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Svářecí a vzduchová technika

Plhovské náměstí – Náchod, tel. 491 427 345
www.svarecky-kompresory.cz

Ročník 19/číslo 1/13. ledna 2012

WWW.NOVINYECHO.CZ

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

POVÁNONÍ SLEVY
POKRAUJÍ
Svářečky TIG AC/DC pro
svařování hliníku a nerezi.

Cena od 19.990,- Kč
včetně DPH.

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
CELÉHO SORTIMENTU

AKCE !
Chcete půjčit?
zdravotn postižených o.s.
NONA spolenost
v Novém Mst nad Metují

vypisuje výbrové ízení na pozici

editel/ka sociální služby
– denního stacionáe
bližší informace na www.nonanmnm.com

Pomohlo by vám 50 až 350 000 Kč?
100 tis. již od 1449 Kč/měsíčně
200 tis. již od 2898 Kč/měsíčně
300 tis. již od 4347 Kč/měsíčně

RPSN již od 11,26 % | 100 tis. Kč za 1449 Kč/měsíc, na 96 měsíců,
celkem zaplatíte 139 104 Kč.

Půjčky i pro klienty v registrech, nezaměstnané, OSVČ a ženy na MD. Bez poplatků předem.
Žádné volání na placené linky 900. Vyhodnocení dostanete ZDARMA a ještě dnes!
Je jenom na Vás, co s penězi uděláte.

Volejte ihned

491 619 888

Závody psích
spřežení
V termínu 21. – 22. 1. se na
Janovičkách u Broumova uskuteční již 10. ročník Saňových závodů
psích spřežení. Pořadatelem celé
akce je Club Metuje. Sobotní i nedělní závod startuje vždy dopoledne v 10.00 hod.

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ,
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

NĚMČINY

(1. – 4. ročník + konverzační kurz)

ANGLIČTINY

(1. – 4. ročník + konverzační kurz)
telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969;
AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780),
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;
AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte podívat do našich
kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).
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VZPOMÍNKA

e-mail: echo@novinyecho.cz

na pana Karla Cvejna
z Náchoda

pan Martin Stiller z Rokytníka.

došlo k tiskové chybě.

manželka Martina, dcery Michaela a Kateřina,
rodina Stillerova a Krpešova.
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V prosincové vzpomínce

Dne 15. ledna vzpomeneme 5. výročí, kdy zemřel

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Tel./Fax: 491 424 522

Redakce se všem
pozůstalým a přátelům
velice omlouvá.
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Rodinný dům se zahradou
Nové Město nad Metují
Rodinný dům se zahradou v klidném části
Nového Města nad Metují

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 1 649 000,- Kč

Dům k rekonstrukci s větším pozemkem Náchod – Malé Poříčí ............................................1 549 000,- Kč
Venkovské obytné stavení Horní Radechová .......................................................................1 295 000,-Kč
Bytový dům ( 3 byty,garáž,zahrada) s veterinární ordinací Červený Kostelec ......................3 340 000,- Kč
Větší rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ....................................................1 095 000,-Kč
Rodinný dům s výhledem na zámeckou zahradu Nové Město n/M .......................................2 999 000,-Kč

VZPOMÍNÁME
Sedmého ledna před dvaceti lety zemřel náš milovaný

tatínek a manžel, pan Ivan Závojko.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi
na tohoto vzácného člověka.
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami

Zemřel Josef Škvorecký
Dne 3. ledna 2012 doputovala
z kanadského Toronta do Náchoda
smutná zpráva: Zemřel náchodský
rodák, spisovatel, esejista a překladatel Josef Škvorecký (1924 - 2012).
Po odchodu do kanadského exilu
založil exilové nakladatelství 68
Publishers v Torontu. Jeden z nejvýznamějších českých poválečných
prozaiků se do rodného Náchoda
vždy rád vracel. Náchod (označovaný ve Škvoreckého dílech jako
Kostelec) se stal dějištěm a inspirací pro řadu děl z jeho tvorby: Zbabělci, Prima sezóna, Mirákl atd.
S odkazem Josefa Škvoreckého je
spjatý i tradiční studentský festival
Náchodská Prima sezóna.
foto: Petr Hloušek – Právo

Regionální
tématika
Na trhu publikací s regionální
tématikou najdete nový titul: Knihu
věnovanou stoletému jubileu bývalého obchodního domu A. Wenke
a syn v Jaroměři (dnes se zde nachází objekt muzea). Publikace Gočár –
Wenke stojí 275 korun českých a lze
ji zakoupit v jaroměřském muzeu
a v jaroměřských knihkupectvích.

Zrcadlo lidských tváří
V pátek 20. ledna v 17 hodin bude
v Galerii výtvarného umění v Náchodě zahájena výstava soutěžních
prací ze 6. ročníku výtvarné soutěže Naše Galerie, pořádané tentokrát
na téma Známe se - Zrcadlo lidských tváří. Vítězům jednotlivých

V pořadí již šestnáctý Živý Betlém,
který tradičně na Boží hod vánoční
připravuje Středisko volného času
Déčko Náchod, se i letos uskutečnil
na Masarykově náměstí.
Čtyři představení (z toho jedno na
Žernově) byly výsledkem dvouměsíčních
příprav skoro čtyřiceti nadšenců, kterým
touto cestou děkujeme za pomoc, čas,
energii a chuť podílet se na představení
příběhu o narození Ježíška.
Děkujeme také všem, kteří si i v tak
nepříznivém počasí přišli zazpívat vánoční koledy a podpořili naše každoroční božíhodové počínání.
A díky patří též Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda za finanční
podporu.
Foto: archiv Déčko

Památce spisovatelky
Rok 2012 byl Radou města
Česká Skalice vyhlášen Rokem
Boženy Němcové. Důvodem je
stopadesáté výročí úmrtí této
slavné české spisovatelky. V rámci tohoto výročí se v České Skalici uskuteční řada kulturních

akcí. Souhrn těchto akcí si můžete již dnes prohlédnout na webových stranách města. Rovněž
Českoskalický zpravodaj bude
průběžně zveřejňovat každý
měsíc aktuální program Roku
Boženy Němcové.

kategorií budou předány ceny.
V programu vernisáže vystoupí
žáci ZUŠ J. Falty v Náchodě s hrou
na bicí nástroje pod vedením Stanislava Víta.Výstava v zámecké jízdárně
bude otevřena do 12. února, denně
kromě pondělí, od 9 do 17 hodin.

Litoboř 1951 – Odvrácená strana měsíce
Astronomie pracuje s pojmem odvrácená strana Msíce. Jedná se o msíní hemisféru, která je vždy odvrácená
od planety Zem. Pirovnání s odvrácenou msíní stranou se mi vybavilo
bhem vzpomínkového setkání na Obecním úad v Litoboi 28. 12. 2011. Jeho
iniciátorem byl Josef Vít ml., syn jednoho z popravených z tragických událostí,
které tuto obec postihly v roce 1951 a jejichž stigmata poznamenala zdejší obyvatele na dlouhá desetiletí. Na souasného lovka psobí krutost, se kterou
se tehdejší režim vyrovnal s vdomými
i jen náhodnými úastníky celého dramatu, jako z jiného svta odvráceného
od pozemského naplnní pojm právo
a spravedlnost. O co se jednalo? V ústedí celého píbhu sehrál hlavní roli jistý
Miloslav Stejskal, který se v Litoboi
objevil v roce 1951. V obci, jejíž obyvatelé se zdráhali akceptovat tehdejší kolektivizaní snahy v zemdlství, zahrál

na tu správnou strunu: Pedstavil se jako
agent vyslaný ze Západu, jehož úkolem
je zastrašovat komunistické funkcionáe
na Náchodsku. Již se asi nepodaí zjistit,
zda to byl pouze lehkomyslný dobrodruh
s kriminální minulostí nebo provokatér
jednající v rámci plán státní bezpenosti na zlomení odporu Litoboan vi
kolektivizaci. V každém pípad jsou se
Stejskalovým jménem spjaty dva násilné iny z 26. 1. 1951, kdy postelil v Náchod zemdlského referenta Hodovala
a ve Lhotkách ženu pedsedy tamního
Místního národního výboru Hofmana.
Bezpenostní složky pozdji Stejskala obklíili na jednom místním statku.
V prudké pestelce byl údajný agent
zabit. Následovalo masivní zatýkání
oban z Litoboe a jejich „dobrovolné“
piznání k úasti v teroristickém spiknutí. Byly vyneseny tyi rozsudky smrti
– ti byly vykonány. Na pankráckém popravišti skonil v ervnu 1951 svj život

2
.1 - Pan Vít prezentoval na setkání diplomovou práci P. Svtlíka, která se událostem
v Litoboi detailn vnovala
.2 - Litobo 50. let 20. století pipomíná už jen nkolik historických fotograí
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i Josef Vít st. Jeho jedinou vinou bylo,
že ukázal Miloslavu Stejskalovi, kde
ve Lhotkách bydlí pedseda MNV Hofman. Také další obyvatelé Litoboe byli
postiženi dlouholetými tresty tžkého
žaláe. Provinní? Agent Stejskal ml
hlad. Dostal od sedláka jelito a jitrnici .
A sedlák na oplátku 15 let vzení. Za 20
litr benzínu poskytnutých do auta, které Stejskala vezlo do Náchoda – 20 let
vzení. Jednalo se o drakonické tresty,
kterými komunistický režim ukazoval
sílu a odhodlání vypoádat se se všemi,
kteí nesdíleli budovatelské úsilí 50. let
minulého století. Ve jménu ideologie
zde dostalo právo a spravedlnost temný
nádech – jako krajina odvrácené strany
Msíce, jako krev ze žil, kterou pouští lidem civilizace jednající rádoby v duchu
djinného pokroku. „Nemli bychom
na Litobo a podobné události nikdy zapomínat. Nesmíme zapomenout“, ekl
na setkání Josef Vít ml. Na tragické asy
prosince 1951, kdy nad Litoboí svítila
chladnou záí odvrácená strana msíce...
Text a foto Mirek Brát
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Mýty o...
Máta peprná
Máta peprná je bylinka, která je známá již mnoho století. Její nejúčinnější součástí
je prchavý olej, který se skládá z více než čtyřiceti různých složek. Jeho léčivý účinek
pochází hlavně z mentolu.
Máta peprná se pěstuje téměř po celém světě. Je to mrazuvzdorná bylinná trvalka.
Dorůstá do výšky osmdesát centimetrů a neomezeně se rozrůstá všude kolem. Malé
světle nachové listy vyrůstají v létě v koncových oválných květenstvích. Jsou silně
aromatické a mají výraznou peprmintovou chuť a vůni.

