Příští Echo vychází 27. května 2022
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Autoškola Náchod s.r.o. Mlýnská 189 , Náchod , mobil: 775 995 995

Dobročinný večer pro Broumovsko
se bude konat v pátek 3. června 2022 od 18:00 v Opatských sálech broumovského kláštera.
Jako každý rok se potkáme, abychom oslavili vše, co se na Broumovsku daří, a také účastí v dobročinných aukcích
podpořili grantové programy Máme rádi Broumovsko, Vzdělávací fond Amos a vybrané projekty Agentury pro rozvoj
Broumovska. Užijeme si příjemný večer spojený s rautem a ochutnávkou vín z kolekce Salonu vín ČR za přítomnosti
hlavního sommeliera Marka Babisze. Vybrané vstupné – 500 Kč na osobu – bude přidáno k celkovému výtěžku večera.
Budeme moc rádi, potvrdíte-li svou účast buď elektronicky na emailu dobrocinny.vecer@broumovsko.cz, nebo
telefonicky na čísle +420 727 912 127.
Návštěvu kláštera můžete prodloužit do soboty 4. června, kdy se v areálu uskuteční tradiční veřejná ochutnávka
vín Vinum et Cetera.
Jan a Marcela Školníkovi

Náchodské psí korzo
V neděli 8. května se na výstavě
chovatelů konala přehlídka psů –
„Náchodské psí korzo“. Stalo se součástí jarní dvoudenní výstavy. Majitelé psů přivedli na přehlídku více
než 40 svých svěřenců nejrůznějších
plemen. Celý program připravila
a uváděla paní Klára Bydžovská,
která si svým vtipným a zajímavým
vystoupením při předvádění jednotlivých plemen získala diváky.
Trofeje vítězů získali: Míša Popková
za bílého švýcarského ovčáka Kimiho, Romana Mazáčová za sibiřskou
lajku Týnu a Martin Vlček, který
přivedl australského ovčáka Alvina. Psí korzo bylo důstojným závěrem úspěšné chovatelské výstavy.
Letos se v areálu U Cihelny sejdeme
s chovateli ještě jednou. Ve dnech
10. - 11. září se zde bude konat

okresní výstava mláďat králíků, drůbeže, výletků holubů a exotů.
(sch)
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VZPOMÍNKA
Dne 13.5.2022 uplynul jeden rok od úmrtí

Běly Krůlové z Náchoda,

která nás opustila ve věku nedožitých 79 let.
Zemřela v důvěře ve Spasitele Ježíše Krista
a v naději na vzkříšení při jeho brzkém druhém
příchodu.
S láskou vzpomínají děti
Karel a Ivana s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 20. 5. uplyne 30 let od úmrtí
pana Rudolfa Krause
S úctou vzpomínají
dcera Lenka a syn Dušan

VZPOMÍNKA
Dne 20. května 2022 to bude osm smutných let,
kdy naposledy dotlouklo srdíčko
naší milované maminky, babičky a prababičky,

paní Anny Štěpánové z Libchyně.
Nikdy nezapomeneme
zarmoucená rodina

VZPOMÍNKA
Dne 7.5.2022 uplynuly tři smutné roky, kdy nás opustila
naše milovaná maminka a babička,

paní Zlatuška Truněčková.
S láskou vzpomíná syn Pavel, vnučka Renatka,
Verunka a pravnoučata Dominiček a Theinka

e-mail: echo@novinyecho.cz
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FOTOSOUTĚŽ
SVČ Bájo v České Skalici vyhlašuje fotografickou soutěž pro děti
a mládež do 18 let na téma V HLAVNÍ ROLI: ZELENÁ A RŮŽOVÁ. Každý účastník může zaslat maximálně
3 fotografie na mail: info@svcbajo.cz
do 31.5.2022. V mailu uveďte jméno,
příjmení a věk.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

představení pro celou rodinu (jedno
i v ukrajinštině), projekci animovaného filmu či komorní dokumentární loutkový projekt ruské umělkyně.
Festival navazuje na už více
než dvacetiletou snahu nabídnout
v Kuksu prostor pro živé umění,
stejně jako to dělal jeho zaklada-

2

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.

