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Příští Echo vychází 21. srpna 2020

WWW.NOVINYECHO.CZ

3. srpna 1924 položen základní kámen divadla

v Červeném Kostelci

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Hledáme hlavní ÚČETNÍ pro řízení nejen

zautomatizovaných účetnictví

Nové situace generují nové výzvy. BILLcom spol. s r.o.

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

Nová moravská vinařství,
nové dominikánské rumy,

nové ovocné destiláty!
Jsme tu stále pro vás

Jarmila Zemánková, 

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

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

Překlady – běžné, odborné, soudní (výpisy z obchodního rejstříku,
vysvědčení, oddací listy atd. s kulatým razítkem) Tel. 603 440 969

NĚMČINA

Soutěž o Primátora!
Hledejte na poslední stránce.

KOŽENÁ
GALANTERIE
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,

 ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK

TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY

EMIPO, BELMIL, KARTON P+P

KAMENICE 139, 
NÁCHOD

PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD
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TICHÁ VZPOMÍNKA
20. srpna 2020 uplyne již 14 smutných let, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček,

pan Jaroslav Prouza z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi.
 rodina Prouzova

 
VZPOMÍNKA

Dne 3. července 2020
uplynulo 5 smutných let od úmrtí

pana Roberta Formana
z Kramolny

a dne 9. srpna 2020 uplynulo
5 smutných let, kdy nás navždy opustila

paní Anna Formanová
z Kramolny.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi
Stále vzpomíná rodina

Osm unikátních barokních 
kostelů na  Broumovsku je letos 
opět otevřeno veřejnosti v  každé 
prázdninové úterý a  v  sobotu. Lidé 
z  celé republiky i  zahraničí tak zís-
kávají možnost prohlédnout si dílo 
známých mistrů Dientzenhofero-
vých i  mimo konání bohoslužeb. 
 „V tomto roce otevíráme v létě veřej-
nosti kostely už pošesté. Letos jsme na-
víc zpřístupnili i kostel sv. Petra a Pavla 
a kostel sv. Václava přímo v Broumo-
vě,“ říká broumovský děkan Martin 
Lanži s  tím, že kostely v  Ruprechti-
cích a  Heřmánkovicích procházejí 
rozsáhlou opravou, na niž se podaři-

lo získat peníze i z darů návštěvníků. 
 „Vřele doporučuji předně návštěvu 
kostelů ve  Vernéřovicích nebo Bo-
žanově (na  fotografi i), 
které už jsou opravené 
a ještě více tak vyniká je-
jich barokní krása. Lidé 
se tak hlavně na  vlastní 
oči mohou přesvědčit, že 
se zde skutečně investuje 
a oblast si zaslouží zápis 
na  seznam kulturního 
dědictví UNESCO, o co 
dlouhodobě usilujeme,“ 
láká na  návštěvu euro-
poslanec Tomáš Zde-

chovský, který Broumovsko a obnovu 
tamních kostelů podporuje už několik 
let.

Broumovské kostely lákají na první opravy

Boj a  vítězství, to je téma letošní-
ho ročníku multižánrového festivalu 
barokního a barokem inspirovaného 
umění THEATRUM KUKS. Od  19. 
do 23. srpna můžete v Kuksu zažít di-
vadelní představení, koncerty, taneč-
ní vystoupení, land-artovou instalaci, 
prohlídku nové galerie loutek, lite-
rární a  taneční workshop a dokonce 
i Braunovy sochy ve virtuální realitě. 
A  na  své si přijdou i  děti! Program 
se navíc neomezuje pouze na  Kuks. 
S uměním zavítáme i do Žirče, Velké 
Bukoviny či Vlčkovic. 

Letošní akce se podobně jako ty 
předchozí pokusí navázat na  tradici 
Kuksu coby kosmopolitního umě-
leckého centra. Myšlenkou ostatně 
není pouhá rekonstrukce zažitých 
barokních forem, ale naopak hledání 
toho, co nám baroko může nabídnout 
v dnešní době. Festival jako obvykle 
zahájí premiéra hry souboru Gei-
sslers Hofcomoedianten, tentokrát 
„odpadkově-úpadkové eko komedie“ 
LK3P 2: Zelenavý ptáček na  motivy 
známého textu Carla Gozziho, a kon-
cert skupiny Aft as y levadura kombi-
nující barokní hudbu s jazzem a vlivy 
Latinské Ameriky. 

