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NĚMČINA, ANGLIČTINA
Tel. 603 440 969 (NJ)
Tel. 774 374 784 (AJ)

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

V Hronově proběhlo minulý týden ve čtvrtek 28. dubna slavnostní otevření
objektu Staré papírny – Čapkova mlýna, č. p. 107 v Jungmannově ulici. Na přestřižení pásky přijel také hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček,
jednak proto, že kraj přispěl na vybudování muzea v prostorách Papírny, ale
jistě i proto, že si sám uvědomuje význam této unikátní budovy. Pan hejtman se
dokonce přiznal, že kdysi přemýšlel nad její koupí.
Záchrana tohoto objektu nebyla vůbec jednoduchá, neboť bývalé vedení města zastávalo názor, že prodat „nepotřebný majetek“ je jednodušší, než se o něj
starat. Já i moji kolegové ve vedení města máme názor odlišný. Pokud nám naši
předkové něco svěřili, tak je naší povinností se o to, pokud je to jenom trochu
možné, postarat a najít využití nebo minimálně pokusit.
Popis boje o záchranu našeho mlýna by dal na samostatný příspěvek. Snad
kvůli všem těm útrapám i boji velké části jednotlivců, je konečný výsledek celé
rekonstrukce o to krásnější, dokonalejší a příjemnější.

Jazykové kurzy
1. - 4. ročník
Konverzační kurz
(5. ročník)
Tel. 603 440 969
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Nevzhledný objekt se proměnil
v unikátní budovu
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Tento objekt byl postaven zřejmě r. 1821 mlynářem Janem Prouzou ze Žabokrk a sloužil jako papírna s pohonem na vodní kolo. Unikátní je, že to byla zřejmě jedna z pěti strojních papíren v Čechách. Po třiceti letech (kolem r. 1850)
nový majitel Václav Innert papírnu zrušil a přestavěl ji na mlýn. R. 1890 byli
majiteli Karel a Helena Novotní, prarodiče sourozenců Čapkových. V roce 1907
rodina mlýn prodala a za získané prostředky bratři Josef a Karel vystudovali.
Z této doby je v objektu zachována původní pekařská pec, která je považována
za „poslední fyzickou památku na Čapkovy v Hronově“. Vzpomínky na zdejší
pobyty se však objevují také v samotných literárních dílech obou bratří. Z Devatera pohádek např. zmíním postavu tlustého pradědečka z První loupežnické
pohádky, což je postava inspirovaná Karla Novotným, dědečkem dětí Čapkových; nebo pejska Voříška ze Psí pohádky a mohl bych pokračovat.
Ale nechme se překvapit budoucí expozicí v těchto prostorách, která Vás
s tímto a dalšími skutečnostmi seznámí. Měla by se převážně věnovat právě
dětství, na které oba bratři tak často v Hronově vzpomínali. O ni se bude starat
příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, Muzeum Náchodska. Rádi
bychom ji otevřeli někdy v červenci, ale o tom Vás rád budu informovat v nějakém dalším vydání ECHA.
Jsem rád, že jsme na slavnostní prohlídce přivítali většinu těch, kdo se na záchraně tohoto objektu nějakým způsobem podíleli, ať už finančně, stavebně,
inženýrsky, historicky, technicky, nebo organizačně apod. Je těžké zmínit úplně
všechny, ale velká část jsou lidé z našeho okolí. Byla to pro ně výzva na jedné
straně a noční můra na straně druhé, ale díky skvěle odvedené práci se má naše
město čím pochlubit a nemusíme se stydět, že jsme nedokázali uchovat vzpomínky na jedny z největších Čechů v naší historii, což sourozenci Čapkovi zcela
jistě byli a jsou.
Petr Koleta, starosta Hronova
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VZPOMÍNKA
Dne 17. 5. 2022 uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil

pan Milan Kuba.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 9. května vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček

pan Milan Kinl z Nového Města nad Metují.
„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky zůstávají.“
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka Irena,
synové Milan, Tomáš a dcera Lenka s rodinami.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na

paní Hanu Balcarovou z Borové,
7. května 2022 uplyne
13 let od jejího úmrtí.
Kdo v srdcích žije - neumírá.

