Příští Echo vychází 7. května 2021
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IT+ účetní společnost

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA Flexi

28 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

Implementujeme informační systém pro automatizaci účetních procesů.
ABRA Flexi je pro malé a střední ﬁrmy pro WINDOWS, LINUX i APPLE.

Jste účetní? Spolupracujme, třeba i vzdáleně, na nových projektech.

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují
www.billcom.cz

-XüVGPUPQXØO5COUWPIGO
8[OüėUVCTØVGNGHQP\CPQXØCWīGVĥK
-ì -ì
)CNCZ[#)$
)CNCZ[#)$) -ì -ì
-ì -ì
)CNCZ[#)$
 #MìPÈEGP[RNCVÈRĥKXØMWRWUVCTÃJQVGNGHQPW5COUWPI
CTGIKUVTCEGPCYYYPQX[UCOUWPIE\FQ


Chráněná dílna
DELTA – Centrum zdraví a krásy s.r.o.

Přijme po pandemii do znovu otevřeného salónu
v Dolní Radechové u Náchoda zaměstnance na pozice

MANIKÉRKA – PEDIKÉRKA, KOSMETIČKA.
Přijďte k nám do příjemného kolektivu,
budeme se těšit na krásný start.
Prosím volejte na tel. 736 767 580
nebo pište na e-mail: dolezalova.petra@tiscali.cz

JAZYKOVÉ KURZY
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PRONÁJEM/PRODEJ

Jarní údržba zahrad
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komerční nemovitosti
v Hronově Zbečníku
dílenské, skladovací
a kancelářské prostory
o celkové ploše cca 1000 m2
část lze přebudovat
na bydlení
KONTAKT: 724 284 224

JAZYKOVÉ
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Telefonicky: AJ - 774 374 784
NJ 603 440 969
AJ - pavel_hrabec@centrum.cz
NJ - lada.petrankova@gatenachod.cz
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Široká nabídka
DOMINIKÁNSKÝCH RUMŮ
Je večerní máj, hrdliččin zve ku lásce hlas...
v Krkonoších sněhu spousta,
ale nám na čarodějnický rej bude po rumu hej!

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

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 5. 5. 2021 uplyne 15 let, kdy nás opustil

pan Josef Štěrba
z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 2. května 2021 uplyne 15 smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Vlastimil KROUPA.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 28. 4. 2021 uplynulo 6 smutných let,
kdy nás navždy opustil manžel, otec a dědeček,

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

VZPOMÍNKA
To, že čas rány hojí je pouhé zdání, stále je
v srdcích bolest a tichá vzpomínka.
Dne 30.4.2021 uplynuly smutné tři roky,
kdy nás navždy opustil pan Ivan Strnad.
S láskou vzpomíná rodina

TICHÁ VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na

paní Hanu Balcarovou z Borové,
7. května 2021 uplyne
12 let od jejího úmrtí.
Kdo v srdcích žije - neumírá.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Jiráskovi Josef a Květoslava

Beránek
jako divadlo…
Správný
kulturně
založený
Náchoďák nedá dopustit na náchodský skvost – na Beránek. Alespoň takhle se to léta traduje. Nádherný secesní sál už zažil nespočet
významných divadelních a koncertních událostí. Někdo dokonce
pronesl, že je to náchodské „národní divadlo“. A říká se to právem. Ale
zároveň i neprávem. Beránek, tedy
Městské divadlo dr. Josefa Čížka je
totiž pro divadelní produkce spíše nevhodný. Může se sice chlubit
nadstandardním technickým vybavením jeviště, avšak jeho sál je problematický. Téměř všechna okolní
města mají divadla s výškově odstupňovaným hledištěm, jen to náchodské je ploché, divák v zadních
řadách už nevidí, neslyší. Interiéry
oněch okolních „svatostánků“ sice
nejsou tak honosné jako Beránek –
ale to je pro zážitek z divadelní hry
v mnoha případech spíš výhoda než
závada.
Zdá se, že s potěšujícími zprávami
se v Náchodě roztrhl pytel. Město od státu pravděpodobně koupí
Bunkr v Raisově ulici, tedy přímo
v centru nedaleko náměstí, na místě, které může mít v budoucnu nezaměnitelný genius loci. Bunkr se
svým amfiteátrovým hledištěm má
nejlepší předpoklady stát se působištěm kulturních akcí multifunkčního charakteru, od hudebních vystoupení až po divadelní. K tomuto
posledně jmenovanému účelu by
ovšem bylo třeba provést náročnou
přestavbu prostoru jeviště, včetně
nezbytného zázemí. Výsledek by ale
mohl být ohromující.
-rmáše-

Májové sté výročí narození
náchodského loutkářského principála Mirka Klicpery
V naší náchodské loutkové scéně
Dětem pro radost, dodnes aktivně činné, se od doby jejího vzniku v r. 1953
vystřídalo již několik generací. Někteří
z nás se věnujeme tomuto žánru i více
než 50 let a tedy jsme měli tu možnost
s několika zakládajícími členy spolupracovat.
S myšlenkou na založení souboru
tehdejšími zaměstnanci ZZN, posléze
Rubeny Náchod, přišla skupinka nadšenců v čele s panem Mirkem Klicperou, který se stal na ustavující schůzi
vedoucím souboru a v této funkci setrval plných 25 let, aby posléze byl ještě
dalších 5 let jeho aktivním členem.
Mirek vychoval celou řadu svých
následovníků, zasloužil se o rozvoj
loutkářství nejen na Náchodsku, ale
i obecně svojí aktivní činností v rámci
krajských i ústředních orgánů, byl autorem řady původních loutkových her
i textových úprav, autorem dekorací

i výprav, režisérem. Ve své době se stal
jediným nositelem čestného Skupova odznaku v tehdejším Východočeském kraji, což bylo nejvyšší celostátní
ocenění v tomto divadelním žánru.
V přímé linii byla dlouholetou členkou
souboru i jeho dcera Renata Klicperová
a posléze i vnučka Romana Jirmanová,
Pacáková.
Nejenom my, aktivní náchodští loutkáři, ale i mnozí již nehrající, jsme vždy
a s úctou naplňovali odkaz našich zakládajících členů, kteří si tehdy dali
do vínku ono ušlechtilé přání – bude se
hrát „Dětem pro radost.“
Dovolujeme si požádat nejen náchodskou kulturní veřejnost – 8. května
tohoto roku si připomeňme, že Mirek
Klicpera, laskavý, talentovaný a pracovitý loutkář, se narodil právě před sto
lety.
Děkují a s úctou vzpomínají
náchodští loutkáři.
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PODĚKOVÁNÍ
Vyjadřujeme tímto způsobem vděčnost celému kolektivu
Déčka volného času Náchod za
to, že velice obětavě, po dobu
platnosti nouzového stavu, zajišťovali nákup potravin, léků
i drogistického zboží pro nás
seniory.
Děkujeme také za pěkné přání k vánocům r. 2020 podepsané MATY i za sáček výborného
vánočního cukroví.

