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Redakční rada krajského mě-
síčníku U  nás v  kraji připravila 
další ročník soutěže o  nejlepší 
obecní zpravodaj. Porota hod-
notila zpravodaje vydané v  roce 
2019 a vybrala jedenáct finalistů. 
V  letošním roce došlo ke změně 
a  hodnotila se zvlášť periodika 
vydávaná městy a obcemi.

Do třetího ročníku se přihlásilo 
62 zpravodajů obcí a měst z celého 
Královéhradeckého kraje. Porota 
složená ze členů Redakční rady 
zpravodaje U nás v kraji hodnotila 
celkový dojem, grafickou přehled-
nost, pestrost článků, obsah a  ti-
tulní stranu.

V  kategorii A  pro celobarevné 
časopisy formátu A4 se za  města 
a městyse na prvním místě umísti-
ly Broumovské noviny, následova-
né Hronovskými listy a  pomyslný 
bronz si odnesl častolovický Zdroj. 
Mezi časopisy formátu A4 s barev-
nou obálkou zařazených do katego-
rie B zaujal porotu mezi tiskovinami 
vydávaných městy a  městysi Ná-
chodský zpravodaj. Poslední hod-
nocené zpravodaje byla periodika 
malého formátu A5. Zde si cenu 
odnesli zástupci městyse Nový Hrá-
dek za  jimi vydávané Frymburské 
ozvěny. V kategorii obcí cena puto-
vala do Ohnišova.

Broumovské noviny na prvním místě

Chráněná dílna v Náchodě přijme na HPP do nově
otevřeného salónu v Náchodě na pozici vyučen

v oboru kadeřník, manikúra a pedikúra.

Kontakt: Tel. 732 547 693
e-mail: provozovna2dilna@seznam.cz

PRÁCE PRO OZP

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

Xiaomi Redmi Note 9 128 GB
Výkoný telefon s 6,5" displejem

4GB RAM / 128GB vnitřní paměť

4 fotoaparáty vzadu - hlavní 48 Mpx, 8 Mpx širokoúhlý

13 Mpx selfie fotoaparát  vpředu

Velká kapacita baterie 5020 mAh

Google Android 10

5.571Kč

6.199Kč

Akce do 31.7.2020 nebo vyprodání zásob

12. července 1926 navštívil Náchod oficiálně

prezident Československé republiky T. G. Masaryk

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Hledáme samostatné ÚČETNÍ pro zpracování
zautomatizovaných účetnictví

Nové situace generují nové výzvy. BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují

Tel: 491470572, www.billcom.cz

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

Malování
na ředitele/ředitelku Základní umělecké školy

Červený Kostelec, Nerudova 511
s nástupem od 01.12.2020 nebo dle dohody.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
• vzdělání, praxe a splněné předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka
  dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
  ve znění pozdějších předpisů,
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní
  závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
• čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního
  vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené
  potvrzením o zaměstnání nebo potvrzením od zaměstnavatele,
• strukturovaný profesní životopis,
• koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka.

Nevyžádané materiály budou po ukončení výběrového řízení skartovány

Přihlášku adresujte na:
Město Červený Kostelec, Nám. T. G. Masaryka 120,

549 41 Červený Kostelec
Obálku viditelně označte: „KONKURS ZUŠ - NEOTVÍRAT“.

Uzávěrka přihlášek: 31.8.2020 do 15 hod.

Příp. další informace poskytne ved. spr. odboru I. Petirová 
Tel. 491 467 529 nebo e-mail: petirova@mestock.cz

KONKURS

Přivýdělek
HLEDÁME 

SPOLEHLIVÉHO
DISTRIBUTORA NOVIN 
ECHO PRO LOKALITY:
*Náchod – Staré Město 

*Žďárky
Více info na tel. 602 103 775

nebo e-mail: echo@novinyecho.cz
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V  sobotu 4. července 2020 
po  delší těžké nemoci zemřel 
v Hospici sv. Anežky České v Čer-
veném Kostelci ve  věku nedoži-
tých 68 let Mons. Václav HEGR, 
sídelní kanovník Katedrální ka-
pituly při chrámu Svatého Ducha 
v Hradci Králové, od r. 1995 farář 
v České Skalici, viceoficiál Diecéz-
ního církevního soudu v  Hradci 
Králové (2009 - 2020).

Narodil se 27. prosince 1952 
v  Poličce. Na  kněze byl vysvěcen 
27. června 1981 v katedrále Svaté-
ho Ducha v  Hradci Králové. Jako 
katolický duchovní působil v  růz-
ných farnostech vikariátu Náchod. 
Daru kněžství si vážil. Rozvinul ho 
studiem na  Lateránské univerzitě 
v  Římě, kde dosáhl licenciátu ka-
nonického práva (tj. akademická 
hodnost před doktorátem, zde se 
rozumí - církevního práva, poža-
dovaná, nutná k  výkonu církevní 

funkce). Získanými vědomostmi 
Mons. V. Hegr sloužil Božímu lidu 
v  letech 1995 až 2011 jako viceo-
ficiál  Interdiecézního soudu čes-
ké církevní provincie se sídlem 
v Praze a od r. 2009 až do své smrti 
ve  stejné funkci u Diecézního cír-

kevního soudu v Hradci Králové.
V  r. 2004 se stal sídelním ka-

novníkem Katedrální kapituly při 
chrámu Svatého Ducha v  Hradci 
Králové a  v  letech 2007 až 2019 
byl okrskovým vikářem vikariá-
tu Náchod. V roce 2010 ho papež 
Benedikt XVI. zařadil mezi své 
kaplany s titulem monsignore, což 
je vysoká pocta přímo od  nejvyš-
šího představitele římskokatolické 
církve ve  Vatikánu. Poslední roz-
loučení se s ním uskutečnilo v so-
botu 11. července 2020 v 10 hodin 
ve  farním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v České Skalici.

(Zdroj nekrologu – smuteční 
oznámení zesnulého Mons. V. He-
gra z  Biskupství královéhradecké-
ho.)

Za  jeho přátele z  Jaroměřska 
zprávu podává Jiří Uhlíř, Jaroměř

Radní v  Náchodě schválili po-
řádání Kuronských slavností. Po-
řadatelem je město Náchod a slav-
nosti se uskuteční dne 5. září 2020 
na Státním zámku Náchod v soula-
du s platnými opatřeními v souvis-
losti s COVID 19.