Kuks připravuje obnovu
starého hřbitova
Správa hospitalu Kuks připravuje
obnovu starého špitálního hřbitova,
který se nachází za bylinkovou zahradou. Jde o poslední část areálu barokní památky, která je ještě v původním
stavu. V 18. století byla součástí místa posledního odpočinku také kaple
a údajně dokonce i větrný mlýn. Podle
správce Libora Švece došlo administrativní chybou v 60. letech minulého století k tomu, že hřbitov nebyl zapsán ani
ve vlastnictví hospitálu, ani ve vlastnictví obce. Až v roce 2010 získal pozemky hřbitova do majetku hospitál Kuks.
Jelikož tu neprobíhala žádná údržba
ani péče, tak byly prakticky veškeré náhrobky poničeny. Stejně tak v centrální
části je vidět zbytek z kaple svatého Jana
z Boha, která by se měla také obnovit,
protože existuje poměrně detailní zaměření ze 70. let 20. století. Obnova

areálu hřbitova by se měla týkat jak sítě
cest, zeleně, a také samozřejmě ohradní
zdi. V neposlední řadě potom i hřbitovní kaple.
„Hřbitov je veřejnosti přístupný
a bohužel návštěvníci v současné době
přecházejí přes hroby, které jsou už
opuštěné. To bychom rádi právě v budoucnosti narovnali minimálně tím,
že bychom u těch hrobů, protože víme
přesně, díky průzkumu, kde přesně leží,
nějakou připomínkou malého černého
kříže, které by na ně upozornily. A kromě toho tady máme i hromadné hroby. Například v pravém rohu hřbitova
jsou i hroby z roku 1866, neboť hospital
sloužil jako vojenský lazaret,“ říká Libor
Švec. V současné době odborníci zpracovávají projektovou dokumentaci. Samotná oprava hřbitova by mohla začít
do dvou let. (Foto: Jana Házová)

Výstava „Vize Police“
Až do 29. května můžete v Zeleném domečku v Polici nad Metují shlédnout
trochu netradiční výstavu zaměřenou na to, jak si lidé v Polici nad Metují představovali budoucnost města. Nejstarším artefaktem výstavy je pohlednice vydaná
kolem roku 1910, a která ukazuje dost svéráznou představu neznámého výtvarníka.
Centrem výstavy ale je krásný architektonický model, který představí vizi zástavby
mezi divadlem a kostelem Československé církve husitské.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel. 602 103 775
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Startuje soutěž
Cyklopecky
Všechny příznivce cykloturistiky
potěší start dalšího ročníku soutěže Cyklopecky Východních Čech. Účastníci
budou od 1. května do 30. září soutěžit
o hodnotné ceny v podobě horského
kola nebo zajímavých pobytů v různých
koutech obou východočeských krajů.

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

Prodej pozemku k výstavbě RD v klidné části Náchoda, výměra 954 m2 .......................... 1 990 000,- Kč
Venkovská chalupa , klidná část, 2 místnosti v Slatině nad Úpou ..................................... 2 390 000,- Kč
Menší pozemek se stavbou chalupy nedaleko města Náchoda na Babí .............................. 1 590 000,- Kč
Chata na oblíbeném místě u lesa na Kramolně na okraji rekreační zóny ............................ 1 590 000,- Kč
Obchodní prostory v Náchodě Komenská ul. s výlohami ........................................10 000,- Kč/měs.+sl.

Pevnost Dobrošov se po třech letech znovu otevírá
návštěvníkům
Pevnost Dobrošov se po třech
letech znovu otevírá návštěvníkům.
Do turisty oblíbené památky z dob
konce první republiky Královéhradecký kraj investoval téměř 96 milionů korun. Vzniklo zde nové návštěvnické centrum s audiovizuální
expozicí, úpravou prošly i nadzemní
a podzemní části tvrze, které připomínají atmosféru let 1937–1938,
čemuž odpovídá i dobové vybavení.
Pro návštěvníky se pevnost otevře
v první polovině května.
„Pevnost Dobrošov je významnou
památkou linie pohraničních pevností z období před 2. světovou válkou.
Už před rekonstrukcí byla hojně navštěvovaná a díky této revitalizaci má
potenciál stát se jednou z hlavních
atraktivit Královéhradeckého kraje.
Tvrz symbolizuje významnou etapu
historie Československa. Naším cílem
je nejen připomenout její historii, ale i
nelehkou dobu, kdy vznikala a kdy také
byla opuštěna. V pevnosti nyní probíhá
zkušební provoz pro školy a objednané
skupiny a pro veřejnost se otevře 17.
května,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

