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Příští Echo vychází 15. prosince 2017

WWW.NOVINYECHO.CZ

prosinec 1949, samostatná budova 

pro knihovnu v Jaroměři

ZA RYCHLÝ INTERNET 

NEDÁTE RAKETU
K pevnému internetu vám dáme T-Mobile TV 

 
na Palackého 71, Náchod.

JEN ZA 

499 K  
...vyrábíme rolety a vrata

Společnost Společnost 
s 25-ti letou tradicís 25-ti letou tradicí

ZIMNÍ SLEVY OD PROSINCE
NA NÁŠ SORTIMENT

rolety • rolovací vrata • screen
sekční vrata • žaluzie

volejte zdarma 800 555 580 
nebo pište na alurol@alurol.com

showroom v Novém Městě nad Metují (Kpt. Jaroše 108)

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

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

PF 2018
PF 2018 Vážení zákazníci, 

děkuji za Vaši přízeň v roce 2017.
Do nového roku 2018 přeji všem  mnoho 

sil, lásky, štěstí, zdraví a porozumění.
Jarmila Zemánková

Gate
LADA PETRÁNKOVÁ

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ 
I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2017/2018 zahajujeme již poosmadvacáté

KURZY
němčiny (1. až 4. ročník) 

+ konverzační kurz
Tel.: 603 440 969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

angličtiny (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurz s rodilým mluvčím

Tel.: 774 374 784, E-mail: pavel_hrabec@centrum.cz

ruštiny pro začátečníky a mírně pokročilé
Tel.: 732 639 129, E-mail: mir.nemcova42@seznam.cz 

Kurzovné za pololetí: 1.790,- Kč
Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

Najdete nás i na Facebooku.

Salónek Matýsek 
VYSOKOV

Děkujeme všem svým zákazníkům a jejich páníčkům 
za projevenou důvěru v letošním roce a do roku nového 
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a zachování přízně.

Marta Stražická       Lenka Ládrová

www.salmatvy.wbs.cz

PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivého 

distributora novin ECHO  
pro následující oblasti:

ČERVENÝ KOSTELEC – Lipky, 
centrum, Řehákova ul. a okolí

HRONOV – ul. Smetanova, 
Riegrova, Hostovského a okolí
Vhodné pro důchodce, žáky 

a studenty, ženy na MD apod.
Roznáška 3x měsíčně, PA, SO.
Více info na tel. 602 103 775 
(nejlépe SMS) nebo e-mail: 

echo@novinyecho.cz

Benefi ční koncert 
pro Kryštůfka
 V  Modlitebně CASD (Pado-
lí 198) v  Hronově se uskuteční 
16. prosince v 17 hodin be-
nefi ční koncert skupiny S.R.O. 
Výtěžek bude věnován šestileté-
mu Kryštůfk ovi Říhovi z Dobro-
šova. Další informace na  www.
hronov.casd.cz Vstupné dobro-
volné. Jste srdečně zváni!

Vánoční  ZOO
 Svátečně vyzdobená ZOO 
ve  Dvoře Králové nad Labem 
zpestří svým návštěvníkům 
od 16. prosince 2017 do 1. ledna 
2018 návštěvu a  nabídne pro-
dlouženou otevírací dobu do 19 
hodin a zvýhodněné vstupné.

SERVIS 
PRODEJ | VÝKUP

GPS
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VĚNUJTE VZPOMÍNKU

L A D Ě    R E J T A R O V É
 LOGOPEDCE MŠ HRONOV

UPLYNUL ROK, CO NÁS OPUSTILA

S LÁSKOU VZPOMÍNÁ RODINA

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům bungalového 
typu v Hronově, 2 obytná 
křídla na sobě nezávislé, udr-
žovaná zahrada, krytý bazén, 
sauna, zimní zahrada. Celková 
výměra 2 695 m2.

Rodinný dům v Novém Městě n/Met., 2 bytové jednotky, zahrada, garáž .......................3 190 000,- Kč                           
Chata na okraji lesa v osadě Pekelec – Peklo nad Zdobnicí, už. plocha 60 m2 ......................195 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 690 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě ve Velkém Dřevíči ....................................3 190 000,- Kč

Cena: 5 900 000,- Kč

Komentář

Utajovaný novoměstský dárek s průtahem
 Blíží se čas vánoční, který rádi trávíme se svými nejbližšími a obdarováváme se dárky. I naši novoměstští 
politici a úředníci nás chtějí obdarovat, a proto nám nadělili pod stromeček upravenou verzi nového územního 
plánu. Předat dárek občanům chtějí 20. prosince v 17 hodin ve společenském sále knihovny Nového Města nad 
Metují.  Co obnáší takové nadělení a proč zrovna takřka ve vánočním čase?
 Na rozdíl od našich domovů, kde dárky bývají středem pozornosti, druhé projednání územního plánu má 
vzbudit co možná nejméně vzruchu. Vždyť kdo by během svátků pokoje, míru a duševní pohody vznášel mate-
riálně přízemní námitky k tranzitní dopravě přes střed města, či požadoval územní rezervu pro obchvat?  Možná 
by se ozval majitel chaty Na Bobečku, kterou je třeba položit jako oběť k územnímu plánu. Možná by měli ná-
mitky obyvatelé u Luštince, kterým budou za zahradami hučet kamiony. To lidem z Vrchovin, Malecí a o území 
okolo nádraží nebo Vladivostoku ani nemluvě zahrají místo koled auta denně 15 tisíc motorových písní. Co je 
proti tomu pár set automobilů od Přibyslavi, které by měly projíždět přes obytnou zónu Kaštánky. Není proto 
divu, že  žádný dárek převádějící dopravu až za hranice zástavby tamní obyvatelé nedostanou.   
 K vánocům se dávají dárky hlavně dětem a starým lidem. Ten od novoměstské radnice dětem nadělí ma-
teřskou školku u  benzinky a  krčínskou školu ponechá v  hluku a  pachu hlavní silnice od  Hradce. To průtah 
od Dobrušky zasáhne učebny smogem a hlukem pouze ve 2.patře. Starší občané se naopak nadýchají svěžího 
vzduchu výstupem k hrobům svých nejbližších až nad hrad Výrov.  Problém budou mít pouze hrobníci s kopá-
ním míst posledního odpočinku do skalního podloží. Kdo z radničního dárku určitě nebude mít radost, jsou 
investoři. Ono se velmi těžko staví fi rma na území s ekologickou zátěží a jiná místa k průmyslové zástavbě v ná-
vrhu téměř nejsou nebo se ruší.   
 Řeklo by se, že utajovaný dárek nikomu radost neudělá. Najdou se ale takoví. Raduje se třeba jeden pražský 
spolek spolu s realitní a advokátní kanceláří. Změna územního plánu z pole u Černčické na stavební parcely 
v trase možného obchvatu jim přinese v budoucnu pár desítek miliónů. Jestli je za „zhodnocení“ pozemku vy-
platí budoucí stavebník nebo po referendu stát při realizaci obchvatu, je vcelku jedno. Jen Ježíšek zatím ví, zda 
z toho dárku se neutrousí něco i pro jeho předkladatele a schvalovatele. Ostatním novoměstským obyvatelům 
zůstává jen nepříjemný zápach, a to nejenom z projíždějících kamionů. PVMR

Přípravný výbor na pořádání místního referenda (PVMR) doporučuje všem občanům Nového Města n. Met.navštívit

opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu

Nové  Město nad Metují
které se bude konat ve středu 20. prosince 2017 od 17,00 hod ve společenském sále Městské knihovny, 

Komenského 30, Nové Město nad Metují. Námitky je možné podávat nejpozději do 27. 12. 2017.    