Koalice pro Královéhradecký kraj 
(KKHK), kterou tvoří KDU-ČSL, Volba 
pro město (VPM) a politické hnutí Ne-
straníci představila začátkem červen-
ce svoji kandidátní listinu. Lídrem je 
poslanec Pavel Bělobrádek, z  druhého 
místa bude kandidovat starosta Čern-
čic a manažer Martin Machů, z třetího 
místa se bude o  přízeň voličů ucházet 
vysokoškolský pedagog Miroslav Půža. 

„Jsem rád, že se na  naší kandidátce 

objevují jak zkušená tak i  zcela nová 
jména. Naší ambicí je pro koalici obhá-
jit pět stávajících mandátů,“ prozradil 
ambice tradičního subjektu Pavel Bělo-
brádek.  Od  roku 2008 KKHK získala 
v krajských volbách 7 – 12 %, naposledy 
v roce 2016 pak necelých 10 % hlasů což 
znamenalo zisk pěti mandátů. „Průměr-
ný věk kandidátů je 48 let, každý čtvrtý 
je starosta a máme zde lékaře, právníky 
i ředitele charit,“ doplnil Martin Machů.

Občané Nového Města nad Me-
tují v  místním referendu zavázali 
orgány města prosazovat jižní ob-
chvat v  dokumentech územního 
plánování města, kraje i  státu. Ten-
to požadavek má pro představitele 
městských orgánů charakter zákona. 
Starosta Petr Hable si vyložil záva-
zek po svém a kromě jednoho dopi-
su na Krajský úřad, pro obchvat nic 
nečinil. K této nečinnosti přesvědčil 
i zastupitelstvo. Právě na blokaci vý-
sledku referenda a  manipulace při 
projednávání územního plánu upo-
zornil Výbor pro místní referendum 
(VMR). Zastupitelé nechtěli věřit, že 
Petr Hable protizákonně zneužívá 
svou pravomoc, a  žádali představi-
tele VMR sdělit obvinění orgánům 
činným v trestním řízení.

Není žádným tajemstvím, že 
územní plán bývá často velký byz-
nys. V  polích u  výjezdu z  Nového 
Města směr Hradec Králové, kde 
byly nově umístěny plochy pro 
stavební parcely, se hraje o  zisky 
v  řádech desítek milionů korun. 
Ve stejném místě má ale podle re-
ferenda vést jižní obchvat, který 
velkému přílivu peněz zúčastně-
ným zabrání. Je proto jasné, kdo se 
snaží pracím na obchvatu zabránit. 
Nečinnost městských orgánů se 
v takovém případě stává tou nejlep-
ší činností. Policie bude v trestním 
řízení prověřovat úlohu starosty 
Petra Hableho, pořizovatele územ-
ního plánu Adama Balcara i  další 
představitele orgánů města.

VZ

Velký rozruch vyvolala v Novém Měs-
tě nad Metují informace o prodeji novo-
městského zámku a prohlášení premiéra 
Babiše o  možnosti využít předkupního 
práva státu. Záměr odkupu zámku stá-
tem podpořila i  novoměstská radnice 
svým dopisem na  Úřad vlády. „S  vel-
kým ulehčením jsme přijali zprávu, že 
stát bude zvažovat odkoupení národní 
kulturní památky zámek Nové Město 
nad Metují. Jedná se o  nejvýznamnější 
budovu v našem městě i širokém okolí. 
Zámek včetně zahrad je součástí v rámci 
naší republiky naprosto ojedinělého ur-

banistického komplexu historického já-
dra města,“ uvádí v dopise starosta měs-
ta Petr Hable. „Nikomu v Novém Městě 
není osud našeho zámku lhostejný a pří-
padný odkup státem tedy všichni vítáme. 
V této věci již jednala Rada města a bylo 
informováno i  Zastupitelstvo. Jedno-
značně se jedná o jednu z prioritních zá-
ležitostí, a proto Vás žádáme o podrobné 
informování o průběhu procesu odkupu 
a  současně Vám tímto nabízíme úzkou 
spolupráci a součinnost při tomto proce-
su, v roli mediátora a partnera,“ píše se 
dále v dopisu.

Kuronské
slavnosti budou

Koalice pro Královéhradecký kraj přestavila svoji kandidátku

Starosta bude čelit trestnímu řízení

Město v roli mediátora

Chtěl bych touto cestou po-
děkovat MUDr.  Jiřímu Máslo-
vi z  Kramolny za  nevšední péči 
o moji maminku, které několikrát 
zachránil život.

Mnohokrát děkuje
rodina Davidova

PODĚKOVÁNÍ

Zanedlouho uplyne rok, během 
kterého po  městě vozí náchodské 
občany starší 65 let a držitele průka-
zek ZTP, ZTP/P starší 18 let Městská 
doprava seniorů Náchod, známá také 
jako „senior taxi“. Služba se těší velké 
oblibě. V evidenci je téměř 600 při-
hlášených k jejímu využívání a každý 
měsíc odveze na  požadované místo 
po Náchodě kolem stovky lidí, usku-
teční se přibližně 300 jízd.

Dobrou zprávou je, že služba bude 
pokračovat i  nadále a  podmínky 
pro její využívání budou stejné, jako 
v minulém roce. Ve čtvrtek 2. červen-
ce 2020 podepsali smlouvu o  jejím 
dalším provozování starosta Jan Bir-
ke a za Vodní záchrannou a dopravní 
službu s.r.o. pan Vratislav Vrábel. 

V  červenci si tedy nezapomeňte 
vyzvednout na  MěÚ Náchod (Zá-
mecká 1845, č. kanceláře 2.09) novou 
průkazku, která bude platit od srpna 
2020 do července 2021.

Senior taxi jezdí dál

Zemřel Mons. Václav HEGR 

VZPOMÍNKA
Dne 15. července by se dožila 50 let

a dne 25. července nás navždy opustila 

paní Michaela Grimová
rozená Hermanová z Náchoda.