„Expozice doplňují interaktivní
audiovizuální technologie, které návštěvníky připraví na prohlídky samotných objektů, případně jim doplní
již nabyté znalosti. V multimediálních
projekcích se turisté seznámí například
s vývojem opevnění od pravěku po moderní pevnostní objekty, s pevnostními
objekty ostatních evropských států,
prostřednictvím 3D projekce s modelem dobrošovské tvrze, nebo pomocí
virtuální reality prožijí průlet s netopýry, kteří mají na Dobrošově zimoviště,“ doplnila náměstkyně pro kulturu
a cestovní ruch Martina Berdychová.
Rekonstrukcí prošly všechny tři
nadzemní objekty i podzemní prostory tvrze. Záměrem rekonstrukce
bylo obnovení a stabilizace původních
konstrukcí, provedení nové elektroinstalace a také odstranění některých
škod, k nimž došlo v novodobé historii, ale současně zachování poškození
způsobených v době nacistické okupace – například když němečtí vojáci
ostřelovali srub Můstek. Při rekonstrukci byl také do srubu Zelený instalován výtah, čímž došlo k zpřístupnění podzemí i pro imobilní občany.
„Nechali jsme zbourat nevyhovující
návštěvnické centrum a na jeho místě

postavili novou budovu se zázemím
pro personál i turisty a také s velkými
výstavními prostory vybavené moderní
audiovizuální technikou. Za stavební
práce a nákup vybavení a nábytku kraj
zaplatil 95,7 milionu korun s DPH. Dvě
třetiny pokryje dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu.

V současnosti ještě připravujeme stavbu
nového kiosku,“ uvedl první náměstek
hejtmana pro investice Pavel Bulíček.
Zájemci si mohou v novém návštěvnickém centru prohlédnout expozici věnovanou vývoji československého opevnění a událostem období
mobilizace v roce 1938. Součástí je výstava unikátní kolekce miniatur vojá-

ků čs. armády období první republiky
od Lubora Šušlíka, uniformy vojáků
nebo model tvrze Dobrošov.
V novém návštěvnickém centru se
nově nachází také kinosál, návštěvníci zde mohou zhlédnout nový dokumentární film s hranými vstupy přibližující atmosféru období mobilizace
na Dobrošově prostřednictvím příběhu svobodníka Eduarda Zicháčka.
Přístupné jsou i jednotlivé
nadzemní objekty – pěchotní sruby
Můstek a Jeřáb a dělostřelecký srub
Zelený. Mezi nimi se rozléhá 1750 metrů spojovacích chodeb a 750 metrů
podzemních prostor v hloubce 20–39
metrů pod povrchem terénu. Železobetonový srub Jeřáb je nově vybaven
sbírkovými předměty a exponáty, které evokují jeho stav v roce 1938.
Tvrz Dobrošov měla spolu
s dalšími dvanácti dělostřeleckými
tvrzemi bránit hranice státu. Stavební
práce začaly 13. září 1937 a byly naplánovány na dva roky. Pevnost měla stát
téměř 34 milionů československých
korun. Dělníci stihli dokončit tři ze
sedmi plánovaných objektů. Po mnichovských událostech výstavba skončila a tvrz nebyla nikdy dokončena.
Královéhradecký kraj vlastní
pevnost Dobrošov od roku 2015, kdy
ji kraj bezplatně převzal od Armády
České republiky. O převod přitom
usiloval od roku 2003. Provoz pevnosti už několik desetiletí zajišťuje Muzeum Náchodska.
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Sněžka Náchod Vás zve do své

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

str.

