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Skoro letní „plavení“ Metujských tygrů
Výtahy Náchod – Metujští tygři,
oddíl dálkového a zimního plavání
pořádal na rybníce Špinka u Červeného Kostelce soutěž Českého poháru v dálkovém plavání. Jednalo se
o již 6. ročník plaveckého maratonu
„Na Špince přes Špinku“. Na hladině rybníka se v trasách vytyčených
obřími barevnými bójemi plavalo na tratích 15 km, 10 km, 5 km
a 3 km. Pro veřejnost byla otevřena
trať v délce 1 kilometru. O bezpečnost plavců se starali přímo na hladině rybníka vodní záchranáři
na člunech. Akce proběhla za podpory města Náchoda. Plavalo se
za skoro letního počasí a velmi příjemné teploty vody. Mezi závodníky

byla i špička českého dálkového
plávání, včetně pokořitelů úžiny La
Manche. V kategorii pro veřejnost

ZTRATIL SE KOCOUR
černobílý, 21. 5. v Náchodě, Lidická ul.

Má obojek s rolničkou a dobře čitelným telefonem.
Je kastrovaný, 6,5 r. a neutíkal. Více na webu.
Předem děkuji za informaci.

se stejně jako v loňském roce objevil
náchodský místostarosta a kandidát
do Senátu PČR Miroslav Brát, který
se následně účastnil i předávání cen
nejlepším plavcům v jednotlivých
kategoriích. „Jsem rád, že jsem se
mohl opět tohoto plaveckého maratonu zúčastnit. Obdivuji houževnatost
náchodských Metujských tygrů nejen
v zimních vodách rybníku Podborný,
řece Metuji či tady na Špince. Obdivuhodnou práci zvládá tento spolek
i po stránce organizační. Vždyť na letošním ročníku maratonu na Špince
se sešlo více než 150 závodníků! Město Náchod jejich činnost dlouhodobě
podporuje a na jejich výkony, organizační i sportovní, je patřičně pyšné,“
řekl místostarosta Brát. Foto archiv

Maratonu horských kol se zúčastnilo na 550 závodníků

Hasiči si polepšili
Hasiči z Dolní Radechové si
v rámci oslav 135 let od založení
svého hasičského dobrovolného
sboru nadělili pěkný dárek. Jedná se
o nový zásahový vůz Tatra CAS 30.
Hasiči novou techniku získali díky
projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Foto Josef Pepa Voltr

V Úpici se v sobotu 19. května
za ideálního cyklistického počasí
konal partnerský závod seriálu Kolo
pro život Apache Jestřebí hory. Vítězství z nejprestížnější trasy A naprosto suverénně získal Michal Kaněra z teamu GHOST.
Pořadatelé dokázali do Jestřebích hor přilákat více než 550 bikerů a bikerek a dopřáli jim na výběr hned z několika tras vedoucích
překrásnou nedotčenou krajinou
a fantastické počasí navrch. Jako
první dorazil do cíle osamocený Michal Kaněra z týmu GHOST v čase
4:08:41.2. Další jezdec se na úpickém náměstí objevil po dvou minutách a byl jím Roman Šťastný
z týmu Rock Machine-Cyklomax.
Přesně za další dvě minuty projel
cílovou bránou Zdeněk Jílek (Erste
Premier Petr Čech MTB). Mezi 8

ženami, které se vydaly na těžkou
dlouhou trasu kralovala zcela přesvědčivě Kateřina Drhová z týmu
Česká spořitelna Accolade. Pochvalu, ale zaslouží celý dámský oktet,
který se nebál obrovské porce kilometrů a dojel do cíle. Příjemný závod v lůně zelené přírody doplnily
dětské závody a speciální závod

na elektrokolech. Místní náměstí
zároveň ožilo festivalem Bujará Úpice, kdy se představilo hned několik
kapel. Se svou exhibicí se předvedl
třínásobný mistr světa v bike trialu
Petr Kraus. Úpice po sedmi letech
opět zažila skvělý cyklistický závod
doplněný o notnou dávku večerní
hudební zábavy.
Daniel Sýkora
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Dne 8. června 2018 uplynulo 8 let od úmrtí

pana Juraje Potockého z Náchoda.

Krámská 29, Náchod, 1. Patro
Tel.: 773 220 773

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

V KLUBU NIRON
v pořadu MOJE TÉMA

Stále vzpomínají
synové Jirka a Milan s rodinami

BESEDA

3. ročník festivalu sociálních služeb
kompenzačních pomůcek. Poskytnuty vám budou informace o Alzheimerově chorobě i demenci, absolvovat můžete i mini – mental
testy. Chybět nebude ukázka znakové řeči. Občerstvení zajišťuje kavárna Láry Fáry, pro děti do 4 let bude
přichystán skákací hrad, malování
na obličej. Jste srdečně zváni! Vstup
volný.

