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únor 1871 - valná hromada náchodských 

divadelních ochotníků

 Městský úřad v Hronově umož-
ňuje placení místních poplatků ( 
komunální odpad, faktury atd.) 
platebními kartami. Platební ter-
minály přijímají všechny obvyklé 
platební karty včetně karet bezkon-
taktních. 

Poplatky kartou
 Čas vánoční už je opravdu de� -
nitivně za  námi. Posledním epilo-
gem nálady na  přelomu roku tak 
může být výstava vánočních papírů 
a pohlednic ze sbírky paní Evy Va-
lentové.  Prezentace je umístěna až 
do 29. února v prostorách penzionu 
Oáza v Novém Městě nad Metují. 

Epilog za Vánocemi

Tiskárna INTEGRAF, s.r.o.
Náchod, Myslbekova 273

www.integraf.cz, telefon: 491 422 215 NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Nabídky zasílejte laskavě e-mailem na: prace@integraf.cz
K osobnímu pohovoru budou přizváni pouze uchazeči, kteří splňují daná kritéria. Ostatní si dovolíme zařadit do firemní

databanky uchazečů. Zaslané informace budou sloužit výhradně pro potřeby IG a budou pokládány za důvěrné.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE , OBCHODNÍ ASISTENTKA

OPERÁTOR/TISKAŘ NA DIGITÁLNÍCH STROJÍCH XEROX, OCÉ

– SŠ nebo VŠ
– komunikativní dynamická osobnost, schopnost rychle se učit
– znalost polygrafické výroby výhodou
–
– ŘP skupiny B

– SŠ, velmi dobrá znalost práce na PC, znalost práce s MS Office
– praxe výhodou (ale ne nutností)
– zodpovědnost, spolehlivost, chuť učit se novým věcem

– min. maturita, znalost polygrafie, technická zdatnost
– velmi dobré organizační schopnosti
– znalost polygrafické výroby výhodou
– znalost jazyka a práce na PC, zodpovědnost, spolehlivost

podmínkou je výborná znalost Aj nebo Nj

SEŘIZOVAČ

TISKAŘ NA ROTAČNÍM OFSETOVÉM STROJI MULLER MARTINI CONCEPT

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PACKAGING

KNIHAŘ/KNIHAŘKA (dokončující zpracování tiskovin)

Nabízíme

– technická zdatnost
– praxe v seřizování strojů výhodou
– flexibilita, samostatnost, aktivní přístup k práci
– vhodné pro muže i ženy (důležitá je zručnost a technické myšlení)
– seřizování strojů pro dokončující zpracování
– třísměnný provoz

– praxe v tisku na archovém nebo rotačním tiskovém stroji
– technická zdatnost, zodpovědnost, spolehlivost
– třísměnný provoz

– dvousměnný provoz

– zodpovědnost, spolehlivost, chuť učit se novým věcem, technická zdatnost
– třísměnný provoz

– práci v moderní a stabilní firmě v Náchodě
– práce na HPP
– dobré platové podmínky

hledá do svého týmu spolupracovníky na pozice:

MARINE s.r.o., výrobce Al člunů
Nové Město nad Metují

Hledáme nové kolegy
do našeho týmu na pozice:

- Vedoucí výroby hliníkových člunů
- Konstruktér hliníkových člunů
- Skladový referent
- Pracovník do výroby (montáž Al člunů)
- Pracovník do výroby (obsluha CNC lisu) 
- Servisní technik lodních motorů

Požadujeme:
- samostatnost
- manuální zručnost
- spolehlivost
Nabízíme:
- zajímavou práci na plný úvazek
- jednosměnný provoz
- profesní růst
- osobní ohodnocení
- zaměstnanecké výhody

Podrobné informace naleznete
na: www.marine.cz

Nabídky s životopisem zasílejte
na e-mail: volnemisto@marine.cz

Kontakt:
MARINE s.r.o.,

Řadová 465, Nové Město nad Metují
tel.: 777 722 168 (p. Lejsek)

 Na veletrhu cestovního ruchu RE-
GIONTOUR 2016 v Brně získala de-
stinační společnost Branka o.p.s. I. 
místo ze webové stránky v kategorii 
„Nejlepší elektronická komunikace“. 
Porota  zejména ocenila intuitivní 
navigaci stránek včetně vhodného 
napojení webu na sociální sítě. 

„Zlato pro Branku“

 Ocenění za projekt rozhleden s 
názvem „Místa plná rozhledů v Eu-
roregionu Glacensis“ obdržel Euro-
region Glacensis v Olomouci v rámci 
Výroční akce Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká re-
publika – Polská republika v letech 
2007 – 2013. Celkem bylo na ocenění 
nominováno 15 projektů.  

Ocenění za rozhledny 

Významnou  investiční akcí  v Hronově bude budova nového městského 
úřadu, která vznikne přebudováním části objektu přístavby Jiráskova diva-
dla (vizualizace1). V současnosti je již podepsána smlouva na vypracování 
projektové dokumentace k celému záměru. Stávajícím sídlem hronovské sa-
mosprávy je objekt postavený v letech 1937-38 (foto č.2))  foto echo, 
 vizualizace Atelier Tsunami 2

1
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 V  rámci revitalizace hřbito-
va v  městysu Nový Hrádek byly 
odstraněny  některé staré, neu-
držované a  neproplácené hroby.  
S  transportem těžkých náhrobků 
z  některých hrobových míst mu-
seli pomoci i  tamní dobrovolní 
hasiči. 

Revitalizace hřbitova

 Radní v  Broumově schválili do-
taci z  městského rozpočtu ve  výši 
10  000,-Kč  určenou pro Skalní 
záchrannou službu z.s. Dotace je 
vázána na  využití v  rámci obnovy 
vybavení pro záchranu osob nebo 
jako spolúčast při přiznání dotace 
ze státního rozpočtu ČR. 