Tel. 602 103 775

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

Navštivte i náš eshop: kabelky-snezka.cz
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Microtherm CZ s.r.o.,
K 'UĤEHåiUQČ
3ROLFHQDG0HWXMt
www.microtherm.cz

=iMHPFLKODVWHVH
0LORVODYD.OLPHãRYi
Telefon: +420 491 511 404
E-mail: miloslava.klimesova@microtherm.cz
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facebook: Echo - noviny náchodského regionu

NĚMČINA
překlady
běžné, odborné, soudní
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Tel. 603 440 969

WZKsE1K͗
Velké WŽƎşēş͗8-16h
EĄĐŚŽĚ͗ϲ-14h a 14-18h

KONTAKT:
Petra ŽůĞǎĂůŽǀĄ
Tel.: (+420) 736 767 580
E-mail: dolezalova.petra@tiscali.cz

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

Stavba spolkového domu
v Náchodě může začít
Realizaci největší investice města
Náchoda za posledních deset let již
nic nebrání. Starosta Jan Birke podepsal v pondělí 2. května za účasti
místostarostů Jana Čtvrtečky, Pavly
Maršíkové a Františka Majera smlouvu o dílo s Vratislavem Zítkou, jednatelem společnosti Průmstav Náchod,
s.r.o.. U podpisu smlouvy nechyběl
také autor projektové dokumentace
ing. arch. Tomáš Vymetálek. Vítězem
veřejné zakázky se na konci ledna letošního roku stala společnost CE ING s.r.o., Náchod, s nabídkovou cenu
56.040.708,87 Kč včetně DPH 21%.
„Ta před podpisem smlouvy z tendru odstoupila z důvodu nepředvídatelných výkyvů cen surovin a stavebních
materiálů a také nedostatku pracovních sil v důsledku válečného konfliktu
na Ukrajině. Proto jsme oslovili druhého v pořadí – firmu Průmstav Náchod
s nabídkovou cenou 56.794.833,76 Kč
včetně DPH,“ vysvětlil starosta Jan Birke.
Zahájení stavby nového zázemí pro
náchodské spolky předcházela demolice hasičské zbrojnice čp. 148 a přilehlých objektů, a následně archeologický
záchranný výzkum. „Všechny přípravné
práce proběhly již v loňském roce a zájmové území v centru města je tak připraveno pro zahájení stavebních prací.

Do Bludných skal
a na Hejšovinu
už jen s rezervací
Národní park Stolové hory spustil
15. dubna on-line rezervační systém
pro vstup do Bludných skal a na Velkou Hejšovinu. Inspirací byl rezervační
systém v Adršpašských skalách. Rezervace vstupenek byla spuštěna na oficiálních webových stránkách NP Stolové
hory v sekci turistika. Hodinový limit
návštěvníků je stejný jako v Adršpašských skalách, tedy 400 osob na hodinu.

Stavba bude zahájena v průběhu května
a její dokončení předpokládáme do konce roku 2023,“ uvedl místostarosta Jan
Čtvrtečka.
Stavba spolkového domu podle architektonického návrhu kanceláře
Tomáš Vymetálek Architects, s.r.o.,
z Hradce Králové zaplní vzniklou proluku mezi domy v Hurdálkově ulici.
V prostoru před spolkovým domem
vznikne volné prostranství se zpevněným povrchem a městskou zelení. Své
zázemí pro setkávání tady najde celá
řada náchodských spolků. Budou zde
moci pořádat výroční schůze, přednášky, školení a mnoho dalších aktivit. Projekt počítá se sálem pro cca 50
osob, výstavními prostory pro expozice významných náchodských rodáků - spisovatele a nakladatele Josefa
Škvoreckého a architekta Jana Letzela,
i s menšími ateliéry a klubovnami.
„Stavba spolkového domu, na který
Náchod čeká již řadu let, bude rozhodně krásnou stavbou na skvělém místě.
A především - když ji nepostavíme nyní,
nepostavíme ji už nikdy. Ceny materiálů
a práce budou jen stoupat a jen těžko
bychom v rozpočtu města hledali finanční prostředky na výstavbu takovéto
veřejně prospěšné stavby,“ dodal starosta Jan Birke.
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V BULHARSKU