Máta a zdraví
Máta se používá při všech druzích žaludečních potíží. Uvolňuje křeče, zlepšuje
žaludeční nevolnost při kocovině, zastavuje zvracení nebo léčí koliky a nemoci střev.
Také zlepšuje chuť k jídlu, tiší bolesti při podrážděném žlučníku či žlučových kamenech.
Celkově zlepšuje vylučování žluče a posiluje celou nervovou soustavu.

Máta v kuchyni
Máta není jen bylinkou používanou za účelem léčení. Můžeme si s ní ochutit saláty,
pečené a grilované masové pokrmy i ryby. Dá se použít do dresinků a omáček, bylinkového másla, k ochucení rýže nebo kuskusu. V arabských zemích se těší jako kořenící přípravek velké oblibě, ve Velké Británii je zase neodmyslitelným doplňkem
pokrmů ze skopového masa, ve Sředomoří se přidává hlavně do salátů, k rybám
a plodům moře. A samozřejmě se používá v barmanství – při přípravě koktejlů. Tak
nabízíme ten nejosvědčenější.

Mojito – tradiční kubánský koktejl
Nakrájíme dobře omytou limetku i s kůrou na drobné kousky, zasypeme třtinovým
cukrem a přidáme několik lístků máty. Vše rozdrtíme přímo ve vysoké sklence.
K tomu nasypeme drcený led, kterým naplníme skoro celou
sklenici. Poté přelijeme bílým rumem – asi 5 cl na jednu porci. Pak doplníme perlivou vodou. Nyní zbývá už jen mojito
dozdobit mátou, limetkou a můžeme podávat! Na zdraví :).
Radek Matějec 1.M, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného
stravování, Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Loučili se karambolem
Konec roku je časem hodnocení
a bilancování. Stejně tak tomu
bylo u oddílu kulečníku T.J.Náchod sekce karambol. Rok to byl
velice dobrý pro všechna tři družstva. Náchod hraje 1. ligu ve složení Luděk Řehuřek, Petr Kočička
a Petr Bareš. Velice dobře se drží
na předním místě a jde do roku
2012 s velkou nadějí na dobré
umístění. Luděk Řehůřek dokonce v prosinci 2011 vyhrál a stal
se mistrem republiky ve hře kádr
na malém stole. Výborně si vedou
i obě zbylá mužstva a po ukončení podzimní sezóny mají velice

dobře nastartováno na umístění
do 3. místa. Každoročně se pořádá v klubu na Hamrech vánoční
turnaj, který je velice oblíbený
a pokaždé je nasazeno i mnoho
neregistrovaných hráčů. Hraje se
vždy do pozdních večerních hodin a cenu dostává i hráč, který
vypadne první. Již nyní zveme
neregistrované hráče na vánoční
turnaj 2012.
Kulečník je velice drahý sport
a prakticky vše je hrazeno hráči,
proto veliké díky patří všem sponzorům, kteří nás sponzorují a bez
jejichž podpory by se nemohl konat
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vánoční turnaj, ale i ostatní soutěže,
nebo jen s velikými obtížemi.
Tímto děkujeme: Primátor a.s.,
kulečníkové potřeby Helta Coop,
bar Barel, v.d. Sněžka, T.J. Náchod,
Pumr Václav – sběr druhotných surovin, Atas elektromotory a.s. a dalším podnikům i jednotlivcům, kteří
nám pomohli v našem velice málo
ceněném sportu, jakým je klasický
kulečník - karambol. T. J. Náchod
oddíl kulečníku všem, kteří nám
pomáhají, přeje úspěšný rok 2012
a věříme, že na nás nezapomenete
ani v letošním roce.
JH

Koníček zvaný myslivost
Myslivost je krásný koníček,
i když na něho veřejnost někdy pohlíží trochu jinak, než si zaslouží. Je
to i proto, že spousta lidí neví, co
myslivost vlastně všechno obnáší a jejich mínění o myslivcích se
zužuje pouze na střílení a zabíjení
zvěře, jak často veřejnosti předkládají média. Lovectví samozřejmě
od nepaměti k myslivosti patří, ale
je to vše trochu jinak, než se veřejnost domnívá. Lovem se v přírodě
regulují stavy zvěře tak, aby byly
v souladu s úživností honitby.

Cílem a úkolem myslivosti jako
takové je péče o zvěř a její ochrana,
protože je to naše národní bohatství.
Myslivcem může být každý, kdo
má pro to předpoklady a splňuje podmínky, které jsou pro výkon
práva myslivosti stanoveny zákonem. Především je to složení zkoušek z myslivosti. Každým rokem
Okresní myslivecký spolek v Náchodě organizuje zkoušky adeptů.
Od měsíce ledna probíhá přípravný
kurz adeptů myslivosti pod vedením
zkušených lektorů, poté následuje

roční praxe pod záštitou mysliveckého
sdružení a na jaře je vše zakončeno
závěrečnými zkouškami.
Pokud by měl někdo zájem
a chuť zařadit se mezi nás a provozovat koníčka zvaného myslivost, má možnost se do 18. ledna
2012 přihlásit na OMS v Náchodě
do přípravného kurzu adeptů pro
složení zkoušek z myslivosti v roce
2013. V případě zájmu Vás mezi
námi rádi přivítáme!
Okresní myslivecký spolek Náchod

Těžba břidlicového plynu může ohrozit celé Náchodsko
Jako blesk z čistého nebo zapůsobilo
kladné rozhodnutí z Ministerstva životního prostředí, pracoviště v Hradci
Králové, kterým umožňuje nadnárodním těžařským společnostem provést
geologický průzkum na těžbu takzvaných břidlicových plynů v oblasti
Náchodska a části Trutnovska. A to
i přes zásadní nesouhlas CHKO Broumovsko, KRNAPu a většiny dotčených
měst a obcí včetně Náchoda. Podzemní vrty a těžba plynu by nejvíce ohrozila
podzemní rezervoáry pitné vody nejen
na Teplicku, Broumovsku ale i například
léčivé prameny běloveské Idy.

O co vůbec jde?
To, že některé břidlice obsahují plyn,
vědí geologové již dlouho, ale jeho získávání nebylo po dlouhá léta rentabilní.
Plyn, případně ropa vznikla z odumřelých organismů, které spolu s bahnem
vytvořily v dávných dobách mohutné
vrstvy na dně moří a následně byly
překryty dalšími sedimenty. Narozdíl od klasických ložisek ropy a plynu
nejsou tyto vrstvy dobře propustné.
Rozvoj těžby umožnil růst ceny plynu
a zejména výrazný technologický pokrok, především zvládnutí technologie
horizontálního vrtání a hydraulického štěpení. Břidlicový plyn se obvykle
dobývá z velkých hloubek 2 km a více.
Poté, co svislý vrt dosáhne plynonosné
vrstvy, „zatočí“, tj. směr vrtání se změní
na vodorovný a vrt dále prochází břidlicí až na vzdálenost přes 1 km. Následně se v hloubce okolo vrtu speciální
trhavinou iniciuje rozpraskání horniny
a do vrtu se pod vysokým tlakem 10 100 MPa vhání voda s příměsí písku
a chemických látek. To v hloubce pod
zemí způsobí rozbití horniny na vzdálenost 50 - 100 m od vodorovného vrtu
a do prasklin vtlačený písek zaručí, že
se ani pod vysokým tlakem nadloží
takto vzniklé póry znovu hned neuzavřou. Část tekutiny použité pro tento
proces se vrátí zpět na zemský povrch
a uvolněným potrubím se nahoru začne odvádět plyn. Surový plyn se u každého vrtu ještě upravuje a vyčištěný
se odvádí nově položeným potrubím
až do plynovodní sítě. Pro jeden proces
hydraulického štěpení se obvykle spotřebuje přes 10 tisíc kubíků vody, to je objem

vody z menšího rybníka, písek z několika
nákladních automobilů a chemikálie dovezené v několika cisternách či na kamionech v plastových kontejnerech. Proces
hydraulického štěpení se v průběhu životnosti vrtu (10 - 30 let) opakuje v průměru desetkrát, někdy až osmnáctkrát.

Negativní dopady na životní
prostředí
Z hlediska ochrany přírody a krajiny
se jedná o hrubý negativní zásah do současného krajinného rázu. Každý vrt totiž
vyžaduje rovnou a částečně zpevněnou
plochu o výměře 1 až 3 ha, vytvoření
zásobních nádrží na vodu čerpanou
do podzemí a na odpadní vodu z podzemí, což zejména v kopcovitém terénu
znamená rozsáhlé terénní úpravy. Aby
byla těžba efektivní, je třeba v krajině
umístit velké množství takových vrtů.
Krajina je pak doslova poseta vrtnými
plošinami spojenými nově vybudovanými cestami pro těžké nákladní vozy.
Každý vrt si vyžádá přepravu přibližně
1000 nákladních vozů s různým materiálem. Je také zapotřebí vrty spojit sítí
plynovodů a vybudovat kompresorové
stanice. Protože technologické procesy vrtání a hydraulického štěpení jsou
značně hlučné, je snahou vrty umísťovat do lesů, do volné krajiny, v blízkosti lidských sídel pak vyvstává potřeba
budování protihlukových stěn. Dochází
tak k poměrně rozsáhlém záboru volné
krajiny a k úbytku přírodního prostředí.
Zanedbatelné nejsou ani ostatní
negativní vlivy na životní prostředí,
způsobené zvýšením nákladní silniční
dopravy. S těžbou dochází ke zvýšení zátěže hlukem a vibracemi, narůstá
znečištění ovzduší. Zvyšuje se i eroze
v důsledku rozsáhlých zemních prací
v krajině - budování vrtných teras, cest,
plynovodů a kompresorových stanic.

