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26 000 výtisků

v Náchodě

přijme

KUCHAŘE / KUCHAŘKU
SERVÍRKU/ ČÍŠNÍKA
na HPP
samostatnost, praxe vítána
tel. 608 277 340
nebo osobně na hotelu
u p. Tomáše Hynka

Společnost
s 25-ti letou tradicí

...vyrábíme rolety a vrata

ZIMNÍ SLEVY OD PROSINCE
NA NÁŠ SORTIMENT
rolety • rolovací vrata • screen
sekční vrata • žaluzie
volejte zdarma 800 555 580
nebo pište na alurol@alurol.com
showroom v Novém Městě nad Metují (Kpt. Jaroše 108)

Přivýdělek

K tradici Vánoc patří betlémy. Jedním z těch, kteří se vyřezávání betlémů věnují, je i pan Miroslav Šefc z Náchoda. Jeho figurky jsou zhotoveny
z lipového dřeva a dosahují velikosti do 13 centimetrů. Tak hezké Vánoce!
(red)

Noviny ECHO hledají

spolehlivého
distributora
pro roznášku novin

„Za vydry a vlky otevře peněženku kraj“
Minulý měsíc se další tři chovatelé
z Královéhradeckého kraje dočkali odškodnění za újmu, kterou jim
způsobil některý ze zvláště chráněných živočichů. Za usmrcené ovce a
ryby si rozdělí 150 tisíc korun. Tyto
prostředky již uvolnilo na účet Královéhradeckého kraje Ministerstvo
financí ČR. V letošním roce již bylo
vyhověno devíti žádostem a na konta chovatelů odešlo 261 tisíc korun.
Krajský úřad eviduje dalších 13 žádostí o náhradu v celkové výši 210
tisíc korun, které dosud čekají na vyřízení. Jednalo se o škody způsobené
vlkem a vydrou v lokalitě Jestřebích
hor. Chovatelé, jimž způsobil škodu
zvláště chráněný živočich, mohou
už od roku 2002 žádat o odškodnění prostřednictvím nárokové dotace
Ministerstva financí ČR. Poškození
ale musejí své nároky řádně doložit

– v případě újmy způsobené vlkem
zprávou veterináře a rovněž potvrzením ze strany místně příslušného
orgánu na ochranu přírody a krajiny.
tz – khk, (foto vlka obecného – zdroj:
www.amolife.com)

v oblasti Náchod - Staré Město
(věžáky, Jugoslávská ul,
Nerudova a přilehlé části).
Více informací na tel. 602 103 775
(nejlépe SMS) nebo e-mail:
echo@novinyecho.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

Ani čert nepohrdne lahví
červeného vína od nás...

Pozvánka
na přednášku
KLUB NIRON (Krámská 29, Náchod – 1. patro) uvádí v pořadu
MOJE TÉMA přednášku s názvem
Život je pohyb…, která proběhne ve
výše jmenovaných prostorách v úterý 12.12.2017 v 18 hodin. Čekají na
vás jednoduché tipy pro každý den
a pro všechny, kteří chtějí být štíhlí,
zdraví a fit Protagonistkou besedy
je Monika Formanová - profesionální kondiční trenér

Starosta města Náchod a poslanec
Parlamentu ČR Jan Birke s manželkou Šárkou Birke za podpory Davida
Novotného si Vás dovolují pozvat na

ADVENTNÍ KONCERT
14.12.2017
od 19.00 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
v Náchodě. Vystoupí Marián Vojtko,
Michaela Germorotvá, Michaela
Nosková. Výtěžek bude věnován pro
Stacionář Cesta v Náchodě.
Vstupné 250,-Kč.

„Kauza Čachtice“
Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově vás zve na přednášku spisovatele a záhadologa Milana Zachy Kučery, který je, mimo
jiné, i autorem knihy Největší tajemství Třetí říše. Jeho přednáška
v Hronově má název: Čachtice ve
světle nejnovějších podzemních
objevů aneb po stopách Alžběty
Báthory. Přednáška se uskuteční ve
čtvrtek 7. prosince od 17.30 hodin.
Vstupné činí 40,-Kč.

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

ECHO

www.novinyecho.cz

Vzpomínka
Dne 5. 12. 2017 uplynou dva smutné rok, kdy nás
navždy opustila naše drahá manželka, maminka,
babička, prababička, sestra a teta,

paní

Zdeňka Janečková,
rozená Volná.