CHARITATIVNÍ
BĚH NA ŠPINCE
Nedělě 22.5.2022
registrace závodníků 9:00–10:00
Místo konání:
Tábořiště Špinka
u Červeného Kostelce.
Tratě: 0,6 a 2, 5, 10 km,
startovné:
dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.
Poběžíme pro Denní stacionář
NONA z Nového Města nad Metují.
Rádi bychom Vás pozvali na 5. ročník Charitativního běhu na Špince.
Zveme všechny, kteří si chtějí užít krásný den a podpořit svojí účastí stacionář
NONA. Běh je vhodný opravdu pro každého, maminky s kočárky, děti i pejskaře. Těšit se můžete na skákací hrad,
doprovodný program a občerstvení.
Další informace a aktuality můžete sledovat na FB události.
#KDYZMUZUPOMUZU
Těšíme se na Vás!

Připravujeme nový turistický časopis
„Léto v Kladském pomezí“
Každoročně touto dobou se příznivci Kladského pomezí, místní
obyvatelé i turisté těší na nové vydání letních novin Kladského pomezí. V letošním jubilejním roce, kdy
naše organizace slaví již 25 let své
existence, chystáme zásadní změnu. Po 13 letech se noviny promění
v turistický časopis s názvem „Léto
v Kladském pomezí“. Jaké tato změna přinese novinky a co zajímavého
se v něm dočtete?
Kompaktní formát A4, tisk
na křídovém papíře, jiný vizuál
a zcela nové logo Kladského pomezí - to vše vás upoutá hned při
prvním pohledu na časopis. Jeho
obsah bude nabitý turistickými
novinkami a tipy na výlety po našem regionu, stejně jako tomu bylo
v předchozích letech. Rozdílem
bude atraktivnější vzhled – kratší články budou doplněny většími
fotkami a přibude k nim také praktický informační box s kontakty.
Dočtete se například o znovuotevření pevnosti Dobrošov po rozsáhlé rekonstrukci, o 160. výročí od úmrtí spisovatelky Boženy
Němcové, o zpřístupnění a oživení
„Čapkova mlýna“ v Hronově, o největším krajinném prvku našeho regionu, kterým je vodní nádrž Rozkoš, a o mnohém dalším.

Nově jsme se zeptali několika
fotografů a influencerů, jaká místa Kladského pomezí doporučují
navštívit. Nabídneme také dva zajímavé rozhovory. V prvním jsme
vyzpovídali manžele Venclákovy
z Náchoda, jejichž voňavá ručně
vyráběná mýdla a koupelové soli
se pyšní označením Regionální
produkt Kladské pomezí. Druhý
rozhovor představí práci a poslání
Pavla Rysa – ředitele Hotelu U Beránka, který je výkladní skříní města Náchod. Naprostou novinkou
bude rubrika „Festival zážitků“

s tipy na letní zážitkové aktivity
v Kladském pomezí. Nebude chybět tradiční přehled kulturních akcí,
letních kin či praktická dvoustránková cyklomapa regionu umístěná
uprostřed časopisu, aby si ji čtenáři mohli v případě potřeby snadno
vytrhnout.
Nový letní časopis vyjde na sklonku května a bude k dostání zdarma
ve všech informačních centrech
regionu, ale také v online podobě
na našem webu www.kladskepomezi.cz. Těšte se.
Markéta Tomanová
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SEZNÁMENÍ
*Rozvedený 49 let, 175/85, hledá
štíhlejší ženu do 50 let z Náchoda,
která má ráda přírodu. Jen vážně.
Tel. 721 655 611
*Skromný nekuřák 59 let, 177/85
rád pozná usměvavou ženu, která též věří, že láska harmonizuje.
Zn.: Příroda a cestování. Tel.: 608
841 683

BYTY
*Pronajmu byt 2+1 a byt 1+1
ve velkém Poříčí další info na tel
603 495 479
* Pronajmu slunný byt 2+1 ve
Rtyni v Podkrkonoší. Ústřední
vytápění. Nájemné včetně energií 12.500 Kč. Tel. 770 105 400
*Pronajmu byt 1+1 v Hronově.
Tel. 608 110 041
* Mladá rodina koupí byt v
Č. Kostelci, Novém Městě či
České Skalici. krause.tj@seznam.cz, tel: 775761497
*Pronajmeme byt 1+kk v Bělovsi, volný od 1.7.2022 bez vybavení, po rekonstrukci koupelny a kuchyně. Telefon 603
585 262
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*Rozvedená žena koupí menší
byt v Náchodě, zavolejte prosím
na tel. 774 777 073
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, platím v hotovosti, volejte
na tel. 776 566 630
NEBYTOVÉ PROSTORY