Mirek Klicpera s Kuťáskem
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info: 777 602 884
www.realityeu.com
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Komerční objekt v Náchodě – Malé
Poříčí se třemi byty a velkým komerčním
prostorem sloužícím jako obchod a sklady. Obchodní prostory jsou se zázemím,
kanceláří a kotelnou. Obchod má 2 vstupy.
V 2NP jsou dva větší byty se samostatným
Cena: 2 690 000,- Kč vchodem a garsonka.

Prodej venkovské usedlosti s výminkem a pozemky v Úpohlavech................................... 6 290 000,- Kč
Pronájem obchodních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny .............................6 000,- Kč/měs.
Prodej venkovské usedlosti s pozemky, hosp. zázemí v Úpohlavech ................................ 3 990 000,- Kč
Prodej pozemku ke komerční výstavbě ve Vysokém Mýtě .............................................. 1 690 000,- Kč
Prodej pozemků k výstavbě rodinných domů v Rychnově nad Kněžnou ............................ 4 000 000,- Kč

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz čtenáře:
Chci se rozvádět. Dům byl postaven před uzavřením manželství
a patří manželovi. Hypotéku platím já. Mám nárok na nějaký podíl
po rozvodu?
Odpověď:
Bohužel nemám konkrétní informace, proto odpovím obecně. V případě, že nemáte uzavřenou předmanželskou smlouvu nebo smlouvu o zúžení společného jmění manželů, pak při rozvodu máte nárok na vypořádací podíl. Platí, že
po manželovi můžete žádat zhruba polovinu toho, co jste za trvání manželství investovali ze
společního jmění do jeho výlučného majetku. Při vypořádání se zohledňuje i zhodnocení majetku (zvýšení hodnoty domu).
Ohledně hypotéky nemám dostatek informací, záleží, zda byla sjednána před nebo za trvání
manželství. Pokud byste byli zavázáni společně s manželem, pak doporučuji, abyste v případě
rozvodu byla manželem z úvěru vyvázána. Veškeré podrobnosti ohledně vypořádání společného
jmění manželů je možné řešit ještě před rozvodem a využít pomoci advokátní kanceláře.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod

Přijmou pracovníka na pozici

elektrikář
na plný úvazek v jednosměnném provozu.

Požadujeme:
z
ﬂexibilitu, samostatnost, řidičské oprávnění sk. C, praxe v oboru
Nabízíme:
zstálou pracovní příležitost, PP na dobu určitou s možností prodloužení,
odborná školení, příspěvek na stravování, po roce odpracování přispíváme
na penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené


Nástup možný ihned
Mzdové rozpětí: od 24.000 Kč/měsíc

Kont. osoba – Chvátalová Denisa, tel. 731 151 730
Email: chvatalova@tsnachod.cz

Informace pro příznivce klubovny seniorů
Sice přichází postupné uvolňování v čase epidemie, ale stále není umožněno setkání v klubovně harmonie 2 v Náchodě, a proto sledujte naše vývěsky
s aktuálními informacemi. Nezbývá než věřit, že se opět dočkáme běžného
života a sejdeme se při našich programech, avšak zřejmě až po prázdninách.
Květnový pobyt v Chlumu u Třeboně je přeložen na konec června od
26. 6. do 3. 7.. Předpokládáme, že v červnu by již mohly být otevřeny hotely
a penziony. Pokud takové uvolnění nebude, zálohy budou účastníkům vráceny. Vzhledem ke koronavirové nákaze jsme museli v minulém roce dvakrát zrušit pobyt v Piešťanech, kde je nyní rezervace na wellness pobyt v termínu od 7. do 12. července s velmi pěknou nabídkou na „Léto v Piešťanech“.
Své záležitosti můžete vyřídit v naší kanceláři Harmonie 2 vždy v pondělí
15.30-16.30 hod. Členské příspěvky (Kč 100,-) zaplaťte nejpozději do konce
května a přineste si legitimaci! Přejeme vám pevnou vůli a dobrou mysl
k překonání dnešních událostí, abychom se opět ve zdraví setkali v klubovně Harmonie 2.
Na shledání s vámi se těší členové výboru.

Letos dá kraj na obnovu silnic
okolo 900 milionů korun
Na obnovu krajské silniční sítě,
tedy silnic II. a III. třídy a mostů,
půjde letos 917,2 milionů korun.
Daří se tak udržet trend posledních čtyř let, během nichž Královéhradecký kraj investoval do dopravní infrastruktury téměř 4,5
miliardy korun. Letos se zahájí
22 nových staveb s předpokládanou hodnotou 569,8 milionů
korun. Z loňska přechází 5 staveb,
na nichž bude letos prostavěno
přes 277,4 milionů korun. V rámci investic do průmyslové zóny
na Rychnovsku se bude realizovat
jedna stavba v hodnotě 70 milionů korun – obchvat Domašína.

Celkem se tak jedná o 28 staveb
v hodnotě 917,2 milionů korun.
„Představuje to výstavbu 50 kilometrů silnic a 6 mostů. Vedle
celkových rekonstrukcí budeme
opět provádět i souvislé opravy,
takže objem prostředků určených
do dopravní infrastruktury bude
ještě vyšší,“ říká radní Václav Řehoř odpovědný za oblast dopravy
a majetku. K nejvýznamnějším
stavbám zahajovaným v roce 2021
patří v našem regionu druhá etapa rekonstrukce silnice II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují.
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e-mail: echo@novinyecho.cz
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MGR. MICHAL BORS, OBCHODNÍ ĆEDITEL
+420 731 508 654, bors.michal@j-e-s.cz
PoboËka: Budova Êeské Spoćitelny,
Tćída T.G.Masaryka 832, 552 03 Êeská Skalice
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TEL. 777 24 86 24

TAKOVÁTO KŘESLA

ŠKOLNÍ POTŘEBY

PALIVA

KVALITNÍ
DIGITÁLNÍ VÁHA
POCTIVÁ MÍRA

NOVÁ

OPÁLOVÉ SVĚTLO
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Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod

OLVAN PALIVA Náchod

e-mail : paliva@olvan.cz

Sortiment: dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

I
I

Běloveská 237, 547 01 Náchod

www.olvanpaliva.cz

Volejte:
775 720 820
491 428 594

Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

vedoucí
Oddělení školství kultury a sportu Městského úřadu
Nové Město nad Metují.
Předpokládaný termín nástupu:
1. srpna 2021 nebo dle dohody.

