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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

Září 1837 první Jiřinkové slavnosti v České Skalici

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Hledáme samostatné FINANČNÍ  a MZDOVÉ ÚČETNÍ 

pro nové účetní projekty

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

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

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

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

Akademie vzdělávání dospělých 
Náchod

dne 23. září 2020
zahajuje nový

CYKLUS VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ
ROČNÍK 2020/2021

9 přednášek za zvýhodněnou cenu
bližší informace a přihlášky

na www.avdnachod.cz

Soutěž s Primátorem 
má své výherce
Soutěž novin ECHO a  pivovaru 
Primátor vyhlášená v  ECHU č. 19 
má své výherce. Správná odpověď 
byla samozřejmě Restaurace Slávie 
v Náchodě. Ze stovek SMS a e-mai-
lových odpovědí se štěstí tentokrát 
usmálo na  paní Naďu Horákovou 
z  Horní Radechové, Martinu Hu-
línovou z Police nad Metují a pana 
Jana Plichtu z Náchoda, kteří obdrží 
dárkový paket věnovaný do soutěže 
pivovarem Primátor. Výhercům 
blahopřejeme. Ostatním děkujeme 
za  účast a  těšíme se na  jejich od-
povědi v další připravované soutěži 
s náchodským pivovarem.

Julinka dobrou 
zprávu všem přináší
Prameník „Jůlinka“ na  polickém ná-
městí stále poskytuje pitnou vodu. 
Toto přírodně-technické dílo je 
velkým bohatstvím, a  ve  veřejném 
prostorou široko daleko unikátním 
zdrojem pitné vody. Při pravidelném 
odběru kontrolních vzorků pro labo-
ratorní rozbory, tedy 30. 6. 2020, po-
skytoval prameník každou minutu cca 
30 litrů vody, což je nějakých 86 m3 
denně. Úplný rozbor vody provedla 
akreditovaná laboratoř a  na  základě 
jejich výsledků lze konstatovat a  ofi-
ciálně deklarovat, že voda z „Jůlinky“ 
stále vyhovuje limitům pro pitnou 
vodu bez úpravy, a  to jak po  stránce 
chemické, tak i  po  stránce bakterio-
logické. Z hlediska charakteristiky jde 
o vodu středně mineralizovanou, hyd-
rogenuhličitano-vápenatou, s  poně-
kud nepříznivým poměrem vápníku 
a hořčíku (96% - 4%), obsah hořčíku 
je nízký – 3,9 mg/l (optimum je 20 - 30 
mg/l) a obsah vápníku naopak vysoký 
- 100 mg/l (optimum je 40 - 80 mg/l). 

Firma LORVIST
Přijme

do trvalého pracovního 
poměru v oblasti Choceň 

(ubytování zajištěno).

Průměrná čistá mzda 
40-50.000 Kč

Tel. 722 497 778

BRIGÁDA
Vincafé Náchod 

hledá na dopolední směnu 
od 8 do 14.00 (PO-PÁ) 

brigádnici 
– brigádníka.

Praxe v kavárně vítána.
Tel. 777 343 288

TUNING
ROZKOŠ

4. – 6. září 2020 tuning sraz 
v Autokempu Rozkoš

MALOVÁNÍ A NATÌRAÈSKÉ PRÁCE

Josef SOURAL
 Byty, kanceláře, chodby ...

 Střechy, okna, zábradlí ...
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PRODEJ 
BURČÁKU Jarmila Zemánková, 

Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)
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V sobotu 12. 9. 2020 se rozloučíme 
se sezónou zahrádek v  jaroměřském 
Nároďáku. Velmi nás potěšilo, že jak 
fanoušci, tak účinkující kapely, byli 
tímto konceptem nadšeni. V této roz-
pačité době se pohoda a  spokojenost 
vyvažuje zlatem!!! Na  této poslední 
zahrádce se můžete těšit na ANILOK 
(Královéhradecká kapela, hrající, jak 
sami říkají, „pivní rock“, se snaží dělat 
poctivý „rock-metal“ s  texty zaměře-
nými na sex – alkohol - rock ´n´ roll. 
Koncerty této party jsou vždy divoké 
a  nabité energií). Druhou kapelou je 
KODIAK (Královéhradecká partička je 
známá tím, že na svém postu frontme-
na má vždy vynikající rockový ženský 
hlas. Snaží se dělat poctivý Heavy Me-
tal, který jistě stojí za poslech). 

Více na 
http://www.narodakjaromer.cz/

Od pondělí 24. 8. 2020 mohou ob-
čané Náchoda plně využívat moderni-
zovaný sběrný dvůr Technických slu-
žeb Náchod s.r.o. v ulici Myslbekova. 
Rekonstrukci sběrného dvora za  cel-
kem 18,7 mil. Kč prováděla firma Al-
prim CZ s.r.o., Velké Poříčí, od března 
do července letošního roku.  

Stavební práce byly zahájeny na za-
čátku března odstraněním původních 
zpevněných ploch, které byly tvořeny 
betonovými silničními panely a  mís-
ty asfaltovým zástřikem. Plochy pro 
pojezd nákladních automobilů včet-
ně ploch pro stání kontejnerů prošly 
následně úpravou, díky které je nová 
plocha ohraničena betonovými ob-
rubníky a  nechybí odvodnění vyspá-
dováním k  novým odvodňovacím 
žlabům a vpustím, které jsou zaústěny 
do nové dešťové kanalizace s odlučo-
vačem ropných látek a novou přípoj-
kou do  stávající dešťové kanalizace 
v ulici Myslbekova. Nová dešťová ka-
nalizace pak řeší likvidaci srážkových 
vod z rekonstruované asfaltové plochy 

a střech budov areálu. Nedílnou sou-
částí modernizace je také rozšíření 
boxů z betonových prefabrikátů podél 
jižní hranice areálu o jeden nový box 
a osvětlení celého areálu novými LED 
svítidly na nových stožárech.

