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28. března 1984 se v Broumově narodil Petr Koleč-

ko, český dramatik a divadelní, televizní, � lm
ový 

a rozhlasový scenárista, např. kultovního seriálu 

MOST!

KURZ
PAMĚŤOVÝCH TECHNIK

A TECHNIK UČENÍ
Pro pokročilé:  9. dubna 2022

Základní kurz:  23. a 24. dubna 2022

Pořádá Dr. Lada Petránková, Gate Náchod 
v učebnách na Husově náměstí 789, Náchod

Informace a přihlášky: 
E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

Tel. 603 440 969
Web: kurzy-dobra-pamet.estranky.cz

Dobrá paměť – klíč k úspěchu!

Přední výrobce kvalitních regálových systémů v Říkově 

u České Skalice přijme nové kolegy na pozici:

Operátor strojírenské výroby

www.gondella.com

Našim spolupracovníkům nabízíme:
• stabilní zázemí nadnárodní společnosti 
• příjemné pracovní prostředí s možností pracovního růstu
• pravidelnou valorizaci mezd

+420 491 401 211

• mzda 27.500,- až 37.900,- Kč
• 25 dní dovolené
• nástup možný ihned

jobs@gondella.cz

552 03 Česká Skalice 

Gondella CZ s.r.o.

Říkov 266







• příjemné pracovní prostředí s možností pracovního růstu



Akce platí do 30.4.2022 nebo do vyprodání zásob. 

Galaxy  M12 64GB 
Galaxy  M12 128GB 

3.999,- Kč
4.499,- Kč

4.499,- Kč

4.999,- Kč

Akce na dubenAkce na duben

Galaxy A32 5G 6.999,- Kč 7.999,- Kč
Galaxy A52s 5G 9.999,- Kč 11.499,- Kč

REHABILITAČNĚ – RELAXAČNÍ 
CENTRUM PRO PSY

Nabízíme:
 procedury na problematickou kůži (ekzémy, línání)
 masáže a strečink na problémy s pohybovým aparátem
 dentální hygienu bez anestezie, koupání psů

Najdete nás: Kamenice 91 (pasáž Kamenice), Náchod              
Telefon: 720 580 397         www.redog.cz

Hledáme spolehlivého distributora novin ECHO
pro Českou Skalici centrum.

Info: e-mail echo@novinyecho.cz, tel. 602 103 775

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka

překlady

tlumočeníTel. 603 440 969 (NJ)
Tel. 774 374 784 (AJ)

Poctivá 
česká lazura

Podniková prodejna Detecha
Krátká 471, Nové Město nad Metují, tel.: 491 477 147
Akce platí: 1.–30. 4. 2022. Slevy se kumulují (platí i pro živnostníky).

SLEVA

5 %
Nakupte přímo

od výrobce!
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VZPOMÍNKA
Dne 11.4 2022 uplynou 3 roky, co odešla naše 

milovaná maminka, babička, prababička

paní Marie Fatková
ze Ždárek. 

Kdo jste znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou celá rodina.

VZPOMÍNKA
Z očí jsi odešel, ale v našich srdcích zůstáváš.

Dne 29.3.2022 uplynul jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil

pan Josef Matěna z Kramolny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Zdena, dcery Monika a Ilona
s rodinami

Rada Královéhradeckého kraje 
jmenovala nového ředitele Muzea 
Náchodska. Od  1. května jím bude 
Oldřich Schejbal, který v současnos-
ti působí v  Národním památkovém 
ústavu, dříve pracoval také jako kon-
zervátor-restaurátor v Slezském zem-
ském muzeu v  Opavě (na  fotogra� i 
s  restaurovanou pistolí Heliodora 
Píky, foto Jan Smekal)

„Výběrová komise se shodla na tom, 
že Oldřich Schejbal splňuje všechny 
požadavky na  funkci ředitele Mu-
zea Náchodska. V  osobním pohovoru 
i na základě předložené koncepce pan 
Schejbal prokázal potřebné předpo-
klady pro řízení naší příspěvkové or-
ganizace. Věřím, že pod jeho vedením 

se bude Muzeum Náchodska rozvíjet 
správným směrem,“ uvedla náměstky-
ně pro kulturu Martina Berdychová.

Výběrové řízení na nového ředitele 
Muzea Náchodska rada kraje vypsala 
15. listopadu 2021. Přihlášku poda-
li dva uchazeči, kteří se 
15. února zúčastnili kon-
kurzního řízení.   Muzeum 
Náchodska je příspěvková 
organizace Královéhra-
deckého kraje a  v  součas-
né době spravuje šest ex-
pozic. Stálou expozici má 
v  Broučkově domě v  Ná-
chodě, spravuje pevnost 
Dobrošov, Jiráskův rodný 
domek a  Muzeum Aloise 

Jiráska v  Hronově, Muzeum města 
Police nad Metují v  benediktinském 
klášteře v  Polici nad Metují a  také 
starou barokní roubenou školu. Ve-
dle toho v  Náchodě provozuje také 
výstavní síň.

Muzeum Náchodska od května povede nový ředitel

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 12. dubna uplyne 21 roků, co nás opustila

paní Jindřiška PELCLOVÁ
z Police nad Metují.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel Miroslav, dcera Jindřiška

a syn Miroslav s rodinami,
bratr Jaroslav s rodinou

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Byt 3kk v osobním vlastnictví s výhledem 
na celý Náchod. Bytová jednotka byla 
vybavena s důrazem na detail a pokrývá 
požadavky pro rodinné bydlení. Dispozice: 
vstupní chodba, obývací pokoj propojený 
s kuchyní, ložnice, dětský pokoj, samostat-
né WC, koupelna.

Prodej pozemku s povolením k výstavbě RD s chatkou na Novém Hrádku ........................2 490 000,- Kč
Prodej pozemku k výstavbě RD v klidné části Náchoda, výměra 954 m2 ..........................1 990 000,- Kč
Prodej zemědělského stavení s pozemky v Bohdašíně, dva rod. domy..............................9 490 000,- Kč
Menší pozemek se stavbou chalupy nedaleko města Náchoda na Babí ..............................1 590 000,- Kč
Chata na oblíbeném místě u lesa na Kramolně na okraji rekreační zóny ............................1 590 000,- Kč

Cena: 4 400 000,- Kč

Standardní vztah občan-radnice 
je notoricky známý. Občan podá žá-
dost na něco, k čemu potřebuje razít-
ko městského úředníka. Pokud jeho 
požadavek není v rozporu s předpisy, 
bude žádost v termínu vyřízena stej-
ně, jako všem ostatním. V  opačném 
případě bude občan vyzván k  dopl-
nění žádosti o  zákonné podmínky. 
Samozřejmě také stejné pro všechny.

Druhým stupněm vztahů s radnicí 
jsou v Novém Městě nad Metují nad-
standardní vztahy. Příkladem může 
být nyní realizovaná stavba naproti 
autobusové zastávce Malecí. Nejdřív 
byli všichni zájemci odmítáni, ...... 
a pak byl prodán vyvolenému s pod-
mínkou přímého výjezdu na T.G.Ma-
saryka. Že ta podmínka obchodní 
dostupnosti byla přáním investora? 
Že na silnici I.třídy být výjezd nesmí? 
Stavba je povolena. Kdo by čekal, že 
chodník podél T.G.Masaryka bude 
pokračovat s  oddělovacím zeleným 
pruhem, mýlí se. Stavba vytlačuje 
chodce do těsné blízkosti hlavní třídy 
a bez zeleně (viz foto).   