Podpora pro 
skalní záchranáře

 Kronikářka Police nad Metují 
paní Jindřiška Vaníčková  vytvo-
řila prezentaci, která mapuje život 
a události ve městě a jeho okolí v le-
tech 2010-2015. Prezentace je volně 
přístupna na o� ciální webové adre-
se  města  www.meu-police.cz

Police v běhu let

 Boučkovo loutkové divadélko 
v  Jaroměři uvede 20. března po-
hádku Princezna Žabka. Před-
stavení se v  tento den uskuteční 
hned ve dvou termínech: od 13.30 
a 15.00 hod. 

Princezna Žabka

 V  Novém Městě nad Metují je 
k  vidění výstava historických map 
v  kontextu dějin tohoto města. 
Kartogra� cké lahůdky můžete ob-
divovat až do  19. března. Místem 
konání výstavy je Městská galerie 
Zázvorka. 

Výstava
historických map

 V restauraci Ruchadlo v Zájez-
du u  České Skalice se 17. února  
(v  17.30 hod.) koná cestovatelský 
večer s  názvem Mexiko: pouš-
tí  a  pralesem. Slovem, obrazem 
i hudbou se přeneseme do této fe-
derativní republiky na americkém 
kontinentě. Průvodcem bude Filip 
Laštovic.    

Pouští 
a pralesem 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem 
umístěný v klidné lokalitě ve Vel-
kém Dřevíči. Stavba prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí, při které byla vyměněna 
okna, vybudovány koupelny, opraveny 
podlahové krytiny (dlažba a parkety). Cena: 3 490 000,- Kč

Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 990 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 849 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ............................... 1 090 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč

GRATULACE
Dne 17. 2. 2016 se dožívá náš milý strejda 
pan Josef Hrden ze Studnic
u Náchoda krásného věku 88 let.

Hodně zdraví, radosti ze života a optimizmu 
do  dalších let přejí Franta, Pavla, Honza, 
Pepa, Anička - z Batňovic

Jak je jaroměřské kulturní veřej-
nosti známo, univerzitní profesor 
PhDr. František Černý DrSc., se na-
rodil před 90 roky ve známé zahrad-
nické rodině  manželů Černých dne  
21. února 1926 a zesnul v 84 letech 
dne 12. června 2010 v Praze. Byl to 
významný český teatrolog, profesor 
dějin českého divadla na Filoso� cké 
fakultě Univerzity Karlovy v  Praze 
(1960-1992), její  první polistopa-
dový děkan (1989-1991). Přednášel 
na  mnoha zahraničních univerzi-
tách. Patřil mezi přední osobnosti 
české divadelní vědy druhé polo-
viny 20. století, podílel se na na je-
jím konstituování i  na  rozvoji 

mezinárodních kontaktů. Vynikl 
i  jako spisovatel odborných a  vě-
deckých knih. Nyní se chystá slav-
nostní  otevření Odborné knihovny 
prof. Františka Černého ve  Studijní 
a vědecké knihovně (SVK) v Hradci 
Králové – a to   v pondělí 22.  února 
2016 v 16 hodin v prostoru 4. podla-
ží. Slavnostní program se uskuteční 
v konferečním sále v 5. podlaží. Zde 
bude zpřístupněn Černého bohatý 
knižní fond divadelní a  regionální  
literatury, jenž odkázal královéhra-
decké SVK. 

 PhDr. Jiří UHLÍŘ 
 (redakčně kráceno) 

Odborná knihovna prof. Františka 
Černého 

Na  únor připadá výročí úmrtí šlechtice, který byl posledním českým 
feudálem, v jehož majetku byl současný státní zámek v Náchodě. Znalci 
historie již vědí, že se jednalo o Adama Erdmana Trčku, švagra Albrech-
ta z Valdštejna. Trčka sdílel s Valdštejnem stejný osud . Oba dva se stali 
obětí atentátu v Chebu v únoru 1634.  Foto Mirek Brát   

 O  víkendu 16.1. a  17.1. se konala 
Velká cena Břeclavi - ISU závod. Eliš-
ka Gajdošová v  kategorii nejmladších 
žaček vybojovala krásné 16. místo z 30 
závodnic. Na 18. místě se umístila Kris-
týna Holubová a 19. skončila Karolína 
Habrová.
 Další dívky TJ kraso ještě závodily 
v neděli 17.1. na Ještědské brusli v Li-
berci. Nováček Pavlínka Mertová, která 
vybojovala 4. místo, Leontýna Šolcová 
(nejml. žačka B) získala krásné 9. mís-
to. Eliška Radová (nejml. žačka B) se 
umístila na  20. místě. Tereza Němeč-
ková (ml. žačka A) vybojovala pěkné 
9. místo. Andrea Dubská (ml. žačka 

A) se umístila na 12. místě a Kateřina 
Němečková (žačka A) vybojovala 5. 
místo.
 V sobotu 23.1. se závodnice zúčast-
nily Nymburské stuhy. Pavlínka Mer-
tová (nováček mladší) pro Náchod 
získala bronzovou medaili. Veronika 
Šanovcová (nejml. žačka A) se umístila 
na 9. místě. Leontýna Šolcová (nejml. 
žačka B) skončila na 14. místě a Tereza 
Němečková (mladší žačka A) získala 9. 
místo.
 Další ISU závody - VELKÁ CENA 
PRAHY - se konaly 23.1. a  24.1. 
na  pražském stadionu NIKOLAJKA. 
Eliška Gajdošová (nejml. žačka)se 

umístila na  19. místě ze 30. Kristýna 
Holubová (ml. žačka) získala pěkné 13. 
místo z 26. Vendula Maršíková (žačka) 
vybojovala skvělé 8. místo ze 30 a Olu-
še Gajdošové (žačka) se taktéž dařilo. 
Umístila se na 10. místě ze 30 závodnic.
 Na DĚTSKÉ ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ 
HRY, které se konaly 18.- 19. ledna 
v  Liberci, se probojovala „naše“ Ven-
dula Maršíková. Možnost zúčastnit 
se na Olympijských hrách  18. - 19.1. 
měla pouze jediná a nejlepší závodnice 
z Královéhradeckého kraje. Reprezen-
tovala nás výborným 9. místem z cel-
kového počtu 14 krajů. Tímto Vendul-
ce děkujeme!  (KŠ, LH)