„Jde o  jednu z  největších investič-
ních města Náchoda v letošním roce, 
která je příznivou změnou pro všech-
ny, kteří využívají služeb technických 
služeb při likvidaci odpadu. Rád bych 
poděkoval všem obyvatelům i  pra-
covníkům TS Náchod za  trpělivost 
během stavebních prací, kdy bylo nut-
né využívat náhradní plochy v  ulici 
Na  Mokřinách,“ uvedl místostarosta 
Jan Čtvrtečka, který si nově zrekon-
struované prostory osobně prohlédl 
s  kolegy místostarosty Pavlou Marší-
kovou a Františkem Majerem.

Od pondělí 31. 8. 2020 se provozní 
doba ve sběrném dvoře vrátila do reži-
mu letního provozu, a to až do 31. 10. 
2020.  Otevřeno pro veřejnost bude 
v pondělí a ve středu 6:00-18:00, v so-
botu 8:00-12:00 hodin.

ROCKOVÁ 
ZAHRÁDKA NR.4

Sběrný dvůr v Náchodě je opět v provozu

Zadavatel: Koalice pro Královéhradecký kraj / 
zpracovatel: JUDr. Dita Vávrová

TICHÁ VZPOMÍNKA 
Dne 1. září 2020 uplynuly dva roky, co nás navždy opustila 

po dlouhé nemoci naše milovaná manželka, maminka, 
babička a prababička, 

 
paní Marta Sobolová z Náchoda.

Děkujeme všem, kteří jí spolu s námi věnují tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná manžel a dcery s rodinami

Mírný pokles
Dle dostupných údajů mělo 
k  20.8.2020 město Police nad 
Metují 4017 obyvatel. Opro-
ti roku 2019, kdy měla Police 
podle oficiálních statistik 4086 
obyvatel, tak došlo k  mírnému 
poklesu.

Pandemie nemoci Covid 19 způsobila 
u některých občanů dočasný výpadek pří-
jmů či neschopnost plnit své povinnosti 
v řádné výši a termínu. V takové situaci 
platí tím více nutnost začít komunikovat 
se svými věřiteli – s bankou, pronajíma-
telem, úřadem. Důležité je nepodlehnout 
nabídce nebankovních půjček a  využít 
možností, které současná právní úprava 
umožňuje.

V  prvé řadě je možné požádat o  od-
klad splátek, jejich snížení či prodloužení 
lhůty pro splácení. Věřitel žádosti nemusí 
vyhovět, je však důležité být aktivní a ne-
dostat se do prodlení. Pro odklad splátek 
bance lze využít tzv. zákonného morato-
ria. Splátky se odloží od prvního dne ná-

sledujícího měsíce poté, co je tento záměr 
oznámen bance. Současně dlužník pro-
hlásí, že k tomuto kroku přistupuje z dů-
vodů negativního ekonomického dopadu 
pandemie koronaviru. Důvody nemusí 
nijak prokazovat a banka je nebude zkou-
mat. To platí pro úvěry sjednané do 26. 
března 2020, u  hypoték je možné splá-
cení odložit pouze u  smluv sjednaných 
před 26. březnem, ale čerpány mohou být 
i po tomto datu.

V případě vážných problémů doporu-
čuji oslovit správu sociálního zabezpe-
čení, zdravotní pojišťovnu nebo finanční 
úřad a situaci s nimi řešit, případně po-
žádat o  odklad záloh, odpuštění penále 
a podobně.                                Dita Vávrová

V  uplynulých měsících jsme si mohli 
uvědomit důležitost a náročnost zdravot-
nického povolání. Někomu, bohužel, až 
„koronavirová krize“ otevřela oči, aby si 
uvědomil, že od zdravotnických pracov-
níků nelze požadovat jen profesionální 
bezchybnou práci, ale že je třeba za  ni 
projevit také určitou vděčnost a vyslovit 
poděkování. 

Oblastní nemocnice Náchod je dru-
hým největším poskytovatelem zdravotní 
péče v našem kraji, proto se chopila ini-
ciativy a  připravuje zdravotníkům a  zá-
chranářům z našeho regionu poděkování. 
Vyhraďte si ve svých kalendářích čas v so-
botu 3. října 2020 od 13 hodin na návště-
vu areálu náchodské nemocnice. V rámci 
akce „Den zdraví – region děkuje zdra-
votníkům“ budete mít neopakovatelnou 

příležitost podívat se do nově vybudova-
ných pavilonů Nemocnice v Náchodě, za-
žít odpoledne plné zábavy a muziky a při 
tom všem ještě prověřit své zdraví. Mimo 
jiné zahraje Anna Slováčková a  Pavel 
Callta. Odpolednem bude provázet mo-
derátorská dvojice En.dru&Nasty.

