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Plánovaná technická odstávka pítek je u konce a  milovníci Bělo-
veských bublinek  tak mohou opět využívat zdroje minerální vody.

Letní pítka v Malých lázních v Bělovsi 
jsou opět v provozu

Srpen 1899 Krajinská výstava v Červeném Kostelci 

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Hledáme týmovou 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

Gate
JAZYKOVÉ KURZY

KURZY PAMĚŤOVÝCH TECHNIK

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2020/2021 opět otevíráme

   angličtiny (1. až 4. ročník)
   němčiny (1. až 4. ročník)

+ konverzační kurzy

Cena jazykových kurzů: 1.980,-/pololetí

Více informací: www.gatenachod.cz a Facebook

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

GATE – NEJLEVNĚJŠÍ JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ
KURZY S TŘICETILETOU TRADICÍ.

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

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

Příhlášky:

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

Chytré telefony, hodinky a tablety 

Galaxy s výhodným bonusem

až 3 000 Kč
Přijďte si k nám na prodejny pro některý 

z vybraných produktů Samsung 

a získejte zpět až 3 000 Kč. Akce platí do vyčerpání bonusů.

Samsung Galaxy A51
bez bonusu 9.499,- Kč

s bonusem 6.999,- Kčnapř.

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

Posilujeme tým:

MÍCHAČ KOŘENÍ
– vážení, míchání směsí

VÝROBNÍ MANIPULANT
– práce s VZV

� práce s IT – čtečky, terminály
� pro muže, min. výuční list
� denní provoz PO–PÁ

775 866 858  |  doklady@drana.cz
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Pro znovuotevření provozovny PIVNÍ RÁJ v Hronově 

Tel. 777 31 10 77

přijmeme
číšníky – servírky s praxí

Turnusové směny, pěkné prostředí, zajímavé finanční
ohodnocení. Podmínkou trestná bezúhonnost, spolehlivost, 

příjemný vzhled a chuť do práce. 
Nástup možný ihned. Nutná schůzka po tel. domluvě. 

PRODEJ BURČÁKU
ZAHÁJEN OD 27. 8. Jarmila Zemánková, 

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

NABÍDKA PRÁCE

Hledáme do svého týmu pracovníky a pracovnice na HPP. 

Jedná se o pracovní pozice operátor výroby
- obsluha linek a lisů. 

Naše místa výkonu práce jsou Trutnov, Náchod, HK.
Mzda 150-180 Kč/h + prémie.

Příspěvek na obědy, vstupní prohlídka
a doprava zdarma zajištěna firmou.

V případě dopravy vlastním autem – příspěvek na dopravu. 

V případě zájmu volejte na tel. 737 393 775 (pracoviště Trutnov) 
603 832 879 (pracoviště HK) 737 779 744 (pracoviště Náchod)
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VZPOMÍNKA

Dne 30. srpna 2020 uplynou
4 smutné roky, kdy nás navždy 

opustila naše milovaná
maminka, babička, prababička 

paní Irena Stuchlíková.

Dne 20. září 2020 by se dožil 90 
let náš drahý tatínek a dědeček

pan Norbert Stuchlík.

Moc nám chybíte, stále vás máme v srdíčku. 

Vzpomíná dcera Darina s rodinou

Padaly osobní rekordy
V  pátek 7. 8. 2020 odjela skupinka 

atletů z  Náchoda na  mítink do  Trut-
nova. Všem se opět dařilo a všichni si 
vylepšili své osobní rekordy. Nejdříve 
Daniela Vacková běžela překážko-
vý závod na  100 m. Neměla žádnou 
konkurenci, přesto zvítězila časem 
15,32sec. Na hladkých 100 m se posta-
vil Jirka Bruha a zvítězil ve velice kva-
litním čase 11,02 sec. Pak ještě potvrdil 
stoupající formu v běhu na 300 m, kde 
si opět vytvořil osobní rekord časem 
35,78 sec. Na závěr se představil Radek 
Majera ve vrhu koulí a svým výkonem 
překvapil i samotné trenéry, když pře-
konal osobní maximum na 12,17 m.