Firma Zdeněk Bejr spedition s.r.o.
se sídlem v Malých Svatoňovicích
přijme

Přihlášky podávejte do 10. května 2021
Bližší informace podá Mgr. Václav Kupka,
vedoucí Oddělení školství, kultury a sportu,
telefon: 491 419 657, e-mail: kupka@novemestonm.cz

 Řidiče, ŘP sk. B
 Řidiče, ŘP sk. C
 Řidiče, ŘP sk. C + E

Více informací na
http://www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/volna-mista/

Nabízíme:
 profesionální přístup ve firmě s dvacetiletou tradicí
 firemní telefon
 navigaci
 zálohy na mzdu v průběhu měsíce
 možnost proplácení diet v hotovosti

kontakt: 777 861 555, info@bejrspedition.cz

Nabízíme k pronájmu průmyslové prostory
vhodné k výrobě nebo ke skladování

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

Místo: průmyslový areál IDA Malé Svatoňovice
 Možnost parkování osobních vozů
 Manipulace pomocí našich vysokozdvižných vozíků

Nabízíme možnost osobní prohlídky a konzultace pro výběr
vhodných prostor.
Možnosti oddělených výrobních skladových prostor od 100m2
– 1500m2

kontakt: 777 861 555, info@bejrspedition.cz

(&+2

www.novinyecho.cz

facebook: Echo - noviny náchodského regionu
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Májové dny byly nejen lásky čas
Máj je nejen lásky čas… ale také
připomínkou více než stoletého boje
za práci a spravedlivou odměnu za ní.
Pestrobarevné průvody jsou sice již
pouze nostalgickou vzpomínkou na minulost, ale úsilí o důstojný život v míru
má stále svoji platnost. 8. a 9. května si
připomeneme i 76 let od skončení druhé světové války uplynulo. Války, která
přinesla utrpení celým národům a zmařila šedesát milionů lidských životů.
Zdálo se, že poučení z nejstrašnějšího
válečného běsnění jsou dostatečná. Bohužel tomu ani dnes není. Ve světě se
stále válčí a haraší zbraněmi. K tomu
se setkáváme s překrucováním dějin
a hanobením pomníků. Tak se dnes
mladá generace domnívá, že Československo osvobodili převážně Američané. O 144 tisících rudoarmějců padlých
na našem území nevědí nic. Stejně jako
o hrdinství tisíců Poláků či Maďarů.
V Náchodě byla kapitulace německé
posádky podepsána až 8. května 1945
ve 22 hodin. Ve městě se objevovaly československé a 9. května i rudé či
sovětské vlajky. Zatímco vojáci wehrmachtu se bez větších problémů nechávali odzbrojit, v případě příslušníků
zbraní SS tomu tak nebylo. Odpoledne
9. května zastřelili tři místní dobrovolníky. Velitel strážního oddílu v oblasti německé celnice se proto rozhodl
neodzbrojovat je a umožnit jim volný
průchod. Z tohoto důvodu se jejich

uzavírací jednotka přibližně s osmi samohybnými děly a pěším doprovodem
dostala bez problémů až na náchodské
náměstí. Zde po 18 hodině zastavili,
ale po chvíli se vrátili zpět k hranicím, aby pozdrželi první sovětské vojáky a umožnili tak hlavnímu proudu
uprchlíků získat čas k nočnímu ústupu
k americké armádě. K hlavnímu střetu
mezi příslušníky SS a přijíždějícími sovětskými dělostřeleckými soupravami
došlo v prostoru nové české celnice.
Rudoarmějci útok nečekali, protože
od podepsání kapitulace uplynula řada
hodin. Po krátkém boji byli přemoženi
a většinou se ukryli ve sklepení celnice. Odtud byli vyzváni, aby vyšli beze

zbraní a se zvednutýma rukama. Byli
povražděni převážně ranou do týla.
S několika desítkami sovětských vojáků
zahynulo devět našich dobrovolníků.
Další byli zraněni. Teprve poté mohl
Náchod přivítat své osvoboditele, příslušníky 291. gatčinské divize v čele
s generálem V. K. Zajončkovským.
Dne 12. května se konal výpravný pohřeb obětí z Bělovse. I letos si KSČM
připomene výročí osvobození nejen
u památníku Rudoarmějce na městském hřbitově a u celnice v Náchodě,
ale po celém okrese. Pokloníme se památce všech, kteří položili své životy,
abychom my mohli žít.
Soňa Marková

Italové při osvobození Náchoda v květnu 1945
Zakrátko si budeme připomínat již 76.
výročí vítězství nad nacismem. Náchod
má v tomto ohledu svá specifika. Jeho
osvobozování mělo mezinárodní účast.
V květnových dnech 1945 totiž do našeho města přišli osvobození váleční
zajatci ze zajateckých táborů v Kladsku,
za tehdejšími hranicemi s Německem.
V Náchodě se jim zejména ze strany
obětavých pracovnic Červeného kříže
dostalo všestranné pomoci. Byli mezi
nimi dokonce i Novozélenďané. Máme
doloženo, že zejména Francouzi, Angličané, Holanďané a především Italové
byli připraveni bojovat za osvobození
Náchoda se zbraní v ruce. Jeden z bývalých vězňů, Ital Luigi Baldan, který uprchl přes hranice ještě před osvobozením,
sepsal své otřesné zážitky z druhé světové války v knize s přiléhavým názvem
Můj boj o přežití. Po pádu Mussoliniho
v roce 1943 byli totiž italští vojáci doposud bojující na straně nacistického
Německa v převážné míře zatčeni a posláni do zajateckých či koncentračních
táborů, kde jak Luigi Baldan vzpomíná,
bylo s nimi zacházeno téměř stejně špatně jako s Židy či s Rusy. Stejně jako oni
byli fyzicky trestáni, za některé prohřešky popravováni a zejména na konci války
během transportů umírali někteří z nich

hlady. Za obtížných podmínek ke konci
války pracovali v německém zbrojním
průmyslu, jehož filiálky byly tehdy přesouvány z dosahu spojeneckého bombardování. Tak se někteří italští zajatci
dostali do východních částí tehdejšího
Německa, kousek od Náchoda do Žakše.
Po výše zmiňovaných otřesných zkušenostech se z nich stali přesvědčení antifašisté. Luigi Baldan po útěku ze Žakše

sice prožil květnové dny 1945 ve Dvoře
Králové, ale jiné Italy zastihl konec války
v Náchodě. O jejich aktivní účasti v bojích za svobodu Náchoda svědčí také to,
že se těsně po válce v náchodské nemocnici nacházelo 8 Italů, zatímco zraněných
Náchoďanů zde bylo jen o 6 víc. Bohužel
se již patrně nikdy nedozvíme totožnost
Itala, který zlikvidoval esesácké komando a zřejmě tak zabránil masakru k boji
nepřipravených českých dobrovolníků,
jejichž posádka sídlila ve zdejším pivovaru. Nebýt jeho nejznámější román Josefa
Škvoreckého Zbabělci by vypadal úplně
jinak. O úporných bojích za svobodu
Náchoda svědčí také to, že zde 9. května
padlo 38 sovětských vojáků, což je víc
než kolik jich zahynulo ten den v Praze.
To je další specifikum.
Tím vším se zabývá publikace Italové
při osvobození Náchoda v květnu 1945
autorů Václava Sádla, Olgy Hostovské
a Daria Castiella. Poslední kapitola této
knihy je pak věnována jejich strastiplné
cestě rozvrácenou poválečnou Evropou
do rodné vlasti, kam se někteří z nich dostali až po řadě měsíců. Publikace vyšla
v Olomouci zásluhou nakladatelství Burian a Tichák za finanční podpory Italského kulturního institutu v Praze.
Václacv Sádlo

Podívejte se
na novou webkameru
Na internetových stránkách www.jaromersko.cz můžete najít odkaz na novou webovou kameru, která je nainstalována v Kuksu. Můžete tak aktuálně
sledovat jaké je počasí, či kolik turistů
se v barokním areálu nachází. Již dříve
byly webky zprovozněny na přehradě Les
Království, na vrcholu Zvičiny či jiných
zajímavých místech regionu.