V pěti dnech se pak v Kuksu ode-
hraje žánrová všehochuť, během níž 
si na své přijde opravdu každý. Milov-
níci klasické barokní hudby mohou 
zavítat na  koncerty souborů Capella 
Ornamentata, Akademie staré hudby 
Brno, Pro Arte Bohemica či Delizie 
Musicali, nadšenci do divadla mohou 
krom mnoha dalších inscenací Ge-
isslers Hofcomoedianten zhlédnout 
takové lahůdky, jakými je například 
„myslivecká romance“ s  akrobatic-
kými prvky Lov, kterou předvede 
uskupení Bratři v  tricku & Holektiv, 

nebo němá upomínka na  šedesátá 
léta od umělecké skupiny Vi.tvor na-
zvaná Lázně. Mimo to se můžete těšit 
na stálé hosty festivalu Ensemble Da-
mian s  operou La Psiche, věhlasnou 
barokní tanečnici Andreu Miltnero-
vou, která předvede svůj tanec smrti 
přímo v hrobce hraběte Šporka, dis-
kuse s  odborníky na  barokní téma-
ta či znamého literárního historika 
Martina C. Putnu, který předvede, že 
zpívat se dá O smrti i vesele! 

Na pozadí festivalu proběhnou dva 
umělecké workshopy, literární s  Re-
ném Nekudou a  taneční s  Andreou 
Miltnerovou, jejichž výsledek mohou 
hosté zhlédnout v  rámci programu. 
Potřetí se zde uskuteční také projekt 
tzv. rezidencí; jedněmi z našich rezi-
dentů je již zmíněné uskupení Aft as 
y levadura, druhým Vojtěch Žák Le-
ischner, který se rozhodl oživit sochy 
Matyáše Brauna animací ve virtuální 
realitě. Dalším lákadlem letošního 
ročníku je nově otevřená Galerie 
loutek Jiřího Nachlingera v kukském 

Comoedien Hausu, kde také proběh-
ne řada představení. Navazuje na tra-
dici kukského a  obecně východo-
českého loutkářství a prohlédnout si 
v ní můžete expozici Braunova socha 
loutkou. 

„THEATRUM KUKS usiluje o na-
vrácení živého umění do  kukského 
údolí a následuje tak ideu, s níž při-
šel před třemi sty lety jeho zaklada-
tel, hrabě F. A. Špork. Jeho působení 
však již tehdy překročilo hranice 
Kuksu a  zanechalo stopy i  v  okolní 
krajině. V  nedalekém Novém lese 
vytesal Matyáš B. Braun na jeho ob-
jednávku Betlém do kamene, v údolí 
Bokouš, kde Špork chytal ptáky, zase 
stávala socha ďábelského Fitzli-Pu-
tzliho a  vzrostlé buky zde zdobily 
reliéfy a  verše. Právě tudy povede 
čtvrteční pochod z  Kuksu do  Velké 
Bukoviny, který připomene dějiny 
židovské kultury v  kraji,“ vysvět-
luje ředitelka festivalu Kateřina 
Bohadlová.

Multižánrový festival THEATRUM KUKS

Rádi bychom vás pozvali 
na  srpnové sobotní podvečerní 
koncerty, které do regionu přive-
dou špičkové české i  zahraniční 
interprety. Výtěžek z  dobrovol-
ného vstupného tradičně pod-
poří architektonicky unikátní 
kostely na Broumovsku.

15. 8. 2020 | 18:00 |
Božanov,

kostel sv. Máří Magdalény
Prague Cello Quartet

22. 8. 2020 | 18:00 |
Broumov,

kostel sv. Petra a Pavla
Pražský žesťový soubor

Aleš Bárta, varhany

29. 8. 2020| 18:00 |
Ruprechtice,

kostel sv. Jakuba většího
Královéhradecký sbor Jitro

Za poklady

Broumovska I  když je období prázdnin a  dovole-
ných tak se SsČR v  Královéhradeckém 
kraji aktivně věnuje přípravám na  volby 
do krajských zastupitelstev, které proběh-
nou v  říjnu letošního roku. Po  určitém 
rozčarování z  (ne)vstřícnosti k  nějaké 
formě spolupráce demokratických stran 
v  kraji na  podzim loňského roku, a  ti-
chém ustoupení bez jakékoli informace 
jednoho osloveného subjektu na počátku 
letošního roku, se podařilo po  několika 
schůzkách navázat vzájemné kontakty 
Strany soukromníků ČR, Hnutí občanů 
Trikolóra a Svobodní, které vedly ke vzni-
ku uskupení pro letošní krajské volby, kte-
ré sestaví společnou kandidátku, předsta-
ví program, bude se ucházet o hlasy pod 
heslem „Bráníme normální svět“. 