Bude dobrá voda minulostí?
Zcela zásadním rizikem je však
riziko znečištění zdrojů podzemní
vody. Pro technologii hydraulického
štěpení je v současnosti v USA používáno cca 2500 produktů chemického
průmyslu, které obsahují na 750 chemických látek. Z nich minimálně 29 má
známé rakovinotvorné účinky na lidský organismus nebo jsou považovány

za rizikové podle amerických zákonů
na ochranu vod a ovzduší. Jedná se
antikorozivní látky, nemrznoucí látky, rozpouštědla, lubrikanty, pesticidy.
Mezi nimi také benzen, ethylbenzen,
toluen, xylen, naftalen, polycyklické
aromatické uhlovodíky, metanol, formaldehyd, glykol, kyselina chlorovodíková a další zdraví poškozující chemikálie. V roztoku vháněném do podzemí
jsou zastoupeny sice jen v malém podílu 0,5%, ovšem v absolutním množství
se jedná o tuny látek na jeden proces
hydraulického štěpení. Přesné složení
se těžařské firmy snaží nezveřejňovat,
představují pro ně recepturu, kterou
si snaží bránit jako obchodní tajemství. Tmavá tekutina, tzv. „produkovaná
voda“, která se po procesu hydraulického štěpení vrací na povrch obsahuje

špatné cementaci vrtu v úrovni zvodní
a zejména těžko předpokládanými
průniky z hloubek podél zlomů v zemské kůře. Z USA jsou mediálně prezentovány desítky případů znehodnocení
zdrojů podzemní vody, nejčastěji je
zmiňován zápach, zákal, rozbory zjištěný obsah benzenu, zvýšený obsah
metanu. V několika extrémních případech byl obsah metanu v pitné vodě
tak vysoký, že docházelo k zahoření
plynu vycházejícího z vodovodního
potrubí z kohoutku přímo u kuchyňského dřezu nebo k výbuchu studny.
V nejvíce postižených oblastech si lidé
stěžují na zdravotní problémy, zejména bolesti hlavy, nevolnost, ztrátu čichu a chuti, krvácení z nosu a vyrážky
v důsledku používání znečištěné vody
v domácnostech.

nejen tyto chemikálie, ale i další látky,
které získala dole v horninovém prostředí. Jedná se především o různé
ropné látky, ale může obsahovat i těžké
kovy (rtuť, olovo) a radioaktivní látky
(uran, thorium, rádium). Tuto vodu
je nutno zneškodňovat na speciálních
čistírnách odpadních vod nebo v nádrži u vrtu odpařovat a zbytek ukládat
jako nebezpečný odpad (tisíce kubíků
z každého jednoho procesu hydraulického štěpení). I přes veškerá bezpečnostní opatření může dojít k úniku
nebezpečných látek do podzemních
i povrchových vod, a to v důsledku havárií, netěsností na potrubích, netěsnosti fólií na povrchových nádržích,

Zvítězí těžařská lobby?
V současné době projevují zahraniční
společnosti zájem o geologický průzkum na několika lokalitách v České
republice. Jedním z nich je také navrhované průzkumné území Trutnovsko
o výměře 777 km2, které zahrnuje okrajové části KRNAP, celou CHKO Broumovsko a dále část území okresu Trutnov
až po Rudník a část okresu Náchod až
po Běloves. Zde by průzkum ráda provedla prospektorská a těžařská společnost Basgas Energia Czech, s.r.o.,
vlastněná zahraničními, převážně australskými akcionáři. I přes nesouhlasná stanoviska dotčených odborů životního prostředí v Broumově, Náchodě

a Trutnově a přes nesouhlasná stanoviska Správy CHKO Broumovsko
a Správy KRNAP a zásadní nesouhlas
některých dotčených obcí Ministerstvo
životního prostředí (MŽP), odbor výkonu státní správy v Hradci Králové,
před Vánoci rozeslalo kladné rozhodnutí. Zájem na získání informací o zásobách plynu a ropy v dotčeném území
tak povýšilo nad legislativou hájené zájmy v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod Polická křídová pánev.
MŽP zdůvodnilo svůj souhlas tím, že
se zatím jedná pouze o geologický průzkum, který automaticky neznamená,
že zde bude povolena těžba plynu.
Toto rozhodnutí však dosud není pravomocné. Protože průzkum má kromě
geofyzikálních měření a rešeršních
prací znamenat také umístění blíže nespecifikovaného množství průzkumných vrtů, které se od těžebních vrtů
nemusí příliš odlišovat, a protože už
v nich spatřují obce významná rizika
a negativní dopady, podaly proti předmětnému rozhodnutí některé dotčené
obce rozklad a o dalším postupu bude
rozhodovat přímo ministr životního
prostředí. V takových případech ministr vychází z doporučení rozkladové komise ministra, která je obvykle
složená z odborníků na právo a danou
tématiku. Existují také logické obavy,
že zahraniční firma nemá zájem provést pouze geologický průzkum bez
toho, aby následně nepokryla náklady na průzkum ze zisku z těžby plynu
či prodeje svého přednostního práva
na těžbu jiné firmě. Jen na poplatcích
obcím by firma Basgas zaplatila několik milionů korun v průběhu příštích
pěti let, každý průzkumný vrt by pak
stál až desítky milionů korun. Prosadit veřejný zájem zdravého životního
prostředí, veřejný zájem ochrany přírody a krajiny a veřejný zájem ochrany
zdrojů pitné vody proti silnému zahraničnímu investorovi, nabízejícímu
v případě nalezení plynu či ropy budoucí zajímavé zisky i nová pracovní
místa a pravděpodobně i „bakšišné“
pro státní úředníky a politické strany,
však nejspíš nebude v současné době
právě jednoduché.
Karel Petránek
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Milí spoluobčané,
dovolte mi připojit se na prahu roku 2012 spolu se svými kolegy a kolegyněmi s přáním pevného zdraví a osobní spokojenosti do
následujícího roku.
Rád bych rovněž vyjádřil své poděkování našim koaličním partnerům a ostatním zastupitelům. Poděkování za slušnost, kreativitu
a vůli, která, jak pevně věřím, se projeví v kvalitě Vašeho života a Vaší spokojenosti. Vůle a chuť pracovat je jednou z podmínek
úspěchu naší práce. Umění se domluvit a respektovat partnery pak podmínkou druhou.
K takřka každému pohybu je nutný motor. Motor, jehož palivo je v našem případě tvůrčí přístup, kreativita, schopnost převzít spoluodpovědnost a umění se rozhodnout. Néméně nutnou složkou každého motoru je olej. V tomto případě vzájemný respekt, úcta,
slušnost ke každému jedinci tvořící celek.
Dovolte mi tedy, abych Vám osobně popřál za TOP 09 do roku 2012 spokojené tvůrčí dny, pevné zdraví, v rodinném a osobním
životě pak mnoho radosti a pokud možno žádný smutek.
S respektem
Ing. Aleš Cabicar
radní města Náchoda,
1. místopředseda RV TOP 09 Náchod

5.12.2011 10:39:25
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Překlady do NJ

603 440 969
www.masaze-nachod.cz

Prodejna kočárků

tel. 491 461 199
Náchodská 272, 549 11 Dolní Radechová

oblečení do velikosti 140

KOSMETIKA
MANIKÚRA
PEDIKÚRA

TAPETÁŘSKÉ
A MALÍŘSKÉ PRÁCE
Nabízím malířské, tapetářské
a natěračské práce
Nacenění a zaměření zdarma

Mob. 604 233 696

Náchod, Riegrova
(naproti staré lékárně)

Rozšíili jsme nabídku o další služby:

AKCE kočárky - SLEVA až 40%, servis, opravy

Po - Pá 9 - 16.30 hod., So 8.30 - 11 hod.
Tel.: 777 858 700, bazar.vezenska@seznam.cz

STĚHOVÁNÍ A VYKLÍZENÍ
– nabízíme stěhování bytů, domů, kanceláří,
skladů a zároveň vyčístíme-vyklidíme Vaše
nemovitosti včetně zahrad – stavební suť,
prkna, lepenku, domovní odpad, větve, zbavíme Vás starých elektrospotřebičů, nábytku, koberců, atd.