Den zdraví vyvrcholí koncertem sku-
piny Chinaski věnovaným právě našim 
zdravotníkům a  záchranářům. Vstup 
bude pro všechny zdarma. Pro bližší in-
formace sledujte webové stránky a  face-
book nemocnice. Na  prohlídku nových 
pavilonů se bude třeba předem elektro-
nicky zaregistrovat. 

Těšíme se na  Vás a  děkujeme všem, 
kteří jste nás podporovali a stále podpo-
rujete!                                  Vaše nemocnice, 

www.nemocnicenachod.cz

PREVENCE DLUHOVÉ PASTI 
aneb využít dávky sociální pomoci není ostuda

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 bytu 1+1 v družstevním vlastnictví v Náchodě  Běloveská ulice ...............................999 000,- Kč
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
Prodej pozemku k výstavbě v Hronově v Husově ulici .......................................................350 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- Kč

DEN ZDRAVÍ 
– REGION DĚKUJE ZDRAVOTNÍKŮM 

Dobrovolníci zvelebí přírodu 
v Adršpachu
Do CHKO Broumovsko zamířila skupina deseti domácích i zahraničních dobro-
volníků, kteří budou ve dnech 31. 8. až 13. 9. 2020 pomáhat v Adršpachu. Krát-
kodobý dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, proběhne ve  spolupráci místní 
organizace Julinka, z. s. a spolku INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, který ko-
ordinuje účast dobrovolníků. 
„Workcamp v Adršpachu je zaměřený na ochranu přírody a zpřístupnění lokality 
turistům. Dobrovolníci se budou věnovat venkovním pracím, přičemž prioritou 
bude oprava koryta v rybníku. Další plánovanou aktivitou je práce v lese, kde je 
potřeba upravit turistické chodníky a vysbírat odpadky. V případě nepříznivého 
počasí budou vypomáhat na zámku v Adršpachu,“ říká o projektu Dominika Maž-
gútová, vedoucí workcampu v Adršpachu. Ve volném čase dobrovolníci uskuteční 
výlety do okolí, mohou lézt po skalách, v plánu je i návštěva místního pivovaru.

Minulý měsíc jsme navští-
vily s dětmi z naší školky 
výstavu starožitných ko-
čárků, panenek a  hraček 
v Náchodě. Pro děti i nás 
to byl velmi pěkný zážitek 
a vrátilo nás to zpět do na-
šeho dětství a dětství na-
šich předků.
Děkujeme za  vlídné 
a  vstřícné přijetí. Určitě 
doporučujeme návštěvu 
tohoto muzea velkým 
i  malým. Vždyť „kdo si 
hraje, nezlobí“ a v každém 
z nás je kousek dítěte. 

Děti a kolektiv učitelek 
z MŠ Komenského 

Náchod

www.beraneknachod.cz

*Neděle 6. září 2020 v 18.00 hodin

DEN DOBRÝCH 
SKUTKŮ - 23. ročník
Vystoupí:  Hana Křížková, Daniel Hůlka, Světlana 
Nálepková, Markéta Muzikářová, Bohuš Matuš.

Výtěžek bude věnován na charitativní účely.  
Předprodej probíhá, vstupné: 350 Kč 

*Úterý 8. září 2020 v 19.00 hodin
Klicperovo divadlo Hradec Králové

Robert Thomas: OSM ŽEN
Detektivní hra francouzského dramatika plná 

napětí i lehké nadsázky.
Hrají: Lenka Loubalová, Sára Venclovská, 
Martina Eliášová, Anna Peřinová, Martina 

Nováková, Zora Valchařová-Poulová, Natálie 
Holíková, Kamila Sedlárová

Na zasněženém sídle uprostřed pustiny, které 
patří oblíbenému a úspěšnému podnikateli 

Marcelovi, se sjíždí na Vánoce celá rodina. Během 
jedné noci je Marcel zabit a začíná nelítostné 

amatérské pátrání po vrahovi.
Předprodej již probíhá, vstupné:

380 Kč, 360 Kč, 340 Kč    

*Středa 9. září 2020 v 19.00 hodin

MILOŠ MEIER: DRU-
MMING SYNDROME

Bubeník metalových Dymytry a hronovský rodák 
Miloš Meier se svoji „Drumming Syndrome“ one-
-man show dokázal již před dvěma lety strhnout 

publikum náchodského Beránku. Tentokrát 
představí nový program, ve kterém zazní osobitě 

upravené rockové a metalové světové hity, filmové 
soundtracky, výlety i do nemetalových žánrů 

 a spousty bubenických sól.  
Předprodej již probíhá, vstupné:

240 Kč, 220 Kč, 200 Kč

*Středa 16. září 2020 v 19.00 hodin

ČAROVÁNÍ
S KYTAROU

Štěpán Rak a Jan-Matěj Rak - kytary 
Koncert v rámci turné k 75. narozeninám 

Štěpána Raka 
Předprodej již probíhá, vstupné:

140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

*Neděle 20. září 2020 v 15.00 hodin
Liduščino divadlo vás zve na nedělní pohádku

KOSÍ BRATŘI
pohádka z Večerníčků

Zveme vás na veselou Večerníčkovu pohádku 
autora Ludvíka Středy se známým názvem: KOSÍ 

BRATŘI. Josef a Václav jsou kosí bratři, jeden 
za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. V jejich 

rošťáckých hlavičkách uzrávají ty nejdivočejší 
nápady.

