Příští Echo vychází 6. května 2022
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28 000 VÝTISKŮ

V česko-polském příhraničí budou
jezdit vlaky GW Train Regio
Královéhradecký kraj uzavřel smlouvu na zajištění veřejné železniční dopravy v poslední chybějící části jeho
území. Drážní dopravu v česko-polské
příhraniční oblasti v dalších 10 letech
zajistí společnost GW Train Regio.
„Loni v září jsme s Českými uzavřeli
smlouvu na zajištění veřejné železniční
dopravy na většině území Královéhradeckého kraje. Chybělo nám ale smluvně
zajistit poslední část v rámci příhraniční
dopravy na Trutnovsku a Náchodsku.
To se nám teď podařilo a mezi Teplicemi
nad Metují, Trutnovem a státními hranicemi budou v dalších 10 letech jezdit
vlaky GW Train Regio. Tyto služby budeme objednávat po vzájemné dohodě
s Úřadem maršálka Dolnoslezského vojvodství s cílem zajištění mezihraničního železničního spojení pro občany ČR
a Polska. Našim polským partnerům
patří velké poděkování za spolupráci,“
uvedl hejtman Martin Červíček.
Drážní dopravce GW Train Regio
bude od 16. dubna 2022 zajišťovat
dopravu na těchto tratích: trať č. 027
Teplice nad Metují – Meziměstí – Mieroszow – Walbrzych – Wroclaw a trať
č. 043 Trutnov – Královec – Lubawka
– Kamienna Gora – Sedzislaw

Podle propočtů by vlaky GW Train
Regio měly za desetileté období najezdit více jak 273 tisíc kilometrů, za které
kraj dopravci zaplatí 44 milionů korun.
Královéhradecký kraj hlavní část železničního tendru dokončil v září roku
2021. V regionu díky tomu od prosince
2021 zajišťují na objednávaných tratích
veřejnou drážní dopravu České dráhy.
Jejich vlaky za dobu 10 let v regionu
najedou 58 milionů vlakokilometrů,
za které kraj zaplatí 9,3 miliardy korun.
V rámci trvání nové smlouvy dopravce
nasadí čtyři desítky nových nízkopodlažních vlaků. Omlazením tak projde
až 70 % všech vlaků nasazených v Královéhradeckém kraji.
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Živé vysílání
Průběh II. etapy revitalizace
Husova náměstí v České Skalici můžete sledovat online díky
kameře, která snímá plochu
stavby z věže staré radnice.
Vysílání probíhá živě, proto
není možný posun v čase. Tato
část revitalizace by měla být
dokončena koncem listopadu
2022.
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BLAHOPŘÁNÍ
17. dubna 2022 oslavili
0LODGDD-RVHI 1RYiÿNRYL
z Velké Jesenice 70 let
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Jarmila Zemánková,
Jarmila VINOTÉKA Tyršova
Zemánková
ul. 65, Náchod
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstní TGM)

(vjezd na náměstí TGM)

GRILOVACÍSEZÓNA
SEZÓNA ZAČÍNÁ
GRILOVACÍ
ZAČÍNÁ

12
vín,lahvová
lahvovávína
vínatuzemská
tuzemskái izahraniční
zahraniční
12 aavíce
vícedruhů
druhůrozlévaných
sudových vín,
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www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA

Dne 23. dubna uplynulo 15 smutných let,
kdy nás opustil náš drahý manžel,
tatínek a dědeček.

pan Václav Hronek
z Náchoda.
Vzpomíná s láskou celá rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 28. 4. 2022 uplynulo 7 smutných let,
kdy nás navždy opustil manžel, otec a dědeček,

pan Miroslav Králíček
z Nového Města nad Metují.
Stále vzpomíná manželka,
syn Petr s Irenou a vnučka Petra

VZPOMÍNÁME
Dne 4.5.2022 uplyne 5 smutných let,
kdy nás navždy opustila naše drahá dcera,
manželka, maminka a babička