ÚSPĚCHY ZÁVODNIC TJ KRASO NÁCHOD 

VZPOMÍNÁME
Dne 14.února 2016 uplyne 11 smutných 

let, kdy nás navždy opustil 
pan Vladimír Semerák 

a 5 smutných let, kdy navždy odešla

 paní Zdeňka Semeráková.
 Oba z Náchoda Bělovse. Stále je máme v srdci. 

Zarmoucená rodina 

Symbolem Rtyně v  Podkrkonoší je zcela určitě tato dřevěná zvonice 
z roku 1544. Díváme se na umění práce se dřevem fortelných řemeslníků 
z období gotiky.  Foto Mirek Brát  

Příkladem elegantní víceúčelové historické stavby je v Červeném Kostelci bu-
dova tamní sokolovny. Postavena byla v roce 1930 místním stavitelem Rober-
tem Dvořáčkem. Červenokostelecká samospráva ji nechala v roce 2000 zdařile 
zrekonstruovat.  Foto echo    

 Tak začínají slova skautské ve-
čerky. S  lítostí oznamujeme, že nás 
2.2.2016 navždy opustil známý ná-
chodský skaut, bratr Josef Hnízdil 
- Jožka. 
 Na  skautskou stezku vstoupil 
v  Hronově. Zde získal první zku-
šenosti a znalosti, které se pak celý 
život snažil předávat dalším genera-
cím. Pak se přestěhoval do Náchoda 
a oženil se sestrou Aťkou. Řada z nás 
dodnes vzpomíná na  šedesátá léta, 
kdy spolu seznamovali se skaut-
skými zásadami děti v  turistickém 
oddíle i v době, kdy se to příliš "ne-
nosilo". Někteří z nich si v sobě tyto 
myšlenky uchovali po  celý život. 
Po politickém uvolnění v roce 1968 
se ihned zapojili do obnovy Junáka 
v Náchodě a pracovali ve středisku 
v oblasti výchovy a vzdělávání. Také 
jejich zásluhou se podařilo vycho-
vat za  pouhé dva roky celou jednu 
generaci skautů, kteří mohli na tyto 
základy později zase navázat. Ani 
v  období zákazu Junáka nesložili 
ruce do  klína a  trávili mnoho dní 
s  dalšími generacemi dětí na  tábo-
rech a zájezdech.

 Po  sametové 
revoluci v  roce 
1989 byl opět je-
den z  prvních, 
kteří v  Náchodě 
znovu rozhýbali činnost Junáka. Na-
plno se zapojil do práce obnoveného 
střediska a  věnoval se oblasti, která 
mu byla zřejmě souzená - výchově 
a  vzdělávání. Nejen, že organizoval 
řadu vzdělávacích kurzů, ale také se 
podílel na tvorbě příruček a Náchod 
měl díky němu svoji skautskou lite-
raturu již v  době, kdy se jinde tepr-
ve připravovala. Z  těchto příruček 
čerpají někteří z  nás dodnes. Pro 
mladší generaci připravoval rozsáhlé 
výchovně-vzdělávací hry. Když doba 
pokročila natolik, že se hry přesunuly 
na  internet, nevzdal to a  pilně shá-
něl k těmto hrám materiály a chystal 
podklady. Ani když práci ve středisku 
přenechal mladším, neodešel zaslou-
ženě odpočívat, ale věnoval spoustu 
času zpracování historie a díky němu 
zůstane zachováno mnoho vzácných 
historických památek.
 Ing. Petr Neumann 
 - za členy střediska Junáka Náchod

Zapad den ...
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Textilní � rma 
NYKLÍČEK A SPOL. S.R.O.

Textilní � rma 
NYKLÍČEK A SPOL. S.R.O.

Textilní � rma 
NYKLÍČEK A SPOL. S.R.O.
přijme do čtyřsměnného pracovního provozu

SEŘIZOVAČE A TKADLENY, 
do jednosměnného provozu 

ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU

Kontakt: nyklicek@nyklicekaspol.cz
tel: +420 491 470 662, +420 491 470 658

adresa: Rašínova 278,
 549 01 Nové Město nad Metují

PRAXE 
V OBORU 
VÍTÁNA.