V  červnu 2020 byla podepsána 
Dohoda o spolupráci. Podle této dohody 
je Hnutí občanů Trikolóra „hlavní sub-
jekt“, který půjde do krajských voleb pod 
svojí značkou s  podporou Strany sou-
kromníků ČR a Svobodní. Na schůzkách 
volebního štábu je nyní fi nalizován pro-
gram s heslem „Bráníme normální svět“, 
který rozpracovává např. teze bezpečnost 
a  svoboda, úcta k  práci našich předků 
nebo práci místo dávek.              Jiří Hojgr

Bráníme

normální svět

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Pozemek k výstavbě  RD i rekreač-
ního objektu Náchod – Na Rybárně, 
ul. U Cihelny. Oplocený pozemek (za-
hrada)   je dobře přístupný z asfaltové 
komunikace z ulice U Cihelny.

Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují ..................................1 890 000,- 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
Pronájem obchodních prostorů v Náchodě Komenského ul..............................................8 000,- Kč/měs.
Prodej pozemku k výstavbě v Hronově v Husově ulici .......................................................350 000,- Kč

Cena: 599 000,- Kč
je název výstavy několika profesi-

onálních i  amatérských výtvarníků 
v hospůdce U Nováků na Lipí. Vernisáž 
proběhla v  pátek 7. 8. a  prohlédnout 
si umělecké výtvory budete moci až 
do konce srpna.

1. lipský VÝTVARNÝ 

SALONEK

V  posledních letech si čím dám 
více všímám, že nám kolem silnic 
usychají stromy. Někde je to stářím 
ovocných stromů a  někde suchem. 
Bohužel se tyto suché či proschlé 
stromy moc nekácejí, a  pokud ano, 
tak se za ně neprovádí v daných loka-
litách náhradní výsadba. Nové stro-
my se sází převážně na úsecích silnic, 
kde dochází k  celkové rekonstrukci 
silnice. Myslím si, že je to škoda, pro-
tože stromy a  keře k  našim silnicím 
patří. Je ale zapotřebí k výsadbě při-
stupovat nejen z  hlediska životního 

prostředí, ale i z hlediska bezpečnos-
ti provozu na  komunikacích. Není 
zapotřebí sázet stromy, které budou 
v dospělosti mít velké kmeny a které 
můžou být potenciálně nebezpečné 
v  případě nehody. Je zapotřebí sázet 
stromy s malými kmeny nebo keře - 
a to tak, aby byly dále od sebe a neby-
ly na  vnějších stranách zatáček, kde 
je větší riziko, že může auto vyjet ze 
silnice. Kdo jel někdy v  zimě v  bílé 
mlze po  silnici, kde nebyly patníky, 
tak dokáže ocenit stromy u  silnice 
dvojnásob.

Ing. Martin Machů
starosta obce Černčice

Zadavatel: Koalice pro Královéhradecký kraj 
KDU-ČSL  VPM  Nestraníci

Zeleň kolem silnic
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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

Sportovní akce „In line bruslení 
v Petrovických zatáčkách“ proběhne 
22. srpna od 12 do 20 hodin. Z těch-
to důvodů bude změněno i dopravní 
značení a řidiči tak budou moci pro-
jíždět úsek od Bezděkova nad Metu-
jí (Na Mýtě) do Police se zvýšenou 
opatrností.

Celkem 11 plicních ventilátorů 
má od  konce července k  dispozici 
náchodská nemocnice. Od  doda-
vatele převzali posledních 5 kusů 
v  Oblastní nemocnici Náchod její 
ředitel Jan Mach, náměstek hejt-
mana Královéhradeckého kraje pro 
zdravotnictví Aleš Ca-
bicar a primář Petr Ště-
pánek, v druhé polovině 
července. Své uplatnění 
na  podporu správné 
funkce plic najdou právě 
u MUDr. Petra Štěpánka 
na jeho anesteziologicko 
resuscitačním oddělení 
(ARO). 

„Dovolím si připome-
nout, že všechny přístroje 
jsou určeny pro umís-
tění v  novém pavilonu 
akutní péče, nicméně je-
jich dodání jsem navrhl 
urychlit pro případnou 
nutnost jejich použití při 
tehdy vrcholící epidemii 
onemocnění COVID 19, 
kdy je použití ventiláto-
ru pro pacienty s těžkým 
průběhem onemocněni 
nezbytné “ uvedl při pře-

vzetí Aleš Cabicar. „Naštěstí s úlevou 
mohu říci, že ještě pro tento účel ne-
musely být použity. Nicméně, jak mě 
pan primář ujistil, se již plně využí-
vají v  běžném provozu náchodského 
ARO,“ dodává náměstek.