Byt 1+1 v osobním vlastnictví, plastová okna, lodžie, komora v Dobrušce ...................... 2 400 000,- 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.

PRVNÍ SOUSEDSKÁ SNÍDANĚ V NÁCHODĚ
V sobotu 13. 5. 2022 zorganizovala Dita Vávrová první
sousedskou snídani v Náchodě Bělovsi. K všeobecné spokojenosti zahrála parta mladých kluků Ježkovy voči. Na stole nechyběly domácí dobroty, káva a čaj. Z dobročinného bazárku
hrníčků poputuje vybraná částka na Oblastní charitu Náchod.
V Bělovsi za hasičskou zbrojnicí proběhla sousedská snídaně spojená s charitativním prodejem hrníčků. „Každý příchozí si mohl donést svůj, dostal do něho kávu nebo čaj a ten nám
poté věnovat. Z vystavených hrnků si pak mohli lidé zakoupit
zase jiný. Výtěžek z prodeje předám oblastní charitě, která se
věnuje širokému spektru služeb pro občany Náchodska“, řekla
o akci pořadatelka Dita Vávrová.
Účastníci si za krásného počasí vychutnali výborné sladké
i slané občerstvení, při poslechu skvělé hudby si mohli popovídat se známými, případně
se seznámit se svými sousedy.
„Po dlouhé covidové době se všichni rádi
navzájem potkali a posnídali. Moc oceňovali
skvělou kapelu i organizaci celé akce. Jsem
moc ráda, že jsem mohla sousedskou snídani uspořádat. Děkuji dobrovolným hasičům
Běloves za propůjčení prostoru a všem, kteří
se na snídani podíleli“, uzavřela Dita Vávrová.

Připravte se na kotlíkové dotace
Průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu z dotačního programu
na výměnu neekologických zdrojů vytápění vyhlásil Královéhradecký kraj.
První registrace žádostí o takzvanou kotlíkovou dotaci proběhne 15. června
od 10 do 14 hodin prostřednictvím krajského dotačního portálu.

Malá loutková inventura: první ročník festivalu
oživí v Kuksu loutkářskou tradici
Na konci května se Kuks opět
stane centrem více než 300 let staré loutkářské tradice a zároveň ožije
současným divadlem! O víkendu 28.
a 29. května se v krásných kulisách
bývalých barokních lázní uskuteční
první ročník festivalu Malá loutková inventura, který nabídne několik
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tel hrabě František Antonín Špork.
„Letošní první ročník Malé loutkové
inventury věnujeme prvnímu doloženému loutkáři v Kuksu - Johannu Christophu Neumannovi, který
už v roce 1697 bavil lázeňské hosty
inscenací Polizinello,“ říká Kateřina
Bohadlová, ředitelka spolku Theatrum Kuks, jenž v srpnu pořádá
i stejnojmenný festival.
Program festivalu je složen z vybraných inscenací, které byly uvedeny na celostátní přehlídce nového
divadla Malá inventura v Praze, či
inscenací s regionálními vazbami.
Diváci všech generací se mohou
těšit na mezinárodně oceňovanou
inscenaci Plata Company Tisíc
tuctů v režii Jakuba Maksymova, premiéru pouliční Dryáčnice
v Kuksu zrozených Geisslers Hofcomoedianten, dobrodružnou pohádku Za dveřmi souboru FRAS (jedno
uvedení bude v ukrajinštině) nebo
zpěvohru O Jankovi a jeho výdělcích studia Damúza. Scénografka
a studentka DAMU Daria Gosteva
přiveze malé dokumentární loutkové představení Moskva - Dačnoje,
po němž bude následovat komorní
povídání o současné situaci obyčejných lidí v Rusku či ruském loutkovém divadle.
Umělecký řezbář Jiří Nachlinger,
který pro kukskou Galerii loutek vytvořil unikátní soubor ručně vyřezávaných marionet, uvede na festivalu

