtera
(redakčně kráceno)

Renovace a znovuotevření Hotelu U Beránka v Náchodě
Už jsou to téměř tři měsíce, co se
zastavila nejen gastronomie, ale také
celý svět. Snad pro každého, kdo se
pohybuje v gastronomii, byly uplynulé týdny plné nejistoty. Jinak tomu
nebylo ani v případě dominanty města
Náchoda, Hotelu U Beránka. V Beránku však využili vzniklou situaci
k renovaci hotelu, Dannyho kavárny
a restaurace, které slavnostně otevřeli pro zákazníky v pondělí 25. května
2020.
„Celé měsíce všichni
restauratéři
a hoteliéři
volají o podporu v této
nelehké situaci. Náklady
běží dál, účty přicházejí, ale zákazníci
ani podpora od státu bohužel ne. Máte
chuť všeho nechat. Jenže čtyři roky
tvrdé práce a budování si jména, vám
nedovolí opustit vaše dítě,“ říká jednatel společnosti Pavel Rys. „Proto jsme
se rozhodli neskládat zbraně a celé situace využít. V současné době se podařilo Beránku vdechnout nový život
díky rozsáhlým renovacím vnitřních
prostor. Taková akce by za normálního
provozu možná nebyla,“ dodává Rys.

Věrní zákazníci u okénka
V Beránku se však nechtěli vzdát ani
v kuchyni. „Menší vzpruhou pro nás
bylo úspěšné otevření výdejního okénka, které den ode dne navštěvovalo více
a více stálých zákazníků,“ s úsměvem
konstatuje Rys, který sám znovu oblékl
kuchařský rondon a osobně jídla připravoval.
Dovolená ve východních Čechách
Blízká doba teprve ukáže, jaký dopad bude mít celá záležitost s pandemií
koronaviru. „Moc bychom si přáli, aby
všichni Češi v letošním roce místo dovolené u moře poznávali krásy České
republiky, protože právě východní Čechy jich nabízí opravdu hodně,“ doplňuje Rys. Hotel totiž leží v samém srdci
kladského pomezí, odkud mohou návštěvníci vyrazit například do Ratibořic
a Babiččina údolí, které je spjaté s knihou Babička. Pro milovníky přírody se
nabízí kouzelná místa jako Adršpašské
skály nebo nedaleká nevyšší hora naší
země, Sněžka. Pokud by někdo přeci
jen zatoužil po moři, tak i to může region východních Čech nabídnout, protože se pyšní tzv. východočeským mořem
vodní nádrží Rozkoš.
„Děkujeme všem, kteří nás v minulých dnech a týdnech podpořili milý-

mi zprávami nebo svou přízní. Moc si
vážíme každého, kdo nám vyjádřil svou
podporu a těšíme se, že vás uvidíme již
při běžném provozu“ vzkázal za celý
tým Beránku Pavel Rys. Více informací
na webu: www.hotel-beranek.com
Soutěžte s Hotelem U Beránka a novinami ECHO! Odpovězte na níže
uvedenou otázku, odpovědi zašlete
na e-mail echo@novinyecho nebo SMS
na tel 602 103 775 do 15.6.2020 a 2
vylosovaní výherci získají od Hotelu
U Beránka dárkový poukaz na kávu
a dezert pro 2 osoby.
Soutěžní otázka: Hotel u Beránka
měl z důvodů vládních opatření boje
proti pandemii koronaviru vnitřní prostory pro veřejnost uzavřeny
a) 30 dní, b) 72 dní, c) 65 dní.