„Osudová chvíle“ je název krátko-
metrážního studentského filmu, který 
se pod vedením režiséra Matěje Krát-
kého s kameramanem Matějem Dani-
elčíkem natáčí v těchto dnech na Krá-
lovéhradecku. Štáb tvoří osm studentů 
a doplňuje ho supervizor a asistent re-
žie Jan Šraitr a autorka scénáře Kristý-
na Vlčková. V současné době má film 
za sebou čtyři natáčecí dny a další tři 

natáčecí dny ještě štáb čekají. Mnohdy 
náročné natáčení převážně probíhá 
v  odpoledních až nočních hodinách, 
takže někteří členové štábu toho moc 
nenaspí. Hlavní postavou příběhu je 
Adam, který se po propuštění z vězení 
dostává do party, se kterou pokračuje 
v  trestné činnosti. Přestože štáb tvo-
ří studenti, podařilo se jim do  filmu 
zapůjčit elektromobil Tesla model 
S Performance v hodnotě přes tři mi-
liony korun, jenž je se svými jízdními 
parametry nejrychlejším sériově vyrá-
běným elektromobilem. Další divác-
kou atraktivitou je jistě likvidace auta, 
které hlavní hrdina zapaluje, jelikož jej 
má za  úkol zlikvidovat. Tato náročná 
a velice efektivní scéna se točila v obci 
Havlovice za odborného dozoru míst-
ního hasičského sboru. 

Hlavní hrdina 
zapálil auto

Na této větě se asi všichni shodneme. 
Mnohé sami můžeme ovlivnit životním 
stylem i opatrností. Na druhé straně, jak 
se říká, nemoci nechodí po  horách, ale 
po lidech. Mnozí onemocní, aniž by tomu 
jakkoli vědomě dali nějaký podnět, nebo 
dojde k úrazu, za který ani nemůžeme. Ať 
je příčina jakákoli, důležité je, abychom 
měli dostupnou a kvalitní lékařskou péči. 
Kraj do svých nemocnic investuje a další 
projekty jsou připraveny. To samozřej-
mě nestačí. Nutný je i personál, kvalitní 
a  v  dostatečném počtu. Nejde pouze 
o  lékaře a  sestry, ale i  další pracovníky. 
Velkým problémem nejen v našem kraji, 

je nedostatek zubařů a  dětských lékařů. 
Zároveň nám prudce stárnou praktičtí lé-
kaři. Velmi nepříjemné je, že část stoma-
tologů již nechce smlouvy s pojišťovnami 
a  veškeré služby si nechají platit přímo 
pacientem. Těm často nic jiného nezbývá, 
protože nemohou sehnat jiného zubaře. 
Na  to ale všichni nemají peníze. Pokud 
ministerstvo zdravotnictví není schopné 
tyto problémy vyřešit, musíme si zatím 
pomoci sami. Proto je správné i finančně 
motivovat již studenty, aby se zavázali, že 
nastoupí na určitou dobu v našem kraji, 
zejména tam, kde nejvíce chybí.

Váš Pavel Bělobrádek

Zdraví máme jenom jedno

VZPOMÍNKA
Dne 24. srpna 2020 by se dožil 80 let 

pan Václav Ruffer  z Provodova
a 25. září 2020 uplyne 1 smutný rok od jeho úmrtí.

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

Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami

CHYBÍŠ NÁM
Těžko jsme se s Tebou loučili, těžké je bez Tebe žít.

Dne 27. srpna 2020 uplyne první nejsmutnější rok 
v našem životě, kdy nás navždy opustil náš milovaný, 

hodný a laskavý manžel, tatínek, tchán a dědeček 

Stanislav Šárka z Náchoda.

Stále vzpomínají manželka, syn,
snacha a vnoučátka

VZPOMÍNKA
Dne 22. srpna 2020 uplyne 1 smutný rok od okamžiku, kdy nás 

navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček 

pan Tibor Péter z Náchoda.