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

Vzpomínáme
Dne 30. listopadu uplynulo 10 let, co nás opustila

paní Marie Eichlerová.
Chybíš nám, s láskou vzpomínáme.
Dcera Radka s rodinou,
vnučka Eva s Karlem,
Emou a Martínkem

ZUŠlechťujemeZUŠ v Polici nad Metují
„My jsme žáci z Police, potřebujem velice, ZUŠlechtit naší ZUŠ,
čtyři tři dva jedna už,“ zpívají žáci
pěveckého kroužku školy na podporu on-line sbírky na portálu hithit.com, která byla spuštěna 30.
října s ušlechtilým záměrem – vybavit nově budovaný koncertní sál,
na nějž z úvěru města nezbývají finanční prostředky.
ZUŠ si klade za cíl zajistit adekvátní kapacitu školy pro nadmíru
zájemců z řad žáků. Především těm
chce dát moderně vybavený koncertní sál, kde budou moci předvést
svůj talent. Děti by totiž měly mít
možnost vystupovat na prknech,
která pro ně znamenají svět. Tím
pomyslným světem jste pro ně vy
- rodiče, babičky, přátelé a fanoušci
ZUŠ.
Spuštěním kampaně se odpočítává 45 dní, během nichž máte možnost na konto ZUŠlechtění koncertního sálu přispět. Většina dní
sice uběhla, ale ještě jich pár zbývá!
Proto zasedněte ke svým počítačům a zmobilizujte svou klávesnici
www.hithit.com/zuslechtujemezus
Možnost přispět máte jen do 13. 12.
2017. Na webu je k výběru mnoho odměn, které můžete výměnou

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
IP
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Poděkování
Děkujeme touto cestou MUDr. Lukáši
Javorskému za vzornou péči o naši maminku p. Miroslavu Šrytrovou z Bohuslavic,která
se i jeho zásluhou mohla dožít 103 let. Nikdy
nezapomeneme,že jí ulehčil její poslední chvíle.
Děkujeme také primářce MUDr. Šárce
Lukešové za její krásný přístup k naší mamince.
Zároveň děkujeme sestřičkám z Charity
Náchod za jejich péči,kterou věnovaly naší
mamince.
Rodina Rydlova a Henclova

str.

2

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: 3 190 000,- Kč krytiny (dlažba a parkety).

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep................................. 2 690 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž............................... 890 000,- Kč
Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén...................... 5 900 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Met., 2 bytové jednotky, zahrada, garáž........................ 3 190 000,- Kč
Chata na okraji lesa v osadě Pekelec – Peklo nad Zdobnicí, už. plocha 60 m2....................... 195 000,- Kč

KULTURNÍ ZTRÁTA PRO JAROMĚŘ
Knihkupectví paní Mileny Hašové v Jaroměři po 12
letech (2005-2017) příkladné služby zákazníkům-milovníkům knih - ke čtvrtku 30. listopadu 2017 končí
svoji činnost. Právě před 12 lety ke dni 16. listopadu
2005 autogramiádou memoárů Ve městě u tří řek (=
Jaroměř, 2005) profesora Fr. Černého (1926-2010) bylo
toto knihkupectví slavnostně otevřeno. Takřka celý svůj
život žije paní Hašová s knihami, mezi knihami a mezi
lidmi. Vždyť 11 let pracovala jako ředitelka Městské
knihovny v Novém Městě n. M (1976-1987) a od r.
1987 působila jako vedoucí okresní prodejny n.p. Kniha
v Náchodě v Palackého ulici. Po Listopadu 1989 tamější
prodejnu odborné literatury zprivatizovala, aby v listopadu 2005 ještě založila moderní knihkupectví v Jaroměři 1. Nyní tato skvělá prodejna knih nenávratně zaniká. Pro zánik knihkupectví existují objektivní důvody,
mezi které patří malý zájem veřejnosti o koupi knih,
což je úkaz všeobecný v současnosti v ČR, i Babišova
byrokratická EET (elektronická evidence tržeb). A tak

po 1. prosinci 2017 v samotné Jaroměři 1 zůstává jediné
soukromé knihkupectví paní Ireny Weiszové.
PhDr. Jiří UHLÍŘ (redakčně kráceno),
foto: Jindřich Polák, Jaroměř