Stále vzpomínají rodiče, synové a sestry

Jsem rád, že se nám s kolegou Janem 
Birke podařilo do zákona prosadit jako 
prioritní stavby obchvat Náchoda a  Ja-
roměře. Všichni víme, jak přetížená 
jsou dopravou nejen města, ale i  obce 
mezi nimi. Po desítkách let se konečně 
začínají vykupovat pozemky na  trase 
obchvatu Náchoda a tak se už věci hnuly 
dopředu. Také se posunuly výkupy pře-
ložky na Hronov a každý muže vidět, že 
se pokračuje ve  výstavbě dálnice D11 
z Hradce Králové do  Jaroměře. Nesmí-
me zapomínat i na D35, která uleví ze-
jména krajskému městu, ale i na ostatní 
obce v  celém regionu. Silnice ve  vlast-

nictví kraje a obcí v sobě ukrývají velký 
vnitřní dluh z  minulosti. Oceňuji také, 
že se prověřuje zlepšení vlakového spo-
jení, např. Vysokovské spojky, která by 
zrychlila dopravní spojení do  Náchoda 
a na Broumovsko, které je z dopravního 
hlediska ve velmi složité situaci. Odtud 
je daleko kamkoli, a  proto je potřeba 
na něj nezapomínat. Vždy je třeba hledět 
na hledisko ochrany životního prostředí 
i  technické a ekonomické reality. Důle-
žité jsou i projekty další elektrifikace na-
šich tratí. Cestovat třeba i za prací musí 
být snadné, rychlé a bezpečné. To kraji 
pomůže ekologicky i ekonomicky. Váš Pavel Bělobrádek

Zadavatel: Koalice pro Královéhradecký kraj  KDU-ČSL ■ VPM ■ Nestraníci  / Zpracovatel: Pavel Bělobrádek  

Doprava trápí celý kraj

VZPOMÍNKA
Dne 5.8.2020 si připomeneme nedožité 80. narozeniny 

pana Zdeňka Dočkala. 

Jeho jméno je spojené s náchodským hřištěm 
Hamra. Podílel se na jeho budování.  Ve svém 

životě se věnoval běhu, na jeho počest se koná 
běh – „Memoriál Zdeňka Dočkala.“ 

Takže „Hameráku“ vše nejlepší. 

rodina Dočkalova + přátelé 

VZPOMÍNKA
Dne 21. července 2020 uplynul  jeden smutný rok,

kdy zemřel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 

pan Vladimír Krpata z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka

a dcery s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 26. července 2020 uplyne již 20 let od úmrtí

našeho manžela, tatínka a dědečka

pana Františka Molíka.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým komerč-
ním prostorem sloužícím  jako obchod  
a sklady. Obchodní prostory jsou se zá-
zemím, kanceláří a kotelnou. Obchod má 
2 vstupy. V 2NP jsou dva větší byty se 
samostatným vchodem a garsonka.

Prodej chatky v Náchodě za Rybárnou, větší oplocený pozemek .........................................599 000,- 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
Rodinný dům před rekonstrukcí v Kostelci nad Orlicí .......................................................1 300 000,- Kč  
Pronájem obchodních prostorů v Náchodě Komenského ul..............................................8 000,- Kč/měs.

Cena: 2 690 000,- Kč
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Blahopřání
Dne 29. července 2020 oslaví 80. narozeniny  

a svátek paní Martička Hejnová
z Červeného Kostelce.
Moje milá maminko,

přejeme Ti hodně štěstí, spokojenosti,
dlouhá léta mezi námi, ale hlavně zdravíčko, 

které Tě poslední dobou potrápilo.

Mám Tě moc ráda a vážím si Tě.
Dcera Jana s rodinou

Počátkem července se v  Praze 
na  Julisce konalo 1. kolo Extraligy 
mužů a  žen v  atletice. Z  Náchoda 
odjel Jirka Bruha, ročník 2004 - do-
rostenec, se svými trenéry okusit 
vrcholovou atletiku a  získávat co 
nejvíce zkušeností.

Nejprve běžel 100 m společně 
s  jedním z  nejlepších atletů Pavlem 
Maslákem (trojnásobný mistr světa 
na  trati 400 m v hale). Časem 11,18 
sec. si vytvořil osobní maximum. Pak 
se ještě postavil na dvojnásobnou trať 
200 m a opět dosáhl na osobní rekord 
časem 22,45 sec. Závodit s nejlepšími 
atlety byla pro Jirku obrovská zku-
šenost. Samozřejmě má ještě veliké 
rezervy, přesto se již nyní řadí k nej-
lepším sprinterům ve své věkové do-
rostenecké kategorii.                 (V+V)

Královéhradecký kraj na podporu 
kultury, kterou citelně zasáhly vlád-
ní opatření proti šíření koronaviru, 
vydal informační brožuru Létem 
krajem. Zájemcům představuje nej-
zajímavější místa, instituce a kultur-
ní události v kraji, a to včetně neob-
vyklých a méně známých lokalit.  

„V  brožurce čtenáři najdou čtyři 
okruhy míst, která stojí za  navští-
vení. Do prvního jsme zařadili kle-
noty památek a kulturního dědictví, 
druhý obsahuje široké spektrum 
kulturních institucí, jako jsou mu-
zea, hvězdárny a galerie. Třetí oblast 
mapuje živou kulturu v  kraji, tedy 
akce a  festivaly, které se při letoš-
ních potížích udržely a  připravily 
pozoruhodný program. V  posled-
ním oddíle jsme připravili seznam 
neobvyklých a  skrytých míst, která 
stojí za objevení, například expozice 
spiritismu v  Nové Pace. Uprostřed 
brožury je přehledná mapa všech 
vyznačených míst,“ popsala obsah 
brožury Létem kraje náměstkyně 
pro kulturu Martina Berdychová 
(Východočeši). 

Létem krajem lze získat v  turistic-
kých informačních centrech, v budo-
vě krajského úřadu a v on-line podobě 
je umístěná i na webových stránkách 
www.prokreativitu.cz/letemkrajem-zivakultura. 

Královéhradecký kraj investuje 
více než 20 milionů korun do rekon-
strukce elektroinstalace a zdravotně 
technických rozvodů ve Střední prů-
myslové škole stavební a Obchodní 
akademii Náchod. Stavební práce 
začaly koncem června s  plánova-
ným termínem ukončení v prosinci 
letošního roku.

 „Podmínky pro kvalitní vzdělávání 
žáků a  studentů ve  školách neustále 
zlepšujeme nejen v rámci samotné vý-
uky, ale také musíme zajistit i prostře-
dí, které vyhovuje hygienickým a bez-
pečnostním požadavkům. To znamená 
investovat do  budov našich škol. Bu-

dova náchodské stavební průmyslovky 
rekonstrukci interiéru již dlouho po-
třebuje,“ říká náměstkyně hejtmana 
Martina Berdychová (Východočeši) 
odpovědná za oblast školství.

Projekt rekonstrukce zahrnuje 
novou elektroinstalaci silnoproudu 
a  slaboproudu tak, aby odpovídala 
požadavkům pro učebny, které jsou 
vybaveny novou IT technikou, dále 
nové osvětlení tříd a  rozvodů vody 
včetně kanalizace. V  rámci staveb-
ních úprav se zrekonstruuje sociální 
zařízení, vymění se podlahové kryti-
ny a provede se bezbariérový přístup 
do budovy pořízením nového výtahu.

