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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

26 000 VÝTISKŮ
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NĚMČINA ANGLIČTINA

Informace NĚMČINA:
Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969,
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Informace ANGLIČTINA:
Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784,
pavel_hrabec@centrum.cz
Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz
FB: Jazyková škola Gate

PRONÁJEM / PRODEJ

NABÍZÍME:
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nástupní plat 20 000 Kč plus osobní ohodnocení 5 000 Kč, 25 dnů dovolené, příspěvky
na obědy, možnost osobního růstu a zvýšení
kvalifikace v oboru, nástup možný hned

výuka • překlady • tlumočení

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné a úřední překlady

Přijmeme SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
do hotelu VEBA v Broumově

POŽADUJEME:
odbornou znalost profese
znalost cizího jazyka

dveře - zárubnyě
okna - podlah
Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501
vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ
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KONTAKT:
Gabriela Špůrová - provozní,
telefon 724 603 816

KONTAKT:
724 284 224
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DVOUDENNÉABÔEZNA
SLEVY NA OKNA
AŽ 50%

VPROSTOR½CHJAZYKOVÅvKOLY'!4%.½CHOD

OKNA A DVEŘE

6PÔÉPADÈTRV½NÉVL½DNÉCHKARANTÅNNÉCHOPATÔENÉ
BUDESEZ½JEMCIDOHODNUTN½HRADNÉTERMÉN

PLASTOVÁ OKNA
PLASTOVÉ DVEŘE
EUROOKNA

TANAX

ZÁRUKA 10 LET!!
Tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu
www.tanax.eu

Uzavření
sběrných dvorů

Přítomnost hasičských vozů v sobotu 14.3. u objektu náchodské radnice
vypadala dramaticky, jednalo se však pouze o čištění horních partií budovy,
které prováděli náchodští dobrovolní hasiči spolu se svými kolegy - profesionály ze stanice HZS Velké Poříčí.
foto echo

V souvislosti s šířením koronaviru
společnost Marius Pedersen uzavřela
v Broumově dvojici sběrných dvorů
– Sběrný dvůr Broumov Barvířské
náměstí a Sběrný dvůr a překládací
stanici Heřmánkovice. Svoz komunálních a tříděných odpadů ve městě
bude probíhat v běžném režimu.
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Nabídka nákupů osamělým seniorům
Město Náchod zavedlo od úterý 17. 3. 2020 službu nákupů osamělým seniorům v Náchodě a příměstských částech. Služba je určena pro seniory nad 65
let a zdravotně postižené, kteří žijí osaměle a nemá jim kdo zajistit nákup pro
základní životní potřeby (potraviny, léky, drogerie).
Pro objednávky volejte tel. č. 491 405 438, příp. pište na e-mail:
nakupyseniorum@mestonachod.cz
Doba k objednání nákupu PO–PÁ 8:00–10:00 hod.
Donáška nákupu PO–PÁ 11:00–14:00 hod.
Zájemci o tuto službu zaplatí jen za objednaný nákup, DORUČENÍ ZDARMA.

MÁME OTEVŘENO!
Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

„Víno je možno považovat za nejhygieničtější
a nejzdravější nápoj.“ — Louis Pasteur
Louis Pasteur (chemik a mikrobiolog 1822 – 1895)

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 29. 3. 2020 uplyne smutných 5 let,
kdy nás opustil náš milovaný manžel ,
tatínek, dědeček,

pan Josef Tencar.
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Aktivace
dobrovolných hasičů
Aktuální
šíření
koronaviru
v Česku znemožňuje normální
život pro řadu lidí, především seniorů. Hejtman Jiří Štěpán proto
požádal dobrovolné hasiče Královéhradeckého kraje, aby v obcích
jejich působnosti aktivně pomáhali
lidem kolem sebe.

str.

Tel./Fax: 491 424 522

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 2 900 000,- Kč

2

Rodinný dům se zahradou v Hronově na Příčnici. Vnitřní i venkovní krb,
krytá terasa, garáž, dílna. Nemovitost je podsklepena, větší technické
zázemí. Dvě obytná patra.

Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................ 449 000,- Kč
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ................................... 1 090 000,- Kč
Světlý, zděný byt 2 +1 v osobním vlastnictví v Náchodě................................................. 1 590 000,- Kč
Pronájem opravených prostorů, sloužící jako obchod v centru Náchoda............................9 500,- Kč/měs
Komerční objekt se třemi byty s parkováním v Náchodě – Malé Poříčí ............................ 2 690 000,- Kč

Koronavirus, vládní opatření a ohleduplnost

VZPOMÍNÁME
Se zármutkem v srdci vzpomínáme

na pana Jana Cohornu
z Nového Města nad Metují.
Dne 24. března 2020 uplyne 35 let od jeho smrti.
Manželka a děti s rodinami, vnoučata

VZPOMÍNKA
Dne 18.3.2020 uplynulo smutných 17 let,
kdy nás navždy opustila naše drahá
maminka a manželka,

paní Hana Matěnová
z Police nad Metují.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manžel
a synové s rodinami

Výstava on-line
V čase, kdy je nemožné navštívit
nějakou zajímavou výstavu, vám
možná přijde vhod následující informace. Na webu Muzea Náchodska můžete on-line stále navštívit
výstavu k odkazu brněnského
polyhistora Jiřího Jana Oktaviána
Farského (1935–2017). Pokud jste

ji nenavštívili, výstava z loňského
roku je stále přístupná na internetu (na adrese muzeumnachod.cz).
K dispozici jsou všechny výstavní
tabule, katalog a pohledy do expozice. Dobrý nápad, který by se
v dnešní době hodil i pro další výstavy, včetně těch aktuálních.