Třetí stupeň vztahů je klienteli-
smus. Podívejme se na  nové bytové 
domy u Rychty. Zase na začátku je po-
zemek. Město jej prodává pouze pod 
stavbou. Zpevněné plochy a  infra-
strukturu okolo postaví na své nákla-
dy. (Pozn.: To by byla krása, kdyby si 
stavebník rodinného domu mohl kou-
pit jen pozemek pod stavbou a přístu-
povou cestu k domu postavilo město!). 
Že je pro lokalitu schválen závazný re-
gulační plán stanovující počet podlaží 
či uliční čáru?  Nezájem. Stavba je po-
volena s domy o patro vyššími a me-
trovým přesahem do ulice.   Že k by-
tům má být dostatečný počet nových 
parkovacích míst? Nezájem.  Uživatelé 
bytů mohou využívat i stávající místa 
starousedlíků. Prý je jich dostatek. Sta-

čí se podívat na volné placené parkovi-
ště nad kinem. Usuzujete, že se u této 
stavby nejedná pouze o  nezištnou 
vstřícnost úřadu? Potom máte podle 
radnice špatný pohled na věc. Kliente-
lismus či všimné tam přece neexistuje! 
K tomu dostanete od vedení města po-
hrůžku, že šíříte lži bez důkazů.  

Taky se pokouším připravit pod-
mínky pro výstavbu bytů. Požadavky 
radnice se trochu liší. Komunikace 
k  rodinným domům musí být širo-
ká 17 m s  chodníky a  cyklostezkou, 
bytové domy daleko od  komunikací 
na ploše více než 1500 m2 nesmí pře-
výšit 4 patra, pro radnici jsou 3 par-
kovací místa na  každý rodinný dům 
málo, neboť prý stání před vraty není 
místo ke stání auta, a na stavební po-
volení čekám už 6 let. O  tom, že by 
město vybudovalo hlavní obslužnou 
veřejnou komunikaci a  chodníky, si 
mohou stavebníci rodinných domů 
nechat zdát. Vím, že to vše je má 
chyba. Jsem totiž osoba bez vztahů 
k radnici. Zakopaný pes je v tom, že 
si je neumím a (jako asi drtivá většina 
občanů) nechci „vytvářet“.      

Máme město s nejstarším obyva-
telstvem v  republice, mladí odchá-
zí. Na  radnici sedí už dvanáct let 
skupinka lidí okolo Petra Hableho 
a  Viléma Mauera vystupující pod 
názvem Volba pro město, podpo-
rovaná lidoveckým radním Josefem 
Hýlským. Hlavním režisérem novo-
městského zastupitelského divadla 
a  mužem tahajícím za  provázky je 
tajemník Petr Tyč. Není divu, že ta-
kovému divadélku za své platy nad-
šeně tleskají jejich přímí podřízení 
Jiří Hladík a  Jana Balcarová. Těch 
dvanáct let potvrdilo, že to byla 
volba velmi špatná. Vysoký stupeň 
vztahů s nimi kvete na úkor rozvoje 
města a všech občanů. Ze srovnání 
s okolními městy je vidno, že město 
ve  věcech mimo vztahy nevzkvé-
tá. O  obchvatu města, koupališti či 
kulturním domě si můžeme pouze 
povídat. Vysvětlení jsem pochopil 
po  vyjádření jednoho vedoucího 
pracovníka k  aktivitám na  rozvoj 
města: „...a proč bychom to dělali, 
když z toho nic nemáme.“                                                                                                             

Václav Zilvar

Novoměstské stupňování vztahů

Dopoledne 3. dubna od  9 hodin 
děvčata z Folklorního souboru v kro-
jích s ozdobeným lítem budou obchá-
zet Českou Skalici s písněmi, koledou 
a přáním hezkého jara. Od 10 hodin 
bude v prostorách SVČ Bájo probíhat 
rukodělná dílna s  tvorbou zvyko-
slovných předmětů, zdobením kras-
lic a  pletením pomlázek. Odpoledne 
ve  14 hodin vyjde průvod z  Husova 
náměstí od kašny, půjde ulicí Boženy 
Němcové přes lávku a podél Úpy pod 
muzeum, kde utopí Mořenu – Zimu 
a všechno zlé, špatné.

Vynášení Smrtky 
v České Skalici

Koncert laureátů 12. ročníku Brou-
movské klávesy se bude konat v pondělí 
11. dubna 2022 v 18.00 hodin na Velvy-
slanectví Polské republiky v Praze.

Koncert

VZPOMÍNKA
Dne 31. března 2022 uplyne 6 smutných let 

od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný táta

 pan Karel Plicka z Náchoda.
Stále s láskou vzpomínáme.

Dcery Kristýna a Dita

VZPOMÍNKA
Dne 2. dubna 2022 uplyne jeden smutný rok,

kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, 
maminka a babička 

paní Eva Krušinová z Náchoda.
„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.“

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,

chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 11. dubna 2022 vzpomeneme 13. smutné 
výročí, kdy tragicky zemřel v nedožitých 22. letech

pan Pepa DRAŠNAR
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají rodiče, sestra, 
příbuzní a kamarádi.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 2. dubna 2022 by se dožil 100 let můj tatínek

pan Ervín Bek z Bělovse
 a 14. 4. 2022 maminka

Vlasta Beková 99 roků.

Kdo jste je znali, věnujte jim s námi tichou vzpomínku.

Dcera Alena s manželem Pavlem, vnoučata a pravnoučata
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000 000 000

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38

Jdu za lepším!
Do Dobrušky

seřizovač CNC strojů

Jsme česká firma s tradicí od roku 2004. Nabízíme tým přátelských ko-
legů a práci v rodinném prostředí. Ctíme férové jednání a otevřenou 
komunikaci. Naším cílem je smysluplná práce a spokojení zaměstnanci, 
které bude jejich práce bavit!

Více informací: Adéla Kašparová, tel.: 731 588 403
www.progrestech.cz

PŘICHÁZÍ JARO A S NÍM SPOUSTY AKCÍ PRO VAŠI ZAHRADU A DÍLNU 

AKCE 20224.4. - 29.4.
ZALOŽENO 1992

491 423 669
602 686 918CEKY.cz

1490,-PROFI

AKU VRTAČKA

SUBSTRÁTVERTIKUTÁTOR POSTŘIKOVAČE

BENZÍNOVÉ PILY

ELEKTRICKÉ PILY SUBSTRÁT

SUBSTRÁT

CHYBY, ZMĚNY V TEXTU, ZMĚNY V TECHNICKÉ SPECIFIKACI VÝROBKŮ A CENÁCH JSOU VYHRAZENY. UVEDENÉ CENY JSOU S DPH.

ÚHLOVÉ BRUSKY

690,-

5 litrů
7 litrů

12 litrů
16 litrů

MUŠKÁTY 

40l 

1990,-
2490,- 139,-

99,-

139,-

99,-

ZAHRADNÍ 

40l 

ČERNOZEM 

60l 
179,-

159,-NOVINKA

20 litrů

1799,-
H 2039

2990,-
H 45

BENZÍNOVÉ PILYBENZÍNOVÉ PILYBENZÍNOVÉ PIL

HOBBY

1890,-

1290,-

18V LiON
2x článek
1,5Ah 

HOBBY

PA18C 

PONORNÁ ČERPADLA

GC-SA 1231/1

h3400

999,-

 pu rt o  e vám ssJ

LET

ás

30
2000W - 2500W

ZÁBĚR

3 v 1

31cm

230V

1200W

BK BIZONI NÁCHOD
Pavel Prouza
basket.nachod@seznam.cz  |  +420 608 667 732
www.basketnachod.cz

Hledají nový domov

SHELLY  - 5letá ovčanda, očkova-
ná, čipovaná, vykastrovaná. Je hodná 
a milá, zvyklá na psy. Ráda by k do-
mečku se zahradou a přístupem do 
domu. Skvělá a vděčná kamarádka.