Chcete odklonit tranzitní dopravu ze středu města skutečným a reálným jihozápadním obchvatem města? 
V návrhu je nadále prosazován průtah městem okolo nádraží nad Vrchoviny se všemi negativy. Převážně 
západní větry zanesou všechny imise hluk a polétavý karcinogenní prach na naše krásné město. Udělejte si 
chvíli času na budoucnost naší, našich dětí a vnoučat. Přijďte se zeptat zodpovědných osob, co vlastně myslí 

tím novým územním plánem, který je tak „ambiciózní“ ve vztahu k nám, občanům tohoto města. 
V námitkách požadujte územní rezervu pro obchvat.      (pi)

Zvon v porcelánu
 Cítit se jako slon v porcelánu? To 
možná někdy pocítil každý z  nás. 
Ale zvon v  porcelánu? Odpověď 
na  tuto hádanku vám možná dá 
stejnojmenná výstava v  Městském 
lapidáriu v Dobrušce (nám. F.L.Vě-
ka). Vystavují zde Jan Šeda (zvonař) 
a Barbora Šedová (keramička). Vý-
stava potrvá až do 31. 12. 2017. 

„Nadílka pro 

němou tvář“
 Vánoční atmosféru si můžete vy-
chutnat i 16. prosince v Záchranné 
stanici pro zraněné živočichy v  Ja-
roměři. Akci organizuje ZO České-
ho svazu ochránců přírody JARO 
Jaroměř. Čeká na vás nejen prohlíd-
ka záchranné stanice, ale i  zpívání 
koled či cestopisná přednáška. 

Rádi bychom poděkovali hasičům z SDH Běloves 
za ceremonii čestné stráže na pohřbu 

a pohřební službě Pich za důstojné vystrojení
pohřebního obřadu.

manželka Anežka Trulíková, syn Milan s rodinou, 

syn Ivan s rodinou 

a dcera Zdena s rodinou

Douglaska tisolistá je stálezelený 
rychle rostoucí jehličnan. Byl pů-
vodně rozšířen na  západním po-
břeží severní Ameriky. V  Evropě 
se pěstuje od  roku 1827, kdy její 
semena do  Skotska přivezl David 
Douglas. Nejstarší douglasku v ČR 
spatříte v arboretu Americká zahra-
da v  Chudenicích – byla vysazena 
v roce 1842. V České republice má 
douglaska i další primát, je ofi ciálně 
nejvyšším stromem ČR a od špičky 
po  patu měří 64 metrů a  10 centi-
metrů. K  vidění je na  Jablonecku 
v  obci Vlastiboř. Dnes už plně oz-
dobená a  zářící douglaska tisolistá 
na náchodském náměstí byla poká-
cena na městském pozemku v ulici 
Svobodova v Náchodě.   Foto echo

Hubneme zdravě 
aneb potraviny, které zrychlí 
váš metabolismus

KRŮTÍ MASO
 Odborníci na výživu řadí krůtí maso mezi superpotraviny.  Má totiž mini-
mální obsah tuků a ve srovnání s jinými masy mnohem vyšší obsah bílkovin, 
které potřebujeme pro obnovu a správné fungování buněk. Je tedy z hlediska 
zdraví velice kvalitním a zároveň lehce stravitelným masem, které prospívá 
našemu metabolismu.
 Krůtí maso obsahuje důležité vitamíny řady B a  také zvýšené množství 
minerálů jako jsou například železo, vápník, selen a zinek. Tak třeba železo 
podporuje krvetvorbu a  fungování červených krvinek. Je cenné například 
pro sportovce a pro ženy po menstruaci, případně s anemickými potížemi. 
Vyšší obsah vápníku může být užitečný zase pro ženy v  klimakteriu, které 
ohrožuje řídnutí kostí. Selen a zinek patří mezi minerály důležité v boji proti 
volným radikálům. 
 Navíc údajně krůtí maso obsahuje aminokyselinu tryptophan, která sni-
žuje deprese, odstraňuje nespavost nebo pomáhá s abstinenčními příznaky 
při odvykání kouření. V ČR připadají na osobu ročně jen 2 kg krůtího masa. 
U nás podle průzkumů ho konzumují hlavně ženy. V Evropě se průměr spo-
třeby pohybuje kolem 6 kg. Podle odborníků by měl mít člověk na talíři týdně 
aspoň 150 g krůtího masa. Takže s tím pojďme něco udělat 

Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného stravování,
Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Modernizace broumovské nemocnice
 Modernějším oddělením násled-
né intenzivní péče (NIP) a  dlou-
hodobé intenzivní ošetřovatelské 
péče (DIOP) nyní disponuje ne-
mocnice v  Broumově. Po  bezmála 
rok trvajících stavebních úpravách 
se zde otevřely zrekonstruované 
pokoje pro pacienty i  zázemí pro 
personál. Královéhradecký kraj zde 
profi nancoval více jak 23 milionů 
korun. „Nové prostory oddělení NIP 
a  DIOP budou sloužit pacientům, 
kteří prodělali kritické onemocnění 
či úraz a  potřebují podporu některé 
ze základních životních funkcí. Vě-
řím, že modernější zázemí umožní 
efektivní a  profesionální zdravot-
nickou péči ve  chvílích, kdy jí bude 
třeba,“ řekl náměstek hejtmana 
Aleš Cabicar odpovědný za krajské 

zdravotnictví. Rekonstrukce se do-
tkla druhého nadzemního podlaží. 
V  první fázi zde proběhly stavební 
práce v prostorách dosavadní inter-
ny, na  jejímž místě vznikly celkem 
čtyři nové pokoje pro oddělení NIP 
a DIOP. Kromě pokojů zde vznikla 
i dočasná pracovní místnost. Brou-
movská nemocnice je od roku 2006 
součástí Oblastní nemocnice Ná-
chod, a. s. Poskytuje zdravotní péči 
pro spádovou oblast Broumovska 
a  Policka s  přibližně 27 tisíci oby-
vatel. V  broumovské nemocnici se 
nachází 35 lůžek interního oddělení 
s  24hodinovou akutní ambulancí, 
8 lůžek na  samostatné multidisci-
plinární jednotce intenzivní péče 
a zhruba 66 lůžek následné péče. 
 (tz-khk)

Změna místa přednášky
 Pro velký zájem o  přednášku 
Světová válka 1938 – 45 v Hronově 
a  okolí uskuteční se 12. prosince 
v místě s větší kapacitou: v Jiráskově 
divadle  v Hronově. Čas přednášky 
zůstává stejný, t. j. v  17.30 hodin. 
Předprodej vstupenek na  před-
nášku zajišťuje IC Hronov, tel. 
491 483 646. Rezervaci na přednáš-
ku možno realizovat i  elektronicky 
na www.kulturahronov.cz