Zloděje už chytili
Muže, který se pohyboval po covidovém oddělené náchodské nemocnice
a na videozáznamu byl zastižen při krádeži, již policisté zadrželi. Po zveřejnění
výzvy se ozvalo hned několik občanů
z celé republiky, kteří muže poznali. Jedná se o 64letého muže, který je stíhaný
za obdobnou trestnou činnost v jiné části
republiky. Policie tímto děkuje veřejnosti za spolupráci.
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
přijmou do pracovního poměru:

-VPHURGLQQ£,7ILUPD]ÊHUYHQ«KR.RVWHOFH+OHG£PHQRY«KRËOHQD
W¿PXQDSR]LFL&'HYHORSHUNWHU¿VHEXGHSRG¯OHWQDY¿YRMLQDčLFK
NO¯ËRY¿FKSURGXNWĕ¼ËHWQ¯KRV\VW«PXSURILUP\DYRG£UQ\+OHG£PH

řidiče
obsluhu fekálního vozidla

SURJUDP£WRUDNWHU«KREDY¯Y\Y¯MHWQRY«Y×FLSURG\QDPLFN\URVWRXF¯
VSROHËQRVWYREODVWLNRPSOH[Q¯FKSRGQLNRY¿FKćHčHQ¯

Y¯FHQDZZZGDWDLQIRF]NDULHUD

Požadavky:
ŘP C, profesní průkaz,
dobrá fyzická kondice
Nástup možný od 1. 7. 2021
Nabídky s životopisem zasílejte
do 16. 5. 2021

IZOLACE – Miroslav Žáček
Fóliové hydroizolace plochých střech,
balkónů a teras.

na adresu:
Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., paní Škodová
Kladská 1521, 547 01 Náchod
nebo na e-mail: skodova@vakna.cz

Malování bytů, kanceláří, výrobních prostor. Pro ﬁrmy i jednotlivce.

Tel. 731 510 599

Email: izolacezacek@seznam.cz
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www.expresscash.cz

775 710 521

Železniční muzeum zahájí sezónu
Letošní opožděné zahájení sezóny
proběhne v pátek 7. května od 16 hodin
tradiční muzejní nocí v železničním
muzeu v Jaroměři, Nádražní 227. Opět
se můžete těšit na rozsvěcení návěstidel
a předváděcí jízdy lokomotiv. Vstupné do muzea dobrovolné. Prosíme
o respektování hygienických opatření.

Společnost Saviotechnics s.r.o., Lhota 427, Červený Kostelec,
člen skupiny Savio

PŘIJME
dělníky/dělnice
na lehké montážní práce
ve dvousměnném
provozu
Nástup dle dohody
5 týdnů dovolené
závodní stravování
Kontakt:
mobil: 775 069 325
e-mail:
jarmila.krivdova@saviotechnics.com

www.saviotechnologies.com

Písničky
z broumovského
dolíku
Během měsíce června přijde
na knižní a hudební trh dětské album
Písničky z broumovského dolíku s doprovodným malovaným zpěvníkem.
Jedná se o navazující projekt pohádkové knihy Pohádky z broumovského
dolíku, jejímž dějištěm, stejně jako
u zmíněných písní, je broumovský
kraj.
Texty a základní hudební návrhy 10
dětských písní načrtla Eva Kroupová. Další hudební úpravy, aranžování
a nahrávání s muzikanty potom zaštiťuje Štěpán Přibyl. Hudební plány
převedli autoři do notového zápisu
a chystají zpěvníkovou podobu. Výtvarnice Jitka Matěnová už k notám
vytváří barevné dětské obrázky.
Na připravovaném křtu (červen)
proběhne představení písňového alba,
a pokud situace dovolí, součástí bude
koncert pro veřejnost s hvězdným pěveckým i nástrojovým obsazením, například Uršula Kluková, Tomáš Průša
a další.
Odstartuje se zde také venkovní
herní aktivita – Pohádkový park Alejka. Do parku budou umístěny dřevěné
vyřezávané a malované lavičky, prolézačky, postavičky ze zmiňovaných
knížek. Během letních měsíců tak
vznikne nový herní, výletní, relaxační
prostor pro rodiny s dětmi.
Těšíme se, že si poslechnete, zazpíváte, zahrajete již brzy s námi! (nase.
broumovsko.cz)

Náchodská nákladní přeprava
MBR BUS s.r.o.

Provádíme:
skrývku pozemků
z
z
trhání kořenů a pařezů, naložení
a odvoz materiálu
včetně ULOŽENÍ na skládku

Sklápěčka 8 tun.

Nakladač UNC

Tel. NONSTOP: 602 145 222

MODELÁŘSKÝ A
PROGRAMOVACÍ
KROUŽEK
Výstava v Regionálním informačním
centru v České Skalici vám ve dnech
3. května až 30. června představí modelářský a programovací kroužek zdejšího
Modelářského centra se svými originálními stavebnicemi a modely, diorámy
dětí, foto prezentací z dění a historie
kroužku, a dalšími ukázkami z činnosti
spolku. Zájemci zde také získají informace, jak se do kroužku přihlásit.
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Vítejte v Montaci
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VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ

NONSTOP
BEZOBSLUŽNÝ
TANKOMAT

SLEVA
NA NAFTU A BENZÍN

Vítejte v Montaci je lesní návštěvnický okruh v lese Montace
v Náchodě, který zábavnou formou přibližuje prostředí lesa, jeho
zvířecí obyvatele i dřevozpracovatelský průmysl. Délka okruhu je
3,6 km, vede po zpevněné lesní cestě a je vhodná převážně pro
rodiče s malými dětmi i s kočárkem. Během putování mohou
děti plnit různé úkoly, k čemuž slouží papírová skládačka „Vítejte
v Montaci“

