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Ročník 24 / číslo 8 / 10. března 2017

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

26 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ
Rivet Factory Group s.r.o.
provozovna: Drtinovo náměstí 171
547 01 Náchod

LEVEL, s.r.o. Náchod hledá nové spolupracovníky

Výrobní společnost nabízí možnost okamžitého nástupu na pozici:

JAVA Developer

BRUSIČ
Požadujeme:
- výuční list (obor strojírenství) výhodou
- praxe na stejné nebo obdobné pozici výhodou
- orientaci v technické dokumentaci výhodou
- manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost

Co Vás čeká
V prostředí JAVA budete vyvíjet a testovat naši celosvětově rozšířenou
aplikaci - webový portál POSITREX pro poskytování lokačních služeb,
budete optimalizovat provoz aplikace a implementovat nové funkce.

Jaké jsou naše požadavky

V případě zájmu zasílejte Vaše strukturované životopisy
na e-mail: ondrej.slezak@rivetfactory.com

• Znáte technologie Java pro web (servlety, JSP, Spring)
• Máte základy HTML5, Javascriptu, CSS3 a SQL
• Výhodou budou zkušenosti s PostgreSQL
a také uživatelská znalost GIT a Maven
• Umíte anglicky tak, že si můžete přečíst dokumentaci a rozumíte jí
• K této práci potřebujete analytické myšlení

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!
OKNA – plastová – hliníková – dřevěná
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA
VRATA – sekční – rolovací

Více informací o pozici najdete na www.levelna.com/cz/java-developer.htm
V případě Vašeho zájmu o práci u nás nám napište na email: jobs@level.systems

„Zuška
vystavuje“
V Malém sále Společenského
centra – Kino 70 v Dobrušce se
koná do 2. dubna výstava prací žáků
výtvarného oboru Základní umělecké školy Dobruška. Výstava je
přístupná v provozních hodinách
kina.

Vodní prvky
Rekonstrukci parku na Husově náměstí v České Skalici doplní
i instalace vodních prvků. Jedná se
o vrtanou studnu a vodoteč s vodní kaskádou. Vodní prvky budou
svým výtvarným pojetím prezentovat ideu České Skalice jako města
spojeného se životem a dílem spisovatelky Boženy Němcové.

Josefovský
klíč
V Sále Důstojnické besedy v Josefově proběhne 18. března od 10
hodin Josefovský klíč – nepostupová taneční soutěž. Pořadatelem je
jaroměřský DDM Klíč.

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



www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tibetská vlajka zavlaje 10. března
i na budově Městského úřadu v Rtyni v Podkrkonoší. Shodli se na tom
rtyňští radní a pověřili vyvěšením
vlajky tajemníka úřadu. Kampaň
„Vlajka pro Tibet“ je připomínkou
obsazení Tibetu armádou Čínské
lidové republiky v polovině 20. století. Dodejme, že kampaň vznikla
v západní Evropě v devadesátých
letech minulého století.

Dne 26. 2. 2017 jsme vzpomněli
již třetí výročí od úmrtí našeho
drahého tatínka, dědečka
a pradědečka,

pana Josefa Poláčka
a 4. 3. 2017 uplynul druhý smutný
rok od úmrtí naší milované
maminky, babička a prababičky,

paní Jiřiny Poláčkové.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcera Jiřina s rodinou,
vnoučata s rodinami a pravnoučata

Myšlenkárium
V Městské knihovně v Novém
Městě nad Metují startuje jarní
cyklus přednášek pro každého
nazvaný Myšlenkárium. V rámci
něho se zde můžete 23. března těšit
na přednášku s tématem renezančního génia a jeho nejslavnějšího
obrazu: Leonardo da Vinci a Mona
Lisa. První Myšlenkárium začíná
v 18 hodin. Myslete a zapište si
do diářů...

Filmy na přání
vsadili na sociální síť jako hlasovací prostor, v Broumově si vybíráte z filmů na webové prezentaci
www.nase.broumovsko.cz. K výběru jsou domácí i zahraniční snímky,
mezi kterými nechybí oceňovaný
film Já, Olga Hepnarová či velkolepý
opus Ben Hur.
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Vlajka pro Tibet

TICHÁ VZPOMÍNKA

Stejně jako například kino v městysu Nový Hrádek, i promítání filmů
v Konferenčním sále IC Broumovska chce vyjít vstříc vkusu a přání
zákazníků – diváků. I v Broumově
tak můžete svým hlasováním ovlivnit, jaký film se na stříbrném plátně
objeví. Zatímco v Novém Hrádku

Tel./Fax: 491 424 522

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Rodinný dům s oplocenou zahradou
v Červené Vodě. Nová kuchyně, dveře,
schody, okna, rekonstrukce koupelny,
nové omítky elektřina, odpady. Za domem
zahrada, kryté posezení s grilem. Výměra
Cena: 2 500 000,- Kč celkem 809 m2.

