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Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:

Operátor gumárenské výroby
mzda 25 000 Kč
Uvedena je hrubá mzda včetně beneﬁtů po zapracování. Třísměnný provoz, pracoviště Červený Kostelec nebo
Velké Poříčí.
www.sgc.cz
tel.: 491 467 442, e-mail: personalni@sgc.cz

PŘIVÝDĚLEK
Hledáme SPOLEHLIVÉHO DISTRIBUTORA NOVIN ECHO
pro oblast Náchod – Skalka a okolí Drtinova náměstí
(Staré Město). Více informací na e-mail: echo@novinyecho.cz
nebo tel. 602 103 775 (nejlépe SMS)

26 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

Štědrý den
v muzeu
Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují nebude mít zavřeno
ani na Štědrý den. Právě na 24. prosince je zde plánována akce s bohatým doprovodným programem pro
celou rodinu. Ale jen od 10 do 15
hodin. Potom už „hajdy“ domů
ke stromečku!

Byty pro
seniory
Město Broumov realizuje výstavbu
desítky bezbariérových bytů pro seniory nad 60 let věku (z Broumova
a okolí). Dokončení je plánováno
na léto 2017. K dispozici pro obyvatele bytů bude i pečovatelská služba.

PRONÁJEM
KANCELÁŘSKÝCH
PROSTOR

Pronajmeme kancel
ářské
prostory o rozměru
165m2
v Červeném Kostelci
nedaleko od centra
města.
Parkovací prostory
vyhrazeny u budovy
.

Tel: 737 777 755

ZAHÁJENÍ PROVOZU AMBULANCE
KLINICKÉ LOGOPEDIE V BROUMOVĚ
Dne 1. 11. 2016 zahájila provoz AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE
LOGOPRIM s.r.o. V BROUMOVĚ, která poskytuje specializovanou
logopedickou péči dětem i dospělým pacientům na základě doporučení praktického lékaře
nebo lékaře-specialisty. Logopedická péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami
a je poskytována v každý pracovní den v týdnu.
OBJEDNÁNÍ NA TEL. 608 295 933 V PRACOVNÍ DNY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!
OKNA – plastová – hliníková – dřevěná
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA
VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC
– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY
www.myhaus.cz
Na Kozinku 13, 549 31 Hronov
www.vsmix.cz
Tel.: 774 701 717
e-mail: info@vsmix.cz

KOŽENÁ
GALANTERIE
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,
ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK
TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY
EMIPO, BELMIL, KARTON P+P
KAMENICE 142,
PLHOVSKÁ 339, NÁCHOD
PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD

Starosta Náchoda Jan Birke přijal v obřadní síni reprezentantky mažoretkového sportu, které dlouhodobě dosahují
výborných výsledků a úspěšně reprezentují město na řadě závodů a mistrovství.V letošním roce to byla například
účast na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu v Praze, odkud si dívky odvezly celkem 5 titulů MISTRA SVĚTA
a k tomu další 4 skvělá medailová umístění.
Foto Josef Pepa Voltr

Troubení koled
Náměstí městysu Nový Hrádek
bude 23.prosince dějištěm akce
Troubení koled. Trubači nasadí nástroje k ústům v 16.15 hodin. Dodejme,že troubení koled je dávnou
tradicí, kterou byla vyjadřována radost nad narozením Krista.

Zpívání
na náměstí
Vinotéka u Sv. Mikuláše a pěvecké
sdružení CANTUS spojily síly k akci
Vánoční zpívání na náměstí. To proběhne 21. prosince od 16 hodin
na náměstí Čs. armády v Jaroměři.

www.gatenachod.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 5. 12. 2016 uplyne jeden smutný rok, kdy nás
navždy opustila naše drahá manželka, maminka,
babička, prababička a sestra,

paní

Zdeňka Janečková,
rozená Volná.

Kdo jste ji znali, prosím, vzpomeňte
eňte s námi.
ar a Irena
Manžel Jaromír, dcery Dagmar
s rodinami

Objevte své jedinečné nastavení
Nejen vánoční atmosféra se ponese
Vilou Čerych v České Skalici. Blanka
Junová se vrací se svou Jedinečností.
Ve středu 7. prosince se na setkání
dozvíte, jak metoda Human design
popisuje jedinečné nastavení našeho způsobu rozhodování. Každý
v sobě máme svou vnitřní autoritu,
svůj hlas pravdy, který nás bezpečně

vede životem. Když se ho naučíme
vnímat, ušetříme si tím spoustu
energie. Přijít mohou všichni ti, kteří chtějí objevit své jedinečné nastavení a především způsob, jak ho žít
v každodenním životě. Setkání začíná v 18 hodin a vstupné je 90 korun. Na akci se přihlašujte na čísle
491 451 116 nebo 773 966 939.

Účast větší, než jsme čekali
Setkání dřívějších pracovníků dnes
již zaniklého výrobního družstva
invalidů VZOR NÁCHOD se konalo 5. 11. 2016 ve velkém sále hotelu
Vatikán v Náchodě. Účastníků přišlo tolik, že zaplnili celý velký sál.
Původně jsme se všichni domnívali, že přijde asi 50 dřívějších zaměstnanců VZORu, ale tak velká účast
překvapila nejenom pořadatelky,
ale i dřívějšího předsedu VZORu
pana Jaroslava Stránského. Pan

Stránský přivítal účastníky setkání
a to i přes to, že je mu již nad 80
let. Poděkování také patří i zaměstnancům hotelu Vatikán, kteří všech
90 účastníků setkání obsluhovali.
Protože mělo setkání velký úspěch,
a to i díky pozvánce otištěné v novinách Echo, většina dřívějších zaměstnanců VZORu si přála uspořádat v budoucnu ještě další, podobné
setkání.
Za pořadatelky setkání Zdena H.

e-mail: echo@novinyecho.cz

ECHÁRNA
Rockový muzikál
Rockový muzikál není v dnešních
časech nic neobvyklého. Poněkud
vás však zarazí, pokud je jeho pořadatelem Římskokatolická farnost
Josefov. Ta v prostorách kostela Nanebevstoupení Páně v Josefově nabídne farníkům i veřejnosti rockový
muzikál Narozený. Datem a časem
je 10. prosinec od 18 hodin.

Policko
je název nové výpravné publikace
s regionální tématikou.Autorem je
Oldřich Jenka. Knihu vydalo nakladatelství JUKO. Kromě kapitol
o jednotlivých obcích Policka obsahuje i samostatné oddíly o Ostaši,
Hvězdě, Hejšovině apod.

Broumovsko
2017
Nástěnný kalendář města Broumova pro rok 2017 je tvořen obrazy
Václava Šafáře. Kalendář je věnován stému výročí od narození tohoto umělce, který velkou část svého života spojil právě s metropolí
Broumovského výběžku. Kalendář
je k zakoupení v Informačním centru Broumovska.

Cesta do Uher
je název cestopisné přednášky
Ing. Luboše Hanuše, která proběhne 8. prosince v 18 hodin v Městské
knihovně v Novém Městě nad Metují. Pořadatelem je Klub českých
turistů.

Jelichov Cup 2016
V Jaroměři proběhne v termínu
od 9. do 11.prosince již 13. ročník
tradičního halového fotbalového
turnaje Jelichov Cup. Představí se
zde 30 týmů z celé ČR. Místem konání je sportovní hala ASVAJ.