Adventní trh 
 Srdečně vás zveme na  tradiční 
Adventní trh do areálu národní kul-
turní památky broumovského kláš-
tera. Přijďte si v neděli 17. prosince 
od  8.30 do  13.00 hodin vychutnat 
předvánoční atmosféru spojenou 
s ukázkou řemesel, bohatým občer-
stvením, hudebním doprovodem 
a prodejem kvalitních regionálních 
produktů.
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Lidé už nebudou muset chodit 
z teplického nádraží do města pěšky
 Díky iniciativě starosty Teplic nad 
Metují pana Brandejse a  podpoře 1. 
náměstka hejtmana Královéhradec-
kého kraje pana Mgr. Červíčka odpo-
vědného za dopravu, se podařilo roz-
šířit od nového jízdního řádu platného 
od 10. 12. 2017 počet vlaků nejen mezi 
teplickým nádražím a  městem, ale 
v  některých případech až do  Adršpa-
chu. Cestující a  obyvatelé Teplic nad 
Metují tak již nebudou muset každé 
dvě hodiny chodit z  nádraží do  měs-
ta dva kilometry pěšky, protože nebyl 
přípoj. Mimo první ranní a  poslední 
večerní vlaky nyní bude přípoj od ka-
ždého vlaku celoročně, tedy i  mimo 
turistickou sezonu (květen až srpen). 
Zlepší se také spojení s  Trutnovem, 
kdy mimo turistickou sezonu o víken-
du nejezdil dopolední pár vlaků. Tu-
risté se tak dostanou v zimě na běžky 
do  Jestřebích hor. Novinkou budou 
přímé vlaky z Polska, které budou jez-
dit o víkendech od konce dubna do za-
čátku září 2018. To by mohlo částečně 
pomoci stále se zvyšujícímu náporu 
automobilů právě z  Polska. Otázkou 
je ovšem předlouhá jízdní doba těch-
to vlaků, způsobená zoufalým stavem 

železniční tratě na  polském území. 
Po  dlouhé době škrtů a  populistické-
ho zavedení nesystémového rychlíku, 
nyní konečně dochází ke  smysluplné-
mu rozšíření nabídky železniční do-
pravy, která přiláká do veřejné dopravy 
nové cestující. Náš region potřebuje 
kvalitní železniční dopravu, proto-
že žijeme v  chráněné krajinné oblasti 
a  individuální automobilová dopra-
va je již na  mnoha místech na  po-
kraji možností. Potenciál železniční 

dopravy do Polska je velký a na mož-
nosti zavedení pravidelné dálkové do-
pravy Praha – Wroclaw přes Meziměs-
tí se pracuje, ale smutné je, že někteří 
místostarostové a starostové ČSSD na-
šeho regionu se k tomu slušně řečeno 
staví zády. Toto naštěstí není případ 
starosty Teplic nad Metují a  tak mu 
tímto nejen za obyvatele města děkuji. 

Jiří Prokop, Náchod ANO2011,  
foto: Tomáš Ságner

DOPIS PRO JEŽÍŠKA
Pokud se k Vám nedostal 4. 12. DOPIS PRO JEŽÍŠKA 

a máte o něj opravdový zájem, hledejte ho na facebooku, 

nebo na www.niron.cz.

Budete-li mít chuť podělit se s námi o to, jak krásně 

jste ho společně doplnili, zašlete nám jeho fotokopii na 

info@niron.cz a těšte se, že může být vybrán a oceněn pře-

kvapením na besedě Ten nejkrásnější dárek 26. 12. 2017.

KRÁSNÉ VÁNOCE    Váš N.I.R.  

Titul putuje do Hronova
 Stavbou roku 2017 se v Králové-
hradeckém kraji stal administra-
tivně provozní objekt fi rmy Wikov 
v Hronově. O titul se letos ucházelo 
14 staveb.
 „Také v  dnešní době kolem nás 
vzniká řada pozoruhodných staveb. 
Tato soutěž na  ně dokáže upoutat 
pozornost veřejnosti a motivovat in-
vestory k tomu, aby ve svém projektu 
nezohledňovali pouze užitnou hod-
notu a cenu. Výsledkem pak mohou 

být takové stavby, jaké jsme tu dnes 
měli možnost poznat,“ zhodnotil 
hejtman Jiří Štěpán.
 Vítězem letošního ročníku soutě-
že Stavba roku Královéhradeckého 
kraje je administrativně provozní 
objekt v  areálu strojírenské fi rmy 
Wikov v  Hronově. Porota na  něm 
ocenila velkorysý a  urbanisticky 
odvážný přístup, díky němuž vznikl 
nový prostor propojující areál závo-
du s městem. 

Kraj podpořil Horskou službu ČR
 Z  rozpočtu Královéhradeckého 
kraje by od  nového roku mělo jít 
na  podporu horských záchraná-
řů z  Krkonoš a  Orlických hor 1,1 
milionu korun. „Tímto podpůrným 
krokem posouváme akceschopnost 
a kvalitu Horské služby ČR v našem 
regionu opět o  stupeň výš. Vyčleně-
ním částky 1,1 milionu korun na do-
vybavení pro rok 2018 plníme jednu 
z  priorit vedení Královéhradeckého 
kraje, kterou je vytvořit adekvátní 
podmínky pro pracovníky Horské 
služby ČR, jejichž pomoc je v  kaž-
dé nouzové situaci nezastupitelná,“ 
říká náměstek hejtmana pro oblast 
zdravotnictví Aleš Cabicar. Částka 
je členěna na dvě části. Do kapito-
ly investičních výdajů by mělo jít 
270 tisíc korun. Neinvestiční vý-
daje činí zhruba 840 tisíc korun. 

Horská služba za  poskytnuté pro-
středky pořídí například svozné 
saně, transportní prostředky, zá-
kladní zdravotnický materiál či 
záchranářské vybavení jako jsou 
vyhledávací světla nebo GPS 
přístroje.  (tz-khk)

I letos Vám skauti 
a skautky přinesou  
Betlémské světlo
„Lid, který chodí v temnotách, 
uvidí velké světlo…“ (Iz9, 1)
Malý plamínek, tento novodo-
bý symbol Vánoc, jenž svou silou 
spojuje mnohá srdce, vám bude-
me předávat dne 22. 12. 2017 
na  Masarykově náměstí v  Ná-
chodě od 17.30.   Junák Náchod
Více o Betlémském světle 
na www.betlemskesvetlo.cz

Otužilci na rybníku 
Podborný
 Výtahy Náchod – Metujští tygři, 
sportovní klub dálkového a  zim-
ního plavání vás zve 16. prosince 
– od  11.30 hodin na  tradiční otu-
žilecko – plaveckou akci:  47. roč-
ník závodu, který patří do Českého 
poháru v zimním plavání . Součástí 
akce je i  19. ročník Memoriálu Ji-
řího Řebíčka – o  pohár starosty 
města Náchoda. Plavat se bude 
na tratích 100,250,500 a 750 metrů. 
Místem konání je náchodský ryb-
ník Podborný (u koupaliště). 

Jelichov Cup 2017
 V  Jaroměři se na  termín 15.-17. 
12. chystá další, již 14. ročník, fot-
balového halového turnaje Jelichov 
Cup. Uskuteční se v jaroměřské hale 
ASVAJ. Těšit se můžete na 30 špič-
kových hráčských týmů z celé ČR. 