POLDA - 3letý kříženec labradora. 
Je hodný, milý a veselý pes. Moc toho 
neumí, ale vše se rád naučí, když získá 
páníčka, který se mu bude věnovat. 

Informace na 608 524 973,
Psí domov Lukavice

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme

Skladníka - provoz
Hynčice

Požadujeme:

spolehlivost, zodpovědnost
oprávnění na VZV výhodou
dvousměnný provoz

Nabízíme:

mzda 30 000,-- Kč, po
zaučení 34 000,-- Kč
pracovní poměr na dobu
neurčitou
týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
věrnostní program
benefity za plnění pracovní
doby

Náplň práce:

skladník
příjem, výdej zboží
práce se čtečkami

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

TEL. 777 24 86 24 
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V roce 2020 jsme na stránkách ECHA 
psali teprve o čtrnáctileté jezdkyni Ště-
pánce Drobné z  Náchoda, která vybo-
jovala se svým koněm ve dvoukolovém 
Mistrovství ČR dětí a  juniorů v parku-
rovém sportu celkově krásné 8. místo, 
a ze soutěžících z východních Čech byla 
nejlepší. Pomyslně tak za náš kraj skon-
čila na prvním místě. O dalším rozvoji 
nadané závodnice jsme si po delší době 
povídali s jejím mecenášem (otcem) To-
mášem Drobným

Jak pokračovala úspěšně nastartovaná 
kariéra Štěpánky?

Bohužel po zmiňovaném mistrovství 
nám onemocněl náš jediný kůň. Záro-
veň silné fyzické a duševní vypětí v roce 
2020 si vybralo svou daň na Štěpánčině 
zdraví. K pohodě nepřispělo ani ustájení 
koně u  Náchoda, které muselo skončit 
z důvodu silných rozepří s majiteli stájí. 
To vše nám vzalo sílu trénovat a závodit 
v roce 2021. Odešli jsme do stájí ve Ve-

lichovkách u  Jaroměře a  řešili hlavně 
zdravotní problémy Štěpánky. Situace 
se zlepšila až počátkem letošního roku, 
a tak jsme mohli v lednu koupit dalšího 
závodního koně, který nám pomohl se 
vrátit k  základnímu skákání přes par-
kurové překážky. S oběma koňmi se již 
dostavily první úspěchy, kdy jsme se 
na lednových závodech umístili na prv-
ních místech.

Prý máte také novou trenérku?
Aby Štěpánka získala další, pokroči-

lejší zkušenosti a mohla se zdokonalovat 
v  ježdění, angažoval jsem v  mé stáji JS 
DROBNÝ novou, velmi zkušenou, ale 
hlavně dobře přemýšlející mezinárod-
ní trenérku Ilonu Šedivou, která má 
za sebou 14leté zkušenosti ze zahraničí 
a z evropských a světových závodů. Dce-
ra je s ní spokojena a plně ji respektuje. 
Denně trénuje se svými dvěma závodní-
mi koni. Z důvodu nemožného ustájení 
ve Velichovkách jsme přešli do Březovi-

ce u Hořic, kde je celý areál na rovině, 
mají tady velikou tréninkovou halu, 
parkurové závodiště, velkou „kruhovku“ 
k trénování koní, velké výběhy s fantas-
tickou přírodu k ježdění v terénu. Letos 
také postavili novou tribunu pro diváky 
a rozhodčí závodů.

První tři měsíce letošního roku byly 
tedy úspěšné? 

Jak jsem se již zmínil, na prvních zá-
vodech Štěpánka vyjela s koněm Mirco 
D´Aro v  kategorii 80 cm 3. místo z  21 
závodníků a  v  kategorii „Z“ 1. místo 
z 18 účastníků. Na koni Belmond v zá-
vodě 80 cm 6. místo z  21 startujících, 
a v závodě „Z“ 3. místo z 18 účastníků. 
Další závody jsme absolvovali v daleko 
větší konkurenci v  Kralovickém Dvoře 
u  Slaného 20. března 2022.  Štěpánka 
v silné konkurenci odjela parkur na koni 
Belmond a obsadila 4. místo z 24 koní 
v  třídě „ZM“, a  to bez chyby. S koněm 
Mirco D´Aro vybojovala fantastické 

3. místo ze  40 parkuristů ve  třídě „Z“, 
a také bez chyby.

Jaké máte plány na další měsíce?
Po  roce klidu a  bohužel nechtěné 

zdravotní přestávce v ježdění na koních, 
jsme se navrátili i s větším optimismem 
do  letošního roku. Parkurových závo-
dů se chceme zúčastnit hlavně v České 
republice, ale i v Evropě, a to v Polsku, 
Rakousku a  na  Slovensku. Díky nové 
trenérce a druhému koni v našem týmu 
JS DROBNÝ se Štěpánka může stále 
zlepšovat, pracovat na sobě a od trenér-
ky získávat řadu zkušeností a  cenných 
rad. Novým místem konečného ustáje-
ní máme novou, fantastickou a  přátel-
skou rodinu, která pro spokojenost koní 
a jezdců udělá maximum.

S  tímto zázemím chceme bodovat 
v  Mistrovství východočeské jezdecké 
oblasti a  Mistrovství ČR PARKURU. 
Na příští rok je v plánu vstoupit do SCM 
a mít možnost jet evropské závody s tou 

nejvyšší konkurencí. Závěrem chci jako 
manažer teamu JS DROBNÝ poděkovat 
všem, kteří mají zásluhy na našich letoš-
ních úspěších, především majitelům stá-
jí a trenérce za jejich obětavost a nadšení 
pro parkurový sport.

Připravil Karel Petránek

Nadějná mladá parkuristka opět v sedle závodních koní

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

Bene� ční koncert Anny K.

11. března 2022 o půlnoci padla po-
slední klapka maturitního � lmu s  ná-
zvem „Filmová noc“! Neuvěřitelné, 
� lmová premiéra byla zahájena ještě 
ten večer v Městském divadle Dr. Jose-
fa Čížka v  Náchodě. V  hlavních rolích 
jste měli jedinečnou možnost zhlédnout 
maturanty náchodské zdravotnické ško-
ly. Po pomyslném červeném koberci 
kráčeli maturanti oboru Sociální čin-
nost, Praktická sestra, a také budoucí 
ošetřovatelé. Další skvělé role obsadily 
třídní učitelky Mgr. Lucie Nosková, 
Mgr. Kateřina Hanušová a Mgr. Petra 
Hanušová. 

Maturitní ples náchodské zdravot-
nické školy v  sobě nesl zvláštní kouzlo 
přitažlivosti. Stal se po dlouhé době 
prvním plesem, který se mohl uskuteč-
nit v  divadle Dr. Josefa Čížka. Taneční 
parket si opět zakusil rytmické podupá-
vání. Na ples našich maturantů zavítali 
i významní hosté. Hejtman Královéhra-
deckého kraje Martin Červíček, staros-
ta Města Náchod Jan Birke a předseda 
správní rady Oblastní nemocnice Ná-
chod Jan Mach. Významní hosté spo-
lečně s ředitelem Střední odborné školy 
sociální a zdravotnické – EA Náchod, 
Davidem Hanušem přivítali maturan-
ty školního roku 2018-2022. Sálem se 
nesla slova pokory, ocenění důležitosti 
a nepostradatelnosti páce všech ve zdra-
votnickém a sociálním sektoru. 