Michal ŠKORPIL
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IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK
A STAROŽITNOSTI
Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán,
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly,
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

Plně podporuji opatření, které vláda
vyhlásila. Některá přišla později, než
měla, v mnohém si kritiku zaslouží
ministr zdravotnictví (chybí pomůcky
a dezinfekce) a naopak pochvalu ministr
vnitra. Nyní je ale hlavní zajistit ochranu
pro všechny v první linii. Zdravotníky,
farmaceuty, prodavačky a další. Nepodléhejme panice a dodržujme základní
principy. O každém opatření je velmi
složité rozhodnout a často se můžou
jevit jako nesmyslná. Jestliže mají za následek alespoň částečné omezení šíření
viru, tak smysl mají a je potřeba je respektovat a dodržovat. Co si pomyslet

o těch, kteří při návratu z Itálie nedodrželi karanténu a šli do práce? Jim se
asi nic nestane, ale mohou nakazit např.
seniory ve svém okolí. Pokud díky nim
někdo zemře, bude již pozdě na nápravu. Buďme solidární a pomáhejme si.
Vítám i možnost v některých městech
a obcích nahlásit se jako dobrovolník,
který může pomoci v zásobování oslabeným a seniorům. Všímejme si lidí
v okolí a pomáhejme jim. Pro starší lidi
může být například obstarání nákupu
velkou podporou. Stejně tak hlídání dětí
pro pracující rodiče.

Areál Tepny
má svého
koordinátora

Rok
2020 na krajských silnicích
Královéhradecký kraj v roce 2020 investuje do silnic druhé a třetí třídy téměř 1,4

Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu s členem zastupitelstva města
vyslovili na svém posledním zasedání zastupitelé v Náchodě. Dohoda o provedení
práce s účinností od 18.2 do 30.6 2020
a s odměnou Kč 15000 měsíčně, s časovým rozsahem 50 hodin měsíčně (max.
300 hodin/ ročně) byla uzavřena mezi
městem Náchod a zastupitelem Michalem Kudrnáčem a týká se prací spojených
s přípravou a koordinací činností v rámci
řešení projektu areálu Tepny, propagace
a popularizace tématu, jednání s investory, koordinace činností jednotlivých aktérů, jednání s vlastníky pozemků v řešeném území a v jeho sousedství atd.

Váš Pavel Bělobrádek

miliardy korun. Letos se bude realizovat 28 staveb v hodnotě 1,25 miliardy korun.
Do souvislých oprav silnic půjde dalších 135 milionů korun, což je rekordní suma. V plánu je rekonstrukce 52 kilometrů silnic a 5 mostů a souvislá oprava dalších 60 kilometrů.
„Již čtvrtým rokem investujeme do krajských silnic a mostů částku vyšší než jedna miliarda korun. S letoškem bychom tak měli dosáhnout na hranici pěti miliard. Stav většiny
našich silnic není ještě zdaleka uspokojivý, ale věřím, že výsledky takto vynaložených
prostředků a také systematického plánování oprav již začínají motoristé pociťovat. Přeji
si, aby kraj v tomto trendu pokračoval,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček
odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.
Nově kraj zahájí 14 staveb v hodnotě 585 milionů korun. Z roku 2019 přechází do letoška stejný počet staveb za 668 milionů korun prostavěných v roce 2020. Mezi nově
zahájenými stavbami financovanými z IROPu jsou v našem okrese 1. etapa, III/5672
Horní Kostelec a II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují, 1. etapa. Významné
jsou také dvě stavby financované v rámci podpory průmyslové zóny Solnice-Kvasiny
a přecházející z roku 2019. Jsou jimi obchvaty Opočna a Domašína.
V roce 2019 Královéhradecký kraj v rámci 38 staveb celkově zrekonstruoval 80 kilometrů silnic a 14 mostů. Prostavělo se více než 1,12 miliardy korun. Zároveň provedl
souvislé opravy nebo pokládku mikrokoberců na dalších 58 kilometrech, na což
vynaložil 132 milionů korun.

Nemocnice má nového ředitele
Novým ředitelem Oblastní nemocnice Náchod, a.s. (ONN), byl od 1.
března 2020 zvolen RNDr. Bc. Jan
Mach. Rozhodl o tom na svém jednání 28. února Zdravotnický holding
Královéhradeckého kraje a do funkce ho na poradě primářů a vrchních
sester uvedl náměstek hejtmana pro
zdravotnictví Aleš Cabicar. Jan Mach
pochází z Červeného Kostelce a dříve působil v Oblastní charitě Červený Kostelec jako ekonom, posléze
zastával post místopředsedy představenstva, ekonomického náměstka
a prokuristy ONN. I přes současnou
složitou situaci způsobenou pandemií koronaviru si pan ředitel našel
čas a poskytl novinám ECHO krátký
rozhovor.
Na místo ředitele jste nastoupil
v době, kdy se v České republice
poprvé objevily první případy nákazy koronavirem označované jako
COVID-19. Nelze tedy hovořit
o tom, že nástup na místo ředitele
byl rutinní záležitostí a převzetím
zaběhnutého systému.
Můj nástup znamenal převzetí
dobře zaběhnutého systému a ano,
máte pravdu, nebyl rutinní záležitostí. Od prvního dne bylo třeba začít
řešit opatření související se šířením nového koronaviru. Že pracuji
v ONN již skoro čtyři roky, je za současné situace určitě výhodou. Nicméně by mi to nebylo nic platné, pokud bych neměl při sobě skvělé lidi
z řad vedení nemocnice, primářky,
primáře, vrchní sestry a mnoho dalších spolupracovníků. Za současné