Pro děti od 3 do 10 let. Délka 65 minut. 
Předprodej již probíhá, vstupné: 60 Kč    

*Pondělí 21. září 2020 v 9.00 
a v 10.30 hodin 
Liduščino divadlo

vás zve na pohádku pro školy a další zájemce

VELKÁ POŠŤÁCKÁ 

POHÁDKA
Listonoš, pan Kolbaba, zahlédl v noci na poště poš-
tovní skřítky. Hráli mariáš s dopisy. Jedno psaníčko 

nemělo adresu! Skřítci vyčetli, že nějaký Frantík 
píše Mařence a chce si ji vzít. Pan Kolbaba se proto 

vydal do světa, aby Mařenku našel. Jenže jak ji 
hledat? Trvalo to celý rok, cestou zažil řadu dobro-

družství i legrace, nakonec ale Mařenku našel.
Pro děti od 4 do 10 let. Délka 65 minut.  
Předprodej již probíhá, vstupné: 60 Kč  

*Úterý 22. září 2020 v 19.00 hodin

PAVLÍNA JÍŠOVÁ,
ADÉLA JONÁŠOVÁ 

A OLDŘICH BOHADLO
První dáma českého folku Pavlína Jíšová, její dce-
ra Adéla Jonášová a ve východních Čechách velmi 
dobře známý muzikant Oldřich Bohadlo se před-

vedou jak každý zvlášť se svou vlastní tvorbou, 
tak dohromady v takřka rodinném seskupení. 

Předprodej již probíhá, vstupné:
180 Kč, 160, Kč 140 Kč

 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

Děti měly pěkný zážitek



3str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel. 602 103 775

V posledních letech se potýkáme na  řadě krajských 
silnic s velkým nárůstem dopravního provozu. Nejsil-
něji to však patrně pociťují oblasti, jimiž projíždí ze-
jména nákladní tranzitní doprava. Tento trend nelze 
zastavit – všichni jsme si navykli na  široký sortiment 
neustále dostupného zboží či na operativní on-line ná-
kupy, které nám však nakonec musí také někdo přivézt. 

Tady u  nás na  Náchodsku je situace velmi kritic-
ká zejména na  trase přes Náchod a  od  něj směrem 
na  Broumovsko. Jsem přesvědčen, že jistou úlevu, re-
spektive částečný odklon tranzitní nákladní dopravy, 
lze očekávat s dostavbou dálničního úseku D11 z Trut-
nova na  státní hranici s  Polskem. Celkovou situaci to 
ale nevyřeší, neboť na  narůstajícím provozu, zejména 
na průtahu Náchodem, se nepodílí pouze dálková tran-
zitní doprava, ale také místní osobní i nákladní doprava 
zabezpečující cesty 
do  zaměstnání či zá-
sobování uvnitř měs-
ta a  blízkého okolí. 
Je tedy třeba hledat 
cesty, jak dopravní 
problémy na  stávají-
cí trase silnice II/303 
mezi Náchodem, 
Hronovem a  Brou-
movem, která vede 
mezi zástavbou v ne-
vyhovujícím směru 
i šířce, vyřešit. Kromě 
rekonstrukce silnice 
II/303 v  úseku Velké 
Poříčí – Hronov kraj 
proto také už více jak dva roky připravuje novou přelož-
ku II/303 Běloves – Velké Poříčí, která může významně 
ulevit přetíženému provozu  bez ohledu na  to, kdy se 
podaří zrealizovat obchvat. 

Délka stavby přeložky je 3600 m. Je vedena přes ka-
tastrální území: Běloves, Malé Poříčí, Velké Poříčí. 
Na Přeložce jsou 4 mostní objekty. Kategorie silnice je 
S11,5/80. Osobně jsem moc rád, že se nám po mnoha 
jednáních s vedením města Náchoda, veřejných debat 
s občany i velmi náročných jednáních spojených s vý-
kupy pozemků, podařilo tento projekt zařadit jako klí-
čovou, veřejně prospěšnou, stavbu v rámci silniční sítě 
Královéhradeckého kraje. S ohledem na význam bude 
přeložka - II/303 Běloves – Velké Poříčí hlavním přístu-
pem směrem na  Hronov a  Broumov a  nahradí silnici 
I. třídy.

Připravovaná stavba přeložky má již platné územní 
rozhodnutí a  je koordinována včetně napojení na  ob-
chvat Náchoda, na jeho realizaci však není závislá. Cena 
stavby dle aktualizovaného rozpočtu přesahuje 430 mil. 
Kč s DPH. Za dalších 10,9 mil. Kč byly vykoupeny po-
zemky v loňském roce a nyní zbývá vykoupit pozemky 
již jen od několika vlastníků. Letos v lednu 
bylo na  stavbu vydáno stavební povolení, 
které se však musí nyní ještě vypořádat 
s podaným odvoláním. Stavba je zařazena 
jako jedna z priorit s možností fi nancování 
realizace z  prostředků EU–ROP. Připra-
vována je metodika pro další programové 
období dotací z  EU na  tento typ staveb, 
přičemž se budu velmi usilovat o  to, aby 
za Královéhradecký kraj požádal o dotaci 

v roce 2021 a nu-
tit ÚDRŽBU SIL-
NIC Královéhra-
deckého kraje a.s. 
k tomu, abychom 
v témže roce také 
vysoutěžili doda-
vatele na  realiza-
ci rekonstrukce. 
Jakmile bude 
vydáno pravo-
mocné stavební 
povolení a budou 
majetkoprávně 
vyřešeny posled-
ní stavbou do-
tčené pozemky, 

budou zahájeny archeologické průzkumy. 
Mou snahou je, aby stavební práce započa-
ly co možná nejdříve. 