V Polici nad Metují se připravuje
přeložka čapího hnízda
V Polici nad Metují proběhlo setkání stran zainteresovaných do připravované přeložky čapího hnízda v Polici nad Metují na komínu
bývalé keramičky. Čápi na tomto
komíně hnízdí dlouhodobě a pravidelně dlouhou řadu let. Zájmem
majitele firmy Hauk, Správy CHKO
Broumovsko a ornitologů je hnízdiště zachovat na původním komínu.
Vzhledem k dřívějšímu provozu
komínu byla na komíně v minulosti instalovaná podložka, na kterém čápi postavili hnízdo, která
začíná v současnosti nabývat větších

rozměrů. Vzhledem k tomu, že konstrukce podložky se nachází mimo
osu komínu, a hlavně z důvodu, že
hnízdo má nyní již velkou hmotnost, mohlo by časem dojít k jeho
zřícení. Provoz komínu keramičky
skončil a majitel objektu je ochoten
umožnit přesunutí hnízda do osy
komínu tak, aby čapí stavba byla
stabilní. O způsobu řešení se zatím
jedná, ale jako nejpravděpodobnější
varianta se jeví sundání hnízda jeřábem na zem, a po kontrole koruny
komínu instalace hnízda umělého,
které si čápi časem dostaví sami.

Posouzení stavu hnízda dne 22. 11. 2016

Soutěž harckých
kanárů
Máte pocit, že vám na začátku nového roku 2017 nebude do zpěvu?
Neklesejte na mysli a inspiraci hledejte například na 81. Mezinárodní mistrovské soutěži ve zpěvu
harckých kanárů, která proběhne
v prostorách Důstojnické besedy
v Josefově (od 6. do 7. ledna 2017).
Právě termín 6. ledna bude vyhrazen veřejnému poslechu vítězných
kolekcí. Jak reaguje na soutěž harckých kanárů český slavík – se agenturám zatím zjistit nepodařilo...

Tel./Fax: 491 424 522
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EU - T

info: 777 602 884
www.realityeu.com

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

Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ................... 1 650 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ................... 5 990 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž.............................. 949 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M.................... 2 690 000,- Kč
Poloroubená chalupa ve Vernéřovicích, elektřina, voda, pozemek 3 412 m2 ......................... 590 000,- Kč

Poděkování

28. 9. 2016 ve večerních hodinách jsem si o dovolené v Náchodě zlomila
kotník. Chtěla bych tímto poděkovat personálu náchodské nemocnice
za velmi příjemné chování a zmínit se i o práci zdravotníka na sádrovně.
sádrovn
vně.
vn
ě.
V Žatci při kontrole náš pan doktor prohlásil: „Tak precizně
udělanou sádru jsem již léta neviděl.“ Dobře, že v náchodskéé
nemocnici pracují tak šikovní a vstřícní lidé. Děkuji.
Hana Rampasová, Žatecc

Půjdem spolu do Betléma
Vlastivědný spolek Červený Kostelec pořádá svou další tradiční červenokosteleckou výstavu - tentokráte
na téma betlémů a jejich tradice
u nás. Na výstavě bude představeno
několik desítek překrásných malých
i velkých betlémů ze dřeva, papíru
i dalších materiálů, statické i pohyblivé. Jednotlivé betlémy pochází
ze soukromých sbírek regionálních

sběratelů. Výstava byla zahájena
ve čtvrtek 1. 12. 2016 v 16:00 hodin slavnostní vernisáží spojenou
s malým občerstvením a hudebním
vystoupením žáků ZUŠ Červený
Kostelec. V následujících dnech, tj.
od pátku 2. 12. 2016 až do neděle
11.12.2016 bude výstava přístupná
každý den, vždy od 9 do 12 a od 13
do 17 hodin.
(red)

Betlémské světlo
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko
zažehnuté v místě narození Ježíše
Krista – Betlémě – k nám letos dorazí již popětadvacáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru
vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak
byla založena novodobá vánoční
tradice. Úplně poprvé plamínek
přicestoval v roce 1986 letadlem
do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu
a televize na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské
světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou

skautů a skautek poprvé putovalo
v prosinci 1989 až pod sochu sv.
Václava v Praze. Betlémské světlo
k nám tradičně poputuje z Vídně,
kde ho rakouští skauti a skautky
předají skautským delegacím z celé
Evropy. Za Česko tradičně přeberou plamínek skauti a skautky
z Brna.
V Náchodě se akce s rozdáváním Betlémského světla bude konat
22. 12. 2016. V 17:00 začne průvod
z hlavního nádraží po Kamenici
a od 17:30 se bude světlo rozdávat
na Masarykově náměstí.
Za středisko Junák Náchod
Ondřej Fáborský

Nástroje pro orchestr

Stěnavan
jubilantem

Polický Symfonický Orchestr se osamostatnil z podpůrného zázemí,
které mu poskytovala Základní umělecká škola v Polici nad Metují. Tato
emancipace však přinesla i finanční
problémy, kdy hudebníci potřebují
nové nástroje a další vybavení v celkové hodnotě 360 000,-Kč. Obrátili se
tedy na veřejnost s žádostí o finanční
podporu. Zvolili formu velice moderní. Přispět můžete prostřednictvím
webové prezentace www.hithit.com
Jedná se o metodu tzv. crowfundingu
– hromadného financování.

Smíšený pěvecký sbor Stěnavan slaví 45. výročí existence. V letech minulých čítalo toto pěvecké těleso až
padesát osob, nyní má třicet členů.
A jak nejlépe oslavit výročí pěveckého sboru? Samozřejmě koncertem! Ten se uskutečnil v Městském
divadle v Broumově. Na programu
byly zejména české národní písně
skladatelů Suka, Dvořáka, Smetany
a dalších.

Kamion
Coca – Cola
Na trh byl tento legendární nápoj
uveden již v roce 1886. Jeho původní verze obsahovaly i kokain a víno.
Od roku 1888 je sycen oxidem
uhličitým. Coca-Cola dobyla svět
a její obří kamion dobývá v předvánočním čase i centra českých měst.
Podívat se na něj můžete například
13. prosince od 16 hodin na Husově náměstí v Novém Městě nad
Metují. Mise Coca – Coly zde má
charakter charitativní akce s doprovodným programem pro děti.

Vánočním stromem v Náchodě je letos smrk ztepilý, který Náchod dostal darem
od Radka Novotného z Řešetovy Lhoty. Z důvodů bezpečnosti byl strom odborně
zkrácen na jedenáct metrů. Slavnostně rozsvícen byl v neděli 27. listopadu.
(foto z instalace stromu na centrálním náchodském náměstí: echo)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Na skok v Africe

Rozhovor o hvězdách i hvězdárně
Na profesním portálu Best of
(na webové adrese www.ibest.of )
naleznete rozsáhlý rozhovor našeho redakčního kolegy Mirka Bráta
se ředitelem Hvězdárny v Úpici
Ing. Marcelem Bělíkem (viz.fotografie). Dodejme, že úpická hvězdárna byla otevřena již v roce 1959

a její specialitou je pozorování Slunce. Má i důležitou roli v popularizaci
astronomie a nabízí pro širokou veřejnost astronomická pozorování.
V programu má i projekty zaměřené
na školská zařízení. V současnosti
se jedná o příspěvkovou organizaci
Královéhradeckého kraje.