*Pronajmeme nebytové prostory
v Novém Městě nad Metují, zkolaudované jako ordinace, přízemí,
105 m2, 7.500 Kč/měsíčně. Možnost i jako kancelář. 733 735 709

NEMOVITOSTI
*Prodám větší stavební pozemek
v Dolní Radechové, list vlastnictví
208, par. Č. 2079, celková výměra
2591 m2, možno rozdělit na 2 části. Cena 1.350 Kč/m2. Tel. 608 66
77 30

*Mladá rodina hledá větší byt
nebo dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel. 775 777 073
*Sháním chatu, chalupu, domek
v okolí Náchoda do 20 km na
všechny směry, nabídněte na tel.
774 777 072
*Koupím les v jakémkoliv stavu i
menší výměru. Platím ihned a hotově. Tel: 773 585 290

PRODÁM
*Prodám použitá plastová
dvoukřídlá okna 130x130
2ks 950,-/ks, dvoukřídlá okna
87x120 2ks 800,-/ks, dvoukřídlé balkonové dveře 172x210
1500,-Kč, kombinace hnědá
a bílá, dvojsklo. Vše za 4200,(ušetříte 800,-). Tel.603 497 079
*Prodám kulatý stůl o průměru
90 cm a malý stolek. Foto zašlu.
Cena dohodou. Tel. 602 103 775
*Prodám kvalitní masivní psací
stůl málo používaný se zásuvkovým
pojízdným zamykatelným kontejnerem. Velikost 160cm x 70cm, výška 72cm. Černé boky, deska žíhaná
modročerná. Cena 3700 Kč. Náchod. Telefon 603 237 069.
*Prodám dámské kolo Lader
Fox Domesta. Nepoužívané. Tel.
736 277 054

KOUPÍM
*Koupím válcový šrotovník.
Mob:603 487 428
*Koupím do sbírky staré pivní
láhve a sklenice. Sbírku i jednotl.
kusy, seriozně zaplatím. T:732 170
454
*Koupím kvalitní housle. Nabídky prosím na tel. 608 328 900
*Koupím staré jízdní řády ČSD
a ČSAD, železničářské uniformy a
jakékoliv věci týkající se železnice.
Tel. 603 549 451
*Koupím zlaté a stříbrné mince
šperky, hodinky, diskrétnost zaručena. Respektuji vaše ceny. Tel.
604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i
celou pozůstalost. Peníze na ruku.
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy,
staré fotografie, reklamní fotografické materiály. TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry apod. TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhradní díly na hodinky PRIM
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-

e-mail: echo@novinyecho.cz

Nabízíme do pronájmu zavedenou ordinaci
v České Skalici na náměstí.
Ordinace bude k dispozici od 1. 7. 2022.
Bližší informace na telefonu 604 437 128

níky, strojky a další díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré filmové plakáty a jiné. TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou
pozůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a
bankovky, pohlednice a známky.
TEL.: 724 020 858
*Koupím staré, nepotřebné i
poškozené věci, veškeré hračky
KDN aj., různé vláčky MERKUR aj., starožitný a chromovaný nábytek a jiné zajímavosti do r. 1975, hodiny, hodinky,
hudební nástroje, fotoaparáty,
rádia, sklo, porcelán, obrazy,
knihy, časopisy, plakáty, voj.
výzbroj a výstroj, veterány atd.
TEL.: 608 811 683
*Koupím Vaši celou sbírku
(pozůstalost) mincí, bankovek, plakátů, pohlednic, knih,
časopisů, obrazů, skla, porcelánu, hraček, vláčků, autíček,
angličáků, hodin, hodinek,
LP desek, CD a všeho možného, i na náhradní díly. TEL.:
777 579 920
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Tel. 602 103 775

aktivit v domech či bytech, včetně
odvádění entit. Diskrétně. Vyhledám geopatogenní zóny, za cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů,
garáží, půd včetně odvozu odpadů. Slušné jednání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS a DV kazet, skenování
negativů a diapozitivů. Kvalitně.
Tel. 606 629 767
*Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky 20-30 tis. Kč. Tel.
777 803 359