složité situace se snažíme najít cestu, jak udržet dostupnou akutní péči
v našich nemocnicích v Broumově,
Náchodě a Rychnově nad Kněžnou.
Zavedli jsme řadu opatření a postupů, která se snažíme koordinovat v rámci krajských nemocnic
a ve spolupráci s Fakultní nemocnicí
v Hradci Králové. V této souvislosti bych chtěl poprosit všechny Vaše
čtenáře, aby vyhledávali zdravotní
péči pouze v akutních případech.
Aby nevstupovali do budov nemocnic v případě, že přicházejí s podezřením na novou nákazu, a postupovali dle pokynů na informačních
tabulích před vstupy. Pro pacienty
přicházející s podezřením na COVID-19 máme v areálech instalované stavební buňky, kde probíhají
první kontakty s pacienty, kteří přes
veškerá doporučení přijdou osobně
do nemocnice, přestože nemají vážnější zdravotní komplikace. Chtěl
bych zdůraznit, že tito pacienti by
měli zůstat doma a požádat o pomoc
telefonicky.

tví. Věříme, že v těchto dnech obdržíme větší počet respirátorů.
Veškerá opatření, která děláme,
směřují k tomu, abychom ochránili
jak naše pacienty, tak také naše zdravotníky. Všem našim zdravotníkům
patří v současné době obdiv a velké
poděkování. Nezapomínejme na to
poté, co nás ošetří. Úsměv také není
špatný. Poděkování patří také Evangelické akademii v Náchodě, panu
řediteli Hanušovi a jeho kolegyním,
kteří s námi ihned po zavření škol začali velmi ochotně spolupracovat při
hlídání dětí našich zaměstnanců.

Potýkáte se s nějakými vážnými
problémy?
V současné době nedokážeme
chránit naše zdravotníky tak, jak
bychom si přáli. Je to zejména díky
nedostatku kvalitních respirátorů
na trhu, dalších ochranných pomůcek a také dezinfekčních prostředků. Víme, že v podobné situaci jsou
i ostatní nemocnice. Stav se snažíme
zlepšit ve spolupráci se Zdravotnickým holdingem, Královéhradeckým
krajem a Ministerstvem zdravotnic-

Jak jsem se již zmiňoval personálu, cítím za zaměstnance, pacienty,
stabilitu a rozvoj našich nemocnic
a zdravotnických zařízení velkou
zodpovědnost. Naše nemocnice však
není o žádném jednotlivci. Jedině my
všichni společně můžeme vytvářet
fungující nemocnici, kde bude pacientovi poskytnuta adekvátní péče
a zaměstnancům odpovídající pracovní prostředí.
Děkuji za rozhovor.
Karel Petránek
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www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:
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Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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PROFESIONÁLNĚ SE STARÁME O VÍCE JAK 2 000 ZÁKAZNÍKŮ A TO
JAK DOMÁCNOSTÍ , TAK ŽIVNOSTÍ A FIREM. SPRAVUJEME VÍCE
JAK 4 000 ODBĚRNÝCH MÍST.
VŠE S VÁMI DOHODNEME ELEKTRONICKY Z POHODLÍ VAŠEHO
DOMOVA NEBO FIRMY. STAČÍ ZASLAT KOMPLETNÍ VYÚČTOVÁNÍ
A MY VÁM VŠE OBRATEM PŘICHYSTÁME TAK, ABY JSTE SI DOKUMENTY A NÁSLEDNÝ POSTUP MOHLI V KLIDU PROMYSLET NEŽ
SE DEFINITIVNĚ ROZHODNETE.
PŘESTOŽE S NÁMI NAŠI ZÁKAZNÍCI MOHOU UKONČIT SPOLUPRÁCI KDYKOLIV , BEZ UDÁNÍ DŮVODU A BEZ JAKÝCHKOLIV
SANKCÍ A DOKONCE S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ, TAK OD SPUŠTĚNÍ PROJEKTU JES TAK ŽÁDNÝ NÁŠ ZÁKAZNÍK NEUČINIL.
A TO JE TA NEJLEPŠÍ VIZITKA JES.

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

ZDAJÍ SE VÁM PLATBY ZA VAŠE ENERGIE NEPŘIMĚŘENĚ VYSOKÉ
? NENÍ NIC JEDNODUŠŠÍHO NEŽ NÁS KONTAKTOVAT. JES ŠETŔÍ
VÁŠE PENÍZE I ČAS. A TO NE JEDNORÁZOVĚ, ALE DLOUHODOBĚ.

STAŇTE SE I VY ZÁKAZNÍKY JES.
Mgr. Bors Michal
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz
provozovna: B. Němcové 13,
552 03 Česká Skalice,
otevřeno PO až Pá 8 - 18 a SO 9 - 12.

