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27. května 1421 slezská vojska vypálila 

celou Polici nad Metují 

První lázeňskou sezonu zahájili představitelé města Náchoda minulý týden 
v Malých lázních v Bělovsi (na fotografii zleva místostarostové František Majer, 
Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a starosta Jan Birke). Otevřeno bylo nové infor-
mační centrum ve vile Komenský a všechna letní pítka na kolonádě. Od 25. květ-
na 2020 je tak zahájen letní provoz celkem 12 pítek, z nichž z 8 je možné čerpat 
vodu z vrtu JAN, ze 4 vodu z vrtu BĚLA. Pítka budou v provozu v letních měsících 
denně od 8 do 20 hodin. Pítka se ovládají dotykovými tlačítky, po stisknutí voda 
teče cca 50 vteřin. Za tuto dobu se pro představu naplní Běloveskými bublinkami 
lahev o objemu 1,5 litru. Pobočka turistického informačního centra v Malých láz-
ních–Bělovsi je umístěna v prvním patře lázeňské budovy Vily Komenský a v mě-
sících květen až září otevřena ve dnech Po–Ne 9:00–12:00 a 12:30–18:00 hodin.

Běloveské bublinky už prýští z pítek 

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Nové situace generují nové výzvy

Zautomatizujeme Vaše účetnictví
BILLcom spol. s r.o.

Nové Město nad Metují
Tel: 491470572, www.billcom.cz

MYTÍ A STŘÍHÁNÍ 
PSŮ A KOČEK

@

JANA
PULTEROVÁ

 723 039 941        pulty@seznam.cz

10 LET PRAXE
VE STŘÍHÁNÍ

DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

VÍNO OD NÁS 
radost z dobré volby Jarmila Zemánková, 

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

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

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
do ZUŠ Náchod

Srdečně zveme všechny zájemce 
o umělecké vzdělávání na přijímací 

zkoušky do ZUŠ Náchod 

16. 6. - 17. 6. 2020
od 13.00 - 17.00 hodin.

Pro školní rok 2020 - 2021 
přijímáme žáky těchto oborů: 

Podrobné informace k přijímacím 
zkouškám jsou na www.zusnachod.cz

hudební 
obor

výtvarný 
obor

taneční
obor

literárně 
dramatický 

obor(od 6 let)

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

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

SLEVY NA OKNA 
AŽ 60% 

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

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 342,-/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

do 26.6.2020
Celý ceník na www.paliva-jelen.cz

Objednávky osobně:

Nové Město nad Metují, Havlíčkova 292

Telefonicky: 491 471 164, 724 236 398

Na polích v okolí Náchoda žlutou barvu řepky vystřídala barva krásně 
červená až nachová. Jedná se o jetel nachový, taktéž označovaný jako jetel 
inkarnát. Je to druh jetele z  čeledi bobovitých charakteristický výraznou 
červenou barvou květu s přímou lodyhou dosahující délky 20 – 50 cm.

Jetech nachový na  rozdíl od řepky zvyšuje úrodnost půdy a poskytuje 
jí dostatek prospěšných látek a živin, slouží jako krmivo a také jako před-
plodina pro jiné zemědělské produkty. V neposlední řadě je také vynikající 
medonosnou plodinou.
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TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 8. června 2020 uplynulo 10 let od úmrtí 

pana Juraje Potockého z Náchoda.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají synové Milan a Jiří s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 16. dubna 2020 uplynulo 18 let, co nás navždy opustil 

pan Miroslav Malina z Náchoda

a dne 16. května uplynulo 10 smutných let,

kdy skonala naše maminka

paní Miloslava Malinová z Náchoda.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají dcery Mirka, Iva,
Stáňa a Dáša s rodinami

Město Česká Skalice zavedlo zce-
la novou webovou aplikaci Hlášení 
závad a nedostatků, umožňující ši-
roké veřejnosti jednoduše upozor-
nit na závady a nedostatky na ma-
jetku města Česká Skalice. Pro 
použití aplikace nemusíte zřizovat 
osobní účet ani instalovat aplikace 
do vašich osobních počítačů, note-
booků, tabletů nebo chytrých tele-
fonů. Z  jakéhokoliv zařízení je ap-
likace přístupná na  webové adrese 
www.ceskaskalice.cz/hlasenizavad.

Sortiment Informačního centra 
v  Pellyho domech v  polici nad Metu-
jí se rozrostl o  Regionální produkty 
Kladského pomezí, jako jsou například 
bylinné sirupy Camellus, Amálčina šu-
mivá lázeň či bytové dekorace paní Bir-
keové-Mrázové. Více informací k  vý-
robkům naleznete na  webu Kladského 
pomezí.

Krajská hospodářská komora 
KHK a Královéhradecký kraj Vás 
srdečně zvou na 6. ročník PRE-
ZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL 
A  ZAMĚSTNAVATELŮ. Do-
volujeme si Vás informovat, že 
přihlašování je otevřeno na www.
vybiramstredni.cz, kde také na-
leznete podrobné informace. 
Termín konání v  Náchodě je 2. 
až 3. října 2020, v  týdenních in-
tervalech potom následuje Trut-
nov, Jičín, Rychnov nad Kněž-
nou a  nakonec Hradec Králové. 
Součástí prezentací bude soutěž 
Talenty pro firmy T-profi, pře-
dání ocenění Škola firmě, Firma 
škole 2020 a nově soutěž Nejlep-
ší prezentace školy. Na společné 
setkání se těší tým PSSZ 2020.