PRO LETOŠNÍ ROK NA VEŘEJNÉ
ČERPACÍ STANICI
50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

S MOŽNOSTÍ PLATBY KARTOU !
Platba hotově a s obsluhou bude nově pouze
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč
90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč
Kladská 286
Červený
Kostelec
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Polsko

nádraží

Kamenice

Tel.: +420 725 761 401
á
www.cdsnachod.cz
Bělovesk
Husovo
náměstí

Strojírenský/á dělník/dělnice

Hronov

u

lárno

Za Tep

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

e

Metuj

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286,
547 01 Náchod

www.cdsnachod.cz

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

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

HLEDÁME
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INŽENÝR KVALITY

PROCESNÍ INŽENÝR

Jaká by byla náplň práce?
tLPOUSPMBBTDIWBMPWÈOÓǲÓ[FOâDIEPLVNFOUǾ
tQSPWÈEǔOÓIPEOPDFOÓBLWBMJöLBDFEPEBWBUFMǾ
tQSPWÈEǔOÓJOUFSOÓDIBVEJUǾ PSHBOJ[BDFBVEJUǾUǲFUÓTUSBOPV
tOÈWSIBLPOUSPMBQMOǔOÓOÈQSBWOâDIPQBUǲFOÓ
tÝLPMFOÓQSBDPWOÓLǾWPCMBTUJTZTUÏNVLWBMJUZ
tLPNVOJLBDFTDFSUJöLBǏOÓNPSHÈOFN

Jaká by byla náplň práce?
tWZQSBDPWÈWÈOÓWâSPCOÓEPLVNFOUBDFBQPTUVQǾ
tWZIPEOPDPWÈOÓEBU[WâSPCZ
tQSPDFTOÓWBMJEBDFBWFSJöLBDF
tOÈWSIB[BWÈEǔOÓ[MFQÝPWBDÓDIQSPKFLUǾ
tLPOUSPMBLWBMJUZWâSPCLǾ
tQPEQPSBWâSPCOÓIPQSPDFTV[IMFEJTLBEPESäPWÈOÓQPäBEBWLǾ

Co od Vás očekáváme?
tEPLPOǏFOÏ7À4ÀW[EǔMÈOÓ [LVÝFOPTUOBPCEPCOÏQP[JDJWâIPEPV
t[OBMPTUBOHMJǏUJOZTMPWFNJQÓTNFNQSPCǔäOPVLPNVOJLBDJ
t[OBMPTUOPSFNQSPǲÓ[FOÓLWBMJUZ NJOJNÈMOǔ*40
tQPSP[VNǔOÓNFUPEÈNBOÈTUSPKǾNLWBMJUZ
t[OBMPTUQSÈDFOB1$OBVäJWBUFMTLÏÞSPWOJ 8PSE &YDFM

Co od Vás očekáváme?
tEPLPOǏFOÏ4À7ÀW[EǔMÈOÓ [LVÝFOPTUOBPCEPCOÏQP[JDJWâIPEPV
t[OBMPTUBOHMJǏUJOZTMPWFNJQÓTNFN
tQPWǔEPNÓPOPSNÈDIQSPǲÓ[FOÓLWBMJUZ
t[LVÝFOPTUJWPCMBTUJWBMJEBDFBWFSJöLBDF
t[OBMPTUQSÈDFOB1$OBVäJWBUFMTLÏÞSPWOJ 8PSE &YDFM

N[EB,Ǐ

N[EB,Ǐ

ELEKTRO-INŽENÝR/VÝVOJÁŘ

SW VALIDAČNÍ INŽENÝR

Jaká by byla náplň práce?
tUFTUPWÈOÓBNǔǲFOÓFMFLUSPOJDLâDIPCWPEǾBWZIPEOPDPWÈOÓKFKJDI
WâTMFELǾ
t[QSBDPWÈOÓEPLVNFOUBDFLOPWâNNPEVMǾN
tǲFÝFOÓWâWPKPWâDIQSPKFLUǾ
tǲÓ[FOÓBOBWSIPWÈOÓPQBUǲFOÓLF[WâÝFOÓLWBMJUZFMFLUSPOJDLâDI
FMFLUSJDLâDIEÓMǾ

Jaká by byla náplň práce?
tQMÈOPWÈOÓBWBMJEBDF48QSP[ESBWPUOJDLÏQSPTUǲFELZ
tTQPMVQSÈDFOBWâWPKJ48TWFEPVDÓNWâWPKF
tÞǏBTUQǲJTDIWBMPWÈOÓBVWPMǪPWÈOÓTPGUXBSV
tUWPSCBEPLVNFOUBDFLWBMJEBDJ

Co od Vás očekáváme?
t7À4ÀW[EǔMÈOÓWPCPSVFMFLUSP
t[LVÝFOPTUJTOÈWSIFNBOBMPHPWâDIBǏÓTMJDPWâDIPCWPEǾ
t[LVÝFOPTUTOÈWSIFNEFTFLQMPÝOâDITQPKǾ
t[OBMPTUǏUFOÓWâLSFTPWÏEPLVNFOUBDF

Co od Vás očekáváme?
t4À7ÀW[EǔMÈOÓUFDIOJDLÏIPTNǔSV
t[LVÝFOPTUJTWâWPKFNBUFTUPWÈOÓN48
t[ÈLMBEOÓ[OBMPTUQSPHSBNPWÈOÓ
t[OBMPTUBOHMJǏUJOZTMPWFNJQÓTNFNOBTUǲFEOÓÞSPWOJ
N[EB,Ǐ

N[EB,Ǐ

CAD KONSTRUKTÉR

OBSLUHA/SEŘIZOVAČ CNC
OBRÁBĚCÍHO CENTRA

Jaká by byla náplň práce?
tOÈWSIBUWPSCBLPOTUSVLǏOÓEPLVNFOUBDFQSPWâSPCVBWâWPK
tLPOTUSVLDFWF%$"%QSPTUǲFEÓ4PMJEXPSLT
tTBNPTUBUOÏSP[IPEPWÈOÓ TWǔEPNJUPTU [SVǏOPTU

Jaká by byla náplň práce?
tPCTMVIBPCSÈCǔDÓIPDFOUSB
tTFǲJ[PWÈOÓOÈTUSPKǾBVTUBWPWÈOÓPCSPCLǾEPTUSPKF
tOBISÈWÈOÓBÞQSBWZ$/$QSPHSBNǾ
t[ÈLMBEOÓQǲÓQSBWBQPMPUPWBSǾ
tEPLPOǏPWBDÓPQFSBDFQSPLPPQFSBDJ CSPVÝFOÓ NZUÓ 

Co od Vás očekáváme?
tNJO4ÀW[EǔMÈOÓTUSPKÓSFOTLÏIP[BNǔǲFOÓ 7ÀWâIPEPV
t[OBMPTU$"% 4PMJEXPSLT *OWFSUPS
tLSFBUJWJUV BLUJWOÓQǲÓTUVQLǲFÝFOÓQSBDPWOÓDIÞLPMǾBPDIPUVVǏJUTF
tWâVǏOÓMJTUWPCPSVTUSPKÓSFOTUWÓOFCPQSBYJMFUWPCPSV
tPDIPUBOBEÈMFTFW[EǔMÈWBU
tQP[JUJWOÓQǲÓTUVQ
N[EBPE,Ǐ

CO NABÍZÍME?