Cyklobusy s novou tváří vyjeli
už v sobotu 2. 6.
Společnosti Branka o. p. s. a CDS
s.r.o. Náchod opět zahajují cyklobusovou sezónu v Kladském pomezí.
Poprvé cyklobusy vyjeli v sobotu
2. 6. 2018. V červnu a září se s nimi
budou cyklisti moci svézt vždy v sobotu, neděli a státní svátky, v době
letních prázdnin každý den. Modrá
linka je zaveze např. do Stolových
hor, Vambeřic nebo Broumova vždy
o víkendu a svátcích. Ve všední dny
(včetně těch prázdninových) svou
cestu končí v Karlówě. Tento cyklobus je vhodný pro ty, kdo chtějí
poznat přírodní krásy a církevní památky sousedního Polska.
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Město Náchod pořádá ve spolupráci se sociálními službami 3.
ročník Festivalu sociálních služeb.
Akce se uskuteční 20. června v čase
od 9 do 18 hodin v Městské knihovně v Náchodě. V rámci festivalu se
bude prezentovat 20 poskytovatelů
a cca 40 sociálních služeb. Těšit se
můžete na ukázky výrobků uživatelů sociálních služeb, ukázky

str.

Co: Láska a vztahy
Povídání o tom, jak žít život
v lásce a radosti...

Kdy: Úterý 12. 6. 2018
v 18:00 hod
Kdo: Vlastimil Bílek – lektor
a „duchovní médium“, výrobce
svíček určených pro osobní rozvoj
Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY
MÍST PRO REZERVACI VOLEJTE
773 220 773

Vstupné dobrovolné

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Budova hostince s řadou dochovaných původních, prvorepublikových
prvků stojí na návsi obce Lipí u Náchoda. V přízemí hostince se nachází klasický lokál, salonek a kuchyň, vlevo pak
sál s pódiem a šatna. Výměra pozemků
Cena: 2 800 000,- Kč
včetně zastavěné plochy je 788 m2.

Řadový domek v Náchodě – Babí se zahradou, skleníkem a garáží .................................. 1 190 000,- Kč
Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky ..................................... 5 500 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 690 000,- Kč
Rekonstruovaný, udržovaný domek s oplocenou zahradou v Ohnišově ............................. 1 990 000,- Kč
Rodinný dům v obci Bolehošť, vyměněná okna, vchodové dveře ...................................... 1 395 000,- Kč

Výstava České korunovační klenoty na dosah
Galerie zámku Nové Město nad Metují
1. 6. 2018 – 29. 7. 2018
Otevřeno: Červen - po. pouze pro předem objednané skupiny od 25 osob na komentovanou prohlídku s příplatkem za výklad; út. - pá.: 9.30 - 16.30 (poslední
vstup v 16.00), so. - ne. 10.00 - 17.00 (poslední vstup v 16.30). Komentované prohlídky pro předem objednané skupiny od 25 osob ve všední dny od 8.45. Červenec - po. - pá. 9.30 - 16.30 (poslední vstup v 16.00), so. - ne. 10.00 - 17.00 (poslední vstup v 16.30). www.ceskekorunovacniklenoty.cz + www.zameknm.cz.
Od 1. 6. do 29. 7. 2018 se v Galerii na zámku v Novém Městě nad Metují –
uskuteční výstava k výročí 640 let od úmrtí Karla IV. Projekt připomene nejen
pestrý a zajímavý život našeho nejvýznamnějšího panovníka, ale především fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez mnohahodinových front.

BAMBIFEST v zahradách Déčka

Červenou linkou se můžou cyklisté svézt z Hradce Králové do Náchoda přes Adršpašsko-teplické skály až
do Krkonoš. Po cestě mohou navštívit pevnostní město Josefov i skryté
poklady v podzemí (Měděný důl Bohumír) nebo unikátní Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují.
Vozy prošly též estetickou proměnou a na dálku jsou rozpoznatelné díky typickým barvám Kladského pomezí a pětičlenné usměvavé
rodince cyklistů. Naposledy se cyklisté svezou cyklobusy v neděli 30. 9.
2018. Projekt je financovaný Královéhradeckým krajem.

V areálu SVČ Déčko proběhl
další ročník Bambifestu. Jedná se
o přehlídku volnočasových aktivit
dětí a mládeže. Se svojí prezentací
zde tradičně nechyběli například
hvězdáři z Úpice. Atraktivně zněly i názvy dalších stanovišť: lanové
centrum, koloběžky či výtvarná
dílna. Na akci se sjely nejen školy,
spolky a další subjekty zaměřené
na práci s mládeží z celého regionu,
ale i polští přátelé z Centra kultury,
sportu a rekreace Klodzko. Za město Náchod přítomné pozdravil místostarosta Miroslav Brát, který ocenil tradici a šíři celé akce.
Foto archiv

PŘÍBĚH VOJÁKA
Armádní generál Karel Klapálek - cesta od Zborova do Tobruku k Dukle
psáno k 125. výročí jeho narození
Karel Klapálek se narodil
v květnu 1893 v rodině železničáře
v nádražní budově v Novém Městě
nad Metují. Rodina železničáře se
často stěhovala. Středoškolské studium dokončil v roce 1915 v Kralupech nad Vltavou.
A v témže roce je povolán jako
jednoroční dobrovolník do 8. zeměbraneckého pluku a odeslán
na východní frontu, kde padl
do ruského zajetí.
V roce 1916 vstoupil na podnět
emisara Wachsmanna provádějícího nábor (otce populárního herce
Jiřího Voskovce) do České družiny
– čs. legií jako střelec záložní roty
v Kyjevě.
V roce 1917 absolvoval důstojnickou školu 3. čs. střeleckého
pluku, jako velitel čety a zúčastnil
se bitvy u Zborova v hodnosti poddůstojníka.
Z čs.legií byl. vyřazen v lednu
1920 v hodnosti kapitána.
1918 – 1920 – velitelem plukovní poddůstojnické školy, velel rotě
i praporu během tzv. sibiřské anabáze čs. legií
1920 – 1923 – v hodnosti kapitána sloužil na různých velitelských
postech Československé armády
Po obsazení Československa
v roce 1939 – propuštěn z armády, a ihned se v Českých Budějovicích zapojil se do armádní odbojové organizace Obrana národa.