Kuba Šípků,
ředitel obchodní sítě
tel. 602 300 282,
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz
Železničářská 506,
541 01 Trutnov

www.j-e-s.cz

Pevnostní výročí
Před 240 lety (L.P. 1780) byl položen základní kámen pevnosti
Ples, která byla v roce 1793 přejmenována na Josefov (po svém zakladateli císaři Josefovi II.) Již čtyři roky po dokončení bylo pevnostní město povýšeno na královské svobodné město. Josefovská
pevnost představovala jeden z vrcholů stavitelství, nebyla nikdy nejen obsazena nepřítelem, ale dokonce si ji nikdy nikdo netroufl ani
napadnout. Za války Rakouska s Pruskem v roce 1866 se jí pruské
oddíly raději vyhnuly velkým obloukem.

Hlavu vzhůru! A oči k obloze…
Pozemský svět je momentálně
poněkud komplikovaným místem
pro život. Stále však máme nad hlavou působivé divadlo. Pohled na něj
od nepaměti vyvolává údiv i potěšení. A můžeme si klidně vzpomenout
i na citát filozofa Kanta, který říkal:
Dvě věci mě naplňují úžasem: mravní
zákon ve mně a hvězdné nebe nad hlavou… Jaké divadlo nám nabízí noční
obloha konce března? Večer zde kraluje Venuše na západě (dne 24. března
budou pro její pozorování ty nejlepší
podmínky za období 2012 – 2028).
Dne 28. března se k Venuši přidá
i srpek Měsíce. Na ranní obloze jsou
pozorovatelné planety Mars, Jupiter
a Saturn. Pokud máte alespoň malý

Farmet slavnostně otevřel novou halu

dalekohled,
můžete
pozorovat
i kometu C/2017 T2. A zpátky oči
od oblohy k zemi… V noci z 28.
na 29. března si přeřídíme hodinky
na letní čas.
Foto: Mirek Brát
(Měsíc, souputník Země)

Broumovský meteorit
Od roku 1945 je součástí sbírek
Národního muzea v Praze i fragment
meteoritu, který dopadl v roce 1847
do lokalit obcí Hejtmánkovice a Křinice na Broumovsku. Očití svědkové
vpád nebeského posla do našeho regionu tehdy popisovali jako let svítící-

ho objektu, který za sebou zanechával
kouřovou stopu. Na zem dopadly dva
meteority (vznikly výbuchem primárního meteoritického tělesa). Hejtmánkovický fragment měl hmotnost
23,6 kg, křinický 17,08 kg.

Pozdrav z Polanice Zdroj
V současné Evropě bojují s koronavirem jednotlivé národní státy dle
svých možností a schopností, hranice
se uzavírají. Města v našem regionu
mají své partnerské protějšky v sídlech polského pohraničí. Do České
Skalice doputoval dopis z polského
partnerského města Polanica Zdroj.
Je to milé psaní vyjadřující solidaritu
v současné nelehké situaci. Potvrzuje
i to, že my, lidé, jsme stejně zranitelní,
že máme stejné obavy, ať už se nacházíme v libovolné evropské zemi. Zde
je text dopisu, který je primárně určen České Skalici, v širším pohledu je
určen pro každého z nás, kdo žijeme
v česko – polském pohraničí: Vážení,
momentálně se nacházíme v moc těžké a nečekané situaci pro nás všechny.
Všichni sledujeme každodenní zprávy

a průběh situace. Koronavir ovládnul
život nás všech. Musíme dělat důležitá rozhodnutí. Neustále máme strach
o zdraví naše, našich blízkých i všech
obyvatel. V tomto těžkém období
chceme pozdravit všechny občany našeho partnerského města v Česku a vyjádřit všem naši podporu. Doufáme, že
to zvládáte a zároveň čekáme na chvíli,
kdy se zase vše vrátí do normálu. Přejeme hodně zdraví, vytrvalosti a také
pozitivní energii. Buďte stateční a pamatujte, že Polanica vřele myslí na Vás
všechny. Zdravíme a doufáme v rychlý
návrat do normálu, kdy budeme moci
opět pokračovat v naší spolupráci. Mateusz Jelin, Primátor Polanica – Zdroju,
Marlena Runiewicz – Walc, Předseda
Městské Rády

Slavnostní otevření nové haly
centralizované montáže zemědělských strojů proběhlo 11.
března v areálu firmy Farmet a.s.
v České Skalici.
„Již od počátku je veškerá
produkce soustředěna v jednom
výrobním areálu. Chceme i nadále rozvíjet svoje aktivity v této
lokalitě a veškerý dosud plánovaný rozvoj zachovat v České Skalici. V rámci investiční pobídky
Farmet celkově investuje minimálně 300 milionů korun. Cílem
investic je další výrazné rozšíření
výrobních kapacit a vybudování
ještě modernějšího zázemí pro
stávající i nové pracovníky,“ uvedl ve svém úvodním projevu generální ředitel a předseda představenstva Karel Žďárský.

 Karel Žďárský a starostka České Skalice Zuzana Jungwirthová v nové
montážní hale.