Roco Roco IV

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

doprava a montáž po celé ČR zdarmadoprava a montáž po celé ČR zdarma

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis

Přijmeme do hlavního/
vedlejšího pracovního poměru

ŘIDIČE 
OSOBNÍ DOPRAVY:

Požadujeme:
- Řidičský průkaz skupiny D
- Bezúhonnost

Nabízíme:
- Náborový příspěvek ve výši 10.000 Kč
- Zázemí stabilní fi rmy s 15 letou tradicí
- Jízdní výhody i pro rodinné příslušníky
- Moderní vozový park
- Mzda + cestovní náhrady dle zákona

Přijmeme do hlavního  
pracovního poměru:

ŘIDIČE  
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ  

DOPRAVY

Přijmeme do hlavního pracovního poměru:

ŘIDIČE OSOBNÍ/ 
NÁKLADNÍ DOPRAVY

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

www.cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

tel.: 000 000 000

tel.: 000 000 000

80x160

125x90

tel.: 725 761 401 
www.cdsnachod.cz

Is voluptas quas simus dolupta tiberuntet qu

Natem non rempeli genimet es rehenihilit lam amet facestibus quam sint ulparumqui acca-
tem experum iumqui remque niet ad earis eossimpost, corum qui dessimusciis nullaboribus 
essum volorep raepratem. Nam andiaspid magnim inveribusam quatendanda doloriam 
latibus ra consecatis qui doluptam quam, volest

www.cdsnachod.cz

Flexibilita rozvržení stránky

V názorných příkladech je jednoznačně dána 
pružnost spočívající ve flexibilním rozvržení stránky, 
které se přizpůsobí obsahu vaší reklamy.

Principy tiskové inzerce

Uspořádání inzerce se skládá ze tří následujících komponent: 
(1) Bílá hranice 
(2) Žluté pole pro nadpis
(3) Image oblast fotogarfie
(4) prostor ro doprovodný text loga

(1)

(1)

(2)

(4)

(3)



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCESTĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

renomovaná fi rma, 
zabývající se oddlužováním osob 

dle insolvenčního zákona

pro oblast Náchodska,
 Broumovska, Jaroměře a okolí

kontaktní údaje:  
lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz

tel. 725 280 848

vypisuje výběrové řízení 
NA SPOLUPRACOVNÍKY

Tel. 774 061 137, 777 061 131

Potřebujete 
půjčit peníze?

Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti

- Bez dokládání příjmů 
a nahlížení do registrů

- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí

 Sobota 6.února se Náchodem nesla v duchu masopustního veselí. Na náchod-
ském náměstí probíhaly trhy a doprovodný program, který odstartoval masopustní 
průvod, vedoucí od hranic podél řeky na náměstí.  Foto Josef PEPA Voltr

SOUSEDSKÝ MASOPUST V NÁCHODĚ

Elektrokola za
SUPER CENY!

Broumov: Mírové náměstí  130, 491 421 711
Náchod:  František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

www.cyklotony.cz 

  ElektrokolaElektrokola

32 990,- Kč

26 990,- Kč

24 490,- Kč

18 990,- Kč

725 995 654
702 602 930
728 242 789
604 216 189
605 987 540
725 317 668
603 500 339
731 915 130
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Nechcete být sám - sama? Na-
bízíme Vám příležitost nalézt 
životního partnera. Seznamo-
vací agentura IRENA, Náchod. 
TEL.:736 768 114

* Jsi z  vesnice? Zklamaný od  30 
do 45 let? Chceš najít novou lás-
ku? Máš rád děti a  zvířata? Ozvi 
se mi, čekám na  Tebe. Písemné 
nabídky na  adresu redakce Echa. 
Zn.: 05/16

* 47/178 Hledám přítelkyni 
ve věku 40 - 50 let, nekuřačku 
která má ráda děti a procházky 
přírodou. Náchod a  okolí. Tel 
606 539 763

* Hledám pronájem RD 3+1 
v Náchodě. Možnost nastěhování 
květen 2016.Pozdější odkup. Tel 
606 512 413
* Pronajmu byt 1+1 Nové Měs-
to nad Metují-Malecí. Dlouho-
době solidnímu zájemci. TEL.: 
608 211 090
* Dlouhodobě pronajmu zaříze-
ný,slunný,zděný byt 3+1 balkon, 
sklep, možno i garáž ve 2 NP v Č.
Kostelci - Lhota.Ihned volný.Kauce 
10000, cena 8000 včetně energií. 
Tel: 724 125 917
* Prodám byt 3+1 v  Náchodě - 
Na  Hamrech, v  O.V., 3 patro, RK 
nevolat! Tel. 777 581 452
* Pronajmu garsonku v Náchodě. 
Povinná kauce, Romové vítáni. 
TEL.: 608 86 98 85
* Pronájem 1+1 v Náchodě na Pl-
hově. Cena včetně služeb 5.500 Kč. 
Kauce ve výši jednoho nájmu. Tel. 
775 170 418

* Pronajmu byt 1+1 v  Nácho-
dě naproti Kinu Vesmír, 3.NP. 
Kauce nutná. TEL.:603 194 192

* Prodám pěkný zděný byt 
2+1, 70 m2 v OV v klidné části 
Nového Města n.M., nedaleko 
centra. Byt je po  částeč. rekon-
strukci - nová okna, izolace, 
stoupačky. Cena 1.300.000,-Kč. 
TEL.: 602 462 397

* Prodám zrekonstruovaný zděný 
byt 3+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově uli-
ci. Nové rozvody el., vody, odpa-
du, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a  WC. Výměra bytu 71 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. 
Cena: 1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný 
byt 2+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově uli-
ci. Nové rozvody el., vody, odpa-
du, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a  WC. Výměra bytu 37 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. 
Cena: 690 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný 
byt 2+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově uli-
ci. Nové rozvody el., vody, odpa-
du, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a  WC. Výměra bytu 53 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. 
Cena: 990 000,- Kč

* Koupíme menší rodinný do-
mek nebo byt 3+1 k nastěhování 
v Novém Městě nad Metují nebo 
Vrchovinách, Šonově a nejbližším 
okolí, cena kolem 1  500  000,-.Tel: 
730 635 700