„Hvězdička betlémská“ navštíví děti
v Divadle J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Páteční dopoledne 2. prosince,
bude v Divadle J.K.Tyla v Červeném Kostelci opravdu již vánoční.
Hudební divadlo dětem z Hradce
Králové a jeho autorka a interpretka
Michaela Novozámská dětem přivezou „Hvězdičku betlémskou“ – vá-

noční koncert plný koled
a vánočních písní. „Ale
nebude to jen společné
zpívání s dětmi, na které
se moc těším.“ Řekla nám
Michaela Novozámská.
„Seznámím děti se třemi
mudrci, kteří se vydají
za Ježíškem do Betléma
s dary a děti s nimi cestou
zažijí veselé momenty a zazpívají si i s nimi koledy. Vánoční dny jsou v kalendářním
roce vyjímečně slavnostní. Jsou
to svátky dobrých lidí a srdcí, milosrdenství – svátky dobra. A tak
mi dovolte, abych poděkovala náchodské firmě CDS Náchod, která
nám pravidelně pomáhá při koncertech pro děti v Náchodě a nyní
i v Červeném Kostelci. Firma CDS
Náchod, s.r.o. přiváží již několik
let na naše koncerty děti z míst, ze
kterých by se do divadla dostávaly
kvůli dopravě s velkými obtížemi.
Patří Vám náš dík a nejen náš. Patří
Vám hlavně dík dětí, které naše koncerty díky Vám navštíví.“ Tak tedy:
Vánoce, Vánoce přicházejí a přejme
si, aby byly šťastné a veselé. /bmil/

Usadili se na prvním místě v tabulce
V dalším kole Východočeské ligy
basketbalistů přivítali náchodští
muži v hale na SPŠ stavební tým
Vysokého Mýta s výsledkem 71:64
/36:26/. V dalším kole zajížděli náchodští jako favorit do Svitav, kde
tuto roli potvrdili pouze v 1.poločase. Po přestávce se bohužel nedařilo ani jednomu hráči Náchoda,
domácí hráli s chutí a k tomu ještě
nepřesní rozhodčí a byl z toho překvapivý výsledek a první prohra
Náchoda v sezoně 64:56 /16:33/.
V neděli 13.11. jeli basketbalisté zatím k poslednímu utkání do Havl.
Brodu, kde svůj výkon korunovali
v poslední čtvrtině a zvítězili 95:83.

V sobotu 19.11. sehráli náchodští
na domácí palubovce utkání s dosud vedoucím Turnovem. Hru kontrolovali, prostřídali všechny hráče
a konečný výsledek byl 72:54. O den
později se hrálo opět v Náchodě
s týmem Nová Paka. Náchoďáci
opět jasně soupeři ukázali, kdo je
pánem na palubovce a jasně soupeře přehráli. Konečný výsledek byl
83:51 /44:20/. Tyto výsledky znamenají, že Náchod se usadil na 1.
místě tabulky Východočeské ligy.
V dalším kole 3.12.2016 od 17:30h
hostí na stavebce tým Rychnova
nad Kněžnou, tak zveme příznivce
na dobrý basket. předseda oddílu

PŘIVÝDĚLEK
Hledáme SPOLEHLIVÉHO DISTRIBUTORA NOVIN ECHO
pro oblast Náchod – Skalka a okolí Drtinova náměstí
(Staré Město). Více informací na e-mail: echo@novinyecho.cz
nebo tel. 602 103 775 (nejlépe SMS)

Koncem listopadu proběhla na ZŠ
a MŠ Josefa Zemana v Náchodě
přednáška s cestovatelem a patriotem Jiřím Rosou z Červeného Kostelce o východní Africe. Prostřednictvím prezentace se žáci seznámili
s dobrodružnou cestou do safari Njema v Tanzánii i se základními informacemi o Africe. Všichni jsme tak
mohli navštívit masajskou vesnici
Mto Wa Mbu (Komáří řeka). Pan
Rosa nám přiblížil životní podmínky a životní styl místních obyvatel.
Žáci se například dozvěděli, že škola a vzdělávání není samozřejmostí
a jak je důležité učit se cizím jazykům. Překvapením pro všechny byly
autentické předměty, které si žáci
mohli důkladně prohlédnout. Někteří odvážlivci vyzkoušeli pohodlnou
chůzi v sandálech vyrobených z pneumatik a dívky se přikrášlily korál-

kovými náhrdelníky a náramky. Velmi atraktivní byl pro účastníky kvíz
o nejnebezpečnějším zvířeti Afriky.
Závěrem jsme poděkovali cestovateli
za poutavé vyprávění o cizokrajných

Možná přijde
i olympionik

Domácí soubor vyprodal celé
broumovské divadlo

Dovolte nám, abychom vás pozvali na Mikulášskou besídku SKP Judo
Náchod, která se uskuteční ve čtvrtek 15.12.2016 v tělocvične SKP Judo
Náchod na ZŠ TGM Náchod v 1.patře na 1.stupni. Součástí akce budou
ukázky juda od nejmenších dětí až
po ty nejstarší a vyhlášení nejlepších
judistů SKP Judo Náchod za rok 2016.
Pokud reprezentační povinnosti dovolí, akce se zúčastní i náš olympionik
z Ria Pavel Petříkov ml. Pro naše milé
hosty a všechny účastníky akce, bude
připraveno malé pohoštění. Těšíme se
na vaší účast.
předseda klubu Oldřich Kolín

Město Broumov se do projektu Noci
divadel letos zapojilo po druhé.
V ČR se tento projekt uskutečnil již
po čtvrté. Cílem je zviditelnit české
divadlo, ale i jednotlivé divadelní
scény jako takové a kdo jiný by měl
zviditelnit naše Městské divadlo než
náš místní ochotnický soubor Divadlo Broumov.
O tom, že francouzskou komedii
„Když ty, tak já taky“ nastudovali
brilantně, se mnozí přesvědčili už
na premiéře, která se uskutečnila
v rámci festivalu Malé letní divad-

místech a předali mu sbírku školních
pomůcek i výkresů pro děti ze školy
v masajské vesnici, kterou opět brzy
navštíví.
Martina Brožová
(redakčně upraveno)

lení. Do posledního místa zaplněné divadlo svědčilo o tom, že tuto
inscenaci je nutno vidět podruhé
nebo dát na doporučení a přijít se
podívat.
Do projektu se zapojili také studenti dramatické výchovy Gymnázia Broumov. Kromě nabízeného
programu se seznámili s divadelním zákulisím, připravili vlastní
krátké herecké etudy, užili si večerní kino a přespání na divadelním jevišti.
Jitka Exnerová

Sněžka mezi stovkou nejlepších
V letošním ročníku prestižní podnikatelské soutěže Českých 100
nejlepších firem, jejíž výsledky byly
slavnostně vyhlášeny za účasti představitelů vlády, politické reprezentace
a významných hostů v pátek 25. listopadu ve Španělském sále Pražského
hradu, se umístilo výrobní družstvo
Sněžka Náchod, člen Svazu českých
a moravských výrobních družstev
(SČMVD). Sněžka Náchod byla
oceněna v rámci oborové kategorie
ZAMĚSTNANOST & DRUŽSTEVNICTVÍ. Ocenění převzal předseda družstva Ing. Miloslav Čermák

z rukou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové
a předsedy SČMVD JUDr. Rostislava
Dvořáka.
Sněžka Náchod je moderním
a úspěšným podnikem s evropským
renomé, který exportuje do řady
zemí Evropské unie. Vyrábí šité díly
pro automobilový průmysl, galanterní a sedlářské výrobky a technické
výrobky z usní.
Soutěž Českých 100 nejlepších každoročně v celonárodním měřítku vyhledává a oceňuje nejlepší firmy, které
dosahují mimořádných či pozoru-

hodných výsledků a jsou registrovány
a platí daně v České republice. Výrobní družstva se v silné konkurenci
nejlepších českých firem umísťují pravidelně. Pan-evropská společnost pro
kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius, která
je vyhlašovatelem soutěže, a široký
okruh vybraných odborníků na výrobních družstvech vyzdvihují a oceňují dynamiku, progresivitu a výborné ekonomické výsledky, s nimiž jsou
družstva schopna konkurovat a uspět
v České republice i na náročných zahraničních trzích.
(red)