svůj animovaný film Jeden král měl
koně, k vidění bude i dokument
Braunova socha loutkou za účasti jeho režiséra Miloslava Kučery.
Ten zachytil právě vznik cyklu 50
loutek inspirovaných Braunovými
sochami, do jejichž světa se mohou
návštěvníci ponořit pomocí speciální technologie binaurálního zvuku
v rámci jedinečné audio prohlídky
Theatrum Mundi Kuks.
„Víkendová přehlídka současného loutkového divadla je skvělá
příležitost nejen pro návštěvníky
Kuksu, kteří sem jezdí za Šporkem
do hospitálu nebo na kole podél
Labe, aby tu smysluplně strávili
klidně celý den,“ vyzývá Kateřina
Bohadlová. „Festival připomíná, že
dnešní Kuks není jen muzeum baroka v nádherné krajině, ale že je opět
centrem kultury a živého umění.
A že je tu pro všechny, místní i přespolní,“ dodává.
Festival pořádá Theatrum Kuks,
z. s. ve spolupráci s Novou sítí a je
součástí platformy #novebaroko, jež
se v nejrůznějších uměleckých projektech, jako jsou Geisslers Hofcomoedianten, festival THEATRUM
KUKS, Galerie loutek či Rentzovo
muzeum barokního tisku snaží dokázat, že baroko má mnoho společného s dneškem a i po 300 letech dokáže zaujmout, pobavit i překvapit.
Ondřej Roubínek

Obchvat Náchoda
Pozvánka
Zveme vás na veřejnou valnou
hromadu Spolku Obchvat Náchoda,
která se koná ve středu 25. května
od 15:00 hod v zasedací místnosti
Městského úřadu Náchod, Masarykovo náměstí 40, I. patro. Na valné
hromadě se dozvíte stav přípravy
obchvatu Náchoda (předpoklad
zahájení duben 2023) a přeložky
silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí. Pozváni jsou představitelé města
Náchod, Ředitelství silnic a dálnic
HK, vedení Královéhradeckého
kraje, ÚS Královéhradeckého kraje,
a.s., a Policie ČR DI Náchod. Výbor
Spolku Obchvat Náchoda.

Otevřeno
Počínaje 17. květnem si návštěvníci mohou prohlédnout nově zrekonstruovanou pevnost Dobrošov.
V květnu bude otevřena denně
mimo pondělí od 10 do 16 hodin
a zájemci si mohou projít prozatím
dva ze tří prohlídkových okruhů.
Návštěvnické centrum je přístupné
po celou otevírací dobu, do pevnostních srubů a podzemí budou
komentované prohlídky odcházet
v 11:00, 13:00 a 15:00. Průběžné
informace o otevírací době a ceny
vstupného lze nalézt na webu www.
muzeumnachodska.cz/dobrosov.

Polická zelňačka
Kamarádi kulinářského umění
a přátelé zelných hlávek, dovolujeme
si připomenout, že se blíží další, již
5. ročník Polické zelňačky. Bude se
konat tradičně na rynku v Polici nad
Metují 11.6.2022.
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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