Úspěšně okusil
vrcholovou atletiku

Létem krajem
– tipy na létoNáchodskou stavebku čeká rekonstrukce

Od začátku prázdnin mají milovní-
ci parkouru k dispozici novou plochu 
pro sportování v  místě stávajícího 
hřiště na Roudném v lokalitě v místě 
křižovatky ulic Bezručova a  Praizle-
rova v Náchodě.

„Je to první hřiště tohoto druhu 
v  regionu. Milovníci parkouru ne-
skrývají nadšení a  já musím říct, že 
zase žasnu nad všemi těmi cviky, kte-
ré dokážou a které lze na překážkách 
provozovat,“ uvedl starosta Jan Birke 
při slavnostním otevření v pátek 26. 
června. V areálu je k dispozici také 
sestava na workout, posilovací ven-
kovní stroje, kurt na tenis nebo vo-
lejbal s umělým povrchem a dětský 
koutek. Tento sportovní areál využí-
vají sportovci všech věkových kate-
gorií, včetně dětí z přilehlých školek 
a hřiště je volně přístupné pro veřej-
nost. Výstavba v celkové hodnotě 1,5 
milionů korun proběhla v  jarních 
měsících. 

A co je to vlastně parkour? 
Parkour je svobodný sport. Cílem 

je dokonalost, efektivita a  plynulost 
pohybu v přirozeném prostředí.

Posiluje fyzickou i  duševní zdat-

nost člověka. Vede k  sebepoznání 
a  uvědomění, učí překonávat strach 
a respektovat možnosti své i okolní.

Hřiště vychází ze svobodné filozo-
fie parkouru a vzniklo ve spolupráci 
s  aktivními parkouristy. Vyhovuje 
tréninkovým potřebám začátečníků 
i zdatných parkouristů a nabízí vari-
abilní systém překážek, hrazd a stěn. 

Používá materiály, které věrně si-
mulují skutečné městské prostředí, 
překážky poskytují reálnou odezvu 
a  obsahuje kombinovatelné stěnové 
a trubkové prvky i nízké nášlapy pro 
přízemní trénink přesnosti. Povrch 
je vysoce odolný vůči působení kli-
matu i běžnému vandalismu, je ne-
hořlavý. 

Nové parkourové hřiště v Náchodě

elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

PŘIJME PRO PROVOZ V  NÁCHODĚ:

PŘIJME PRO PROVOZ VE VELKÉM POŘÍČÍ:

SOUSTRUŽNÍKA KOVŮ

PRACOVNÍKY NA  MONTÁŽNÍ PRÁCE A  NAVÍJENÍ

OBSLUHU VTAHOVACÍHO A  OBŠÍVACÍHO STROJE

NABÍZÍME:

KONTAKT:
Ing. Tereza Ilšnerová, tel. 491 446 494, mob. 604 527 636

Ing. Michaela Eimannová, tel. 491 446 490, mob. 604 211 467
personalistika@atas.cz

• požadujeme vyučení ve strojírenském oboru
• znalost obrábění, metrologie, praxe vítána
• dvousměnný režim

• požadujeme manuální zručnost
• jemná ruční práce vhodná pro ženy
• třísměnný režim

• požadujeme vyučení, manuální zručnost, samostatnost, pečlivost, spolehlivost
• třísměnný režim

• 5 týdnu dovolené
• stravenky, závodní stravování
• rekreace na chatě v Krkonoších
• odměny za dárcovství krve
• příspěvek na dětské tábory a další benefity

VÁŠEŇ PRO
nejnižší 

ceny ENERGIÍ

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

Výroba kabelové konfekce
Kontaktních systému

CNC obrábění

Pro moderní čistý provoz v Náchodě přijmeme:  

Operátory/operátorky výroby
Na výrobu kabelové konfekce a drobných dílů

pro automobilový průmysl, 3-směnný nebo nepřetržitý provoz, 
vhodné i pro absolventy!

Nabízíme Vám zajímavé finanční ohodnocení, nadstandardní příplatky 
ve směnných provozech, docházkový bonus a mnoho dalších benefitů

Více informací a kontakt: personal@hronovsky.cz
Tel:+420 727 814 795, www.hronovsky.cz

Pro provoz v Novém Městě n. Metují přijmeme:

Obsluhu CNC strojů
Obsluha CNC strojů značky STAR, doplňování materiálu,

měření a kontrola výrobků, výrobní dokumentace,
3-směnný provoz

Foto zleva: Místostarosta Náchoda František Majer, radní Královéhradeckého kraje Václav 
Řehoř, náměstkyně hejtmana Martina Berdychová a ředitelka školy Věra Svatošová při slav-
nostním zahájení a představení rekonstrukce.
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Jiří Bruha ročník 2004 z  tré-
ninkové skupiny Jiřího Vondřejce 
z  Náchoda dostal další ocenění 
v  podobě nejlepšího sportovce 
v  kategorii žactva, které uděluje 
Český atletický svaz v  Praze. Sa-
mozřejmě blahopřejeme a věříme, 
že bude pokračovat ve výkonnosti 
v dalších věkových kategorií.      JV

Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje pravidel-
ně obměňuje vozový park. Vyřazo-
vané sanitní vozy může po splnění 
zákonných podmínek Kraj nabíd-
nout i dalším zájemcům. Rada Krá-
lovéhradeckého kraje nyní vyslovi-
la souhlas s bezúplatným převodem 
dvojice vyřazených sanitních vozů. 
O  jedno vozidlo tovární značky 
VW Transporter projevila zájem 
Skalní záchranná služba, z. s., se 
sídlem ve Velkém Poříčí. Byl to prá-
vě sanitní vůz pro skalní záchraná-
ře, který zavedl Ing. Aleše Cabica-
ra, náměstka hejtmana s  gescí pro 
zdravotnictví, na  jednání s  členy 
spolku včetně jejich náčelníka Jana 
Adamce a jednatele Josefa Hlaváč-
ka. Skalní záchranná služba, z. s., si 
v tomto roce připomíná 20. výročí 
existence, kdy vznikla jako společ-
ná iniciativa horolezců, hasičů a tu-
ristů v  náchodském okrese. Jejím 
posláním je kooperace se složkami 
Integrovaného záchranného systé-
mu v lokalitách skalních měst Adr-
špachu, Teplicka i  Broumovských 
stěn.

