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Červen 1392 – první písemná zmínka

o Bělovsi

U  kiosku Myší díra v  Autokempu 
Rozkoš se uskuteční 4. července od 10 
hodin již 2. ročník setkání papoušká-
řů s  papoušky. Na  programu budou 
k vidění ukázky papoušků a za příz-
nivého počasí i ukázky volnoletectví. 
Chybět nebude možnost vyšetření pa-
poušků MVDr. Veronikou Plhákovou 
Milerskou nebo přednáška na  téma 
sebepoškozování ptáků. K  prodeji 
budou připraveny potřeby pro chov 
exotů. Přijďte se podívat na exotickou 
krásu, vstupné dobrovolné.

Hokejisté Jaroměře si zpestřili letní 
přípravu. Místo hokejek vzali do ruky 
hrábě a  vidle a  pomohli s  pohrabá-
ním a  naložením posečené trávy. 
„Jsme rádi, že jsme se do  této akce 
mohli zapojit. Město nás dlouhodobě 
podporuje a my mu to takto můžeme 
aspoň trochu vrátit. Pokud bude mož-
né pomoci i  v  budoucnu, zase rádi 
přijdeme,“ slibuje trenér HC Jaroměř 
Marek Mach. Hokejový klub vypravil 
v sobotu 13. června na severní svahy 
Josefova patnáct brigádníků. S  hra-

báním a nakládáním sena pro zvířa-
ta jim pomáhali ochránci přírody ze 
skupiny JARO Jaroměř a  také mladí 
ekologové z  místního oddílu Puští-
ci. „Jsem z toho nadšený, myslím, že 
i  hokejistům to něco dá. Poznali, že 
letní příprava se dá dělat i jinak, než 
byli zvyklí. Společně jsme se zapotili, 
odvedli kus práce, je to hrozně fajn,“ 
pochvaloval si starosta města Josef 
Horáček, který se také chopil náčiní 
a navíc připravil pro účastníky brigá-
dy občerstvení.                                  PZ

PAPOUŠČÍ DEN 
NA ROZKOŠI

Hokejisté Jaroměře pomohli přírodě

Galaxy A40
Displej s Full HD+ rozlišením, 16+5Mpx fotoaparát, 

vysokokapacitní baterie s rychlým nabíjením

4699Cena Kč

STARÝ SAMSUNG ZA NOVÝ
Vezmi svůj starý mobilní telefon Samsung a vyměň ho za nový.

My z ceny nového modelu odečteme nejvyšší možnou částku 

telefonu starého. Akce platí do 30.6.2020

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

NĚMČINA
Výuka, překlady

Tel. 603 440 969

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

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Nové situace generují nové výzvy

Napište, zautomatizujeme i Vaše účetnictví

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 11. a 12. července 2020

– paměťové techniky 
a techniky učení –

K létu a grilování
patří dobré víno Jarmila Zemánková, 

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

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy
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TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 2. července uplyne jeden smutný rok, kdy nás navždy 

opustila naše milovaná maminka a babička

paní Marie Štěpánková.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají děti a vnoučata

Spojenci pro Královéhradecký kraj je 
název volební koalice vedené TOP 09, 
jejíž součástí kromě Hradeckého De-
mokratického Klubu (HDK) je i Libe-
rálně ekologická strana a nezávislí kan-
didáti. Koalice se bude ucházet o přízeň 
voličů v nadcházejících volbách do za-
stupitelstva Královéhradeckého kraje. 
Jejím lídrem je náměstek hejtmana pro 
zdravotnictví Aleš Cabicar, kterému 
jsme položili několik otázek. 

*Politických subjektů je v  posled-
ních letech čím dál více, nové vznika-
jí, některé z minulosti již nejsou ak-
tivní. Proč a jak vaše koalice vznikla?

Ve  vaší otázce je přímo odpověď. 
Lidé jsou mnohdy zmatení a  v  ko-
nečném důsledku mnohdy i skeptičtí, 
když vidí, kolik různých stran a hnutí 
si snaží získat jejich pozornost. TOP 
09, kterou reprezentuji, chce tímto 
krokem jasně ukázat, že je otevřená 
ke spolupráci s obdobně smýšlejícími 
subjekty. Domluvit se s nimi a jít spo-
lečnou cestou, než mezi sebou bojovat 
a tříštit síly. Podmínkou pro tento krok 
jsou obdobně smýšlející, pracovití 
a zkušení lidé, kteří ctí potřeby ostat-
ních ve  společnosti. Tyto partnery 
jsme v HDK našli. A s kolegy z Libe-
rálně ekologické strany jsme již v ně-
kolika minulých volbách v  regionu 
spolupracovali. Jelikož se partnerství 
velmi osvědčilo, pokračujeme v  něm 
i při letošních krajských volbách.

*Vy kandidátku povedete. Na  co 
se chcete v kraji, v případě že uspě-
jete, hlavně zaměřit?