RŮZNÉ
*DVD??? Každým dnem se čitelnost DVD zmenšuje! Nemáte už
DVD na čem přehrát? Převedu
na Flash - Data Disk. DVD (video
VTS) DVD -R DVD +R. +420 606
629 767
* Provádím sečení trávy rotační sekačkou a křovinořezem. Stříhání živých plotů. Tel.
702 058 279
*Hledám paní středního věku
na výpomoc s úklidem domu a s
drobnými pracemi na zahradě. I
cizinku, tři hodiny týdně. Č.tel.
604273969
*LOV DUCHŮ: Nabízím řešení
paranormálních (anomálních)

Pravidelný
přivýdělek
Hledáme spolehlivého
distributora novin ECHO
pro Českou Skalici
a Náchod centrum.
Možno i jako souběh s jinou
roznáškou, roznos o víkendu
Info:
e-mail echo@novinyecho.cz,
tel. 602 103 775

Brigáda
Hledám brigádníka, okolí Hronova,
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R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 59,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

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

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka l panenky l kočárky

Dopravní ﬁrma z Náchodska

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

Hotel Vyhlídka Náchod
příjme

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

kuchaře/ kuchařku

Koupím vše, co se týká legií
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

servírku/číšníka

TEL.: 722 907 510

snídaňářku

HYDROIZOLACE

na hlavní i zkrácený
pracovní poměr
Tel: 725606952

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

Koupím knihy
Přijmu paní (i starší)
se zkušenostmi z prodeje

na
stánkový prodej

Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858
Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

zmrzliny a vaflí.

Červený Kostelec,
U 9 křížů.
Možno brigádně nebo
na hlavní pracovní poměr.
Tel. 777 31 10 77

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

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 6. 2022

www.novinyecho.cz

27 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Pronájem kancelář. prostorů, Náchod, Březinova ul.
Pronájem rekonst. kanceláří různých velikostí
(12-25 m2) s vlast. parkovištěm. K dispozici
klimatizace, počítačová
síť připojenou na centr.
server. ENB: C

180881

cena: 130,-Kč/m2/měs.

Zděný byt 3+1 v klidné části, N. Město n/Met.
Družst. byt o celk.
ploše 70 m2 nedaleko
centra, 2. patro,
pěkné místo, původní
stav, ale plast. okna,
balkon, 2 sklepy - jeden velký. ENB: G
180941
cena: 2,59 mil. Kč k jednání

Zemědělská usedlost, Heřmánkovice, okres Náchod
Zemědělská usedlost
sestává z RD, výměnku
a stodoly v zachovalém
stavu. K dispozici pozemek 3.101 m2 vhodný
k zastavění. Rekreace,
trvalé bydlení. ENB: G
180950
cena: 4,99 mil.Kč

Chalupa, Česká Metuje - Vlásenka, okres Náchod
Prodej podílu 1/2 rekr.
chalupy. Stavba je jednopodlažní s prostornou půdou, dispozice
přízemí 1+kk s možností vestavby podkroví. IS - VO, EL. ENB: G
180952
cena: 1,35 mil.Kč

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

Barvy
v paličkové
krajce
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je název výstavy v Městské
knihovně v Novém Městě nad
Metují, která představuje krásu
ruční práce členek Klubu paličkové krajky. Výstava potrvá
do konce května.

V České Metuji hořelo uskladněné seno
Devět jednotek požární ochrany
bylo na prvního máje postupně vysláno k ohlášenému požáru balíků sena
a slámy v objektu skladovací haly
v České Metuji, části Vlásenka. Balíky musely být vyskladňovány pomocí
nakladače ven mimo zasažený objekt
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Pronájem obchodních prostor, N. Město n/Met.
Obchod v centru
města (74 m2), kompl.
rekonstr. dům, výklad
do ulice, osvětlený
poutač,parkování
u domu, služby 4.500,Kč. ENB: E
180937
cena: 10.000,-Kč/měsíc

Pronájem kancelářských prostor, N. Město n/Met.
Velká kancelář (117
m2) v centru města,
kompl. rekonstr. dům,
užívání pěkné zahrady,parkování u domu,
služby 5.100,-Kč.
ENB: E
180938
cena: 10.000,-Kč/měsíc

str.