Nová hala centralizované
montáže zemědělských stro-

jů je vybavena moderním automatizovaným
skladovacím
a logistickým systémem a bude
do ní soustředěna veškerá montáž zemědělských strojů, čímž
se uvolní stávající tři oddělené
montážní haly, ve kterých bude
rozšířena výroba základních dílců.
Novou halu o půdorysu 42 x
85 m vyprojektoval ATELIER
TSUNAMI s.r.o. z Náchoda
a vlastní realizaci provedla stavební firma STYLBAU, s.r.o.
z Hradce Králové.
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Baví vás technika, nebojíte se výzev a chcete dělat práci, která má smysl?
Strojírenská divize společnosti AGRO CS a.s. se zabývá zejména výrobou technologií pro zpracování sypkých hmot,
strojů pro ekologickou likvidaci odpadů a dalších zařízení, která dodává po celé České republice i Evropě. Pro svoji výrobu
v Říkově hledá kreativního a spolehlivého kolegu na pozici

KONSTRUKTÉR STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
Co vás čeká:
• postupně vás naučíme samostatně i v týmu pracovat na projektech od jejich zadávání
až po uvedení do provozu
• své nápady uvidíte vznikat v našich výrobních halách, na externích montážích a stanete se
součástí celého projektu

Bez čeho se u nás neobejdete:
• minimálně středoškolské vzdělání strojírenského zaměření
• znalost čtení a tvorby výkresové dokumentace
• základy práce s jakýmkoliv 2D a 3D strojírenským programem
(Inventor a AutoCAD je výhodou, ale ne podmínkou)
• aktivní řidič skupiny B
• znalost AJ, NJ, FJ, RJ výhodou

Co vám nabídneme:
• čeká vás spousta beneﬁtů, jako například 5 týdnů dovolené, sick days, výhodné telefonní tarify i pro
členy rodiny, zajímavá sleva na produkty pro zahrádkáře nebo zvýhodněné stravování v naší jídelně
• zajímavé mzdové ohodnocení

Myslíte si, že by vás práce u nás bavila? Ozvěte se nám.
Ing. Voborník +420 604 229 428, email: vobornik@agrocs.cz nebo Ing. Roháč +420 606 302 658

„Pánové
z Náchoda“

SLEVA

KUCHYŇSKÉ STUDIO

20%
PRO RODINY

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

AQUA PARK

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

min. 2 osoby

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02
platnost do 31. 8. 2020

Jste – li příznivci historie, můžete se v literatuře potkat se zmínkou o moravské větvi starobylého
českého rodu pánů z Náchoda.
Ač byli tito aristokraté Moravané,
jejich genealogie opravdu souvisí
s naší okresní metropolí – Náchodem. Jejich původ je dáván do
souvislostí s rodem Načeraticů, ze
kterého pocházel i zakladatel Náchoda rytíř Hron. Později se rod
pánů z Náchoda rozdělil na větev
moravskou a větev českou. Česká
větev rodu brzy zchudla a upadá
v zapomnění. Moravským pánům
z Náchoda se však dále daří. Získávají tvrz Březník nedaleko Náměště nad Oslavou, která se stane
jejich základnou pro další expanzi
rodu na Moravě. Tak trochu jsme
z Náchoda kolonizovali Moravu,
co říkáte?

TONAVA, a.s. Úpice
Tradiční český výrobce vážících zařízení rozšiřuje tým o následující pozice:

● KONSTRUKTÉR
● OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
● TECHNOLOG
Více informací na www.tonava.cz
Nabízíme:
 zázemí české společnosti rodinného typu
 HPP
 odpovídající ﬁnanční ohodnocení
 nástup možný po dohodě ihned

Dovedeme si vážit Vaší práce
Kontakt:
TONAVA, akciová společnost
Havlíčkova 437
542 32 Úpice

e-mail: kozakova@tonava.cz
tel: +420 499 802 170
mobil: +420 734 756 019
www.tonava.cz
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SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ

e-mail: echo@novinyecho.cz

ROZUMNĚ

NEBYTOVÉ PROSTORY

*Rozvedený 50/178/78 podnikatel, záliby příroda, vaření,
hledá pohodovou ženu, která
má ráda život na vesnici v RD.
Dítě není překážkou. Prosím,
nejdříve SMS 603 900 690
*Farmář 51/177/77 se 7-letou
dcerkou hledají pohodovou
ženu, která chce žít v přírodě
v rodinném domě, dítě ve stejném věku vítáno. Nejdřív SMS
733 215 791
BYTY

*Pronajmu byt 2+1 ve Studnici u Náchoda. Ihned volné,
kauce nutná. Tel. 608 869 885
*Pronajmu byt 1+1 v činžovním domě v blízkosti centra Náchoda. Možnost parkování auta ve dvoře. TEL.:
603 853 095

*Pronajmeme kancelář 40m2
(nebytový prostor) v blízkosti
centra Nového Města nad Metují (cca 250m od autobusového nádraží). Lze využít jako
kancelář či poskytování služeb.
Po kompletní rekonstrukci.
Na podlaze koberec, součástí
je WC, umyvadlo a další místnost. Prostor se skládá ze dvou
místností. Cena: 6000,-Kč
+energie. TEL.: 733 735 709,
733 131 189
*PRONÁJEM / PRODEJ
komerční
nemovitosti
v Hronově Zbečníku dílenské,
skladovací
a
kancelářské prostory o celkové ploše cca 1000m2.
Část
možno
případně předělat na bydlení.
KONTAKT: 724 284 224
PRODÁM