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

Stále vzpomíná manželka
a děti Ines, Jan a Tibor

LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování

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
Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují ..................................1 890 000,- Kč  
Pronájem obchodních prostorů v Náchodě Komenského ul..............................................8 000,- Kč/měs.

Cena: 2 690 000,- Kč

Senior klub v Náchodě září 2020
Senioři z městské organizace Náchod vás zvou opět do klubovny  na zářijové čtvrteč-
ní programy, ale také na další akce.

Středa 2. 9. odj. v 7 h. z ul. Za Teplárnou na ZÁJEZD: Letohrad muzeum 
řemesel, Jablonné n. Orlicí centrum, Králíky Hora Matky Boží (poutní klášter). 
V Králíkách bude možnost oběda. Návrat asi ve 20 hod.

Čtvrtek 3. 9. od 14 hod. „Indie – kráska orientu“, promítání s výkladem ze své 
cesty pro nás připravila p. Líba Lukášová.

Středa 9. 9. odj. v 7 h. z ul. Za Teplárnou na ZÁJEZD: Chrudimsko, Chrudim 
centrum, Luže církevní památka, Košumberk zřícenina hradu, Choltice zámek. 
V Přelouči bude možnost večeře. Návrat asi ve 20 hod.

Čtvrtek 10. 9. od 14 hod. „Kouzlo valčíků“ – Andree Rieu s orchestrem J. 
Strausse. Přijďte se potěšit krásnými melodiemi.

Čtvrtek 17. 9. od 14 hod. „Montenegro alias Černá Hora“, film ze své cesty 
promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nýlt.

Čtvrtek 24. 9. od 15 hod. „Výroční členská schůze SČR, MO Náchod“ v re-
stauraci Reduta, Plhovská ul. V programu doplňující volby do výboru, informace 
z činnosti organizace – hospodaření, plán akcí, atd.

Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů i nečleny naší organiza-
ce. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod, Harmonie 2.

VZPOMÍNKA
Dne 11.8.2020 uplyne 18 let, co nás navždy opustil  

pan Vladimír Kosinka z Kramolny.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 22. srpna  2020 uplynou tři smutné roky,
kdy nás opustil kamarád a  spolupracovník,

pan Oldřich Žilík z Náchoda.

Vzpomínají kamarádi z práce.

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. 

VZPOMÍNÁME
Dne 20. srpna 2020 uplynulo 15 let,

kdy nás navždy opustila maminka, babička, 

paní Ludmila Jirásková.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
Syn Petr s rodinou

VZPOMÍNKA
Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,

vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.
1. září 2020 tomu budou již 2 roky, co nás opustila 

paní Milena Trunečková z Vysokova.

Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná manžel,
dcery, vnoučata a pravnoučata

VZPOMÍNKA
Dne 21. 8. 2020 uplyne pět smutných roků, 

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

pan Josef LANGER z Velkého Poříčí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka,  dcera s rodinou, syn

s rodinou a vnoučata Ráďa, Štěpánka, Domča a Pepíček

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  ◆  panenky  ◆  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Zadavatel: Koalice pro Královéhradecký kraj 
KDU-ČSL ■ VPM ■ Nestraníci 

/ Zpracovatel: Pavel Bělobrádek  
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Starostka Jitka Slezáková je ini-
ciátorkou vydání dalších tří no-
vých barevných pohlednic obce Ja-
senná. Od zřízení c. k. poštovního 
úřadu v Jasenné dne 15. října 1898 
se datuje vydávání pohlednic obce. 
Již první z roku 1899 byla barevná 
litografie vytištěná v Novém Městě 
nad Metují. Pohlednice zpravidla 
vydávali místní obchodníci a  ře-
meslníci. Dosud vydané pohled-
nice reprodukuje brožura Jasenná 
z  roku 2007.  Přibližně za  120 let 
bylo vytištěno od roku 1898 do 31. 
července 2020 cca 20 různých po-
hlednic, většinou vícezáběrových.   