Technické služby Náchod, s.r.o., 
mají od začátku května k dispozi-
ci dvě nová vozidla pro zajištění 
svozu odpadů. Jedná se o malý ná-
kladní automobil Renault Master 
(valník) pro svoz tříděného odpa-
du, který nahradil ojeté vozidlo Pi-
aggio a nákladní automobil MAN 
s  lisovací nástavbou HALLER, 
který bude svážet komunální od-
pad a  nahradí dosloužilé vozidlo 
IVECO. 

„Výhodou velkého svozového vozu 

MAN je nová technologie, která 
umožní svoz všech druhů odpadu 
včetně tříděného i bioodpadu. Před-
pokládáme díky tomu i  nižší pro-
vozní náklady a rozhodně se tak po-
souváme v odpadovém hospodářství 
opět dopředu,“ vysvětlil místosta-
rosta Jan Čtvrtečka a dodal: „Malý 
valník navíc nahradí dvě svozová 
vozidla, čímž také šetříme provozní 
náklady, protože v  rámci svozu po-
jme v  jednom čase větší množství 
velkoobjemového odpadu.“

Navzdory koronaviru se letošní 
ročník Žernovského bajku uskuteč-
ní v plném rozsahu 13. června 2020. 
Samozřejmě však budou respekto-
vána všechna platná nařízení k  datu 
konání závodu. Jsou připraveny trasy 
od  2,2 km po  39 km pro závodníky 
a hlavně širokou veřejnost od katego-
rie odrážedel pro nejmenší až po 70+. 

Trať pro dospělé nabízí to nejlepší, 
co lze v  okolí Žernova pro cyklisty 
nalézt a  od  loňského roku přinesla 
opět drobná vylepšení. Dostaneme se 
téměř až ke Starému bělidlu, na Ka-
mennou podlahu, přejedeme histo-

rické lávky a  mosty, nádherná údolí 
Hlubokého potoka, traverzy na Skal-
ce. Tentokrát se vyhneme všem ne-
příjemným asfaltovým přejezdům. 
Povolení projíždět lokalitou máme 
jen na jeden konkrétní den.

Jako doprovodný program je při-
pravena půjčovna koloběžek, Vlas-
ta Kabeláč Čiháček předvede svoji 
TRIAL SHOW, děti jistě zaujme 
kouzelnické vystoupení. Od  17:00 
vystoupí po  dlouhé „koronavirové 
pauze“ kapely Benjamings clan a Ri-
zikové pracoviště. Více info je na 
www.zernovskybajk.cz

Hlášení závad
a nedostatků

REGIONÁLNÍ
PRODUKTY V PRODEJI

Prezentace
středních škol

Za čistší Náchod

Žernovský bajk se uskuteční v původním termínu!

Obrátila se na  mě dcera nemoc-
né osmdesátileté paní, která dostala 
na konci dubna dopis od energetických 
šmejdů, kteří ji nutili k zaplacení částky 
12 500 Kč (tj. zhruba celého jejího jedno-
ho důchodu). A to přesto, že u nich ni-
kdy neuzavírala žádnou smlouvu, aspoň 
ne vědomě. Až zpětně se přišlo na  to, 
že před třemi lety za ní přišli nějací lidé 
– pár milých lidí, které vzala do  bytu, 
udělala kávu a povídali si. Potom se jí ze-
ptali, zda by souhlasila, že jí pošlou srov-
nání dodavatelů energií, proti čemuž nic 
nenamítala. A  pak chtěli jen podepsat 
„potvrzení“, že u ní byli. Prý pro šéfa, aby 

věděl, že splnili úkol. Paní do ruky vů-
bec nic nedali a ona tak vůbec netušila, 
že jim podepsala plnou moc a smlouvu. 
Ukazuje se, že se někteří „podnikatelé“ 
neštítí absolutně ničeho. Objevují se 
další případy, kdy se dokonce i v době 
nouzového stavu šmejdi pokouše-
jí předně ze starších lidí podvodným 
způsobem vymámit peníze. Zneužívají 
důvěřivosti seniorů a jejich věkem způ-
sobené menší obranné instinkty. Tyto 
praktiky jsou neetické i nelegální. Upo-
zorněte seniory ve vašem okolí, na tato 
nebezpečí. Nejlépe je nikoho cizího ne-
vpouštět domů a nic nepodepisovat!

PhDr.  Daniel Švec bude před-
nášet o  letcích v  RAF 10. června 
od  18 hodin v  oddělení pro do-
spělé Knihovny Barunky Panklové 
v  České Skalici. Přednáška se za-
měřuje na letce, kteří se nejrůzněj-
šími cestami snažili bojovat proti 
okupantům naší země. Časová linie 
začíná událostmi let 1938 a  1939, 
Mnichovským diktátem a zabráním 
zbytku Československa, a končí po-
únorovými událostmi. Vyzdviženy 
budou čtyři z  mnoha jedinečných 
a  často velice krutých životních 

příběhů. Mimo generálporučíků 
a legend československého letectva 
Františka Fajtla a  Františka Peřiny 
budou zmíněny i  tragické osudy 
armádního generála/Air marshala 
RNDr.  Karla Janouška a  plukovní-
ka in memoriam Františka Truhlá-
ře. Pokud se chcete dozvědět o této 
zemi víc a  navíc zažít jedinečný 
způsob prezentace přednášejícího, 
nenechte si tuto akci ujít. Vzhle-
dem k  omezené kapacitě doporu-
čujeme rezervaci míst na  tel. čísle 
734 155 855.