Nadační fond 
oceňoval 
 Nadační fond Gymnázia Brou-
mov oceňoval nejlepší studenty  
tohoto vzdělávacího ústavu za  ob-
dobí let 2016-2017. Slavnostní ráz 
ceremonie podtrhoval fakt, že se 
uskutečnila v  Opatských sálech 
kláštera v Broumově. Rozdělována 
byla ocenění za  výborné výsledky 
v přírodních i humanitních vědách. 
Nezapomnělo se ani na  ocenění 
za kulturní propagaci a nejlepší ko-
lektivní výsledky.  

Městská památková 
zóna Dobruška
 Již v  roce 2003 byla v  Dobrušce 
vyhlášena Městská památková zóna 
(MPZ). Do centra zóny bylo umís-
těno historické jádro s  hlavními 
dominantami města - renesanční 
radnicí (viz. fotografi e) a  kostelem 
sv. Václava se zvonicí. K celkovému 
systému ochrany památek v  MPZ 
Dobruška a  k  postupné obnově 
města slouží zpracovaný městský 
Program regenerace, který zahrnuje 
kulturní památky ve městě a fi nanč-
ně pomáhá vlastníkům těchto ob-
jektů realizovat jednotlivé opravy.

Žernov jubilantem
 V tomto roce slaví obec Žernov 600 
let své existence (výročí je vztaže-
no k první písemné zmínce z roku 
1417). Lze však předpokládat, že 
lidé si oblíbili toto strategicky umís-
těné místo již mnohem dříve. A ne-
jen lidé… Vždyť v minulém století 
byl v lokalitě obce nalezen i mamutí 

kel!  A  co se týká zmiňované stra-
tegické polohy Žernova, hodně 
na ni sázel i císař Josef II., který zde 
hodlal v  18. století vybudovat obří 
pevnost.  Jeho plány se nakonec 
uskutečnily, ale na  jiném místě – 
u Jaroměře. Výsledkem je pevnostní 
systém Josefova.

 Vánoční  písně a koledy v podání 
ženského pěveckého sboru Vlasta za-
zní 18. prosince v Dobrušce v objek-
tu tamní synagogy na Šubertově ná-
městí. Koncert nese pojmenování Ty 
radostný čase vánoční. Pořadatelem 
je Vlastivědné muzeum Dobruška 
a ženský pěvecký sbor Vlasta.  Začá-
tek koncertu je v 19 hodin. Foto z in-
teriéru synagogy Petr Grulich. 

Koncert v synagoze
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Specialista na čalouněný nábytek
• sedací soupravy
• postele
• jídelní stoly a židle
• obývací stěny
• šatní skříně

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

Děkujeme všem našim 
zákazníkům a obchodním partnerům 

za  spolupráci v roce 2017. 
Přejeme všem klidné a příjemné prožití 

vánočních svátků a úspěšný nový rok 2018.
Pospíchal s.r.o.
Náchod, Kladská 69

Pospíchal s.r.o.
Úpice, Zákopanka  1125

MESA PARTS S.R.O. HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU ODBORNÍKY NA POZICI 

MECHANICKÁ A ELEKTRO ÚDRŽBA
  

CO VÁS ČEKÁ?
Budete se podílet na údržbě a opravách výrobních strojů a zařízení ve strojírenské společnosti. 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
• práci v silné a stabilní společnosti  

• přátelský kolektiv
• množství firemních benefitů 

• po zapracování až 35.000 Kč včetně benefitů

PŘIJĎTE MEZI NÁS

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 549 12 Vysokov, Tel.: 491 419 811, 
e-mail: job@mesa-parts.cz, http://www.mesa-parts.com

www.motoshop-rozeta.cz
potrebuju@motoshop-rozeta.cz
Na Hamrech 872, Náchod

To a mnohé další naleznete u nás na prodejně. Navíc
 tisíce dalších produktů s dodáním druhý pracovní den.

Využijte posezónního klidu a nechte si u nás
 připravit váš motocykl na jaro.

- Oblečení a doplňky pro motorkáře i spolujezdce

- Blinkry, páčky, řidítka, kufry a další příslušenství
- Trička, šátky, klíčenky, peněženky
- Dárkové poukazy

- Přilby a ostatní bezpečnostní prvky

Hledáte vánoční dárek pro motorkáře?

+420 491 520 093

Nyní svoz a rozvoz do 10km ZDARMA.

VELKÝ VÁNOČNÍ 
VÝPRODEJ:
• veškeré elektro až -80%
• vánoční osvětlení až -50%
• bazénová chemie až -50%
• poslední silné vysavače až -30%
• opravy vysavačů VAX a HOOVER
• předvánoční prodej domácího medu, jablek a vajec 

Žižkova 955 Náchod vedle restaurace Sport.
Tel.: 602 790 044, www.elpo-elektro.cz, kposepny@seznam.cz

A CO DĚLÁTE 
O VÍKENDU VY?
SQUASH CENTRUM Náchod, 
tel.: 602 886 577, házenkářská hala – Hamra
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MV č.34/2016 Sb. 

ze specializovaných plantáží 
přesně dle Vašich představ 
a představ Vašich dětí

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS 

(proti bývalé jídelně TEPNA 
Náchod, vedle LIDLU) 

Denně 9.00 – 17.00 hodin

Prodej vánočních stromků

borovice černé, borovice, jedle, 
smrčky,  smrčky stříbrné

Vedení a pracovníci lakovny EKO Česká Skalice 
přejí svým obchodním  partnerům hezké vánoční 
svátky a pracovní i privátní úspěchy 
v novém roce 2018.            Ing. Rudolf Rousek

8

Smažírna a loviště ryb Pstražna
Prodej kaprů a pstruhů  

Prodej vánočních stromků:  smrky - jedle
Ceny stromků jsou zajímavé, 

odvislé od výšky stromků
!!! PRODEJ RYB A STROMKŮ DO VÁNOC !!!

 Smažírna a  loviště ryb Pstražna – 7 km od centra 
Kudowa Zdrój, směrem na Skansen lidové architek-
tury  – smažírna se nachází 100 metrů od skansenu. 
 Autem do Kudowy Zdrój, první křižovatka, je tam 
benzínová pumpa, dejte se na ní vlevo. Po levé ruce 

minete policejní stanici a na další větší křižovatce se 
dáte opět vlevo a neuhnete ze směru na Skansen lido-
vé architektury …. 

Cíl: Pstražna

PRODEJ RYB I VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Pivovar PRIMÁTOR a.s. 
přijme:

OBSLUHU 
STROJNÍHO 
CHLAZENÍ

Práce ve třísměnném provozu 
Nástup možný ihned

Požadujeme:
Samostatnost, zodpovědnost
Výuční list ve strojním oboru 

výhodou

Kontakt: 
telefon 603 871 300 nebo 

e-mail: mechanik@primator.cz 
nebo poštou PRIMÁTOR a.s., 

Dobrošovská130, 547 40 Náchod

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

e-mail. adresa: reka.na@seznam.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v realitní  kanceláři  REKA, 

náměstí T. G. M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č. t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602 185  901, 774 202 921
Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Příjemné a pohodové prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2018 hodně štěstí, zdraví, osobních 
i profesních úspěchů a lásky všem dobrým lidem přeje  

Helena Jarošová a Tomáš Remeta, RK REKA

Všem zákazníkům 
děkuji za přízeň 

a přeji krásné 
a pohodové prožití 
vánočních svátků
a v příštím roce 
hodně zdraví.     hodně zdraví.     