Přípravu a  vydání letošních tří 
pohlednic zajišťovala vydavatelka, 
nakladatelka a  spisovatelka He-
lena Rezková z  Vlkova ve  svém 
nakladatelství Regiona, která je 
i  autorkou fotografií. Poprvé se 

na  pohlednicích objevuje i  nový 
znak obce. Od  každého druhu je 

vytištěno 1000 kusů, celkem tedy 3 
tisíce pohlednic.

Jasenná má tři nové pohlednice

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme

Skladníka - provoz
Hynčice

Požadujeme:

spolehlivost, zodpovědnost
oprávnění na VZV výhodou
dvousměnný provoz

Nabízíme:

pracovní poměr na dobu
neurčitou
týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
věrnostní program
benety za plnění pracovní
doby

Náplň práce:

skladník

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: | +420 491 401 718

q Obec Jasenná – hasičská věž s kostelem sv. Jiří, rybník Lakomec, pomník Legionář, sou-
soší Nanebevzetí Panny Marie, obecní úřad a kulturní dům. (foto Helena Rezková) 

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

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

Ve dnech 6. až 9. srpna pokračova-
la parkurová sezóna v Chuchle Areně 
Praha další významnou akcí. Mo-
derní multifunkční areál koňských 
sportů přivítal poprvé ve  své histo-
rii Mistrovství České republiky dětí 
a  juniorů. Během čtyřdenních par-
kurových závodů se představilo 235 
koní a 151 mladých jezdců a jezdkyň, 
kteří bojovali o medaile a poháry cel-
kem v  pěti kategoriích. V  mladších 
juniorkách měla své želízko v  ohni 
i Jezdecká stáj Drobný z Náchoda. Te-
prve čtrnáctiletá jezdkyně Štěpánka 
Drobná vybojovala se svým koněm 
ve dvoukolové soutěži celkově krásné 
8 místo ze všech závodníků. Ze soutě-
žících z východních Čech byla ale su-
veréně nejlepší a pomyslně tak za náš 
kraj skončila na prvním místě.

„Jsem nesmírně šťastný, pro Ště-
pánku je to obrovský úspěch,“ říká 
dojatě pro noviny ECHO majitel 
jezdecké stáje Tomáš Drobný. „Par-
kurový sport nepatří mezi populár-
ní a  nesrovnatelně podporovanější 
sporty, jako je například atletika, 

míčové sporty 
a  podobně. Je 
však stejně ná-
ročný a pokud 
v  něm chce-
te dosáhnout 
úspěchu, vy-
žaduje každodenní tréninky, kvalifi-
kované trenéry a dobré zázemí jako 
každý jiný sport. Je to každodenní 
dřina, odříkání a také starost o koně. 
Jsem rád, že více jak pětileté úsilí 
a  vytrvalost Štěpánka se svým ko-
něm zúročila právě na  mistrovství 
České republiky v konkurenci s dal-
šími jezdci. Byl to pro ni první velký 
závod s  tak výborným umístěním. 
Pevně věřím, že nadále vytrvá a ještě 
se bude zlepšovat,“ dodává s neskrý-
vanou hrdostí a radostí Drobný. 

Z východních Čech byla nejlepší
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Zámek v  Novém Městě nad Me-
tují letos na  konci prázdnin opět 
otevře své brány ve  večerních ho-
dinách. Prohlídky proběhnou 29. 
srpna v 19:30, 20:30, 21:30 a 22:30. 
A možná se při nich budete i bát…

Součástí bude také výstava papí-
rových modelů s komentovaným vý-
kladem a  na  nádvoří bude probíhat 
prodej a ukázka zdobení medových 
perníčků PhDr. Dany Holmanové.