V  příštím roce Královéhradecký kraj 
zahájí také rekonstrukci stávající silni-
ce II/303 od  křižovatky na  Velké Poříčí 
do Hronova. Realizace stavby je připravo-
vána ve spolupráci s městy včetně chod-
níků a odvodnění. Na tuto stavbu jsou již 
vyčleněny fi nance, předpokládaná hod-
nota stavby za kraj je přes 60 mil. Kč.

Věřím, že obě dvě stavby pomohou 
velmi zásadně dopravní situaci v  dané 
oblasti zlepšit. Mgr.  Martin Červíček, 
brig. gen.  v. v., senátor za  Náchodsko, 
1. náměstek hejtmana KHK

DÁLNICE JSOU ZÁSADNÍ, ALE NEVYŘEŠÍ VŠE

V původním nálezovém stavu – koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.

 7 2 2   4 9 1   74 6
Koupím moto Československé výroby
Stadion • Jawa • ČZ • Jawetta • Jawa 550 • 555 • Velorex  atd.

mopedyrenovace@seznam.cz

KADEŘNICTVÍ
bez objednání

liché týdny: 7.00-13.00
sudé týdny: 13.00 – 19.00

pánské
dámské
dětské

Radka Bělobrádková
Husovo náměstí 41

552 03 Česká Skalice
Tel. 774 853 788

Restaurace
U Pitašů

ve Velkém Třebešově
přijme servírku

– číšníka

Tel. 602 60 13 07

MV č.34/2016 Sb. 

Srdečně zveme všechny zájemce o bruslení na ledě, aby neváhali 
a přihlásili se včas do naší školy. První hodina začíná 13. září v 9:00 na ledě 
a dále sledujte rozvrh hodin dle rozpisu na Zimním stadionu v Náchodě 
nebo na našich webových stránkách. Máme zase připraveny hry na ledě 
pro děti, ale mohou se zapojit i dospělí. Jestli nestihnete hned první hodinu, 
tak se můžete v případě volných míst k nám po dohodě připojit. Přihlášky
 a další informace najdete na našich stránkách www.brusleniskola.cz nebo 
na mobilu 733 508 392. 

Školu bruslení podporuje Město Náchod, Saar Gummi Czech s.r.o. 
a Atas elektromotory Náchod a.s.

Bruslíme pro radost!!!
Těší se na vás trenérský tým

Škola bruslení
je opět tady!!!
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Překlady – běžné, odborné, soudní (výpisy z  obchodního rejstříku,  
vysvědčení, oddací listy atd. s kulatým razítkem)

Tel. 603 440 969

NĚMČINA

Den s házenou
Dne 12. 9. 2020 ve sportovní hale v Náchodě pořádá oddíl házené akci DEN 

S HÁZENOU. Celá akce bude rozdělená na dvě části. První část bude zaměřena 
jako dětský den a v druhé části proběhne ukázkové utkání.

Právní poradna Dity Vávrové
S manželem si již nerozumíme a chceme se rozvést. Nezletilé děti nemáme, ale 

máme společný majetek, na  kterém jsme se dohodli o  jeho rozdělení. Jak máme 
postupovat?

Pokud se shodnete na  vypořádání majetku, máte dle  
občanského zákoníku možnost se rozvést tzv. nesporným roz-
vodem. To předpokládá, že vaše manželství trvalo nejméně  
1 rok, alespoň 6 měsíců spolu nežijete (společně nehospodaří-
te) a  uzavřete dohodu o  úpravě svých majetkových poměrů, 
svého bydlení, a  popřípadě výživného. Vypracování dohody,  
zejména pokud je součástí vypořádání nemovitá věc, konzultujte 
raději s advokátem. Na dohodě musí být ověřené podpisy. S rozvo-
dem byste měli oba manželé souhlasit.

Předložíte-li soudu návrh na rozvod manželství, ke kterému při-
pojíte souhlas druhého manžela a  uvedenou dohodu s  ověřenými 

podpisy, soud nebude zjišťovat důvody vašeho rozvodu a manželství bez dalšího rozve-
de. Tím se vyhnete nepříjemnému jednání před soudem, kdy byste museli odůvodňovat 
rozpad vašeho manželství a současně budete mít vypořádaný veškerý společný majetek.

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

referenta / referentky
Obecního živnostenského úřadu 

Městského úřadu Nové Město nad Metují.

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studij-
ním programu nebo vyšší odborné vzdělání, orientace v práv-
ních předpisech souvisejících s oborem požadované práce

Nabízíme: příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 
2 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní připojištění 

Termín podávání přihlášek: do 17. září 2020.

Více informací na www.novemestonm.cz

Výroba kabelové konfekce - Kontaktních systému - CNC obrábění

Pravidelná a férová mzda, moderní a čisté prostředí, příspěvek na stravování formou stravenek,
podpora při zaškolení, docházkové bonusy a mnoho dalšího. Přijďte se přesvědčit!

Kontakt pro zaslání životopisu a sjednání schůzky: personal@hronovsky.cz, tel.: +420 727 814 795

Jako přední dodavatel evropského automobilového průmyslu působí naše společnost již 30 let. Výroba kabelové 
konfekce, obrábění na CNC strojích, lisování plastových součástek a kompletace mechatronických komponent

– to vše patří do portfolia našich činností, při nichž dbáme zejména na vysokou kvalitu naší práce
a maximální spokojenost našich zákazníků.