Po vítězném ukončení bojů
na Středním Východě je v září 1943
jmenován zástupcem velitele Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké
Británii.
V srpnu 1944 je vyslán k čs. vojenským jednotkám v SSSR jako
posila velitelského sboru, a v září je
jmenován velitelem 3. čs. samostatné brigády v SSSR – prodělal karpatsko-dukelskou operaci a zúčastnil
se osvobozování Slovenska, byl dvakrát raněn, obdržel řadu vysokých
československých vyznamenání.

9. 2. 1945 byl gen. Karlu Klapálkovi propůjčen nejvyšší
Po rozsáhlém zatýkání v jeho řa- Československý
vojenský
dách odchází v květnu 1940 přes
řád Řád Bílého lva „Za vítězSlovensko, Maďarsko a Jugoslávii
na několikerý pokus do exilu, v 47- ství“ hvězda I. stupně.
ti letech opouští rodinu, aby splnil
přísahu vojáka bojovat za vlast.
V červnu 1940 vstoupil do čs.
zahraničního vojska a byl přidělen
k Čs. pěšímu pluku 4 – Východnímu
v Palestině jako zástupce velitele.
Srpen – březen 1942 - velitelem
I. praporu 4. čs. pěšího pluku a posléze velitel 11. čs. pěšího praporu
- Východního – zúčastnil se bojů
v Libanonu, Sýrii a severní Africe.
Duben 1942 v hodnosti plukovníka velitelem Čs. lehkého protiletadlového pluku 200 – Východního, který se proslavil při obraně
Tobruku.

V březnu 1945 převzal velení 1.
čs. armádního sboru v SSSR.
Do osvobozené Prahy vede 17.
května 1945 na Václavském náměstí
na bílém koni slavnostní přehlídku československých zahraničních
vojáků.
V květnu se stává zástupcem velitele vojenské oblasti 1 v Praze
V říjnu – velitelem vojenské oblasti 1 v Praze v hodnosti divizního
generála 1. dubna 1946 je povýšen
na armádního generála.
Armádní generál Karel Klapálek
byl voják tělem i duší, prošel snad

všemi význačnějšími bojišti československé historie. Dostalo se mu
za II. světové války nejvýznačnějších
vyznamenání a ocenění od všech
tehdejších spojeneckých mocností.
V roce 1946 generál Klapálek
obdržel od městské rady Čestné občanství Nového Města nad Metují,
které si osobně převzal v roce 1947.
K pochybnostem o činnosti generála Klapálka v období kolem roku
1948 se vyjádřila i Hana Benešová,
manželka presidenta Edvarda Beneše takto: generál Karel Klapálek byl
vždy vojákem presidenta Beneše!
Obdobně se vyjádřil ve svém
článku z roku 1967 i význačný vojenský historik a publicista Karel
Richter i Prokop Drtina, předúnorový ministr spravedlnosti a zplnomocněnec a tajemník presidenta
Edvarda Beneše ve své knize Československo můj osud.
Částečně se této problematice
v podobném smyslu věnuje i nové
číslo časopisu: Historie a vojenství.
V dubnu 1950 byl generál Klapálek
poslán do důchodu.
20. listopadu 1952 zatčen – a obviněn z bojkotu Košického vládního
programu ve vojenské oblasti - APS,
byl vyslýchán v pověstném domečku.
13. listopadu 1954 byl v rámci
procesů se spikleneckým centrem
odsouzen na 6 let.
6. dubna 1956 mu byl přerušen
výkonu trestu.

V letech politického tání 24. 5.
1968 mu bývalý spolubojovník president republiky Ludvík Svoboda
udělil Zlatou hvězdu hrdiny ČSSR.
Zpracováno na základě 40-ti leté
badatelské práce plk. dr. Václava Pejřila o zahraničních československých
vojácích za II. světové války.
Zřizovatel pamětní desky k 100tému výročí narození arm. gen. Karla Klapálka
Vladimír Pejřil
Jsem rád, že se dnes sdružují vnukové bojovníků od Tobruku a vyvíjejí i publikační činnost. Částečně
tuto činnost najedete i na: https://
www.facebook.com/Tobruk1941/

Přehlídka ze 17. 5. 1945
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TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
BAZÉNOVÁ CHEMIE až -50 %
JŠÍ
MULTI TABLETY 5v1 199,- /kg LEVNĚNA
NEŽ
U
VEŠKERÉ ELEKTRO až -80 %
RNET
INTE
SÁČKY NA 1000 VYSAVAČŮ
OPRAVY VYSAVAČŮ VAX A HOOVER
Rohová prodejna elektro Běloveská a Žižkova 955
Náchod (vedle restaurace sport) tel. 602 790 044,
kposepny@seznam.cz, www.elpo-elektro.cz

Po stopách bojů z války roku 1866
Již po třiačtyřicáté vás zve TJ
Sokol Starkoč na dálkový pochod
„Po stopách bojů z války roku
1866“. V sobotu 23.června 2018 se
bude průběžně vyrážet mezi šestou
a půl jedenáctou hodinou na pěší
a cyklo trasy z vlakového nádraží
ve Starkoči. Pro turisty budou připraveny čtyři pěší trasy na 10, 15,
25 a 50 km a čtyři cyklotrasy pro
horská a silniční kola na 33 a 66km.
Trasy povedou atraktivními místy
našeho okresu přes Peklo, Ratibořice, Václavice, Červený Kostelec,