Venkovské stavení v obci Borovnice, chlév, stodola, pozemek 1 087 m2 ............................. 999 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích ...................... 1 100 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě ve Velkém Dřevíči................................... 3 490 000,- Kč
Poloroubená chalupa ve Vernéřovicích, elektřina, voda, pozemek 3 412 m2 ......................... 590 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž.............................. 949 000,- Kč

Profesionalita a lidský přístup
V měsíci únoru jsem byl nucen se podrobit zákroku na chirurgickém
oddělení Oblastní nemocnice Náchod. V této souvislosti považuji
za svou povinnost poděkovat celému kolektivu lékařů pod vedením
primáře Vokurky a kolektivu sester pod vedením vrchní sestry Pajerové.
Tento vřelý dík patří rovněž kolektivu chirurgické ambulance
jak lékařů, tak i sester včetně sester infocentra této
ambulance. Jejich profesionalita a hlavně lidský přístup
si zaslouží mnohem více než poděkování!
Jiří Benda, Náchod

Blahopřání

Kniha o historii TJ SOKOL Vlkov
Vydavatelka, spisovatelka a editorka Helena Rezková z Vlkova vydala a sama „z historických podkladů
zpracovala“ hodnotnou historickou
monografii s názvem „Pamětní kniha
Tělocvičné jednoty SOKOL VLKOV
1896-2016“. Kniha vyšla nákladem
TJ Sokol ve Vlkově za finančního
přispění Obce Vlkov. Knihu autorka
profesionálně zpracovala po stránce
textové i obrazové na vysoké úrovni
formální i obsahové. Ve spolupráci
s vlkovskými občany, především pamětníky sokoly a sokolkami, H. Rezková předkládá kronikářský záznam
120 let existence nejstaršího vlkovského spolku. Autorka na základě studia
a výpisů obecních, školních i spolkových pamětních knih a kronik sleduje

v chronologické posloupnosti dění,
události a vývoj spolku, který dokumentuje nejen zajímavým textem,

Přes kosti mrtvých Na Hrádku nohu
Na prestižním Berlinale - filmo- z plynu!
vém festivalu v německé metropoli
Berlíně byl oceněn film, jehož některé scény byly natočeny v lokalitě
Broumovska (například v broumovském kostele Sv. Petra a Pavla). Jednalo se o snímek polské režisérky
Agnieszky Holland s názvem Přes
kosti mrtvých. Film vznikl podle
knižní předlohy zasazené dějově
do česko-polského pohraničí. Dodejme pro úplnost, že film získal
v Berlíně cenu Alfreda Bauera.

Na počátku byly stížnosti občanů
i diskuze v zastupitelstvu městyse. Pak
následovala žádost na Polici ČR – DI
Náchod o preventivní činnost v rámci
BESIP. Na konci pak budou namátkové kontroly policistů zaměřené
na dodržování předepsané rychlosti
v lokalitě Nového Hrádku a správného parkování. Na Hrádku tedy nohu
z plynu a rozum do hrsti! V opačném
případě peněženku do kapsy...

ale zejména bohatými fotoreprodukcemi dokumentů a fotografií (celkem
v knize najdete 378 fotoreprodukcí,
z toho 120 černobílých a 258 barevných) Zvláštní pozornost v recenzované knize pak například věnovala
slavnému vlkovskému rodákovi Gustavu Duškovi (1891-1918), padlému
dne 2. července 1918 v boji proti ruským bolševikům.
Vlkované na Jaroměřsku získali
v přínosné knize H. Rezkové vynikající historickou monografii, reprezentativní obrazovou a hodnotnou a nadčasovou kroniku svého nejstaršího
a velmi činorododého místní spolku
TJ Sokol.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř
(redakčně kráceno)

V březnu 2017 oslaví manželé Růžena a Cyril Janáčovi z Náchoda
65 let společného života. Oba se dožívají úctyhodných 90.let.
Přejeme jim hodně zdraví a spokojenosti do dalších společných let.
Rodina

Velikonoční trhy
Tradiční Velikonoční trhy proběhnou v Hronově 2. dubna. Těšit
se můžete na jarmark, středověkou
střelnici i flašinetáře. Součástí akce
je také doprovodný program v tamním Sále J. Čapka zahrnující rovněž
vystoupení mažoretek i pěveckou
a hudební produkci. V termínu
od 1. do 4. dubna se v Hronově chystá také otevření rodného domu spisovatele A.Jiráska doplněného o velikonoční výzdobu.

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI BŘEZNU 2017

Zlatá éra pojízdných prodejen u nás započala v 50. letech 20. století, kdy
byl tento druh prodeje masově zaváděn. V roce 1976 jich bylo v Československu evidováno okolo 700! Zlatý věk je již minulostí, ale přesto
v některých oblastech fungují pojízdné prodejny dodnes. Příkladem je
například pojízdná prodejna Marta Dobruška.
Foto echo

www.beraneknachod.cz
*Neděle 19. března v 15.00 hodin

*Čtvrtek 23. března v 10.00 hodin

TŘI PŘADLENY

ČTYŘI ŽENY KARLA IV.