* Pronajmu nebo prodám zahra-
du 1000 m2 s  chatkou v  Horním 
Dřevíči, oblast CHKO. Lze využít 
i  jako stavební pozemek! Klidné 
a  slunné místo!Cena dohodou!-
Tel.606 139 730
* Pronajmu modernizovaný ro-
dinný domek s  garáží, zahra-
dou a  terasou v  Náchodě. Tel. 
603 378 374
* Hledám statek nebo zeměděl-
skou usedlost v  okolí Broumov-
ska. Nejdříve do  pronájmu se 
smlouvou budoucí k  odkoupení. 
TEL.:721 246 260
* Prodám stavební pozemek 2500 
m2 na okraji obce Dolní Radecho-
vá. Cena 990  000,-Kč. TEL.: 608 
66 77 30
* Prodám garáž v osobním vlast-
nictví v  České Skalici. Zaveden 
elektrický proud. Cena 70 000,-Kč. 
Tel. 736 105 753

* Pronajmu 2 prodejny v  Hro-
nově, Jiráskově ulici 196. Tel. 
777 347 577, 732 177 304
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONO-
ŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOB-
RÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč 
; INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v  Ná-
chodě na  Kamenici ve  2. 
patře s  výtahem,  WC a  ku-
chyňkou k  dispozici. Velikost 
28 m2 a  16 m2.  Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777  152  750 
v pracovní dny
* Pronajmeme volné prosto-
ry pro provoz kavárny, jiných 
obchodních služeb nebo po-
hybových aktivit jako cvičení, 
fitcentrum a jiné služby. Prosto-
ry se nachází na Kamenici v Ná-
chodě v I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení 
a  vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.: 777 152  750 v  pracovní 
dny

* Prodám dámský kožich, vel. 42 
- 44, hnědý s kožešinovým lemo-
váním. TEL.:732 889 575
* Prodám stolní myčku zn.HIR. 
Výborný stav, nízké náklady 
na  provoz. Super i  do  malé-
ho bytu. Perfektní pomocník 
do  domácnosti. Cena 1900,-Kč. 
TEL.:776 348 763
* Prodám levně pultový mrazák. 
Tel. 603 511 566 (večer)
* Prodám palivové dřevo. 
Cena dohodou. Zájemci volejte 
720 581 277
* Prodám palivové dřevo suché 
i mokré. Tel. 777 690 390
* Prodám palivové dříví - suché 
i mokré. TEL.:776 327 208
* Prodám selata do výkrmu, cena 
68 Kč/kg. Tel. 776 191 392

* Prodám zděný byt 3+1 v osob-
ním vlastnictví v  Novém Městě 
nad Metují v  Havlíčkově ulici. 
Po  rekonstrukci - plastová okna, 
ústřední vytápění, nové rozvody 
el., nová koupelna. Tel. 777 602 884 
, RK nevolat Cena: 1 149 000,- Kč
* Pronajmu byt 1+kk 37 
m2na  SUN Náchod. Nájem + 
služby 5.500,-Kč + el. + kauce. 
TEL.: 602 462 397
* Sháním levný pronájem garzon-
ky nebo bytu 1+1 v Náchodě. Za-
řízení vítáno. Volat na 737 517 189
* Prodám DB v Bezděkově n. Met. 
3+1+balkon komora sklep. nové 
topení, stoupačky, plast. okna.obč. 
vybavenost v místě. Cena 650000,-
Kč . Tel 608 310 075
* Pronajmu byt v Náchodě, Pala-
chova 1457, 1+1, nájemné 4000 
+ služby 2500, byt 3+1,nájemné 
5000 + služby 3500, (podle po-
čtu osob), elektriku si hradí sám 
nájemce. Tel: 775  061  233, email: 
faifr@seznam.cz
* Pronajmu přízemní byt - apar-
tement v zahradě, 40 m2,Náchod, 
nájem 4500,-Kč + 1200,-Kč záloha 
na energie. Tel. 777 737 127
* Prodám družstevní byt v České 
Skalici, 1. podlaží, plocha 54 m2, 
klidné místo v  blízkosti centra, 
klasická cihlová výstavba. Byt je 
kompletně zrekonstruován. Cena 
Kč 980 tisíc Kč. Možnost dokou-
pení garáže v osobním vlastnictví. 
V případě rychlého jednání je mož-
ná cena dohodou. Tel. 736 105 753
* Pronajmeme družst.garsonku 
ve  4.patře bytového domu v  No-
vém Městě n.M. Malecí. Nájem 
2500,-Kč + inkaso. Volat v  prac.
dny 776 224 358
* Sháním ke koupi byt nebo dům 
na  Náchodsku. Platba hotově. 
Spěchá!. TEL.: 606  655  971. Pře-
dem děkuji za nabídky. RK nevolat
* Prodám družst. byt 3+1, vý-
měra 73m2. Byt je po  celkové 
rekonstrukci (plastová okna, ku-
chyň, koupelna, plynové topení). 
Byt je v  klidné lokalitě Náchod-
-Branka s  výhledem do  lesa. Vol-
ný září 2016. RK nevolat. Telefon: 
725 829 770
* Prodám byt 3+1 v  Náchodě 
Na Brance, možnost garáže. TEL.: 
776 723 840
* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH 
BYTŮ V  NÁCHODĚ. Nabízíme 
k  prodeji nadstandardní druž-
stevní byty v  Náchodě v  nízko-
energetickém bytovém domě Dis-
pozice bytů: 1+kk, 2+kk, 2+1 až 
3+kk Byty jsou částečně zařízené 
a  připravené k  okamžitému na-
stěhování. Kontakt: 730  517  357, 
733 735 709
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v okrese Náchod výhradně 
ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovos-
ti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

* Prodej: Restaurace Sklípek 
s  ubytováním, dvěma byty, se 
zahradou, stáním pro dvě vozidla 
a  reklamní zdí v  centru Červe-
ného Kostelce.Vhodné pro byd-
lení a  rodinné podnikání. T: 603 
425 495 knapovsky@cenntrum.cz