776 622 777

www.realitytichy.cz
*Prodám zděný byt 2+1 v OV,
Náchod, naproti nádraží, balkon, sklep, a podíl na parkování za domem. Cena 1.800
000,-Kč, původní stav. Zn.
Možno ihned nastěhovat. TEL.:
13.- 18. hodina 776 635 036,
602 494 403
*Pronajmu byt 2+kk po kompletní rekonstrukci včetně kuchyně a spotřebičů v Náchodě
ulice Běloveská. Okna bytu
jsou k řece. Nájem 8900,-Kč
+ energie. Požaduji 3.měsíční
vratnou kauci. Tel.774 224 446
*Pronajmu byt 3+1 v Police
nad Metuji. TEL.: 737 876 566
*Prodám nový luxusní družstevní byt 3+kk v Náchodě
v nízkoenergetickém domě
s vlastním parkovacím stáním.
Kontakt 730 517 357, 733 735 709.
www.sbdnachod.cz
*Prodám DB 2+1 s balkonem
a sklepem v Běloveské ulici
v Náchodě. Cena 1.500 000,Kč. Ihned k nastěhování. TEL.
605 441 323
*Pronajmu garsoniéru v Hronově. TEL.: 608 66 77 30

*Prodám palivové dřevo
500Kč/bm. Při větším odběru
možná sleva. TEL.: 733 644 249
*Prodám horší dubové fošny
+ prkna. TEL.: 774 308 086
*Výroba a prodej dřevěných
briket. TEL.: 774 308 086
KOUPÍM

*Sběratel koupí známky ČSR
nebo celou filatelistickou pozůstalost – známky, obálky, pohledy atd.. TEL.: 604 452 789
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo,
porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské
věci. Mobil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré
fotoaparáty a příslušenství
- objektivy, staré fotografie,

*Pronájem rodinného domku
s bytem 3+kk u N. Města n.
Met., cena se službami 12.000
Kč/měs.. Tel. 797 628 595
*Pronajmu RD 3+1 v obci
Spyta u Rozkoše s hospod.
staveními a velkou zahradou
od 1.4., nájem 9 tis.Kč + energie, vratná kauce 18 tis.Kč.
TEL.: 604 98 38 44

´
a

Info: 604 505 605
www.pojistenicohla.cz

rm

inf

o

zda

HYPOTÉKY – ÚVĚRY
DŮM, BYT, CHATA

RŮZNÉ

*Přenechám
zavedenou
provozovnu čistírny peří v
Červeném Kostelci. Včetně strojního zařízení. TEL.:
702 461 362
* Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod.

měsíčně, 12-20.000 Kč/měs.
Tel. 777 803 359
*Nabízím zemní práce traktorbagrem a minibagrem (vrtání děr, řezání asfaltu, katrování hlíny,
atd…). Cena dohodou.
Tel.774 224 446
DOMÁCÍ MAZLÍČCI

*Prodám suchozemskou želvu stepní, stáří 2 roky. Tel. 731
586 468
Nabízím vedení účetnictví či daňové
evidence, včetně vypracování daňového
přiznání, zpracování mezd
Tel: 731 653 227
email: vitovaleona@email.cz

3.
4.

Firmy a OSVČ - Objednávky emailem.
V případě nutnosti bezpečnostní přepážka.
Ostatní - prodej E SHOP
– http://www.beno-eshop.cz/
Objednávky zasílejte na email:
info@benocz.cz Tel.: 777 200 866
Výdej zboží za bezpečnostních pravidel
při vzdáleném kontaktu.

Rádi b
ych
dobře om Vám
porad
ili.
http://benocz.cz
http://www.beno-eshop.cz

BENO CZ Hronov,
Nádražní 581,
549 31 Hronov

Koupím vše, co se týká legií
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

TEL.: 722 907 510

+/50©-

AUTOrMOTOSOUÄ½STKY 
MOTOCYKL MOPEDA BICYKL

4%,

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

Koupím knihy

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

PO

ZĩSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
9<./,'Ì03ĩ'86./(3'ĩ0
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Restaurace
U Slovana v Náchodě

PŘIJME
kuchaře/ servírku
TEL.: 608 416 617

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

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10

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

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

KOUPÍM

Provoz zajištěn v omezeném režimu,
dle nařízení vlády ČR. Chráníme Vás i nás.
1.
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RYCHLE

Skleníky - Komůrkové desky – Plexisklo – CNC frézování

2.

NEMOVITOSTI

ŠIKOVNĚ

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 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, rádie,
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopisy, plakáty, voj.výzbroj a výstroj, veterány atd.
TEL.: 608 811 683
* Koupím vše s hodinářskou tématikou: hodinky,
hodiny, budíky, propagační materiály, knihy, plakáty,
různé součástky i díly, např.
od fy PRIM a dalších značek. TEL.: 777 579 920

str.