Tel: 777926216

Restaurace
Pod Montací v Náchodě
Vás zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
které se konají
ÚT 17., ST 18. A ČT 19. ledna

Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu
Výběr v různých barvách

800,-Kč plné

po celý den

Zveme vás do nově otevřeného
prodejního skladu ovoce,
zeleniny a potravin
v Dolní Radechové – bývalá pošta.
Otevřeno pondělí až pátek
k
Těšíme se na vaši návštěvu.
u.
Tel. 728 423 002

Hudba k tanci a poslechu
ve středu od 18.00 hodin

200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

Hrají Jan a Lenka Staňkovi

Tel.: 491 426 425
Kurz orientálního tance
Náchod - www.masaze-nachod.cz
e-nachod.cz
každý čtvrtek
17,30 - 18,30 začátečnice
ce
18,45 - 19,45 pokročilé
Začínáme 26. ledna 2012
12
o
Hronov - DDM Domino
každý pátek
14,00 - 15,00 děti mírně pokročilé
tečnice
15,15 - 16,15 děti začátečnice
ce
16,30 - 17,30 začátečnice
začínáme 27.ledna 20122
Začátečnice 1. hodina zdarma
Nabízíme dynamické a působivé
ení.
profesionální vystoupení.
vy, ﬁremní večírky,
(veřejné rodinné oslavy,
plesy, městské kulturní akce..)

www.sabua.cz, s.a.b.u.a@seznam.cz
608 622 715, 491 431 403

Hašpl a.s. Velké Poøíèí
pøijme

http://www.haspl.cz

Obchodního zástupce pro export
Požadujeme
- SŠ/ÚSO vzdìlání
- nìmèina slovem i písmem podmínkou
- øidièský prùkaz skupiny B
- uživatelské ovládání PC
- bezúhonnost
Nabízíme
- práci na plný úvazek ve stabilní spoleènosti
- pøíjemné pracovní prostøedí
- odpovídající platové ohodnocení
Náplò práce
- komunikace se zahranièními zákazníky
- zpracování poptávek, nabídek, zakázek
- zajištìní a koordinace dodávek zboží

www.NABYTEKNACHOD.cz

Své životopisy v èeském a nìmeckém jazyce
zasílejte na email: shejbal@haspl.cz

ECHO
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SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Jsem 58-letá a hledám muže - kamaráda
57 - 62 let z Nového Msta n.M., Náchoda a
okolí. TEL.:608 872 260
* Vdova, 63 let by se ráda seznámila s osamlým mužem - do 65 let. Náchodsko. Tel.
773 064 638

BYTY
* Pronajmu byt 2+1 52 m2, ást. zaízený,
v Náchod blízko centra, v cihlovém dom,
náj. 4000,-K v. fondu opravu + inkaso,
kauce 12 tis. K. TEL.:733 735 709
* Prodám byt v Hronov, OV, 1+1, 45 má,
k dispozici pda, 2x kolna, internet, ústední
vytápní (elektrokotel). Možnost pipojení
krbových kamen. Ihned k dispozici. Cena
550 000 K . Tel: 603 983 600.
* Pronájem bytu 2 KK 51m2 ve zdné novostavb bytového domu v Polici nad Metují.
Cena 3500 K +energie. Tel 774267627
* Pkné, zrekonstruované byty (42 m2) 1+1
OV v Náchod, ul. Bílá, byt se zdným jádrem, novou koupelnou, linkou s výhledem na
Bražec -549.000,-K, kompletn zaízený (i se
spotebii) -749.000,- K. Tel. 602 204 002.
* Prodám byt 3+1 v Náchod, cena 980 tis.
K. TEL.:776 114 975
* Prodám slunný zdný byt v OV, v Borské
ul. v Náchod, 3+kk, 73 m2, (s balkonem a
lodžií). V klidném prostedí. 10 minut od centra. Tel. 739 730 170, e - mail: Egon.Zaoral@
seznam.cz, Cena k jednání: 1 170 tis. K.
* Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, 71
m2, Náchod-Plhov (Kostelecká ulice), zrekonstruovaný - nová okna, kuchyská linka,
sociální zaízení, podlahy, dvee, stoupaky a
výtah. Velmi pkný, s výhledem do pírody.
TEL.:775 640 405
* PRODÁM slunný BYT 2+1 ve Velkém
Poíí, výstavba v r.1998, 60 m2, balkon, ást.
vybaven, vlastní plyn. kotel, internet, parkování, ihned k nasthování, cena dohodou,
tel.777835205
* Pronajmu byt 2+1 v erveném Kostelci
nedaleko centra, 4000 +inkaso, od bezna.
Tel: 608732435
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod-Píkopy, výmra 32 m2, dm je po revitalizaci.
Cena: 639 000,- K. Tel.: 777 602 884
* Prodám nov rekonstruovaný družstevní
byt 1+1 v Hronov o výme 41 m2. Cena:
666 000,- K. Tel.: 774 311 404
* Prodám svtlý byt 2+1 v osobním vlastnictví v Polici nad Metují, výmra 50 m2.
Cena: 490 000,- K. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu dlouhodob byt 3+1 s balkonem v Náchod. Tel. 732 167 291
* Prodám byt 2+1 v OV s balkonem v centru Nového Msta nad Metují, výmra 48 m2.
Cena: 899 000,- K. Tel.: 777 602 884
* Nabízím pronájem pkného zcela
nového bytu v Polici nad Metují. Bytová jednotka v kategorii 2+KK o výme
44m2 za cenu 4 000 K + energie, bytová
jednotka 2+1 o výme 56m2 za cenu 5
000 K + energie. Kauce 3 nájmy. Nízké
náklady na topení. K tomu navíc nadstandardn velký sklep a jedno vyhrazené
parkové stání pro každý byt. Vybavení:
pln vybavená koupelna a WC, nová kuchyská linka bez spotebi, kuchyská
vestavná skí a šatní pedsíová skí,
podlahové krytiny. Kontakt na e-mail:
Nove - Byty-11@seznam.cz nebo tel.:
776 855 749
* Pronajmu byt 1+kk 42 m2 blízko centra v
Náchod, ást.zaízený. Nájemné 4800,-K
v.služeb, kauce 10 tis.K. TEL.:608 21 99 82
* PRODÁM VELMI PKNÝ, ZAIZENÝ, DRUŽSTEVNÍ BYT 1+1 V CENTRU
NÁCHODA. NOVÁ KUCHY, PLASTOVÁ
OKNA, ZD NÉ JÁDRO. IHNED K NAST HOVÁNÍ. CENA 650 000 K. TEL.602 133 170
* Prodám dr. byt 5+1 (96m2) v Broumov, cena 696 000 K. Pi rychlém jednání
možná sleva. Tel:602145289
* Pronajmu byt 3+1 v eské Skalici. Tel.
777027664
* Dlouhodob pronajmu byt 3+1, 75m2, v
klidné ásti Náchod - Branka, nov zrekonstruovaný, parkování u domu, sklep, velké
dtské hišt. Volný od 1.2.2012, Nájem 5500
K + inkaso.Tel.: 776021342
* Pronajmeme byt 1+1 na sídl. u nemocnice v Náchod. TEL.: 608 976 956,
777 29 29 40
* Pronajmu byt 2+1 v centru msta Náchod,
ulice Palachova 1457 u okresního soudu. Byt
se nachází v cihlovém dom ve 4 N.P. bez
výtahu. Cena 5000 +služby, Tel: 774699600
nebo e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám byt 2+1 v OV 78 m2 v Hronov Zbeníku, cena 750.000 K. RK nevolat. Tel.
491 482 393

e-mail: echo@novinyecho.cz

ROZUMNĚ

* Pronajmu byt 1+KK o velikosti 24m2 v
obci Hronov, ul. Havlíkova 240. Cena za
pronájem 2500K + energie + kauce. Tel.:
774 699 600, e-mail: faifr@seznam.cz
* Prodám udržovaný byt 1+kk (37 m2) v
OV v panel. dom v Bloveské ulici v Náchod, klidné místo, krásný výhled, obchod.
Cena k jednání 590.000 K. Tel 602 575 252
* Pronajmu pkný byt 1+1 34 m2, 2 NP
v Novém Mst - Malecí, novjší výstavba
Nad stadionem. Po celk. rekonstrukci, zdné jádro, plastové jádro, plovoucí podlahy,
venk. žaluzie, nová kuch. linka. Dm kompl. zateplenem, JZ orientace, vratná kauce.
TEL.:774 21 61 72
* Prodám družstevní byt 61 m2 se zdným
jádrem, plastová okna, nová koupelna, na
sídlišti v Náchod Plhov. Cena dohodou.
Tel 602 575 252
* Pronajmu byt 3+kk v Náchod s balkonem,
v RD, v klidné ásti blízko centra. Možnost
pronájmu vytápné garáže, pilehlá zahrada.
Nájem 4000,- + energie. TEL.:733 774 788
* Pronajmu byt 4+1, 2 koupelny (126 m2) v
secesním dom z poátku 20. století v centru
Náchoda, cena 60 K/m2. Tel 602 575 252
* Levn pronajmu byt 3+1 v Náchod. Tel.
777 86 96 11
* Pronajmu dlouhodob byt 1+kk s balkonem v Náchod naproti Pikovce nájem
2500 + inkaso. Volný ihned. Tel. 604 634
209, 491 435 295
* Prodám 1+1 Broumov-Olivtín, OV,
28,56 m2, 7. patro paneláku. Tel. 603 967
109, Cena 310.000,- K. RK nevolat
* Prodám DB 4+1 na Plhov nebo vymním (s doplatkem) za menší byt na
Plhov. RK nevolat! Volejte 725252107
* PRONAJMU NOVÝ BYT 2+KK v
Hronov. Nájem 4.900 K + inkaso Kauce
14.700,-K. Tel.602 133 173
* PRONAJMU BYT 1+KK V HRONOV. Cena 3.600,- K + inkaso. Kauce
11.000,- K. Tel.602 133 173
* Pronajmu slunný byt 2+1 v eské Skalici, 2+1 ve Studnici a 3+1 v Náchod. Povinná kauce. Tel. 608 86 98 85
* PRONAJMU DLOUHODOB BYT
1+1, UL.B LOVESKÁ. VÝHLED DO
P ÍRODY, KLIDNÉ BYDLENÍ. VRATNÁ KAUCE 15tisíc. VOLNÝ IHNED.
T.:602747024
* Prodám cihlový byt 2+1 podkrovní v OV s
garáží v Novém Mst n/Met.. Tel.: 774 726 200
* Prodám cihlový byt 3+1 po rekonstrukci
v OV s garáží v Novém Mst n/Met.. Tel.:
774 726 200
* Prodáme zdný byt na Koubovce v 5.
pate, 3+1 v OV. V dom je výtah. Cena:
1.330.000,- K. Kontakt tel. 777 206 201
* Prodám byt 2+1 po celk. rekonstrukci v
Jaromi. TEL.:606 64 36 35
* Pronajmu byt 1+1 v Horním Devíi, cca
63 m2, byt je pln vybavený, plast. okna, cena
nájmu 3000 K + energie, v cen nájmu jsou
poplatky za vodu a internet. Tel. 604 643 843
* Prodám družstevní byt 4 +1 v Broumov na Spoilov. V roce 2013 možnost
pevodu do osobního vlastnictví. Cena
645 000.-K. Tel. 602 586 207
* Pronajmeme byt 1+1 na sídl. u nemocnice
v Náchod. TEL.: 608 976 956, 777 29 29 40
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve Velkém Poíí, 200 m od námstí, po rekonstrukci, kuch.
linka, sporák, plovoucí podlahy, nová koupelna, nájem 4000,-K + 2500,-K inkaso,
volný ihned. TEL.: 603 49 54 79
* Pronajmu sklepní byt 1+1 v centru msta
Náchod ulice Palachova 1457 u okresního
soudu. Cena 2500K + energie + kauce. Tel.
774 699 600, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu pkný byt 1+1 34m2 2 N.P.v
Novém Mst - Malecí novjší výstavba Nad
Stadionem, po celk. rekonstrukci. Zdné jádro, plastová okna, plovoucí podlahy, venk.
žaluzie, nová kuch. linka. Dm kompl. zateplen JZ orientace. Vratná kauce 10 000,-.
TEL.: 774216172
* Pronajmu byt 1+1 v OV v Náchod na
SUN, ulice Bílá 1959, 5.patro, ihned volné.
TEL.: 721 963 679
* Pronajmu byt 1+1+k v Hronov. Tel. 608
11 00 41, 776 869 908
* Nabízím pronájem pkného zcela
nového bytu v Polici nad Metují. Bytová jednotka v kategorii 1+1 o výme
44m2 za cenu 4 000 K + energie, bytová
jednotka 2+1 o výme 56m2 za cenu 5
000 K + energie. Nízké náklady na topení. K tomu navíc nadstandardn velký
sklep a jedno vyhrazené parkové stání
pro každý byt. Vybavení: pln vybavená
koupelna a WC, nová kuchyská linka
bez spotebi, kuchyská vestavná
skí a šatní pedsíová skí, nové podlahové krytiny. Kontakt na e-mail: Nove-Byty-11@seznam.cz

RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Prodám družstevní byt 1+1 v erveném
Kostelci po celkové rekonstrukci: plastová okna,
zdná koupelna. Cena:600 000 K. Pi rychlém
jednání sleva. Tel. 731329193 RK. nevolat.
* Dlouhodob pronajmu byt 3+1, 75 m2, v
klidné ásti Náchod - Branka, nov zrekonstruovaný, parkování u domu, sklep, velké dtské hišt. Volný od 1.2.2012. Nájem 5500 K
+ inkaso. Tel.: 776 021 342
* Pronájem opraveného bytu, nezaízeného, 3+1 v eské Skalici. Okrajová ást,
10 min do centra a k vlak. nádraží. TEL.:
775 303 348

NEMOVITOSTI
* Pronajmu, pípadn prodám garáž v ulici U Cihelny. TEL.: 603 997 309
* Pronajmu práv dostavný rodinný domek 3KK se zahradou. Možno s vybavením i
bez. Ve Velké Jesenici. TEL.: 604908579
* Pronajmu dlouhodob garáž v Náchod.
Tel. 732 167 291
* Prodám rodinný dm v Náchod - Babí,
výborné místo, pízemí garáž, 2+kk, WC,
prádelna, sklípek, kotelna, topení el. možno
i plynem - pívod u domu. Pozemek 1000 m2.
platba možná i protiútem za byt 3+1 v Náchod + doplatek a nebo pokraování hypotéky. Vše dohodou na tel. 606 606 624
* Koupím chalupu v dobrém stavu do 20
km od Hronova. TEL.: 724 004 056.
* Prodám garáž v Náchod Za Kaplikou
za cenu 130 tis.K. TEL.:723 961 582
* Prodám stavební pozemek v Náchod Za
Kaplikou o výme 1230 m2 za cenu 990 tis.
K. TEL.:723 961 582
* Prodám RD ve výstavb (hrubá stavba) 6+1 v
obci Chvalkovice - Miskolezy. Cena 499.000K
Tel. 774 699 600, e-mail: z.faifr@seznam.cz

* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarome. Dm má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1
cena 1.859.000K Tel.: 774 699 600, e-mail:
z.faifr@seznam.cz
* Prodám novostavbu nízkoenergetického
RD 4+1 na krásném klidném míst poblíž
centra Náchoda. Pozemek 630m2. Cena:
2.850.000,- K. RK ne! Tel: 737 786 812
* Pronajmu RD 4+1 v obci Jasenná 7 km
od Jarome. Dm má 2.N.P. a je celý podsklepený cena za pronájem 6000K. Tel.: 774
699 600, e-mail: faifr@seznam.cz

* Pronajmu RD v Náchod v klidné ásti
msta, blízko centra, 2 koupelny, 6 pokoj,
zaízená kuchy, garáž v objektu. Pilehlá zahrada. Nájem 10000,- K + energie.
TEL.:733 774 788
* Prodáme rodinný dm na Kramoln.
2 patra, balkón, 500 m2 pozemek, zastešené sezení na zahrad, parkovací místo
pro 3 auta + garáž. Pímý prodej bez realitky! 603 229 415
* Pronajmu garáž na Komenského ul. Náchod. Tel.608 318 566
* Prodám adový dm v eské Skalici, na
slunném míst s garáží, cena 2 100 000K.
TEL.: 604 172 918
* Prodám krásný slunný pozemek vhodný
pro stavbu RD ve Velkém Poíí - na Kopci
mob: 605 437 524, www.pozemek.wz.cz
* Dlouhodobý pronájem nov zrekonstruovaného rodinného domu+kk 130m2 se zahradou v Dobrušce 7000 K/msíc +poplatky.
Bez RK a pouze pro solidní zájemce. Tel
732203146
* KOUPÍM GARÁŽ v Novém Mst nad
Metují, tel.737 409 572
* Prodám stavební pozemek ve Velké Jesenici, 3 km od Rozkoše, 770 m2, tel. 773 898 198
* Prodám garáž v Broumov. Tel. 776 140 211
* Prodáme stavební parcelu v N. Mst n.M.,
Na Františku, 1182 m2, inženýrské sít pipraveny na hranici pozemku. TEL.:773 585 555

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronájem nových,exkluzivních kanceláí, byt a obchodu v centru N.Msta
n/Met.-“Rychta“.V cen jsou parkovací
místa za domem,užívání zahrady..,pedání
již 1.3.2012.Více info na tel. 602 204 002
* Nabízíme k pronájmu nebytové prostory
v centru erveného Kostelce, ulice 5. kvtna
1072 - kancelá 56 m2 a garáž 19 m2. Cena K
6.000,- msín. Tel.: 733 131 189.
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Tel./Fax: 491 424 522

* Pronajmu NEBYTOVÉ PROSTORY
(prodejnu) v Jaromi- Josefov, hl. ulice,
cca 60m2. Tel.: 739 096 716
* Koupím garáž v Novém Mst nad
Metují. Platba v hotovosti. Nabídnte.
TEL.603 897 986

PRODÁM
* Prodám živé prase. 1kg=38 K. Tel.
606 056 547
* Prodám 6 ks skíní bez dveí IKEA
PAX bílé barvy. Rozmr v230š50h60 5ks a
1ks rozmr v230š100h60. Velmi kompaktabilní. Dále prodám TV plazmu Panasonic
uhlopíka 110cm možno i s držákem na
ze . Nutno vidt. Cena dohodou. Volejte
724259771.
* Prodám rotoped MAGNETIC s poítaovou jednotkou zn. levn. Tel. 775 35 10 76
* Prodám elektrický gril, továrenská výroba,
nerezový na 6 kuat + rošt. Dobrý stav, cena
11 000,-K. Dohoda jistá. TEL.:774 637 229
* Prodám nové díví lyžaské boty na bžky,
vel. 39,5. Cena: K 400,-. Tel.: 604 630 174
* Prodám kvalitní koárek pro dvojata
nmecké výroby Teutonia team Alu. PC 26
000 K, nyní 10 000 K. Tel.: 739 247 651
* Prodám pískovcové desky a obruby ze
starého stavení. Vhodné na zahradní dlažbu,
i dekoraci. Tel:737 777 755
* Prodám dvoupatrovou postel... za symbolickou cenu! Tel.. 732 289 763
* Prodám patrovou kovovou postel
IKEA zn. Tromso rozmr 140x200, bez
matrace. Pod postelí je stolová deska
88x200cm. Prosím o osobní odbr v Náchod. Cena dohodou, tel. 491 433 335
po 19.hod
* Prodám kamna na uhlí. Cena dohodou.
Tel. 725 279 319
* Prodám z pozstalosti paliv. díví - i s
pepravkami, fošny, jasan, smrk, suché - levn! Tel. 604 611 107
* Prodám palivové devo suché balené v
pytlích. TEL.:604 84 41 42
* Prodám akumulaní kamna 6 kW, r.v.
1986, cena 500,- K. Tel. 603 734 054
* Prodám klece pro keka 2 ks s vybavením.
Rozmny 37x34x28 (200,-K) a 25x27x21
(200,-K). TEL.:774 595 981, 490 504 723
* Prodám palivové devo. Cena dohodou.
Volejte 725992088
* Prodám prázdnou hrobku na hbitov
v Náchod, nová vrchní deska s náhrobkem
bez nápisu. TEL.:731 418 518
* Prodám pšenici, jemen, tricitale 350
K/q, pytle výmnou, našrotovat + 50
K. Krmná epa 200 K/q, brambory 700
K/q, erná edkev - významn posiluje
imunitu 8 K/kg, esnek 130, 100 K, celer, por za 10 K/kg, pstované bez umlých hnojiv. Tel. 732 381 524 Slavtín,
e-mali: vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám sendviové izolaní panely stnové, 100x200, 100x250 cm, tl 6cm 250
K/m2, tl 10 cm 300 K/m2, na stny, opláštní, píky, stropy, montované garáže, dílny. Tel. 728 527 366
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* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a
objektivy v jakémkoliv stavu i píslušenství.
Koupím také stereokotouky, meoskopy a
jiné fotopíslušenství a NÁRAMKOVÉ HODINKY. Slušné jednání platba v hotovosti.
Tel. 777 559 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap. obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozstalost. Peníze na
ruku. Pijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