Divadlo Pohádka Praha
Vstupné: Kč 50,-, děti a důchodci Kč 40,-

Umělecká a produkční společnost
Starý návrat
Vhodné pro ZŠ II. stupeň a SŠ
Vstupné: Kč 60,-

*Pondělí 20. března v 8.30
a v 10.00 hodin

NAŠE PÍSNIČKA
aneb
POSTAV SI DOMEČEK
Hudební divadlo dětem Hradec Králové
Koncert s divadelní výpravou
Vhodné pro MŠ a ZŠ I. stupeň
Vstupné: Kč 55,*Středa 22. března v 19.00 hodin

Koncert ab. cyklu
- skupina „K“
ADAMUS ENSEMBLE
Program: F. V. Kramář, J. Suk, L. van
Beethoven, B. Martinů
Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

*Úterý 28. března v 19.00 hodin
Představení ab. cyklu - skupina „A“
John Murrell:

BOŽSKÁ SARAH
Divadlo Kalich Praha
Režie: Alice Nellis
Hrají: Iva Janžurová,
Kryštof Hádek / Igor Orozovič
Vstupné: Kč 290,- 270,- 250,*Čtvrtek 30. března v 10.00 hodin

AMUNDSEN KONTRA
SCOTT
Divadlo DRAK Hradec Králové
Vhodné pro ZŠ II. Stupeň
Vstupné: Kč 60,-

*Středa 15. března v 17.00 a v 18.30 hodin
PRVNÍ LEKCE KURZU JÓGY
pod vedením lektorky Mgr. Jarmily
Koudelkové v 17.00 hodin – začátečníci,
v 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí
Lekce probíhají každou týden ve středu
v přednáškovém sále.
Předprodej permanentek od 1. 2. 2017
v MIC v Náchodě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru
v Náchodě, tel. 491 426 060,
v Informačním centru a muzeu
v Novém Městě nad Metují,
tel. 491 472 119,
v Cestovním a Informačním centru
v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657,
v Regionálním informačním centru
v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Infocentru Hronov, tel. 491 483 646.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Část Kladské stezky slouží cyklistům
Jeden z prvních dokončených úseků
realizované Kladské stezky, která by
v budoucnu měla z hlediska cyklodopravy propojit Náchod a Jaroměř,
je dokončen. Na vybudování trasy
vedoucí kolem autokempu a nádrže
Rozkoš se finančně podílel i Královéhradecký kraj.
„Realizace dálkových cyklostezek je pro kraj jedním ze stěžejních
programů cestovního ruchu. Cílem
tohoto dlouhodobého plánu je rozvíjet cykloturistiku v rámci regionu
i mimo něj. Naší vizí je propojená a bezpečná síť cyklotras, kterou
budou moci využít celé rodiny ať
z České republiky, či zahraničí,“
uvedl radní Pavel Hečko, v jehož
gesci je oblast regionálního rozvoje,

evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.
V loňském roce byly dokončeny
hned dva úseky spadající do katastru
České Skalice – cyklostezka vedoucí
od vojenského hřbitova do Zlíče,
která je vhodná i pro pěší a jejíž realizace výrazně přispěla ke zvýšení
bezpečnosti v místní dopravě, a již
zmíněná trasa vedoucí od centra
kolem autokempu a vodní nádrže
Rozkoš. Na oba projekty kraj přispěl
téměř 4 miliony korun.
Kraj se finančně podílel i na zhotovení projektové dokumentace
„Okruh Ratibořice“. Trasa této cyklostezky bude navazovat na Kladskou stezku a povede blízkým okolím
Babiččina údolí a Ratibořic. (red)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Společnost
JECH CZ s.r.o. Dobruška
– výrobce čalouněného nábytku

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRACOVNÍK/ICE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
Požadujeme:
• VŠ, SŠ vzdělání
• výbornou znalost AJ
slovem i písmem

• praxi v obchodní činnosti
• ovládání MS Ofﬁce, ovládání
ERP Helios výhodou
• řidičský průkaz sk. B

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
ŠKODA Fabia měsíčně již od 3 399 Kč*

PRACOVNÍKA ÚDRŽBY
Požadujeme:
• SO/SOU obor strojírenský

• svářečský průkaz a oprávnění
VZV je výhodou

Nabízíme:
• zajímavou tvůrčí práci
• motivující mzdové podmínky

• velmi příjemné pracovní
prostředí v novém areálu
• zaměstnanecké beneﬁty

Užijte si cesty s atraktivním
hatchbackem ŠKODA Fabia.
Skvěle vypadá a pohodlně se
řídí. Hýčkat na cestách Vás teď
bude třeba i adaptivní tempomat.
Objevte přednosti vozu ŠKODA
Fabia přímo u nás.
S pětiletou zárukou a řadou
dalších výhod.