Co od Vás očekáváme?
t4064ÀWFTUSPKÓSFOTLÏNPCPSV
tQSBYFOBUǲÓPTÏN$/$PCSÈCǔDÓNDFOUSV OFOÓQPENÓOLPV
t[OBMPTUǲÓEJDÓIPTZTUÏNF'"/6$ OFCPQPEPCOÏIP
t[OBMPTUǏUFOÓWâLSFTPWÏEPLVNFOUBDF
N[EBPE,Ǐ

tQFSTQFLUJWOÓ[BNǔTUOÈOÓWFTUBCJMOÓBQSPTQFSVKÓDÓTQPMFǏOPTUJ
tWFMLÈÝLÈMBöSFNOÓDICFOFöUǾ LBGFUÏSJF WZÝÝÓQǲÓTQǔWFLOBPCǔEZ WǔSOPTUOÓ
QSÏNJF LVS[Z QǲÓTQǔWFLOBQFO[JKOÓQǲJQPKJÝUǔOÓ öOBOǏOÓCPOVTOBLPODJSPLV 
tPEQPWÓEBKÓDÓQMBUPWÏPIPEOPDFOÓ
tQSÈDFWQǲÓKFNOÏNQSPTUǲFEÓ
tQSVäOÈQSBDPWOÓEPCBBKFEOPTNǔOOâQSPWP[
tNPäOPTUQSPGFTOÓIPSǾTUVBW[EǔMÈWÈOÓ

JAK NÁS KONTAKTOVAT?
PTPCOJ!EFZNFED[
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HLEDÁME
ZAMĚSTNANCE
NA POZICE:

Zedník
Stavební dělník
Pracovní poměr: HPP, DPP. Nástup možný ihned.
Kontakt: Mobil: 736 768 620, Email: info@ekobr.cz

(&+2
SEZNÁMENÍ
*57 letá hledá k seznámení muže do 60
let z Náchodska. Tel. 774 278 277.
*Ráda bych tu touhle cestou poznala někoho hodného do 30 let. Kdo má zájem
o vážné seznámení v okolí Nového Města
nad Metují, je mi 24 let. Ve volném čase
se ráda věnuji: kolečkové brusle, výlety,
procházky, kino, bazén, mám ráda dobré
víno, ráda vařím. Jestli nechceš být sám,
máš podobné zájmy, tak se mi ozvi. Tel.
603 954 693
*Rozvedený 48 let 175/85 hledá štíhlejší
ženu na seznámení z Náchoda, která má
ráda přírodu. Tel. 721 655 611
*VDOVA 59 LET Z BROUMOVSKA
HLEDÁ KAMARÁDA DO 60 LET, KTERÝ UŽ NECHCE BÝT SÁM A CHCE
LÉTO PROŽÍT VE DVOU. DÁ SE JEŠTĚ VĚŘIT V NÁHODU? PROSÍM JEN
VÁŽNĚ. ZN.:721 232 197

BYTY
* Koupím byt v osobním vlastnictví v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk, ulice
Běloveská Náchod. Více informací na tel.
603 904 633
*Pronajmu byt 1+1 v Náchodě na Plhově. Nájem 5800 Kč +el. energie, raději nekuřák, volný od 1.5. Tel. 737 842 099

www.novinyecho.cz
*Koupím hodinky PRIM a náhradní
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka,
řemínky, ciferníky, strojky a další díly.
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré filmové plakáty a jiné.
TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou
pozůstalost.
TEL.:722
907
510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty,
vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.: 724 020 858
*Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci, veškeré hračky KDN aj.,
různé vláčky MERKUR aj., starožitný a chromovaný nábytek a jiné zajímavosti do r. 1975, hodiny, hodinky,
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia,
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopisy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, veterány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím 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
*Jsem sběratel a rád koupím Autodráhy
Ites, Gonio, Faro. Celé sety nebo jen autíčka. Prostě vše. Telefon:739 231 783
*Koupím staré pohlednice do r. 1945 i
jiné předměty sběratelského zájmu. Stačí
SMS. Tel. 608 420 808

PRODÁM
776 622 777

www.realitytichy.cz
*Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě
v klidné části sídliště u nemocnice s výhledem na Bražec. Převod do osobního
vlastnictví je možný v roce 2033. Tel. číslo
776 321 263.
*Pronajmu malý byt 2+1 v Novém Městě n/M v zahradě vedle rodin. domu, 1
osobě- preferuji ženu. Nájem + inkaso
7500Kč. Kauce 15000 Kč. Tel:773 201 378
*Prodám nový luxusní družstevní byt
3+kk v Náchodě v nízkoenergetickém
domě s vlastním parkovacím stáním,
nebo možnost pronájmu. Kontakt 730
517 357, 733 735 709.

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Pronajmeme kancelář 40 m2 (nebytový
prostor) v blízkosti centra Nového Města
nad Metují (cca 250 m od autobusového nádraží). Lze využít jako kancelář či
poskytování služeb. Po kompletní rekonstrukci. Součástí je WC, umyvadlo a další
místnost. Prostor se skládá ze dvou místností. Nájem 6.000 Kč za 40 m2 + energie.
Tel. 733 735 709
*Nabízím do pronájmu zavedenou stomatologickou ordinaci v České Skalici
na náměstí. Ordinace je kompletně vybavená, bližší info na tel. 604 437 128
*Pronájem velké garáže v Bělovsi. Možnost garážování obytných přívěsů, nákladních a osobních vozidel. Cena 800
Kč os. aut. za měsíc, obytný přívěs 1000
Kč, nákladní vozidlo 1400 Kč. Telefon
602 145 222

NEMOVITOSTI
*Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv
stáří. Může být malá výměra, nebo neudržovaný. Napadený kůrovcem nevadí.
Tel.: 773 585 290

KOUPÍM
*Koupím pískovcové kvádry i menší
množství. Tel: 603900795
*Koupím válcový šrotovník mačkat obilí. Nabídněte. +420 739 711 628
*Nabídněte modré plastové bedýnky na
ovoce, tel.774407168, navečer.
*Koupím zlaté a stříbrné mince šperky,
hodinky, diskrétnost zaručena. Respektuji vaše ceny. Tel. 603 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 historické Rybářské věci. Mobil 730 935 935
*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