 „Vždy jsem velmi oceňoval, co 
skalní záchranáři dělají, co umě-
jí. Rozumím, že při jejich znalos-
ti místopisu jsou velmi důležitým 
prvkem při náročných zásazích 
v  těchto turisticky exponovaných 

oblastech. Věřím, že jim bude býva-
lý sanitní vůz ještě dlouho a  dobře 
sloužit“, řekl náměstek Cabicar. Fi-
nální potvrzení bezúplatného pře-
vodu vyřazeného sanitního vozu 
bude v kompetenci příštího jednání 
krajského zastupitelstva. Při setkání 
členů Skalní záchranné služby s ná-
městkem Cabicarem byla diskutová-
na i témata spojená s vybudováním 
nové základny skalních záchranářů 
s  možnou podporou investiční do-
tace z  rozpočtu Královéhradeckého 
kraje. „Naše zásahy se uskutečňují 
v  turisticky velmi atraktivní lokali-
tě. Při založení spolku jsme mysleli 

především na  pomoc horolezcům. 
Takové zásahy však nyní tvoří jen 
10 % z celkového počtu našich akcí, 
zbylé zásahy jdou na  vrub pomoci 
domácím i  zahraničním turistům“, 
podotkl náčelník spolku Jan Ada-
mec a  zdůraznil, že spolek fungu-
je, má smysl a po jeho aktivitách je 
zvýšená poptávka. Na závěr setkání 
pozvali skalní záchranáři náměstka 
Cabicara k  prohlídce tréninkové-
ho polygonu pro práce ve výškách 
a  nad volnou hloubkou, který je 
středoevropským unikátem (s titu-
lem Stavba roku) umístěným právě 
v areálu velkopoříčské stanice.       

Zastupitelstvo města Broumov 
na  svém zasedání schválilo kandida-
turu Broumova na titul Evropské hlav-
ní město kultury 2028. Broumov má 
kandidaturou ambici zařadit se po bok 
dalších menších evropských měst, kte-
rá s kandidaturou i přes svou velikost 
uspěla, jako je Bad Ischl v  Rakousku, 
Matera Basilicata v Itálii, Pafos na Kyp-
ru nebo Esch-sur-Alzette v Lucembur-
sku. Příběh Broumova chce ukázat, že 
Evropa je kontinentem silných regio-
nů, a stírá tak pojmy centra a periferie.

„Kandidaturou Broumova bychom 
chtěli ukázat, že kultura může být klí-
čovým aspektem budoucnosti regionů, 
že i  malé venkovské město může hrát 
sebevědomou roli v  urbanizovaném 
světě. Ne se vůči větším centrům vyme-
zovat, ale stát se jim hrdým partnerem, 
který se opírá o  svou bohatou historii 
a  odhodlané lidi, kteří zde žijí dnes. 
Kandidatura není a  nebude o  velikosti 

a  financích, naopak, bude postavená 
na  silném příběhu. I  tím můžeme být 
inspirací,“ vysvětlil důvody kandidatu-
ry starosta Jaroslav Bitnar.

Na  projektu bude město Broumov 
spolupracovat s  dalšími významný-
mi aktéry z  regionu. „Evropa hledá 
příklady dobré praxe měst, která řeší 
různé typické problémy, ale zároveň 
ukazují cestu ostatním - mají úspěchy 
a jsou připravená dále aktivně působit. 
V tomto ohledu má Broumov bezesporu 
co nabídnout, je to ‚Velké malé město!‘, 
které už mnoho let podporuje kulturní 
emancipaci. Výsledkem je řada projek-
tů evropského formátu a také pozitivní 
dopady na  rozvoj území,“ uvedl Jan 
Školník, zástupce jedné z partnerských 
organizací. 

Kandidaturu Broumova přijal pozi-
tivně také Královéhradecký kraj, který 
již projektu udělil záštitu.

Obětavost, pracovitost a  profesi-
onalitu sester vždy nejvíce oceníme 
ve  chvíli, kdy je opravdu potřebu-
jeme. Mezi tím se na  ně ale často 
zapomíná. Proto je tu již 12. roč-
ník soutěže BATIST Nej sestřička, 
který má za  cíl poděkovat sestrám 
a  nelékařským zdravotnickým pra-
covníkům za  jejich celoroční práci 
a osobní nasazení, ale také za lidský 
přístup, úsměv a ochotu, které paci-
entům pomáhají k uzdravení.

„Soutěž BATIST Nej sestřička má 
své stálé místo mezi akcemi určený-
mi pro pracovníky ve zdravotnictví. 
Poděkování a ocenění práce sestři-
ček je potřeba v každé době, a nyní 
to platí dvojnásob. BATIST Nej se-
střičku mohou každoročně nomi-
novat lékaři, pacienti nebo kolegové 
za nadstandardní práci, laskavý pří-
stup k nemocným nebo kolegialitu. 

Jsme velmi hrdí, že se jako generální 
partner můžeme již dvanáctým ro-
kem podílet na jejich ocenění,“ řekl 
Tomáš Mertlík, generální ředitel Ba-
tist Medical. 

Finalistky dvanáctého ročníku 
soutěže BATIST Nej sestřička se po-
prvé setkaly na soustředění v praž-
ském hotelu Four Seasons, kde o ně 
pečovaly profesionální vizážistky, 
a natočily tu také krátké medailon-
ky. Užily si také společnou večeři 
a  další program, který pro ně byl 
připraven na následující den.

V  období od  15. července do  6. 
září budou na  stránkách www.nej-
sestricka.cz zveřejněny medailonky 
všech finalistek a  současně spuště-
no online hlasování o BATIST Nej 
sestřičku.  Sestřičky se ještě jednou 
setkají 10. září při slavnostním vy-
hlášení vítězek v Náchodě.

Třetí a  čtvrtý závod seriálu Mist-
rovství České republiky v  závodech 
automobilů do  vrchu se jel za  účasti 
150 pilotů v  Náměšti nad Oslavou. 
GMS Racing team reprezentova-
li v  soudobých automobilech Miloš 
Beneš (Osella FA30) a v historických 
pak Milan Stejskal (LADA VFTS) 
a Michal Sedláček (Fiat Ritmo Abarth 
130TC). 

 V sobotním extrémně deštivém po-
časí zvítězil Miloš Beneš v absolutním 
pořadí v rámci MČR před Petrem Trn-
kou a  Markem Rybníčkem a  společně 
se seriálem Maverick Rescue Eurocup 
před Mistrem Francie Sebastianem Pe-
titem (Norma Nova mp1). 

V  historických automobilech ob-
sadil Milan Stejskal 3. místo (1. místo 
v kategorii HA-K4) a Michal Sedláček 

4. místo (2. místo v kategorii HA-K4) 
v absolutním pořadí. 

V  neděli odjeli piloti Maverick Rescue 
Eurocup včetně největšího konkurenta Se-
bastiana Petita na suché trati a piloti MČR 
stihli na  suchu pouze první závodní jízdu. 
Druhou závodní jízdu odjel Miloš Beneš 
na  mokré trati a  tak nemělo smysl útočit 
na čas Sebastiana Petita.