Zvýhodnění
20 000 Kč*

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojeskodafabia.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, Dobruška 518 01

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
Fabia: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

Kontaktní osoba:
Yvona Břoušková, 494 629 251, e-mail: brouskova@jech.cz

AUTO-BRANKA Náchod
Českoskalická 1743/I
547 01 Náchod
Tel.: 494 770 700
www.autobranka.cz

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

• Manipulant ve výrobě
– obsluha dílny a skladů

• Plánovač výroby s Nj

nutný jazyk Nj nebo Aj

Více o požadovaných kvalifikačních požadavcích na www.microtherm.cz ►
Své životopisy zasílejte na adresu: pavel.stanko@microtherm.cz

POTŘEBUJETE
PŮJČIT PENÍZE?

STAÈÍ

ZAVOLAT

Nabízíme:

Hotel Holzbecher
ve Zlíči u České Skalice
vás zve na

• Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

JARNÍ HODY

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY

17. – 19. 3. Drůbeží hody
24. – 26. 3. Exotické hody
1. – 2. 4. Zvěřinové hody
Tel.: 777 225 812

• Oproti zástavě nemovitosti

AŽ

• Individuální
posouzení příjmů
• Až do 3mil. Kč
• Vyplacení exekucí

70.000 KÈ

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

tel.: 774 061 137

• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ

*Koupím válcový šrotovník - mačkač
obilí. Dále starý nepojízdný traktor jako
dekoraci na statek a jinou zemědělskou
techniku. Mob: 603 487 428

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

BYTY
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt
3+kk v osobním vlastnictví v Hronově
v Jungmannově ulici. Nové rozvody el.,
vody, odpadu, nové omítky, okna, podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu 71
m².Tel. 774 311 404, RK nevolat.Cena:
895 000,- 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 37
m².Tel. 774 311 404, RK nevolat. Cena:
550 000,- Kč
*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,
tel. 608 90 30 50.
*Pronajmu garsonku v Novém
Městě nad Metují na Malecí. Tel.:
739 440 955
*PRONAJMU MALÝ BYT 1+KK
V ČERVENÉM KOSTELCI NA VĚTRNÍKU. Byt je po celkové rekonstrukci,
vhodný pro jednu osobu, cena včetně
všech poplatků 5.300,-.Kauce nutná, RK
nevolat. Email:renestarkov@seznam.cz,
Tel.602 133 173
*Pronajmu 1+kk, Nové Město n/Metují, 6 NP s výtahem. Dům zateplen, plastová okna, umakartové jádro, internet.
Rozloha 30,43m2. Dlouhodobý pronájem. Vybírána kauce. K pronájmu ihned
za 4000 Kč/měsíc + zálohy a energie.
Tel.777 103 897.
*Prodám zařízený byt 1+1 v Novém
Městě nad Metují, Nad Stadionem. Tel.:
720 310 941
* Prodej bytu 2+1 s balkonem ve Velkém Poříčí, 790 000,-Kč. TEL.:
736 615 464 RK NEVOLAT
* Pronajmu byt 2+1 v Broumově. Kauce. Tel. 722 902 218 pouze SMS
* Koupím byt v Náchodě, 2+1 s balkonem nebo lodžií, (ne přízemí). Platím
hotově. Tel. 721 119 083
* Pronajmu byt 2+1 v Hronově. Tel.
608 11 00 41
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, platím v hotovosti, volejte na tel.
776 566 630
* Pronajmu dlouhodobě pěkný částečně zařízený byt 3+1 v Náchodě u Rubeny. Nájem 5.000 Kč + inkaso. Kauce
nutná. Tel. 608 888 141
* Rozvedená žena koupí menší byt
v Náchodě, zavolejte prosím na tel.
774 777 073
* Prodám DB 1+1 v Polici n.M., dohoda
na tel. 736 638 496, 722 246 972
* Mladá rodina hledá větší byt nebo
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím
na tel. 775 777 073
* 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 starší domek k trvalému bydlení na klidném místě do 1,8mil, může
být i polosamota. Tel. 739 486 403

* Pronajmu garáž v Náchodě sídl.
Branka a na Kladské, bez el.. TEL.:
777 213 229
* 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
* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Náchoda do 20 km na všechny směry,
nabídněte na tel. 774 777 072