Do náchodské nemocnice míří fyzioterapeuti
ze sousedního Polska
V pondělí 21. listopadu 2016 byla
v budově náchodské radnice podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci, inovování a zdokonalování
efektivity vzdělávání pro potřeby současného trhu práce mezi Oblastní nemocnicí v Náchodě a Vysokou školou
fyzioterapie se sídlem ve Vratislavi.
Smlouvu podepsali předseda představenstva Oblastní nemocnice Náchod
Ing. Zbyněk Chotěborský a Andrzej
Czamara, profesor a rektor Vysoké
školy fyzioterapie ve Vratislavi.
„Vzhledem k nedostatku fyzioterapeutů na českém trhu jsme se rozhodli oslovit zástupce vratislavské Vysoké
školy fyzioterapie, zda bychom mohli
představit Oblastní nemocnici a nabídnout studentům pracovní uplatnění v jejich oboru,“ řekl předseda
představenstva Ing. Zbyněk Chotěborský. „Vratislavkou vysokou školu
jsme vybrali záměrně, protože jedna
její absolventka u nás na oddělení již
delší dobu pracuje a jsme s její prací

maximálně spokojeni. Od září letošního roku nastoupili další čtyři fyzioterapeuti právě z vratislavské školy
a věříme, že další se ještě rozhodnou
a nastoupí po ukončení studia,“ uvedla vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Andrea Poštolková.

„V současné době se chystáme přijímat také pacienty z Polska, pro něž
budou rodilí mluvčí obrovský bonus,“
uvedl při podpisu smlouvy předseda
představenstva Ing. Zbyněk Chotěborský.
(red)
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Jadeit – relaxační centrum: JSME NA NOVÉ
ADRESE V NÁCHODSKÉ PASÁŽI MAGNUM!
„Dovolte mi, abych všechny naše
milé zákazníky pozvala na novou adresu, na které nyní v Náchodě najdete
Jadeit – relaxační centrum. Najdete nás
na adrese Pasáž Magnum, Kamenice
113, 547 01 Náchod. Ve stejné kvalitě
v novém prostředí se těšíme na vaši návštěvu. Pro zákazníky, kteří k nám cestu
teprve hledají, jsme připravili odpovědi
na kvarteto základních otázek…“
Lenka Franková
1 - Co je hlavní nabídkou relaxačního
centra Jadeit?
Nabízíme masáže na automatických
termomasážních lehátkách renomované společnosti CERAGEM. Tato automatická termomasážní lehátka jsou
vybavena funkcí APMS (pokročilý systém pohyblivých masážních jednotek).
Masáž provádí speciální válečky vyrobené z jadeitu – odtud i název našeho
relaxačního centra. Jako doplňkovou
činnost prodáváme přípravky ALOE
VERA německé kosmetické firmy LR.
2 - V čem spočívají hlavní funkce automatických termomasážních lehátek?

V unikátní kombinaci tlaku, masáže
a nahřívání. Tlak v podání lehátek značky CERAGEM funguje na principech
moxování a ruční masáže – akupresury. CERAGEM masáž má svoje základy
v chiropraxi. A konečně CERAGEM
nahřívání funguje jako tepelná terapie.
3 - Co můžete očekávat po masáži
na lehátkách CERAGEM?
Masáž válečky z jadeitu (prováděná
přes oděv) zlepšuje koncentraci, imunitu, stabilitu, prohlubuje relaxaci, přináší novou energii, zlepšuje krevní oběh,
odstraňuje poruchy spánku i bolesti
zad.
4 - Kdy nás můžete navštívit?
V pondělí od 14.00 do 18.00 hod., úterý
- sobota: dle objednání. V dopoledních
hodinách je od 10:00 do 12:00 v provozu dětský koutek - vhodné pro návštěvu
matek s dětmi. Objednávky na telefonním čísle +420 606 415 501, navštivte
pro podrobnější informace i náš web:
www.jadeit-relaxcentrum.cz, v prodeji máme i dárkové poukazy pro Vaše
blízké!

Tel./Fax: 491 424 522
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TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
SLEVY AŽ 80% NA ELEKTRO
• silné vysavače až 2200W
• pračky,ledničky,sporáky,TV a satelity
• fritézy,konvice,vařiče,odšťavňovače atd.
• sáčky do vysavačů a servis na VAX a HOOVER
Rohová prodejna elektro Běloveská a Žizkova 955 Náchod
tel. 602 790 044, kposepny@seznam.cz , www.elpo-elektro.cz

REVIZE
KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
• Profesionální přístup • časová flexibilita • proškolení technici
Oprávnění na kotle AGROMECHANIKA v.o.s,
OPOP s.r.o., PONAST s.r.o., Jaroslav Cankař a syn ATMOS

Kontakt: Ing. Zdenek Šedivý, tel.: 722 455 553, www.zvap.cz

NAHO\ANSKÁ a.s.

NahoƎany nad Metují 112
549 07

Nabízíme uplatnĢní na pozicích
MECHANIZÁTOR

Přeji všem svým klientům krásné vánoční svátky
a vše nejlepší v roce 2017.
Lenka Franková

U uchazeēƽ pƎedpokládáme:

Poskytujeme:

-

stƎedoškolské, nebo vysokoškolské vzdĢlání technického smĢru
Ǝidiēský prƽkaz skupiny B (T výhodou)
schopnost vést podƎízené zamĢstnance
schopnost spolupráce v kolektivu Ǝídících pracovníkƽ
odpovĢdnost, spolehlivost, aktivní pƎístup,
samostatnost, loajalita k zamĢstnavateli

-

dobré platové ohodnocení
zamĢstnání v perspektivní spoleēnosti a dobrém pracovním kolektivu
pƎíspĢvek na stravu, dovolená 5 týdnƽ, telefon, atd.
pƎíspĢvek na penzijní pƎipojištĢní

PƎípadné dotazy: tel: 605 768 605, rathousky@nahoranska.cz
V pƎípadĢ Vašeho zájmu pracovat v naší spoleēnosti zašlete profesní životopis na e-mail:sekretariat@nahoranska.cz

Více informací na:

Vánoční sleva na permanentky (10 masáží)

13%

www.nahoranska.cz

len koncernu
AGRO CS a.s.
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UŽIJTE SI
SAMÁ PLUS

Tel./Fax: 491 424 522

Adel
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Výrobce čalouněného nábytku

www.adel.lumco.cz

VELKÝ VÝBĚR ELEKTROKOL
VŠECH CENOVÝCH RELACÍ!
PŘIJĎTE VYZKOUŠET TO NEJLEPŠÍ!

Ojeté vozy z programu ŠKODA Plus mají spoustu výhod. Stáří do pěti let, ověřenou historii, garantovaný stav kilometrů, záruku
až čtyři roky a další. Při výběru se můžete těšit na stejnou péči, jako byste si přišli pro auto nové. A na silnici už nepoznáte rozdíl
vůbec. Navštivte vybraného autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.
skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
AUTO-BRANKA Náchod, Českoskalická 1743
547 01 Náchod, tel.: 494 770 700, www.autobranka.cz

Broumov: Mírové náměstí 130,
491 421 711

www.cyklotony.cz

Náchod: František Dítě,
Mlýnská 304, naproti gymnáziu,
491 421 594

PNEUSERVIS Česká Skalice
Připravte se na zimu za ty nejlepší ceny!