Pozor na bruslaře

Plicní ventilátory v plném počtu

AUTO BRANKA Náchod

online.autobranka.cz

2

OPERATIVNÍ LEASING

Zleva: Ředitel ONN a.s. Jan Mach, náměstek hejtma-
na Aleš Cabicar a primář Petr Štěpánek

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

na 

s nástupem od 01.12.2020 nebo dle dohody.

KONKURS

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

jannaslovakova@seznam.cz

HLEDAJÍ DOMOV

ARTUŠ – je asi 4letý pejsek, který nikomu 
nechybí. Je z počátku malinko bázlivý, ale jak 
se rozkouká, je velký mazel. Užívá si procházky 
a lidskou pozornost. Artuš je očkovaný, čipovaný.

PUCLÍK – asi 6týdenní černobílý kocourek, 
mazlivý, hravý, naučený na kočkolit. Určený 
pouze do bytu, ne jako venkovní kocourek.

V ÚTULKU MÁME V SOUČASNÉ DOBĚ 
HODNĚ KOČIČEK A KOŤÁTEK, KTE-
RÉ HLEDAJÍ DOMOV, TAK NEVÁHEJTE 
A ADOPTUJTE!!! 
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Podnikatelé z celé ČR si 30. července
v pražském O2 universum zvolili nové 
vedení Hospodářské komory ČR (HK 
ČR). Krajskou hospodářskou komoru 
Královéhradeckého kraje (KHK KHK) 
bude ve vedení HK ČR nově reprezen-
tovat Radek Jakubský, 
dosavadní člen předsta-
venstva HK ČR, předse-
da představenstva KHK 
KHK a  jednatel úspěš-
né rodinné společnosti 
PROMA REHA, kterého 
delegáti zvolili vicepre-
zidentem HK ČR. Radek 
Jakubský dostal ze všech 
viceprezidentů nejvíce 
hlasů a  je zároveň histo-
ricky prvním viceprezidentem zvole-
ným za Královéhradecký kraj. 

„Všem bych rád poděkoval za důvě-
ru, které si nesmírně vážím. Zároveň 

jsem si vědom obrovské odpovědnosti 
a potřeby začít co nejrychleji pracovat. 
V první řadě bych rád začal s intenziv-
ním vyjednáváním s vládou a s nasta-
vením efektivní systémové spolupráce 
se všemi ministerstvy, abychom se 

připravili na  tzv. druhou 
vlnu, o  které se v  mé-
diích neustále hovoří,“ 
uvedl Radek Jakubský.

Kromě toho by se nově 
zvolený viceprezident 
rád věnoval zahraničním 
trhům a  pomoci českým 
fi rmám proniknout se 
svým zbožím či službami 
do  ciziny. „Podporu ex-

portu a  konkurenceschopnosti našich 
fi rem v  zahraničí považuji za  velmi 
důležitou. Pouze český trh naše fi rmy 
nespasí,“ dodal Jakubský.                    (FM)

Radek Jakubský zvolen viceprezidentem 

Hospodářské komory ČR

66. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Červený Kostelec

Proběhne v termínu 21. – 23. srpna 2020
66. mezinárodní folklorní festival 
v  červeném Kostelci bude, i  když 
v trochu menším měřítku, než bývalo 
zvykem. Přesto připravujeme kvalitní 
folklorní podívanou s bohatým dopro-
vodným programem a na co se můžete 
těšit?

První festivalový den odstartuje sraz 
veteránů a následně slavnostní zahájení 
festivalu, které letos obohatí folkrocko-
vá kapela Fleret.

V sobotu ráno se můžeme vydat na Mši 
svatou pod širým nebem a nebo se vy-
dat na  nákup rukodělných výrobků 
od  regionálních i  vzdálenějších řeme-
slníků. Během dne si na  své přijdou 
hlavně děti, pro které máme připraveny 
dílničky, malování na  obličej, malo-
vání kamínků, Mini Terra ZOO, po-
hádku a další. Od 13 hodin si můžete 
zahrát různé staročeské hry a  soutěže. 
Větší z  nás se dozví, jak se kamarádit 
s  přírodním kváskem a  jak péct chle-
ba i sladké nebo si zkusit uplést košík. 
Zkrátka nepřijdou ani vyznavači pohy-
bu a na volejbalovém hřišti mají antu-
kové a plážové kurty zdarma k dispozi-
ci po celou sobotu. Od 18 hodin bude 
festivalový areál patřit opět folklorním 
souborům z České republiky a Sloven-
ska.