Pohár Mládeže Planeo Cup 2022
O víkendu 30.4. – 1.5.2022 se mladí fotbalisté FK
Náchod kategorie U13 zúčastnili finálového turnaje
Planeo Cup 2022 ve Vysokém Mýtě, kam se probojovalo 24 týmů z celé republiky. Celý finálový turnaj byl
rozdělen do dvou dnů, kdy v prvním dni se hrály základné skupiny po šesti týmech a druhý den se hrálo
o vítěze zlaté, stříbrné a bronzové skupiny.
Tým FK Náchod měl v základní skupině nelehké
soupeře, a nakonec se umístil na 5. místě a postoupil
do bronzové skupiny. Po regeneraci se kluci rozhodli, že budou ze všech sil bojovat za vítězství této bronzové
skupiny. Dobrá nálada v týmu
a rychlé uzdravení jednoho
z hráčů, který musel být akutně ošetřen v nemocnici, se
chlapcům podařilo tuto skupinu nakonec vyhrát a odvést
si z celého turnaje pěkné 17.
místo, čímž se umístil nejvýše
z Královéhradeckého kraje.
Tým FK Náchod si zahrál
proti zvučným týmům a vůbec si nevedl špatně, některé
se mu podařilo i porazit. Kluci

z Náchoda neudělali na turnaji žádnou ostudu, celý víkend si náležitě užili a přivezli si plno pěkných zážitků. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří fandili
jak na turnaji, tak při monitorech a za dopravu hráčů
na turnaj.
Hráči FK Náchod: J. Hubálek, Kotlan, Š. Jirouch,
A. Línek, R. Vacek, M. Hejzlar, T. Köhler, M. Klimeš,
Š. Chráska, J.B. Breszko, K. Kochanek, A. Vlášek,
T. Vlášek, B. Štěpánek, J. Kašpar. Trenéři: Jaroslav
Jirouch a Michal Šedivý

HISTORICKÝ ÚSPĚCH MLADŠÍCH ŽÁKŮ
NA TURNAJI V HÁZENÉ
Ve dnech 15.4. – 18.4. se mladší
žáci oddílu házené TJ Náchod zúčastnili prestižního mezinárodního mládežnického turnaje Prague
Handball Cup 2022, který se odehrál ve sportovních halách v celé
Praze. Do kategorie mladších žáků
se přihlásilo celkem 56 družstev.
Náchodští mladší žáci obsadili
vynikající 3. místo za maďarským
a rumunským mistrem této věkové
kategorie, přičemž se umístili nejlépe ze všech českých družstev.
Jde o obrovský úspěch tohoto
družstva, zároveň jde o historicky
nejlepší umístění a zároveň o vůbec
první medaili, kterou si náchodská
mládež z tohoto prestižního turnaje přivezla. Nespornou výhodou
náchodského družstva byl široký
kádr, díky kterému se podařilo roz-

ložit zápasové zatížení mezi všechny hráče a pošetřit síly na rozhodující zápasy. Hráči podali na hřišti
výkony na hranici svých možností
a hlavně díky týmovému pojetí
a nasazení dosáhli tohoto úspěchu.
Na zisku bronzové medaile se
podíleli tito hráči: Čejchan Jakub,
Doležal Lukáš, Galba Jiří, Hencl
Tomáš, Jirásko Matyáš, Jirásko Tadeáš, Khoi David, Korec Jan, Raušer Dominik, Říha Jan, Saidl Adam,
Šmehlík Matyáš, Švejdar Daniel,
Vítek Jan, Vymětalík Boris, Zimla
Josef.
Obrovský dík patří rovněž všem
rodičům, kteří na každý hrací den
do Prahy dorazili a fantastickým
povzbuzováním vytvořili našemu
družstvu podhoubí tohoto úspěchu, moc jim všem děkujeme.

S potěšením lze říci, že
i ve skromných náchodských podmínkách lze vybudovat družstvo,
které je schopno se prosadit nejen
na české úrovni, rovněž poměřit
síly se zahraniční konkurencí. Pevně věříme, že tento úspěch nebude
ojedinělý a budou přicházet další.
Závěrem bych si s dovolením vypůjčil nedávná slova pana starosty
… „to Náchod ještě neviděl“, sice
to pronesl u jiné příležitosti, ale
s ohledem na dosažený výsledek
bychom jeho výrok použili i v našem případě. Kluci svými výkony
a vystupováním nejen skvěle reprezentovali oddíl házené TJ Náchod,
ale rovněž i samotné město Náchod, za což jim patří velké poděkování.
Radek Čejchan