Úvodní slovo využil hejtman Mar-
tin Červíček také k tomu, aby osobně 
žákům a učitelům poděkoval za jejich 
aktivní pomoc v  době pandemie one-
mocnění Covid-19. Ocenění v  podobě 
květiny a medaile hejtmana Martina 
Červíčka převzaly žákyně Karolina 
Černá a Vendula Kasnarová. Dále byly 
hejtmanem oceněny i některé naše paní 
učitelky a zaměstnankyně školy.  

„Jsem velmi rád, že žáci, jejich přáte-
lé a také rodiče společně s pedagogy měli 
jedinečnou příležitost slyšet z úst našich 
významných hostů, jak jsou hrdi na naše 
žáky, na jejich oddanost a nezištnou tou-
hu pomáhat,“ dodává ředitel školy David 

Hanuš. „Vážím si podpory a iniciativy 
pana starosty Jana Birke, který nám po-
máhá vdechovat škole nový život. V po-
sledních letech jsme mohli díky podpoře 
města vybudovat nejenom moderní učeb-
ny ošetřovatelství, ale i odborné učebny 
chemie a biologie. Budova musí projít 
ještě významnou rekonstrukcí, aby moh-
la ještě další dlouhá léta sloužit ke vzdě-
lávání zdravotnických pracovníků. Chci 
znovu poděkovat také řediteli náchodské 
nemocnice Janu Machovi za podporu a 
pomoc při organizaci odborných praxí a 
dalších společných aktivit, které nás spo-
jují jako významného partnera školy,“ 
doplnil ředitel školy David Hanuš.

V úvodu plesu nechybělo poděkování 
maturantů, kterého se za všechny úspěš-
ně zhostila Eliška Wagnerová. Poděko-
vala pedagogům za ochotu a vstřícnost 
pomoci vždy, kdy bylo potřeba, a to 
nejenom v otázkách školních a vzdělá-
vacích, ale v otázkách osobních nesná-
zí. Nechybělo ani poděkování rodičům, 
kteří své děti podporují v průběhu celé-
ho studia a jsou pro ně velkou oporou. 

Hladkou jízdu Filmové noci dopro-
vázela kapela Juno a osvěžující vsuvkou 
bylo i sólo houslistky Niky na elektro-
nické housle. Pilířem plesu bylo tradiční 
šerpování maturantů s přípitkem lahod-
ného šumivého sektu a připravená vy-
stoupení všech tříd posledních ročníků, 
kteří svými tanečními čísly překvapili 

nejednoho diváka. Co by to bylo za ples 
bez soutěže o ceny. Vyhrát snad musel 
každý, a to díky všem partnerům, kteří 
naši soutěž podpořili. Ples byl zakončen 
slavnostním zašlapáváním šerp, které 
otevřelo poslední etapu studia žáků po-
sledních ročníků. Každý z účastníků si 
ples užil podle svého, všichni si odnesli 
zážitky, dojmy, pocity… 

Maturita je důležitý mezník v životě 
každého žáka. Ne nadarmo se jí říká 
zkouška z dospělosti. Neméně náročné 
budou i závěrečné zkoušky ošetřovatelů. 
Ať se všem podaří uspět, držme jim pěs-
ti. Děkujeme, že jsme mohli být v pro-
dukci „Filmová noc.“   Renata Dušková

„Filmová noc“ se probudila do mrazivého slunečného rána!

28. dubna od 19 hodin se v náchod-
ském Beránku uskuteční bene� ční kon-
cert Anny K. Přijďte i Vy a oslavte s námi 
20 let výročí založení Domova sv. Josefa 
v Žirči, dosud jediného lůžkového zaří-
zení pro nemocné roztroušenou skle-
rózou mozkomíšní v  celé ČR. Výtěžek 

z akce pomůže vybudovat nový lůžkový 
výtah pro budovu odlehčovací služby, 
která slouží nejen lidem s RS, ale i jiným 
hendikepovaným z celé republiky. Před-
prodej vstupenek je možný na  http://
www.beraneknachod.cz. Těšíme se 
na společný zážitek.                           AK

NĚMČINA
překlady

běžné, odborné,
soudní

Tel. 603 440 969



*Rozvedený 49 let, 175/85, hledá štíh-
lejší ženu do 50 let z Náchoda, která má 
ráda přírodu. Jen vážně. Tel. 721 655 611

*Pronajmu byty 2+1 velké [97m a 
87m čtverečných] se zahradou v Hro-
nově. Tel.č. 736 537 033

*Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk v 
Náchodě ulice Běloveská. Nájem 8900,-
Kč + energie. Vratná kauce 3měsíční ná-
jem. Tel. 774224446
*Hledám pronájem bytu 3+1 nebo 
domečku ve Velkém Poříčí nebo okolí. 
Tel.604 972 994

*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v osobním 
vlastnictví v Náchodě, upřednostním lo-
kalitu sídliště Plhov nebo ul. Běloveská. 
Možnost koupě bytu i s nájemníkem. Tel. 
774 223 981
*Pronajmu byt 2+1 v os. vl. v Náchodě, 
ul. Běloveská, 7NP s balkonem a výhle-
dem do přírody, celková plocha 63m2. 
Nájem 7000+energie, kauce 15000Kč. 
Tel.776 321 263
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v osobním 
vlastnictví v Náchodě, upřednostním lo-
kalitu sídliště Plhov nebo ul. Běloveská. 
Možnost koupě bytu i s nájemníkem. Tel. 
774 223 981
*Pronajmu 2+1 ve Studnici, obchod, 
škola, pošta v místě. Povinná kauce, tel. 
608 86 98 85
*Pronájem bytu Náchod  - krásný, zá-
novní plně vybavený a bezbariérový byt 
2+kk s balkónem, šatnou a samostatným 
sklepem vedle bytu.  Vytápění a ohřev 
vody centrální. Cena 12.000 Kč/ měsíc + 
poplatky a energie cca. 3.400 Kč. Tel.603 
895 562, e-mail: frantabrzak@gmail.com
*Rozvedená žena koupí menší byt v 
Náchodě, zavolejte prosím na tel. 774 
777 073
*Pronajmu byt 1+1 v Náchodě na sídlišti 
Plhov cca 35 m2, byt je v druhém patře, 
volný od 1.4 2022 nájem + energie 7500 
Kč měsíčně. Vratná kauce. Tel 604 437 128  
*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, 
platím v hotovosti, volejte na tel. 776 
566 630
*Prodám družstevní byt 3+1 po re-
konstrukci.Koubovka,Červený Kostelec. 
Cena 2 900 000,- Tel.604 731 846
*Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda 
s  výhledem na zámek. Byt se nachází 
v  centru Náchoda v  docházkové vzdá-
lenosti od nemocnice (500 m), polikli-
niky (200 m), bazénu (300 m), zimního 
stadionu (650 m), nákupní zóny  - Al-
bert, Penny (500 m) i pěší zóny (700 
m). Obývací pokoj je situován na jiho-
východ do ulice Pražská s výhledem na 
Vyhlídku, ložnice s kuchyní na severo-
západ do klidného dvora s balkónem a 
výhledem na náchodský zámek. Prefe-
ruji dlouhodobý pronájem a vzájemně 
korektní vztahy. Jako motivační bonus 

proto po společné dohodě nabízím 
amortizaci případných dlouhodobých 
investic do bytu až do výše jednoho 
ročního nájmu. Údaje: Adresa: Pražská 
1534, Náchod. Dispozce: 3+1. Velikost 
65 m2. Podlaží 5.. Stav: v  původním 
stavu, velice udržovaný, plně vybavený 
(po dohodě je možno i zcela vyklidit). 
Příslušenství: balkón, sklep. Technické 
údaje: panelový byt, zateplený, plas-
tová okna, výtah, dálkové vytápění, 
centrální anténa. Cena: 7.000,- Kč/
měsíc. Služby + teplo + voda: na zá-
kladě zúčtovatelných záloh (cca 3.000 
Kč/měsíc). Vstupní převodní popla-
tek: 7.260,- Kč (po roce bude odečten 
z  třináctého nájmu). Kauce: dva mě-
síční nájmy. Volné: duben 2022. Tel. 
739 056 230
*Pronajmu rodinný domek v Hronově 
na klidném místě za náměstím. Dům je 
po celkové rekonstrukci. K  dispozici je 
terasa, garáž, podsklep, dále zahrádka 
a bazén. Možnost nastěhování podzim 
2022. Foto: viz www.penziondora.eu, 
tel. 777 218 841