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Černá ředkev 10,-Kč /kg, pšenice - 
400,- Kč/q, ,oves - 400,-Kč, našrotovat 
+ 50 Kč, pytle výměnou nebo 20 Kč. 
Kocourek, Slavětín. Tel.: 732 381 524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz

* Koupím trubkové lešení nebo 
HAKI lešení. TEL.: 776 327 208
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, vybavení 
černé komory, staré fotogra� e, reklamní 
fotogra� cké materiály. Hodinky PRIM 
a náhradní díly na hodinky PRIM. Plat-
ba v hotovosti. Tel. 777 559 451

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hračky, 
obrazy, porcelán, vše staré. V přípa-
dě zájmu vyklidím Vaši nemovitost. 
Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek do  r. 
1970. TEL.:722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, 
medaile, pohlednice a  známky. 
TEL.:724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné 
i  poškozené věci. Hračky zn.I-
TES, KDN aj..vláčky TT, HO, 
MERKUR aj.aj., starožitný a chro-
movaný nábytek, hudební nástro-
je, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, 
automoto díly, atd.. Než něco vy-
hodíte, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, po-
hledy, známky, plakáty, aj.papíro-
vý materiál, bankovky, mince, LP 
desky, CD atd. TEL.:777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na  ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* PŘIVÝDĚLEK-hledám ři-
diče s  dodávkou na  výpomoc 
rozvozu novin a  letáků(1týd-
ně). Tel.: 603 581 756

* Přijmeme pracovníky - ženy, muže 
i seniory na rozvoz a prodej knih. Vý-
dělek: 10 - 20 000,-Kč. Pracovní doba 
cca 5 hodin/den. Tel. 777 803 359
* Hledáme paní na občasný úklid 
bytových prostor Náchod. Mobil 
603 217 100
* Nabízím doučování MATEMA-
TIKY - ZŠ, SŠ, příprava na přijímací 
zkoušky. 6 let praxe. Tel. 604 380 366
* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovi-
tost, chalupu, dům, byt, garáž, kůlnu 
,sklep ,hospodářské stavení atd. Ne-
movitost tím připravíme kompletně 
k prodeji či rekonstrukci.Individuální 
přístup ke každému zákazníkovi vždy 
až na místě Tel.: 777 200 126

*PŘIJMU ošetřovatele-ošetřo-
vatelku skotu, stájníka. ŘP sk.T. 
Ubytování možné. Požaduji dob-
rý vztah ke zvířatům, pracovitost, 
zodpovědnost. Nabízím perspek-
tivní práci, dobrý kolektiv a solid-
ní jednání. Volejte 608 523 074

RŮZNÉ

KOUPÍM

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele
tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 

ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 
o klienta po uzavření této smlouvy.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Nabízím vedení účetnictví
v oblasti Nového Města nad Metují

tel.: 736 780 357
e-mail: uctojarojeja@centrum.cz

MÁTE PROBLÉM S PC
 NEBO NOTEBOOKEM?

Konzultace, optimalizace, zrychlení, odvirování, 
instalace, analýza TCP/IP provozu.
Možná i dlouhodobá spolupráce. 

**Diskrétně a rychle!** 
Volejte Po-Ne od 17-23hod, 

Červený Kostelec a okolí.  Tel: 773 868 650

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

Dopravní � rma přijme řidiče 
pro MKD, praxe min. 2 roky, dobré 
platové podmínky,víkendy doma. 

Info 602 158 418

* Prodám Ford Focus 1.8, 16 V, 
combi, r.v. 2000, stříbrný, servi-
sovaný, udržovaný a  spolehli-
vý, na  zimních pneu, vyměněné 
rozvody, s  platnou STK, vše plně 
funkční, závěs, včetně sady letních 
kol (na Alu discích). Cena 21 000,- 
Kč. Tel.725 679 907

AUTO - MOTO
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 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

nájem Kč 5 tisíc 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání

PRODÁM NOVÝ RD 
v lokalitě Police nad 

Metují - Velká Ledhuj

Kontakt: 
telefon: 604 721 817

NABÍZÍM PRONÁJEM 
NOVÝCH BYTŮ V LOKALITĚ

 Police nad Metují -
Husova ulice 

(u autobusového nádraží)

Kontakt: 
telefon: 604 721 817

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NABÝTEK A STAROŽITNOSTI
Vykupujeme nábytek, obrazy,hodiny, sklo, porcelán, 
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek 

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 774 040 146
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

- zpracování DPH+kontrolní hlášení
- vedení mezd
- silniční daně
- daň z příjmu FO a PO
- zastupování na příslušných úřadech
- administrativní práce
- spolehlivost
- příjemné jednání

Nabízím vedení 
podvojného účetnictví 

a daňové evidence

ucto.martinkova@centrum.cz 
mob.733 771 868

Cena dohodou, podle objemu dat.

Chcete rozšířit své 
podnikání do Polska? 

Jazyk je cesta k zákazníkům. 
Naučte se polský jazyk a poznejte 

polské zvyky a kulturu.

Rodilá mluvčí a profesionální lek-
tor polštiny s dlouholetou praxí 

nabízí kurzy pro � rmy a podnika-
tele.

Mgr. Dorota Budařová 
Tel.604 281 812

www.vyuka-polstiny.cz

HRAČKY

BRUDER
CELÝ SORTIMENT + NÁHRADNÍ DÍLY

Č. KOSTELEC KŘIŽOVATKA 
UL. ZEMĚDĚLSKÁ A 17. LISTOPADU

TEL. 736 603 169

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

» Montáž všech druhů krytin
» Pokrývačské, klempířské a tesařské 

práce
» Opravy a renovace eternitových-

střech
» Montáž střešních oken
» Nátěry žlabů a plechových střech
» Opravy a stavby komínů
» Výškové práce pomocí horolezecké 

techniky
» Cenová nabídka zdarma

Tel.: 605 435 350
www.strechynachodsko.cz 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují 
přijme:

Obsluhu galvanických linek
do nepřetržitého provozu, ukončené středo-
školské vzdělání výučním listem podmínkou, 

práce vhodná pro muže.