 Lenka Franková Lenka Franková

JADEIT – relaxační centrum
Kamenice 113, Pasáž MAGNUM, Náchod

www.jadeit-relaxcentrum.czwww.jadeit-relaxcentrum.cz
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Kašpárek 
a chytrá princezna
 Boučkovo loutkové divadlo 
v  Jaroměři zve děti na  představe-
ní Kašpárek a  chytrá princezna. 
Loutkáři zahrají hned ve dvou ča-
sech v neděli 17. prosince: ve 13.30 
a 15 hodin.  Podtitul pohádky zní: 
Jak se dá lehce získat štěstí, ale pak 
se o něj zase dá lehce přijít. A ne-
být princezny, kdoví, jak by to do-
padlo.
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

 TEL.: 722 907 510

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 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

* Muž věk 43 let 181/84 z Náchoda, 
rozvedený by se rád seznámil se že-
nou přim. věku. Trvalý vztah. Kon-
takt doz.p@seznam.cz
* Paní z  Náchoda, důchodového 
věku hledá kamaráda nebo partne-
ra pro dlouhé chvíle. Kdo nechce být 
na  Vánoce sám, nechť zavolá. Jsem 
dobrá kuchařka, pohledná. TEL.: 
608 577 892
* VDOVEC 69/175/80 ohleduplný, 
citově založený slušného zevnějš-
ku, nekuřák, bývalý kuchař nechce 
už být další Vánoce sám. Nemajet-
ný, ale mám srdce plné lásky. TEL. 
773 979 559
* 55 letá - štíhlá, rozvedená, neku-
řačka se ráda bude starat o  muže 
mírné povahy. Ráda vařím, výlety, 
pohodový vztah. Raději bez majetku 
- přistěhování možné. JEN VÁŽNĚ. 
Kontakt alzbeta1972@seznam.cz

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

*Dobrý den, jsme mladý pracují-
cí pár se 4letou dcerkou a  sháníme 
podnájem bytu v České Skalici ales-
poň 2+1 nejlépe 3+1 děkujeme moc 
za nabídky... 733 380 045
*Prodám byt 3+1 v OV 74 m2 v Ná-
chodě na Plhově, 3.patro, 2x balkon, 
zateplen, výtah. Cena 1,4 mil. Kč. 
TEL.: 777 606 801
*Pronajmu 1+1 v NA, celkem 6500,-
Kč. TEL.: 737 411 933
*Pronajmu byt 2+1 47m2, v  Ná-
chodě, Plhovská 695 nad prodej-
nou „Krám“ ve  3. Patře. Nájemné 
5  500,- vratná kauce 15  000,- nízké 
provozní náklady (voda,topení, elek-
třina, internet, pojištění  vše celkem 
cca 3 100,-). Volný od 1. 1. 2018 . Tel. 
777 606 801
* Pronajmu pěkný byt 1+1 34 m2, 
2.NP Nové Město n. M. Malecí, 
novější výstavba nad stadionem, 
po  celk. rekonstrukci, zděné jádro, 
plast. okna, plovoucí podlahy, venk.
žaluzie, nová kuch. linka. Dům kom-
plet.zateplen, JZ orientace. Vratná 
kauce. TEL.: 739 073 696
* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Ná-
chodě, platím v  hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630
*Pronajmu  nadstandardní kom-
pletně zrekonstruovaný byt 3+kk 
v Náchodě  v Dvořákově ulici.  Nová 
kuchyňská linka, koupelna, parke-
ty, krytá lodžie, plastová okna,výtah. 
Vhodné pro náročnější klientelu, 
vyšší kauce. Výměra bytu 92 m². 
Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena:  
11 000,- Kč/měsíc + služby
*Pronajmu plně zařízený mini byt 
v  nově zrek. domě v  NA, Šafránici., 
park. u domu, max. pro 1 osobu, ide-
ální pro studenta. Náj. 2.500,-Kč + zá-
lohy na služby 1.500,- Kč + kauce, tel. 
608 903 050
*Pronajmu byt ve  Velkém Dřeví-
či. Možnost nastěhování 1. 12. 2017. 
Vhodný  pro 2 osoby. Kontaktní tel. 
608 213 154
*Pronajmu slunný byt v  Náchodě 
2+1 v klidné lokalitě, moc hezké by-
dlení, 10 min do centra, k bytu náleží 
sklep, kůlna, nájem 4000 + energie, 
vratná kauce 15000,-.Byt je vhodný 
pro starší pár, jen dlouhodobý proná-
jem. TEL.: 604 304 754
* Rozvedená žena koupí menší 
byt v  Náchodě, zavolejte prosím 
na tel.774 777 073

*Pronajmu zděný byt 3+1 v Nácho-
dě. Nájemné 6000 Kč+asi 3100 Kč 
služby+plyn a elektrika. Vratná kauce 
18000 Kč. Pouze seriózním a platícím 
nekuřákům bez psa.Tel:776 266 444
*Pronajmu vybavenou větší gar-
sonku v  Hálkově ulici v  Náchodě. 
V  domě pouze 3 bytové jednotky. 
Možné nastěhování od  prosince 
2017. Cena: 5.000,- + energie. Vrat-
ná kauce 10.000,-. Tel. 737  464  578,  
777 894 422
*Prodám družstevní byt 2+1 v  Ná-
chodě v  nízkoenergetickém domě 
s  vlastním parkovacím stáním. Kon-
takt 730 517 357, 733 735 709
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky pro-
sím na tel. 775 777 073
* Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 
2+kk v  Náchodě, nejlépe Staré 
Město. Nájem okolo 5 tis.Kč. TEL.: 
775 105 014

*Pronajmu garáž v Náchodě za ONV. 
TEL. 777 203 752
*Koupím pozemek nebo nemovitost 
na  přestavbu v  podhůří Orlických 
hor. TEL: 608 66 77 30
*Koupím garáž v  Náchodě. Mob: 
777 225 962
* Sháním chatu, chalupu, domek 
v okolí Náchoda do 20 km na všechny 
směry, nabídněte na tel. 774 777 072
*Důchodci hledají dlouhodobý pro-
nájem domku nebo chatky k  celo-
ročnímu bydlení. TEL.: 731 706 998
*Prodám rodinný řadový dům v lo-
kalitě Broumov – Spořilov. Cena dle 
dohody. TEL.: 732 552 773
*Prodám zahradu se zděnou chatou 
v kolonii Broumov-Otovice. Info Tel. 
736 603 169
* Prodám stavební pozemek s  pro-
tékajícím potokem, možnost zhoto-
vení rybníku, 2500 m2 na okraji obce 
Dolní Radechová. Asfaltová cesta 
až na  pozemek. Cena 990  000,-Kč. 
TEL.:608 66 77 30

* Pronajmu obchodní (kancelář-
ský) prostor v centru Broumova. 
Vhodný na trafi ku, vinotéku nebo 
pro obchodní zastoupení. Výloha 
na hlavní ulici. Tel. 608 935 340

*Pronajmu nově postavenou halu 
300 m2 u  Náchoda. Manipulační 
technika k dispozici. Tel. 608 66 77 30 
nebo 608 66 77 33
* Prodám hospodu ve  Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5 
mil. Kč. TEL.: 606  951  546 RK NE-
VOLAT
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výtahem, 
WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 
28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit 
jako cvičení, fi tcentrum a  jiné služ-
by. Prostory se nachází na  Kamenici 
v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do zařízení a vy-
bavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

* Prodej palivového dřeva. Vo-
lejte 491 452 849. Odvoz můžeme 
zajistit.