Zámecká noc

V pondělí 10. srpna po více než 
třech letech od  zahájení výstavby 
dvou nových pavilonů Královehra-
decký kraj coby investor stavby zís-
kal kolaudační rozhodnutí od  pří-
slušného stavebního úřadu. Využili 
jsme této příležitosti a položili jsme 
několik otázek Aleši Cabicarovi, 
náměstkovi hejtmana pro zdravot-
nictví:

Pane náměstku, před více než 
třemi lety jste pro Echo v  rozho-
voru uvedl, že výstavba nemoc-
nice Náchod je zásadní prioritou 
nejenom pro Vás, ale pro celé ve-
dení kraje. Zároveň jste narážel 
na  deziluzi a  málokdo tomu věřil 
po  předchozích marných a  neú-
spěšných pokusech nemocnici vy-
stavět. Jaké z  úspěšného završení 
výstavby máte nyní pocity?

„Napadá mne vděk. Vděk všem, 
kteří se dokázali zmobilizovat a na-
přít úsilí, vděk za profesionalitu s ja-
kou byla samotná výstavba realizo-
vána dodavatelem či za  organizaci 
ze strany investičních kolegů z kraje. 
„Don Quijotský“ pocit, který jsem 
často měl na začátku, že jsem snad 
jeden z  mála, který věří v  úspěš-
nou výstavbu, vystřídala úleva, že 
vše dobře pro nemocnici dopadlo. 
A  nejenom pro nemocnici, lékaře, 
sestry, personál, ale zejména pro 
všechny občany Náchodska a Brou-
movska. Ti všichni si totiž tuto in-
vestici zaslouží, protože v  původ-
ních prostorách již bylo nedůstojné 
medicíny 21. století pracovat nebo 
být zde ošetřován a léčen.“

Pavilony akutní a  lůžkové péče 
jsou zkolaudovány. Co bude dál? 
Jak to bude se sestěhováním hor-
ního areálu nemocnice a kdy bude 
nová nemocnice otevřena pro pa-
cienty?

„Nyní ještě v režimu dodavatele 
se odlaďují a  programují všechny 
systémy, stavba je v  režimu tzv. 
zkušebního provozu, který má 
za  cíl případně odstranit možné 
závady či nesrovnalosti. To vše je 
bez pacientů.  Samotné poskytová-
ní zdravotních služeb občanům by 
zde mělo být zahájeno počátkem 
roku 2021. Do  té doby ještě běží 
soutěže na  vybavení zdravotnic-
kou technologií, nábytkem atd., 

což samo o  sobě představuje dal-
ší investici cca 300 milionů korun 
pro Královéhradecký kraj. Rozsah 
nové stavby umožní sestěhování 
gynekologie, porodnice a  pedia-
trie z  horního areálu nemocnice 
do  nových prostor. Pro potřeby 
interního oddělení a tudíž plného 
sestěhování se rada kraje již in-
tenzivně zabývá přípravou na mo-
dernizaci pavilonu E a  D. Tento 
projekt byl již radními posuzován 
a přijat a já věřím, že bude náležitě 
Královéhradeckým krajem priori-
tizován bez ohledu na výsledek vo-
leb tak, aby během maximálně 2-3 
let získalo nové prostory i  interní 
oddělení.“

Nová náchodská nemocnice získala kolaudační rozhodnutí

q Ředitel ONN a.s. Jan Mach (vlevo) a náměstek hejtmana Aleš Cabicar diskutují před novou budovou 
náchodské nemocnice

www.bazenymachov.cz

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ 
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž • servis

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
Obdrželi jsme od okresního soudu rozhodnutí nazvané „Elektronický platební 

rozkaz“. Píše se v něm, že máme zaplatit poměrně vysokou částku za dluh vymáhající 
společnosti a další náklady. S žalující společností jsme se snažili komunikovat a dohod-
nout se na splátkách, přesto na nás žalobu podala. Jak máme dále postupovat?

V případě, že vám byl doručen elektronický platební rozkaz (EPR), 
máte právo podat do 15 dnů ode dne doručení (pozor, počítají se kalen-
dářní dny) odpor. V něm byste měli vylíčit důvody, ze kterých není vydaný 
EPR dle vašeho názoru správný a uvést všechny okolnosti, které podání 
žaloby předcházeli. Pokud odpor včas nepodáte, stane se EPR pravomoc-
ným a vykonatelným, to znamená, že pokud částku nezaplatíte, lze pro ni 
proti vám vést exekuci.