Zemědělský den
2. června 2022 od 9 do 16 hodin
na Masarykově náměstí v Náchodě
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NĚMČINA
ANGLIČTINA
Tel. 603 440 969 (NJ)
Tel. 774 374 784 (AJ)

výuka
překlady
tlumočení
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SEZNÁMENÍ
*Muž 32/78/180 hledá kamarádku, lásku, partnerku ve věku 25-35
let. Děti nejsou překážkou. Kontakt:
sancenazivot@email.cz
*Rozvedený 49 let, 175/85, hledá
štíhlejší ženu do 50 let z Náchoda,
která má ráda přírodu. Jen vážně. Tel.
721 655 611

NEMOVITOSTI
*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

BYTY
* Pronajmu slunný byt 2+1 ve
Rtyni v Podkrkonoší. Ústřední
vytápění. Nájemné včetně energií
12.500 Kč. Tel. 770 105 400
*Pronajmu plně zařízený mini byt
v nově zrek. domě v NA, Šafránici,
park. u domu. Max. pro 1 osobu, ideální pro studenta. Náj. 3.000,-Kč +zálohy na služby 2.000,- Kč +kauce, tel.
608903050.
*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 2+1 včetně parkovacího místa v Červeném Kostelci
na Road Barem. Kauce nutná. Tel.
731 533 700

PRODÁM
*Prodám jehňata, cena dohodou.
Tel.774407168
*Prodám plochý TV Panasonic Viera, obrazovka 42“, připojení na internet, nemá DVBT2. Cena dohodou.
Tel. 602 103 775 (nejlépe SMS)
*Prodám zachovalou málo používanou manželskou dvoupostel s polohovatelnými lamelovými rošty včetně
latexových 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 9 tisíc Kč. Tel.: 603 237
069
*Prodám brano na otevírání dveří za
300 Kč. Topný žebřík 60 cm šířka x
132 cm výška, za 600 Kč, dětské chodítko – cena dohodou. Tel. 774 59 59
81
*Nabízím přírodní ostropestřecovou pastu na regeneraci a detoxikaci
jater a těla ruční výroby s fenyklem,
lopuchem a libečkem. 500ml. Tel.:
603237069

KOUPÍM
ĐĞƌƟĮŬŽǀĂŶşƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŽǀĠǀŽďŽƌƵƌĞĂůŝƚ
/ŶŐ͘DĂƌƟŶĂdŝĐŚĄ/ŶŐ͘DĂƌƟŶdŝĐŚǉ
ϳϳϲϲϮϮϳϳϲϳϳϲϲϮϮϳϳϳ
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*Pronajmu dlouhodobě družstevní
3+1 v Náchodě - St. Město spolehlivým zaměstnaným lidem. Udržovaný,
původní jádro. Cena nájmu 8000,-Kč,
kauce dva nájmy, reálné zálohy na
energie 5000,-Kč. Více info na 605
218 230
*Pronajmu byt 1+1 včetně parkovacího místa v Červeném Kostelci
na Road Barem. Kauce nutná. Tel.
731 533 700
*Pronajmu
zrekonstruovaný
byt 2+kk v Náchodě ulice Běloveská. Nájem 8900,-Kč + energie. Vratná kauce 3měsíční nájem.
Tel.774224446
*Pronajmeme byt 1+kk v Bělovsi,
volný od 1.7.2022 bez vybavení, po
rekonstrukci koupelny a kuchyně. Telefon 603 585 262
*Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda. Tel. 739 056 230