NEBYTOVÉ PROSTORY
* V Náchodě pronajmu zařízenou
učebnu na pořádání kurzů, školení, seminářů apod. a kancelář. Soc.
zařízení k dispozici. Více info na tel.
603 440 969
*Pronajmu obchodní prostory na Komenského třídě v Novém Městě n. Met.
33m2 s výlohou. Po předchozím uživateli možnost odkoupení vybavení
butiku, prodejna schválena též k potravinářským účelům. Info na tel.
602 107 033
*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.
*Prodám nebytový prostor v osobním
vlastnictví, 49 m2 v centru Náchoda
na Komenského ulici vhodný na kancelář, obchod, možnost rekonstruovat
na byt 1+1. Součástí je sklep, půda a podíl na společných prostorách domu.
Parkování před obchodem. Kontakt tel.:
777 133 123. Cena: 750.000,- Kč
*Pronajmu nebytový prostor v centru
Hronova vhodný na kancelář, malou
prodejnu apod. 2 místnosti+ soc.zař.
a kuchyňka o celk.výměře 59 m2. TEL.:
604 178 597
*Pronajmu skladovací prostory 217m2
v centru Náchoda. Cena 7000,- Kč/měs
+ energie. tel.: 606 951 546 RK nevolat!
* 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 (jasan)
v metrech - 900,-Kč/m. Nové Město
a okolí. TEL.: 776 327 208
* Prodám litinový kotel zn.EM za 6000,Kč a akumulační nádrž 750 l za 4000,-Kč.
TEL.: 723 515 080
* Podám stroj na podřezávání zdiva
na katrovou pilu za 20 000,-Kč a stroj
na škrábání cihel za 5000,-Kč. TEL.:
723 515 080
* Prodám jednokolečkovou míchačku
na 380 V. Tel. 604 203 001
* Prodám - obýv.stěnu, 3 křesla, jíd.
stůl + 4 židle tmavé dřevo - celkem
6000,-Kč, komplet.ložnici - barva bílá
+ béž.ozdoby - 5000,-Kč, . Rok výr.
1982, vše velmi zachovalé. Možno vidět. TEL.: 733 233 569 17.-19.hodin
* Prodám moto YAMAHA XV 125 VIRAGO, dále pánské kolo OLPRAN - TITANIA, dámské kolo Favorit - Brigite.
Cena dohodou. Tel. 777 321 091
* Prodám vepřové půlky 55,-Kč/kg
krmeno beze směsi. Volat po 20.hod.
773 914 858

* 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

PŘIJMU
BRIGÁDNÍKY
na zahradnickou činnost
Více informací na
tel. 724 173 560

PROVIDENT

BEZHOTOVOSTNÍ = NÍZKÉ POPLATKY
HOTOVOSTNÍ = PENÍZE IHNED

* 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 staré filmové plakáty a jiné.
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.:
724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30

na rekonstrukci domu v Č.S.
Může být i důchodce.
Tel.: 604 437 128

* Nabízím zapůjčení provzdušňovače
trávy - vertikutátor. Tel. 605
95 73 99
*Daruji hlínu za odvoz. Velká Jesenice (u České Skalice). Bližší info tel:
608 454 603

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
*Hledáte práci? Přivýdělek? http://
hrobska.prijemextra.cz
*Přijmu pečlivého a zkušeného brigádníka na natírání u rodinného domku,
80,-Kč/hod. Tel: 775 959 962
* Hledáme kolegyni do zavedeného
květinářství v Červeném Kostelci
na zkrácenou pracovní dobu. Kontakt: 604 500 980
*Hledám paní z Nového Města n.M.
nebo z Vrchovin na výpomoc s úklidem na několik hodin týdně. Nutná
časová flexibilita a pečlivost. V případě zájmu prosím sms na číslo
777 754 748

AUTO - MOTO
*KOUPÍM MOTOCYKLY - jakékoliv - starší, nepotřebné, neúplné, překážející, díly, traktůrky i jinou techniku rychlé slušné jednání.
Tel.723 837 437
* Prodám elektroskútr A10/40. Cena
dohodou. Tel. 603 378 374
*Koupím jakýkoli starší motocykl pojízdný i nepojízdný – JAWA, VELOREX
atd. Platba hotově. Seriózní jednání.
TEL.: 776 327 208
* SDH Oselce nabízí k prodeji požární vozidlo Avia A30k, funkční,
r.v. 1972, TP 5/2017. Cena dohodou.
Tel.731 602 015
*Člen klubu historických vozidel koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv starý motocykl či vůz, případně vraky
a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:
606 515 966
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Prodám zaběhnutou prodejnu a eshop

Svářecí technika v Náchodě
Info na: kmknachod@seznam.cz

muže i ženy

* 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

RŮZNÉ

str.

RYCHLE

ŠIKOVNĚ
KOUPÍM

* Vdovec 70/175/85 nekuřák citově založený, čistotný, slušný zevnějšek - rád
by s někým žil. Samota tíží a jaro se blíží.
TEL.: 773 979 559

Tel./Fax: 491 424 522

Tel.: 702 072 201

Hledáme SLUŠNÉHO ZEDNÍKA

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

HODINOVÝ
MANŽEL PEPÍNO
Nové Město n. M. - Náchod
a okolí do 30 km
Drobné opravy
NEMOŽNÉ IHNED
– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin
po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

STŘECHY HEJZLAR
POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ
TESAŘSKÉ PRÁCE
DŘEVOSTAVBY
tel. 776 251 466
www.strechy-hejzlar.cz

NÁCHODSKO
776 353 038
Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10
Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

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

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

PŘIJMU TRUHLÁŘE S PRAXÍ
PRO ZAKÁZKOVOU VÝROBU
NÁBYTKU NA NÁCHODSKU
TEL. 604 437 128

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10
Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE
Koupím staré jízdní kolo,
mopeda a náhradní díly.
Tel.: 608 103 810

Koupím knihy

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

Potřebujete peníze?