Náchod, Nové Město n/Met. či Českou Skalici a v okolí přehrady Rozkoš. V cíli pochodu na koupališti
ve Starkoči obdrží každý účastník
krásný diplom a opečenou klobásu.
Dále budou vyhodnoceni nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastníci pochodu a nejpočetnější kolektiv.
Na Startu a v cíli bude možnost zakoupení turistické vizitky pochodu.
Využijte 23.června velmi výhodného vlakového spojení do Starkoče
a zpět za výhodné skupinové slevy.
Za TJ Sokol Starkoč Jaroslav Rufer

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

My vás tady
nechceme!

Průjezd Pěkovem
otevřen

V Městském muzeu v Jaroměři
můžete až do 21. září navštívit výstavu, která je věnována 50. výročí
okupace Československa vojsky
Varšavské smlouvy. Název výstavy
je: My vás tady nechceme! aneb občanem Jaroměřska v roce 1968.

Firma Colas dokončila práce na silnici II/303 – v rámci
akce rekonstrukce průtahu Pěkovem (Policko). Od 1.června byl
na této komunikaci obnoven plný
provoz.

zlato-měděnou barvou, bohatou
pěnou a nezaměnitelným aroma
amerických chmelů, kombinující
dva styly – ležák a IPA..
TCHYNĚ byla středem zájmu
návštěvníků samozřejmě i ve speciálním stánku „NAČEPUJ SI
– PŘISPĚJEŠ“, kde si mohli dospělí pivo nejen sami načepovat,
ale i přispět na dobrou věc. Vybranou částku z tohoto stánku ve výši
14 703 Kč jsme se rozhodli stejně
jako v loňském roce darovat zdravotnickému zařízení Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
(PK), Foto: Mirek Brát
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ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

mobil 603 531 304,
andy.skalice@seznam.cz,

www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY
ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

Studenti Jiráskova gymnázia na nejtišším místě
v České republice
Nejednalo se však o hodinu obávaného učitele nebo učitelky, ale o exkurzi do vibroakustické laboratoře
firmy Honeywell v Brně. Takzvaná
bezdozvuková komora je nejtišším
místem v Česku, její stěny jsou ob-

loženy metrovými klíny ze speciální
hmoty, díky nimž je v komoře téměř
absolutní ticho a můžeme slyšet i tlukot vlastního srdce. Dvanáct zájemců
z řad studentů se zúčastnilo exkurze
do brněnského Výzkumného a vývo-

Den P… a tak trochu jiná TCHYNĚ
Náchodský pivovar PRIMÁTOR
a.s. otevřel brány pivovaru tradičně
třetí květnovou sobotu. Pestrý hudební program, strongman show,
slunečné počasí, exkurze spojená
s ochutnávkou piva ve sklepě, pivovarská olympiáda pro děti a bohatá
tombola přilákala na Den P … den
plný piva do areálu na tři tisíce návštěvníků.
Pivo PRIMÁTOR teklo z bezmála čtyřiceti kohoutů a nechybělo
ani pro tento den speciálně uvařené
pivo s názvem „TCHYNĚ“ – India
Pale Lager 4,8% alk., nefiltrované,
neuvěřitelně pitelné pivo s krásnou
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jového centra firmy Honeywell, jde
o největší a nejmodernější výzkumné centrum společnosti v Evropě.
Kromě exkurze do zmíněné vibroakustické laboratoře jsme navštívili
i laboratoř zaměřenou na vývoj technologie JetWave – jde o technologii
umožňující vysokorychlostní připojení k internetu v letadlech. Následovala návštěva laboratoře integrující
systémy avioniky pro firmu Dassault,
zde jsme si mohli prohlédnout reálnou černou skříňku letadla (ve skutečnosti jasně oranžovou) a na imitaci kokpitu skutečného business
jetu vyzkoušet jeho pilotáž. Firmě
Honeywell děkujeme za vstřícnost
a paní ing. Alexandře Kostřicové
za zorganizování exkurze, díky které
měli studenti možnost vidět to nejmodernější ze současné techniky.
RNDr. Jan Preclík,
Jiráskovo gymnázium Náchod
(redakčně kráceno)

ASTRATEX pomáhá
V Náchodě se běžel druhý ročník
Run and Help 2018 – Astratex pomáhá. Akce se konala 24. 5. 2018 v rámci
projektu Konta bariéry na podporu čtyř skvělých aktivních děti, které
potřebují sportovní protézu dolní
končetiny. Do akce se dobrovolně zapojili zaměstnanci náchodského Astratexu a vzali s sebou kamarády, rodiny a děti. Někteří běželi, někteří šli
nebo se projeli na inlinech. Trasa byla
zvolena krásnou přírodou, od budovy
firmy údolíčkem do hospůdky Na Ostrovech, kde na všechny čekalo malé
občerstvení a večeře. Sportovní nadšenci si zaběhli až do Pekla a zpět.
Mohlo se běžet, jít, jet na kole či
koloběžce. Za každý uběhnutý (ujetý,
ušlý) kilometr každý účastník přispěje
na Konto Bariéry 25 korun. Na závěr
firma Astratex vybranou částku zdvojnásobila.