Festival zakončíme nedělním vystou-
pením cimbálových muzik. Podrobný 
program hlavního i doprovodného pro-
gramu naleznete na www.folklorck.cz.

Program
Pátek 21. srpna
16:00 Sraz veteránů
18:00 Slavnostní zahájení, předání 

ocenění „Mistr tradiční ruko-
dělné výroby Královéhradecké-
ho kraje za  rok 2019“, koncert 
folkrockové kapely Fleret

Sobota 22. srpna
Festivalový areál:
10:00 Řemeslný jarmark, dílny pro děti 

i dospělé a dětská herní zóna
10:00 Mše svatá
13:00 – 17:00 Hrajeme si postaru aneb 

odpoledne plné staročeských her
13:00 MFF s volejbalem
18:00 Galapředstavení

Domek Boženy Němcové:
10:00 I ty buď pašerákem!
16:00 Pohádka

17:30 Podvečerní komentovaná pro-
hlídka sezónní výstavy Josef Ně-
mec a jeho svět

Neděle 23. srpna
10:00 Koncert cimbálových muzik

Změna programu vyhrazena. Program 
se uskuteční dle epidemiologické situace.

Více informací se dozvíte na
http://www.folklorck.cz/ nebo FB 

Mezinárodní folklórní festival Červe-
ný Kostelec

Chcete podpořit náš festival? 
Covid-19 nepříjemně zasáhl i roz-

počet festivalu, ale nevzdáváme to. 
Největší pomocí pro náš festival bude, 
když přijdete. A podpořit nás můžete 
také na festivalovém transparentním 
účtu 123-2095170297/0100. 
 Každá koruna se počítá. Děkujeme!

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz:

Společně s přítelem máme pětiletou dceru. Rozešli jsme se, ale jsme dohodnuti 
na střídavé péči. Jakým způsobem máme postupovat, když jsme schopni se na péči 
o dítě dohodnout?

Pokud jste nebyli oddáni, pak je možné se na péči o dítě dohodnout i bez toho, 
že byste chodili k soudu. Je však nanejvýš vhodné upravit domluvené podmínky 
písemně a to buď pomocí advokáta nebo s pracovnicemi OSPOD příslušného 

městského úřadu dle Vašeho bydliště.
V dohodě je možné upravit přesné časy a místa předávání 

dítěte, výši výživného, které si budete jako rodiče navzájem 
hradit, kdo a jak se bude podílet na vyšších a mimořádných 
výdajích za dítě. Doporučuji také dohodnout způsob a roz-
sah péče o dítě během jednotlivých prázdnin a o Vánocích.

Takováto dohoda však nebude právně vymahatelná, bude 
tedy jen na vás, zda se jí budete řídit. V případě neshod pak 
podejte návrh k soudu, aby vaši dohodu schválil závazným 
rozsudkem.

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

MV č.34/2016 Sb. 

Královéhradecký připravil seznam 
dalších silnic druhé a třetí třídy, které 
hodlá letos opravit. Využije na  to do-
taci 238,4 milionu korun, kterou mu 
přislíbil stát. 

„Výbor Státního fondu dopravní 
infrastruktury podmínečně schválil 
alokaci v  celkové výši čtyři miliardy 
korun pro kraje na  financování oprav 
silnic druhé a  třetí třídy. Pro Králové-
hradecký kraj to znamená částku 238,4 
milionu korun, kterou využije napří-
klad na  opravu frekventované silnice 
mezi Teplicemi nad Metují a  Adršpa-
chem nebo mezi hradeckými Věkošemi 
a  Správčicemi. Na  všechny naplánova-
né stavby probíhají výběrová řízení. Za-
hájení stavebních prací předpokládáme 
na  přelomu července a  srpna,“ infor-
moval první náměstek hejtmana Mar-
tin Červíček odpovědný za dopravu.

Opravy silnic

za 238 milionů
Plzeňské pivo nahradil poslední červencový den náchodský Primátor. V restauraci 

Slavie bylo uvedeno do  provozu první zařízení na  čepování tankového Primátoru. 
Slavnostní křest provedl ředitel náchodského pivovaru Petr Kaluža za  přítomnosti 
široké veřejnosti. Milovníci zlatavého moku tak mohou díky „tankové technologii“ 
vychutnat Primátor přesně takový, jaký koštuje sládek přímo v pivovarském sklepení.