Je důležité se společností, která dluh vymáhá, komunikovat ihned po do-
ručení předžalobní upomínky a to písemně nebo e-mailem, nikoliv telefonic-
ky, všechny dokumenty si pečlivě ukládat, aby je bylo možné v případném 
soudním sporu použít. Můžete se dohodnout na splátkovém kalendáři.

Uplatní-li i přesto vymáhající společnost svůj nárok žalobou, podejte co 
nejdříve v uvedené lhůtě k soudu odpor a veškerou korespondenci doložte. Soud poté nařídí ve věci 
jednání, ke kterému se musíte dostavit, abyste mohli svoji obranu uplatnit.

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

   

PŘÍJMU ŘIDIČE 
DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU 

NEBO BRIGÁDNĚ, ALE TŘEBA TAKÉ
VITÁLNÍHO DŮCHODCE NA VNITROSTÁTNÍ 

PŘEPRAVU SE 120 m3 SOUPRAVOU
C, E podmínkou, znalost ČR výhodou. nabízím 100% 
volných víkendů a svátků, důchodové připojištění, 

práce v dobrém kolektivu.

MZDY SROVNATELNÉ S PRACÍ ŘIDIČE MKD.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.
737 430 223

PŘÍJMU DISPEČERA 
PRO 10 VOZIDEL NA VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVY.

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
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*Rozvedený 48 let, 175/185 hledá ženu 
na  seznámení do  50 let z  Náchoda. Tel. 
721 655 611
*Rozvedený, 55 let, 180/87. Rád po-
znám sympatickou, pohodovou ženu 
na kavčo, výlet do přírody, rekreačně rád 
plavu, kolo, sauna, příroda, knížka. Tel. 
723 657 485

*Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk 
a  2+1 v  Náchodě, ul. Běloveská, včetně 
vybavené kuchyně. Okna bytu k řece. Ná-
jem (2+kk) 7.900 Kč + energie + kauce. 
Nájem (2+1) 8.900 Kč + energie + kauce. 
Tel. 774 224 446
* Pronajmu byt 1+1 50m2 ve velkém Po-
říčí po rekonstrukci, nájem včetně služeb 
8.000 Kč, kauce nutná. Tel. 603 49 54 79
*Rozvedená žena koupí menší byt v Ná-
chodě, zavolejte prosím na tel. 774 777 073
*Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě, nájem 
6.500 + energie + kauce. Kuch. linka, spo-
rák, nová podlaha. Tel. 606 897 012

*Pronajmu byt  1+1 v  Hronově. Více 
na tel. 608 110 041
*Pronajmu byt 2+1 ve Studnici, nejlépe 
starší pár. Povinná kauce. Tel. 608 86 98 85
*Pronajmu nově vybudovaný byt 1+1, 38 
m2, částečně zařízený, v činžovním domě 
v blízkosti centra Náchoda. Možnost par-
kování auta ve dvoře. Tel. 603 853 095
*Koupím pro tatínka menší byt v  N. 
Městě n/Met., nejlépe v  nízkém podla-
ží nebo s  výtahem. Cena dohodou, tel. 
704 126 072.
*Prodám nový luxusní družstevní byt 
3+kk v  Náchodě v  nízkoenergetickém 
domě s  vlastním parkovacím stáním. 
Kontakt 730 517 357, 733 735 709. 
*Mladý muž koupí byt 2+1 v  Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
*Nabízíme k pronájmu pěkný, komplet-
ně rekonstruovaný byt 1+kk o výměře 30 
m2, vhodný pro jednu až dvě osoby (ne-
kuřáci bez zvířat) nacházející se v 1. NP 
zděného domu. Byt je vybaven kuchyň-
skou linkou, nábytkem, kompletně novou 
koupelnu s pračkou. Parkoviště před do-
mem. Nájemné je 5 600,- Kč/měsíc. Elek-
trickou energii, topení a odpady si hradí 
nájemce sám na  základě přihlášky (cca 
2200,-). Dům se nachází blízko centra 
města Náchod na ulici Pražská. Dlouho-
dobý pronájem s  možností trvalého by-
dliště. Kauce je 10.000,-Kč. Prosím volat 
776 134 532
*Pronajmu byt 2+1 v  Náchodě, Žižko-
va 1026,70m2, plast. okna, vana, wafky. 
7900 Kč + energie. Kauce 15000 Kč. Volný 
ihned. Tel. 608 372 665
*Pronájem bytu 1+kk v  Hronově, cena 
3.300,-Kč/měs. (bez el. energie, plynu) 
kauce 6.000,-Kč. Tel.737 746 155
*Mladá rodina hledá větší byt nebo dům 
v Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel. 
775 777 073
*Pronájem bytu 3+1, cena 13000 Kč mě-
síčně, kauce 25000 Kč. Částečně zařízený. 
K  nastěhování 1.8.2020. Zájemci volejte 
na tel číslo 605 518 209 po 18 h.
*Pronajmu garzonku v Hronově. Příze-
mí. Tel. 608 66 77 30
*Pronajmu byt 1+1 36 m2 Náchod 
Běloveská ulice. Byt s  prostornou ku-
chyní, vestavnou troubou, s  plynovým 
sporákem, zrekonstruovaná koupelna 
se sprchovým koutem, praktická šat-
na. Nájem 5 900,-, záloha na služby cca 
3  000,-, kauce 20  000,-. Pouze pro ná-
jemníky bez záznamu v registru dlužní-
ků. Tel. 608 889 386.