*Pronajmeme nebytové prostory v No-
vém Městě nad Metují, zkolaudované 
jako ordinace, přízemí, 105 m2, 7.500 
Kč/měsíčně. Možnost i jako kancelář. 
733 735 709
*Pronajmeme kancelář 40 m2 (neby-
tový prostor) v blízkosti centra Nového 
Města nad Metují (cca 250 m od autobu-
sového nádraží). Lze využít jako kance-
lář či poskytování služeb. Po kompletní 
rekonstrukci. Součástí je WC, umyvadlo 
a další místnost. Prostor se skládá ze 
dvou místností. Nájem 6.000 Kč za 40 
m2 + energie.  Tel. 733 735 709

*Pronajmu zahradu v oblasti služeb 
v Náchodě Na Rybárně  č.pozemku 
1753/10, plocha 900m čtverečních. Tel. 
604246176
*Prodám vzácnou zděnou hrobku z čer-
né švédské žuly v Hronově. Dvoupatrová 
pro 6 osob. Úřední odhad 562 529 Kč. 
Prodám za 190 000 Kč. Tel. 603237069
*Prodám větší stavební pozemek v Dol-
ní Radechové, list vlastnictví 208, par. Č. 
2079, celková výměra 2591 m2, možno 
rozdělit na 2 části. Cena 1.350 Kč/m2. 
Tel. 608 66 77 30
*Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím 
na tel. 775 777 073
*Sháním chatu, chalupu, domek v oko-
lí Náchoda do 20 km na všechny směry, 
nabídněte na tel. 774 777 072
*Koupím les v jakémkoliv stavu i men-
ší výměru. Platím ihned a hotově. Tel: 
773 585 290

*Prodám kvalitní, kosou sekané a tradič-
ně sušené, seno. Uskladněno v papírových 

NEMOVITOSTI

BYTY
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cer� fi kovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Mar� na Tichá        Ing. Mar� n Tichý
         776 622 776                   776 622 777

 

www.reality� chy.cz

PRODÁM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

profesionálové
ve světě

realit

Vaši nemovitost prodáme v AUKCI - navíc u nás NEPLATÍTE provizi!
 776 622 776  776 622 777  info@realitytichy.cz, www.realitytichy.cz

Malý příběh malé chalupy a velkých peněz:
obyčejná a nezajímavá chalupa - majitel nám svěřil její prodej - soused mu 
nabízel 600.000 Kč, my jsme udělali zdarma odhad tržní ceny o 500.000 Kč vyšší 
= 1.100.000 Kč 

udělali jsme perfektní prezentaci: 3D scan, profesionální foto, půdorysy,
videoprohlídky  díky tomu se přijelo podívat 20 zájemců z různých koutů naší 
republiky

jednoznačně: více zájemců = vyšší cena - ale! - musí se to UMĚT  udělali jsme 
elektronickou AUKCI  konečná cena 1.950.000 Kč!!! rozdíl mezi nabídkovou a ko-
nečnou cena je 850.000 Kč!!! a připomínám - původní nabídka byla 600.000 Kč  
rozdíl: 1.350.000 Kč!!!

každý chce prodat za nejvíc - tak proč ne i Vy?

Hledám nového kolegu,
brigádníka na zkrácený úvazek. 
Časově na 2 – 3 dny práce v týdnu.

Náplň prací: řezání desek z po-
lykarbonátu, plexiskla a další 

pomocné práce ve skladu. 
Práce je vhodná pro zkušeného,

šikovného a optimistického senio-
ra, nejlépe z Hronova a okolí.

Tel.: 777 200 452
email:

benes.lubomir@email.cz

Přivýdělek
Hledáme

spolehlivého distributora
pro roznášku novin ECHO.

Náchod
– centrum a Branka

Česká Skalice
– centrum Machov

Informace
na tel. 602 103 775,

e-mail: echo@novinyecho.cz
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*Vdovec 75/170, nekuřák, rád pozná 
ženu přiměřeného věku, které se líbí 
hudba, tanec, toulky přírodou a vše 
pěkné, co můžeme společně prožít. Tel. 
733 517 291
*Vdovec z Náchoda, štíhlý, 60 let, hledá 
ženu z Náchoda a okolí k seznámení. 
Mobil: 739 137 317
*Jsem vdovec 68/172/68 a hledám štíh-
lejší kamarádku pro vzájemné návštěvy, 
procházky, výlety. Náchodsko, Rychnov-
sko. Jsem od Nového Města nad Metují. 
Tel. 702 387 289
*Hledám ženu na vážný vztah, jme-
nuji se Nikol. Věk od 39 do 50 let. Tel. 
605 105 190

*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v osobním 
vlastnictví v Náchodě, upřednostním lo-
kalitu sídliště Plhov nebo ul. Běloveská. 
Možnost koupě bytu i s  nájemníkem. 
Tel. 774 223 981

*Pronajmu byt 2 + 1 (cca 70m2) ve Vel-
ké Jesenici. Volný od března 2022, kauce 
+ nájem. Tel: 737 935 230.
*Hledám spolubydlící, starší ženu, pro-
nájem v RD v Dolní Radechové. Cena 
7000 Kč/měsíčně. Tel. 730 101 205
*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041
*Pronajmu 2+1 ve Studnici, obchod, 
škola, pošta v místě. Povinná kauce, tel. 
608 86 98 85
*Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 1+1 
v klidné části Náchod Běloves. Výhled do 
přírody. Velký balkon, plast okna, zděné 
jádro. Nájem 5500,- + poplatky. Kauce 
nutná. Volný od 1.2.22. Tel:728 076 074
*Prodám družstevní byt 3+1 s balko-
nem, ve II. Poschodí zděného domu, Ná-
chod, Plhov, cena 2.300.000,00 Kč. RK 
nevolat. Tel.č. 607 228 040.
*Pronajmu byt 1+1 40m2 v Náchodě, 
Kladská 1523, 1. patro naproti autobuso-
vému nádraží, volný ihned, nájem 5000,-,
režie 2100,- kauce 15000,-. Tel.777 
606 801

* Pronajmu byt 2+1 velký 96 m 
čtverečných v Hronově. Tel. č. 
736 537 033

*Pronajmu v rodinném dvojdomku 
3+1, v Náchodě V Třešinkách. 8 tis. ná-

jem, 8 tis. inkaso, 10 tis. vratná kauce. 
Tel.774 407 168, volat po 18hod.