První tankový Primátor
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*HLEDÁM TĚ JAKO TU PO-
VĚSTNOU   JEHLU V  KUP-
CE SENA, ALE NEMOHU TĚ 
NAJÍT. MOŽNÁ TAKÉ NĚKO-
HO HLEDÁŠ A  JSI NA  TOM 
PODOBNĚ. ZKUSME SE NA-
JÍT. JSI-LI NORMÁLNÍ MUŽ, 
KTERÝ NEHLEDÁ MODEL-
KU, ALE OBYČEJNOU ŽENU, 
KÁMOŠKU A  PŘÍTELKYNI 
S  VELKÝM SRDCEM A  PŘE-
MÍROU EMPATIÍ, OZVI SE. 
JSEM 58LETÁ VDOVA Z  NÁ-
CHODSKA. TEL.721 232 197      
*68letá, uzavřené povahy, by 
ráda poznala slušného, cito-
vě založeného muže žijícího 
na venkově, s hlubšími duchov-
ními a  přírodovědnými zájmy. 
Tel. 723 321 670
*55letý, rozvedený, nekuřák. 
Rád poznám sympatickou, po-
hodovou ženu, kamarádku, 
na  popovídání u  kávy, na  vý-
let do  přírody, záliby kolo, pla-
vání, příroda, okr NA. Tel. 
723 657 485
*Rozvedený, 55 let, 180/87. 
Rád poznám sympatickou, po-
hodovou ženu na  kavčo, výlet 
do přírody, rekreačně rád plavu, 
kolo, sauna, příroda, knížka. Tel. 
723 657 485
*59/192 kluk, ml. vzhledu, vše-
str. zájmů, rozv. s vyřešenou mi-
nulostí, žijící na vesnici v domku 
se zahradou. Hledám přítelkyni 
z  Náchoda a  okolí, nekuřačku, 
raději štíhlejší postavy do  58 
let. Kolo, pinec, procházky, vý-
lety, něco kultury, lenošení a co 
dá život... Vše na  pohodu, žád-
né bláznění. Čas ukrutně letí…  
email: mi.nek61@seznam.cz
*Rozvedený, 55 let, 180/87. 
Rád poznám sympatickou, po-
hodovou ženu na  kavčo, výlet 
do přírody, rekreačně rád plavu, 
kolo, sauna, příroda, knížka. Tel. 
723 657 485

*Pronajmu byt 2+1 ve Studnici, 
nejlépe starší pár. Povinná kau-
ce. Tel. 608 86 98 85
*Pronajmu byt 3+1 V  Nácho-
dě, nájem 6.500 + energie. Kuch. 
linka, sporák. Tel. 606 897 012
*Pronajmu byt  1+1 v Hronově. 
Více na tel. 608 110 041

*Pronajmu garzonku v Hrono-
vě. Přízemí. Tel. 608 66 77 30
*Pronajmu byt 1+1 36 m2 Ná-
chod Běloveská ulice. Byt s pro-
stornou kuchyní, vestavnou 
troubou, s plynovým sporákem, 
zrekonstruovaná koupelna se 
sprchovým koutem, praktická 
šatna. Nájem 5  900,-, zálo-
ha na  služby cca 3  000,-, kauce 
20  000,-. Pouze pro nájem-
níky bez záznamu v  registru 
dlužníků. Tel. 608 889 386.
*Pronajmu byt 3+kk, 1. patro, 
76,5 m2, v Náchodě na Kameni-

ci starším lidem. Nabídněte výši 
nájmu, kauce. Tel.: 602575252
*Prodám nový luxusní druž-
stevní byt 3+kk v  Náchodě 
v  nízkoenergetickém domě 
s  vlastním parkovacím stá-
ním. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709. 
*Pronajmu zrekonstruovaný 
byt 2+kk a  2+1 v  Náchodě, ul. 
Běloveská, včetně vybavené ku-
chyně. Okna bytu k řece. Nájem 
(2+kk) 7.900 Kč + energie + kau-
ce. Nájem (2+1) 8.900 Kč + ener-
gie + kauce. Tel. 774 224 446
*Pronájem bytu 3+1, cena 
13000 Kč měsíčně, kauce 25000 
Kč. Částečně zařízený. K  na-
stěhování 1. 8. 2020. Zájemci 
volejte na  tel. číslo 605 518 209 
po 18 h.
*Prodáme byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v  Novém Městě nad 
Metují. Lukrativní umístění. 
Nejvyšší nabídce. Nevolejte 
jen sms s kontaktem, ozveme se 
vám. Tel.605 285 792

*Pronajmu parkovací místa 
na motocykly. Garáž v Náchodě 
pod pivovarem. Tel. 721 303 867
*Přenechám za  odstupné za-
hradu v Polici n.M., na Havlatce. 
Voda, chata, gril, 2 ks foliov-
ník, ovocné stromy a  keře. 
Pozemek města. Cena dohodou. 
Info na m. 735 257 814

*Pronajmu chatu se zahradou 
400 m2 v  zahrádkářské kolonii 
Kašparák Náchod. Cenu nabíd-
něte. Tel. 608889386
*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  krás-
ném klidném místě, na  okraji 
zahrádkářské kolonie. Voda, el. 
en. k dispozici. Tel. 725 773 141.