Královéhradecký kraj je společen-
ství přibližně půl milionu lidí, kteří 
mají své potřeby a  samozřejmě i  svá 
specifika. S  oblibou říkám, že máme 
tu možnost žít snad v  nejkrásnějším 
kraji v České republice, pestrém, bo-
hatém na um lidí, přírodu, úchvatné 
odkazy z  minulosti, kde je disloko-
ván významný průmysl s  přesahem 
i mimo republiku, jako je závod Ško-
da Auto v Kvasinách u Rychnova. Lidé 
potřebují kvalitní školskou a  vzdě-
lávací soustavu pro své děti, širokou 
síť sociálních služeb pro své rodiče, 
profesionální, moderní a vlídné zdra-
votnictví atd. Na společné kandidátce 
nás je celkem 45, nicméně již profesní 
zaměření prvních deseti kandidátů 
určuje, na co se chceme zaměřit. 

Já již čtyři roky zodpovídám za kraj-
ské zdravotnictví. Je to chod pěti vel-
kých nemocnic, krajské lékárny a ně-
kolik dalších menších zdravotních 

zařízení, jejich modernizace, přístro-
jová obměna a  vybavení - například 
magnetickou rezonancí, personální 
problematika a řešení spousty dalších 
problémů a požadavků. Jsou to složi-
té a  lidmi velmi citlivě vnímané zále-
žitosti, nicméně si myslím, že se nám 
podařilo v  této oblasti dosáhnout vý-
znamných úspěchů a krajské zdravot-
nictví výrazně posunout. A to prosím 
nemluvím o nekonečně dlouho odklá-
dané výstavbě nemocnice v  Nácho-
dě. V  první desítce jsou rovněž lékaři 
MUDr.  Zdeněk Fink, specialista ORL 
a  dlouholetý primátor Hradce Králo-
vé či MUDr. Silvie Šidáková, primářka 
rehabilitačního oddělení nemocnice 
Trutnov. Takže zdravotnictví. Druhou 
velmi důležitou prioritou bude pro nás 
školství. Kolegyně Pavlína Springerová 
je prorektorkou Univerzity v  Hrad-
ci Králové, na  čelních místech je dále 
např. Matěj Havel, ředitel Gymnázia JK 

Tyla v  Hradci Králové nebo Jan Gru-
lich, ředitel školy v Dobřanech. No a sa-
mozřejmě nemohu opomenout Věru 
Svatošovou, ředitelku Střední průmys-
lové školy stavební a Obchodní akade-
mie arch. Jana Letzela v Náchodě. 

Kromě toho se chceme ještě inten-
zívněji zabývat hospodařením s  vo-
dou, krajinotvorbou a  celkově život-
ním prostředím. To je právě doména 
našich kolegů převážně z  Liberálně 
ekologické strany. Jejich republikový 
místopředseda Jan Balcar, bývalý učitel 
a dnes ředitel MAS Království – Jestře-
bí hory, je rovněž na naší kandidátce. 

*Jedná se o  správu celého kraje. 
Jsou pro vás přínosem i zkušenosti 
starostů a  jsou na  kandidátce pří-
padně zastoupeni?

Problematika kraje je vlastně spo-
lečná problematika zhruba pro 440 
měst, městysů a obcí, které na území 
kraje jsou. Je proto důležité mít aktu-
ální reflexi o  jejich potřebách přímo 
z těchto míst. Jako lídr jsem velmi rád, 
že na  naší kandidátce najdete celou 
řadu úspěšných starostů, místostaros-
tů či radních napříč krajem, kteří se 
již v práci pro naše občany osvědčili. 
Z  Náchodska bych chtěl zmínit tře-
ba Rostislava Petráka, dlouholetého 
starostu Červeného Kostelce, nebo 
Kamila Slezáka, místostarostu Brou-
mova či Petra Hrona, starostu Úpi-
ce. Tito lidé jsou garanty propojení 
mezi krajem a jednotlivými obcemi či 
městy, že to, co chceme dělat na kraji, 
bude odrážet potřeby našich občanů.

Oblastní charita Červený Koste-
lec uspořádala ve čtvrtek 11. 6. 2020 
slavnostní otevření první části cen-
tra denních a  terénních služeb sv. 
P.  Pia v  Červeném Kostelci. Díky 
dokončené rekonstrukci prvorepub-

likové vily Břetislava Kafky a pláno-
vaným stavebním úpravám přilehlé 
budovy sochařských ateliérů je cílem 
vytvořit plnohodnotné zázemí pro 
komplexní služby zdravotní a  soci-
ální péče.

Současně se slavnostním otevře-
ním proběhlo symbolickým pokle-
páním a  požehnáním základního 
kamene zahájení dalšího projektu, 
kterým je vybudování druhé části 
centra. Bude zahrnovat rekonstrukci 
bývalých atelierů, kde vznikne záze-
mí pro Mobilní hospic Anežky Čes-
ké, stacionář léčby bolesti, ambulance 
paliativní péče a další služby. Rekon-
strukci zahájilo symbolické poklepá-
ní a požehnání základního kamene. 