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

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

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

TEL.: 722 907 510

SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

25 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Opočno-větší vila (3+1 a 2+1) v klidné části, zahrada (1.320 m2) k výstavbě nového RD, PENB: G.....3,8 mil. Kč
Trutnov-Polská-Zděný byt 4+1 (87 m2) se samost. vstupem, u centra, možnost parkování, PENB: G..1.290.000,-Kč
N. Město n/M - Luxusně vyb. RD, 3 obytná podlaží+podkroví, možnost podnikání, PENB: G......3.650.000,-Kč
N. Město n. Met-pronájem obch. prostor s výlohou (55 m2), v centru u hl. komunikace, PENB:G. cena k jednání
N. Město n/M-Krčín, třípodl., dvougen. RD s garáží, zast. 110 m2, poz. 782 m2, PENB: G .....2.790.000,-Kč
Náchod-ul.Smiřických-rozest. RD (4+kk),poz. 284 m2, PENB: B..1.46 mil. Kč nebo stav. pozemek..525.000,- Kč
Náchod-Lipí-Posl. volné domy (až 5+kk a užitl.pl.123 m2), se zasíťovanými pozemky, PENB: G.....2.208.000,-Kč
Hronov-V.Dřevíč-Chata na klidném místě, s pergolou, letní kuchyní, krbem a pozemkem 880 m2......379.200,-Kč
Č. Kostelec-RD 3+1 k část. rekonstr., s pozemkem 766 m2, klidné a slunné místo, PENB: G .....700.000,-Kč
V. Jesenice u Č. Skalice - RD 2+1 se stodolou, centrum obce, pozemek 624 m2, PENB: G ....400.000,- Kč
Olešnice v Orl. horách-Rekreační chata s podkrovím (15 m2) a pozemkem 485 m2, slunné místo .....295.000,-Kč
Meziměstí-Slunný byt 1+1 v OV, 4. patro s výtahem, plastová okna, zateplený dům, PENB: C ..395.000,-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
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

Zavedená realitní kancelář přijme pro oblast
Náchodska (Trutnovska)

SPOLEHLIVÉHO MAKLÉŘE
Stručný životopis prosím zašlete na
realitnimaklernachodsko@seznam.cz.

Město Náchod
vyhlašuje KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005
s nástupem od 1. 7. 2017
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky:
• vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobrý zdravotní stav

Obsahové náležitosti přihlášky:
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom
včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
• originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce
pedagogické praxe včetně uvedení pracovního zařazení (např. pracovní
smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
• strukturovaný profesní životopis,
• koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti
k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců).

e-mail: echo@novinyecho.cz

PŘENECHÁM PRONÁJEM
ZREKONSTRUOVANÉHO
BARU S RESTAURACÍ
poblíž centra Náchoda.
Rekonstrukce proběhla
v roce 2015, bar je zcela
nově vybaven.
Pro bližší info mne
kontaktujte na telefonním
čísle: 776 080 354

i v původním stavu.

Jiráskova chata Dobrošov přijme

Kuchaře-Kuchařku
 Servírku
 Studenty na brigádu


Kontakt: jiraskovachata@email.cz, tel. 775 086 305, 602 451 421

Lesní společnost Broumov Holding, a.s.
Komenského 256, 550 01 Broumov
IČ: 47452633

Přijme sezonní pracovníky
na jarní práce 2017
do Lesní školky Broumov – Pasa
druh práce:

vyzvedávání, třídění a ukládání sazenic dřevin pro prodej;
sázení ručně i strojem; ostatní pomocné práce
pracovní poměr: dohoda o provedení práce,
fyzická práce většinou v úkolové mzdě
pracovní doba: 7,5 – 10 hodin denně (podle potřeby)
mzda za práci: základní mzda 78,- Kč za úkolovou nebo časovou hodinu;
+ příplatek za výkon a kvalitu do 25 % mzdy;
výplata v hotovosti nebo na účet; záloha 1 x za měsíc
předpokládané zahájení prací: konec března 2017, podle počasí na výzvu
předpokládané ukončení prací: konec května nebo začátek června 2017

Zájemci se mohou hlásit každý všední den osobně v době
od 9:00 do 12:00 hodin přímo v Lesní školce Broumov – Pasa nebo
ve stejné době si domluvit návštěvu individuálně na čísle +420 491 523 690.
Cesta do areálu Lesní školky: odbočit doleva z hlavní silnice směrem
z Broumova na Polici nad Metují asi 4 km za Broumovem,
u odbočky je informační cedule.
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Pro tento rok chystá Národní
památkový ústav ČR dvě velké investice v Babiččině údolí v Ratibořicích. Tou první je komplexní
obnova bytového domu č.p. 10,
který by měl po rekonstrukci sloužit k bydlení stálých zaměstnanců
správy ratibořického zámku. Tou
druhou je generální obnova vodního díla Mlýnský náhon v Ratibořicích (součástí bude i průzkum
vodních živočichů žijících v této
lokalitě, zejména pak mlžů a ryb).