POTŘEBUJETE
PŮJČIT PENÍZE?

Rico II

Nabízíme:
Rychlé půjčky do 5 tis. Kč
Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
Oproti zástavě nemovitosti
Bez dokládání příjmů
a nahlížení do registrů
Až do 3mil. Kč
Vyplacení exekucí

tel.: 774 061 137

doprava a montáž
po celé ČR zdarma

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz

• pneu osobní, dodávkové, nákladní
• ocelové a alu-disky
PNEUSERVIS Jan Isák,
T. G. Masaryka (naproti čerpací stanici Benzina)
tel. 732 918 500

Kladská 106, 547 01 Náchod

Protecting Your Life
Firma Microtherm CZ, s.r.o. je součástí skupiny Microtherm
International Cooperation, která je dodavatelem komponentů
tepelných ochran pro elektrospotřebiče po celém světě.
Výrobní závod Microtherm CZ s.r.o se nachází v malebném městečku Police nad Metují
Pro tento závod hledáme kolegy na tyto pozice:

• Operátor Výroby
• Referent Kvality / Kvalitář
• Logistik

• Procesní Inženýr
• Technolog Výroby
• Mistr Výroby

Více o požadovaných kvalifikačních požadavcích na www.microtherm.cz ►
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám příležitost nalézt
životního partnera. Seznamovací
agentura IRENA, Náchod. TEL.:
736 768 114

BYTY
*Pronajmu byt v Náchodě, ulice
Purkyňova 518, byt 2KK. Nájemné
5800 Kč/měsíc + služby, elektriku si
platí sám nájemce. Tel.: 724 100 053,
e-mail: Nov.ilona@seznam.cz
*Pronajmu dlouh.byt 3+1 + sklep,
balkon, plast.okna 74 m2 ve 4.NP
v Náchodě sídl.Branka,. Nájemné
5.000,-Kč + inkaso 1.710,-Kč + el.
+ plyn + kauce, volný od 2/17, tel.
608 90 30 50.
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt
2+kk v osobním vlastnictví v Hronově v Jungmannově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, nové omítky,
okna, podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu 37 m². Tel. 774 311 404, RK
nevolat. Cena: 550 000,- Kč
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt
2+kk v osobním vlastnictví v Hronově v Jungmannově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, nové omítky,
okna, podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu 38 m². Tel. 774 311 404, RK
nevolat. Cena: 595 000,- Kč
*Prodám byt 3+1 v družstevním
vlastnictví v Novém Městě nad Metují na Malecí. Nová plastová okna,
nová elektřina, rozvody vody, obklady
v koupelně i na WC. Plocha bytu je
60 m². Tel. 777 602 884, RK nevolat.
Cena: 1 290 000,- Kč
*Pronajmu byt v Hronově, 64m2, 2+1
v centru, + - 6.500, -pouze el.bytu musí
být napsaná na vás + - 800,-Kč. Kauce
7.000,-.Pouze slušným pracujícím lidem. Tel. 774 846 099
*Prodám byt 1+1 Broumov-Spořilov. Byt je zařízen.Tel.:739 699 913
* Pronajmu pěkný byt 1+1 41 m2
v 3.N.P. v Náchodě u nemocnice. Po
celk. rekonstrukci, zděné jádro, rohová vyna, nová kuch.linka, bezp. dvěře,
oddělené spaní. Dům kompl. zateplen, plast.okna, JZ orientace. Vratná
kauce 10.000,-Kč. TEL.: 778 773 290
* Pronajmu byt 3+1 v Hronově. Tel.
736 537 033
* Mladá rodina hledá pronájem bytu
2+1 nebo 3+1 v Novém Městě nad
Metují. Nabídky prosím na tel.
724 924 959
* Pronajmu byt 1+1 v obci Bělým - 3 km od Police n.M.. TEL.:
728 951 232
* Pronajmu v bytě 5+1 2 místnosti v Broumově na sídlišti Spořilov.
Dohoda jistá, TEL.: 604 16 44 85
* Pronajmu dlouhodobě byt v Hronově v přízemí. Jen solidním zájemcům. Kauce nutná. TEL.: 608 66 77 30
* Prodám nový družstevní byt
3+kk na krásném místě v Náchodě,
s vyhrazeným parkováním. Ihned volný, cena: možnost splátek 68 tisíc ročně bez navýšení. Kontakt 733 131 189.
* Prodám nový družstevní byt
2+kk v Náchodě - levně. Cena:
možnost splátek 68 tisíc ročně bez navýšení.Nízké provozní náklady. Parkování na vlastním pozemku. Volejte
733 735 709
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okrese Náchod výhradně ve
správě SBD Náchod. Uveďte cenu,
velikost bytu a jeho vybavení, adresu
a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt:
gorceous@seznam.cz

NEMOVITOSTI
*Koupím chalupu k rekreaci v CHKO
Broumovsko. Tel. 739 486 403

e-mail: echo@novinyecho.cz

*HLEDÁM PRONÁJEM větší garáže nebo dílny cca 4x8m, vrata min.
2,5m vysoká, elektřina + možnost topení v kamnech - Náchod a okolí. Tel.
735 827 880
*Majitel pronajme garáže v ulici
Bartoňova - areál horní nemocnice - pár kroků od sídliště. Oplocený, rekonstruovaný, bezpečný
a klidný areál do kterého mají přístup pouze nájemci. Garáže jsou
prostorné - 5,8 x 2,5 metru, výška
2,2 metru. V garážích je světlo.
Dlouhodobě. Cena 1 200 Kč/měsíc.
Tel.: 774 853 359
* Koupím hospodářské stavení
s polem okolo Nového Města n.M..
TEL.: 777 55 10 21

*Akustické
Kombo
Behringer
ACX1000 2x60W, efekt.procesor,
2x8\\\“ repro, 2x kytarový vst., vst.
Pro kondenzátorový mikrofon a další
vst. a výst. Pův.cena 12 400,-, prodám
za 6000,-. Kytara elektroakustická
Yamaha APX-3M (p.c. 15.600,- Kč).
Malé tělo s výbornou akustickou reprodukcí. Snímač Fishman. Pouzdro
a popruh Yamaha v ceně. Prodám
za 6.000,- Kč. Tel. 776 296 110
*Prodám sedací soupravu 3, 2, 1 oranžové barvy, 3 roky používanou
obývací stěnu kombinace mahagon černá - levně.Tel: 774 276 221
* Prodám vykrmené prase cena 38,-Kč/kg, tel. 776 191 392
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci volejte 720 581 277

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu zrekonstruované obchodní prostory v Náchodě v řemeslnickém centru. Vlastní soc. zařízení,
výměra 40 m². Tel. 777 602 884, RK
nevolat. Cena: 9 900,- Kč/měs.
* Pronájem prodejny v Náchodě, ulice Hálkova 664 (u Rubeny).
Kompletně vybaveno nábytkem.
Prodejní prostor 40m, sklad 20m,
kancelář + wc 20m. Tel.777 262 757
*Prodám nemovitost na okraji Hronova určenou pro podnikání (dílny,
sklady, kanceláře, byt, venkovní skladovací prostory) v dobrém technickém stavu. Nutné vidět. V případě
zájmu volejte 608 213 154.
*Pronajmu
skladovací prostory
217m2 v centru Náchoda. Cena 7000,Kč/měs + energie. tel.: 606 951 546
RK nevolat!
* Pronajmu LEVNĚ sklad a reklamní plochu na okraji Náchoda
v Dolní Radechové, 75 m2, 220/380 V.
Teplá,studená voda, internet. Reklamní plocha: směr Trutnov - Náchod
o formátu 5,1 x 2,4. Vhodné pro menší
e-shop. Bližší info na tel. 602 284 585,
e-mail: bofa.bort@tiscali.cz
* Prodám hospodu ve Vysokově,
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5
mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
* 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, fitcentrum a jiné
služby. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. Investice do zařízení a vybavení provozu jsou nutné.
TEL.:777 152 750 v pracovní dny