Skupina Čechomor zahraje 
po  dlouhé době v  akustické sesta-
vě v rámci Čechomor Kooperativa 
tour 5. července 2020 od 19:30 ho-
din v letním kině na Rozkoši.

Posezení Na  Mlejně vás zve 
na  kulturní program v  areálu Ru-
drova Mlýna v  Ratibořicích. V  so-
botu 4. 7. od  14 hodin bude hrát 
lidová muzika Šmikuranda z  Čes-
ké Skalice, v neděli 5. 7. od 14 ho-
din zahraje country folková kapela 
Wyrton z  Ronova nad Doubravou 
a v pondělí 6. 7. od 14 hodin vystou-
pí folková kapela Kantoři z  Hrad-
ce Králové. Chybět nebude stylové 
občerstvení. Vstupné 30 Kč a koláče 
před mlejnem zdarma. Když počasí 
dovolí, sejdeme se v údolí. 

V  mediích se v  rámci stano-
viska místního sdružení ODS 
ve  věci vystoupení z  koalice 
v  Novém Městě nad Metují 
opakovaně objevila informace, 
že jedinou reakcí nejsilnější-
ho koaličního partnera (Volba 

ČECHOMOR 
AKUSTICKY

MLYNÁŘSKÉ DNY
o prodlouženém víkendu

Spojenci se dokázali domluvit na volební koalici

Biskup požehnal novému centru denních a terénních služeb

Mnozí Češi nakonec o  letošních 
prázdninách díky koronaviru do zahra-
ničí nevyrazí. Možná je to i výzva a pří-
ležitost uvědomit si, že i když nemáme 
moře, jsou u  nás krásná místa, která 
stojí za to navštívit. Někdo se třeba vrátí 
do mládí či dětství a bude zase kempo-
vat, jiný vyrazí do horské chaty či k přá-
telům na chalupu. I pro děti to může být 
něco nového a dobrodružného. V našem 
kraji máme Krkonoše a  Orlické hory, 
spoustu hradů a zámků a dalších pamě-
tihodností a krásné přírody. Můžeme je 
doporučit i našim známým z jiných re-
gionů. Náchodsko jako rodiště slavných 

spisovatelů, Broumovsko s  unikátním 
souborem kostelů, Teplicko-Adršpaš-
ské skály, Josefovská pevnost, Kuks atd. 
Méně zahraničních turistů nám může 
nezvyklým poklidem zatraktivnit ná-
vštěvu míst, kde jsme byli naposledy na-
příklad na školním výletě. Sami naopak 
můžeme vyrazit do jiné části republiky. 
Osobně se mimo náš region rád vracím 
do Jizerských hor. Byli jsme tam s man-
želkou na svatební cestě. Na kolech jsme 
projezdili Bedřichov a okolí, kde se jezdí 
Jizerská padesátka. Možná pro mnohé 
bude taková mimořádná tuzemská do-
volená příjemným zpestřením. Váš Pavel Bělobrádek

Dovolená v Čechách

Reakce na stanovisko místního sdružení ODS
ve věci vystoupení z koalice v Novém Městě nad Metují

 Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (vpravo) spolu s Rostislavem Petrákem, starostou 
Červeného Kostelce, před pracovištěm magnetické rezonance v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

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.

Menší RD po rekonstrukci  v  obci Nový Hrádek .............................................................1 590 000,- Kč
Prodej rodinné vily se zahradou v Rychnově nad Kněžnou ...............................................4 990 000,- Kč
Prodej moderního apartmánu s terasou   v Horním Maršově ...........................................2 995 000,- 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

Cena: 2 690 000,- Kč

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  ◆  panenky  ◆  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

VZPOMÍNÁME
Dne 17. 7. 2020 uplyne 7 smutných let, 

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

pan Evžen Pilarčík
ze Žďárek.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Helena,  dcera Jana s rodinou, 
vnučka Lucie s rodinou  a sestra Míla s rodinou 

pro Nové Město) bylo zaslání 
dopisu, ve  kterém byl předseda 
místního sdružení ODS vyzván 
k  doplnění nového člena rady 
za odstupujícího M. Jarolímka. 

K tomu je ale třeba uvést, že se 
nejednalo o dopis koalice, nebo 
některé z jejich stran, ale o dopis 
starosty města. Ten obdržel dle 
zákona o  obcích písemnou re-
zignaci člena rady nominované-
ho za ODS. V reakci na to, opět 
v  duchu zákona o  obcích, vy-
zval starosta předsedu místního 
sdružení ODS, aby jako strana, 
která v té době ještě součástí ko-
alice byla, navrhla nového čle-
na rady. To se ale nestalo, ODS 
vzápětí bez jakéhokoliv pokusu 
o  společné jednání jednostran-
ně odstoupila od koaliční doho-
dy, čímž fakticky zavřela cestu 
k dalším jednáním. Zároveň tím 
postavila ostatní strany v koalici 
před hotovou věc, na což již ne-
bylo možné nějak konstruktivně 
reagovat.                     Petr Hable 

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

Nohejbalový oddíl SK Ruchadlo Zájezd pořádá 11. července od 16 hodin IX. 
ročník oblíbeného nočního turnaje trojic v nohejbalu. Je vítán každý tým bez 
ohledu na územní nebo ligovou působnost. Počet družstev je omezen na 16. Hrát 
se bude na dvou antukových kurtech pod umělým osvětlením o putovní pohár 
Ruchadla a další věcné ceny. Občerstvení zajištěno po celou dobu turnaje. Regis-
trace na www.zetlog.com nebo SMS na tel. 777 117 302. 

NOČNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

Městský útulek Broumov,
Jana Slováková 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV

NORBERTEK je černý roční kocourek, který 
se narodil plaché venkovní kočičce. Norbertek 
je z počátku bázlivý. Musí se na něho pomalu, 
aby si zvykl, pro rozkoukání je to velký mazel.

Kocourek VOJTÍŠEK se našel v Broumově a jak 
to tak bývá, nikomu nechybí, přitom je to velký 
mazel. Vojta je kastrovaný, naučený na kočkolit.

KENDY je nalezenec, přitom tak úžasný psí 
kluk. Stále v útulku, zatím bez zájemce. Napros-
to hodný, přátelský, mazlivý a pohodový kliďas. 
Je mu asi 5 let, vhodný i  k  rozumným dětem 
a do rodinky, kde bude dělat společnost, ne kde 
by musel být celé dny zavřený v kotci..

NORBERTEK

KENDY

VOJTÍŠEK

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto
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Milá maminko, babičko  a prababičko

Helenko Pilarčíková
k tvým 87. narozeninám přejeme
z celého srdíčka hodně štěstí
a zdravíčka a dlouhá léta mezi námi.

Máme tě moc rádi,
snad potěší tě naše přání.

Dcera Jana s manželem, vnučka Lucie 
s manželem, pravnoučata Marco
a Linda a švagrová Míla s rodinou

Blahopřání k narozeninám

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

NOVĚ OTEVŘENÁ
PRODEJNA / SHOWROOM

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

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

14
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Rada Královéhradeckého kraje udě-
lila titul Mistr tradiční rukodělné vý-
roby Královéhradeckého kraje za rok 
2019 třem ženám. Z našeho regionu 
se může oceněním pyšnit Veronika 
Tymelová z  Nového Hrádku za  ke-
ramickou tvorbu. Cenu kraj uděluje 
tvůrcům v  oborech tradičních lido-
vých řemesel a těm, kteří se významně 
zasloužili o jejich udržování a rozvoj. 
„Naše ocenění je obdobou titulu No-
sitel tradice lidových řemesel, který 
uděluje ministr kultury České repub-
liky,“ dodává k udělenému titulu ná-
městkyně hejtmana Martina Berdy-
chová (Východočeši). 

Mistr tradiční
rukodělné výroby 

ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Milovníci skateboardů a kolobě-
žek se mohou těšit na zbrusu nový 
areál. V červnu se začalo se stavbou 
nového skateparku  v areálu za kry-
tým plaveckým bazénem v  ulici 
Bratří Čapků v Náchodě. 

 „Zájem o  tento sport stoupá, 
a protože i v Náchodě je už celá řada 
šikovných a úspěšných skateboardis-
tů na vysoké úrovni, rozhodli jsme se 
do  skateparku investovat a  vybudo-
vat odpovídající kvalitní zázemí. Mi-
lovníci skateboardů a  koloběžek tak 
nebudou muset dojíždět za tréninky 
do Trutnova nebo Hradce Králové,“ 
vysvětlil starosta Jan Birke.

 Nový skatepark v hodnotě okolo 
4 milionů korun by měl obsloužit 
nejširší skupinu uživatelů, proto se 
jeho plocha, jejíž rozměry budou 
15x49 metrů, zvětší i  na  vedlejší 
nevyužívané hřiště. Na  nový areál 
bude navazovat ještě skladová hala.  

„Překážky a  jejich uspořádání 
jsou navrženy v souladu s potřeba-
mi uživatelů, se kterými byl design 
skateparku konzultován, a obsahuje 
všechny aktuální a  používané pře-
kážky, které jsou upořádány do mezi 
sebou propojených sekcí,“ upřes-
nil místostarosta Jan Čtvrtečka. 
Jednotlivé sekce jsou zaměřeny 
na  streetovou část s  jednoduchou 
plazzou, kde jsou menší překážky 
vhodné pro skateboarding. Další 
část skateparku je zaměřena na vyš-
ší rádiusové překážky vhodné ze-
jména pro kola, koloběžky atd., 
součástí je i  minirampa. Velikost 
překážek je volena tak, aby jejich 
obtížnost byla stupňována od těch 
jednoduchých až po  ty obtížněj-
ší. Nový skatepark, jehož součástí 
bude i mobiliář, tak bude splňovat 
všechny požadavky na  pořádání 
závodů té nejvyšší úrovně. 