Váš Pavel Bělobrádek

VZPOMÍNKA
Dne 10. června 2020 uplyne
1 smutný rok od okamžiku,

kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček, pradědeček,  

pan Václav Rejzek z Náchoda.

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

Rodina

VZPOMÍNÁME
Dne 7.6.2020 uplyne smutných 20 let, kdy nás opustila

v pouhých 56 letech naše milovaná
a skvělá maminka a babička, 

paní EVA KROUPOVÁ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Eva s rodinou  a syn Radek.

VZPOMÍNKA
Dne 7. června 2020 uplyne 15 smutných let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, manžel 

a dědeček, pan Vlastimil Šinták z Náchoda.
 

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

Vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami 

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.

Prodej zděného bytu 2 +kk v osobním vlastnictví v Náchodě.............................................. 899 000,- Kč
Prodej rodinné vily se zahradou v Rychnově nad Kněžnou................................................4 990 000,- 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
Prodej moderního apartmánu s terasou v Horním Maršově...............................................2 995 000,- Kč     

Cena: 2 690 000,- Kč

Šmejdi opět okrádají důchodce!

Přednáška „Letci v RAF“

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

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
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Už od  30. května mohou „kolouši“ vy-
užívat přepravu kol na  tak zvané červené 
lince cyklobusů, vedoucí z Hradce Králové, 
přes Náchod, Polici nad Metují, Teplice nad 
Metují a  Trutnov, až na  Pomezní boudy. 
Z důvodu uzavírky mezi Teplicemi a Adr-
špachem nebude linka zajíždět do Adršpa-
chu. Modrá linka z Náchoda do polského 
Karlowa zatím nefunguje. Jízdní řád čer-
vené linky a další informace naleznete na 
www.kladskepomezi.cz

Dobrá zpráva pro cyklisty

Agentura ochrany přírody 
a krajiny připravila v následují-
cích víkendech pro návštěvní-
ky národní přírodní rezervace 
Adršpašsko-teplické skály po-
zorování hnízdících sokolů stě-
hovavých pomocí stativového 
dalekohledu.  

„Na soboty a neděle 6.-7. a 13.-
14. června jsme nachystali pre-
zentace hnízdění sokolů na  pro-
hlídkovém okruhu v  Teplických 
skalách na  výhledu na  Chrámové 
stěny od Skalního ostrova za ská-
lou Herynek. Pokud nebude pří-
liš deštivé počasí, naše strážkyně 
budou se silnou optikou na  mís-
tě připravené od  10:30 do  17:00 
hod,“ uvedl Petr Kuna z  AOPK 
ČR, Správy CHKO Broumovsko. 
Na místo lze dojít po modré turi-

stické značce z  Anenského údolí 
od rozcestníku Krápníky.

„Nahlédneme do  pestrého 
a  fascinujícího světa nejrychlej-
šího živočicha na  světě. Pomocí 
stativového dalekohledu budeme 
společně pozorovat dospělé so-
koly stěhovavé donášející potravu 
na  hnízdiště na  Chrámových stě-
nách a strážící svá mláďata. Pokud 
bude hnízdění zdárně pokračovat, 
uvidíme i malé sokoly vycházející 
ze skalní dutiny na  okraj římsy, 
trénující křídla a žadonící o potra-
vu. V  případě úspěšného vyhníz-
dění bude možno sledovat i první 
lety mláďat,“ upřesnil Petr Kuna. 

Pokud přijedete autem, parkuj-
te nejlépe na  parkovišti u  vstupu 
do Teplických skal ve Střmenském 
podhradí u  hotelu Orlík, řiďte se 

dopravním značením s  ohledem 
na  rekonstrukci silnice v  úse-
ku Teplice nad Metují – Bučnice 
(objížďka). Parkoviště bývá přepl-
něné. I  proto je lepší využít vlak, 
kterým přijedete až před vstup 
do  skal, když zvolíte zastávku 
Teplice nad Metují – Skály. Kon-
takt: Petr Kuna, tel: 728  714  309, 
petr.kuna@nature.cz

Otevření zahrádek hospod 
a  restaurací je důležitým kro-
kem k  návratu našeho nor-
málního života. Nejde pouze 
o  pocit vychutnat si čepované 
pivo, ale i  o  příležitost potká-
vat se, diskutovat u  piva a  tě-
šit se ze společnosti. Hospoda 
vždy byla středobodem české 
kultury a společenského vyžití. 
Jedinečná kombinace přátelské 
atmosféry, dobrého piva a  las-
kavého hospodského bavila již 
naše předky. A nelze pochybo-
vat o faktu, že také příští gene-
race si k ní - i přes nadměrnou 
digitalizaci - najdou cestu.

Pro náchodský pivovar PRI-
MÁTOR jde o  restart, i  když 
v pivovaru se život zcela neza-
stavil. Pivo, byť v redukovaném 
objemu, se vařilo dál. Coby 
stabilní zaměstnavatel své lidi 
nepropouštěl a  ani se k  tomu 
nechystá.  V tuto chvíli se vrací 
k  normálu. Více se o  podpoře 
hospodských a aktuálním dění 
v  pivovaru rozhovořil ředitel 
pivovaru Petr Kaluža.

Uzavření hospod přišlo den 
ze dne. Co zásoby piva, které 
hospodští měli?