NEBYTOVÉ PROSTORY
*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

*Koupím staré pohlednice, bankovky, filmové plakáty, vyznamenání,
militaria apod. Tel. 608420808
*Koupím staré rybářské věci. Mobil
730 935 935
*Koupím
válcový
šrotovník.
Mob:603 487 428
*Železnice, autobusy - jízdní řády,
knihy a vše, co se týká této oblasti
dopravy. Tel.č. 722 907 510
*Koupím do sbírky staré pivní láhve
a sklenice. Sbírku i jednotl. kusy, seriozně zaplatím. T:732 170 454
*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

Vyklízení a likvidace
Íē´¼8´¼¡
YÇÍY8YÁ¡
, ¡U¸Î½pssp

e-mail: echo@novinyecho.cz

Levně, rychle
a bez čekání

Hotel Vyhlídka Náchod
příjme

z
malování pokojů
z
pokládka podlah
z
sečení zahrad
z
renovace střech,
oken a dveří
z
služby hodinového
manžela

kuchaře/ kuchařku

Tel. 602 108 395

Tel: 725606952

Zajistím ochranu financí proti
inflaci oficiální dodávkou slitkù dra-

Provádím tyto práce:

hých kovù od renomované firmy, která
je pod dohledem ÈNB s øádnou smlouvou formou pøímé dodávky slitku,
èi formou spoøení. Tel. 603 237 069
*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
* Nabízím zemní práce, vrtání děr
(sloupky, patky) a strojní katrování
hlíny. Tel.774 224 446
*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
*LOV DUCHŮ: Nabízím řešení
paranormálních (anomálních) aktivit v domech či bytech, včetně odvádění entit. Diskrétně. Vyhledám

servírku/číšníka
snídaňářku
na hlavní i zkrácený
pracovní poměr
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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

štuky, malby, bytová jádra,
nátěry a další zednické práce,
sekání trávy. Úklidy bytů
od 2500 Kč.

Tel: 604 174 332

Úklidové práce
Hronov
čištění koberců
a sedaček čištění
interiérů vozidel

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.
Zejména naše ČSR, ČSSR
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka l panenky l kočárky

Tel.: 737 622 294
E-mail:
uklidovepracehronov@seznam.cz
www.uklidovepracehronov.eu

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Přijmu řidiče
skupiny C na nákladní
automobil

Každodenní návrat na
firmu a víkendy volné.
Bližší informace
na tel. 603 180 847

geopatogenní zóny, za cestovné. Tel.
774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, půd včetně odvozu odpadů.
Slušné jednání. Cena dohodou. Tel.
603 549 451
*Digitalizace. Převod 8mm filmů,
VHS a DV kazet, skenování negativů a diapozitivů. Kvalitně. Tel.
606 629 767
* Provádím sečení trávy rotační
sekačkou a křovinořezem. Levně.
Tel. 702 058 279
*Přijmeme muže, ženy i seniory na
rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky 20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359

Jak jsme si namalovali vlajku
„Nebe jí dalo modrý klín, ta bílá,
ta je z kopretin! Nebe jí dalo modrý
klín a růže napršely na ni.“Takhle
krásně popisuje naši státní vlajku
básník. Ve slavnostních dnech by
měla radostně vlát nejen na veřejných budovách. Měla by. Ale nevlaje. Například letos 8. května na náchodském náměstí zdobila pouze
budovu radnice. A tak tomu je i při
většině státních svátků. Vlajkové držáky na budovách zejí prázdnotou.
Je krásný květnový večer. Za okny
vidím skvělý ohňostroj, všechno kolem kvete a voní, město jarně krásní, je plné radosti. Ale ten slavnostní
ráz, který dodávají právě vlajky alespoň mně - chybí. Pamatuji doby,
kdy státní vlajka patřila neodmyslitelně ke svátečnímu koloritu města.
Postupně se to rok od roku stává
minulostí.
Ale stačí přejet hranice do Polska.
Tam vás vesele vítají polské vlajky

str.