*Pronajmeme nebytové prostory v No-
vém Městě nad Metují, zkolaudované 
jako ordinace, přízemí, 105 m2, 7.500 
Kč/měsíčně. Možnost i jako kancelář. 
733 735 709
*Pronajmeme kancelář 40 m2 (neby-
tový prostor) v blízkosti centra Nového 
Města nad Metují (cca 250 m od autobu-
sového nádraží). Lze využít jako kance-
lář či poskytování služeb. Po kompletní 
rekonstrukci. Součástí je WC, umyvadlo 
a další místnost. Prostor se skládá ze 
dvou místností. Nájem 6.000 Kč za 40 
m2 + energie.  Tel. 733 735 709

*Koupíme menší domek nebo byt 
v  přízemí v  Novém Městě nad Me-
tují, nebo okolí Nového Města. Tel. 
776 224 358, volat kromě čtvrtků a ví-
kendů.
*KOUPÍM GARÁŽ S ELEKTŘINOU, 
U KAŠTÁNKU, ČERVENÝ KOSTE-
LEC. TEL: 608 058 742
*Prodám větší stavební pozemek v Dol-
ní Radechové, list vlastnictví 208, par. Č. 
2079, celková výměra 2591 m2, možno 
rozdělit na 2 části. Cena 1.350 Kč/m2. 
Tel. 608 66 77 30
*Koupím les v jakémkoliv stavu i menší 
výměru. Platím ihned a hotově. Tel:773 
585 290

*Prodám kvalitní, kosou sekané a tra-
dičně sušené, seno. Uskladněno v papí-
rových pytlích. Tel. 602 103 775
*Prodám vepřové půlky 55 Kč/kg, + 
droby zdarma. Krmeno z  jídelen. Volat 
po 20. hodině na tel. 605 285 222
*Prodám malé balíky sena 70/50cm/
18kg 100Kč/ks, rovnané štípané dřevo 
1m3 1000Kč. Možnost dopravy. Tel. 
776 049 577
*Prodám skládací invalidní vozík, 
100% stav – málo používaný. Cena 5.000 
Kč. Tel. 704 020 552
*Prodám SENO v  kulatých balících. 
Uskladněno v hale. Tel. 602 959 862
*Prodám vnitřní bílé dveře 80 cm, čás-
tečně prosklené, pravé a levé, zánovní. 
Cena po 1000 Kč. Tel. 608 951 891
*Prodám kulatý stůl o průměru 
90 cm, světlý buk. Foto zašlu. Tel. 
602 103 775

*Koupím staré pohlednice do r. 1945. 
Stačí SMS, zavolám. Tel. 608420808
*Jsem sběratel a koupím autodráhy 
Ites, Gonio, Faro i samotná autíčka. Dě-
kuji za vaše nabídky. Tel. 739 231 783
*Koupím zlaté a stříbrné mince šper-
ky, hodinky, diskrétnost zaručena. Re-
spektuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
*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 jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, staré foto-
gra� e, reklamní fotogra� cké 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 � lmové 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 fotogra� e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

*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 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

*Digitalizace. Převod 8mm � lmů, VHS 
a DV kazet, skenování negativů a diapo-
zitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
*Přijmeme muže, ženy i seniory na 
rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky 
20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359
*Převedu záznamy z videokazet na Fleš-
ku nebo DVD, levně. Tel. 777 554 484.

*Nabízím  řešení paranormálních 
(anomálních) aktivit v  domech či by-
tech, včetně odvádění entit. Diskrétně. 
Vyhledám geopatogenní zóny ZDAR-
MA, za cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, 
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jed-
nání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Nabízím pomoc a řešení při Vašich 
problémech v oblasti zdraví, psychiky, 
vztahů, práce, rodiny. www.petrmicha-
el.cz 773/495 394

PRODÁM

KOUPÍMSEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

BYTY

cer� fi kovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Mar� na Tichá        Ing. Mar� n Tichý
         776 622 776                   776 622 777

 

www.reality� chy.cz

NEMOVITOSTI

RŮZNÉ

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2022

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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 HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

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

Společnost ROMAN - TRANS SPEDI-
TION s.r.o. hledá spolehlivého řidiče 

MKD na potravinářskou cisternu. 
Nutná praxe v MKD, znalost AJ nebo 
NJ výhodou. Víkendy volné. Dobré 
platové podmínky. Více informací

na tel. 602158418
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � rmy, 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

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

Servis a seřízení plastových,
hliníkových oken a dveří
a dřevěnných euro oken

Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.

Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

Dále opravy kování, promazání, seřízení,
výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

Kontakt: +420 773 113 133
E-mail: servisokendveri@seznam.cz

www.opravyokendveri.cz

Žaluzie
výroba, montáž, servis

773 113 133
zaluzie.tp@seznam.cz

Nabízíme práci
na dohodu

obsluha
parkoviště
v Náchodě

Vhodné pro pohyblivě
zdatného důchodce apod.

Tel. 602 145 222

Milí žáci, vážení rodiče,
přestup ze základní školy na  střední je vždy významným mezníkem v  životě 

dítěte, které pomalu dospívá a přemýšlí, jakou profesní cestou se vydat. Kdo jiný 
může znát děti lépe než my jako rodiče! Někdy se naše představa o budoucím po-
volání našich dětí méně či více rozchází s představou jejich. Víme, jak je z pozice 
rodiče těžké své dítě přesvědčit k podle nás správnému výběru, či mu jen vysvětlit, 
co jednotlivé školy nabízí, jaké možnosti má při výběru studijního oboru a samo-
zřejmě také, jaké uplatnění bude mít po ukončení studia na  trhu práce. INSPI-
RUJTE SE U NÁS! Jsme Střední odborná škola sociální a zdravotnická Náchod. 
Jsme škola rodinného typu. Vedle výuky v žácích podněcujeme hodnotné lidské 
vlastnosti, které jsou pro sociální a zdravotnickou práci nezbytné. Naší prioritou 
je mít na jedné straně spokojeného a vyrovnaného učitele a na straně druhé spo-
kojeného žáka a  jeho rodiče. Nasloucháme individuálním potřebám žáků, hle-
dáme řešení, vyskytne-li se problém, jsme otevřeni komunikaci. Vyžádá-li si to 
výjimečná situace, žákům umožníme i možnost přestoupit v rámci jednotlivých 
studijních oborů.  

Zajímá vás, čím se dále naše škola liší od ostatních škol? Co vám můžeme oproti 
jiným školám nabídnout? Inspirujte se již nyní na webu školy! Staňte se fanouškem 
školního Facebooku! Zavolejte nám a buďte s námi v centru dění! Náchodská zdrávka 
vám nabízí studijní maturitní obory Praktická sestra a Sociální činnost a učební 
obor Ošetřovatel.  Významným partnerem školy je Oblastní nemocnice Náchod, kte-
rá je po FN Hradec Králové také největším zaměstnavatelem zdravotnických pracov-
níků. V ONN také naši žáci oboru Ošetřovatel a Praktická sestra absolvují odbornou 
praxi. Zde mají jedinečnou příležitost získávat praktické dovednosti na  špičkových 

pracovištích, seznámit se s nejmodernější technologií a přístrojovým vybavením. Při 
výuce odborných předmětů a zejména odbornou praxí je doprovází erudovaní učitelé, 
odborníci z praxe, kteří současně vykonávají svou další profesi přímo v náchodské ne-
mocnici! Trénink sestřiček a ošetřovatelů probíhá v začátcích v moderních učebnách, 
které simulují ty nejmodernější nemocniční pokoje.

Žáci oboru sociální činnost vykonávají své průběžné praxe v zařízeních sociál-
ních služeb na Náchodsku, dále také v mateřských školách a stacionářích. Pro výuku 
metodické práce využíváme vybavenou keramickou dílnu, učebnu hudební a vý-
tvarné výchovy…

Do podání přihlášek na střední školy ještě nějaký čas zbývá. Všem přejeme, 
ať rozhodnutí provází váš záměr. Jste empatičtí, máte chuť pomáhat a pečovat? 
Vyhovuje vám individuální přístup a  škola rodinného typu? Střední odborná 
škola sociální a zdravotnická Náchod – Evangelická akademie je ta SPRÁVNÁ 
VOLBA. Čas na rozhodnutí máte do 1. března 2022!