PRODÁM
*Prodám palivové tvrdé dřevo (dub,
jasan) v metrech - 900,-Kč/m. Nové
Město a okolí. TEL.: 776 327 208
*Prodám elektrický sporák MORA
cena 1200Kč. Tel.:606 643 635
*Prodám jehňata, nebo jehněčí maso110,-Kč/kg, celý kus. Tel.:
774 407 168
*Nabízím 10q pšenice za 320,-Kč q.
TEL.:774 407 168

* Prodám soustruh ORLIKON
švýcarské výroby, nové upínací
zařízení, max. 2500 mm, celková délka
330 cm, šířka 140 cm. Cena 13 000,Kč. Možno dokoupit příslušenství
za 2000,-Kč. Tel. 607 554 771
* Prodám jednokolečkovou míchačku - 380 V. Tel. 604 203 001
* Prodám pianino event. odvezu.
TEL.: 775 328 366
* Prodej, ječmene a ovsa za 400,Kč/q, pytle výměnou, našrotování plus 50,-Kč. Černá ředkev
a celer - 10 Kč/kg, pěstováno BIO.
Kocourek, Slavětín, tel. 732 381 524,
email vl.kocourek@seznam.cz

KOUPÍM
*Koupím válcový (litinový) šrotovník na oves. Mob:739 186 785
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy, staré
fotografie, reklamní fotografické
materiály. Hodinky PRIM a náhradní
díly na hodinky PRIM. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání i z období socialismu v jakémkoli stavu. TEL.:
603 549 451
* Koupím do své sbírky pivní etikety, tácky, staré pivní lahve,
staré reklamní a pivovarské cedule, staré hračky - auta: plastová,
plechová, bakelitová, vláčky, DIGI hry
z CCCP, stereokotoučky, LP desky, náramkové hodinky. TEL.: 606 115 393
* Koupím staré filmové plakáty
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.:
724 020 858
* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, HO,
MERKUR aj.aj., starožitný a chromovaný nábytek, hudební nástroje, hodiny, hodinky, fotoaparáty,
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán,
automoto díly, atd.. Než něco vyhodíte, volejte 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj.staré časopisy,
komiksy, knihy, celé knihovny, pohledy, známky, plakáty, aj. papírový
materiál, bankovky, mince, LP desky, CD atd. TEL.:777 579 920
* 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 starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:
722 907 510
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Prodám palivové dříví 550,-Kč/
m3 i s dovozem. TEL.: 702 611 187

* Prodám stavební pozemek s protékajícím
potokem,
možnost
zhotovení rybníku, 2500 m2 na okraji
obce Dolní Radechová. Asfaltová cesta až na pozemek. Cena 990 000,-Kč.
TEL.:608 66 77 30

Tel./Fax: 491 424 522

Koupím knihy

RŮZNÉ
*Vyuč. a douč. AJ. NA – Plhov. TEL.:
737 411 933
* Přijmeme na rozvoz knih ženy
i muže (vhodné i pro seniory)
15 - 20 tis. Kč měsíčně. TEL.: 777 803 359
* Provádím pravidelný i jednorázový úklid bytů, domků, chalup.
Dále uklidím po malování a rekonstrukci a stavbě domů i bytů,
praní koberců a čištění sedacích souprav. TEL.: 737 564 496

AUTO - MOTO
* Koupím: plechy, chromy, světla
na Škoda1000 MB - 100 - 110 R,
TATRA 603 - 613, díly - Stadion,
Jaweta, Pionýr 550, pérák, ČZ 125
- 150, rámy, nádrže, tachometry, blatníky, motory, převodovky
- JAWA 350 OHV, OHC, ČZ 350 500, JAWA speciál, robot, JAWA 500
OHC, díly - JAWA 634, Bison,JAWA 90, California, jakýkoliv
dvouválcový motor JAWA - ČZ Velorex. TEL.: 602 272 440
* Prodám Škoda Felicia - combi, r.v.1997, tažné zařízení, střešní
okno, cena 15 000,-Kč. Tel.702 697 657
*Prodám Fiat Panda 1.2i r.v. 2007,
barva černá perleť, 87000km abs,
el.okna, centrál, spolehlivá, malá
spotřeba.střešní nosiš thule, cena
69 000Kč. Tel.777 104 584
*Koupím jakýkoli starší motocykl
pojízdný i nepojízdný – JAWA, VELOREX atd. Platba hotově. Seriózní
jednání. TEL.: 776 327 208
*Koupím nepojízdný starý traktor (TK 14, PF 62 nebo jiný)
nabídněte. Mob:603 487 428
* Člen veteránského klubu koupí nebo ocení starý motocykl
(i sportovní) případně jakékoliv
zbylé díly (motory, plechařinu atd).
TEL.: 606 515 966
*KOUPÍM MOTOCYKLY-jakékoliv-starší, nepotřebné, neúplné,
překážející, díly, rychlé slušné jednání . Tel.723 837 437

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
*ČIVAVA - krátkosrstá, krásná štěňátka různých barev. K odběru ihned.
Očkovaná, odčervená, čipovaná. TEL.:
603 206 743, 491 426 680
*Hledám chovatele britských koček
v okrese Náchod. Mám zájem o kotě-kocourka bez PP. TEL.: 737 929 678

P

STALOS
T
O ZŮ
VETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru
a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

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

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

TEL.: 722 907 510
Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10
Koupím staré jízdní kolo,
mopeda a náhradní díly.
Tel.: 608 103 810

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
+ OPRAVY
tel: 737 462 989

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

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE
ST



604 687 554

PŮJČKA PRO KAŽDÉHO

Úsměv, jiskřičky v očích, krásný
pocit u srdíčka. Pojďte udělat
radost sobě,blízkým.
Vánoce, Silvestr jsou tady. MY TAKY.
PŮJČKA Vám splní Vaše sny, přání.
JSME TU PRO VÁS.

tel. 725 033 101

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10
Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

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

starož.
obrazy,
pohledmince,

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

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

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Toužíte po onom pověstném „pekáči buchet“ na břiše?
Přinášíme Vám rozhovor s Martinem Kofroněm z Jaroměře,
který zakládá firmu Marrko na výrobu sportovního nářadí
vlastní konstrukce, kterým můžeme dosáhnout pověstného
„pekáče buchet“ na břiše. V brzké době se chystá uvést na trh
pomůcku pro strečink a dokonalé vyrýsování postavy.