*Sběratel koupí známky česko-
slovenska nebo celou filatelistic-
kou pozůstalost – obálky, znám-
ky, pohledy atd. Tel. 604 452 789
*Koupím platné doklady (tech. 
průkaz) na  tříkolku Velorex. 
TEL.: 604 437 128
*Koupím zachovalou obývací 
ložnici i  s  doplňky. Dále šatní 
stěnu, PC stůl, toaletku aj. Pro-
sím nabídněte na tel. 723 321 670
*Koupím historické rybářské 
věci. Mobil 730 935 935
*Koupím veškeré staro-
žitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou po-
zůstalost. Peníze na ruku. Přije-
du kamkoliv. Tel. 606  56  49  30 
*Koupím historické Rybářské 
věci. Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv sta-
ré fotoaparáty a  příslušen-
ství - objektivy, staré foto-
grafie, reklamní fotografické 
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, cifer-
níky, strojky a  další díly. Platba 
v  hotovosti. Tel. 777  559  451 
*Koupím staré šav-
le, bodáky, uniformy, vy-
znamenání i  z  období 
socialismu v  jakémko-
li stavu. TEL.: 603  549  451 
*Koupím staré filmové pla-
káty a  jiné. TEL.: 722  907  510 
*Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Vá-
nocích. TEL.: 722  907  510 
*Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.: 722 907 510 
*Koupím staré fotografie, fo-
toaparáty, vyznamenání, min-
ce a  bankovky, pohlednice 
a známky. 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, hodi-
ny, hodinky, hudební nástro-
je, fotoaparáty, rádia, sklo, 
porcelán, obrazy, knihy, ča-
sopisy, plakáty, voj. výzbroj 
a  výstroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683
*Koupím vše s  hodinářskou 
tématikou: hodinky, hodi-
ny, budíky, propagační ma-
teriály, knihy, plakáty, různé 
součástky i  díly, např. od  fy 
PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

*Prodám obývací stěnu i s kon-
ferenčním stolkem ve velmi dob-
rém stavu. Možnost zaslat foto 

e-mailem. Barva dřevo – třešeň 
a  tmavší odstín šedé.  Rozmě-
ry: Prosklená nástěnná 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  policemi: Š 90 cm; H 35,5 cm; 
V  114 cm. Konferenční stolek: Š 
120 cm; H 60 cm, V 48 cm. Vhod-
né do menšího bytu. Možnost za-
jistit dopravu. Tel. 722 902 218
*Prodám cirkulárku tovární 
výroby se stolem a kolíbkou. Tel. 
608 502 532
*Prodám pšenici a  ječmen 
400 Kč/q, pytle výměnou nebo 
za  10 Kč, možno našrotovat 
+50 Kč. V. Kocourek, Slavětín 
nad Metují, email: vl.kocourek@
seznam.cz, tel. 732 381 524

*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 
fyzická kondice, časově flexibilní. 
Praxe v  gastronomii, hotelnictví 
potravinářství, marketingu. Mož-
nost HPP, zkrácený PP, brigáda. 
jan.hlousa@seznam.cz
*Převedu záznamy ze starých 
videokazet na DVD nebo flešku. 
Levně. Tel. 777 554 484

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

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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

 

 
             

     
    

   
   P

OZ STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

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 

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 

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

◆ ◆ 
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro firmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 59,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Nabízíme pracovní pozici

na ÚKLID KANCELÁŘÍ

Tel. 777 65 59 75
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Dvanáct finalistů 21. ročníku soutěže 
mužské krásy a  elegance Muž roku 
2020 v  čele s  prezidentem soutěže  
Davidem Novotným přijalo pozvání 
majitele Chateau Šanov a  na  zámečku 
nedaleko Rakovníka uspořádali tradič-
ní předfinálové soustředění. 

Prezident soutěže David Novotný 
byl spokojený. „Soustředění proběhlo 
přesně podle plánu. Bez stresu a spěchu 
kluci zvládli, co potřebovali a  hosté si 
odpočinuli a  pobavili se. Děkuji své-
mu týmu za  skvěle odvedenou práci 
a  Chateau Šanov za  perfektní péči,“ 

uvedl David Novotný a pozval všechny  
přítomné na  finále soutěže, které se 
koná 23. října v Náchodě.  Připomeň-
me, že s číslem 10 bude o titul usilovat 
i 29letý Josef Dittrich z Broumova.