Tel. 602 103 775

Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf
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a hasičské jednotky je dohašovaly.
Předběžným odhadem byla škoda
prozatím stanovena na 750 tisíc korun, uchráněné hodnoty asi na jeden
milion korun. Příčina nebyla doposud zjištěna.
(MG), foto Michal Fanta

SOUSEDSKÁ
SNÍDANù



Celý květen můžete na novoměstském zámku navštívit výstavu s názvem „Plechovky“. Jedná se
o unikátní sbírku plechovek od pana
Pavla Prokeše a pana Reného Herzána z Broumova. Výstava je k vidění
v Galerii Za Pokladnou.

Návštěva japonského
velvyslance v Náchodě
V pátek 29. 4. 2022 navštívil Náchod japonský velvyslanec J. E. Suzuki Hideo se svou chotí. Během
své návštěvy se na radnici setkal se
zástupci města Náchoda – starostou
Janem Birke a místostarosty Pavlou
Maršíkovou a Františkem Majerem.
Vzdal také hold náchodskému rodákovi arch. Janu Letzelovi v doprovodu
jeho přímých potomků – prasynovce
p. Jiřího Hejzlara a praprasynovců
Pavla a Jiřího Hejzlara. Nechyběla
zastávka s výkladem ve výstavní síni
slavného architekta a autora Atomového dómu v Hirošimě v prostorách
recepce Hotelu U Beránka. Společně
se starostou Janem Birke pak položili
květiny na rodinný hrob na Staroměstském hřbitově, kde je Jan Letzel
pochován. Svou návštěvu velvyslanec
zakončil prohlídkou Malých lázní
v Bělovsi a ochutnávkou minerální
vody.
Hlavním poselstvím návštěvy velvyslance Japonska J. E. Suzuki Hideo
v Náchodě byla připomínka ničivé hrozby atomových zbraní právě
v této složité době a příslib další spolupráce japonského velvyslanectví
v Praze a města Náchoda, které bude
poselstvím i pro další generace s odkazem na významného náchodského
rodáka.
Nina Adlof, Fotografie:
Tomáš Menec, Město Náchod

Dvě záchranné akce v jednom odpoledni
Opět se ukázalo, že není radno
podceňovat labyrint skalních měst
Adršpašsko-teplických skal. Ve středu 27. 4. 2022 odpoledne sem vyrážely záchranné složky hned dvakrát,
naštěstí měly obě události dobrý
konec. Opět pomohly s určením
polohy i orientací v terénu tzv. body
záchrany.
K prvnímu případu vyráželi hasiči krátce po poledni. Na tísňovou
linku přišlo oznámení o ztraceném
dítěti v Adršpašsko-teplických skalách, konkrétně v okolí bodu záchrany u Milenců v adršpašské části
skal. Zalarmováni byli profesionální
hasiči ze stanic Náchod a Broumov
i dobrovolní hasiči z Adršpachu.
Krátce na to bylo naštěstí dítě v pořádku a nezraněné objeveno, místní
strážci ho dovedli k rodičům, kteří
čekali u sjednaného traumabodu.
Oznámení o další ztracené osobě ve skalách přijalo krajské operační a informační středisko hasičů odpoledne. Tentokrát se mělo
jednat o ztraceného seniora, který

se dopoledne vydal do Teplických
skal, odkud chtěl po žluté turistické
značce projít skrz Vlčí rokli do Adršpašských skal. Když se však muž
dlouho neozýval, byly zalarmovány
záchranné složky. S osobou se přes
některé marné pokusy, kdy se pohybovala mimo mobilní signál, nakonec podařilo spojit. Muž zřejmě
podcenil terén, byl unavený a nebyl
si jistý, kde se přesně nachází. Pak
už ale ohlásil svou polohu pomocí čísla bodu záchrany u Malého
adršpašského vodopádu. I v tomto
případě byl naštěstí ztracený člověk
bez zranění.