RŮZNÉ
* KÁCENÍ A PROEZY - listnaté i jehlinaté stromy, dále stíhání živých plot a
celková údržba zahrady, samozejmostí je
odvoz vtví, listí, trávy. Tel: 774740614
* Student 4. roníku gymnázia nabízí douování z matematiky a anglitiny. Kontakt:
775 945 354
* Vymním horskou travní sekaku protibžka 4x4 za starý traktor. TEL.:608 754 070
* Pohlídám vaše dít, zkušenosti, spolehlivost. Tel. 774 253 315
* Pohlídám malé dít, starší nemohoucí osobu, poskytnu menší úklid v Jaromi a okolí.
Za rozumné ceny. Tel.: 604 630 174
* Hledám hodnou starší paní /z okolí ul.Bloveská/ pro píležitostné hlídání 4-letého
chlapce. Bližší info na tel.776 100 185
* Hledám douování VŠ matematiky a
stroj. pedmt (Statika, Pružnost a pevnost, Kinematika ...). Tel.: 603 924 042
* ODKLÍZENÍ SNHU - parkovišt, stechy, dvorky, chodníky, na pání s odvozem,
tel: 774437419

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
* Nabízím štátka. Tel. 733605210,
724507795
* Prodám zakrsleného králíka s klecí, stáí
1 rok - 400,-K, more s klecí, stáí 1 rok 200,-K. TEL.:490 504 723, 774 59 59 81

AUTO - MOTO
* Prodám AVII lanový kontejner. Cena
53.000,- + DPH. Tel. 604 259 816

Nebankovní půjčky Provident
TEL.:722 017 653
Pronájem zařízené diskotéky a bytu v Šonově
u Nového Města n.M., celková rozloha 325 m2, nájem
13.000 Kč/měs., možnost budoucího odkoupení.

Více info na tel. 602 103 775
nebo e-mail: milansan@seznam.cz

KOUPÍM
* Koupím nové, staré knihy i celé knihovny, komiksy a asopisy, LP desky, staré pohlednice i celé sbírky. Tel. 777 579 920
* Ihned zaplatím za Vaše staré hraky
zn. ITES, KDN, IGRA, SM R aj., hraky
na bowden, autodráhy, vláky 0, H0, TT, N,
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské vci, obrazy, knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i
poškozené pedmty. Tel. 608 811 683
* ODON KEYZLAR koupím vše po této
rm (OKAM) z erveného Kostelce, také
hledám pamtníky. Tel. 604 72 36 77
* Pohlednice koupím do r.1945 i celou sbírku.Tel. 724 251 357

NÁCHODSKO
776 353 038
Koupím mince, bankovky,
pohlednice, plakáty, mapy

TEL.:606 270 421

20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
N.Město n/M - Dvougenerační (4+1 a 2+1) RD z r. 1985 v klidné části Krčína, pěkná okras. zahrada, pozemek 729 m2 ...............1.790.000,-Kč
Náchod - centrum - Komerční objekt (zast. pl. 620 m2) na atraktivní místě - dle ÚP zóna obč. vybavenosti, pozemek 1.107 m2 ...............2,7 mil.Kč
N.Město n/Met. - RD v pěkných lokalitách - ul. Okrajová-větší 5+1....2,65 mil.Kč!, ul.Husova....2.295.000,-Kč, ul. Rašínova ............ 1,6 mil.Kč!
D.Radechová - RD po rekon. - plast.+střešní okna, plov. podlahy.. - 1,46 mil. Kč,Teplice n/M-RD-2 vel. byty, možnost ubytování .......2,69 mil.Kč
Náchod - centrum - Víceúčel. RD - byt 3+1 a ordinace s vlast. vstupem...2,99 mil. Kč!, Pěkný byt 1+1 (36 m2) u nákup. středisek ...... dohodou
N.Hrádek - RD - část. rekon., 2 byty, půda k vestavbě, na náměstí..790.000,-Kč!, Náchod - Plhov - nadst. byt 3+1, po rekonstr., OV ..1,7 mil. Kč
Slavoňov u N. Města n/M - Hospodářský dům (až 5+1) po část.rekonstr., s chlévy, stodolou a dílnami, pěkné, klidné místo............ 795.000,-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, 603 165 971, 604 756 688
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

NABÍZÍ ROZŠÍŘENÉ SLUŽBY PRO ROK 2012
- ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, POPŘÍPADĚ VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZATÍŽENÝCH
EXEKUCÍ, ZÁSTAVNÍM PRÁVEM AJ. - TEL. 602 204 002

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...

KOPÍROVACÍ PAPÍR SAVE

• povrchová prešpánová úprava
• v jednom balení 3 kusy od barvy
• cena za 1 balení:

• pro každodenní tisk a kopírování
• bal.: 5× 500 listů
• cena za balení

66,66

249,99

LYŽE HEAD XRC CP9 +
VÁZÁNÍ HEAD SX10

LYŽAŘSKÁ OBUV
HEAD EZON 2 7/2 7ONE

79,99 *

• rozměry lyže (při délce 170 cm): špička
110 mm, střed 67 mm, patka 99 mm
• délky: 149 cm, 156 cm, 163 cm, 170 cm

• vel.: pánské: 27–30,5,
dámské: 24,5–27

999,99

INKOUSTOVÉ
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ
HP PHOTOSMART WI-FI
E-AIO

DOMÁCÍ BEZDRÁTOVÁ
MULTIMEDIÁLNÍ
KANCELÁŘ

1 199,99*

1199,00

9499,00

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
ROWENTA FOCUS DZ5131

MATRACE ROYAL
MELANIE 1+1

1 438,80*

999,99

1 199,99*

• výběr z různých titulů DVD
• cena v přepočtu za 1 ks při odběru 5 ks

71,40

299,99*

1999,00

2 398,80*

DVD 3+2

85,68*

PÁNSKÉ A DÁMSKÉ
TRIKO PUMA
• různé barvy
• pánská vel.: M–XXL
• dámská vel.: S–XXL

299,99

359,99 *

NŮŽ

• nerezavějící ocel potažená teﬂonem,
který udržuje dlouhodobě ostří nože
• díky teﬂonové vrstvě se jídlo na nůž
nelepí

11 398,80*

• nabízené rozměry:
80 × 200 cm, 85 × 195 cm, 90 × 200 cm
• cena v přepočtu za 1 ks při odběru 2 ks

1499,50

1 799,40*

29,99

35,99*

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ
WD 3.500 P SE ZÁSUVKOU

• příkon: 1400 W, průtok vzduchu: 68 l/s,
podtlak: 210 mbar, objem nádoby: 17 l

1699,00

2 038,80*

*cena s DPH **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.

RAINBOW POŘADAČ
75 mm

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Hradec Králové – Březhrad komerční zóna, Hradubická 181, Hradec Králové
Platnost akce: 4. 1. – 17. 1. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na: www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

Oslavte s námi 15 let na českém trhu
5987_MAKRO_inzerce_255x370-12_Hradec_Kralove.indd 1

3.1.12 13:44

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Vánoce bez dárků?

Demokracie sama lidi nevychová

Děkujeme touto cestou všem
rodičům MŠ Babí, kteří zakoupili
magnetickou stavebnici, jež udělala dětem při vánoční nadílce velkou
radost. Naši nejmenší byli také mile
překvapeni vánoční tombolou, kterou

Demokracie je majorita vedená.
Záleží na tom, kdo jsou ti, kteří vedou. Po komunálních volbách v našem městě je to zvolený starosta Jan
Birke, dva místostarostové, radní
a zastupitelé města. V Náchodě dobře spolupracuje čtyřkoalice a to se
třeba některým občanům nelíbí. Základem demokracie je kritika svobodná a veřejná důsledná kontrola.
Naše společnost potřebuje kritiky
mužné a odvážné s kuráží. Ovšem ta
pravá kritika je spolupráce a odpovědnost a ne urážky, pomluvy, očerňování a degradace snahy poctivých
a dělných lidí. Občané města mají
možnost a mají mít zájem o dění
ve městě. Mohou se zúčastňovat
veřejných zasedání zastupitelů a posuzovat, diskutovat a ne s odstupem
času kritizovat rozhodování kompetentních zastupitelů.
Demokracie závisí na všech, kteří
nějak společně působí a ovlivňují, vychovávají mladou generaci,
ze které pak mohou být kvalitní
a odpovědní lidé, kteří kromě jiných profesí mohou také být vedeni
pro politickou odpovědnou práci. Nejvíce vlivu na výchovu má

nám pomohli vytvořit všichni rodiče,
zakoupením a zabalením drobného dárku. Tímto ještě jednou všem
rodičům moc děkujeme a těšíme se
na další spolupráci v novém roce.
Kolektiv MŠ Babí, Náchod

Restaurace U Medvěda
ve Stárkově

hledá servírku
(číšníka)
Kontakt p. Vlachová 607 466 466
Kon

ZDEKA

JORDÁNOVÁ

a
pednášk

Malá výrobní firma specializující se
na zakázkovou textilní výrobu přijme
technickou pracovnici
v oboru přípravy textilní výroby
Požadavky: vzdělání ÚSO, práce na PC, řidičský
průkaz skupiny B

Dále přijme
krejčovou pro výrobu střihů
Kontaktní telefon: 777 737 122

„Bu sám sebou“
Kdy: 23. 2. 2012
Kde: divadlo Dr. J. ížka Náchod Beránek
as: 19 hodin
Vstupné: 240 K

Prodej vstupenek bude zahájen 1. 12. 2011 v Informaním centru
Náchod, Uffo Trutnov, Jarom, knihkupectví AMBRA Hradec Králové
(vlakové nádraží). Možnost zaslání eskou poštou.
Objednávky na e-mailu: kasnarovam@seznam.cz.
www.kineziologie.zaridi.to, Michaela Kasnarová, tel.: 604 573 379.