paní Lenka Juránková
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Studenti náchodského gymnázia
se umí prezentovat
Šestatřicet nejlepších týmů reprezentujících střední školy z celého Česka
a Slovenska se ve čtvrtek 21. dubna utkalo v pražském Kongresovém centru
na největším klání prezentačních dovedností – Grandfinále Prezentiády. Vítěze
vybírala porota složená z předních českých odborníků v oblasti prezentačních
a komunikačních dovedností, etikety, marketingu nebo improvizace.
Třináctého ročníku se zúčastnilo 1100 žáků a studentů z více než 400 dvoučlenných, nebo tříčlenných týmů. Jedná se o největší počet soutěžících v historii soutěže.
Klání začíná pro týmy vytvořením a odevzdáním soutěžní prezentace. Letos
měli soutěžící na výběr z témat Jak bych učil já a Jedenácté přikázání. Studenti, kteří projdou nominačním kolem, jsou poté pozváni na krajské kolo, kde
svůj výtvor prezentují před publikem a porotou. Nejlepší dva týmy postupují
do Grandfinále, které je rozděleno na dvě části. V té dopolední týmy prezentují
podobně jako na krajských kolech, na přípravu svých prezentací ale mají jen
deset dní. Letošní témata pro grandfinalisty byla Pravda, nebo úkol a ASAP.
Do odpolední části pak postupuje šest nejlepších týmů. Každý rok před nimi
stojí jiný úkol, letos dostali soutěžící rešerši na téma Auto budoucnosti a sadu
36 slajdů, ze kterých mohli svou prezentaci sestavit. Na přípravu měli 70 minut.
Vítězem se stal tým z gymnázia v Mladé Boleslavi a hned druhé místo obsadil
tým Kámen úrazu z Jiráskova gymnázia v Náchodě.

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Květen
v Senior klubu
Senioři ČR z Městské organizace
Náchod vás zvou do klubovny seniorů
na čtvrteční programy v květnu.
5. 5. od 14 hod. „Podél českých řek
– Otava“, filmová procházka podle
toku řeky s prohlídkou památek a výkladem.
12. 5. od 14 hod. „ Montenegro
– Černá Hora“, promítání ze své cesty
s vyprávěním si pro nás připravil p. Z.
Nývlt.
19. 5. od 14 hod. „Pásmo dětí ze ZŠ
Babí“, které si připravily ke svátku matek pod vedením p. učitelky Korcové.
26. 5. od 14 hod. „ Perly panny Serafinky“, operetka Rudolfa Piskáčka.
Na naše programy zveme všechny
příznivce klubovny seniorů, i nečleny
naší organizace. Na vaše návštěvy se
těší členové výboru SČR, MO Náchod,
Rybářská 1819.

Jubileum
jaroměřského
sochaře
Akademický sochař Petr Novák
z Jaroměře se dožívá 65 let. Je to známý
český výtvarník, sochař i malíř, tvůrce
mnoha plastik hipických (s koňmi) i sakrálních. Jeho díla zdobí veřejný i soukromý prostor v tuzemsku i v zahraničí.
Od svého narození před 65 roky v rodné
Jaroměři dne 5. května 1957 žije a stále
pracuje v Jaroměři a Josefově.
Petr Novák je absolventem čtyřleté
Střední průmyslové školy kamenicko-sochařské v Hořicích v Podkrkonoší a šestileté Akademie výtvarných
umění v Praze. Jeho velmi obsáhlé dílo
dokumentuje řada katalogů, z nichž je
dosud nejrozsáhlejší italsko-anglicko-český katalog, který vyšel v italských
Benátkách k jeho zahraniční výstavě.
Za připomínku stojí jeho klasická
díla v Jaroměři a Josefově. V Josefově
je to busta TGM v Masarykových sadech. V Jaroměři bronzový figurální
pomník prezidenta T. G. Masaryka
před budovou ZŠ na Ostrově nebo
figurální socha papeže svatého Jana
Pavla II. v jaroměřském děkanském
chrámu. Z monumentálních soch
budí obdiv nadživotní jezdecká socha
prezidenta TGM před Muzeem TGM
v Lánech, či sousoší, monumentální
pomník, padlým koním v bitvě u Střezetic za prusko-rakouské války r. 1866.
PhDr. Jiří UHLÍŘ,
(redakčně kráceno)

str.

Tel. 602 103 775

info: 777 602 884
www.realityeu.com
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Rekreační objekt, před rekonstrukcí. V budově je vyprojektováno celkem 10 apartmánů
ve dvou podlažích, tři apartmány jsou mezonetové s využitím podkroví jako třetího
podlaží. Společné prostory, wellness, sauna.
Budova je zděná, částečně podsklepená, se
Cena: 7 990 000,- Kč zpevněným přístupem na nádvoří.

Prodej pozemku k výstavbě RD v klidné části Náchoda, výměra 954 m2 .......................... 1 990 000,- Kč
Venkovská chalupa , klidná část, 2 místnosti v Slatině nad Úpou ..................................... 2 390 000,- 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
Obchodní prostory v Náchodě Komenská ul. s výlohami ........................................10 000,- Kč/měs.+sl.