Do našich moderních a čistých provozů v Náchodě hledáme kolegy/kolegyně na pozice:

Operátor/ka výroby
Drobná výroba v čistém prostředí,

obsluha strojů ve třísměnném provozu

Seřizovači výrobních linek
Moderní a zajímavé technologie, seřizování

a údržba strojů ve třísměnném provozu 

Obsluhu CNC strojů
jednoduchou obsluhu CNC strojů, základní 

seřízení strojů, provozní údržbu a čištění. Práce 
je vhodná i pro absolventy a uchazeče bez 

zkušeností s CNC stroji – zaučíme vás!

Pro náš rozvíjející se provoz v Novém Městě nad Metují přijmeme:

Seřizovače CNC strojů
programování, úpravy a seřizování CNC strojů 

značky STAR, provádění pravidelné údržby 
a případných drobných oprav, práce s výkre-
sovou dokumentací, spolupráce s kvalitou při 

dodržování výrobního standardu.



5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel. 602 103 775

* Rozvedená 170/58 by ráda po-
znala sympatického pohodového 
muže na  kafčo, výlety do  přírody 
i  do  společnosti. Zájmy všeho druhu. 
Mobilní. Tel. 731 250 104
* I  po  70 hledám vyššího pána, pro 
kterého udělám skoro vše, co bude chtít. 
Jsem středoškolačka menší postavy, 
místy plnoštíhlá, na  krátko ostříhaná 
blondýna. Tel. 737 420 154
* Zemědělec 62/180 hledá ženu, 
které by nevadilo žít na  statku. Tel. 
777 337 903

* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronově. 
Více informací na tel. 608 110 041
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Ná-
chodě, dům zateplen, nová okna, parko-
vání u domu. Kauce. Ihned volný. Tel.: 
604 532 387
* Koupíme menší byt v  N. Měs-
tě n/Met., nejlépe v  nízkém podla-
ží nebo s výtahem. Cena dohodou, tel. 
704 126 072.
* Pron. dlouh. byt 2+1 + sklep 50 m2 
v  přízemí, v  NA  Bělovsi u  Korun-
ky, plast. okna, zateplení, parkování 
u  domu, náj. 5.000 Kč + voda 1000,-              
+ el. + plyn +kauce, volný 10/20 tel. 608 
903 050

* Pronajmu plně zařízený mini byt 
v  nově zrek. domě v  NA, Šafránice., 
park. u  domu. Max. pro 1 osobu, ide-
ální pro studenta. Náj. 2.700,-Kč + zá-
lohy na  služby 1.500,- Kč + kauce, tel. 
608 903 050.
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě, nájem 
6.500 + energie + kauce. Kuch. linka, 
sporák, nová podlaha. Tel. 606 897 012
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 
2+kk a  2+1 v  Náchodě, ul. Běloveská, 
včetně vybavené kuchyně. Okna bytu 
k řece. Nájem (2+kk) 7.900 Kč + energie 
+ kauce. Nájem (2+1) 8.900 Kč + ener-
gie + kauce. Tel. 774 224 446
* Pronajmu garzonku v Hronově. Pří-
zemí. Tel. 608 66 77 30 
* Prodám nový luxusní družstevní byt 
3+kk v  Náchodě v  nízkoenergetickém 
domě s  vlastním parkovacím stáním. 
Kontakt 730 517 357, 733 735 709.
* Pronajmeme byt 1KK v  Novém 
Městě nad Metují, 40 m2, nový pěkný 
byt na hezkém klidném místě, vhodné 
pro jednu osobu, bez domácích zvířat, 
nájem včetně energií 7.500,-, tel. 775 
182 793
* Pronajmu byt 1+kk v  centru Ná-
choda 30 m2, přízemí, vybaven. 
Nájem 4000 Kč + ca. 3000 Kč energie. 
Kauce nutná. Tel. 603 378 200 odpoledne
* Pronajmu byt 2+1 ve Velkém Poříčí. 
Volný od  1.10.2020. Více Info na  tel. 
733 717 073

Pronajmu nebytové prostory (70 m2) 
v centru Hronova. Léta provozované 
jako sportbar se sázkovou kancelá-
ří. Možno využít i jako prodejnu, či 
kancelář. 602 268 992

* Pronajmu nebytový prostor, cca 30 m2, 
vhodný pro kancelář v centru Náchoda. 
Volný ihned. Nájem 5.000 Kč + energie. 
Tel. 777 325 910
* 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.
* Prodám stavební pozemek v  Dolní 
Radechové, polosamota, s  protékají-
cím potokem. Cena 1 490 000,-Kč. Tel. 
608 66 77 30
* Koupím les i  s  pozemkem. Jakéko-
liv stáří. Může být malá výměra, nebo 
neudržovaný. Napadený kůrovcem 
nevadí. Tel.: 773 585 290

* Prodám vlek AGADOS 650 kg nos-
nost, rozměr 210 x 110 cm, málo jež-
děný, garážovaný. STK 10/2023. Cena 
9.000 Kč. Tel. 704 020 552
* Prodám sporák na  propan – bu-
tan a  dvě bomby. Cena dohodou. Tel. 
728 949 719
* Prodám dubové fošny + prkna, tel. 
774 308 086. 
* Prodám dřevěné brikety - levně, tel. 
774 308 086. 