CHLAPCI a DĚVČATA
ve věku 8 – 13 let!
Bolí Vás záda? Hrbíte se? Máte
jedno rameno výš než druhé?
To vše se dá odstranit cviky

pull-push systému,
který pro Vás připravil
Sokol Náchod
Chcete-li se zbavit bolestí,
mít pěknou postavu a navíc
vystupovat ve skladbách
s hudbou dostavte se
ve STŘEDU 18.
LEDNA 2012
v 15 h do šatny
žen sokolovny
v Náchodě

NOVOROČNÍ PŮJČKA
* soukromý investor
* velmi nízký úrok
pro první rok splácení
* neřešíme registryy
* půjčíme matkám na MD,
důchodcům, OSVC
C
* volejte ﬁn. poradce
ce

775 271 693
3
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závisí na vzájemné bilanci slušnosti
a neslušnosti, důvěry a nedůvěry.
Kdo nechce objektivně vidět to,
co se za pouhý jeden rok v Náchodě
zlepšilo, ten tu důvěru ke starostovi
a zastupitelům města nemá, ale přesto
si dovolí kritizovat a urážet. Ať přijdou
takoví občané na veřejné zasedání zastupitelstva a tam uvedou, čím oni by
zlepšili kvalitu života občanů. Jsem
přesvědčen, že pan starosta Jan Birke,
místostarostové, radní i zastupitelé
města Náchod si vedou dobře, funguje koalice a postupně se daří volební
programy plnit. Oceňuji jako někdejší
místostarosta a radní města Náchoda
v době polistopadové práci pana starosty Jana Birke a všech jeho kolegů
a především i fakt, že se veřejně zastal
kolegů z koalice a odsoudil pokusy
zpochybnit společnou snahu o zkvalitnění života občanů Náchoda.
Přeji panu starostovi a všem jeho
kolegům řádně zvoleným i zaměstnancům radnice do nového roku, aby
si vzájemně pomáhali a spolupracovali tak, abychom my, občané města
Náchoda, vnímali a užívali všeho, co
se jim pro nás podaří vykonat.
Mgr. Tomáš Vašina

rodina, škola, státní správa, literatura
a umění, církve a všeobecně dobří
lidé a jejich skutky. Vnímáme jako
občané města dění v něm? Žijeme
zde rádi? Ctíme tradice a vážíme si
památek a přírody, ve které žijeme?
Pak také vidíme i to negativní, třeba
opakovaně ničené lavičky u Metuje,
posprejované objekty, zanedbané
plochy, psí exkrementy atd.
Měli bychom také vnímat to
pozitivní, co se změnilo během jednoho roku k lepšímu pod vedením
pana starosty Jana Birke a nové rady
a není toho málo. Řešení dopravy,
obnova prameníku v Bělovsi, udržení pořádku ve městě. Naproti tomu
ale častá lhostejnost, nevšímavost
a snahy některých rádoby Náchoďanů nějak očernit, zpochybnit,
degradovat jejich dobré úmysly.
Kdo se nikdy sám nezkusil
aktivně zapojit do tvorby něčeho
prospěšného pro společnost, ten
může být pak tím, kdo kritizuje,
kdo si neváží a uráží, píše pomluvy a polopravdy, hanebné výmysly
apod. Takoví a jim podobní se neúčastní veřejných jednání a otevřeně nevystupují. Klima města

ÚVĚROVÉ CENTRUM
Akční nabídka!
z rychlé půjčky do 5 000,- Kč
z individuální posouzení

neban

půjčk

kovní

a na c
okoli

v

Nebankovní hypotéky

z vyplácení úvěrů i exekucí
z nemovitost může být i třetí osoby

Hypotéční úvěry - Americké hypotéky
Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů
Rychlé vyřízení – vyhodnocení žádosti zdarma

Tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
www.cfservis.cz

Talíř plný chutí
a vůní
Novoroční přípitek
Vánoce se rychle překulily do nového kalendářního roku. Ačkoli ekonomické
prognózy nejsou příliš optimistické, můžeme si i v roce 2012 zvednout náladu dobrou krmí. A také si připít vínem. Doufáme, že jsme již v loňském roce
přesvědčili naše čtenáře, že nejlepší volbou je kvalitní víno z našich vinic.
A proto se ocitáme opět na jižní Moravě, v malebné obci s pěkným názvem
Prušánky. Svůj vinný sklep nám otevře pan Milan Vašíček, majitel rodinného
vinařství, které obhospořaduje 3,5 ha vlastních vinic. Firma vznikla před deseti lety a vyrábí vysoce kvalitní přírodní přívlastková vína, ve kterých je kladen
hlavní důraz na osobitost a jedinečnost. Ve sklípku můžete ochutnat odrůdy
Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Tramín červený, Rulandské šedé, Rulandské
bílé, Sauvignon, Ryzlink vlašský či Rulandské modré, Merlot, Cabernet Moravia
a Dornfelder, z nichž mnohé jsou ověnčeny vinařskými cenami.
Vinařství se nachází přímo ve vinařské vesničce zvané Nechory. Jeho součástí
je i penzion Nechorka s vinným sklepem, kde se mohou návštěvníci ubytovat
a prožít zde příjemné posezení s degustací vín pod názvem Vinařův večer.
Tak si tedy výborným moravským vínem alespoň symbolicky připijme
na zdraví, které je pro nás všechny nejdůležitější hodnotou, se kterou zdoláme
příští rok. A vykročte do roku 2012 pravou nohou! K přípitku doporučujeme
lososový tatarák.

Lososový tatarák
400 g erstvého lososa, 50 g kapar, 2 snítky petrželové nat, 2 snítky kopru,
1 chilli paprika, 2 šalotky, mletý pep, sl, 1 citron, 1 lžíce dijonské hoice,
50 ml olivového oleje.
V míse dkladn rozšleháme sms olivového oleje s hoicí, š ávou z citronu,
solí a pepem. Najemno nasekáme bylinky, papriku, šalotku a kapary. Vše promícháme a uložíme do chladniky. Vykostného lososa opláchneme a osušíme
papírovou kuchyskou utrkou. Maso opatrn odízneme od kže a nakrájíme
na tenké plátky, které ješt ostrým nožem nasekáme na drobné kousky. tvrtinu bylinkové smsi odebereme a použijeme jako dresink, zbytek promícháme
s lososem, ochutíme solí, pepem a citronem. Tvoíme malé tataráky, zdobíme
je citronem a bylinkami.
Další recepty do nového roku najdete na webu ECHA v sekci Partneři.
Text připravili Bc. Petr Kozák a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu rmy AUTOPRODEJ ROHAN

jrohan.cz

z

www.autoprode

náhradní vozidlo

(v případě ponechání vozidla v servisu)

* stěhování bytů,
kanceláří a nadměrných
předmětů
* zámečnické práce
* drobné stavební práce
tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327

Spolehlivě

Diskrétně

24 hodin denn

P

3
tel.: 491 453 45

STALOS
T
OZ
VETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PDU, SKLEP, DM

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle
739 275 119
www.pujcime-vam.cz
Potebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
pedmty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, devo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbran apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozstalosti, z pdy,
i pi sthování.
PO - zaveno, ÚT - T 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

str.

Tel./Fax: 491 424 522

KOÁRKOV
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Běžná cena:

6990,- Kč
Po předložení tohoto
inzerátu cena:

www.kocarkov.cz

5990,- Kč

AKCE

2

Prodejna dětských potřeb, na 100m plochy.
kombinované, sportovní, golfové kočárky,
autosedačky, fusaky, postýlky, dětský nábytek,
kojenecké potřeby, dětské jídelní potřeby,
hračky, kojenecké a dětské oblečení
I přes zvýšení DPH jsou u nás ceny autosedaček stejné jako po celý loňský rok.

na kombinovaný kočárek V-Cross,
V-Travel od fy. BABY WORLD
více než 50 barevných kombinací
Najdete nás v Náchodě, Hurdálkova 357
(za kinem Vesmír), tel. 774 049 794
akce platí do 31. 3. 2012

608103810, 606270421

Mediaservis s.r.o.

PRODEJ A MONTÁŽ

PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH
OKEN A DVEŘÍ

DRŽITEL

ISO 9001 a 14001

Sleva

30%

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K,
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K,
BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.

Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”
PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

OL

pro oblast: Dolní Radechová

Machov+Nízká Srbská
Rasošky
Nové Město nad Metují
(Husovo nám. a okolí)
práce je v ranních hodinách každý
den pondělí až sobota.