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz:
Je mojí povinností oplotit si pozemek, který vlastním?
Obecně není dána povinnost oplocovat si vlastní pozemky. Je
pouze na vašem zvážení, jestli si plot postavíte. Není ani právními předpisy určeno, který ze sousedů při společné hranici má plot
postavit.
Výjimečně může oplocení nařídit soud. Učiní tak na návrh souseda a po zjištění
stanoviska stavebního úřadu, kterým ale není vázán. Soud může uložit vlastníkovi
pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu
sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků. To
může být případ obtěžování souseda neukázněným psem, přebíháním drůbeže či pasoucího se dobytka, případně přelétávajícími míčky ze sousedního hřiště.
Některé pozemky se naopak oplocovat nesmí - obecně je zakázáno oplocovat les
nebo pozemky v aktivních záplavových územích. Oplocení (a to jakékoli) nevyžaduje
stavební povolení, dokonce ani ohlášení stavebnímu úřadu.
JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

Galavečer krajského fotbalu
Ve čtvrtek 14. 4. 2022 se
od 18:00 uskutečnil již 11. galavečer
krajského fotbalu Královéhradeckého
kraje, a to v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. V krásných
prostorách tohoto secesního sálu se
sešlo na „zelený čtvrtek“ 250 hostů
z řad fotbalového hnutí celého našeho kraje. Nechyběli samozřejmě známí a významní hosté, a to například
hejtman Královéhradeckého kraje
a senátor Mgr. Martin Červíček, místostarosta města Náchod Ing. Martin Čtvrtečka, nebo třeba emeritní senátor JUDr. Miroslav Antl.
V průběhu večera došlo na předání
cen 32 oceněným osobnostem královéhradeckého fotbalu, a to celkem
ve 12ti anketách. Došlo mimo jiné
na vyhlášení nejlepšího fotbalisty
desetiletí krajských soutěží, o kterém hlasovali samotní návštěvníci
tohoto galavečera. Nejlepším fotbalistou desetiletí se pak stal na základě
hlasů Martin Merganc. Na druhém

místě skončil Michal Blažej a bronzový stupínek pak obsadil Aleš Hašek.
Vrcholem celého večera byla tradičně anketa Jana Modřického, kterou
získalo 5 zasloužilých fotbalových
osobností našeho kraje: Zdeněk Vodák, Vlastimil Hradecký, Dušan Galba, Ing. Vladimír Beneš a Ing. František Dejnožka. Rád bych poděkoval
všem, kteří se podíleli na organizaci
Galavečera a všem našim partnerům,
kteří přispěli materiálně i finančně
na zabezpečení této významné akce.
Galavečer měl i charitativní podtext,
kdy se vybralo od dobrovolných dárců
10.000,- Kč, které poslouží společnosti
Pferda, která se stará o mentálně postižené a zapojuje je do pracovního procesu v rámci kaváren Láry Fáry. Šek
na 10.000,- Kč předal předseda OFS
Náchod Petr Vítek zakladatelce a ředitelce neziskové organizace Pferda Ivě
Laštovicové. Všem dárcům děkujeme
za podporu tohoto smysluplného projektu.
Ing. Petr Vítek

Žluté kytičky se vrátí do ulic 11. května!
Veřejná sbírka Český den proti
rakovině, pořádaná neziskovou organizací Liga proti rakovině, se po dvou
letech vrací do tradičního květnového termínu – proběhne ve středu
11. května (na pevných prodejních
místech od středy 11. 5. do neděle 15.
5.). Při letošní sbírce dárci dostanou
ke kytičce s fialovou stužkou i informační letáček o prevenci nádorových
onemocnění reprodukčních orgánů,
konkrétně děložního čípku a varlat.
U rakoviny děložního čípku se jedná
o účinné očkování proti HPV viru,
který je původcem až 99 % onemocnění. Rakovinu varlat mohou muži
odhalit při samovyšetřování ještě
v raném stadiu, a nastoupit tak včasnou léčbu. Ve středu 11. května tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách
vyrazí do ulic nabízet kytičky a letáčky. Minimální příspěvek za jednu
kytičku činí 20 Kč. Přímo na náměstí
v Náchodě najdete v tento den od 9
do 18 hodin stánek Ligy proti rakovině Náchod, kde bude také možné
zakoupit symbolické kytičky. Pokud
lidé „svého“ dobrovolníka nepotkají,
mohou podpořit aktivity Ligy proti

rakovině i na dálku. Stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KVET
30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS
KVET 90 na číslo 87 777. Výtěžek
sbírky slouží k základnímu cíli Ligy –
snížení úmrtnosti na rakovinu v České republice. Finance budou rozděleny podle dlouhodobých pilířových
programů, kterými jsou nádorová
prevence, zlepšování kvality života
onkologicky nemocných, podpora
onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace onkologických pracovišť.