Obsluhu dlouhotočných automatů,
do třísměnného provozu, ukončené středo-
školské vzdělání výučním listem podmínkou.

Pracovníka na CNC frézování
do třísměnného provozu, vyučen v oboru 

a praxe min. 5 let podmínkou.

Technologa do jednosměnného provozu,
středoškolské vzdělání s maturitou pod-

mínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

SLEVA
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 29. 2. 2016 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” 

Borsovo 
energetické
okénko 117.

(pi)

Vážení a milí čtenáři mého okénka,
Novela energetického zákona účinná 
od  1.1.2016 de� nuje nově pro Vás 
jako spotřebitele možnosti odstou-
pení a výpovědi od smluv s dodava-
telem energií .
Par.11a odst. 2 nám říká, že je-li 
smlouva uzavřena distančním způ-
sobem / korespondenčně, elektro-
nicky, telefonicky / nebo je uzavřena 
mimo obchodní prostory dodavatele 
,může zákazník / spotřebitel – fyz. 
osoba s datem narození – lidově „ob-
čan“ / odstoupit od smlouvy 14 dní 
od  jejího uzavření / toto platí i  pro 
dodatky ke stávajícím smlouvám /
Par. 11a odst.3 nám říká, že je-li 
smlouva uzavřena distančním způ-
sobem / korespondenčně, elektro-
nicky, telefonicky /nebo je uzavřena 
mimo obchodní prostory dodava-
tele, může zákazník / spotřebitel – 
fyz. osoba s datem narození – lido-
vě „občan“ / vypovědět smlouvu 
ve  lhůtě nejdéle do 15 dnů ode dne 
zahájení dodávky. Výpověď začíná 
běžet prvním dnem následujícího 
měsíce po doručení výpovědi doda-
vateli. Toto ustanovení se nevztahuje 
na dodatky ke stávajícím smlouvám.

Pokud si nejste jisti, jak , co a kdy 
udělat, pokud budete chtít pora-
dit, stavte se u nás na pobočkách, 
kde Vám vyškolený personál rád 
poradí…
S úctou Váš

Mgr.  BORS Michal: poradce ředi-
tele společnost Armex Energy a.s. 
ing.  Jana Nesměráka, kancelář Hu-
sovo náměstí 22, Česká Skalice, Tel: 
731 508 654, e-mail: mbors.optima-
lenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., Tyr-
šova  61,  Náchod, tel. 491 204 001 : 
TEL.: TOMANOVÁ 702  173  037, 
Hofmanová 607  007  927, Kum-
prechtová 601  354  385, e-mail: 
iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Horská 634,  Trutnov, tel. 491 204 002
Tel: Fischerová  727  811  397, 
Tláskal  777 201 177 , 
Nováková  730 897 101, 
kuba.sipku@armexenergy.cz 
Pobočka: Armex Energy, a.s., Ha-
vlíčkova 1496, Rychnov nad Kněž-
nou, tel. 491 204 004
TEL. Novotný  727  850  658, to-
mas.novotny@armexenergy.cz 

Lidový popěvek o generálu Ernstu Gideonu von Laudon (rakouském vojevůdci  
18. století) se dochoval až do našich časů. Na tohoto zdatného vojáka si můžete 
vzpomenout,  pokud budete projíždět obcí Horní Rybníky na spojnici Náchoda 
a Červeného Kostelce. Budete totiž míjet budovu s číslem popisným č. 1 (viz. 
fotogra� e). Objekt byl kdysi hostincem a jeho základy sahají až do 15. století. 
V osmnáctém století zde – podle pověsti -  žil bohatý pašerák jménem Kozák, 
který pomohl generálu Laudonovi se žoldem pro jeho vojáky:  Celé tři dny prý 
živil jeho početnou armádu.  Foto echo

Generál Laudon jede skrz vesnici…

 V prostorách broumovské Střelnice 
proběhne 27. února  (od  19.30 hod.) 
Ples sportovců. K tanci a poslechu bude 
hrát hudební skupina Pohoda, ke slovu 
se dostane i taneční show. Pořadatelem 
je TJ Broumov, ZO a Rekreační sport.  

Ples sportovců
 Městská knihovna v  Jaroměři je 
organizátorem hráčského odpoledne 
stolních deskových her pro děti i do-
spělé. Akce se uskuteční 16. února 
(od 15 do 17 hodin) v Herním klubu 
Na Zavadilce. 

Hráčské odpoledne 

 Borský klub lyžařů Machov se stará 
o běžecké lyžařské stopy v našem regionu 
i polském příhraničí. A pamatuje i na ty, 
kteří si chtěji na  běžkách zasportovat  
ve všední den po práci.  Pro ně je určen 
kilometrový osvětlený okruh v  Macho-
vě Dolečku, který je otevřen od  17.30 
do 19.00 hod. Samozřejmě, je zde hlavní 
a zásadní podmínka – dostatek sněhu. 

Budiž světlo – 
i na běžkách...

 Na  červenokostelecké střed-
ní škole vznikl nový učební obor 
„gumař – plastikář“. Významnou  
úlohu při jeho vzniku sehrála spo-
lečnost Saar Gummi Czech, která 
aktuálně ve  výrobních provozech 
v Červeném Kostelci a Velkém Po-
říčí zaměstnává 758 vlastních za-
městnanců. 