Co se vlastně skrývá pod pojmem
pomůcka pro strečink, rehabilitaci
a vyrýsování postavy?
Sportovní nářadí, jehož předností
je jednoduchost. Skládá se ze závaží
(hlavice) lezeckého lana a rukojeti.
Je určeno pro strečink, nejdůležitější součást každého tréninku, který
je často opomíjen. Zároveň pro vyrýsování a posílení převážně horní
poloviny těla. Já osobně na Marrko
nedám dopustit. Cvičím s ním už
přibližně čtyři měsíce, abych otestoval jeho účinky na vlastním těle
a musím konstatovat, že je výborné
a nepostradatelné pro můj trénink.
Jak jste dospěl k nápadu vymyslet
Marrko?
Všechno to začalo tak, že jsem si
během svého působení v Armádě ČR poranil páteř a od té doby
u mne přetrvávají problémy se zády,
což mi činí velké bolesti při sportu,
který je neodmyslitelnou součástí
mého života. Hledal jsem proto alternativy, které by mi umožnili bezbolestné cvičení.
Poté přišel samotný nápad, po kterém následovalo skicování, skicování a skicování, ze kterého vzešel
první návrh, který měl kulaté závaží,
které ale nebylo úplně atraktivní,
proto zůstalo zapomenuto na papíře. Protože je v dnešní době design
na prvním místě, zamýšlel jsem se

dál a došel až k současnému provedení, vytvořil první prototyp a jak
jsem již zmiňoval, začal s ním cvičit. Pokud by se nedostavily žádné
výsledky nebo se objevily zdravotní
potíže, už z principu bych tento projekt neuskutečnil a zastavil již v počátku. Protože jsem však pozoroval
pozitivní výsledky sám na sobě, pustil jsem se do toho.
Z jakých materiálů bude výrobek
zhotoven?
Nad touto otázkou jsem se dlouhou dobu zamýšlel. Nakonec se mi
zdála nejlepší varianta taková, kdy
je samotné jádro vyrobeno z kovu
a potaženo plastem. Tímto řešením,
jsem „zabil“ dvě mouchy jednou
ranou. Zaprvé, i když se to zdá nepravděpodobné, tak se snížila cena
a co víc, udělal jsem něco pro naší
zemi. Je velký rozdíl, když použijete 30g plastu namísto 1200g plastu.
Další součástí je polyesterové ohebné lano a ergonomicky tvarovaná
rukojeť taktéž z plastu.
Rozmýšlel jsem i nad čistě přírodní
limitovanou edicí, která by byla vyrobena ze dřeva a konopného lana,
ale to vše je zatím ještě hudbou budoucnosti.
Na jakém principu Marrko funguje a jak se s ním cvičí?
Marrko je tvořeno ohebným lanem
opatřeným závažím, uchopením

ohebného lana na opačném konci
od závaží, je možno provádět jednoduché rotační a torzní pohyby,
kterými procvičíte vyváženě celou
horní polovinu těla, převážně břišní svaly. Jednou z velkých předností
je, že se za Vás odstředivá síla postará o precizní provedení cviku
a tím zamezuje jednostrannému
přetěžování, což je jednou z hlav-

takže při posilování břicha, mimo
jiné, posilujete i svaly zádové.
Při cvičení jsou doslova imitovány
pohyby spousty sportů jako je například tenis, golf, box a další. Tím
si tělo vytvoří tzv. svalovou paměť
nebo, chcete-li, jakýsi dril, který budete provádět automaticky.
Oblíbil jsem si přibližně osm cviků,
které provádím, každý si ale může

Vizualizace strečingové cvičební pomůcky Marrko od návrhu po prototyp.
ních výhod oproti cvičení s činkami. Nejedná se o žádné zvedání
„těžkých vah“, při kterých si může
člověk přivodit úraz, pokud cviky
neprovádí správně. Jedná se spíše
o pohyby a cviky, které těmto problémům předchází, stejně tak jako
bolestem zad.
Při posilování břišních svalů často
chybí vyváženost se svaly zádovými
a to má za následek již zmiňované
bolesti zad. S Marrkem je cvičení
komplexnější, protože je zapojováno hned několik skupin svalů naráz,

vymyslet spoustu dalších cviků, které mu budou vyhovovat a zároveň
tím při cvičení zapojí další svaly.
Konkrétní cviky zde nebudu uvádět,
abych nezaplnil celé Echo (smích).
Ti, kteří budou mít zájem dozvědět
se o Marrku více informací a zároveň
se do budoucna podívat i na videa
nebo cviky ve 3D animaci, mohou
navštívit webové stránky marrko.
com, na kterých se začíná pracovat.
Pro jakou cílovou skupinu lidí je
Marrko určeno a jaká je jeho náročnost?

Marrko je zacíleno téměř na každou věkovou skupinu, která zvládne provádět torzní pohyby tělem
a rotační pohyby končetinami. Výhodu ocení všichni sportovci, kteří
potřebují kvalitní strečink. Kvalitní
strečink je důležitý před každým
sportovním výkonem, je to základ,
bez kterého si může sportovec přivodit zranění. Myslím, že si každý
sportovec, začátečník, ale i absolutní laik v Marrku najde to své.
Náročnost je dána tím, jakou intenzitu si pro své cvičení zvolíte. Obecně si však myslím a troufám si říci,
že by cvičení s ním, měl zvládnout
každý. V žádném případě by se ale
neměl trénink uspěchat. Jednoduše
bych řekl, že je cvičení hravé, zábavné a velmi efektivní.
Kdy si budu příznivci moci Váš
výrobek zakoupit?
Projekt je na samém začátku i když
první myšlenka přišla už před více
jak půlrokem. Nějaký čas jsme
ztratili čekáním na vydáni užitného vzoru patentním úřadem. Teď
už máme veškeré náležitosti, zbývá jen zajistit výrobu, tedy firmu,
která se zabývá vstřikováním plastů a reklamní agenturu. No a pak
už můžeme začít uskutečňovat své
sny.
Uskutečňovat sny? Jste snílek?
Ano jsem, Kdo nemá sny, nemá cíl
a kdo nemá cíl, je ztracen. Nebojte
se snít a své sny uskutečňovat.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně
úspěchů s vaším Marrkem.
Karel Petránek

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA PRONÁJEM RESTAURACE NA KOUBOVCE
Město Červený Kostelec vypisuje výběrové řízení na pronájem
restaurace „Na Koubovce“ v budově Grafoklubu,
Manž. Burdychových 672, Červený Kostelec.
Jedná se o 76,5 m2 restaurační plochy a 52,7 m2 technického zázemí.
Ve své přihlášce uveďte podnikatelský záměr včetně provozní doby.
Nabídky zasílejte na adresu:
Město Červený Kostelec
– majetkový odbor
nám. T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec.

SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete? kotvíte? šroubujete? vrtáte?
navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 20 let v Náchodě
Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
04 233 900
0
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604

www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

Pronajmeme nebytový prostor
vaše pod

nikání

Technolog do jednosměnného provozu,
středoškolské vzdělání s maturitou
podmínkou.
Pracovník do údržby do jednosměnného
i třísměnného provozu,
vyučení strojním zámečníkem výhodou.
Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky
do jednosměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním
listem, praxe výhodou.
Obsluha dlouhotočných automatů,
nebo CNC soustruhů
do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním
listem podmínkou.

Další informace:
491 467 522 – Bc. Tomáš Král,
majetkový odbor MěÚ

Místo pro

Nový Elton a.s.
v Novém Městě nad Metují
přijme muže či ženy na pozice:

o celkové výměře 34,80 m2
v centru Náchoda
- 2 samostatné místnosti
+ sociální zařízení. Měsíční
nájem Kč 5 tisíc
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo,
voda, odpadky/.