V loňském roce se v našem regionu zapojilo do sbírky 32 skupin
dobrovolníků, z toho 12 středních
škol. Náchodská Liga proti rakovině
dosáhla historicky nejlepšího výsledku a v počtu prodaných kytiček
s výsledkem 12 833 kusů se s velkým
náskokem nečekaně ocitla na 1. místě v celé České republice! Proto pevně doufáme, že i tentokrát se jako
každoročně budeme moci spolehnout na podporu a vstřícný přístup
veřejnosti!
Liga proti rakovině Náchod, z. s.

Lidovce v kraji povede Jiří Veselý
Zástupci královéhradeckých lidovců si počátkem dubna na krajské konferenci
zvolili své nové vedení. Předsedou krajského výboru KDU-ČSL se stal kardiolog
Jiří Veselý z Broumova. Posty místopředsedů obsadili místostarostové Červeného
Kostelce a Jičína – Jiří Regner a Petr Hamáček.
Nově zvolený předseda Veselý není v krajské politice žádným nováčkem.
V roce 2008 vedl kandidátku Koalice pro Královéhradecký kraj, opakovaně byl
zvolen krajským zastupitelem a už několik let je také členem zdravotního výboru
kraje. Dlouhodobě působí v krajském předsednictvu KDU-ČSL, krajským předsedou byl poprvé zvolen již v roce 2009. Za svoji hlavní prioritu nyní považuje
posílení komunikace mezi politiky a občany.
„Vývoj války na Ukrajině a její dopady na Evropu bude pro Českou republiku
nelehkou zkouškou, abychom ji úspěšně složili, bude nutné, aby celá společnost držela při sobě. To se povede pouze tehdy, když občané budou krokům vlády rozumět.
Vrcholní politici však musí rozumět také obavám občanů. Věřím, že k této obousměrné komunikaci nové krajské vedení KDU-ČSL významně přispěje,“ řekl Jiří
Veselý.
(SD)
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Jdu za lepším!
Do Dobrušky
seřizovač CNC strojů

Jsme česká firma s tradicí od roku 2004. Nabízíme tým přátelských kolegů 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

Sněžka Náchod Vás zve do své

nově otevřené podnikové prodejny
na adrese Jugoslávská 260, Náchod,
ve které je i nové výdejní místo
služby Zásilkovna.
Nakoupíte zde kvalitní koženou galanterii,
ruční české výroby pro sebe, své blízké,
ale i Vaše obchodní partnery.
Otevřeno PO-PÁ 8:00-16:00 hodin.

NOVĚ
otevřená
prodejna značkové obuvi

RIEKER

Navštivte i náš eshop: kabelky-snezka.cz

Hurdálkova 152, Náchod
(naproti kinu Vesmír)
Otevřeno: PO-PÁ 9-12:30
a 13:00-17:00, SO 8.30-11.30

KUCHYŇSKÉ STUDIO
t 3D návrh ZDARMA
t Zaměření technikem ZDARMA
t Montáž kuchyně na míru
t Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

NĚMČINA

překlady
běžné, odborné, soudní
Tel. 603 440 969

PRAKTICKÉ UKÁZKY
'(K2RATI91¤C+ 6TêR(K
XîGVPðQFDQTPÁJQXãMNCFW\RTCEQX¶PÆ

5NGXC15 %
PCUQTVKOGPV22)
#MEGRNCVÆQFFQ
XRTQFGLPð&ôODCTGX0¶EJQF
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&QRTCXCCåM8¶OFQOô
&GPUVGEJPKMGO RTCMVKEMÁWM¶\M[UNGX[QDîGTUVXGPÆ
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PŘIJĎTE K NÁM A STAŇTE
SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU
Pro provoz v Náchodě hledáme SPRÁVCE
Náplň práce:
z Správa, kontrola budov a pozemků podniku
z Organizace činností externích dodavatel. ﬁrem
z Udržování stavební dokumentace
z Koordinace revizních činností
Požadavky:
z SŠ stavební
z Práce dle technické dokumentace
z Základní znalost práce na PC
z Řidičský průkaz skupiny B

BUDOV

Beneﬁty:
z 5 týdnů dovolené
z stravenkový paušál
z ﬁremní stravování
z zvýhodněné
mobilní tarify
z odměny za dárcovství krve
z příspěvek na dětské tábory
z rekreace na chatě
v Krkonoších

Kontakt: 491 446 494, 604 527 636, personalistika@atas.cz

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Přijme na plný úvazek zaměstnance na pozici

Recepční/Administrativní
pracovník

Prodám nebo pronajmu
rodinný dům
v Červeném Kostelci.
Více info na tel. 777 248 624

Požadavky na vzdělání
z
středoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru
Nutná je znalost práce na PC hlavně v oblasti Microsoft Office.
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2022.