Jsme velice potěšeni zájmem o naši školu a věříme, že v tomto článku (a na webu 
školy www.socea.cz i na Facebooku) naleznete zásadní informace, které Vám po-

mohou v rozhodování.  Naše škola je místo, kde proži-
jete další studijní období v kolektivu prima spolužáků 
a vstřícných pedagogů.

Mgr. Bc. David Hanuš, ředitel
Kontakt: +420 491 427 851    
https://www.socea.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
nebo facebook Střední-odborná-škola-sociální-a-zdra-
votnická-EA-179489000415803

VYBÍRÁTE STŘEDNÍ ŠKOLU? POJĎTE SE INSPIROVAT!

Nabízím
veškeré zemní práce bagrem. 

Třídění zeminy, demolice, vrtání sloupky
a  patky, terénní úpravy, nádoby

na dešťovou vodu a jímky, odstraňování 
pařezů a náletových dřevin. 

Více informací na tel.774224446

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 4. 2022

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

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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 HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

Do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY
na kasu, do provozu, točení zmrzliny.

Vhodné pro studenty i důchodce
Nástup je od dubna 2022

Více info na tel.: 731 457 620

SOUTĚŽ
Vyhrajte lístek
na vystoupení 

DAMICHI 
Stačí odpovědět na otázku,

kdy vystoupí 
v ROYAL MUSIC CLUBu

v Náchodě?

Odpovědi s uvedením Vašeho 
jména a místa bydliště zasílejte 

pouze e-mailem na
echo@novinyecho.cz

do 12.4.2022.

Do předmětu napište SOUTĚŽ.
Z došlých správných odpovědí 

vylosujeme 5 výherců,
kteří obdrží lístek na vystoupení 

největší retropárty.

pytlích. Možno dovézt. Tel. 602 103 775
*Prodám akustickou kytaru Sigma 
DM-15, přední mahagonová deska, ma-
hagonový krk, zakoupená na podzim 
2021, perfektní stav, krásný zvuk. Cena 
8000 Kč. Tel.728 770 449
*Nabízím velmi zachovalé střešní žla-
by, svody, kolena. Tel. 608 307 589
*Prodám zachovalou málo používanou 
manželskou dvoupostel s polohovatel-
nými lamelovými rošty včetně latexo-
vých matrací. Pevnou součástí je i zadní 
čelo s poličkami a nočními stolky. Design 
- imitace buk. Důvod prodeje: rozvod. 
Kupní cena 35 tis. Kč. Prodám za 12 tisíc 
Kč. Tel.: 603237069 
*Prodám secesní ocelová vrata dvou-
křídlá s ozdobnými prvky (asi r. 1911; 
nemohu doložit). Vrata demontována, 
opískována, uskladněna v suchém pro-
středí. Rozměry: Š 2,92 m; V 2,03 m vč. 
ozdobných hrotů (1,78 m bez nich). Vý-
plň ocel. plech cca 2 mm. Cena 8900 Kč. 
Tel: 732129224
*Prodám malé balíky sena 70/50cm 
18kg 100Kč/ks
*PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO 
LISTNATÉ A JEHLIČNATÉ. TEL. 728 
826 486
*Prodám kulatý stůl o průměru 90 cm, 
světlý buk. Foto zašlu. Tel. 602 103 775

*Koupím starý elektromotor v bedně 
na kolečkách. Tel. 603 487 428
*Koupím kvalitní housle. Nabídky pro-
sím na tel. 608 328 900
*Koupím staré jízdní řády ČSD a ČSAD, 
železničářské uniformy a jakékoliv věci 
týkající se železnice. Tel. 603 549 451
*Koupím zlaté a stříbrné mince šperky, 
hodinky, diskrétnost zaručena. Respek-
tuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
*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 jakékoliv staré fotoaparáty a 
příslušenství - objektivy, staré fotogra� e, 
reklamní fotogra� cké 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 � lmové pla-
káty 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 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotogra� e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

*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, časopi-
sy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, ve-
terány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím Vaši celou sbírku (pozůs-
talost) mincí, bankovek, plakátů, po-
hlednic, knih, časopisů, obrazů, skla, 
porcelánu, hraček, vláčků, autíček, 
angličáků, hodin, hodinek, LP desek, 
CD a všeho možného, i na náhradní 
díly. TEL.: 777 579 920

*Digitalizace. Převod 8mm � lmů, VHS 
a DV kazet, skenování negativů a diapo-
zitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
*SeniorCountry z Náchoda hledá ban-
jistu. Tel. 778 149 790

*VELIKONOČNÍ MAZANCE - 
obyčejné nebo máslové s  mandlemi 
objednávejte na tel. 606 656 000. Vo-
lejte po 17.hod. Dovoz dle dohody.

*Hledám řidiče a údržbáře pro příleži-
tostný přivýdělek cca 1 x týdně nejlépe 
Nové Město a okolí. Tel: 733 774 788
*Odstraňte mech a provzdušněte Váš 
trávník. Půjčím motorový provdušňo-
vač - vertikutátor, cena 450 Kč. Telefon 
605957399.

*Nabízím řešení paranormálních (ano-
málních) aktivit v  domech či bytech, 
včetně odvádění entit. Diskrétně. Vyhle-
dám geopatogenní zóny ZDARMA, za 
cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, 
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jed-
nání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Prodám kulatý stůl o průměru 90 cm, 
světlý buk. Foto zašlu. Tel. 602 103 775
*Přijmeme muže, ženy i seniory na roz-
voz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky 20-
30 tis. Kč. Tel. 777 803 359

RŮZNÉ

KOUPÍM
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18. ročník Cestománie klepe na dveře
Po 3 letech pořádají v Horních Rybníkách již 18. ročník Cestománie. Akce cestopisných přednášek a setkání cestova-

telů se bude konat v sobotu 9. dubna 2022 od 16:00v budově obecního úřadu. „I v letošním roce jsme zachovali tradiční 
formát programu, 3 bloky cestopisných přednášek, se kterými letos zavítáme na 3 kontinenty. Ponechali jsme velkou 

část plánovaného programu z neusku-
tečněné akce v  roce 2020. Poprvé za-
míříme na safari a do pouští Namibie 
a  kontrasty Afriky uvidíme i  cestou 
na  Kilimandžáro. Ochutnáme krásu 
Barmy a půjdeme po stopách prvních 
cestovatelů v Himálaji. Objevíme i za-
jímavé kouty Evropy, nádherný ostrov 
Helgoland, známou lyžařskou oblast 
Ischgl a  severské oblasti Laponska 
nebo Ruska,“ říká o  letošní Cestomá-
nii Václav Vencl ze Spolku pro sport 
a  cestování SPACE. Po  celou dobu 
bude pro účastníky akce připraveno 
občerstvení a kromě už tradičních čes-
kých pochoutek, připravíme i nějakou 
exotickou dobrotu. Pro aktivní účast-
níky je připravena oblíbená divácká 
vědomostní soutěž s losováním o zají-
mavé ceny od našich sponzorů.

Revitalizace parku starých lázní zahájena
V tomto týdnu byla zahájena pláno-

vaná obnova parku v  lokalitě starých 
lázních v  Bělovsi. Majitelem i  tohoto 
nyní upravovaného pozemku o rozlo-
ze cca 1,2 ha se na přelomu roku stalo 
město Náchod, které je tak po mnoha 
letech vlastníkem celého tohoto území 
cenného pro rozvoj lázní. Zhotovite-
lem prací v  objemu 1,3 milionu Kč, 
které budou probíhat do  července, je 
pan Jakub Hrůša z Machova.