*Pronajmu nebytové prostory 
(70m2) v centru Hronova. Léta pro-
vozované jako sportbar se sázkovou 
kanceláří. Možno využít i  jako pro-
dejnu, či kancelář… 602 268 992

*Přenechám za odstupné zahradu v Po-
lici n.M., na Havlatce. Voda, chata, gril, 
2 ks foliovník, ovocné stromy a keře. Po-
zemek města. Cena dohodou. Info na m. 
735 257 814
*Koupím les i  s  pozemkem. Jakékoliv 
stáří. Může být malá výměra, nebo ne-
udržovaný. Napadený kůrovcem nevadí. 
Tel.: 773 585 290
*Prodám chalupu k  rekreaci v  okrese 
Náchod. Tel. 608 935 942
*Prodám stavební pozemek v  Dolní 
Radechové, polosamota, s  protékají-
cím potokem. Cena 1 490 000,-Kč. Tel. 
608 66 77 30
*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.
*Sháním chatu, chalupu, domek v oko-
lí Náchoda do 20 km na všechny směry, 
nabídněte na tel. 774 777 072

*Malé balíky sena 50*70cm. 150Kč/ks. 
Tel.: 776 049 577
*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

*Koupím nevyužitý starší menší sou-
struh. Tel. 602 268 992
*Koupím historické rybářské věci. Mo-
bil 730 935 935
*Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské věci. Mo-
bil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
grafie, reklamní fotografické materiály. 
TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry 
apod. TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a  náhradní 
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky a  další díly. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, 
vyznamenání i z období socialismu v ja-
kémkoli 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 pozůs-
talost. TEL.:722 907 510

*Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci, veškeré hračky KDN aj., 
různé vláčky MERKUR aj., starožit-
ný a chromovaný nábytek a jiné zají-
mavosti do r. 1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časo-
pisy, plakáty, voj. výzbroj a  výstroj, 
veterány atd. TEL.: 608 811 683

*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím vše s  hodinářskou témati-
kou: hodinky, hodiny, budíky, propa-
gační materiály, knihy, plakáty, různé 
součástky i  díly, např. od  fy PRIM 
a dalších značek. TEL.: 777 579 920

*Převedu záznamy ze starých video-
kazet na DVD nebo flešku. Levně. Tel. 
777 554 484

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
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

Menší výrobní firma

PŘIJME
pracovnici (-ka)
do kanceláře

- nutná znalost práce na PC. 

Telefon 777 737 123

Menší výrobní firma

PŘIJME
pracovnici (-ka) do výroby

- příprava výroby
pro textilní výrobu. 