Od  soboty 13. června je již ote-
vřeno pro návštěvníky Jiráskovo 
koupaliště v  Náchodě. Před jeho 
spuštěním do provozu proběhla celá 
řada oprav a vylepšení a návštěvní-
ci se tak mohou těšit na celou řadu 
novinek. Dětský koutek byl doplněn 
o věž se skluzavkou, opraveny byly 
vnitřní části dřevěných převlékáren 
a kompletně vyměněny jejich vnější 

části včetně dveří s kováním. Úplně 
novou terasu má restaurace. Celkem 
bylo před letošní sezónou do oprav 
a nových prvků na Jiráskově koupa-
lišti investován téměř milion korun. 
Opravy se také dočká dětský bazén, 
který bude do té doby bohužel uza-
vřen. Návštěvníkům je nyní k  dis-
pozici velký bazén a  brouzdaliště 
pro nejmenší.

Naši nejmladší náchodští házenkáři se v neděli 7.6.2020 utkali v domá-
cím prostředí v přípravných zápasech proti Dukle Praha. Byl to první os-
trý start po koronavirové krizi. Zápasy byly rozděleny do dvou kategorií: 
mladší, kde bylo jedno družstvo Dukly a dvě Náchoda a starší se dvěma 
týmy na obou stranách. Hrálo se na dvou hřištích ve formátu mini házené 
4+1 bez počítání skóre. Po skončení malé házené, se oba týmy Dukly a Ná-

choda domluvili na házené 6+1. Pro některé mladší hráče to byla premiéra 
a starší si to rozhodně užili. Vyrovnané utkání se hrálo 2x20min, oba týmy 
ze sebe vydaly maximum, nakonec se radovala Dukla, která zvítězila 19:18. 
Děkujeme všem za  předvedenou hru a  budeme se těšit na  další krásná 
utkání našich nejmenších házenkářů a házenkářek.

JS

V  roce 2010 náchodská galerie 
uskutečnila první výstavu z  cyklu 
Umělci do 40 let. Cyklus výstav, po-
řádaných pravidelně (dvě až čtyři 
výstavy ročně) v  Galerii výtvarného 
umění v Náchodě na zámku – v ko-
morním prostoru kabinetu kresby, 
grafiky a  fotografie, byl od  počátku 
zaměřen na mladé umělce, často sto-
jící na  počátku své umělecké dráhy, 
kteří hledají vlastní osobité tvůrčí 
vyjádření. Letošní letní výstava, která 
probíhá od 27. 6 do 6. 9. je zpestřena 
tzv. Letními dílnami. Každý pátek se 
pořadatelé nechávají inspirovat jed-
ním autorem z výstavy a věnují mu 
týdenní výtvarnou dílnu pro veřej-
nost. „Vždy v pátek dílnu obměníme 
a  vy budete mít možnost vyzkoušet 
si další techniky, materiály nebo po-
stupy jednoho zastoupeného autora. 
Na  některých dílnách spolupracu-
jeme se samotnými autory a  dílny 
obohacujeme o  doprovodné mate-
riály k  jejich dílům, ateliérům nebo 
životu,“ upřesňuje edukátorka galerie 
Veronika Mesnerová 

Starému skateparku v Náchodě odzvonilo

Jiráskovo koupaliště v Náchodě už otevřelo

Ostrý start nejmladších házenkářů  Letní dílny k výstavě 
Umělci do 40 let

Na  malé základní škole v  Bohu-
slavicích umožnil IT- technik pan 
Ondřej Poláček učitelkám z rizikové 
skupiny a dětem, co zůstaly doma, 
být při výuce se spolužáky ve třídě. 
Žáci ve  škole vidí na  interaktivní 
tabuli paní učitelku i děti, které pra-
cují doma. Monitor natočený na tří-
du umožňuje paní učitelce, která je 
doma, vidět jednak žáky ve  třídě, 
ale i ty žáky, kteří pracují z domova, 
a vzájemně s nimi komunikovat.

Vyučovací hodiny mohou pro-
bíhat podobným způsobem jako 

za  přítomnosti učitelky ve  třídě. 
S  dětmi si popovídá, organizuje 
učební aktivity, procvičuje s  nimi 
učivo. Kontrola zadané práce je 
možná přiblížením žákovy práce 
na  monitor. Díky moderním tech-
nologiím mají učitelky možnost 
i  z  domu plnohodnotně učit. Pro-
bíhá tak standardní výuka společně 
s  distanční formou vzdělávání ne-
tradičním způsobem.

Mgr. Zdeněk Stuchlík,
ředitel školy ZŠ a MŠ Bohuslavice

Bezvadná možnost být „spolu“

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

Právní poradna Dity Vávrové
Měl jsem zakoupený zájezd s cestovní kanceláří, který se měl usku-

tečnit v červnu t.r. Zájezd se konat nemohl z důvodu omezení cestová-
ní. Cestovní kancelář mi ale nechce vrátit peníze. Mám na ně nárok?