Vhodné jako přivýdělek.
Informace: Doručovací středisko
Hrašeho 15, 547 01 Náchod
tel.: 491 422 337, 602 687 833, 724 006 879

C H O D N Í P RO S
TO
v Náchod

OB
NÉ

Pasáž na Kamenici
ci

RY

V

Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

hledá doručovatele pro roznášku
denního tisku a letáků

Tel.: 777 152 750
Obec Bukovice vyhlašuje

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA MÍSTO ŘEDITELE/KY:

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

z prodej nábytkového a stavebního kování
z plošných materiál z kuchyských desek
z parapet z bytových doplk
z veškerý sotiment truhláské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!
Tyršova 200, NÁCHOD - kování 491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156
Podbradova 230, Náchod - plošný materiál 491 423 666

Základní škola a Mateřská škola Bukovice, okres Náchod

Předpoklady pro výkon funkce:

ROZVOZ OBD
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obd pro rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAÍME KLASICKÁ ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K. Bereme stravenky

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových voz FORD

Nabízíme kompletní servis voz znaky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl
• opravy karoserií a lakování
• pípravy STK a emisí

Volejte 728 386 034
Vhodné pro dchodce
a matky na mateské.

ROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové msto n. M., eská
Skalice, Hronov, ervený Kostelec, Jarom

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

eskoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz
www.ford-skorpil.cz

SMART
S
PŮJČKA
P
Nejvýhodnější podmínky v regionu
Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost až do domu

Máte dítě v 5. či 9. třídě?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost!
Jiráskovo gymnázium v Náchodě

Rychlé jednání z 5 – 50 000,-Kč
Teplice n. M., Adršpach a okolí
Meziměstí a okolí
Broumov a okolí
Hronov, Č. Kostelec a okolí
Nové Město n. M. a okolí
Náchod a okolí

734 474 649
720 688 880
608 851 221
604 216 189
774 687 508
725 317 668

zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří
ve čtvrtek dne 19. ledna 2012.
Program
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a hudební vystoupení,
výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník …
16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči.
Informace o čtyřletém gymnáziu.
17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči.
Informace o osmiletém gymnáziu.

Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491423243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy
a jiných sypkých
materiálů.
Uklidíme
a odvezeme

sníh

TEL.: 602 145 222

z vzdělání a pedagogická praxe dle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů,
z znalost problematiky řízení ve školství
a školských předpisů,
z občanská a morální bezúhonnost,
z dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
z
z

ověřené kopie o dosaženém vzdělání,
čestné prohlášení o průběhu všech

předchozích zaměstnání včetně časového vymezení,
z strukturovaný životopis,
z koncepce rozvoje školy (max. 2
strany strojopisu),
z výpis rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
popř. doklad o jeho vyžádání,
z četné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění,
z lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele typu
školy, na níž se konkurz vyhlašuje.
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2012

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. ledna 2012 (včetně) na adresu:
Obec Bukovice
Bukovice 78
547 01 Náchod

Kontakt: tel: 491541134
e-mail: obec.bukovice@iol.cz
www.obecbukovice.cz

Obálku označte: „Konkurs – ZŠ a MŠ Bukovice“ – neotvírat
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně
ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem.

RGP CZ s.r.o an injection molding company
based in Nachod with international clients
looks for a plant and administration
manager position.
The right candidate must be fluent in English or German except Czech language,
be an chemical or mechanical engineer minimum 5 years experience in the plastic-automotive-chemical industries with injection or extrusion molding or die
cutting background.
He/She must have at least 3-4 years experience in the injection tooling and plastic
raw material and have been a part of a ISO/TUV certification before.
Must be able to travel in abroad and domestically.
Must be communicative and good with people.
His responsibilities will be to deal with plant personnel, production manager,
quality person, customer and suppliers.
He must know how to use PC/laptop and be very well oriented in computer
langauges like WORD, EXCEL, POWER POINT
Please send your CV confidentiality to Michael Stefanidis, at
mike.stefanidis@glebusalloys.com or call at 603 874 135.
The position calls for immediate employement.
Katarína Dvořáková
RGP CZ s.r.o.
Špreňarova 1803, 547 01 Náchod

tel. 491 433 801
fax. 491 433 805
mob. 731 575 351

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Noviny ECHO – již devatenáct let na mediálním trhu Náchodska
V roce 1994 vyšlo první ECHO.
Nyní, na počátku roku 2012, máte
v rukou první číslo již devatenáctého
ročníku našich informačních novin,
které jsou kromě náchodského okresu šířeny i v hraničních lokalitách
(přiléhajících k Náchodsku) okresů
Trutnov a Rychnov nad Kněžnou.
Aktuální počet výtisků jednoho čísla
ECHA nyní dosahuje 25 000 exemplářů. Stále oblíbenější je i naše webová prezentace (www.novinyecho.
cz), kde si můžete přečíst ECHO
ve virtuální podobě ve formátu PDF.
Během uplynulých let jsme v souhrnu vydali miliony výtisků a stali se
vyhledávaným nástrojem pro soukromou i firemní inzerci. Samozřejmostí však stále zůstávají redakční
stránky, kde najdete zprávy z našeho
regionu, pravidelné rubriky, rozhovory, soutěže apod. Stránky novin
ECHO jsou otevřeny i příspěvkům
od čtenářů v podobě textů či fotografií. Nejsme inzertní noviny. Nejsme klasické noviny. Jsme ECHO

– informační noviny, které úspěšnost
na regionálním mediálním trhu staví
na třech základních pilířích: vysokém
nákladu, kvalitní distribuci a pestrém
obsahu. I v naší redakci se stále více
uplaťňují nové technologie. Soukromou nekomerční inzerci si tak můžete zadat prostřednictvím formuláře
na našich webových stránkách, kde
můžete zvolit i formu bezhotovostní

Foto náchodského ohňostroje: Josef PEPA Voltr

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE
INZERUJTE V POLSKU!

(&+2

Tel. 602 103 775

Oblastní nemocnice Náchod a.s. vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení pracovního místa:
Stavební technik
Náplň práce:

Dále požadujeme:

- koordinace a kontrola činnosti spojené
s investiční výstavbou
- správa stavební dokumentace
- předprojektové návrhy dispozičních změn
- komunikace s projekčními kancelářemi
- komunikace s příslušnými orgány státní správy
a samosprávy

- znalosti z investiční výstavby
a rozpočtování staveb
- odpovědnost a časovou ﬂexibilitu
- dobrá znalost práce s PC, konkrétně v AutoCADu
nebo obdobných programech
- orientaci v problematice zdravotnického provozu
- morální a občanská bezúhonnost
- řidičský průkaz min. skupiny B

Kvaliﬁkační požadavky:

- vzdělání minimálně SŠ stavebního směru
- min. 5 let praxe na obdobné pozici
- praxe v oblasti zdravotnictví výhodou
Přihlášky zasílejte na adresu:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Mgr. Lukáš Holub, vedoucí Oddělení personálního
rozvoje a mezd
Purkyňova 446, 547 69 Náchod

platby. Využít můžete pochopitelně
i klasickou elektronickou poštu s naším redakčním e–mailem echo@novinyecho.cz. Jsme však noviny a dobré noviny nemají jen nějaká kontaktní
místa či odkazové linky ve virtuálním
prostředí internetu, ale disponují redakcí. Ta naše se nachází v Náchodě
v Krámské ul. č.p. 29 (naproti OD ZEFYR). Redakce je otevřena od pondělí
do pátku v době od 8 do 15.30 hod.
Jsme samozřejmě připraveni věnovat
se Vám i mimo tento čas, pokud si
s námi předem smluvíte schůzku.
Dovolte mi, abych popřál všem
čtenářům, příznivcům, přátelům
a obchodním parterům novin
ECHO klidný a úspěšný rok 2012.
Těšíme se na spolupráci s Vámi. Děkujeme za důvěru, která je pro nás
i závazkem pro další práci.

Nástup od:
1. 2. 2012 nebo dle dohody
Uzávěrka přihlášek:
25. 01. 2012

Husitská 11, Nové Msto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVENÁ
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za redakci novin ECHO Mirek Brát
(noviny ECHO se již devatenáctým
rokem tisknou v ofestové tiskárně
UNIPRINT Rychnov nad Kněžnou)

R
E
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A
T
A

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali Haně Řezníčkové Kukulové a jejím kolegům za krásný Vánoční koncert Městské
dechové hudby. Ten se konal
v Červeném Kostelci 14. 12. 2011
v 18 hodin v Divadle J. K. Tyla.
Všichni účinkující podali
nádherné výkony a ukázaly nejen starší generaci, ale i dětem,
že dechovka není jen dechovka.
Děkujeme,
rodina
Zelených

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

- životopis s přehledem profesní praxe
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřené doklady o dosaženém vzdělání

str.

Máte zájem o profesionální fotky? Super
ceny vetn vizážistiky. Hana Krausová
- fotografka tel. 775 944 470.

ECHO

MANIKÚRA - PEDIKÚRA
Lenka Grulichová
• Suchá (přístrojová) pedikúra
• Modeláž nehtů
• Manikúra
• Prodej kosmetiky k péči o ruce, nehty a nohy
• Dárkové šeky
Pracovní doba dle tel.objednávek Tel. 605 88 77 21
Havlíkova 654, ervený Kostelec

Školní družina ZŠ Komenského přeje krásný nový rok 2012
Už jen vzpomínáme s dětmi
na adventní čas, strávený ve školní družině, kdy jsme samy pekly
a zdobily cukroví, vyráběly vánoční dekorace a přáníčka a těšily se
na Vánoce. Celý tento vánoční čas
jsme ukončily vánoční besídkou,
kde jsme si připomněly vánoční zvyky a tradice, zasoutěžily si
a rozbalily dárky. Už teď se těšíme,

co nás čeká v novém roce 2012 a všem v tomto roce přejeme pevné
zdraví a spokojenost.
Děti a vychovatelky ze ŠD
ZŠ Komenského Náchod

ASEM“
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