Soutěž mužské krásy míří do finále

Odstávka letních pítek
V období od 7. do 15. 8. 2020 dojde 

k plánované technické odstávce letních 
pítek v  Malých lázních v  Bělovsi sou-
visející s  pravidelnou nutnou údržbou 
celého filtračního systému. V  tomto 
termínu tedy nebude možné odebírat 
léčivou minerální vodu. Provoz bude 
neprodleně obnoven po  dokončení 
údržby.

Kolonáda a  Malé Lázně zůstanou 
volně přístupné. Vodní prvek (brodící 
bazén), který je napájen minerální vo-
dou z  pítek, bude vypuštěn, vyčištěn 
a  zbaven minerálních usazenin. Jeho 
napuštění je rovněž závislé na obnovení 
provozu úpravny minerální vody.

„K  technologické odstávce s pozastave-
ním provozu dochází z důvodu vyčerpání 
kapacity pro odstranění arsenu u  stáva-
jících filtrů na  úpravně minerální vody. 
V  uvedeném termínu proto dojde k  vy-
čištění vnitřního pláště filtračních nádob 
a naplnění novým filtračním materiálem. 
Následně proběhne sanitace celého systé-
mu a uvedení úpravny do provozu. V pro-
vozu nebudou pítka s  minerální vodou 
na kolonádě Malých lázní a vodní prvek 
(brodící bazén), který je napájen mine-
rální vodou z  pítek, bude také vypuštěn, 
vyčištěn a  zbaven minerálních usazenin. 
Jeho napuštění rovněž souvisí se zaháje-
ním provozu úpravny minerální vody,“ 
upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

Gate
JAZYKOVÉ KURZY

(www.kurzy-dobra-pamet.estranky.cz)
Informace na tel. 603 440 969 nebo e-mail NJ

Telefonicky:   AJ   -  774 374 784
          NJ  -  603 440 969

E-mailem:      AJ  -  pavel_hrabec@centrum.cz
               NJ  -  lada.petrankova@gatenachod.cz

PŘEDSTAVENÍ PRODANÁ NEVĚSTA 
Zpěvohra o třech dějstvích v podání 

divadelních ochotníků spolku A. Jirá-
sek Úpice proběhne 15. srpna od 19:30 
hodin v  zámeckém parku v Ratiboři-
cích. V  případě nepříznivého počasí 

se představení neuskuteční! Podrobné 
informace o programu, cenách vstupe-
nek, rezervacích atd. naleznete na ad-
rese www.zamek-ratiborice.cz

Opět máte možnost s  novinami 
ECHO a pivovarem Primátor vy-
hrát v naší letní soutěži. Pokud jste si 
dobře přečetli ECHO, bude pro Vás 
soutěžení snadnou záležitostí. Stačí 
odpovědět na otázku:  Kam si v Ná-
chodě můžete zajít na tankové pivo 
PRIMÁTOR? Odpovědi s  Vaší adre-
sou zasílejte e-mailem na echo@novi-
nyecho.cz nebo SMS na 602  103  775 
nejpozději do 25.8.2020. Výherci se 
opět můžou těšit na ceny, věnované 
náchodským pivovarem Primátor.

Srpnová soutěž 

novin ECHO

a pivovaru Primátor Ministerstvo vnitra, generální  
ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky vyhlašuje „Vý-
zvu k podání žádosti o poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace na výdaje za 
odbornou přípravu, za uskutečněný zá-
sah jednotky SDH obce mimo územní 
obvod jejího zřizovatele a na vybavení 
a opravy neinvestiční povahy“ s termí-
nem podání žádostí do 31. srpna 2020. 
Administrací pro Královéhradecký 
kraj je pověřen Hasičský záchranný 
sbor Královéhradeckého kraje. In-
formace a podklady pro žádosti bude 
HZS KHK rozesílat začátkem srpna.

Dotace

pro jednotky SDH

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici

OBSLUHA BALICÍ LINKY
Požadujeme:

Nabízíme:

• práce v jednosměnném až třísměnném provozu
• flexibilita
• samostatnost
• zodpovědnost

• nástup možný ihned
• po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
• zázemí prosperující společnosti
• odpovídající mzdové ohodnocení
• firemní bonusy – podnikové stravování, 5 týdnů dovolené,
       příspěvek na penzijní připojištění

Kontakt: Martin Tylš, e-mail: tyls@agrocs.cz, tel. 737 219 682