Tel./Fax: 491 424 522

ƒ křesla
ƒ květinové stěny
ƒ školní pomůcky
ƒ koně na přeskok
ƒ gymnastické
nářadí
ƒ žíněnky
TEL. 777 24 86 24

28 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
D.Radechová-Pozemek pro RD (1577 m2 VHVWXGQRXDHOSĜtSRMNRX .........þP2
10ČVWRQ0=GČQêE\WY29P2VPČQD]DYČWãtQHER5'(1%* .. dohodou
10ČVWRQ0XO5DãtQRYD=GČQêGUE\W/ P2 13(1%* .........þ
10ČVWRQ0+UXEiVWDYED5'XQiPČVWt83P2SR]P2 ........... PLO.þ
ý.RVWHOHF3R]NYêVW5'YFHQWUXHOSĜtSRMNDQDSR]RVWYGRVDKX ....... NþP2
ý6NDOLFH3URQiMHPNDQFHOiĜH P2 VNXFKD:&QDQiPČVWt ....... .þPČV
3ROLFHQ0ýW\ĜSRGOĜDGRYê5'NOLGQiþiVW83P2(1%* .............. PLO.þ
ÒSLFH3URQiMHPSURVWRUSURYLQRWpNXLQWHUQHWREFKRGDMP2 ......... .þPČV
ÒSLFH3URQiMHPE\WXNN P2 SRUHNRQVWUXNFLNUENDPQD ......... .þPČV

DAVER s.r.o

- realitní kancelář

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 732 257 957
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf
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Medaile pro Náchodsko
Transatlantické veslařské dobrodružství
Z přístaviště North Cove Marina
na Manhattanu (New York) vypluje
v sobotu 16. května 2020 vstříc velkému sportovnímu dobrodružství
náchodský rodák Milan Světlík. Jeho
cílem je totiž přeplavba Atlantického

oceánu na člunu poháněném pouze
vesly. Veslovat bude sólo bez jakékoli
asistence na trase severním Atlantikem do Spojeného království (ostrovy Scilly). Na moři bude přibližně
4 měsíce a pouze silou svých svalů

musí překonat trasu delší než 5000 kilometrů. Milan Světlík nyní dlouhodobě žije ve Spojených státech, stále
se však hrdě hlásí k České republice
i rodnému Náchodu.

Poklad římských mincí

Rozkoš bude čistší

Tuto zimu jsme mohli vzpomenout čtvrté výročí unikátního nálezu římských mincí v našem kraji (zima 2016). Dvojice
amatérských archeologů tehdy objevila na Hradecku unikátní nález římských mincí z 1. století před naším letopočtem
(mince z doby vlády Caesara a Augusta). Mince byly objeveny na germánském sídlišti a pochází z doby odchodů Keltů
z našeho kraje a příchodu prvních Germánů. Připomeňme,
že i Náchodsko má svůj poklad římských mincí: objeven byl
v lese Rousínov u České Skalice v roce 1884.

K lepší kvalitě vody v přehradě Rozkoš by měla přispět
nová kanalizace v obcích okolo přehrady a čistička odpadních vod v Novém Městě nad Metují. Vyšším podílem organických látek, které pak ve vodách přehrady podporují
přemnožení sinic, zásobují Rozkoš zejména Rovenský a Rozkošský potok. Řešení by měla poskytnout již zmíněná čistička a následně nové kanalizace v obcích Vysokov a Provodov
– Šonov. Dodejme, že naše „Východočeské moře“ je osmou
největší přehradou v České republice.

Jak šel čas , voda řekou Metují tekla
pohled do stoleté historie novoměstského rybářství – díl II.
Spisovatel Ota Pavel říkal (1930
– 1973) říkal: „Chceš-li být šťasten
hodinu, tak se opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se ožeň. Chceš-li být
šťasten celý život, staň se rybářem.“
Sportovní rybářství má u nás dlouhou a zajímavou tradici. Příkladem je
stoleté výročí rybářů z Nového Města
nad Metují, které mapuje pětidílný
seriál novin ECHO.
Odchov pstruha i práce s mládeží
V roce 1957 získal náš rybářský
spolek od státního rybářství do hospodaření pstruhový revír Metuje
3. Rok 1957 však znamenal i veliké zklamání: výsledky práce zhatila
hromadná otrava ryb (na vině byl
náchodský podnik MEZ). Počátkem
šedesátých let se organizace začala zabývat též intenzivním chovem
ryb - a to zejména odchovem pstruha obecného na chovných potocích
. Současně byl získán i rybník v obci
Šonov a postupně i další rybníky
v přilehlých obcích. Pro dosažení potřebných výsledků se stal prioritním
rybník Hradiště. V roce 1962 má již
organizace 133 členů. To sebou nese
stále větší požadavky na zajištění dostatečného množství ryb v revírech.
Nastává období, kdy organizace začíná pracovat s mládeží v rybářském
kroužku. V této době ale mládež
směla chytat ryby jen o prázdninách.
I tak však bylo tenkrát vystaveno 50
povolenek pro mládež. Na jaře roku
1968 přijala pozvání od pana Šípka i mnohonásobná mistryně světa
v rybolovné technice a na stadionu
generála Klapálka mladým rybářům

předvedla ukázku z rybolovné techniky. V návaznosti na velmi dobré
hospodářské výsledky se organizace
trvale rozrůstá a v roce 1968 má 140
členů a 30 dětí v rybářském kroužku.
V tomto roce byla dokončena stavba
přehrady Zákraví - organizace získala další revír pro své členy. Zájem
o členství v rybářské organizaci se
enormně zvyšuje. V roce 1969 má
již téměř 200 členů. Rybáři žijí i bohatým kulturním životem v podobě
konání rybářských plesů a pro obyvatele Nového Města novinkou – rybích
hodů. Pro zájemce byly organizovány
i společné zájezdy na další revíry. Tato
činnost byla členskou základnou velmi vítána. Historický okamžikem byl
začátek sedmdesátých let, kdy byla
v roce 1973 dokončena stavba přehrady Rozkoš, a rybáři měli možnost
lovit na opravdu veliké vodě. V roce