Celkově se v letošním ročníku vybralo od zaměstnanců a společnosti Astratex s.r.o. 19 650 korun, které
jdou na pomoc Lukášovi, Michalce,
Vašíkovi a Simonce. (https://www.

kontobariery.cz/Projekty/Run-andHelp/Run-and-Help-2018/Komupomahame-v-roce-2018.aspx).
BARBORA RÁČEK STOKLASOVÁ

Handicapy bez bariér
Dne 18. května v devět hodin
ráno zahájil ředitel pořádající školy
pan Ing. Ivo Feistauer spolu se vzácnými hosty honorárním konzulem
Australského společenství panem
Petrem Vodvářkou a panem Janem
Birkem, starostou města Náchoda
a poslancem PS PČR, svátek, který
je v rámci Královéhradeckého regionu vskutku ojedinělý. Stalo se tak
už po deváté, že mentálně postižená
mládež i dospělí dostali šanci zakusit,
jaké to je, stát na prknech, co znamenají svět… Pozvání pořádající školy
PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě
přijalo dvanáct účastníků. Všichni
se na soutěžní klání velmi svědomitě
připravili. Zadané téma „Austrálie“,
které navázalo na putování předchozích ročníků po kontinentu americkém, africkém a asijském, se ukázalo
být námětem velmi lákavým a inspirativním Přestože prezident festivalu
pan Ivo Feistauer, tak jako pokaždé,

udělil svou zvláštní cenu jedinému
soutěžícímu kolektivu, pravdou zůstává, že osmnáctého května v náchodském divadle vyhráli všichni,
kdo přišli. Děkujeme všem - jednotlivcům i institucím - za podporu.
A děkujeme Tobě, Prima Sezóno, že
jsi nás již po několikáté vzala pod
svá ochranná křídla a náchodská

veřejnost si tak mohla užít onu
jedinečnost „festival ve festivalu“.
Doufáme, že jsme Ti byli dobrým
partnerem a že jsme svým mnohdy
nespoutaným veselím důstojně přispěli k Tvému závěrečnému dni!
za pořádající školu PrŠ, ZŠ a MŠ
J. Zemana v Náchodě Mgr. Jana
Maternová (redakčně kráceno)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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• 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

Koncert ARTCAFÉ
V rámci projektu ARTCAFÉ se v sále
Kreslírna kláštera Broumov uskuteční 13. června od 19 hodin koncert
Marka Novotného. Obsahem budou
zajímavé skladby na pomezí těchto
stylů: jazzu, vážné hudby, minimální
hudby a ambientu.

Mýty a pověsti
Českoskalicka
MV č.34/2016 Sb.

Ve Vile Čerych v České Skalici můžete 14. června (od 18 hodin) poodhrnout tajemství mýtů a pověstí Českoskalicka. Průvodcem vám v rámci
zajímavé přednášky bude historik
a publicista Richard Švanda.

V okolí Jaromírova města
Jaroměřský cyklus přednášek Mezi
řádky pokračuje dalším zastavením.
V Městském muzeu v Jaroměři se
v rámci tohoto cyklu uskuteční přednáška Václava Vokolka s názvem:
V okolí Jaromírova města. Přednáška
proběhne 14. června od 17.30 hodin.
Vstup volný.

Proteccting Your Life

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici

ŘIDIČ VZV
Požadujeme:
práce v dvousměnném provozu
 samostatnost  zodpovědnost
 praxe na obdobné pozici výhodou
 platné průkaz na VZV není podmínkou


Firma Micro
otherm CZ, s.r.o
o. je souþástí skupiny Microtherrm International Cooperation,
která je dodavatelem komp
ponentĤ tepelnýc
ch ochran pro e
elektrospotĜebiþe po celém svČttČ.
Výrobní závvod Microtherm CZ s.r.o se nac
chází v malebné
ém mČsteþku Po
olice nad Metujíí.
Pro tento zá
ávod hledáme nového
n
kolegu na
n pozici:

Mistr, seƎƎizovaē – násstup možný ihned.
Nabízímee – 5 týdnƽ dovolené, pƎíspĢvek na záávodní stravo
ování, pƎíspĢ
Ģvek
na penzijní pƎipojištĢn
ní, benefitní systém Cafeeterie.
Požadujeme - SŠ vzdĢĢlání v techn
nickém oboruu, manuální zruēnost,
samostattnost, spoleh
hlivost, zkuše
enost s vedenním lidí výho
odou.
SchĤzky sii domlouvejte pĜes
p
email milo
oslava.klimeso
ova@microtherrm.cz nebo na tel.
491 511 404
4

SQUASH CENTRUM
NÁCHOD
tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra

Čistá obec
– čistý Kostelec
Červený Kostelec získal I. místo
v soutěži Čistá obec 2017. Jedná se
o klání měst a obcí v Královéhradeckém kraji, které je zaměřeno zejména
na podporu třídění odpadu. Červený
Kostelec získal „zlato“ v kategorii sídel nad 2000 obyvatel. Blahopřejeme!

Studenti nabídli vize
V nedávné době přijelo do Červeného Kostelce čtyřiadvacet studentů
magisterského studia oboru Architektura a urbanismus Fakulty architektury ČVUT Praha, aby v rámci
předmětu Krajinářská architektura
pod vedením Ing. Radmily Fingerové zpracovali krajinářská témata pro
město Červený Kostelec. Své návrhy
poskytli nejen vedení města k inspiraci, ale i veřejnosti.