Info 733 131 189

Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,
vyučení v oboru a praxe min. 2 roky
podmínkou.
Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.
Nástup ihned
Informace: pí Martinková
tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 12. 2016 r.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM
RESTAURACE V DIVADLE J. K. TYLA
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pronájem
nebytových prostor – restaurace – Divadla J. K. Tyla,
Břetislava Kafky 573, Červený Kostelec.
Jedná se o prostory restaurace (143 m2), prostory kuchyně a příslušenství
(90 m2). Nad rámec sjednaného nájemného hradí nájemce služby spojené
s užíváním nebytových prostor.
Nabídky zasílejte na adresu:
Město Červený Kostelec
– majetkový odbor
nám. T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec.
Další informace:
491 467 522 – Bc. Tomáš Král,
majetkový odbor MěÚ

www.novinyecho.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA

 pro společenství vlastníků
jednotek vč. ekonomiky
(účetnictví)

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

Vážení čtenáři
V dnešním díle se budeme zabývat
tématem zvyšujících se sazeb hypotečních úvěrů.
Poptávka po hypotékách je enormní
a jednou z příčin je i blížící se regulace. Nový zákon sice přinese snadnější
podmínky předčasného splacení, ale
při posuzování bonity se situace pravděpodobně zhorší. Zároveň vidíme signály
možného obratu ve vývoji úrokových
sazeb.
Banky zdražení odůvodňují novými
pravidly, díky kterým zákazník získá vůči
bance silnější pozici. Snáz třeba banku
vymění i během čerpání hypotéky, nebo
bude téměř kdykoli moct splatit část
svého dluhu bez sankcí.
Nová p
pravidla platí od
1.prosince,
1.prosinc ale některé
n ně reagovaly
banky na
předs
s předstihem,
naopak
některé banky dle dostupných
stupnýc informací růst
úrokových
sazeb
úr
neplánují.
n
Průměrná
úroková sazba
dosáhla 1,80
% a dojde
v
důsledku

regulace hypoték k „restrukturalizaci“
cen. Pravděpodobně dojde ke zvýšení sazeb u dlouhých fixací nad 5 let
a u hypoték s vysokým LTV,“ „I přes tuto
restrukturalizaci očekáváme, že budou
hypoteční sazby v příštím roce extrémně
nízké, růst očekáváme do hodnoty +0,3
%, průměrné úrokové sazby by se tak
mohly v průběhu roku dostat na hodnotu 2,1 %. S velkou pravděpodobností
se změní struktura fixací, fixace nad 5 let
se budou poskytovat méně, dominovat
budou fixace na 5 let,“ .
Další změna pravidel má přijít v dubnu, kdy z nabídky zmizí 90% hypotéky,
které patří mezi ty nejoblíbenější. I to by
mohlo sazbami pohnout a můžeme očekávat, že to nemusí být jejich poslední
posun vzhůru.
Doporučuji klientům, kteří uvažují
o nákupu nemovitosti , rekonstrukci
popř. refinancování hypotečního úvěru
, aby využili této příležitosti a zajistili si
výhodné sazby již nyní. Tyto výjimečné
podmínky si mohou zajistit i klienti, kteří
mají výročí fixace v r.2017 popř. 2018.
Pro bližší informace jsem k dispozici
na uvedených kontaktech
Filip Farský, Broker consulting,
tel.: 720 321 432

filip.farsky @bcas.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
Na vědomost se tímto dává,
jak se již každým rokem stává,

že se dne 17. 12. 2016
koná 9.ročník

MEMORIÁLU
LÁDI KALOUSE
V ZIMNÍM VÁNOČNÍM

TURNAJI
V PINCI
MOTÁK CUP 2016
9.00 hodin - začátek losování
a sportování a vyhrávání...

Tělocvična Malecí,
Nové Město nad Metují

Hej, hej, koleda
Zámek rodiny Bartoň – Dobenín v Novém Městě nad Metují bude v termínu 8.-11.12.
hostit výstavu Vánoce s květinou – hej,hej, koleda. Na výstavě bude možnost občerstvení
včetně šance k nákupu drobných vánočních dárků.

Ve znamení
nostalgie
V Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové v České Skalici
se uskuteční tradiční prodejní
výstava vánočních dekorací, adventních vazeb a dárků. Navštívit ji můžete například v termínu 9.-11. prosince od 10 do 17
hodin. Určitě si domů odnesete
i kousek nostalgie z časů vánočních, dávno minulých.

Vánoční salát
HLEDAJÍ DOMOV

JACK - Jackova panička přišla o střechu
nad hlavou, a tak se Jack ocitl v útulku.
Je to asi 4letý kříženec středního vzrůstu. Pomalu se rozkoukává, trochu se bojí,
ale jinak je to mazel. Jack je očkovaný.

RONY - se vrátil z adopce :-( (nesedl si
dobře s psí a člověčí smečkou). Hodil by
se spíše do rodiny, kde bude Rony jako
psí jedináček. Rony je asi 2letý pejsek,
který v životě moc hezkého nezažil. Čeká
na to svoje psí štěstí.
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

Prodej vánočních stromků
ze specializovaných plantáží
přesně dle Vašich představ
a představ Vašich dětí
borovice černé, borovice, jedle,
smrčky, smrčky stříbrné

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS
(proti bývalé jídelně TEPNA
Náchod, vedle LIDLU)
Denně 8.30 – 17.30 hodin

Město Náchod má nový vizuál
Náchodští radní rozhodli v květnu
letošního roku o zpracování nového loga města Náchoda. Městu již
dlouho chyběla „značka“ vystihující
jeho charakter i ráz okolní krajiny.
Moderní logo zlepší propagaci města především v oblasti cestovního
ruchu.
„Nová značka odkazuje jednoznačně na tisíciletá bohatství, která tento
kraj nabízí. Proto výběr barev padl

S hráškem nebo bez? S majolkou nebo s jogurtem? Dilema
českých domácností pomůže řešit a inspiraci poskytne akce Vánoční salát. Tato tradiční soutěž
o nejlepší vánoční salát se uskuteční v Novém Městě nad Metují
20. prosince. Místem konání je
tamní Kino 70 od 16 hodin.

na zelenou a modrou, které vystihují
zeleň a vodstvo a vzájemně se spojují
do výrazného písmene N. Tato Ikona současně znázorňuje členitý terén
města, malebné kopce a údolí, plynoucí řeku Metuji. Tučné písmo logotypu reprezentuje pevné historické základy města a jeho dominantní
postavení v regionu,“ vysvětluje starosta města Jan Birke.
Na podrobný grafický manuál, který
město přišel na 100.000 korun, nyní
navazují další kroky, kterými bude
např. výstavba nových webových
stránek města a samozřejmě také
implementace loga do písemností,
tiskovin a dalších propagačních materiálů.

Společnost AGRO CS a.s.
se sídlem v Říkově u České Skalice
nabízí volné místo na pozici

MĚSTSKÝ ÚTULEK BROUMOV, Jana Slováková 721 543 498

ŘIDIČ VZV
Čtvrtstoletí pro
Evangelickou
akademii
Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická
akademie v Náchodě oslavila
25. výročí od založení. Součástí
oslav byl i den otevřených dveří
doplněný workshopy, které široké veřejnosti představily zde
vyučované předměty.

Požadujeme:
• práce v dvousměnném
provozu
• samostatnost
• zodpovědnost
• praxe na obdobné pozici
výhodou
• nástup možný ihned

Nabízíme:
• zázemí prosperující
společnos
• odpovídající mzdové
ohodnocení
• firemní bonusy

V případě Vašeho zájmu kontaktujte pana Mar na Tylše
č. tel. 737 219 682, e-mail: tyls@agrocs.cz

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 10% SLEVA NA HRU