Troubení
vánočních koled

z věže kostela Církve
československé husitské v Náchodě

dne 24. 12. 2017 v 17 hodin

za finanční příspěvek získat. Chcete
dát koncertnímu sálu oponu, anebo
přispějete na světla a techniku? Je tu
i šance navrátit se do školních lavic
a absolvovat hodinu hudební nauky
nebo lekci keramiky za hrnčířským
kruhem. Chcete-li komentovanou
prohlídku školy nebo svůj vlastní
portrét – vše se vám může splnit.
Můžete si dokonce dopřát vlastní
doživotní sedadlo v koncertním
sále, anebo se „plácnout přes kapsu“
a zafinancovat Základní umělecké
škole výbavu celého sálu.
Na závěr ze srdce děkujeme těm,
kteří už naši školu podpořili. Máte-li ještě další možnost nebo nápad,
jak pomoci našemu projektu, obraťte se na nás na zuslechtujeme@
zuspolice.cz
Lubor Bořek,
ředitel školy a organizátoři sbírky

Bohoslužby:
Štědrý den neděle 24. 12. 2017,
Boží hod vánoční pondělí 25. 12.
2017, Silvestr neděle 31. 12. 2017
se budou konat v 8,15 hod.
ve Farského síni CČSH
Pravidelné bohoslužby se konají
ve Farského síni CČSH v neděli
8,15 hod. (vchod ul. Raisova),
Biblické hodiny vždy ve čtvrtek
16 hodin.
Dne 19. 10. 2017 k nám do školy na Babí přijeli dva muži s viditelným handicapem. Jeden na vozíku, druhý o berlích. Všechny nás ale překvapila jejich vyrovnanost s vlastním, určitě těžkým, životem. Zbyněk Švehla a Pavel
Bambousek dokázali svým poutavým vyprávěním děti zaujmout. Upozornili
na svou lehkomyslnost při činnosti před úrazem. S humorem a nadhledem
reagovali na všetečné dotazy dětí. Prvňáček Jan Landa nečekaně poznal pana
Zbyňka Švehlu, o kterém ČT1 nedávno vysílala dokument o jeho vynikajícím
výkonu: „ Triatlonista Švehla vyjel pomocí hand biku na havajskou sopku
a překonal převýšení 4000 m n.m.“ Jejich zkušenosti jsou varováním pro děti
i dospělé a vyzývají k opatrnosti v běžném životě. Celá škola jim přeje hodně
štěstí a odvahy do dalšího života. Projekt pořádaný VZP se nazývá „VZPoura
úrazům“. 
Eva Hlaváčková

Senior klub v Náchodě
„HARMONIE 2“ prosinec 2017
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky
na měsíc prosinec v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme
při následujících programech:
l čtvrtek 6.12. od 15 hod. „MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA“,

kterou pořádá pro své členy Územní organizace diabetiků. K tanci zahraje
hudba „FRČÍ“ p. F.Čížek;

l čtvrtek 7.12. od 14 hod. „ISLAND“,

film ze své cesty promítne a bude vyprávět o svých zážitcích p. Jiří Hubka;

l čtvrtek 14.12. od 14 hod. „Vánoční koncert“ žáků ZUŠ

z Police nad Metují pod vedením p. učitele Fialy. Přijďte podpořit mladé

talenty;

l čtvrtek 21.12 . od 14 hod. Tradiční posezení u stromečku

s koledami, které si poslechneme v podání Karla Gotta;

Přejeme vám šťastné prožití vánočních svátků

l středa 27.12. od 15 hod. bude v restauraci Reduta „Silvestrovská

zábava“, příjďte si zatančit i zazpívat, zahraje nám „FRČÍ“ - p. František Čížek.

Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK Náchod a. s. uvádí v měsíci prosinci 2017
www.beraneknachod.cz
Středa 13. prosince v 9.00 hodin
Divadlo Drak Hradec Králové
uvádí pro I. stupeň ZŠ

VYŠLA HVĚZDA
NAD BETLÉMEM

Adventní období je už neodmyslitelně
spjato s přeplněnými hypermarkety a hektickými přípravami oslav. Stalo se tradicí
Divadla Drak uvádět v tomto čase jako
protiváhu všemu výše zmíněnému hry
s biblickou tématikou a namísto kárání
je pozvat ke společnému estetickému
zážitku opírajícímu se o základní příběhy
naší křesťanské tradice a jejich humanistického poselství.
Vstupné: Kč 50,-

Úterý 19. prosince v 19.00 hodin

HANA ZAGOROVÁ, PETR
REZEK A BOOM ! BAND
JIŘÍHO DVOŘÁKA
VYPRODÁNO

Středa 20. prosince v 19.00 hodin
5. koncert ab. cyklu - skupina „K“

VÁNOČNÍ KONCERT 2017
KOMORNÍHO ORCHESTRU
SLÁVY VORLOVÉ NÁCHOD

Josef VLACH - dirigent
Pěvecký sbor HRON Náchod, sbormistr Ing. Vlastimil Čejp
Pěvecký sbor Dalibor Hronov, sbormistr Zuzana Meierová Genrtová
Program: Jaroslav Celba: Náchodská
vánoční mše, na slova L. Volného
Vánoční koncert Komorního orchestru
Slávy Vorlové Náchod tentokrát ve svém
programu nabídne skladbu komponovanou přímo pro Komorní orchestr Slávy
Vorlové i pro příležitost Vánočního koncertu. V provedení orchestru a smíšených
sborů Hronu a Daliboru zazní Náchodské
vánoční mše Jaroslava Celby na slova
Libora Volného. Další uvedené skladby
vhodně doplní program tak, aby posluchače naladil na vánoční notu a přispěl

k pokojné atmosféře, která k Vánocům
nepochybně patří.
Vstupné: Kč 90,- 80,- 70,-

Pátek 22. prosince v 16.30
a v 19.30 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE S ORCHESTREM

Hosté programu: Josef Laufer, Ivana
Moravcová, Štěpán Růžička, Štefan Pecha
a Sabina Tlustá
Předprodej již probíhá
Vstupné: Kč 280,- 260,- 240,PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
• MIC Náchod, tel.: 491 426 060
• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI…
Jiráskův Hronov je mezinárodní
festival amatérského divadla. Název
nese podle místního rodáka, spisovatele Aloise Jiráska. Současně s
divadelními představeními se zde
konají výstavy, vzdělávací semináře, workshopy či diskusní kluby. S
Martinem na bílém koni v zádech
se soubor Karlovarského hudebního divadla vydal ze zasněžených
západních Čech na předvánoční
turné do kraje Královéhradeckého.
Na hronovská „posvátná prkna“
přistálo Karlovarské hudební divadlo v neděli 19. listopadu večer ke
stavbě scény, na první představení
v pondělí 20. listopadu 2017 pro
děti ze základních a mateřských
škol, které v rodišti Aloise Jiráska
sbírají první, ale základní vědomosti pro svoji životní dráhu. Do foyeru
Divadla Aloise Jiráska přicházely
děti s červenými nosy a v čepicích se
sněhovou pokrývkou. V šatnách ale
roztály a plnily hlediště. A pohádka
O Balynce, dobrém štěněti mohla

začít. Dětské publikum z prvních
stupňů základek a z mateřských škol
bylo tradičně dobře připraveno metodickým oddělením, a tak i v Hronově mohlo zaznít veselé a nadšené
Halalí, tralalí, zpívané celým sálem
dětí. Třídící chorál ekologicky orientované hudební pohádky o psím
detektivu Balynce, kterou již sed-

Silvestrovské střelby

Geminidy

Proč nechat na Silvestra prosvištět našimi zvukovody jen výbuchy
ohňostrojů a petard, když se můžete nechat naladit rovnou střelbou
z kanónů?! Těm, kteří neočekávají,
že poslední den roku bude zasvěcen jen tichému rozjímání, je určena naše pozvánka na silvestrovské
střelby do Jaroměře – Josefova. Začínají ve 14 hodin a střílet se bude
z kasematních a polních kanónů
historických jednotek.