O své peníze nepřijdete, nicméně v souvislosti s pandemií ne-
moci Covid19 byl parlamentem schválen zákon, kterým byla 
upravena některá opatření v oblasti cestovního ruchu. Tím bylo 
zřízeno právo cestovní kanceláře u  zájezdů s  termínem zaháje-
ní od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 odložit vrácení platby. 
V tom případě vystaví zákazníkovi poukaz na zájezd (voucher) 
nejméně v  hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem 
za zájezd. Poukaz je platný do 31.srpna 2021. Na žádost zákaz-
níka pořadatel nabídne náhradní zájezd, stejné nebo vyšší jakosti, 
než jaká byla sjednána v původní smlouvě o zájezdu. V přípa-
dě, že poukaz na zájezd nebude v ochranné době, tj. nejpozději 

do 31. 8. 2021 zákazníkem vyčerpán, vrátí cestovní kancelář zákazníkovi veškeré uhra-
zené platby za původní zájezd nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520
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*Pro vážné seznámení hledá muž 
49 let ženu střední postavy z okolí 
Náchoda. Tel. 734 832 035
*Farmář 62/180 toužící po  žen-
ském objetí, hledá ženu, která má 
ráda zvířata a chtěla by žít na statku. 
Tel. 777 337 903
*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. Prosím nej-
dříve SMS 733 215 791

*Pronajmu garsonku v  Nácho-
dě u  nemocnice, II. patro, bal-
kon, vana. Nájem 4800 + energie 
(1900), 14 tis., vratná kauce. Tel.602 
436 856
*Rozvedená žena koupí menší byt 
v Náchodě, zavolejte prosím na tel. 
774 777 073
*Pronajmu zrekonstruovaný byt 
2+kk a  2+1 v  Náchodě, ul. Bělo-
veská, včetně vybavené kuchyně. 
Okna bytu k  řece.  Nájem (2+kk) 
7.900 Kč + energie + kauce. Nájem 
(2+1 ) 8.900 Kč + energie + kauce. 
Tel. 774 224 446

*Pronajmu byty 2+1 a 1+1 v Hro-
nově. Více na tel. 608 110 041
*Pronajmu pěkný byt 2+1 v  Ná-
chodě, zděný dům, 2. patro. Par-
ketové podlahy, v  kuchyni dlažba, 
nová koupelna. Volné od 1.7.2020. 
Nájemné 6900,-Kč + energie, kauce 
20000,-Kč. Tel. 725 557 030
*Pronájem bytu 3+1, cena 
13000 Kč měsíčně, kauce 25000 Kč. 
Částečně zařízený. K  nastěhování 
1.8.2020. Zájemci volejte na tel číslo 
605518209 po 18 h.
*Prodáme byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v  Novém Městě nad 
Metují. Lukrativní umístění. Nej-
vyšší nabídce. Nevolejte jen SMS 
s  kontaktem, ozveme se vám. Tel. 
605285792
*Prodám družstevní byt 3+1 v Ná-
chodě ul. Pražská 1551. Cena doho-
dou. Tel. 774 28 38 28
*Mladý muž koupí byt 2+1 v  Ná-
chodě, platím v  hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630

*Sháním chatu, chalupu, do-
mek v  okolí Náchoda do  20 km 
na všechny směry, nabídněte na tel. 
774 777 072
*PRODÁM NEOPLOCENÝ PO-
ZEMEK 1200 m2 západně od  po-
mníku ve Vysokově. Krásný výhled 
na Rozkoš. Zatím nijak nevyužíva-
ný. Cena dohodou. Více info na adr. 
brookrange@seznam.cz nebo tel. 
603 257 124
*Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v  Náchodě a  okolí, nabídky 
prosím na tel. 775 777 073

*Pronajmu parkovací místa 
na  motocykly. Garáž v  Náchodě 
pod pivovarem. Tel. 721303867
*Pronajmu chatu se zahradou 400 
m2 v  zahrádkářské kolonii Kašpa-
rák Náchod. Cenu nabídněte. Tel. 
608889386

*Daruji televizor LCE, 51 cm úh-
lopříčka, funkční, bez set top boxu.  
Tel. 608 536 129

*Prodám palivové dřevo štípané 
smrk délka od  25 cm do  60 cm 
dle dohody. Cena za  prms 
od 590 Kč. Dále nabízím štípání 
vašeho dřeva u Vás, nebo přímo 
v lese do 42 cm průměru kmene. 
Možný odvoz, vlek do 20 prms. 
Tel: 739 539 017

*Nechám betonové patky zdarma 
za odvoz. Otovice. Tel. 605 105 190
*Prodám domácí prase možno 
v  půlkách. Doma krmené. Tel. 
603 871 346
*Prodám OSB desky 12 ks, rozměr 
250x125x2 cm. Cena 500 Kč/kus. 
Tel. 607 554 771
*Prodám el. motor s převodovkou 
a  elektromagnetickou brzdou, pří-
kon 0,75 kW, otáčky do pomala, 17 
ot./min. Využití např. plošina vý-
tahu, vrátek apod. Cena dohodou. 
Tel. 739 781 681
*Prodám levně dřevěné brikety. 
Tel.: 774 308 086