* Sběratel koupí známky Českoslo-
venska nebo případně filatelistickou 
pozůstalost – známky, obálky, pohledy 
atd. Tel. 604 452 789
* Koupím válcový šrotovník na obilí. 
Mob: +420 739 711 628
* Koupím staré kočárky a  panenky 
i poškozené. Mob: 603 487 435
* Koupím historické rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. 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 materiály. 
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 
socialismu v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty a jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoa-
paráty, vyznamenání, mince a  ban-
kovky, pohlednice a  známky. TEL.: 
724 020 858

* Koupím vše s  hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budíky, 
propagační materiály, knihy, pla-
káty, různé součástky i  díly, např. 
od fy PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

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

Domácí dorty z másla a domácích 
vajíček. Narozeniny, svatby či jiné 
oslavy, nebo jen tak pro radost. Při 
objednávce vyžaduji obrázek či ná-
kres vaší představy. Tel. 608 837 825

* Doučování a konverzace v AJ, NJ, ČJ. 
Příprava k maturitě a ke zkouškám. Vý-
hodná cena. Tel. 776 218 196.
* Hledám učitelku/učitele angličtiny 
pro obchodní korespondenci/komuni-
kaci, výuka doma u mě nebo u vás, v No-
vém Městě n. M., ihned, Tel. 606 646 452
* Tělesně hendikepovaní z Náchodska 
– vzájemná pomoc s úklidem, doprovo-
dy, výlety, společné trávení času. Jsem též 
tělesně hendikepovaná. Je možné si jen 
po ujednání volat. Tel. 737 906 436 8-16 
hod i o víkendu. (NE SMS)
* Sháním pronájem garáže, místnos-
ti nebo malého skladovacího prostoru 
v  Novém Městě nad Metují, Nácho-
dě nebo blízkém okolí. Spěchá. Tel. 
775 248 451

* Prodám Mercedes Vaneo najeto 
217 000 km STK na rok a půl, částečná 
koroze, r.v. 2004, první majitel, závěs, 
loni nová baterie, brzdové desky, před-
ní tlumiče, pera, řemen motoru, vodní 
pumpa, alternátor, kladka napínací, le-
tos nová zadní pera, brzd. desky a trub-
ka, vyjížděcí plošina a  přepážka - N1. 
Cena 35000 Kč nebo nabídněte. Tel. 
602 436 986

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2020

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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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

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

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

◆ ◆ 
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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

TRUHLÁŘSTVÍ 
Roman Suchánek, Rychnovek 

PŘIJME 

vyučeného 
nábytkáře
Info na tel.774 308 086

PIVNÍ RÁJ 
v Hronově

přijme

číšníky – servírky 
s praxí

paní na úklid
Turnusové směny, pěkné prostředí, 

zajímavé finanční ohodnocení.

 Podmínkou trestná bezúhonnost, 

spolehlivost, příjemný vzhled 

a chuť do práce.

Nástup možný ihned.

Více na tel. 777 311 077

Provádím zednické
a řemeslnické práce

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

Tel. 737 296 438
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Stínání kohouta na Lipí

Svého snu se nevzdává

Kohout snad o  život nepřijde, ale 
veselo jistě bude. Budeme se těšit 
na všechny, kteří přijdou v pitoresk-
ních oblečcích, ve kterých se mohou 
připojit k  průvodu majestátnímu 
a klání neuvěřitelnému. 

„Zvyk stínat kohouta byl rozšíře-
ný po celé Evropě, v českých zemích 
to byl ale zvláštní rázovitý obřad. 
Muži v pitvorných oblecích se sešli 
u červeně natřeného sudu. Na něm 
byla položená šavle a  kohout byl 
přivázán za nohu ke kolíku. Mladí-
ci soutěžili v tom, kdo dříve šavlí či 
cepem setne kohoutovi hlavu. Ov-
šem se zavázanýma očima, takže se-
tnout kohouta bylo obtížné. Mnohý 
z  uchazečů odešel z  kolbiště s  vý-
směchem.“ Takto popisuje tradici 

etnograf Čeněk Zíbrt ve svém spise 
Na tom našem dvoře.

Jak se na  Lipí stínal kohout před 
osmdesáti lety?

Hostinský, písmák a starosta na Lipí, 
Josef Novák, v třicátých letech ve svých 
zápisech napsal: „Kohout se dal do vy-
kopané díry před hostincem a přikryl 
krajáčem, do  kterého se snažily trefit 
osoby se zavázanýma očima. Jednou se 
stalo, že dezorientovaný a opilý účast-
ník netrefil cepem kohouta, ale vší silou 
práskl do blízkého Benešova záchodku. 
Asi dvě prkna upadla, ale běda. Smě-
rem k obecenstvu zadnicí seděla na zá-
chodku obyvatelka chalupy.“

Neváhejte a  poběžte se podívat, 
jak to dopadne teď. I my sami jsme 
zvědaví.