Tel. 602 103 775

i na docela malých domcích. Čím to
je? Kde je naše hrdost na vlajku, pro
kterou kdysi umírali naši předkové?
Kde zůstala hrdost na naše dějiny,
na svůj národ, svou zem?
Bydlím v paneláku a tak jsem si
chtěla dát alespoň malou papírovou vlaječku na balkon mezi květiny. Nepochodila jsem ani v papírnictví, ani v knihkupectví, ani nikde
jinde. Vlaječky, kterých vždycky
bylo všude plno - za okny, na autech
- prostě nejsou! Tak jsem poprosila
mého výtvarně nadaného chotě, aby
mi jednu vyrobil. Povedla se, a tak
jsem ji mohla na špejli umístit mezi
truhlíky s kytičkami.
Trochu nostalgická jarní úvaha...
Jsem možná konzervativní, nemusíte se mnou souhlasit. Ale vždycky
budu hrdá na to, že žiju v nádherné
české zemi, kde lidé zpívají „zemský
ráj to napohled.“ Hrdá na to, že jsem
Češka! Renáta Klicperová, Náchod

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

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 6. 2022
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Kraj investoval do rozsáhlé obnovy pevnosti Dobrošov,
která od letošního května vítá své návštěvníky v novém

Jako malý kluk jsem spolu
s kamarády prožil mnoho odpolední při prozkoumávání nejrůznějších
pozůstatků opevnění rozesetých zde
na Náchodsku. Stávaly se kulisami
našich her a probouzely v naší fantazii nejrůznější příběhy. Jedním
z nejnavštěvovanějších míst byla
také tvrz Dobrošov.
Počátek její historie se pojí
s rokem 1937 a jejím úkolem byla
především ochrana hranic. A přestože nikdy nebyla zcela dostavěna
byla vždy symbolem významné etapy historie naší země. Od roku 2015
je majetkem Královéhradeckého
kraje, a přestože se po celou dobu
těšila velké návštěvnosti, prostory
pro návštěvníky časem zastaraly
a podmínky pro její provoz, o nějž

se stará Muzeum Náchodska, se
staly se nevyhovujícími. Proto zde
byla v posledních třech letech realizována krajská investice ve výši 94
mil korun na její obnovu a zlepšení
návštěvnického i edukačního komfortu.
Nyní je zde nové návštěvnické
centrum s audiovizuální expozicí,
úpravou prošly i nadzemní a podzemní části tvrze, které se vrátily
podobou do let 1937–1938, čemuž
odpovídá i dobové vybavení. Součástí je například výstava unikátní
kolekce miniatur vojáků čs. armády
období první republiky od Lubora
Šušlíka, uniformy vojáků nebo model tvrze Dobrošov.
V kinosále, návštěvníci mohou
zhlédnout nový dokumentární film
s hranými vstupy přibližující atmosféru období mobilizace na Dobrošově prostřednictvím příběhu svobodníka Eduarda Zicháčka.

str.

Tel. 602 103 775

Přístupné jsou i jednotlivé
nadzemní objekty – pěchotní sruby
Můstek a Jeřáb a dělostřelecký srub
Zelený. Mezi nimi se rozléhá 1750
metrů spojovacích chodeb a 750 metrů podzemních prostor v hloubce
20–39 metrů pod povrchem terénu.
Při slavnostním znovuotevření,
které se uskutečnilo 3. května, jsem
nejenom zavzpomínal na výše zmiňovaná klukovská léta a zde prožitá
dobrodružství, ale hlavně mě o to
více těší, že dnes, jako hejtman, jsem
mohl být u toho či jedním z těch, kdo
umožnili pevnost navrátit do stavu
a podoby, jež bude moci připomínat
zásadní historické milníky a přibližovat dobové reálie i dalším generacím. Po úvodním zkušebním provozu pro školy je od poloviny května
pevnost Dobrošov přístupna pro veřejnost. Martin Červíček, hejtman
Královéhradeckého kraje a senátor
za volební obvod Náchod
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Zlatá pivní pečeť pro Primátora
ZÁŽITKY
SE ZVÍŘÁTKY
Vidět zblízka mladou lišku, ježka, netopýra, množství ptáků, několikatýdenní veverku a další
živočichy z volné přírody? Tento
sen se splnil dětem z běloveské
mateřské školy, když na konci
dubna vyrazily na exkurzi do Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři. Nejeli jsme
autobusem zrovna nalehko. Vezli
jsme pro zvířátka náklad krmiva.
Děkujeme rodičům dětí za štědrost a podporu, která pomůže zraněným živočichům k uzdravení
a snazšímu návratu zpět do přírody.
MŠ Vítkova, Náchod