Nejlepší pivo je čerstvé pivo, 
za tím si stojím. Proto jsme ho 
zdarma hospodským vyměnili. 
I přesto, že kvalita našeho piva 
je taková, že se pivo v  sudech 
nezkazilo, nechceme jít cestou 
umělého prodlužování doby 
spotřeby. Abychom papírově 
deklarovali, že pivo v  sudech 
zůstalo v  pořádku. Výměna 
za čerstvé. Nic jiného nepřipa-
dá v úvahu.

Takže provozovatelé hospod 
o nic nepřišli?

Ne. Žádný hospodský přece 
nenadchne hosty starým pi-
vem. Pivo je potravina a  musí 
být čerstvé. Náš důraz na kvali-
tu je prvořadý. Sice nás to bude 
stát relativně dost peněz, ale 
z toho neslevíme. Uměle trvan-
livost prodlužovat nelze.

Podpora hospod je dlouho-
dobou strategií náchodského 
pivovaru. Změnila na  tom 
něco koronavirová krize?

Původně jsme měli na  jaro 
připravený nový program 
na  podporu našich hospod-
ských. Spustit jsme jej chtěli 1. 
dubna, ale zasáhl koronavirus. 
Proto jsme pružně přeorgani-

zovali jeho podobu. A tak jsme 
například nechali ušít roušky, 
které jsme rozvezli našim zá-
kazníkům, poskytli jsme jim 
zdarma dezinfekci. Zapojili 
jsme se také do  kampaně Za-
chraň hospodu. Podpora hos-
pod je cesta, ze které nechceme 
uhnout. 

Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. 
zpracovala Petra Kulhavá, 

redakčně zkráceno.
Celý rozhovor naleznete 

na facebooku novin ECHO

Pozlacená barokní socha Panny Marie Ochranitelky na  rozcestí v  centru obce Bohu-
slavice dohlíží na stavební dělníky, kteří pracují na kompletní rekonstrukci hlavní silnice 
procházející celou obcí. Z důvodů stavebních prací jsou Bohuslavice pro řidiče osobních 
a nákladních automobilů neprůjezdné ze směrů od Dobrušky, Hradce Králové i Nového 
Města nad Metují. Silnice II/308 se rekonstruuje až na hlavní křižovatku v Černčicích a úpl-
ná uzavírka je naplánována do 31. října 2020. 

Pozorování hnízdění sokola stěhovavého v Teplických skalách 

Pivovarník Petr Kaluža: Hospodu nám nikdo a nic vzít nedokáže

Znalci, pro které 
je trh s energiemi

vášeň

Mgr. Bors Michal 
obchodní ředitel
+420 731 508 654
bors.michal@j-e-s.cz
Pobočka: B. Němcové 13, 
552 03 Česká Skalice, 
Otevřeno:  PO až Pá 8-18 a SO 9-12

Kuba Šípků 
ředitel obchodní sítě

+420 602 300 282
sipku.kuba@j-e-s.cz

Železničářská 506, 
541 01 Trutnov

Dopravní společnost CDS s.r.o. Náchod 
hledá do svého týmu autoservisu

zaměstnance na pozici:

Nabízíme: 

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.

V případě zájmu o zaměstnání ve společnosti volejte:

Bc. Jan Petřek, MBA

+420 602 416 975

petrek@cdsnachod.cz

* 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

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 547 01 Náchod                                       www.cdsnachod.cz

AUTOMECHANIK
AUTOELEKTRIKÁŘ

DIAGNOSTIK

Němčina
– výuka a jazykové kurzy

Tel. 603 440 969
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Nová veterinární ordinace v Ná-
chodě začala v  nedávné době po-
skytovat zdravotní služby pro do-
mácí mazlíčky. Veterina V Zátiší je 
velmi dobře vybaveným zařízením, 
které umožňuje ošetřovat a  léčit 
všechny druhy domácích zvířat. 
Vedoucím lékařem je dlouholetý 
zkušený zvěrolékař MVDr.  Karel 
Sladovník, se kterým jsme si popo-
vídali o jeho práci.  

*Pane doktore, opravdu se 
na  Vás mohou obrátit maji-
telé všech domácích zvířat? 
V současnosti je chovatelů celá 
řada a kromě běžných mazlíč-
ků jako jsou psi, kočky, králíci 
a  podobně se chová i  mnoho 
poměrně exotických savců, 
plazů či ptáků.

Naše činnost zasahuje i do těch-
to sfér, popřípadě máme kontakty 
na  specializovaná pracoviště, pro-
tože například u  plazů je mnohdy 
součástí terapie hospitalizace a  ta-
kové vybavení nemáme. Křečík asi 
není úplně exotický savec, ale ne-
dávno jsme provedli operaci i u tak 
malého tvorečka. Ke  spokojenosti 
majitele jsme vyléčili skleslého kaš-
lajícího anduláka, který začal zase 
krásně mluvit. 

*Mám psa, kočku, králíka nebo 
jiné zvířátko, zdravé či nemoc-
né, s čím vším se na vás mohu 
obrátit?

U  zdravých provádíme veškerou 
preventivní péči, jako je vakcinace, 
čipování, vystavování PET pasů, 
antiparazitární program – ten je rok 
od  roku aktuálnější. Jsme schopni 
poradit s  výživou, kde se chovatel 
z důvodu množství nabízených kr-
miv a  reklam může orientovat již 
velmi nejistě. V  terapii pak hraje 
významnou roli nasazení speciální 
diety. Její špatná laická volba může 
naopak zvířátku ublížit. 