*Sběratel koupí známky českoslo-
venska nebo celou filatelistickou 
pozůstalost – obálky, známky, po-
hledy atd. Tel. 604 452 789
*Koupím historické rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, 
mince, pohlednice, knihy i  celou 
pozůstalost. Peníze na  ruku. Přije-
du kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoapa-
ráty a příslušenství - objektivy, sta-
ré 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  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, uni-
formy, vyznamenání i z období so-
cialismu 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 po-
zůstalost. TEL.:722 907 510

*Koupím staré, nepotřebné 
i poškozené věci, veškeré hračky 
KDN aj.., různé vláčky MER-
KUR aj., starožitný a  chromo-
vaný nábytek a  jiné zajímavosti 
do  r.1975, hodiny, hodinky, hu-
dební nástroje, fotoaparáty, rá-
dia, sklo, porcelán, obrazy, kni-
hy, časopisy, plakáty, voj.výzbroj 
a  výstroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683

*Koupím staré fotografie, foto-
aparáty, vyznamenání, mince 
a bankovky, pohlednice a známky. 
TEL.: 724 020 858

*Koupím vše s  hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budí-
ky, propagační materiály, knihy, 
plakáty, různé součástky i  díly, 
např. od fy PRIM a dalších zna-
ček. TEL.: 777 579 920

*Hledám práci, brigádu. Středo-
školák čerstvě v  důchodu. Zkuše-
nost s  vedením kolektivu 20 - 30 
osob, dobrá znalost PC, řidičský 
průkaz B - aktivní řidič, dobrá fy-
zická kondice, časově flexibilní. 
Praxe v  gastronomii, hotelnictví 
potravinářství, marketingu. Mož-
nost HPP, zkrácený PP, brigáda. 
jan.hlousa@seznam.cz
*Přijmeme muže, ženy i  seniory 
na  rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. 
12-20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359
*VYKLÍZENÍ DOMŮ, BYTŮ, GA-
RÁŽÍ, ZAHRAD - ODVOZ OD-
PADU. TEL. 773662526

*Nabízím zemní práce trakto-
rem a minibarem, katrování hlí-
ny, vrtání děr pro sloupky a pat-
ky, řezání asfaltu a  betonu. Tel. 
774 224 446

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM - DARUJI

KOUPÍM
RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2020

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

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

Správa budov Náchod s.r.o., Českoskalická 105, Náchod

Více informací na tel. 773 761 162
e-mail: jan.mojzis@sbna.cz

přijme na zkrácený úvazek
PRACOVNÍKA/CI NA ÚKLID 

Malých lázní (Komenského vila) v Bělovsi 
za Kauflandem, včetně sobot a nedělí.

 
28 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

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

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Č.Kostelec-Nadst.RD, poz. 1608 m2,klidná část,fotovoltaika,ENB:D ....7.899.999,-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 ......2.159.000,-Kč
N.Město n/M-Hrubá stavba vel.RD u náměstí,UP 330 m2, poz.354 m2 .... 1,99 mil.Kč
Č.Kostelec-Pozemky 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 prodej.prostor (67 m2) v obch. domě,ENB:G..6.000,-Kč/měs.
Náchod-Za Kapličkou-pronájem bytu 3+1 (90 m2), balkon, zahrada..10.000,-Kč/měs.

KOUPÍM
▪ křesla

▪ květinové stěny

▪ školní pomůcky

▪ koně na přeskok

▪ gymnastické

  nářadí 

▪ žíněnky

TEL. 777 24 86 24 

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 



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 



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

D Í V K A E C H A

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

Nominujte dobrovolníky

Komtesa Hortenzie 
opět na zámku

Minulý týden ve středu se v Pardubicích konalo 1. kolo krajského přeboru družstev přípravek ročníku 2009 - 2012 
v atletickém čtyřboji, který se skládá z běhu na 60 m, 600 m, skoku dalekého a hodu kriketovým míčkem. Celá náchod-
ská tréninková skupina Jiřího Vondřejce se předvedla bojovností a snahou dosáhnout co nejlepších výkonů. Výsledky 
jsou jako obvykle na www.atletika.cz

Zleva klečící: Adéla Štěpánková, Alice Macurová, Štěpán Kaválek, Adéla Macurová a Michal Patzelt. Stojící: asistentka 
Iva Maršíková, Natálie Červíčková, Adéla Renská, Nela Wittvarová, Marek Rufer, Stela Mošnerová, Matěj Renský, Jakub 
Korec, Tobiáš Petr Maršík, Matouš Kubec a hlavní trenér Jiří Vondřejc

„Oranžové dětské hřiště“ pro děti ve věku od 3 do 10 let bylo 15. června 
slavnostně otevřeno v  lokalitě zvané Na Kašparáku v Náchodě. Celkové 
náklady na stavbu činily 168 tisíc korun, z toho 150 000 Kč bude hrazeno 
Nadací ČEZ, u které město Náchod uspělo se žádostí o podporu.   