Hledají nový domov

Finanční podmínky a odměňování
z
6. platová třída (15 770 až 22 990 Kč dle délky praxe) plus
z
osobní příplatek, odměny a
z
benefity z FKSP (stravovací paušál, přísp. na dovolenou…).
Pracovní náplň
z
práce v recepci školy; vyřizování telefonických hovorů; příjem,
distribuce a odesílání pošty; práce s elektronickou poštou
a datovou schránkou;
z
příjem, vydávání, potvrzování, třídění, zakládání a evidence
(i elektronická) nejrůznějších dokumentů;
z
obsluha kopírovacího centra;
z
organizace pronájmů tělocvičen…;
z
vedení agendy úrazů;
z
popisování majetku a další administrativní práce.

Zoe je půlroční fenečka, která
k nám přicestovala z Ukrajiny.
Je hodná, ale v útulku trochu uštekaná. Na vodítku se učí chodit.
V případě zájmu adopce je nutné
několik návštěv a seznamování.
Zoe je čipovaná, očkovaná. V dospělosti podmínka kastrace.

Žádosti s životopisem prosím posílejte
elektronicky na sekretariat@gymnachod.cz
nejpozději do 15. 5. 2022
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TAKOVÁTO KŘESLA

ŠKOLNÍ POTŘEBY

Čebi je asi 5letá fenečka, která
k nám přicestovala z Ukrajiny.
Je moc hodná, aktivní a má moc
ráda procházky. Čebi je očkovaná, čipovaná a kastrovaná.

BK BIZONI NÁCHOD

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

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

Na jaře tu nemá nikdo stání
S prvními slunečnými dny se ve škole
na Babí s akcemi roztrhnul pytel. V březnu proběhly Dny otevřených dveří. Každý,
kdo nás navštívil, měl možnost nahlédnout
do výuky, pohrát si na velké školní zahradě, nebo si něco pěkného vyrobit ve školní
družině. Všem, co u nás strávili příjemnou
chvilku, děkujeme.
Velký úspěch slaví děti ze Sborečku, který vede p. uč. Katka Korcová.
Na hudbu, kterou otextovala p. uč. Dana
Čejchanová s dětmi nazpívala, natočila
a nahrála v nahrávacím studiu písničku
„My zpíváme všem na světě“, která má
na facebooku již přes dva a půl tisíce
zhlédnutí.

Na začátku dubna uspořádaly vychovatelky školní družiny v restauraci Na koupališti karneval. Odpolednem nás provázely
jako „popletení vědci“. Soutěže o krásné
ceny, za které děkujeme rodičům našich
žáčků, probíhaly až do večerních hodin.
Účast masek byla velká a radost z povedené
akce v nás přetrvávala ještě dlouho.
7. a 8. dubna proběhl zápis do prvních
tříd. Děkujeme všem dětem a rodičům
za hezkou účast a věříme, že se budoucím
prvňáčkům zápis líbil. Od 11. dubna probíhají pravidelná setkání budoucích prvňáčků. Předškoličky se mohou účastnit děti,
které nastoupí v září do jakékoli základní
školy.
Kolektiv ZŠ Pavlišovská, Babí
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SEZNÁMENÍ
*Sportovně založený muž středního
věku hledá sympatickou ženu pro občasné schůzky. Finanční výpomoc. Prosím SMS na číslo 773867948
*Tulák po hvězdách hledá usměvavou
ženu do 58 let a 175 cm. Příroda a cestování. Foto potěší. e-mail: tulakpohvezdach20@seznam.cz

BYTY
*Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda.
Tel. 739 056 230
*Pronajmu domek se zahradou u Hronova. Vhodné i pro psa a drobné zvířectvo. Tel. 605285792
*Pronajmu byt 2+1 a byt 1+1 ve velkém Poříčí další info na tel 603 495 479
*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
*Prodáme družstevní, zděný byt 3+1
(70 m2) v klidné části N. Města n/M,
poblíž centra. Je v původním stavu, ale s
balkonem a plastovými okny. Cena 2,95
mil. Kč k jednání, tel. 602 204 002.
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*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v osobním
vlastnictví v Náchodě, upřednostním
lokalitu sídliště Plhov nebo ul. Běloveská. Možnost koupě bytu i s nájemníkem. Tel. 774 223 981
* Mladá rodina koupí byt v Č. Kostelci, Novém Městě či České Skalici.
krause.tj@seznam.cz, tel: 775761497
*Pronajmu byt 1+1 v Hronově. Tel.
608 110 041
*Pronajmu byt 1+1, 20m2, v přízemí RD
v Náchodě. Vhodný pro 1 osobu. Cena
8000 Kč v četně energií, kauce 16000 Kč.
Tel. 777 621 991