U  nemocných je naše léčebná 
činnost ve všech oborech jako je in-
terna, dermatologie, chirurgie, a  to 
i  v  ušní, oční a  zubní oblasti. Jsme 
schopni nabídnout poměrně širo-
kou škálu ošetření a výkonů, jako je 
třeba kastrace, onkologické zákroky 
odstranění zubního kamene, řeše-
ní metabolických selhávání, alergií, 
autoimunitních onemocnění a řadu 
dalších. Nelze vyjmenovat vše.

Pokud si případ žádá specializo-
vané vyšetření nebo zákrok, který 
neprovádíme (např. MR mozku), 
zařídíme pro pacienta řešení u na-
šich kolegů specialistů. Nehrajeme 
si na „vševědy“, zakládáme si velmi 
na korektním jednání vůči kliento-
vi. 

*Co když u mého mazlíčka na-
stanou akutní zdravotní pro-
blémy nebo se zraní?

Zranění je jednoznačně bezod-
kladné, zvláště pokud je spojeno 
s  krvácením. Domácí poskytnutí 
první pomoci je správným postu-
pem, následné odborné ošetření by 
mělo být samozřejmostí. 

U  některých zranění např. páte-
ře hrozí tzv. nebezpečí z  prodlení. 

Čekat, „že to pes rozejde,“ může 
vést k trvalým následkům bez další 
možnosti nápravy. Naopak u někte-
rých stavů, které vypadají pro ma-
jitele velmi dramaticky a logicky se 
o  život mazlíka strachují např. při 
epileptiformním záchvatu s  křeče-
mi, nemusí být vždy promptní in-
tervence nutností. 

Doporučuji vždy volat a  věcně 
popsat, co se stalo a  jak pacient 
vypadá. Stanovit diagnózu po  te-
lefonu nemůžeme, ani dle řádů 
Komory VL nesmíme, ale vždy 
jsme schopni majitele nasměrovat 
na nejvhodnější postup.  

*Díky dobré zvěrolékařské 
péči dochází i  k  výraznému 
prodlužování věku domácích 
zvířátek. Objevují se ale u nich 
zdravotní problémy, které ještě 
před pár lety nikdo nezazna-
menal, případně se neřešily. 
Dá se to nyní již léčit, případně 
tomu předcházet?

Ano, právě předcházení, tedy 
prevence, je v otázce dobrého zdra-
ví prioritní. Ještě však není zcela 
zažito, že i zvířecí pacienti by měli 
být od určitého věku monitorováni. 
Proto u  psů i  koček doporučuje-
me od cca 7 roku věku pravidelný 
odběr krve, kdy se stanoví bioche-
mický profil a  hematologické pa-
rametry. Jsme tak schopni odhalit 
onemocnění (např. selhávání led-
vin) dříve, než se objeví klinické 
příznaky, tedy než majitel zpozoru-
je na svém miláčkovi nějaké změny. 
Právě takový pacient s tímto násko-

kem má pak nesporně lepší vyhlíd-
ky na delší život, protože začínáme 
s terapií dříve, než dojde k dalšímu 
poškození orgánů.   

Těší mě, že všichni naši klienti 
na tuto možnost velmi kladně rea-
gují, zvláště když vidí, že odběr je 
za minutku hotový a výsledky jsou 
díky našemu laboratornímu vyba-
vení k dispozici okamžitě na místě 
za 10-15 minut.

Z  hlediska léčby musíme jedno-
značně uvést velký pokrok v  sou-
časných možnostech zvládání 
alergií, kdy především její kožní 
projevy trápí stále více pacientů. 
Zde je zapotřebí nejprve solidní 
diagnostika, naše spolupráce se 
špičkovými laboratořemi je tedy sa-
mozřejmostí. 

Ještě stále slýchám od  klientů, 
že se bojí narkózy, protože někdo 
někde říkal, že se mu pes budil půl 
dne. Tak takto se to už opravdu ne-
děje. Od  nás pacient po  zákroku 
odchází v bdělém stavu a po svých. 
Není potřeba tedy otálet a stav za-
nedbat třeba tak, že přijdu zubní 
kámen řešit až ve chvíli masivních 
nálepů, vypadávání zubů a  pokro-
čilé gingivitidy.   

Dalším pokrokem v  léčbě jsou 
nové preparáty, které umí při řešení 
zánětu zevního zvukovodu značně 
eliminovat dříve potřebnou spolu-
práci majitele, kdy bylo domácí po-
dávání léků mnohdy problematické. 

S  narůstajícím věkem pacientů 
vzrůstá i  procento tzv. polymor-
bidních, tedy těch, kteří trpí více 
nemocemi najednou. Tedy vlast-
ně zvířecí gerontologie s  různou 
kombinací problémů z  ortopedie, 
endokrinologie, metabolismu, on-
kologie atd. 

Zde je otázkou vědomostí a zku-
šeností rozhodnout správně o  lé-
čebném postupu. 

*Máte nějaké domácí zvířátko? 
Pominu-li dobu nezralých malin, 

kdy mým zájmem a rukama prošlo 
téměř vše živé a došlo i na - s nad-
sázkou - léčebné zákroky jako vy-
tahování klíšťat ještěrkám z  jejich 
blanitých bubínků, choval jsem 
rybičky, želvy, papoušky a před lety 
byl mým parťákem lucernský ho-
nič, opravdový oříšek, co se výcho-
vy týče. 

Zda mám nyní domácí zvířát-
ko? Ano, mám jich více a  velmi 
se z  nich těším. Hezká a  přítulná 
a různorodá. Ve své ordinaci. 