Královéhradecký kraj vyhlašuje 5. ročník Oceňování dobrovolníků pra-
cujících s dětmi a mládeží. Do nominace mohou být zařazeni lidé dlou-
hodobě pracující s dětmi a mládeží, kteří působí v neziskové organizaci, 
ve škole či školském zařízení a nepobírají pravidelnou finanční odměnu. 
Nominace kraj přijímá do 21. července. „Je mezi námi spousta lidí, kteří na 
úkor svého volného času nezištně pracují s dětmi a mládeží, předávají jim své 
zkušenosti a dovednosti. Alespoň takto jim můžeme poděkovat,“ komentuje 
vyhlášení náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (Východočeši).

Prohlídky ratibořického zámku 
s postavou komtesy Hortenzie z kni-
hy Babička jsou určeny především 
pro rodiče s  dětmi od  4 let. Konají 
se každý den (mimo pondělí) od 1. 
do 31. července v časech od 10, 12, 
14 a 16 hodin. Doporučuje se před-
chozí rezervace.  Podrobné informa-
ce o  programu, cenách vstupenek, 
rezervacích atd. naleznete na adrese 
www.zamek-ratiborice.cz nebo tel. 
491 452 123 od 7 do 14 hodin.

Kašparák má nové hřiště

Dobrá paměť i o prázdninách

Nejbližší termín základního kurzu Dobrá paměť: 11. a 12. července 2020.

Dnešní článek začnu dvěma otázkami. Ta první je mír-
ně provokativní: K čemu je vůbec v dnešní době potřebná 
dobrá paměť? Všechny své vzpomínky a všechny informa-
ce přece mohu uložit do svého mobilu, počítače, tabletu 
a zase je tam najít, až je budu potřebovat. A když potřebuji 
něco vědět, tak je tu přece „strýček Google“!

Druhá otázka, která s  tou předchozí na  první pohled 
příliš nesouvisí, zní: Je zdravější jet do vyšších pater vý-
tahem nebo jít pěšky po  schodech? No samozřejmě, jít 
pěšky je přece zdravé. Jenže většina z  nás stejně použije 
výtah. Asi už tušíte, kam mířím. Raději jedeme výtahem 
a raději svěříme své vzpomínky mobilu nebo papíru, pro-
tože obojí je spojeno s menší námahou. Člověk téměř vždy 
zvolí pohodlnější cestu, i když ví, že to jeho kondici příliš 
neprospívá. 

Stroje zbavily člověka těžké fyzické práce, ale i nutnos-
ti pamatovat si. Obojí je jistě příjemné a v rozumné míře 
i  prospěšné. Ale jde o  to, že stejně jako ochabují neza-
těžované svaly, ztrácí kondici málo používaný mozek. 
Kdo chce být úspěšný ve studiu i v práci a zůstat zdravý 
do vysokého věku, musí vynaložit určitou námahu. Pro-
tože v  životě nic není zadarmo. Mnozí si to uvědomují, 

a tak vídáváme stále více lidí všech věkových kategorií při 
různých sportovních aktivitách. Současně se mnoho lidí 
zajímá i o svou duševní kondici.

Trénink paměti – stejně jako sport – prospívá všem. Sa-
mozřejmě studentům, kteří si dokáží zapamatovat mno-
hem více učiva za kratší dobu, ale nastudovaná látka jim 
přitom zůstane v paměti velmi dlouho. Dospělým lidem 
v  jejich práci, protože už nikdy nezapomenou nic důle-
žitého. Starším lidem, protože je trénink paměti udržuje 
v dobré kondici.

Závěrem si dovolím malé varování. Pokud přestaneme 
používat svou biologickou paměť a budeme přesouvat své 
vzpomínky na externí média, nebudeme schopni přichá-
zet s novými nápady a řešeními. Protože nápady vznikají 
mísením a kombinováním informací a zkušeností ulože-
ných v  lidské, nikoli počítačové paměti. Dnes tolik sklo-
ňovaná kreativita není bez dobře organizovaných znalostí 
uložených v lidském mozku vůbec možná.

Kromě své nesporné užitečnosti má trénování pamě-
ti ještě jednu výbornou vlastnost. Je totiž zábavné, takže 
učení přestává být mučení. Člověk znovu nachází svou 
dávno ztracenou radost z poznávání a učení. 

PharmDr. Lada Petránková, GATE Náchod
Kurzy Dobrá paměť

www.kurzy-dobra-pamet.estranky.cz
Přihlášky: E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz Tel.: 603 440 969 (mezi 9.00 a 15.00 hod.)

NĚMČINA – PŘEKLADY
Běžné i odborné, s ověřením
(Obchodní rejstříky, živnostenské 

listy, dokumenty pro úřady)

Tel. 603 440 969