V sobotu 7. března 2020 se
v jablonecké hale Na Střelnici uskutečnilo Halové Mistrovství České republiky masters. Veteráni soutěží ve dvou
kategoriích a to od 35 do 59 let takzvaní „junioři“ a od 60 let následuje
kategorie již „zkušených“. Dosažené
časy a výkony na atletické dráze se přepočítávají příslušným WMA ročním
koeficientem věku závodníka a podle
takto upravených výkonů je stanoveno pořadí v jednotlivých disciplínách.
Jen pro ilustraci například u závodu
na 1500 metrů představuje rozdíl v přepočtu času 2,37 vteřiny za kalendářní
rok narození. Z náchodské tréninkové
skupiny Jiřího Vondřejce se zúčastnil
Josef Vondra z Červeného Kostelce
a Radek Majera ze Rtyně v Podkrkonoší. Spolu s nimi do Jablonce nad
Nisou ještě odcestovala Jitka Kábrtová
ze Studnice, Ivoš Rufer z Červeného
Kostelce a Slawomir Kosucinski z nedaleké Polanice-Zdroj. Nejúspěšnější
z náchodské veteránské výpravy byla Jitka Kábrtová startující za Sokol Studnice, která se soutěže na dráze zúčastnila
vůbec poprvé. V závodě na 3000 metrů
vybojovala na úvod šampionátu stříbrnou pozici. V průběhu odpoledne pak
startovala ještě v závodě na 1500 metrů,
kde získala svůj premiérový mistrovský

titul. Josef Vondra startující za Hvězdu
Pardubice startoval nejdříve na dvoustovce, kde obsadil devátou příčku. Vylepšení na sedmou příčku následovalo
v disciplíně 1500 metrů. V závěrečné
disciplíně dne, na 400 metrů vybojoval
bronzovou medaili. Radek Majera také
startující za Hvězdu Pardubice soutěžil
v kouli 7,25 kg a dosáhl na 12 příčku.
Ivo Rufer startující za SK Týniště nad
Orlicí dosáhl ve vrhu koulí 6 kg obsadil
9 příčku.
Josef Vondra
Foto: Jitka Kábrtová a Josef Vondra,
foto archiv Sdružení veteránů ČAS

Mamuti „za humny“

1975 začala spolupráce s DDM a pod
jeho záštitou se naši mladí rybáři začali vice vzdělávat a také se pravidelně účastnit rybářských soutěží Zlatá
udice
(pokračování příště)

 Pstruh obecný je ceněným rybářským úlovkem. (snímek Jan Roubal)

K jednomu z nejznámějších
českých nálezů pozůstatků mamutů došlo v roce 1899 u Hradce Králové, kdy byly nalezeny mamutí kly
s délkou okolo tří metrů. Postupně
zde byla odkryta celá mamutí kostra. O pár desítek let později se začaly
nacházet pozůstatky těchto chobotnatců z doby ledové i v okolí Dobrušky. V roce 1928 zde byl nalezen

mamutí zub v cihelně v Křovicích.
Později se zde našel i celý mamutí kel.
Další mamutí kel byl v roce 1981 objeven v Dolcích u Žernova (nyní je umístěn v depozitáři muzea v České Skalici).
Relativně nedávno - v roce 2006 – byl
hlášen nález torza z kostry mamuta
i z Nového Města nad Metují – Krčína.
Mamuty máme i u nás na Náchodsku
„za humny“.

Senior klub v Náchodě
HARMONIE DUBEN 2020
Vzhledem k šířící se nákaze
koronavirem je klubovna dočasně uzavřena. Sejdeme se v dubnu, pokud se
situace zlepší a hrozba nákazy bude
na ústupu. Informace sledujte ve vývěsce. Náš program: čtvrtek 16.4. od 14
hod. „Kouzlo valčíků“- Andree Rieu
se svým orchestrem J. Strausse (krásná
hudba přispívá k dobré pohodě). Čtvrtek 23.4. od 14 hod. dokument „Čína
z výšky“. Připravil a promítne p. Otto
Mach. Středa 29. 4. zájezd do Lomnice n. Popelkou a okolí. Odj. v 7 hod.
z ul Za Teplárnou v Náchodě. Návrat
asi ve 20 hod. Zájezd je již obsazen.
Čtvrtek 30.4. od 14 hod. „Pějme píseň
dokola“ - odpoledne v klubovně s písničkami, přijďte se pobavit a zazpívat
si se skupinou ATELIEROF. Na naše
programy zveme všechny příznivce

klubovny seniorů i nečleny naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod. Členská
schůze je odložena a její konání bude
oznámeno v květnovém programu.
Přihláška se zálohou na jednodenní
zájezd 2. září „Králíky a okolí“ se bude
přijímat v klubovně Harmonie 2 od 16.
dubna. Účastníkům pobytu v Chlumu
u Třeboně připomínám úhradu doplatku Kč 3100,- od 20. do 30. dubna v klubovně Harmonie 2 (vždy v PO a ČT
od 15.30 do 16 hod.). Na příští rok jsou
připraveny zatím dvě nabídky k pobytu: v Sezimově Ústí na konci února
a v Trenčianských Teplicích v polovině
dubna. Zájemci přihlaste se do konce
dubna. Informace na tel. 775242562
(volejte po 19.h.) paní A. Polákovou.