KOUPÍM BYT nebo DŮM

Mobil: 773 936 931 Kamil B.

str.

Investice
v Babiččině údolí

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 28. března 2017
na adresu: Městský úřad Náchod, odbor sociálních věcí a školství,
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

Platím ihned hotově, vše uhradím
(ověření, KS, PENB, kolky, bez provize aj.)

Tel./Fax: 491 424 522

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

Kterak ECHO obkroužilo čtyřikrát
zeměkouli…
Na našem snímku manipuluje
pracovník tiskárny UNIPRINT
v Rychnově nad Kněžnou s částí tištěného nákladu novin ECHO. Od tiskařského stroje tak urazí ECHO
první metry směr expediční rampa
tiskárny. A právě ty první metry, kdy
se noviny ECHO dávají do pohybu,
nás inspirovali k malému počítání, ze
kterého se nám nakonec tak trochu
zatočila hlava. Začali jsme totiž počítat, kolik kilometrů totiž ECHO již
historicky „ujelo“ po silniční komunikaci, než se vyložilo na distribučním
místě, odkud probíhá jeho roznáška

do poštovních schránek. Délka jedné
silniční trasy ECHA by mohla být odhadnuta na 200 kilometrů. Při třiceti
pěti vydáních našich novin za rok to
je celkem 7000 kilometrů. A protože
vycházíme již dvacátým čtvrtým rokem, na konci roku 2017 bude mít
ECHO „na tachometru“ neuvěřitelných celkových 168 000 kilometrů.
Délka rovníku je 40 075 kilometrů.
Obkroužili jsme skoro už čtyřikrát
zeměkouli! A na začátku vždy jsou
první metry paletového vozíku směrem od tiskařských strojů k expediční
rampě tiskárny.
Foto echo

TEMPUS FUGIT

Mladí zápasníci

Výstava fotografií s latinským
názvem TEMPUS FUGIT (Ubíhající čas) je zaměřena na neutěšený
stavebně – technický stav cenného
souboru barokních vesnických kostelů v lokalitě Broumovska. Výstava
byla (a je) prezentována nejen v našich zeměpisných šířkách, ale i v zahraničí: Slovensku či Belgii. Nyní
se výstava TEMPUS FUGIT nově
prezentovala i v USA. Ze Spojených
států by se měla přesunout ještě
do Kanady.

Že dnešní mládež nemá dobrou
fyzickou kondici a nic nevydrží?
Přijďte se podívat na 4. ročník
turnaje přípravek, žáků a žákyň
v zápase ve volném stylu. Proběhne 18. března ve Rtyni v Podkrkonoší a soutěžit se bude O putovní pohár starosty města. Kromě
domácích se zde představí mladí
zápasníci z Hradce Králové, Borohrádku i Prahy.

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.
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. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 5. 2017 r.

Areál závodu strojírenské skupiny WIKOV MGI a.s. v Hronově prošel velkou revitalizací. Pod značkou skupiny se rodí ambiciózní projekty pro globální celosvětový trh zahrnující například i převodovky pro větrné, vodní
a přílivové elektrárny.
foto echo

Regionální výrobky z Kladského pomezí
Již podruhé se setkala certifikační komise začátkem března se
záměrem označit výrobky z regionu značkou Regionální produkt –
Kladské pomezí. Značkou se může
nově pochlubit dalších šest produktů z našeho regionu.
Nově sem patří voňavé výrobky
paní Martiny Venclákové z Náchoda v podobě ručně vyráběných a balených mýdel a vonné šumivé lázně
s epsomskou solí. „Abychom neochudili chuťové vjemy, certifikovali
jsme hned dva medaře. Med z oblasti Chvalkovic je vyráběn na základě již padesátileté rodinné tradice a Rokytnický med vzniká ve Včelí

farmě Rokytník, v malebném údolí mezi vrchy Maternice a Turov
u Hronova,“ řekla Markéta Venclová, ředitelka Branky, o.p.s., která je
vlastníkem ochranné známky Regionální produkt – Kladské pomezí.
Dalším certifikovaným výrobkem
jsou dekorativní ručně vyráběné
letované šperky s polodrahokamy
paní Doskočilové z Mezilesí u Nového Města nad Metují. Regionální
výrobky ale nemusí být jen o chuti
a vůni. Proto se mezi regionální výrobky zařadily i Babiččiny pohádky,
zpracované na základě pohádek Boženy Němcové v interaktivní a čtivé
publikace.
(red)

ECHO

www.novinyecho.cz

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

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

e-mail: echo@novinyecho.cz

Na lehokole
okolo Polska
Cestovatel – cyklista Ing. Martin
Adámek bude v Hronově 30. března popisovat - vyprávěním i fotografiemi – svoji cestu na lehokole
okolo Polska. Místem cestovatelské
přednášky je Městská knihovna
Egona Hostovského v Hronově –
od 17.30 hodin.