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Poptávám DLOUHODOBĚ zděnou
garáž v Náchodě, ulice Za Kapličkou,
cena do 1000 Kč. Pište prosím SMS na
tel. 603 799 657, ozvu se, děkuji, Michal.
*Nabízíme pronájem obchodních (74
m2) a kancelářských (117 m2) prostor
na atraktivním místě v centru N. Města
n/M. Cena po 10.000,-Kč/měsíc+služby, tel. 602 204 002.
*Pronajmeme nebytové prostory
v Novém Městě nad Metují, zkolaudované jako ordinace, přízemí, 105 m2,
7.500 Kč/měsíčně. Možnost i jako kancelář. 733 735 709
*Pronajmu od 1. července malý rodinný domek na vesnici se zahradou, možnost pro psa. V okolí Hronova. Kontakt
tlf. 605285792

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 5. 2022

www.novinyecho.cz
*Pronajmu zahradu v oblasti služeb
v Náchodě Na Rybárně č.pozemku
1753/10, plocha 900m čtverečních. Tel.
604246176
*Prodám větší stavební pozemek
v Dolní 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

e-mail: echo@novinyecho.cz
zitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží,
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jednání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Hledám řidiče a údržbáře pro příležitostný přivýdělek cca 1 x týdně nejlépe Nové Město a okolí tel: 733774788
* Převedu záznamy z videokazet na
Flešku nebo DVD, levně. Tel. 777
554 484

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

PRODÁM
*Prodám sedací čalouněnou soupravu, rozkládací trojsedák, dvousedák,
obojí s úložným prostorem. Jako nová,
málo používaná. Cena dohodou. Tel.
608 208 362

KOUPÍM
*Koupím starý elektromotor v bedně
na kolečkách. Tel. 603 487 428
*Koupím do sbírky staré pivní láhve a
sklenice. Sbírku i jednotl. kusy, seriozně
zaplatím. T:732 170 454
*Koupím kvalitní housle. Nabídky
prosím 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. Respektuji 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 fotografie, 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 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 pozůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty,
vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.: 724 020 858
*Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci, veškeré hračky KDN aj.,
různé vláčky MERKUR aj., starožitný a chromovaný nábytek a jiné zajímavosti do r. 1975, hodiny, hodinky,
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia,
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopisy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj,
veterány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím Vaši celou sbírku (pozůstalost) mincí, bankovek, plakátů, pohlednic, 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

RŮZNÉ
* DVD??? Každým dnem se čitelnost
DVD zmenšuje! Nemáte už DVD na
čem přehrát? Převedu na Flash - Data
Disk. DVD (video VTS) DVD -R DVD
+R. +420 606 629 767
*Přijmeme muže, ženy i seniory na
rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky
20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359
*LOV DUCHŮ: Nabízím řešení paranormálních (anomálních) aktivit v domech či bytech, včetně odvádění entit.
Diskrétně. Vyhledám geopatogenní
zóny, za cestovné. Tel. 774 814 111
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS
a DV kazet, skenování negativů a diapo-

Hledám nového kolegu,
brigádníka na zkrácený úvazek.
Časově na 2 – 3 dny práce v týdnu.
Náplň prací: řezání desek z polykarbonátu, plexiskla a další
pomocné práce ve skladu.
Práce je vhodná pro zkušeného,
šikovného a optimistického seniora, nejlépe z Hronova a okolí.
Tel.: 777 200 452
email:
benes.lubomir@email.cz

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka l panenky l kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

Koupím vše, co se týká legií
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

TEL.: 722 907 510

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 plechové cedule
tel. 608 103 810
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Dopravní ﬁrma z Náchodska

hledá řidiče MKD
na potravinářskou cisternu.
AJ, NJ výhodou. Praxe min. 1 rok
na MKD. Každý týden návrat domů.
Dobré platové podmínky.
Kontakt 602 158 418

Přijmeme
řidiče
autobusu
na pravidelnou zaměstnaneckou
linku Červený Kostelec – Kvasiny.
Mzda 35 000 Kč.

Tel. 725 117 197
Přijmu paní (i starší)
se zkušenostmi z prodeje

na
stánkový prodej
zmrzliny a vaflí.