Vlastním pracím předcházela pa-
sportizace a zhodnocení stavu jednotli-
vých stromů. Celkem bylo zhodnoceno 
63 stromů, mezi nimiž jsou i čtyři vzác-
né metasekvoje čínské, nejvíce zastou-
pené jsou pak javory a  nechybí např. 
břízy, duby, smrky, jasany, olše a další. 
Plánované zásahy řeší jednak pokáce-
ní nebezpečných a hynoucích stromů, 
ale také zdravotní nebo bezpečnostní 
ošetření stromů ostatních. Na  místě 
pokácených stromů, jejichž stav byl vy-
hodnocen jako kritický, bude provede-
na náhradní výsadba. Vysázeny budou 
čtyři břízy bělokoré, jeden javor mléč-
ný a  jasan ztepilý s  obvodem kmene  
12-14 cm. 

„Souběžně s  revitalizací se začíná 
zpracovávat projektová dokumenta-
ce na obnovu parku, včetně osvětlení, 
cestní sítě, mobiliáře atd., tak aby už 
letos mohla být tato II. etapa zaháje-
na a park se podařilo co nejdříve zpří-
stupnit veřejnosti,“ uvedl místostaros-

ta Jan Čtvrtečka. „V průběhu letošního 
roku zahájíme také práce na studii lá-
zeňských pavilonů včetně rekonstruk-
ce stávajících budov. Tato investice by 
se mohla spustit již v  příštím roce,“ 
upřesnil další záměry starosta Jan 
Birke.

Musher z Náchoda obstál v těžkých severských podmínkách
Závodní tým sibiřských husky 

Nordictass z  Náchoda se s  mushe-
rem Václavem Zetkem zúčastnil Mis-
trovství světa IFFS ve švédské Särne 
na  trati dlouhé 300 km. V  non-stop 
závodě vybojoval mezi velmi silnou 
konkurencí krásné 9. místo. Z české 
výpravy to byl jediný tým, který tak 
náročný závod při teplotách místy 
až -20 stupňů a  tvrdých severských 
podmínkách dokončil.  

„Na náš první long o délce 300 km 
jsme se připravovali od konce srpna 
2021. Naše psí smečka byla složena 
ze samých mladých psů, pro které to 
byl po Šediváčkově longu druhý zá-
vod na sněhu. Osmým pejskem byla 

naše 9,5letá Andy,“ říká členka týmu 
Zdenka Dušková.

„Na start se v naší kategorii posta-
vilo 16 týmů, takže hromadný start 
byl krásný adrenalin. Po  ujetí asi 
1 km jsme byli první. To mě trochu 
vyděsilo a tak jsem začal více prošla-
pávat dečku, abych pejsky zpomalil. 
To jsem dělal až do  20. kilometru, 
kdy se před nás přehnalo 6 týmů. Dál 
už to bylo celkem v klidu a po 85 km 
jsme dojeli na chekpoint jako sedmí. 
Po čtyřech hodinách povinné pauzy 
jsme pokračovali na  120 km úsek. 
Zhruba na 20 km jsme dojeli skupinu 
bojující o 4. místo. Asi po 2 km jsem 
se rozhodl je předjet a pokračovat si 
ve svém tempu. Při stoupání do hor 
jsem už za sebou nikoho neviděl, bo-
hužel ani před sebou. A to se mi stalo 
osudné. Přehlédl jsem jednu značku 
a již ve tmě jsem si vyjel asi největší 
kopec v okolí. Musel jsem i dvakrát 
zastavit, abych se vydýchal. 

Když jsem se ohlédl, trochu jsem 
se zděsil, jelikož v  dálce jsem viděl 
tři čelovky jak odbočují pod kop-
cem vpravo. A  tak jsem Lumpinu 
otočil zpět a pomalu se začal z kop-
ce vracet. Byl jsem na  sebe naštva-
ný, že jsem to pejskům zkazil. Pejsci 
to věděli a  začali přidávat. Já místo 
toho, abych je uklidnil, jsem se k nim 
přidal a začal s nimi nahánět znovu 
celou tu skupinu třech musherů. Do-

honit se nám všechny nepovedlo, ale 
i tak jsme ráno dojeli po 120 km jako 
pátí.

Noční honička po mém asi 20-30 
minutovém bloudění stála pejsky 
hodně sil, byla to moje velká chyba. 
Po  6 hodinách další povinné pauzy 
a  prohlídce veterinárním týmem, 
kdy všichni byli v pořádku, jsme vy-
razili na dalších 85 km. Bylo mi jas-
né, že je po závodění, a že pojedeme 
podle pejsků. Dělal jsem jim proto 
vždy po přibližně 20 km pauzy, aby-
chom etapu i když pomalu ale přece 

ujeli. To se nám nakonec podařilo, 
ale až na 9. místě,“ popisuje průběh 
závodu musher Václav Zetek. 

„Chtěl bych poděkovat mé part-
nerce Zdeničce a  Páťovi, kteří také 
pilně trénovali, ale hlavně vše zařídi-
li a dělali nám zázemí na závodech. 
A  na  ty naše psí čumáčky jsme ne-
skutečně hrdí, mají v sobě obrovský 
potenciál a  spoustu výzev před se-
bou. Moc děkujeme všem, kteří nám 
fandili a samozřejmě našim sponzo-
rům,“ dodává s nadšením Zetek. 
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Nové zázemí
pro kavárnu Láry

Koncem března začala rekonstruk-
ce objektu v  Hurdálkově ulici v  Ná-
chodě, ve kterém je umístěna kavárna 
Láry Fáry a výukové centrum Helen 
Doron. Předmětem rekonstrukce 
je  i  půdní vestavba nových trénin-
kových bytů pro potřeby neziskové 
organizace Pferda a rozšíření učeben 
jazykové školy Helen Doron. Obě 
organizace před zahájením stavby 
čekalo stěhování do náhradních pro-
stor a  kavárnu Láry Fáry tak nyní 
najdete v bistru Pecka na Kamenici. 
Stavební úpravy přijdou na  bezmála 
6,65 milionů Kč.  

„Obě zmíněné organizace jsou 
dlouhodobými nájemci těchto prostor 
v  majetku města Náchoda a  máme 
s nimi ty nejlepší zkušenosti. Kavárna 
Láry Fáry má v  centru města již své 
nezastupitelné místo, lidé sem rádi 
chodí a svou návštěvou podporují dob-
rou věc. I proto jsme se rozhodli v rám-
ci rekonstrukce objektu ve  vlastnictví 
města zohlednit i  jejich další rozvoj,“ 
upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

Sběratelská burza
Poslední březnovou sobotu pro-

běhlo již tradiční jarní setkání sběra-
telů všech oborů v Polici nad Metují. 
Sběratelé se přicházejí pochlubit no-
vými přírůstky do svých sbírek, vy-
měnit mezi sebou sbírkové předměty 
a také si jen tak popovídat. Všechno 
tohle je totiž důležité. Koneckonců 
třeba i Muzeum papírových mode-
lů díky kontaktu se sběrateli získalo 
několik krásných věcí, které slouží či 
sloužily jako doprovod k  výstavám 
nebo jsou ve stálé expozici.

„Nikdy nevíte, co vás cvrnkne do 
nosu, nikdy netušíte, zda není právě 
tahle věc vaším osudem,“ říká jeden 
z vystavovatelů. A sbírat se dá skuteč-
ně všechno. O tom se mohli návštěv-
níci výstavy přesvědčit sami.

Stříhání
a prořez stromů

Tel. 724 173 560
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