Nabízíme:
nástup možný ihned
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru
na dobu neurčitou
 zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení  firemní bonusy


Kontakt: Martin Tylš,
e-mail: tyls@agrocs.cz, tel. 737 219 682

ZAJISTÍME ROZNÁŠKU VAŠICH
REKLAMNÍCH LETÁKŮ DO
POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK V POLSKU.
Více info na tel. 602 103 775
nebo echo@novinyecho.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
BYTY
*Pronájem bytu 1+1 (42m2)
v NMNM, klidná část, hezký byt,
obchod PENNY 500m, nájem
včetně energii 7tis, prosím zájemce bez pejska, nejlépe dlouhodobě. Tel.775 182 793
*Pronajmu byt 1+1 35 m2 1.NP,
dlouhodobý pronájem Nové Město nad Met., kauce nutná. TEL.
608 211 090
*Prodám družstevní byt 3+1
v Náchodě v nízkoenergetickém
domě s vlastním parkovacím
stáním. Kontakty 730 517 357,
733 131 189
*Pronajmu nově zrekonstruovanou garsonku v Hronově. Kauce
nutná. TEL.: 608 66 77 30
*Byt - novostavba, prostor 38m2
v Novém Městě n. Metují k bydlení, podnikání, či jako kancelář.
TEL.: 731 383 866
*Pronajmu byt 4+1 s balkonem v Opočně info email:
asa84@centrum.cz
*Pronájem byt 2+1 Hronov,
centrum, 64m2, nájem + služby
cca 7.300,- kauce 7.000,- nutné
drobné opravy, vymalovat. Pouze
slušným a pracujícím lidem. Tel.
774 846 099
* Rozvedená žena koupí menší
byt v Náchodě, zavolejte prosím
na tel.774 777 073
* Pronajmu družstevní byt
4+1 (94m2) po celkové rekonstrukci, zvýšené přízemí, balkón. Lokalita: Náchod, sídliště
Plhov. Dlouhodobý pronájem
3 a více let, pouze seriozním
zájemcům. Kontakt: nachodbyt@gmail.com
* Mladý muž koupí byt 2+1
v Náchodě, platím v hotovosti,
volejte na tel. 776 566 630
* Mladá rodina hledá větší byt
nebo dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel. 775 777 073

NEMOVITOSTI
* Prodej novostavby rodinného domu v Hronově Velkém
Dřevíči. Tel.: 608 935 340
*Prodám zahradu 1200 m2, lze
použít i jako stavební pozemek,
lze postavit roubenku zděný barák, nachází se v Horním Dřevíči u Stárkova. Je to oblast CHKO,
Na pozemku okrasné tuje, pár
stromků a zahradní domek, kde
si můžete odpočinout a uložit nářadí. Klidné slunné místo. Cena
dohodou. TEL.. 606 139 730
* Prodám stavební pozemek
s protékajícím potokem 2500 m2
na okraji obce Dolní Radechová.
TEL.:608 66 77 30
*Prodám rodinný řadový dům
v lokalitě Broumov – Spořilov. Cena dle dohody. TEL.:
732 552 773
*Koupím pozemek nebo nemovitost na přestavbu v podhůří
Orlických hor. TEL: 608 66 77 30
*Koupím les i s pozemkem.
Může být malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem. tel.:
773 585 290

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Náchoda do 20 km
na všechny směry, nabídněte
na tel. 774 777 072
*Hledám k pronájmu/koupi pozemek (zahradu, sad, louku...)
s výhledem na Krkonoše. Volejte
603 997 300.
* Prodám chatu se zahradou
v zahrádkářské osadě u Náchoda. El. 220/380 V, voda.Cena
dohodou. TEL.: 732 836 391 RK
NEVOLAT
* Prodám RD v Hronově. Rekonstrukce nutná. Tel. 723 147 813

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodám hospodu ve Vysokově,
zn.jakékoliv využití, navr. cena
1,5 mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK
NEVOLAT

PRODÁM
* Prodám půlkulatý (R55) sprchový kout, používaný, 4 části - 2
pevné, 2 (dveře) posuvné na kolečkách, matné sklo, i jako náhradní díly za 800 Kč, dvířka od umyvadlové skříňky 30,7x60 cm bílé
lamino, včetně pantů za 100Kč,
kompletní
zářivkové
světlo
200 Kč. Tel. 602 103 775
*Prodám suché dubové fošny +
prkna. Mob.774 308 086
*Prodej dřeva - metrové i štípané. TEL.: 777 690 390
*Prodám Vari s příslušenstvím.
Tel: 603 366 383
* Prodám palivové dřevo
550 Kč za m3 i s dovozem. Tel.
702 611 187
*Prodám dámské elektrokolo Lectron 36V/594Wh. Najeto
1200km. Cena 15600Kč (pořizovací 31320Kč). Tel.606 690 702

KOUPÍM
*Koupím mačkač obilí nebo válcový šrotovník. Zn. Rousek, Slavík,... Mob: 739 711 628
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy,
staré fotografie, reklamní fotografické
materiály.
TEL.:
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní díly na hodinky PRIM pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky,
strojky a další díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky,
uniformy, vyznamenání i z období socialismu v jakémkoli stavu.
TEL.:603 549 451
* 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 veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30