Nový učební 
obor

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775
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 Všem příznivcům novin ECHO 
s lítostí oznamujeme, že náš redakč-

ní počítač Superset 400 od  � rmy 
Twinhead, který v  naší redakci po-
ctivě sloužil téměř 23 let, se s  námi 
nečekaně rozloučil strohým hláše-
ním o  poruše pevného disku. Tato 
informace na  tmavé obrazovce byla 
epitafem za neuvěřitelnou životnos-
tí  mimořádně houževnatého stroje. 
Pomáhal nám již při samotném vzni-
ku novin ECHO v  roce 1994 a  má 
velkou zásluhu na tom, že od tohoto 
data jsme vydali přibližně 20 000 000 
(slovy dvacet milionů) kusů našeho 
regionálního periodika.  
 vzpomíná redakce

Vzpomínka na redakční počítač 
Superset 400

Hostinec „U  Antošů“ v  Náchodě 
na  Rybárně 9. ledna hostil už je-
denáctý ročník šipkového turnaje, 
který pořádají manželé Šárka a Mi-
lan Belákovi. A začala se tak druhá 
dekáda této sportovně společen-
ské akce, určené všem amatérským 
hráčům. Letos se jich přihlásilo 
čtyřicet, ale jen 36 hráčů se nako-
nec postavilo před dva automaty. 
Z celkového počtu hrálo 10 žen a 26 
mužů a na stupně vítězů se nakonec 
proházely v  ženské kategorii třetí 

Zdena Hrnčířová, druhá Šárka Be-
láková a prvenství patří Zdeně Kos. 
Mezi muži se na bednu postavil Ma-
těj Chmelík za  Lukášem Hanzlem 
a  vítězem se stal Josef „Pepíno“ 
Habr. Také letos byl udělen už tra-
diční titul „Čulibrk turnaje“, který 
připadne hráči s nejhorším výsled-
kem, tím je tedy pro letošek Aleš 
Beránek a „Skokanem roku“ se stal 
Milan Belák ml.,  který si od minu-
lého turnaje ve  výsledkové listině 
nejvýrazněji polepšil. Za  zmínku 

stojí i statistika, že mezi všemi hrá-
či bylo celkem 11 nováčků a  dva 
z nich se napoprvé dostali na stupně 
vítězů. Naopak poprvé se do turna-
je nezapojili hned tři stálí účastníci, 
protože v pravidlech soutěže je for-
mulace, která zapovídá účast hrá-
čům registrovaným v šipkařské lize. 
Turnaje se tedy musel vzdát hlavní 
pořadatel Milan Belák st. a  dále 
Karel Beneš a  Jan Pařízek, protože 
se šipkám věnují na  ligové úrovni, 
takže se museli vidiny poháru vzdát.
Letošní 11. ročník byl velmi vyrov-
naný a  napínavý až do  poslední-
ho kola, které o  vítězích rozhodlo. 
A tak se dá vlastně říct, že vše opět 
vyšlo na  jedničku, vlastně hned 
na dvě ☺
Velký dík organizátorů patří kaž-
doročně a letos tedy opět Jindřichu 
Antošovi za  poskytnuté zázemí, 
dík patří i  všem sponzorům a  do-
nátorům, kteří pro hráče věnovali 
krásné ceny. A  v  neposlední řadě 
patří dík všem, kteří si přišli zahrát 
a společně si užít společensko-spor-
tovního dne! Tak zase za  rok třeba 
i s Vámi…  Beláci

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Sport je zábava. 
Ricochet je sport!

Šipkaři „Na Rybárně“ načali druhou turnajovou dekádu

 Spolek Suchodolských žen je po-
řadatelem již 41. plesu v obci Suchý 
Důl.  Uskuteční se 27. února v tam-
ním kulturním domě (od 20 hodin). 
Jako na  každém správném  plese, 
ani  zde nebude chybět bohatá tom-
bola. 

Suchodolský ples
 V  Broumově dojde k  restaurátor-
skému zásahu na tamním  mariánském 
sloupu z roku 1706. Konkrétně se prá-
ce restaurátorů zaměří na sochu Pan-
ny Marie na vrcholu sloupu. Práce by 
měly stát cca 153  000 Kč a  obsahovat 
budou i zlacení 24 karátovým zlatem. 

Restaurování sloupu

Ve čtvrtek 4. února jsme do třídy Za-
jíčků pozvali tatínky, strýčky i dědeč-
ky, nachystali jsme spoustu sklenic, 
svíček, lahve s  octem, jedlou sodu, 
sůl, obarvenou vodu, nafukovací ba-
lónky, bramborový škrob, špejlata 
a  ještě plno dalších obyčejných věcí, 
abychom si společně zkusili jedno-
duché fyzikální pokusy. Děti se moc 
těšily, tatínkové možná přicházeli 
s obavami, co je u nás čeká. Ale oba-
vy nebyly na místě - pokusy se dařily, 
voda z  talířů mizela, svíčky se kouz-
lem zapalovaly z  plamínku na  špejli 

i na dálku, rozinky tančily ve sklenič-
ce, rukavice se nafukovaly, vajíčka se 
naučila plavat, nafouknuté balónky se 
daly propíchnout aniž by praskly, "3D 
obrázek" se podařil, papírové vrtulky 
létaly... Na závěr i neNewtonovská ka-
palina z vody a bramborového škrobu  
budila obdiv !!!   Doufáme, že se tatín-
ci, dědové i  strýčci doma pochlubili, 
jak si odpoledne u  nás užili a  příště 
k nám zase přijdou.
 Učitelky ze třídy Zajíčků, 
 MŠ Myslbekova, Náchod 
 více na  www.ms-myslbekova.info

Odpoledne s fyzikálními pokusy v MŠ 
Myslbekova, Náchod