* Prodám velmi zachovalou rusti-
kální sedací soupravu, sedačka a  2 
křesla. Cena 7.000 Kč, dohoda možná. 
Tel. 604 699 888

*Prodám masné králíky k  chovu, 
křížence belgických obrů. Šestajovice 
u Jaroměře. Tel.775 676 153
*Prodám kotel DAKON 21 starší typ 
výroby v  neporušeném stavu, ne-
použitý – cena 15  000,-Kč, plechové 
radiátory 8 ks po 8 žebrech šíře 15 cm 
– cena dohodou. TEL.: 491 543 910, 
773 529 925
* Prodám palivové dřevo. 550,-Kč/
m3. I s dovozem. Tel. 702 611 187
*Prodám palivové dřevo jasan, olše 
v metrech – 900,-/m. TEL. 776 327 208
*Pšenice, ječmen a  oves 400 Kč/q, 
krmná řepa 200,-Kč/q, pytle výměnou, 
či 20 Kč, můžu našrotovat za 50 Kč/q. 
Kocourek, Slavětín. Tel 732  381  524 
Email: vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám ložnici z  50. let fl á-
drovaná, cena 10  000,-Kč. TEL.: 
602 284 614
* Prodám pánské kolo FAVORIT 
v dobrém stavu, cena 1600,-Kč. TEL. 
491 475 499

*STAROU PŘEDVÁLEČNOU FI-
REMNÍ KORESPONDENCI, RE-
KLAMNÍ PŘEDMĚTY, FOTO-
GRAFIE, STARÉ JÍZDNÍ ŘÁDY 
A  VŠE OHLEDNĚ ŽELEZNICE 
APOD. KOUPÍ SBĚRATEL. PLATBA 
IHNED. TEL. 704 415 665. PŘIJEDU.
*Koupím válcový šrotovník mačkač 
obilí. Dále malotraktor 4x4 i  nepo-
jízdný. Mob: 739 711 628
* Koupím kosu do  sekačky MF. 
Tel.608 328 900
* Koupím jakékoliv staré fotoapa-
ráty a příslušenství - objektivy, staré 
fotografi e, reklamní fotografi cké ma-
teriály. TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhrad-
ní díly na  hodinky PRIM - pláště, 
sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky 
a  další díly. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uni-
formy, vyznamenání i  z  období so-
cialismu v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou po-
zůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoa-
paráty, vyznamenání, mince a  ban-
kovky, pohlednice a  známky. TEL.: 
724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřebné i po-
škozené věci. Hračky zn. ITES, 
KDN aj..vláčky TT, HO, MERKUR 
aj.aj., starožitný a chromovaný ná-
bytek, hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto 
díly, atd.. Než něco vyhodíte, vo-
lejte 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

* Hledám šikovného truhláře 
na  zhotovení a  repasi dřevěných 
oken a dveří z r. 1900 v Náchodě. Tel. 
608 328 900

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI
KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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

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 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

*Žena v  ID HLEDÁ odbornou ma-
sérku (maséra) na  masáže u  mě 
doma. Pravidelně. V  časech 10-16 
hod.  Energie a přípravky v mé režii. 
Volejte na tel. 737 906 436

 * Provádím zednické a různé ře-
meslnické práce (nátěry, obklady, 
štuky atd.) Kompletní rekonstruk-
ce koupelny již od  120  000,-Kč. 
Tel. 702 611 187

*Koupím starý motocykl moped 
Stadion, pionýr. I nepojízdný. Nabíd-
něte. Mob: 603 487 428
*Koupím staré motocykly JAWA, 
VELOREX, Multicar stadion,  náklad. 
automobil PRAGA V3S v  jakémkoli 
stavu, díly. TEL. 776 327 208

*ČIVAVA dlouhosrstá – prodám  
odrostlá štěňata ( z jara), vychovaná 
v bytě a venčící se na zahradě. Očkov., 
odčer., čipovaná. TEL.: 603  206  743, 
491 426 680

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

RŮZNÉ

Express Cash
Nejrychlejší hotovostní půjčka
* peníze na cokoliv
* vyplácení půjčky do 24 hodin
* hotovostní půjčka až 50 000,-Kč

tel. 722 173 037

Mediasevis s.r.o hledá
doručovatele denního tisku.
Roznos PO-SO v ranních hodinách.

Práce vhodná pro maminky, 
důchodce.

Kontakt: Lucie Hubková 
720 987 700

Satelitní dotace! 
 Na montáž nové paraboly jen za 300,- Kč 

 nebo naladění karet FreeSAT.  
Volejte 778 527 899.  www.satelitnizpravodaj.cz

 
DĚKUJEME VŠEM KLIENTŮM I OBCHODNÍM PARTNERŮM 

ZA PŘÍZEŇ V UPLYNULÉM ROCE A DO NOVÉHO 2018 

PŘEJEME PŘEDEVŠÍM HODNĚ ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ.

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688

* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002

* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Deštné v O/h-Dvougener. zateplený RD (4+1,2+1) u centra, zast. pl.130 m2, poz. 809 m2, PENB:G ...3,5 mil. Kč
Miskolezy u Č. Skalice-Bývalý mlýn po nadstand. rekonstrukci, už. pl. 524 m2, poz. 1,5 ha, PENB:G ..7,9 mil. Kč
Náchod -Branka-Dvougener. vila (2+1 a 2+1) s poz. 1587 m2 na krásném a klid. místě, PENB:G . 2.650.000,-Kč
Náchod-Lipí-Posl. volné domy ( 5+kk, užit.pl.123 m2), se zasíť. pozemkem 801 m2, PENB:B .....2.600.000,-Kč
Náchod-Malé Poříčí-RD s 2 byty po část. rekonstr., samost. garáž, pozemek 1022 m2, PENB:G ... 1.950.000,-Kč
Opočno-větší vila (3+1 a 2+1) v klid. části poblíž centra, pozemek 920 m2, dílna, garáž, PENB:G ... 2.750.000,-Kč
N. Město n/M - Větší vybavená chata s poz. 2203 m2, (les 1636 m2) v klid. části, UT na TP, veř. voda ..1,75 mil. Kč
N. Město n/Met.-ul. Náchodská-Řad. RD s pozemkem 266 m2, nová střecha, plast. okna, PENB:G .....1,9 mil. Kč
N. Město n/M - Luxusně vybavený RD, 3 obytná podlaží+podkroví, suterén k podnikání, PENB:G . 3.490.000,-Kč
Bukovice u Police n/Met.- Větší dům z r.1980 (2 byty 3+1), poz. 785 m2 v krásné lokalitě, PENB:G . 2.490.000,-Kč

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
od 1.12.2017

SMRK, BOROVICE, JEDLE
CENA od 180,- do 400,-Kč

/ kus do vyprodání
Najdete nás na začátku Horní Radechové

směr od Náchod. Info: 721161034

Truhlářství 
Roman Suchánek 

přijme vyučeného 
nábytkáře s praxí

tel. 774 308 086.



ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 28. 2. 2018 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK 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. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
JUDr. DITY VÁVROVÉ

oznamuje od října 2017 změnu sídla: 
na Masarykově nám. 19, Náchod,
1. patro (nad kavárnou Cibetka)

Poskytuji mj. právní služby:
• soupis a revize kupních, 

darovacích a směnných smluv
• občanské a rodinné právo

• pracovní právo
• soupis a podání návrhu na oddlužení 

(insolvence)
Objednání na tel. 604 38 56 38, 

www.advokatnachod.cz
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 54,-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

146154
Vážení a milí čtenáři,
Dnes bych se chtěla věnovat výhodám a nevýhodám 
uzavřených smluv s dodavatelem energií po telefonu 
a na zákaznickém kontaktním místě.
Oblíbeným trendem uzavírání smluv dodavatele 
energií se zákazníkem je uzavření smlouvy po tele-
fonu. Mnohdy ani zákazník neví, že uzavřel smlou-
vu a jenom díky tomu, že z něho dodavatel vyloudil 
prosté slovíčko „ano“ mu přijde (často až po prodlení 

možnosti odstoupení od smlouvy) dopis s oznámením, že jste uzavřeli no-
vou smlouvu ať už se současným dodavatelem nebo s úplně cizím. 
V dnešní uspěchané době je to sice pohodlné pro dodavatele někdy možná 
i pro zákazníka ale bohužel k takovému způsobu uzavření smlouvy nedo-
stane zákazník dopředu žádné dokumenty (smlouvu, obchodní podmínky) 
a nemá hlavně čas si pročíst a rozmyslet, zda je zrovna tento produkt pro 
něho výhodný.
Pokud však zákazník navštíví zákaznické kontaktní místo, obchodník mu 
vše vysvětlí, může se na cokoli zeptat, má dostatek času a co je důležité, 
zákazník si sebou odnese veškeré dokumenty, které jsou součástí smlouvy. 
Další nedílnou součástí zákaznického kontaktního místa je servis pro zá-
kazníka, který je bezplatný. Navštivte naše zákaznická kontaktní místa 
v Náchodě, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a nebo jakékoli z dalších 25 
poboček Armex energy.

Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod 727 811 397
Iveta.tomanova@armexenergy.cz  
Veronika Fischerová, regionální vedoucí 727 811 397  
Pobočka Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
veronika.fi scherova@armexenergy.cz
Pavel Švec, regionální vedoucí 724 382 904
Pobočka Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
pavel.svec@armexenergy.cz

Prodej vánočních 
stromků

Kavkazská jedle z Dánska

Typ 100-125 cm za 220 Kč

Typ 150-175 cm za 320 Kč

Typ 250-300 cm za 690 Kč

Za nejnižší ceny

ve vašem okolí!

Odběr od 1.12.

až do 23.12.2017 od 8:00

do 18:00 každý den. 

Červený Kostelec

Lipky 128

Tel.: 739 142 184

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují 
přijme muže či ženy na pozice:

Obsluha dlouhotočných automatů, 
nebo CNC soustruhů 

do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním

listem podmínkou.

Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Frézař pro konvenční frézky
do jednosměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Obsluha galvanických linek
do třísměnného provozu

Skladník 
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou.

Operátor řezárny kovů 
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou.

Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Záchrana rtyňských 
zvonů
 Ve Rtyni v Podkrkonoší na hranici 
náchodského a  trutnovského okresu 
si tento rok připomínají 100 let od zá-
chrany tamních historických zvonů. 
Ty měly být v roce 1917 zrekvírovány 
jako cenný kov pro válečné hospo-
dářství první světové války. Hrozilo 
nebezpečí, že kov zvonů poslouží pro 
výrobu dělových hlavní. Tamní farář 
Emil Novák intervenoval až u císaře 
Karla I., který nakonec dal rtyňským 
zvonům výjimku. 

Vlak, autobus i jízdní kolo
 Nový broumovský dopravní ter-
minál spojí hned tři způsoby dopra-
vy. Dominantní je samozřejmě pře-
stupové propojení vlaků a autobusů. 
V projektu s celkovými investičními 
náklady přesahujícími 23 milionů 
korun českých je ovšem počítáno 
i se šesti desítkami parkovacích míst 

pro jízdní kola. Na terminálu, který 
by měl být dokončen v  roce 2018, 
nebudou chybět ani moderní in-
formační prvky (například se bude 
jednat o  informační tabuli s  akus-
tickým zařízením pro nevidomé). 
Obrázek-  vizualizace terminálu via 
www.broumov.net )

Třicetimilionový doplatek za provoz
  Rada Královéhradeckého kraje při-
jala návrh na poskytnutí 30 milionů 
korun Oblastní nemocnici Náchod 
jako náhradu nepokrytých nákladů 
za plnění závazku veřejné služby. Ve-
dení náchodské nemocnice zažádalo 
o  náhradu na  základě doporučení 
externího auditu. Návrh nyní půjde 
před krajské zastupitele, kteří se zno-
vu sejdou 4. prosince 2017.

 „Od  roku 2010 poskytuje Oblast-
ní nemocnice Náchod na  základě 
smlouvy s Královéhradeckým krajem 
zdravotnické služby v  devatenácti 
oborech, jako je chirurgie, urologie 
či například onkologie. Tato oddělení 
jsou ztrátová, a kraj proto nemocnici 
poskytuje vyrovnávací platby, který-
mi kompenzuje část vzniklé ztráty,“ 
vysvětluje procesy spjaté se závazkem 
veřejné služby Aleš Cabicar, náměstek 
hejtmana odpovědný za  oblast zdra-
votnictví. Externí audit, jehož zpraco-
vání si zadalo vedení náchodské ne-
mocnice, ukázal na nepokrytou ztrátu 

za závazek veřejné služby za roky 2015 
a 2016 ve výši 130 milionů korun. Au-
dit proto vedení nemocnice doporučil 
požádat kraj o  úhradu nepokrytého 
závazku za rok 2015 ve výši 65,8 mi-
lionu korun.
   „Předsedkyně představenstva Ob-
lastní nemocnice Náchod ve  své žá-
dosti poukázala na  skutečnost, že 
nepokryté ztráty za  plnění závazku 
veřejné služby zvyšují zadluženost ne-
mocnice v době, kdy je potřeba řešit 
především personální zajištění péče. 
Královéhradecký kraj se snaží vyjít co 
nejvíce vstříc a  hodlá poskytnout 30 
milionů korun jako částečnou úhradu 
ztrát vzniklých z důsledku provozová-
ní zmíněných oborů,“ doplnil náměs-
tek Aleš Cabicar. 
   Oblastní nemocnice Náchod je nej-
větší zdravotnické zařízení spadající 
pod Zdravotnický holding Králové-
hradeckého kraje. Její roční obrat je 
zhruba 1,175 miliardy korun. Nemoc-
nice ročně ošetří přes 30 000 hospita-
lizovaných pacientů.  (MF)