Červený Kostelec,
U 9 křížů.
Možno brigádně nebo na
hlavní pracovní poměr.
Tel. 777 31 10 77
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R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 59,-Kč
(i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

Hotel Vyhlídka Náchod
příjme

kuchaře/ kuchařku
servírku/číšníka
snídaňářku
na hlavní i zkrácený
pracovní poměr
Tel: 725606952
Tiskárny B.N.B. spol. s r.o.
Velké Poříčí
přijme

pracovníka
na obsluhu a seřizování
knihařských strojů
Nabízíme:
zPráci na HPP ve stabilní
výrobní ﬁrmě
zZávodní stravování
s příspěvkem zaměstnavatele
zJednosměnný provoz
V případě zájmu zašlete
svůj životopis na email:
martina.buryskova@marecz.cz
Tel. 733 517 731

Vyklízení a likvidace
zē´¼al´¼í¡
dvz dadÁ¡
, ¡U¸Î½ ps sp

Městská knihovna Nové Město nad Metují hledá
pracovnici/pracovníka na oddělení pro děti a mládež
pracovní náplň: zajištění chodu oddělení, práce s uživateli, poskytování knihovnicko-informačních služeb, tvorba a realizace programů, informačních besed a volnočasových aktivit
pro děti a mládež od batolat po dospívající - četba, vzdělávání, tvoření, hry
požadujeme: minimálně SŠ/VOŠ vzdělání, pozitivní vztah k dětem a mládeži, příjemné vystupování, komunikační schopnosti na vysoké úrovni, orientace v literatuře pro děti
a mládež, dobrá znalost češtiny slovem i písmem, znalost práce s PC, s internetem, sociálními sítěmi, nápaditost, kreativita, spolehlivost, aktivní přístup, schopnost týmové práce,
časová flexibilita
nabízíme: rozmanitou práci v příjemném prostředí knihovny, prostor pro seberealizaci,
pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení (nástup od 1. 9. 2022 nebo dle dohody), platové zařazení v platové třídě 8, dále dle dosažené praxe, pružnou pracovní dobu,
možnost dalšího sebevzdělávání v souladu s potřebami knihovny, zaměstnanecké a sociální
výhody (5 týdnů dovolené, stravné, FKSP)
Strukturované životopisy zasílejte na email vsetickova@knihovnanm.cz
Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2022. Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení.
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Fantastický výsledek náchodského minibasketbalu
ný výkon nemohl na početnějšího
a zkušenějšího soupeře zdaleka stačit. Utkání nenaznačilo, že jsme se
přijeli poprat o medaili. Do utkání
o bronzovou medaili nastoupilo úplně jiné družstvo z Náchoda.
Bojovný výkon na hřišti, povzbuzování lavičky, skvělá atmosféra
v hledišti. Zápas měl náboj od začátku do konce. A bylo vidět, jak
moc Bizonci tu medaili chtějí. Ani
jednou v zápase jsme neprohrávali
(po 1. čtvrtině nerozhodně 12:12).

Vždy, když se soupeř dostával na dostřel, dokázali jsme opět i několikrát
po sobě skórovat.
Vyhráli jsme zaslouženě, vyhráli
jsme jako tým. To byl asi největší rozdíl mezi námi a soupeřem. A k tomu
musím zmínit obecenstvo. K několika našim (ale naprosto skvěle fandícím) fanouškům se přidalo početné
domácí obecenstvo. V takové „domácí“ atmosféře jsme ještě nikdy nehráli. Bubny, foukačky, skandování
Bizoni Náchod... úžasný elektrizující
zážitek.
A nakonec předávání bronzových
medailí před plným hledištěm.
Skvělá jízda soutěží byla završena!
Gratulujeme hráčům i trenérům,
přejeme hodně sportovních i osobních úspěchů, prima partu spoluhráčů a radost z pohybu.
Hráči a hráčky: Ležovič J., Prouza
M., Bors P., Prouza P., Kostelecká M.,
Vávra T., Schrötter V., Stříbrná J., Exner V., Exnerová Š, Havrda M.
BK Vividbooks Pardubice - BK Bizoni Náchod 86:29
BK Bizoni Náchod - Sokol Hradec
Králové 59:50
Pavel Bors, trenér,
BK Bizoni Náchod

V přespolním běhu se mladí běžci neztratili
Poslední březnovou sobotu odjela z tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce čtveřice atletů na Mistrovství
ČR v přespolním běhu dorostenců,
dorostenek, starších žáků, starších
žákyň, mladších žáků a mladších
žákyň. Pořadatelem byl oddíl Atletika Slavkov u Brna, kde se v krásném prostředí zámeckého parku

odehrávalo celé Mistrovství ČR.
Nejdříve se představila v mladších
žákyních roč. 2009-2010 Denisa
Hrnčířová, která ze 106 startujících
v běhu na 2000 m skončila na výborném 25. místě časem 8:03 min.
Pak nastoupil v mladším žactvu Ivo
Vacek také na 2000 m trať a vynikajícím výkonem doběhl z 82 závodní-

ků sedmý. Ve starších žákyních roč.
2007-2008 na 3000 m z 96 závodnic
skončila Sofie Piechová na velice solidním 43. místě. Jako poslední běžel ve starším žactvu Marek Rudolf,
který z 85. závodníků vybojoval
krásnou 17. příčku.