V rámci MČR Miloš Beneš opět zví-
tězil v absolutní klasifikaci a připsal si 
celkem 50 bodů do  průběžného bo-
dování MČR. Milan Stejskal obsadil 1. 
místo v kategorii HA-K4. Michal Sed-
láček měl technickou závadu a druhou 
závodní jízdu nedokončil. 

Průběžné pořadí MČR v  absolutní 
klasifikaci: 1. Miloš BENEŠ, GMS Ra-
cing team. 2. Petr TRNKA, Czech Ra-
cing team. 3. David KOMÁREK, KRTZ 
Motorsport. RS, foto Tomáš Tichý

Sanitka pro skalní záchranáře 

Broumov usiluje o titul Evropského 
hlavního města kultury 2028

Soutěž BATIST Nej sestřička 2020 
jde do finále

MČR ZÁMECKÝ VRCH

Zleva: Jan Adamec, náčelník, Aleš Cabicar, náměstek hejtmana,  Josef Hlaváček, jednatel

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

Právní poradna Dity Vávrové
Vlastníme s  manželkou domek a  zahradu, máme více dětí, 

ale chceme je převést jen na jednoho syna. Je to  možné a jak to 
máme udělat?

Ve  Vašem případě je nejvhodnější majetek předat syno-
vi darovací smlouvou, kterou převedete vlastnické právo 
k  Vámi uvedeným nemovitým věcem na  syna. K  tomu je 
třeba zpracovat darovací smlouvu, která se vloží do katastru 
nemovitostí. Podpisy na darovací smlouvě musí být ověřeny 
u všech osob. Pro vklad vlastnického práva je dále potřeba 
připravit návrh na  vklad vlastnického práva a  tento spolu 
s darovací smlouvou a poplatkem ve výši 2.000,-Kč předat 
na příslušné pracoviště katastrálního úřadu. Zpracování da-
rovací smlouvy, návrhu na vklad, ověření podpisů i podání 

na katastrální úřad za Vás můžeme vyřídit v naší kanceláři. Sepsání smlouvy je 
otázkou několika dní, přepis na katastrálním úřadu pak trvá cca měsíc.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz
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*68letá, 160/60, domácnost, zahra-
da, příroda, hl. pro trvalý vztah muže 
ABS., nekuřáka s celoživotním vzta-
hem k přírodě. Tel. 723 321 670
*Rozvedený, 55 let, 180/87. Rád po-
znám sympatickou, pohodovou ženu 
na kavčo, výlet do přírody, rekreačně 
rád plavu, kolo, sauna, příroda, kníž-
ka. Tel. 723 657 485
*77 let, mladšího vzhledu, 170cm, 
plnoštíhlé postavy hledá přítelkyni 
přiměřeného věku z Hronova a okolí 
cca do  5 km. Zájmy turistika, hou-
baření, včelaření, atd. Auto mám. 
Tel.736 416 362 
*Rozvedený 48 let 175/85 blonďák 
hledá ženu na seznámení z Náchoda. 
Tel. 721 655 611
*Farmář 62/180 toužící po ženském 
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
*55letý, rozvedený, nekuřák. Rád 
poznám sympatickou, pohodovou 
ženu, kamarádku, na  popovídání 
u  kávy, na  výlet do  přírody, záliby 
kolo, plavání, příroda, okr NA. Tel. 
723 657 485
*Pro vážné seznámení hledá muž 49 
let ženu střední postavy z okolí Ná-
choda. Tel. 734 832 035

*Pronajmu malou garzonku v  cen-
tru Náchoda, volná ihned. Ná-
jem 3.500 Kč + poplatky. Kauce 
10.000 Kč. Tel. 737 211 973

KOUPÍM Váš BYT v  Nácho-
dě. Po  dohodě můžete byt dále 
využívat jako nájemníci. Tel. 
777 850 050

*Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na  tel. 
774 777 073

*Pronajmu byt 3+kk, 1. patro, 76,5 
m2, v Náchodě na Kamenici starším 
lidem. Nabídněte výši nájmu, kauce. 
Tel.: 602575252
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Nácho-
dě, platím v hotovosti, volejte na tel. 
776 566 630
*Pronajmu byt 1+1 36 m2 Náchod 
Běloveská ulice. Byt s  prostornou 
kuchyní, vestavnou troubou, s  ply-
novým sporákem, zrekonstruovaná 
koupelna se sprchovým koutem, 
praktická šatna. Nájem 5  900,-, zá-
loha na  služby cca 3  000,-, kauce 
20  000,-. Pouze pro nájemníky bez 
záznamu v  registru dlužníků. Tel. 
608 889 386.
*Pronajmu částečně zařízený, zre-
konstruovaný, cihlový byt 3+kk 
v NMn/M, Krčín, celková cena včet-
ně energií 14150 Kč měsíčně, kauce 
17 tis. Tel: 603 274 937
*Pronajmu garzonku v  Hronově. 
Přízemí. Tel. 608 66 77 30
*Koupím menší byt v  Hronově 
nebo v okolí. Platba v hotovosti. Tel. 
739 486 403
*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

*Pronájem bytu 3+1,cena 13000 Kč 
měsíčně, kauce 25000 Kč. Částečně 
zařízený. K nastěhování 1.8.2020. Zá-
jemci volejte na tel. číslo 605 518 209 
po 18 h.
*Prodáme byt 3+1 v osobním vlast-
nictví v  Novém Městě nad Metují. 
Lukrativní umístění. Nejvyšší nabíd-
ce. Nevolejte jen sms s  kontaktem, 
ozveme se vám. Tel. 605 285 792
*Prodám nový luxusní družstevní 
byt 3+kk v  Náchodě v  nízkoener-
getickém domě s vlastním parkova-
cím stáním. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709. 

*Prodám stavební pozemek v Dolní 
Radechové, polosamota, s protékají-
cím potokem. Cena 1  490  000,-Kč. 
Tel. 608 66 77 30
*Sháním chatu, chalupu, do-
mek v  okolí Náchoda do  20 km 
na všechny směry, nabídněte na  tel. 
774 777 072
*Prodám zahrádku s chatkou v Me-
ziměstí, 500 m2, na  krásném klid-
ném místě, na  okraji zahrádkářské 
kolonie. Voda, el. en. k dispozici. Tel. 
725 773 141.
*Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v  Náchodě a  okolí, nabídky 
prosím na tel. 775 777 073

KOUPÍM Vaši GARÁŽ v Nácho-
dě. Po  dohodě nechám dále par-
kovat. Tel. 777 850 050

*Pronajmu parkovací místa na mo-
tocykly. Garáž v Náchodě pod pivo-
varem. Tel. 721 303 867
*Pronájem víceúčelové kanceláře 
(24 m2) v Č. Skalici na náměstí. Cena 
4.200,-Kč/měsíc, tel. 602 204 002.