Tel./Fax: 491 424 522

ŠIKOVNĚ

* Koupím staré, nepotřebné
i poškozené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, HO,
MERKUR aj.aj., starožitný
a chromovaný nábytek, hudební nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, automoto díly,
atd.. Než něco vyhodíte, volejte
608 811 683
* Koupím staré filmové plakáty
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé
knihovny, pohledy, známky,
plakáty, aj. papírový materiál,
bankovky, mince, LP desky,
CD atd. TEL.: 777 579 920

RŮZNÉ
*Výprodej pletací a háčkovací příze. Každou středu od 18
do 20 hodin. Náchod, Janáčkova 803 (Raisova), 1.patro
*Půjčím štípačku na dřevo o tlaku 10 tun, cena 550,-Kč/den +
vratná kauce. TEL. 605 95 73 99
* Nabízím občasný přivýdělek-řízení menší dodávky,
ideální pro inv. důchodce z Nového Města n. M. a okolí. Tel.:
723 837 437
*Nabízím zeminu, cca 20m3, odvoz vlastní, cena dohodou, Česká
Skalice. Tel. 723 356 489
*
NEŘEŠTE
PŘECHOD
NA DVB-T2, NAMONTUJEME VÁM SATELIT na 2 televize s 2 přijímači JEN za 300,Kč!
Využijte
SATELITNÍ
DOTACE. Tel.: +420 778 527 899,
www.SATELITNIDOTACE.cz
* Převedu Vaše záznamy z videokazet na DVD nebo USM,
rychle a levně. TEL.: 777 554 484
* Provádím řemeslnické práce: zednické práce, nátěry, malby, voda + odpady v PVC atd.
Tel.: 702 611 187
* Přijmeme spolehlivého
kuchaře a servírku, číšníka
do stylové restaurace v Jaroměři s nástupem ihned. Tel pro
info 730 822 369
* Hledám prac. místo strážný vrátný. 8-12 hodin, směny jen denní. Certifikát mám. Tel. 776 071 389

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
tel. 0048 74 866 45 02
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RYCHLE
NÁCHODSKO
776 353 038

AUTO - MOTO
* KOUPÍM MOTOCYKLYjakékoliv - starší, nepotřebné, neúplné, překážející, díly,
ale i traktůrky a jinou techniku, rychlé slušné jednání. Tel.
723 837 437
*Člen klubu historických vozidel koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv starý motocykl či
vůz, případně vraky a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:
606 515 966
*Koupím
náhradní
díly
na JAWU Panelku, popř. i nekompletní
motocykl.
Tel:
775 959 962

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

PŘIJMEME PRACOVNICI
NA STŘIHACÍ STROJ
TEXTILU (CUTER).
Možné i na zkrácený úvazek.
Pružná pracovní doba dle
dohody. Telefon 777 737 124

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

PŘIVÝDĚLEK
– BRIGÁDA

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

HLEDÁME
SPOLEHLIVÉHO
DISTRIBUTORA
NOVIN ECHO

Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

pro oblast
Nové Město nad Metují
– František.
500 ks novin,
3x měsíčně (PA, SO).

PŘIJMEME ŠIČKY
– MOŽNOST I DOMÁCÍHO
ŠITÍ. STROJ POSKYTNEME.
TEL.: 777 737 124

KOUPÍM

Více informací na
tel. 602 103 775 (SMS) nebo
e-mail: echo@novinyecho.cz

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

Soukromá dopravní společnost

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

PŘIJME ŘIDIČE sk.D
na dohodu,
Práce převážně o víkendech,
vhodné i pro důchodce.
Serióznost, spolehlivost.
Náchodsko
Tel. 602 145 222
PŘIJMEME
BRIGÁDNÍKY
pro občerstvení
na koupališti v Opočně.
Schopné, pracovité lidi,
se zájmem o tuto práci.
Tel.: 604 208 885

Restaurace Vatikán Náchod

Přijme ženu na pomocné
práce a úklid do kuchyně
na trvalý prac. poměr
Finanční podmínky osobně
Tel. 602 40 20 85

Koupím vše, co se týká legií
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510

TEL. 608 103 810

Tel.: 608 10 38 10
Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme
předměty všeho druhu - nábytek,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo,
nice, šperky, bižuterie, zbraně,
hodinky, známky, odznaky apod.

starož.
obrazy,
pohledmince,

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

PO

ZŮSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10

Koupelny - Interier

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

str.

SEKÁNÍ TRÁVY
608 338 758

- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

www.novinyecho.cz

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

veškeré
stavební práce,
hydroizolace,
půjčování lešení
zemní práce, doprava
(kontejner + hydraul. ruka),
instalatérské a topenářské práce

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod
Tel.: 491 419 172 www.sbdnachod.cz

ANGLIČTINA O PRÁZDNINÁCH
Chcete se během léta zdokonalit v angličtině? Obraťte se na nás!
Připravili jsme pro vás:
• Opakovací kurzy (1. – 3. ročník) • Konverzační kurzy
• Kurzy přípravy na opravnou maturitu
• Kurzy dle vašeho přání
(po domluvě s lektorem se přizpůsobíme vašim požadavkům)
Rozumné ceny, možnost podílet se na obsahu výuky.
Více informací na tel. 774 374 784
nebo e-mail: pavel_hrabec@centrum.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

H t l Elko
Hotel
Elk v Náchodě
PŘIJMEME NOVÉ KOLEGY
NA POZICE:
POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
KUCHAŘE
BRIGÁDNĚ: ČÍŠNÍKA, SERVÍRKU
ZNAČKA: SPOLEHLIVOST!
Rezervace na tel.: 608 824 331
více na www.hotelelko.cz
nebo www.facebook.com/hotelelko.cz