SKOKAN ROKU u karetního stolku
s týmem Teplic. Oba pražské týmy z I.ligy porazili. V základní části II.ligy porazili Teplice, které jim ale porážku
v baráži oplatily i s úroky. Přesto se jim podařilo během
uplynulého roku „poskočit“ ze III.ligy do I.ligy.
Radost z úspěchu věnovali ve vzpomínce zakladateli bridžového klubu v Novém Městě, panu Volhejnovi.
Hráči Nového Města nad Metují nastoupili v sestavě 7 hráčů - kapitán Jirka Baláž, Pepa Petera, Jirka Kálal, Honza
Škalda, Miloš Hozda (hostující z trutnovského klubu), Jarda Podolský a Ondra Tyč.
Reprezentovali nejen své město, ale vlastně celý Východočeský kraj.
Každoročně pořádají na své náklady menší turnaje, které
se konají například v Nahořanech nebo ve Vrchovinách.
Přesto se těchto závodů účastní mnoho přespolních hráčů
a turnaje mívají vysokou úroveň, hodnu tohoto královského sportu.
Skalní hráči se scházejí každý pátek v 18 hodin v Pohostinství U Škaldů ve Vrchovinách. Rádi mezi sebou přivítají
nové zájemce a možná další prvoligové hráče…
Laďka Škodová, ilustrační foto archiv Bridžového svazu

„HLEDÁME MAJITELE“
je-li Vám tento pejsek povědomý,
myslíte-li si, že znáte jeho majitele, ozvěte se nám, prosím. Jedná
se pejska malého vzrůstu, nejspíše
křížence jezevčíka, světlé krátké
srsti. Je milý, přítulný.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498
Skupina studentů náchodského gymnázia Vás zve na projekt
nahlížející do problematiky spotřeby vody a jídla. Chceme Vám
pomocí besed a kulturních akcí sdělit informace o věcech, se
kterými jsme neustále ve styku, a kterými plýtváme. Každý den
je den, kdy se dá něco změnit, a proto věnujeme veškeré vybrané
peníze z benefičních performancí na rozvojové projekty v Indii.

Setkání
se spisovatelkou
Iva Pekárková je spisovatelka,
publicistka a překladatelka žijící
od roku 2005 v Londýně. Setkat se
s ní můžete na besedě v Dobrušce (tamní městské knihovně) 14.
března v 18 hodin. Iva Pekárková
napsala množství próz a časopiseckých článků. Některá její díla byla
přeložena i do dalších evropských
jazyků.

Mýty a legendy
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Štědrá zima ve Zbečníku
Letošní Paní Zima byla opravdu
štědrá a nadělila nám všem spoustu sněhu. Ne všichni z toho měli
opravdu radost, ale my v mateřské
škole ve Zbečníku, jsme si sněhovou nadílku náležitě užívali. Uspořádali jsme si například zimní sněhovou olympiádu. Mysleli jsme
také na zvířátka v lese. Zkoumali
jsme skupenství vody, rozpouštěli
sníh a zmrazovali vodu. Vyráběli jsme sněhuláky z nejrůznějších

materiálů, počítali koule a knoflíky.
Nenechali jsme si ujít ani tradiční
maškarní karneval. Na konci zimní
sezony jsme se zúčastnili lyžařského kurzu se Soptíkem v Olešnici
v Orl. horách. Děti byly velmi šikovné a učenlivé Jsme rádi, že jsme si
letos opravdu zimu užívali se vším
všudy a že děti neznají sníh a sněhuláky jen z obrázků a básniček.
zaměstnanci MŠ Zbečník
(redakčně kráceno)

V Městské knihovně v Novém
Městě nad Metují (Společenský
sál, Komenského 30) potrvá až do
31. března výstava obrazů sjednocená názvem „Mýty a legendy“. Jejich autorkou je mladá výtvarnice
Jana Klapperová.

NOVĚ

Nejpopulárnější karetní hrou na světě je bridž. Velký podíl
na vzniku bridžového klubu v Novém Městě nad Metují
má MUDr. Václav Volhejn s manželkou Marií, který dal
dohromady partu bridžových nadšenců v roce 1983.
Letos nastoupili hráči do úspěšné sezóny.
Poslední únorový víkend hráli v BKP Praha baráž o první
ligu. Soupeři jim byly týmy STAR Praha, TRIGA Praha
a Klub Teplice v Čechách. Novoměšťáci prohráli pouze

str.

Tel./Fax: 491 424 522

PRODÁVÁME SKLENÍKY
Zajímavé ceny

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439,
9 777 595 98
981
Trojvěžatý Červený Kostelec? Ano,
pokud si najdete ten správný úhel
pohledu. Potom se vám těsně vedle
sebe dostanou „do hledáčku“ hned
tři věže. Dvě patří tamnímu chrámu Sv.Jakuba, třetí budově městského úřadu (dříve městské spořitelně)
foto echo

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 30% SLEVA NA HRU