Telefon 777 737 123



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

 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.Sokolská-Zděný byt 2+1 OV 63 m2 s výměnou za menší ..dohodou
N.Město n/M-ul.Klosova-Garsonka 27 m2 v přízemí se 2 sklepy, ENB G..1,25 mil.Kč
N.Město n/M-Hrubá stavba vel.RD u náměstí,UP 330 m2, poz.354 m2 ..1,99 mil.Kč
Sendraž u N. Města n/M-Hrubá stavba nové roubenky s poz. 224 m4...1,55 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.



ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu
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25 balónů nad Rozkoší

Simulátor slouží na Broumovsku

Horkovzdušné balóny, Česká 
Skalice, přehrada Rozkoš, Náchod 
a jeho okolí, to vše patří na počát-
ku září k  sobě. Po  loňském setka-
ní 25 posádek horkovzdušných 
balónů se společnost DLNK s.r.o. 
rozhodla uspořádat další ročník 
setkání balonářů v  České republi-
ce. „V loňském roce měla naše akce 
velký ohlas, proto jsme se společně 
s  celým týmem rozhodli uspořádat 
další ročník. Tentokrát ne pětadva-
cet, ale přihlášených máme 28 posá-
dek horkovzdušných balónů. Většina 
je z  České republiky, ale máme tu 
i  balonáře z  Německa“, říká hlavní 
pořadatel fiesty David Línek.

„V letošním roce ovlivněném ome-
zením pandemií jsme největší fies-
tou, setkáním balonářů v České re-
publice. Je to pocta, ale také závazek. 
Máme pro balonáře plánováno šest 
letů, které jsou z  větší části soutěž-
ními. Po dohodě se starosty měst bu-
deme soutěžit o pohár města Česká 

Skalice, Náchod, o  pohár náměstka 
hejtmana kraje, ale také o pohár se-
nátora. Pro piloty jsou tyto soutěže 
výzvou, ačkoliv je naše setkání hlav-
ně o klidném balónovém létání“, do-
plňuje David Línek.

První let balonů začne ve čtvrtek 
3. září 2020 v 17:30 v Ratibořicích. 
V pátek 4. 9. 6:30 start balonů a pře-
let česko-polské hranice, v  17.30 
start z  Náchoda a  večer ve  21:00 
noční hořáková show na louce za re-
staurací Tropical v České Skalici. So-
bota 5. září 2020 17:30 start balonů 
z Nového Města nad Metují. Neděle 
6. září 2020 6:30 přelet Rozkoše.

Přesné informace o  místech 
startů, nebo místech, kde budou 
posádky horkovzdušných balónů 
soutěžit, se zájemci dozví z  aktu-
alit na  webových stránkách akce 
http://www.25balonu.cz Jednotlivá 
startovací místa se mohou měnit 
v závislostech na počasí.

(FOTO archiv pořadatele)

Královéhradecký kraj opět 
přispěl na velmi potřebnou věc 
do  svých nemocnic. „Částkou 
180.000 korun jsme přispěli 
Nadačnímu fondu nemocnice 
Broumov na  pořízení pokroči-
lé simulační figuríny pro nácvik 
resuscitačních úkonů našich lé-
kařů a zdravotníků,“ uvedl Aleš 
Cabicar, náměstek hejtmana 
pro zdravotnictví. Simulátor 

převzal v  broumovské nemoc-
nici počátkem srpna náměstek 
Cabicar společně s  MUDr.  Mi-
roslavem Šváblem, náměstkem 
pro léčebnou péči Oblastní ne-
mocnice Náchod, a.s. (ONN), 
a  MUDr.  Petrem Štěpánkem, 
primářem ARO ONN. „Jsem 
moc rád, že jsem se o to mohl za-
sadit a kolegové v Radě Kraje mé 
úsilí podpořili,“ dodal Cabicar 

q Zleva: Zleva: Petr Štěpánek, Aleš Cabicar a Miroslav Švábl

29.8.

Pro informace volejte: 723 881 288