HLEDAJÍ DOMOV
◀ RUDLA je asi 2letý pejsek, malého
vzrůstu. Je to velký mazel, hodil by se
i ke starším lidem, se kterými by trávil
den doma, jelikož ho to samotného nebaví. Je hodný, veselý, přátelský.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

Velká cena Metuje 2018
Nové Město nad Metují bylo druhou
zastávkou CZECH BRIDGE TOUR,
respektive obec Nahořany u Nového Města, která poskytla azyl tomuto prestižnímu karetnímu zastavení.
Třetí květnový víkend se konala Velká cena Metuje 2018, jeden z turnajů
CZECH BRIDGE TOUR, což je jedna
z nejprestižnějších karetních soutěží
v České republice. Za karetními stolky v Obecním hostinci v Nahořanech
tentokrát usedl abnormálně velký počet účastníků z celé republiky. Sobotní párový turnaj vyhráli Petr Pulkrab
a Jan Martynek. Z nedělního týmového turnaje si cenu za 1.místo odnesl
Tým P.S., ve složení Pavla Vlčková,
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Jazyková škola • překlady • tlumočení

www.gatenachod.cz

ENERGETICKÉ OKÉNKO 146.
Vážení a milí čtenáři,
dnes o cenách plynu pro spotřebitele na 2.
polovinu roku 2018 a rok 2019. Dle vývoje
na velkoobchodním trhu s plynem lze předpokládat, že koncové ceny plynu by se s největší
pravděpodobností zvyšovat neměli. Nahrává
tomu i ostrá konkurence dodavatelů. Pro názornost uvádím jednoduchou tabulku, aby
jste si sami mohli porovnat, jak si cena plynu
od Vašeho dodavatele stojí... Všechny ceny jsou
uvedeny bez DPH

▶ DYX je asi 4letý pejsek, který žil
v otřesných podmínkách. Byl zachráněn a je teď v útulku, kde začíná poznávat jiný lepší život - venčení, mazlení,
dobrá strava, vlídné slovo... toto neznal.
Je hodný, z počátku bázlivý, ale po jeho
minulosti se není čemu divit.

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

výroku z díla Babička: „Dobrá hospodyňka pro tisícovku
i přes plot skočí“. Vy
nikam prosím neskákejte, ale zavolejte
nebo napište...
S úctou Váš
Mgr. Bors Michal
obchodní ředitel
tel. 731 508 654, mail: bors.michal@j-e-s.cz

Kategorie cen
Kē/MWh plynu

se stálým mĢsíēním
platem 0,-Kē

se stálým mĢsíēním platem
100,-Kē

MimoƎádnĢ dobrá,
exkluzivní

Špiēková

500-550,-

Špiēková

Velmi dobrá

550-600,600-650,650-700,700-750,-

Velmi dobrá
Dobrá
PrƽmĢrná
Špatná

Dobrá
PrƽmĢrná
Špatná
Velmi špatná

750-800,-

Velmi špatná

Nehorázná

800-850,-

Nehorázná

NeuvĢƎitelnĢ nehorázná

850-900,nad 900,-

NeuvĢƎitelnĢ nehorázná
Šmejdská

Šmejdská
Bez komentáƎe

Do 500,-

Ceny plynu na r. 2018-2019 zákazníků
JES = barevně označená políčka.

Sál Obecního hostince v Nahořanech téměř praskal ve štvech…

Organizační tým Velké ceny Metuje 2018

Jan Martynek, Jakub Šlemr a Petr
Pulkrab. Po celý víkend se účastníci
turnaje těšili z příjemné atmosféry
a skvělé obsluhy personálu Obecního hostince v Nahořanech. Neméně
vydařený byl i raut, který předcházel
slavnostnímu vyhlášení vítězů. Organizátoři děkují Pivovaru Primátor
a.s. Náchod, Vinárně U Drašnarů
v Novém Městě nad Metují, Bowlingu Rychta Nové Město nad Metují a Obci Nahořany za podporu při
pořádání této akce. CZECH BRIDGE
TOUR pokračuje turnaji v Pardubicích, Znojmu a Českých Budějovicích.
Text a foto: Laďka Škodová

Máte cenu plynu o více jak 10% vyšší než zákazníci JES? Platíte ještě k tomu stálý měsíční plat?
Mrkněte se na svá vyúčtování plynu! Porovnáním jste zjistili, že vyhazujete nemalé peníze
zbytečně komínem? A to již několik let? A hodláte v tom pokračovat i příští rok?
Protože jsem z České Skalice, kde je hlavním symbolem spisovatelka Božena Němcová,
tak dnes to zakončím parafrází legendárního

provozovna:
B. Němcové 13, 552 03 Česká Skalice,
Železničářská 506, 541 01 Trutnov
otevřeno PO a Pá 13 - 20 a SO 9 - 12.
www.j-e-s.cz

U nás si můžete vydělat

40 – 50 tis. Kč / měsíc
na pracovní pozici

ŘIDIČ KAMIONU MKD
- Moderní vozový park
- Možnost volby víkendového režimu
- Velmi slušné pracovní podmínky ve firmě
s více jak 27-letou tradicí
Bližší info: www.pjpt.cz/kariera
nebo na tel.: 603 882 301