*Prodám štípaný dub, 25cm špalky. Více
na telefonu č.776 385 577
*Prodám kulatý stůl o průměru 90 cm,
světlý buk. Foto zašlu. Tel. 602 103 775
*Prodám 3 starší skříňky zn. Univerzál.
Jsou zachovalé. Cena 500 Kč za všechny
dohromady. Telefon 605 115 123.
*Prodám nový masivní zahradní set:
Stůl fošnový a 2 x masivní fošnová lavice. Rozměry: stůl cca 180 x 70cm, výška
75 cm, lavice délka 180 cm síla 4,5 cm
Cena 3800,-. Stůl laťový a 2 x masivní
laťová lavice. Rozměry: stůl - 180x70cm,
výška75cm, lavice - délka 180cm síla 4,5
cm. Cena 3400,-. Volat po 15. hod. tel 778
773 290
* Thuja ´Smaragd´ - kvalitní prokořenělé sazenice do živých plotů v
kontejneru, výška 60/70cm 75 Kč,
80/90cm 100 Kč. Množstevní slevy.
Tel: 603 393 210, Jaroměř
*Nabízíme palivové dřevo štípané v délkách 25, 33, 40, 50,60 cm, smrk od 600
Kč/prms, tvrdé od 1100 Kč/prms. Dále
nabízíme možnost štípání vašeho dřeva u
vás nebo přímo v lese do max. průměru
kmene 40cm. Možnost odvozu, kapacita
vleku až 20 prms. Telefon 725 071 731

RŮZNÉ
*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
*Zednické práce s dlouholetou praxí
tel:773 960 196
*Nabízím řešení paranormálních (anomálních) aktivit v domech či (bytech)
včetně odvádění entit. Diskrétně. Vyhledám geopatogenní zóny. ZDARMA, za
cestovné. Tel. 774 814 111

AUTO - MOTO
*Koupím jakýkoliv motocykl JAWA s
doklady i bez a nové náhradní díly. Tel.:
777 222 232
*Prodám nové zimní pneu Goodyear
Ultra Grip 205/55R16. Komplet 4 000,Kč. Tel.: 777 735 666

Servis a seřízení plastových,
hliníkových oken a dveří
a dřevěnných euro oken
Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.
Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.
Dále opravy kování, promazání, seřízení,
výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

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

e-mail: echo@novinyecho.cz

str.

Tel. 602 103 775

Příjmu na stánkový prodej
toč. zmrzliny a občerstvení

zaměstnance/brigádníky.
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Hledáme spolehlivého
distributora novin ECHO
pro Červený Kostelec – LHOTA.
Více info na tel. 602 103 775

Červený Kostelec, Krčma U 9 Křížů
Tel. 777311077, osobní schůzka
Nástup květen 2021.
TIMEHOUSE Czech s. r. o. přijme

asistent/ka manažera
z
Marketing, social media
z
Jednoduchá fakturace
z
Obsluha e-shopu a poštovního programu
z
Řízení výroby
z
Kontrolní činnost (sklady, ceny, náklady)
z
Účast na veletrzích
z
40h/týden
Požadavky:
z
Vhodné pro absolventy, vzdělání v ekonomickém oboru výhodou
z
Angličtina na komunikativní úrovni, němčina jako druhá varianta
z
Trestní bezúhonnost
z
Zodpovědnost, ochota se učit novým věcem
Výhody:
z
Firemní auto, notebook, telefon
z
Dovolená 5 týdnů/rok
z
Smlouva na dobu neurčitou

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
Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Z

Tel.: 728 386 034

Ů

+/50©-(2!¤+9
!UTÉÄKA◆ PANENKY◆ KOÄ½RKY

Nástup: 1. 7. 2021
Zájemci, zasílejte životopisy na e-mail: timehouse@timehouse.cz



Vyklízení a likvidace
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Hronov vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ/HO
FINANČNÍHO ODBORU
Místo výkonu: 0ČVWVNê~ĜDG+URQRY
3UDFRYQtSRPČUGREDQHXUþLWiKODYQtSUDFRYQtSRPČUVHVMHGQDQRX]NX
ãHEQtGRERXPČVtFH
3ODWRYp]DĜD]HQtSODWRYiWĜtGD GOH19þ6E
3ĜHGSRNOiGDQêWHUPtQQiVWXSXþHUYHQFHSĜtSDGQČGOHGRKRG\
3RGiQtSĜLKOiãN\GR
3UDFRYQtQiSOĖ
YVDPRVWDWQpSĤVREQRVWL
z
SĜtSUDYDQiYUKXUR]SRþWXPČVWDYþHWQČQiVOHGQpNRQWURO\SOQČQtSURYi
GČQt UR]SRþWRYêFK RSDWĜHQt D MHMLFK HYLGHQFH ]SUDFRYiQt ]iYČUHþQpKR
~þWXPČVWD
z
]SUDFRYiYiQt¿QDQþQtFKDQDOê]SURUR]KRGRYiQtRUJiQĤPČVWD
z
¿QDQþQtY\SRĜiGiQtGRWDFt
z
YHGHQtJUDQWRYpKRV\VWpPXPČVWDYþHWQČNRQWURO\
z
SURYiGČQtYHĜHMQRVSUiYQtFKNRQWUROSĜtVSČYNRYêFKRUJDQL]DFtPČVWD
z
IDNWXUDFHSODWHEQtVW\NPČVWD
z
LQYHQWDUL]DFHPDMHWNXSRKOHGiYHND]iYD]NĤPČVWD
z
]SUDFRYiQtSRGNODGĤSURSĜLMHWt~YČUĤDGRWDFt
z
WYRUEDSRGNODGĤSURGDĖRYiSĜL]QiQt
z
VSROXSUiFHVSĜtVSČYNRYêPLRUJDQL]DFHPLPČVWD

NABYTEKVAGNER ATLASCZ

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

PO

ZĩSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

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

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

YSĜHQHVHQpSĤVREQRVWL
z
VSUiYDPtVWQtKRSRSODWNX]HSVĤ

Koupím knihy

3RåDGDYN\
z Y\VRNRãNROVNpY]GČOiQtYPDJLVWHUVNpPQHEREDNDOiĜVNpPVWXGLMQtPSUR
JUDPXHNRQRPLFNpKRSUiYQtKRQHERYHĜHMQRVSUiYQtKRVPČUX
z ]iNODGQt ]QDORVW ]HMPpQD WČFKWR SUiYQtFK QRUHP ]iN þ 6E
R REFtFK REHFQt ]Ĝt]HQt  ]iN þ  6E R UR]SRþWRYêFK SUD
YLGOHFK ~]HPQtFK UR]SRþWĤ ]iN þ  6E R ~þHWQLFWYt ]iN
þ6ERGDQL]SĜLGDQpKRGQRW\
z RULHQWDFHYREODVWLYHĜHMQpVSUiY\DMHMtKR¿QDQFRYiQt
z NRPXQLNDWLYQRVW NOLHQWVNê SĜtVWXS ]RGSRYČGQRVW VSROHKOLYRVW D SHþ
OLYRVW VFKRSQRVW ĜtGLW YpVW D PRWLYRYDW SUDFRYQt NROHNWLY RUJDQL]DþQt
GRYHGQRVWLVFKRSQRVWVSROXSUiFH
z YHOPLGREUi]QDORVWSUiFHV3&

- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

ÒSOQp]QČQtR]QiPHQtQDMGHWHQDVWUiQNiFKPČVWDZZZPHVWRKURQRYF]

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

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

Koupelny - Interier

www.novinyecho.cz

Prodej pneu
a ráfků
za nejlepší ceny

(MOTO, OSOBNÍ,
DODÁVKOVÉ, NÁKLADNÍ,
SPECIÁLNÍ)

AKCE

str.