Smutná zpráva přišla koncem čer-
vence zpoza Atlantiku. Po  37 dnech 
musela skončit plavba Milana Světlíka 
z Náchoda, který se snažil o překonání 
Atlantského oceánu veslováním ve spe-
ciálním plavidle. „Plavba byla ukon-
čena z  důvodu nepřízně počasí po  9 
dnech čekání na  hranici kontinentální 
desky. Po  uplutí zhruba 460 km jsem 
dostal předpověď, že špatné počasí se 
nebude měnit minimálně další 2 týdny 
a navrch se ještě blíží tropická bouře,“ 

uvádí pro noviny ECHO z New Yorku 
Milan Světlík. Rozhodl se proto ne-
riskovat zdraví, život nebo ztrátu lodi 
a  plavbu ukončil. „Vyzkoušel jsem si, 
co taková cesta obnáší a  příští rok se 
pokusím o přeplavbu znovu, tentokrát 
věřím, že úspěšně,“ dodává Milan.

A  jakých bylo těch několik desítek 
dní veslování na moři?

„Bylo to skvělé, velice výjimečné 
a  už se těším na  příští rok. Veslování 
12-13 hodin denně určitě není jed-

noduchý výkon, ale být sám na  moři, 
bezprostředně obklopen přírodou, je 
zážitek, který se nedá popsat. Měl jsem 
možnost si popovídat sám se sebou 
a  udělat si pořádek ve  svých myšlen-
kách a životních plánech. Opět jsem si 
uvědomil, že moje existence tady na té 
planetě neznamená vůbec nic, příro-
da a  život tady byl přede mnou, je tu 
teď a  bude ještě miliony let po  mně. 
Na moři jsem byl hostem a bylo mi jas-
né, že bez mé lodi bych tam nepřežil ani 
hodinu. Ryby co jsem na cestě potkal, 
delfíny, velryby, žraloky, ti všichni jsou 
tam doma. Cítil jsem opravdu nesku-
tečný respekt a lásku k té přírodě. Je to 
nádhera. Bylo mně až líto, když jsem vi-
děl rybářské lodi nebo plastový odpad, 
jak se k  moři a  jeho obyvatelům my 
lidé chováme. Je to naprosto jiný svět, 
kdybych nevěděl, že jsem právě opustil 
civilizaci, mohl bych být na úplně jiné 
planetě a  nebyl by v  tom pro mě roz-
díl. Měl jsem úsek asi 10 dnů, kdy jsem 
neviděl jedinou loď. Civilizace ani lidé 
mi nijak nechyběli ba naopak,“ popisu-
je s nadšením dny strávené na oceánu 
Milan Světlík.

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

   

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.

Přijďte se podívat na prazvláštní taškařici, která se bude konat v so-
botu 12. září od 15.00 hodin na lipské návsi před hospůdkou U Nováků.

Koupaliště stále chtějí
Protestní happening se v sobotu 15. srpna uskutečnil na bývalém koupali-
šti v Novém Městě nad Metují, kam za časů největší slávy chodívalo denně 
na osm stovek lidí. Nyní je však areál zcela zpustlý. Organizátoři chtěli při-
pomenout dva roky od  sepsání petice, v níž obnovu koupaliště podpořilo 
na 2200 lidí. Město už v roce 2011 mělo projekt na nové koupaliště za přibliž-
ně 80 až 100 milionů korun, ale dotaci se nepodařilo sehnat a vlastní rozpo-
čet města na to neměl. Avšak podle petičníků by stačilo výrazně méně. 
Aktivisté okolo místního podnikatele Vladimíra Brože těsně před komu-
nálními volbami roku 2018 představili studii Letního areálu u Metuje, kte-
rou zdarma navrhl místní architekt Vojtěch Lichý. Kvůli snížení nákladů se 
v ní pomýšlí na biotopové koupání, kde se nepoužívá chemie. Nová koalice 
si koupaliště nevepsala do programového prohlášení, ale na radnici aspoň 
vznikla pracovní skupina, která začala záměr posuzovat. 
Město vydalo za  přípravy na  obnovení koupaliště už 360 tisíc korun. 
V červnu zastupitelé pokračování prací úplně nezrušili, ale kvůli úsporným 
opatřením po koronaviru seškrtali částku jen na dalších 300 tisíc, aby se 
dotáhly projekty protipovodňových opatření. Už se také mění územní plán, 
protože ten současný nepovoluje v areálu nadzemní objekty. 

(zdroj: www.novomestskykuryr.info)

VZPOMÍNÁNÍ
Před třemi lety 25. srpna jsme oslavili s naší milovanou 

maminkou, babičkou a prababičkou 

paní Miroslavou Šrytrovou z Bohuslavic 
její 103. narozeniny. Byl tehdy krásný den a ona se radovala, 

že jsme všichni zdraví, veselí a spokojení. 
Na její srdečnost, skromnost, milé jednání, schopnost 

naslouchat a šikovné ruce, které během života vyrobily 
mnoho krásného, nemůžeme nikdy zapomenout. 

Naše vzpomínky jsou stále živé.  
Rodina Rydlova a Henclova

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 2. září 2020 oslavil 83. narozeniny 

pan JOSEF MATYÁŠ 
a 7. září 2020 se dožívá významného životního jubilea 85 let 

paní  VĚRA MATYÁŠOVÁ 
(bývalí poštovní doručovatelé z Náchoda).

K jejich krásným narozeninám jim přejeme mnoho zdraví, 
lásky a optimismu do dalších let. 

Děkujeme za Vaši lásku, péči a obětavost, 
kterou nás po celý život obklopujete.

Celá milující rodina.

Klášterní 
burčákobraní
Sobota 12.9.2020 od 13 hodin.

KLÁŠTER BROUMOV
Hudba: Laterna Magica (Indie – Folk)

Vstup zdarma