Jak slavíme výročí
Připomínky 75. výročí vítězství nad
nacismem tentokrát proběhly v pozadí
koronavirové pandemie. Jistě je to tak
správné. Statečný boj zdravotníků, hasičů a dalších lidí, kteří třeba šili bezplatně
ochranné roušky, si zasluhuje úctu a obdiv. Přesto i v tom zmiňovaném pozadí
se rozhořely vášnivé spory o vybudování
pomníku vlasovcům v Řeporyjích či naopak o odstranění pomníku maršála Koněva. V této souvislosti je zdůrazňováno,
že při osvobozování Prahy 9. května 1945
padlo daleko méně sovětských vojáků,
než se dříve uvádělo. Bylo jich pouze 30
nebo jen 23. Dokonce i tato čísla jsou teď
zpochybňována tím, že mnozí z těchto
padlých zemřeli v důsledku dopravních
nehod či opilství. Na druhé straně nikdo
nemůže zpochybňovat oběť gardového
poručíka Ivana Trofimoviče Gončarenka, který padl jako velitel tanku T-34/85
na Klárově. Nevím, zda je pouze literární fikcí smrt mladičkého rudoarmějce
z filmu Májové hvězdy, který promítala
v sobotu 9. května na Artu Česká televize.
Svůj život obětoval také proto, aby se majiteli domu, z něhož střílel nacistický snajpr, nepoškodil jeho majetek. Scénář k filmu napsal známý spisovatel šedesátých
let Ludvík Aškenazy, za války příslušník
Svobodovy armády. Po roce 1968 odešel
do emigrace.
To vše ale dává Náchodu nezpochybnitelné prvenství v tom, že při jeho osvobození v ten stejný den zde padlo více
sovětských vojáků než v Praze (přes 30).
Patrně tomu tak bylo i v rámci celého
Československa. Sovětští vojáci byli v Bělovsi, která tehdy ještě nebyla úředně součástí Náchoda, vražděni den po skončení
války příslušníky zbraní SS většinou ranou do týla, když byli beze zbraní a vzdali
se, aby uchránili životy Čechům ukrytým
v české celnici.
V květnovém Českoskalickém zpravodaji se o 75. výročí vítězství nad nacismem nedovíme nic. V Náchodském
zpravodaji-5 je tato událost zmíněna
v rubrice Květnová výročí jednou větou
a pak, že Muzeum Náchodska připravilo
expozici německých střel k ukončení druhé světové války (strana 21 Náchodského

zpravodaje). Milovníci zkoumání výzbroje německé armády si jistě přijdou na své.
Otázka ovšem je, zdali je vhodné pořádat
takovou výstavu v souvislosti s výše zmiňovanými oběťmi, nemluvě o tom, že ten
den zemřelo za použití zbraní německých
vojáků i devět českých civilistů.
Velký rozsah této tragédie poznáme
také z toho, že dle dochovaného dokumentu bylo poté v náchodské nemocnici
ošetřováno 90 raněných. Byli mezi nimi
nejen sovětští vojáci, ale i 14 Náchoďanů,
6 Italů, 2 Holanďané, Polák, Maďar i Slovák. Ti všichni (původně zajatci) se zúčastnili bojů za osvobozování Náchoda.
Tak má celá akce mezinárodní charakter.
Jeden z těch raněných Zdeněk Mach mně
vypravoval, že v náchodské nemocnici zaplnili i chodby a leželi tam na matracích.
Člověk si snadno představí, že to tam vypadalo podobně jako dnes v nemocnicích
v Itálii či ve Španělsku v době vrcholící
koronavirové krize. Přitom těch raněných
případně na následky ranění zemřelých
sovětských vojáků bylo ještě víc, protože
pro tento účel též narychlo zřídili lazaret
ve Slaném.
Po pádu komunismu v roce 1989 se
většinou na rozdíl od zbytku republiky
již 30 let v jihozápadních Čechách často
konají i velkolepé oslavy výročí osvobození, protože je to území osvobozené americkou armádou. Považuji to z hlediska
osobních zkušeností za správné. Já sám
jsem totiž prožil dětství v Blatné, kterou
7. května 1945 osvobodila právě americká
armáda. Nikdo dnes nezpochybňuje, že
si američtí osvoboditelé oslavy zaslouží,
přestože těch jejich padlých bylo nesrovnatelně méně, než kolik padlo rudoarmějců při osvobozování celého Československa. V Plzni, kde jsou ty oslavy největší,
v boji (!) nezemřel ani jediný americký
voják.
I když se i teď, byť místy téměř v utajení, kladly po republice k pomníkům
padlých věnce, všechno to, co se odehrálo
v souvislosti s připomínaným vítězstvím
nad nacismem, ve svém důsledku působí
spíš jako dehonestace takového výročí.
Výmluva na pandemii může být jen částečnou omluvou.
Václav Sádlo