VETERINA V Zátiší
V Zátiší 1571, 547 01 Náchod

Tel. 493 814 782, mobil 725 301 112
e-mail: doktor@veterinavzatisi.cz   

www.veterinavzatisi.cz

Veterina V Zátiší – pomoc pro vašeho mazlíčka

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. 
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HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

PŘIJMU 
BRIGÁDNÍKY 

NA ZAHRADNICKÉ 
PRÁCE

v Náchodě 
a okolí. (na DPP)

Tel.: 724 173 560 

*Podnikatel 50/177/78 s 6i letou 
dcerkou hledají pohodovou ženu 
přiměřeného věku, která chce žít 
v  přírodě v  rodinném domku. 
Dítě ve stejném věku vítáno. Pro-
sím nejdříve SMS 733 215 791

*Pronájem rodinného domu 
4+1 s  garáží a  zahradou, Nové 
Město nad Metují, Krčín. Tel. 
777 157 176
*Pronajmu byt 3+1 97 m2 v  Ja-
roměři kousek od Tesca. Pozitivní 
energie v  bytě. Kauce nutná. Tel. 
608 869 885
*Prodám byt v panelovém domě 
2+1 s balkonem, lokalita Náchod 
- Plhov, bližší info 724 494 630
*Prodám byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví. Nové balkony, stou-
pačky, výtah, zateplení, vlastní 
kotelna. Luxusní koupelna, pře-
dělaná kuchyň. Na  požádání po-
šlu fotky. Cena 3 000 000,-. Volat 
pouze vážní zájemci, ne realitní 
kanceláře. Malecí 851, N.M.n.M. 
TEL.: 777 273 571
*Pronajmu byt 3+1 v  Novém 
Městě nad Metují, ul. Nad Sta-
dionem, nájem 10000 Kč včet-
ně služeb, kauce 12 tis. Kč. Tel.: 
728 869 058 

*Prodáme DB 3+1 78,5 m2 v Ná-
chodě sídl. SUN, cena 1,99 mil. Kč. 
TEL.: 732  839  764, Email: bytna-
chodsun@email.cz. RK NEVOLAT
*Prodám nový luxusní družstev-
ní byt 3+kk v  Náchodě v  nízko-
energetickém domě s  vlastním 
parkovacím stáním. Kontakt 
730  517  357, 733  735  709. www.
sbdnachod.cz
*Pronajmu byt 2+kk po  kom-
pletní rekonstrukci včetně kuchy-
ně a spotřebičů  v Náchodě ulice 
Běloveská. Okna bytu jsou k řece. 
Nájem 8900,-Kč + energie. Po-
žaduji tříměsíční vratnou kauci. 
Tel.774 224 446
*Pronajmu nadstandardně zre-
konstruovaný byt 1+1 Běloveská
ul., Náchod. 36 m2, v  2NP, vý-
tah, lednice, pračka, šatna, sklep. 
Nájem 8000,- + 4000,- záloha 
na energie a služby. Kauce 25 000,-
. Tel. 608 889 386

*Sháníme zahradu s  chatou 
k pronájmu nebo ke koupi. Oko-
lí Náchoda. Nabídněte. Telefon 
603 765 778
*Prodám stavební pozemek 
v  Dolní Radechové, polosamota, 
s  protékajícím potokem. Cena 
1 490 000,-Kč. Tel. 608 66 77 30
*Prodám zahrádku s  chatkou 
v Meziměstí, 500 m2, na krásném 
klidném místě, na okraji zahrád-
kářské kolonie. Voda, el. en. k dis-
pozici. Tel. 725 773 141

*Prodám dámské kolo Leader 
Fox, zánovní trekingové kolo pán-
ské. Levně. Tel. 603 907 272
*PRODÁM DUBOVÉ a  MOD-
ŘÍNOVÉ FOŠNY síla 35 a 25 mm 
z průměru do 40 cm, v délkách 4 
metry, nezejdované. Cena 3000 Kč 
i dohodou. Tel. 603 257 124
*Prodám el. motor s  převodov-
kou a elektromagnetickou brzdou, 
příkon 0,75 kW, otáčky do poma-
la, 17 ot./min. Využití např. plo-
šina výtahu, vrátek apod. Cena 
dohodou. Tel. 739 781 681
*Prodám rozkládací stůl 
za  500 Kč, stůl pod počítač, kon-
ferenční stolek 200 Kč, židle 
70 Kč kus, jednolůžková postel 
za  200 Kč, sedačka z  5i křesel, 
zachovalá za  300 Kč, staré noční 
stolky 200 Kč, decimálka 300 Kč, 
dvoulůžková postel za  1.100 Kč. 
Tel. 602 291 222
*Prodám dámské kolo, nízké, 
snadné nasedání. Vhodné do měs-
ta, pro důchodce. Prakticky nové, 
nepoužívané. Cena 4800 Kč – do-
hoda. Tel. 731 629 824 
*Prodám dámské kolo Dynamic 
a  pánské kolo KELLYS. Velmi 
dobrý stav, málo jeté. Zdravotní 
důvody. Červený Kostelec, tel.: 
732 244 015.
*Prodám městské elektroko-
lo, málo jeté. Cena 9000 Kč. Tel. 
603 949 926
*Prodám levně dřevěné brikety. 
Tel.: 774 308 086
*Prodám městské elektroko-
lo, málo jeté. Cena 9000 Kč. Tel. 
603 949 926

*Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, ho-
diny, mince, pohlednice, kni-
hy 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 fotografie, reklamní fotogra-
fické materiály. TEL.: 777 559 451
* Koupím jakékoli staré, po-
škozené hračky, kočárky, pa-
nenky, autíčka, hry apod. TEL.: 
603 549 451
* Koupím hodinky PRIM a  ná-
hradní díly na  hodinky PRIM - 
pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, 
strojky a další díly. Platba v hoto-
vosti. Tel. 777 559 451

* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z obdo-
bí socialismu v  jakémkoli stavu. 
TEL.: 603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i  celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, foto-
aparáty, vyznamenání, mince 
a bankovky, pohlednice a znám-
ky. TEL.: 724 020 858

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci, veškeré 
hračky KDN aj.., různé vláč-
ky MERKUR aj.., starožitný 
a  chromovaný nábytek a  jiné 
zajímavosti do  r.1975, hodiny, 
hodinky, hudební nástroje, fo-
toaparáty, rádia, 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 dal-
ších značek. TEL.: 777 579 920

*Přijmeme muže, ženy i  senio-
ry na  rozvoz knih, 80 hod. mě-
síčně. 12-20.000 Kč/měs. Tel. 
777 803 359

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

*Převedu záznamy ze starých 
videokazet na DVD nebo Flešku, 
levně. Tel. 777 554 484

*Koupím platné doklady (tech. 
průkaz) na tříkolku Velorex. TEL.: 
604 437 128

*Prodáme nákladní přívěs, 
brzděný, dvounápravový, zin-
kovaný. Rozměry ložné plochy 
500/200cm. Nevyužitý v  pro-
vozu, cena dohodou /levně/. 
STK 2021. Tel. 602411666

SOUKROMĚ                            ROZUMNĚ                             ŠIKOVNĚ                                  RYCHLE

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

HROMOSVODY
Montáž * Opravy

* Revize

Tel. 776 543 988

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

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
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

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2020

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

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  ◆  panenky  ◆  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Tiskárny BNB spol. s.r.o.

Velké Poříčí

V případě zájmu zašlete svůj
životopis na uvedený e-mail:

martina.buryskova@marecz.cz
Tel. 733 517 731

Nabízíme:

- Práci ve stabilní firmě
ve Velkém Poříčí

- Práci na HPP

- Dobré platové podmínky,

příspěvek na stravování

- Jednosměnný provoz

Přijmeme
seřizovače
na linku V1

Obecné předpoklady dle § 4 z. č. 312/2002 Sb., v platném znění
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
Kvalifikační požadavky
l autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování nebo bez specifikace
     oboru, nebo
l vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
l vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní plá-

nování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, nebo
l kvalifikační požadavky dle § 24 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (vyšší 

odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, stavební směr výhodou)

Další požadavky
l znalost zákonů č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, č.128/2000 Sb.,
     o obcích a č. 500/2004 Sb., správní řád, v platných zněních
l praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě výhodou
l zkouška ZOZ v územním plánování výhodou
l znalost správního řízení výhodou
l dobrá znalost práce na PC
l komunikační schopnosti
l řidičský průkaz sk. B
Nabízíme
l pracovní poměr na dobu určitou (zástup za RD)
l nástup do pracovního poměru ihned
l platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9.platová třída)
l 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno,
     pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy 

Město Náchod
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na funkci odborného pracovníka / odborné pracovnice územního plánování

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 30.06.2020.



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

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

K
A
T
K
A

Fo
to

: M
ar

ek
 D

vo
rs

ký
m

dv
47

@
se

zn
am

.c
z

in
st

ag
ra

m
: m

ar
ek

_d
vo

rs
ky

_f
ot

og
ra

f  
 

Náchodská nemocnice má další dva 
nové plicní ventilátory

Novoměstská ODS opouští
vládnoucí čtyřkoalici

Další dva nové plicních ventiláto-
ry převzali na konci května zástupci 
Oblastní nemocnice Náchod v čele 
se statutárním ředitelem Janem 
Machem. Předání cenných přístro-
jů se zúčastnil také Aleš Cabicar, 
náměstek hejtmana Královehra-
deckého kraje zodpovědný za  ob-
last zdravotnictví. Z  plánovaných 
jedenácti ventilátorů jich pro po-
třeby pacientů slouží v  náchodské 
nemocnici k dnešnímu dni již šest.

„Nové plicní ventilátory měly 
být původně dodány po  dokonče-
ní stavby nových pavilonů Oblast-
ní nemocnice Náchod, urychlený 
nákup ale Královéhradecký kraj 
realizoval na  základě doporuče-
ní managementu nemocnice, a  to 
kvůli onemocnění COVID-19. 
Díky tomu je teď největší krajské 
zdravotnické zařízení připraveno 
na  případnou druhou vlnu epide-
mie,“ říká náměstek hejtmana Aleš 
Cabicar.

Podle dosavadních zkušeností je 
plicní ventilace důležitá pro pře-
žití pacientů s  těžším průběhem 
onemocnění. Přístroj pomáhá ne-
mocným s dýcháním – dodává jim 
kyslík, odvádí kysličník uhličitý 
a  zároveň mechanicky nahrazuje 
napadené plíce. 

„Plicní ventilátor ale slouží nejen 
lidem s  onemocněním Covid-19. 
Lékaři ho využívají u  všech paci-
entů s těžkým postižením plic, kte-
ré může způsobit například úraz 
či těžká interní choroba. Použití 
plicního ventilátoru u  lidí s  respi-
račním selháním je zpravidla dlou-
hodobé,“ upřesňuje použití ventilá-
torů ředitel náchodské nemocnice 
Jan Mach.