*Prodám obývací stěnu i  s  konfe-
renčním stolkem ve  velmi dobrém 
stavu. Možnost zaslat foto e-mailem. 
Barva dřevo – třešeň a  tmavší od-
stín šedé. Rozměry: Prosklená ná-
stěnná skříňka: Š 90 cm; H 35,5 cm; 
V  112 cm. TV stolek: Š 200 cm; H 
45 cm; V 39 cm. Police: Š 110 cm; H 
22 cm; V 30 cm. Vyšší skříňka s poli-
cemi: Š 90 cm; H 35,5 cm; V 114 cm. 
Konferenční stolek: Š 120 cm; H 
60 cm, V  48 cm. Vhodné do  men-
šího bytu. Možnost dopravy. Tel. 
722 902 218
*Prodám desku na kuchyňskou lin-
ku, nevyužitá. Tel. 724 173 520

*Prodáme kuchyňský stůl s  no-
vou deskou. Cena dohodou. Tel. 
736 790 290

*Prodám dámské kolo DYNAMIC 
a  pánské kolo KELLYS. Stav velmi 
dobrý, málo užívaná kola. Důvody 
zdravotní. Prodej je možný i  indi-
viduálně. Červený Kostelec, tel.: 
732 244 015.

*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

*Koupím starší, ale zachovalou obý-
vací stěnu, příp. s  dalšími doplňky. 
Tel. 723 321 670
*Koupím historické rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůsta-
lost. Peníze na ruku. Přijedu kamko-
liv. Tel. 606 56 49 30

*Koupím historické Rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, staré foto-
grafie, reklamní fotografické materi-
ály. TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, 
hry apod. TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhrad-
ní díly na  hodinky PRIM - pláště, 
sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky 
a  další díly. Platba v  hotovosti. 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, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.:722 
907 510
*Koupím starý nábytek i celou po-
zůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoapa-
ráty, vyznamenání, mince a  ban-
kovky, pohlednice a známky. TEL.: 
724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i po-
škozené věci, veškeré hračky KDN 
aj., různé vláčky MERKUR aj., 
starožitný a chromovaný nábytek 
a  jiné zajímavosti do r. 1975, ho-
diny, hodinky, hudební nástroje, 
fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plakáty, 
voj. výzbroj a  výstroj, veterány 
atd. TEL.: 608 811 683

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

*VYKLÍZENÍ DOMŮ, BYTŮ, GA-
RÁŽÍ, ZAHRAD – ODVOZ ODPA-
DU. TEL. 773 662 526
*Převedu záznamy z  videokazet 
na  DVD nebo flešku. Levně. Tel. 
777 554 484

*Hledá se osoba nejlépe senior 
(seniorka) pro doprovod nevidomé 
osoby včetně drobných asistenčních 
služeb. Ohodnocení po  osobní do-
mluvě. Mobilita a  časová flexibilita 
vítána. Volejte na  tel. 491  420  394 
Náchod a okolí.

*Provádím sečení trávy 1 – 1,50 
Kč/m2. Volat po  19. hodině. Tel. 
702 058 279

*Přijmeme muže, ženy i  seniory 
na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. 12-
20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359

*Prodám vozík za  auto 
130x100x140 cm, s  odnímatelným 
víkem. Technická do 20/2021. Cena 
3.000 Kč. Tel. 606 629 710

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

Aquapark
Vodní Svět

(Wodny Śviat)
v Kudowa-Zdrój opět
otevřen každý den.

Využijte kupóny
z ECHA!

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

 

 
             

     
    

   
   P

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

KOUPÍM
▪ křesla, žíněnky
▪ školní pomůcky
▪ opálová světla
▪ květinové stěny

TEL. 777 24 86 24 

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  ◆  panenky  ◆  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Provádím zednické
a řemeslnické práce

malby, štuky, různé opravy, rozvody 
vody v PVC, nátěry, sekání trávy, atd.

Tel. 737 296 438



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

Informace na tel.: 723 881 288

25.7.



Návštěvníci Adršpašsko-teplic-
kých skal budou moci od srpna vy-
užít čtyřhvězdičkový eco-friendly 
hotel s dlouholetou tradicí od roku 
1936. Moderně zrekonstruovaný 
Hotel Orlík se zachováním původní 
atmosféry se nachází přímo u vstu-
pu do teplického skalního města. 

V sobotu 1. srpna se uskuteční 
světová vernisáž výstavy Politic-
ké kresby Josefa Čapka 1933-
1938. Vernisáž proběhne v rámci 
slavnostního zahájení výročního 
ochotnického festivalu 90. Jirás-
kův Hronov v  budově Papírny. 
Po  celý následující týden bude 
probíhat samotná výstava, kterou 
vytvořil Urlich Grochtmann ze 
společnosti Čapek-Gesellschaft. 
Putovní výstava bude uspořádá-
na v české verzi.

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu
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Kryštůfek 7 let a štěňátko fenka Ashley při letní pohodě.

Vzhůru na questy 

Stavba roku má 15 přihlášených

Braunův betlém v mobilu

Nabízíme vám hru, díky které poznáte ta nej-
zajímavější místa v  Broumově a  okolí. Quest 
neboli hledačka je založena na  procházení kon-
krétní trasy, odkrývání hádanek a hledání indicií 
na stanovištích. Na jeho konci by měla být vyluš-
těna tajenka. Za  její správné vyplnění dostanete 
v  broumovském informačním centru drobnou 
upomínku z regionu.

Questy jsou v  současné době velmi oblíbe-
nou formou turistiky v Česku pro děti i dospělé. 
Prochází je všichni zvědavci, co se chtějí o místě, 
které navštívili, hravou formou dozvědět i  něco 
z historie či živé a neživé přírody. Město Broumov 
vytvořilo síť questů pod názvem Questy krajem 
bílého a červeného pískovce společně s obcí Adr-
špach a  partnerskými městy v  Polsku, městem 
Nowa Ruda a obcí Radków. Prostřednictvím této 
hry se tak seznámíte nejen s vybranými památka-
mi jednotlivých obcí, ale navštívíte také Křížový 
vrch v Adršpachu nebo polské Stolové hory. Čeká 
na  vás dohromady osm questů napříč regionem 
Broumovsko, tak vzhůru za dobrodružstvím!

Královéhradecký kraj ve  spolupráci 
s Českou komorou autorizovaných in-
ženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
Českým svazem stavebních inženýrů, 
Českou komorou architektů a  Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hra-
dec Králové vypsal 17. ročník soutěže 
Stavba roku Královéhradeckého kraje 
2020.