Břetislav Kafka – síla je na dně 
lidské duše
 V  prosinci 1947 bylo připravo-
váno do  tisku již jedenácté vydání 
knihy Svítání v duši, jejímž autorem 
byl Břetislav Kafk a (1861 – 1967) 
- vyučený řezbář a  sochař z  Čer-
veného Kostelce. Od  jeho úmrtí 
letos uplynulo padesát let. Zabý-
val se hypnózou, sugescí, telepatií 

a  přírodním léčitelstvím. Po  úno-
ru 1948  mu byl vysloven zákaz 
veškeré činnosti a  zakázána byla 
i všechna díla. Jeho knihy jsou však 
vydávány i v současnosti, jeho my-
šlenky v oblasti tzv. parapsycholo-
gie stále inspirují i znepokojují. 
 (foto via net)

Jak to bylo s Hančem a Vrbatou?
 V  zimním čase se nepravidelně 
objevuje na  televizních obrazov-
kách pamětnický fi lm Synové hor, 
který líčí tragický příběh českých 
lyžařů- Bohumila Hanče a  Václava 
Vrbaty.  Jak to však bylo ve  sku-
tečnosti, to nejlépe věděl Emerich 
Rath, všestranný sportovec, který 
část života spojil i s Broumovskem. 
Rath byl jeden z  těch, kteří se 24. 
března 1913 vydali hledat na krko-
nošské hřebeny ztraceného Hanče. 
Vysíleného sportovce našel  Rath 
u  Zlatého návrší. Posadil jej k  tyči 
a  vydal se pro pomoc na  Labskou 
boudu. Film Synové hor (1956) pak 
Rath kritizoval, že neodpovídá sku-
tečnosti.  Emerich Rath na sklonku 
svého života pobýval v domově dů-
chodců ve  Stárkově. Zemřel na  sr-
deční infarkt v broumovské nemoc-
nici.  V  roce 2004 udělil Klub pro 
Fair play při Českém olympijském 
výboru Emerichu Rathovi zvláštní 

cenu In memoriam. V  současnosti 
jméno Emericha Ratha nese i spor-
tovní areál v Broumově. 

(foto: plakát k divadelní hře 
o Emerichu Rathovi, 

Jižní Čechy, via fl icker)

• VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
• KUCHYNĚ NA MÍRU
nalézáme řešení pro potřeby vašeho bydlení

17 let s nápadem, přesně, kvalitně
u  vás ukážeme  •  poradíme  •  spočítáme 
počítačové návrhy  •  návštěva technika je 

bezplatná a nezávazná

Česká Skalice | mob.  776 74 20 74  
www.renovnabytek.cz
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Akce 1.499 KčAkce 1.499 Kč
obruba dle vlastního výběru

+ jednoohnisková brýlová skla

Profi  1,5 s antirefl exní úpravou + pouzdro

Nejlevnější  
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o. 
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 605 912 500
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz
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DIXI - asi 2letá fenečka, o kte-
rou se majitelé nestarali. Díky 
nim přišla Dixi o  nohu a  do-
stala se do útulku. I přes toto je 
Dixi veselá, aktivní psí slečna, 
chůzi a  i  běh po  třech zvládá 
skvěle. Dixi je obrovský mazel, 
vděčná za pohlazení. 

BALŮ je 10letý pejsek, o které-
ho jeho majitelé neměli zájem, 
a  tak když jim poněkolikáté 
utekl, porazilo ho auto. Na-
štěstí se mu nic vážného nesta-
lo. Majitelé se ho vzdali, a  tak 
skončil Balů v útulku. Nechce 
být sám, tak by se hodil k ně-
komu, kdo by s ním byl doma, 
nebo na zahradě. Je to hodný, 
vděčný, přátelský pes. Je kast-
rovaný.

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

Informace
FIDES Group a.s., zaměstnavatel zdravotně postižených
Komenského 420, Náchod 547 01
tel.: 608 666 252, info@fides-group.cz, www.fides-group.cz

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením na pozice

DĚLNÍK/DĚLNICE
• náborový příspěvek až 30.000 Kč
• pracoviště Náchod • jednoduchá manuální práce 
• hlavní pracovní poměr • dvousměnný provoz 
• možnost zkráceného prac. úvazku   
• příspěvek na stravování • dopravné hrazeno v plné výši 
• nástup možný ihned

Makes Benefits from Handicaps

STAVEBNÍ 

BYTOVÉ 

DRUŽSTVO 

NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod

Tel.: 491 419 172 www.sbdnachod.cz

veškeré 

stavební práce, 

hydroizolace,

půjčování lešení  

zemní práce, doprava 

(kontejner + hydraul. ruka),

instalatérské a topenářské práce 

Hotel ElkoH l ElkHotel ElkoHotel Elko v Náchodě
Krásné pohodové Vánoce

a dobrou chuť 
v novém roce 2018

  přejí Lucie, Roman
a personál hotelu Elko. 

Otevřeno do 23. 12. 2017

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Africký večer
 V  prostorách Městské knihov-
ny v České Skalici  se 13. prosince 
(od 18.00 hodin)uskuteční Africký 
večer. Cílem akce je formou dob-
rovolných příspěvků shromáždit 
částku, která zajistí měsíční fungo-
vání školy v  masajské vesnici Mto 
wa Mbu. Hadáte – li, jestli má akce 
souvislost s již tradiční českoskalic-
kou akcí Nasajem s masajem, hádá-
te správně. 

Starosta města Náchod a poslanec 
Parlamentu ČR Jan Birke 
s manželkou Šárkou Birke 

za podpory Davida Novotného 
si Vás dovolují pozvat na

ADVENTNÍ KONCERT 
14. 12. 2017 od 19.00 hodin 

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka 
v Náchodě. Vystoupí Marián 
Vojtko, Michaela Gemrotová,  

Michaela Nosková. Výtěžek bude 
věnován pro Stacionář Cesta 
v Náchodě. Vstupné 250,-Kč.

Adventní čas v Městci u Nahořan
 To, že se na první adventní neděli 
rozsvítí vánoční stromky ve  městech 
a vesnicích, není nic tak výjimečného, 
ale stále to má jakési kouzlo.
 Proto se obyvatelé malé vesničky 
Městec domluvili a  společně složili 
na  světelnou výzdobu nového vá-
nočního stromku, který si sami letos 
zasadili. Dále sponzorovali osvětlení 
kapličky, která byla vystavěna roku 
1870 a rok poté i vysvěcena. Po vzá-
jemné domluvě s  OÚ v  Nahořanech 

byl na  kapličce proveden nátěr stře-
chy a světelná výzdoba už byla v režii 
místních obyvatel. Tuto krásnou po-
dívanou na svítící se kapličku, včetně 
věžičky je možné vidět vždy od 17.00-
22.00 hod. a  ráno od  4.30-6.30 hod, 
uprostřed této malé vesnice.
 Poděkování patří místním občanům 
a chalupářům, kteří se podíleli na tom-
to krásném nápadu a také OÚ v Naho-
řanech.    Za obyvatele Městce 
Slávek Němeček, foto. Petra Grimová
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