Tel. 602 103 775

Veškeré pneu servisní služby
Opravy pneu
Mechanické opravy
ALU ráfků
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf
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Ke každé zakoupené
sadě pneu nebo ráfku
letní směs 5 l
do ostřikovačů

ZDARMA

(platí od 20. 3. do 15. 5. 2021)

PNEUSERVIS Jan Isák

Tel. 732 918 500

T. G. Masaryka 140 (naproti čerpací stanice BENZINA), Česká Skalice

Labská stezka loni trhala rekordy
Měření, které na Labské stezce
probíhá již od roku 2014, prokázalo,
že loňský rok byl z hlediska návštěvnosti rekordní ve všech lokalitách
v Královéhradeckém kraji. Oproti
dlouhodobému průměru je nárůst
mezi 10-30 procenty. Zdaleka se
přitom nejedná jen o cyklisty – největší nárůsty jsou u pěších uživatelů
cyklostezky. V lokalitě Smiřice se
v dubnu počet pěších ztrojnásobil.
To představuje zvýšení ze tří tisíc
na téměř devět tisíc osob. Dvojnásobné počty chodců zaznamenal
Kuks nebo Vysoká nad Labem.
U cyklistů byl průměrný nárůst
v dubnu 41 procent, ve Věkoších dokonce 60 procent. V květnu byl největší nárůst ve Vysoké nad Labem
– o 66 procent, v průměru pak 58
procent. V červenci nejvíc vzrostla
návštěvnost v Kuksu – o 37 procent,
v průměru to bylo o 23 procent.
Denních maxim dosáhla návštěvnost během svátku 8. 5. a následující

den, kdy se ve všech sledovaných lokalitách pohybovalo okolo dvou tisíc uživatelů. Ve Vysoké nad Labem
zaznamenalo měření 15. 3. dokonce
3600 uživatelů.
Labská stezka je mezinárodní
cyklotrasa vedoucí od prame-

ne Labe do Hamburku. V České
republice je značena jako dálková
cyklotrasa č. 2. První úseky začaly
na české straně vznikat v 90. letech
minulého století. Jedná se o jednu
z nejpopulárnějších říčních cyklotras v Evropě.

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením
na pozice

DĚLNÍK/DĚLNICE

, pracoviště Náchod
, jednoduchá manuální práce/drobná kompletace
,jemná motorika/zručnost/dobrý zrak
, hlavní pracovní poměr
, možnost pracovat z domova
, zkrácený pracovní úvazek
, ohodnocení dle výkonu
, ukázka práce po tel. nebo e-mailové dohodě
, nástup možný ihned
Informace
FIDES Group a.s. I zaměstnavatel zdravotně postižených
Jugoslávská 15, Náchod 547 01, tel.: 730 896 296
dilna.na@fides-group.cz, www.fides-group.cz

Výtvarník a loutkoherec Jaroslav Jošt by oslavil sedmdesátku
Jaroslav Jošt (20. 4. 1951 - 13. 8.
2020), milující a milovaný táta a dědeček. Náchodský patriot, člen náchodské loutkové scény, výtvarník,
milovník secese a v první řadě autor
unikátních, ručně tkaných gobelínů.

Letos by mu bylo sedmdesát let.
Doba „covidová“ nedala možnost
připomenout jeho dílo dlouho plánovanou speciální výstavou. Věřme
ale, že ta správná a řekněme „náhradní doba“ určitě ještě přijde.
Výrazná a významná osobnost Jaroslava
Jošta, se zapsala nejen
do kulturního dění města Náchoda. Význam
jeho gobelínů, tematicky
(od antiky až po biblická
témata) i způsobem zpracování, přesáhl hranice
naší země. Unikátní ruční
tvorba technikou vyšívání, je totiž nejen pracná, ale vyžaduje, kromě
schopnosti uměleckého
pojetí i obrovskou trpělivost. Steh za stehem se
totiž předloha, namalovaná jako obraz na papír,
přenáší do vyšívané podoby. Jaroslav Jošt s touto
technikou začal už v roce
1976 a nikdy ji neopustil.
 Jaroslav Jošt na výstavě v GVU v Náchodě
Jen pro představu, k vy-

tvoření cyklu Starý Zákon, bylo třeba
více než devět set tisíc stehů. Právě
pro neskutečnou pracnost, se od vyšívaných gobelínů v minulosti přešlo
ke tkaným a nedávno k netkaným,
kterým dnes říkáme Art protis.
Předpoklady k výtvarnému umění se u Jaroslava Jošta projevily brzy.
Jako žák základní umělecké školy
v Náchodě byl umělecky formován
sochařem Jindřichem Roubíčkem
a malířem Jiřím Kodymem. Základy pro svou další uměleckou vášeň,
které se věnoval rovněž až do konce, získal později i při studiu Lidové
konzervatoře při loutkovém divadle
Drak v Hradci Králové, a ve dvaceti letech, se stal aktivním členem
náchodského loutkového souboru
Dětem pro radost, kde nejen hrál,
ale hlavně navrhoval loutky a divadelní loutkové scény.
Byl společenský bohém, který
miloval život se vším, co k němu
patří. Cokoliv dělal, dělal s láskou
a naplno. Loutkové divadlo, gobelíny, každodenní život. Energii, kterou
měl, předával dál. Dcerám a vnoučatům, celé rodině, všem přátelům

a
obdivovatelům
jeho umění. Jedno
ze svých děl, „Náchod 1538“ s vyobrazením historické
podoby Náchodského zámku, věnoval
i svému rodnému
městu. Stalo se tak
5. 4. 2019 na vernisáži autorské výstavy gobelínů konané
ve GVU v Náchodě.
Jeho dílo tu
s námi zůstalo a cestu do výstavních
síní, si jistě opět najde. Tvorbu Jaroslava Jošta si lze připomenout na https://
www.jostovygobeliny.cz/ nebo na facebooku „Šité Gobelíny Jaroslav Jošt“
Autor: (Jiří Máslo, Lada Adámková), Foto: Kateřina
Loffay Kofroňová

 Gobelín „Náchodský zámek 1538“, darovaný městu
Náchod, převzal ředitel Muzea v Náchodě, Sixtus
Bolom-Kotari (vlevo).