S rodiči a trenéry jsou zleva Sofie Piechová, Marek Rudolf, Ivo Vacek a Denisa Hrnčířová.
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf

Tým minižáků basketbalu, kategorie U11, zakončil základní část
východočeského přeboru s vynikající bilancí 15 výher a 5 porážek na 4.
místě. Tímto umístěním se kvalifikoval na finálový turnaj 4 nejlepších
týmů do Pardubic, který se konal
v soboru 9.4. Za zmínku stojí, že
jako jediný tým mimo krajská města, kde má basketbal dlouholetou
tradici!
Bohužel semifinálový zápas nám
nevyšel, protože ospalý a nebojov-
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Tenisová sezóna klepe na dveře
Příznivci „bílého sportu“ mají opět
možnost naplno využít tenisové kurty
v Náchodě-Bělovsi. Před návštěvou je
však nutné objednat se u správce areálu
Jiřího Čermáka (606 606 624) a ověřit
si obsazenost kurtů. Zahájením nové
tenisové sezóny se zároveň pro rodiče
otevírá možnost přihlásit své dítě/děti

do tenisové školičky. Na jejich
první tenisové
krůčky bude dohlížet trenér s odpovídající licencí. Pro více informací
se mohou rodiče obracet na trenéra
Martina Brumlicha (732 251 286).

Premiéra
Náchodské divadelní scény
Komedie scénáristky Aleny Herman „Strýček Harry“ pojednává
o stárnoucím milionáři, který vyrazí do světa, v Las Vegas se zamiluje
do mladé dívky, na místě se s ní ožení,
a po příjezdu domů ho čeká spousta nepříjemností. A jak to tak bývá,
ve hře je nejen jeho zdraví a dávný
slib, ale hlavně majetek. Spousta komických situací, které musí řešit, slibuje divákovi dobrou zábavu i lehké
napětí.
Režisér Petr Dudáček ji s nastupující novou generací herců nastudoval ve snaze navázat na dlouho-

letou úspěšnou tradici Náchodské
divadelní scény, která patřila, a stále
patří, mezi nejlepší amatérské divadelní soubory nejen v Královéhradeckém kraji.
Jste srdečně zváni na slavnostní
premiéru, která se uskuteční v Městském divadle dr. Josefa Čížka v Náchodě 20. května pro předplatitele
„zeleného“ a 21. května „modrého“
předplatitelského cyklu, vždy v 19 hodin. Přijďte se pobavit a zažít příjemný večer s herci NDS, kteří se na Vás
těší.
R. Klicperová

Od ovečky do tkaniny
Paní Terézii Kalinayové, jejíž výrobky nesou označení Regionální
produkt Kladské pomezí, se podařilo
zbudovat nový Ateliér ve východních
Čechách - ve vesničce Debřece, kde
budou od května probíhat kurzy klasického tkaní. Programu „Od ovečky do tkaniny“ je určen pro dospělé
i děti a je založen na filozofii „Zero
Waste“ a ekologickém využití ovčí
vlny z regionu Kladské pomezí. Již
od března stejné kurzy pořádá také
v Klodzku.
Další kurzy jsou zaměřeny na Slovanské motanki s využitím bylin.
Propojují v sobě tvoření panenek se
vzájemným setkáváním. Účastníci
nahlédnou pod pokličku slovanských
zvyků, získají vědomosti o umění ma-
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gie a lidové moudrosti našich předků.
Motanki bývaly ochrannými amulety
a samotné jejich tvoření bylo jakýmsi
rituálem. Často šlo o symbolické zasvěcení do této znalosti mladší ženy
v rodině od té starší. V Čechách jsou
to bohyně nebo babky kořenářky, ale
čím více se vydáme na východ trasou
přes slovanskou historii, mluvíme
o vědmách nebo šeptuchách. Na kurzech budete mít možnost návratu
k našim kořenům, kdy „čarovala“
především znalost přírody, zároveň
si vyzkoušíte práci se svou vlastní
vnitřní energií. Tyto kurzy lze uspořádat kdekoliv, min. počet osob je 5,
termín a vám vyhovující podmínky
lze domluvit na e-mailové adrese kalinayovaterezia@gmail.com.