Náchodský pivovar PRIMÁTOR
a.s. přivezl z 32. ročníku Mezinárodního pivního festivalu v Českých
Budějovicích tři ocenění – tři Pivní
pečetě. Zlatou pivní pečeť získalo
ochucené nealkoholické pivo PRIMÁTOR N – Nealko tropický citrus yuzu, stříbrnou PRIMÁTOR 21

Imperial a bronzovou PRIMÁTOR
Ležák 11 kvasnicový. Zlatá pivní
pečeť je certifikované ocenění piva
v největší a nejstarší degustační
soutěži v České republice. Expertní
degustace se uskutečňují za účasti
odborníků v oblasti pivovarnictví,
potravinářství a certifikace kvality.

Sakury na náchodské „dálnici“ slaví dvacet let
Na hlavní komunikaci procházející Náchodem právě rozkvétají
sakury neboli třešně pilovité, které
zde byly vysazeny v roce 2002. Jedná se o růžově kvetoucí plnokvětý
kultivar Prunus serrulata ‚Kanzan‘.
Pojďme si však připomenout i trochu minulosti. Na Pražské ulici

rostly před rokem 2002 hlohy. Jednalo se o růžově kvetoucí kultivar.
Tyto stromy postupně chřadly a výrazně prosychaly. Město Náchod je
nechalo odborně posoudit Agenturou ochrany přírody a krajiny Praha (AOPK), která měla především
posoudit možnost jejich napadení

karanténní chorobou bakteriální
spálou růžovitých. AOPK napadení vyloučila a charakter prosychání
přisoudila spíše působení abiotických vlivů daných především silnou
automobilovou dopravou. V průběhu dalších let docházelo k pravidelné údržbě stromů (např. prořezávání, hnojení roztokem do sond),
která vyžadovala zvýšené náklady,
než jsou běžné u jiných alejových
stromů, a přesto se zdravotní stav
hlohů výrazně nezlepšil. Z těchto
důvodů se město Náchod rozhodlo
o obměnu celé aleje. Ta spočívala ve výsadbě nových stromů mezi
stávající hlohy. Sakury tak byly vysazeny v roce 2002, ale hlohy byly
pokáceny až po zakořenění a ujmutí
nových stromků v průběhu let 2003
a 2004. Sakury byly zvoleny pro zachování růžového parteru Pražské
ulice a díky tomu nám ji každoročně touto dobou rozzáří do růžova!

Vyjíždějí turistické autobusy
K přepravě na atraktivní místa našeho regionu nebo pro zpáteční cestu
můžete v turistické sezóně využít několik linek turistických autobusů s přepravou kol, které poprvé vyjíždějí v sobotu 28. května 2022! Klasické cyklobusy
s vlekem pro přepravu až 38 kol budou vypraveny na 4 pravidelných linkách.
První z nich je vedena z Jaroměře, přes Českou Skalici, Nové Město nad Metují až do Deštného v Orlických horách. Další
linka do Orlických hor
jezdí z Náchoda, opět přes
Nové Město nad Metují.
Pravidelný spoj do Krkonoš bude v letošním
roce veden po nové trase
z Náchoda, přes Hronov,
Červený Kostelec, Trutnov a Pec pod Sněžkou až
na Pomezní Boudy.