Cílem soutěže je seznámit širokou 
odbornou i  laickou veřejnost s  úrovní 
současného stavebnictví, architekturou 

a  projektováním v  Královéhradeckém 
kraji. Do  soutěže bylo přihlášeno 15 
staveb, které nyní posoudí hodnotitel-
ská komise. Slavnostní vyhlášení vítězů 
se uskuteční na podzim tohoto roku.

Náchodsko má hned několik želí-
zek v ohni. Přihlášená je Modernizace 
vzdělávacího a  výcvikového střediska 
HZS KHK ve Velkém Poříčí, malé láz-
ně v Bělovsi, Vila nad řekou v Novém 
Městě nad Metují (viz foto) či Rekon-
strukce Tyršova mostu v Jaroměři.

Královéhradecký kraj ve spolupráci se 
společností More.is.More vyvinul mo-
bilní aplikaci, s jejíž pomocí mohou lidé 
při návštěvě Braunova Betléma vidět 
dílo v jeho původní podobě z 18. století. 
Naskenovaná data zároveň poslouží pro 
uchování památky do budoucna.

Aplikace Visit.More prostřednictvím 
chytrého mobilního zařízení zobrazuje 
podobu barokního sousoší z doby jeho 
vzniku. Uživatel se v ní dočte zajímavé 
informace o  jeho minulosti i o samot-
ném autorovi – sochaři Bernardu Brau-
novi.

„Rozhodli jsme se aplikaci rozšířit 
a navázat tak na barokní hospitál, který 
je spolu s  Braunovým Betlémem turi-
stickou atraktivitou našeho regionu. 
Finalizujeme také rozšířenou realitu 
hradu Potštejn a  interiér Kostela sva-
tého Vojtěcha v Broumově. Těší mě, že 
je o aplikaci zájem – od září loňského 
roku si ji stáhlo přes tři tisíce lidí,“ uve-
dl radní pro oblast cestovního ruchu 
a regionálního rozvoje Pavel Hečko.

„Aplikace Visit.More je určena pro 
všechny majitele chytrých telefonů 
a  dalších zařízení podporujících ope-
rační systémy Android a iOS. Stáhnete 
si aplikaci na  AppStoru nebo Google 
Play a  pak už jen procházíte památku 
a přes fotoaparát vašeho mobilního te-
lefonu či tabletu vidíte digitální rekon-
strukci celého objektu Braunova Betlé-

mu od roku 1732,“ popisuje Jiří Forejt, 
výkonný ředitel společnosti More.is.
More. Aplikace Visit.More je dostupná 
v několika světových jazycích a částeč-
ně tak nahrazuje tištěné brožury.

Soutěž s Primátorem má své výherce

FOLKOVÉ SOBOTY 
NA MLEJNĚ

Soutěž novin ECHO a  pivovaru Primátor vyhlášená v  ECHU č. 15 má své vý-
herce. Správná odpověď byla 6. 7. pod písmenem b). Ze stovek SMS a e-mailových 
odpovědí se štěstí usmálo na paní Miroslavu Prymšovou ze Slatiny nad Úpou a pana 
Jana Halounka z Náchoda. Výhercům blahopřejeme. Ostatním děkujeme za účast 
a těšíme se na jejich odpovědi v další připravované soutěži s náchodským pivovarem.

Posezení na mlejně v Ratibořicích zve na fol-
kové soboty. Začátky vždy ve 14 hodin.

1.8.
Standa Haláček – Kostelní Lhota

+ Saša Niklíčková – Mladá Boleslav

8.8.
Pepa Štross + syn – Klášterec nad Ohří

15.8.
A.M.Úlet – Moravičany

22.8.
Pouta – Pardubice

Vstupné:
30 Kč a koláč přede mlejnem ZDARMA

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

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV
NEDÍK – je asi dvouměsíční rezatobílý kocourek. 
Je velký mazel a hračička. Nedík je určený pou-
ze do bytu, ne jako venkovní kocourek. Naučený 
na kočkolit.

BABETKA – je asi dvouměsíční černá kočička, 
která se našla uprostřed rušné silnice. Je veteri-
nárně ošetřena. Babetka umí na kočkolit. Kastrace 
podmínkou!!! Babetka je určena do bytu, ne jako 
venkovní kočička.

BÁRT – je asi 6letý pejsek, který žil v nevhodných 
podmínkách. Je to moc milý, hodný, ale hodně akč-
ní pejsek, který miluje procházky a vodu. Je tedy 
vhodný do aktivní rodinky, která mu dopřeje do-
statek pohybu. Bárt je očkovaný, čipovaný.

NEDÍK BÁRTBABETKA

Hotel Orlík otevírá 
1. srpna

Čapkovy
politické kresby

   

* 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

28 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Exkluz. RD v klidné části, Č. Kostelec
Vícegener. dům, zast.
pl.210 m2, užit.pl. 446 
m2, podlah.UT, fotovol-
taika, poz.1608 m2, vše 
nutno vidět. ENB: D 

180862                                        cena: 7.899.999,-Kč

Zděný byt 2+1, N.Město n/M, ul.Sokolská
Byt ve 4 NP, v OV,  
původní stav, 2 bal-
kony, 2 sklepy, celk.
pl.63 m2, dům zatep-
len. Možnost směny 
za menší! ENB: G 

180867 cena: 1.890.000,-Kč

Pozemky k výst. RD, Bohuslavice u N.Města n/M
Slunné pozemky 
(621+700 m2) k vý-
stavbě RD, el. i voda 
na pozemku, kanali-
zace hned u pozemku.

180863 cena: 1.000,-Kč/m2

Zděný byt 3+1, N.Město n/M, ul.Rašínova
Pěkný byt ve 2 NP, 
po rekonstr. koupelny 
a WC, z části nové 
elektro, celk. pl. 79 
m2, velká lodžie, pěkný 
výhled. ENB: G  

180851 cena: 2.159.000,-Kč

Pozemek k výstavbě RD,D.Radechová u Náchoda
S l u n n ý  p o z e m e k  
1577 m2 se studnou  
a přípojkou elektro, (již 
3-fáz.elektroměr), plyn  
a kanalizace u po-
zemku.

180843 cena: 750,-Kč/m2

Hrubá stavba RD, Sendraž u N.Města n/Met.
Pěkná roubenka 3+kk 
z r.2013, nová krytina, 
vnitřek nutno dokon-
čit, vodov. přípojka, 
zast.pl. 50m2, poz.  
224m2. ENB: G

180866           cena: 1.550.000,-Kč k jednání
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