Nové ventilátory jsou aktuálně 
umístěny na  anesteziologicko-re-
suscitačním oddělení a nemocnice 
v  Náchodě tak patří mezi nejlépe 
vybavená krajská zdravotnická za-
řízení.

Po  více jak roce a  půl od  vý-
sledku komunálních voleb v roce 
2018 a  následném povolebním 
vyjednávání dochází ke  změnám 
ve vedení Nového Města nad Me-
tují. Dosavadní čtyřkoalici po ná-
zorovém rozchodu s dosavadním 
místostarostou zvoleného za  ob-
čanské demokraty Liborem Ho-
vorkou a  rozdílných pohledech 
na  rozvoj města a  některé strate-
gické projekty, zejména s  nejsil-
nější koaliční stranou Volbou pro 
Nové Město (VPM), opouští ko-
alici ODS. V  pátek to koaličním 
partnerům oznámilo vedení stra-
ny a kompletní zastupitelský klub.

Stabilita novoměstské koalice za-
čala slábnout v několika posledních 
týdnech. Kroky ODS k řešení situ-
ace v  koalici začaly po  posledním 
jednání městského zastupitelstva 
14. května, na  kterém bylo zjev-
né, že nejsilnější koaliční partner 
z VPM o změny ve fungování vede-
ní města a přípravě zásadních pro-
jektů příliš nestojí.

Vše vyvrcholilo po  jednání rady 
města 18. května, po kterém nestra-
ník Miroslav Jarolímek dospěl k zá-
měru post radního v nejbližší době 
opustit. Jarolímkovu rezignaci ná-

sledně strana potvrdila v pátek 22. 
května. O den později strana ozná-
mila názorový rozchod s dosavad-
ním nestranickým místostarostou 
Liborem Hovorkou, který po  vzá-
jemné dohodě opustil zastupitelský 
klub ODS.

„V  tento moment bylo více než 
zřejmé, že o další budoucnosti ko-
alice bude zapotřebí jednat, pro-
tože ODS ztratila pozice ve vedení 
města. Jedinou reakcí nejsilnějšího 
koaličního partnera na  tuto situ-
aci bylo zaslání dopisu, ve  kterém 
jsem obdržel výzvu k doplnění no-
vého člena rady za  odstupujícího 
Miroslava Jarolímka, což považuji 
za absolutní nepochopení vážnosti 
situace. I  kdybychom nominova-
li nového radního, tak by změna 
ve fungování koalice a prosazování 
našich programových priorit neby-
la možná,“ zdůvodnil odchod ODS 
předseda novoměstského sdružení 
Jiří Klemt.

Po  odchodu ODS tak v  koali-
ci na  novoměstské radnici zbývá 
Volba pro Nové Město, KDU-ČSL 
a Východočeši.

Místní sdružení ODS
Nové Město nad Metují

Zahrádky
bez poplatku

Příprava rozvoje 
centra Broumova

Radnice v  Náchodě se zabý-
vala možnostmi podpory pro 
náchodské občany a  podnika-
tele, která by pomohla ulehčit 
restartování jejich podnikatel-
ských aktivit omezených v  dů-
sledku šíření pandemie one-
mocnění COVID-19. V  této 
souvislosti radní pozastavili vy-
bírání místního poplatku za po-
volené předzahrádky, a to v ter-
mínu od  12. 3. 2020 do  konce 
roku 2020. 

V  květnu proběhlo dotazníkové 
šetření a následně se 27.5. uskuteč-
nilo setkání nad mapou s  majiteli 
nemovitostí a provozoven v centru 
Broumova a  28. května s  širokou 
veřejností. Všechny podněty z do-
tazníků i obou setkání budou zpra-
covány do  analytické části strate-
gie, která bude představena na  2. 
setkání s  veřejností 24. června. 
Komentáře k analytické části bude 
následně možné podávat v  prů-
běhu měsíce června na  webových 
stránkách města Broumova.

Psí útulek Lukavice,
mobil 608 524 973, 

e-mail: utuleklukavice@seznam.cz, 
facebook: útulek Lukavice

HLEDAJÍ DOMOV

FIDO – 6iletý kříženec. Je hodný, naučený by-
dlet venku na zahradě u domečku. Zvykl by si 
určitě i na pelíšek v bytě. Není vhodný k jiným 
zvířatům.

JESSYNKA – krásná 7iletá kříženka husky. Po-
třebuje bydlení v bytě nebo zabezpečený kotec, ji-
nak utíká. Je bázlivá a nedůvěřivá, ale po chvilce 
přemlouvání si ji určitě získáte, Má spoustu elánu 
a nepohrdne dlouhými procházkami.

NAR – 10iletý pitbulteriér, klidný, přátelský, mi-
luje lidi. Hledáme pro Nara páníčky, kteří mu 
dopřejí klidný důchod a  budou ho milovat, on 
jim to bohatě vrátí. Může bydlet s klidnější fen-
kou nebo jako jedináček.

FIDO

NAR

JESSYNKA

Zleva: Technický náměstek Miroslav Bůžek, náměstek hejtmana Aleš Cabicar, ředitel ne-
mocnice Jan Mach a primář ARO Petr Štěpánek přebírají plicní ventilátory

Vhodná práce pro OZP
Hledáme do nově otevřeného salónu u Náchoda

zaměstnance v oboru
PEDIKÚRA – MANIKÚRA

Měsíční stálý příjem.
Zájemci volejte na tel. 736 767 580