Skalní města bodovala
Velkým úspěchem v oblasti
cestovního ruchu se může pyšnit
lokalita Královéhradeckého kraje. Absolutním vítězem pátého
ročníku soutěže o nejoblíbenější
destinaci České republiky, kterou
vyhlašuje agentura CzechTourism,
se stala Skalní města Broumovska.
Tato lokalita vyhrála i v podkategorii Česko jede, která je určena všem
milovníkům aktivní dovolené. Vítěz
soutěže byl oznámen v rámci Fóra

Dívka z Uchte

Z radnic náchodského okresu
poputují vánoční pozdravy i do
okolní Evropy, protože každé větší
samosprávné sídlo v dnešní době
udržuje i řadu kontaktů se svými
partnerskými městy. Pošťáci nepřijdou jistě zkrátka ani na trase český
Červený Kostelec a německé Uchte.
Se svazkem obcí Uchte ve spolkové
zemi Dolní Sasko udržuje Červený
Kostelec partnerské vztahy od roku
2014. Pro zajímavost připomeňme,
že Uchte je známé nejen v Červeném Kostelci, ale i v celém světě.
Zasloužil se o to nález těla dívky

mým rokem podporuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM,
byl potom dlouho ještě slyšet v ulicích Hronova. To ale soubor i technika již pokračovali zasněženým
světem do dalších míst Královéhradeckého kraje…
Kristýna Sklenářová,
Agentura ex voto

str.

Tel./Fax: 491 424 522
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OD DĚTÍ DĚTEM
Co:
Kdy:
Kde:
		
Kdo:
Jak:
Info:
		

Sbírka hraček, školních potřeb a oblečení pro děti
Pondělí 4.12.2017 od 15.00 do 17.00
Krámská 29, Náchod (u parkoviště za radnicí)
Václavická 1179, Náchod (po dohodě na 737 739 314)
Viktoria Demartini ve spolupráci s N.I.R. z.s.
Osobně na místě, individuální dohoda možná
Viktoria Demartini 737 739 314
N.I.R. 773 033 077
Děkujeme, za všechny funkční a čisté dary 

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

Obsluha dlouhotočných automatů,
nebo CNC soustruhů
do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním
listem podmínkou.
Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.

Pokud se vám podaří v termínu od
13. do 15. prosince zvednout pohled
od dna nákupních košíků směrem ke
hvězdám, můžete na noční obloze vidět zajímavé představení. Zásadní je
samozřejmě panující počasí. V tomto
termínu noční oblohu prozáří pravidelný meteoritický roj Geminid. Za
ideálních podmínek můžete vidět až
1000 meteoritů za noc. Dodejme, že
mateřským tělesem roje Geminid je
planetka jménem Phaeton.
cestovního ruchu agentury CzechTourism v Táboře. Malebná krajina
a celková rozmanitost této oblasti vybízí k různorodým aktivitám
v průběhu vaší dovolené. „Gratuluji
k významnému ocenění, které jistě
přispěje k propagaci cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji. Práce všech subjektů v tomto odvětví je
obdivuhodná,“ řekl radní pro oblast
cestovního ruchu Pavel Hečko.
(tz-khk)
z 6. století před naším letopočtem,
které se objevilo při těžbě rašeliny.
Tělo bylo velmi zachovalé. Záležitost byla předána kriminální policii, která se domnívala, že se jedná
o oběť nedávného trestného činu.
Spekulovalo se i o tom, že jde o pozůstatky člena posádky amerického
bombardéru z druhé světové války.
Nakonec se ale ke slovu dostávají
osoby nejpovolanější - antropologové a archeologové. Nález pozůstatků jmenovaný někdy jako Dívka
z Uchte je zejména mezi odbornou
veřejností a vědci velmi ceněn.

Partnerství se Zakarpatskou Ukrajinou
Partnerství mezi Královéhradeckým krajem a ukrajinskou Zakarpatskou oblastí je oficiální záležitostí.
Memorandum o spolupráci podepsal
hejtman Královéhradeckého kraje
Jiří Štěpán společně s předsedou Zakarpatské oblastní rady Mikhajlem
Rivisem. Setkání se zúčastnil i velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis.
„Memorandum o spolupráci mezi
Královéhradeckým krajem a Zakarpatskou oblastí znamená obnovení
přátelství s regionem, který je nám
blízký nejen svou kulturou, ale se kterým nás spojují i desítky let společné

e-mail: echo@novinyecho.cz

historie,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.
Smlouva zajistí spolupráci pro oblast
zdravotnictví, cestovního ruchu, kultury, folklóru, historického dědictví,
podpory podnikatelského prostředí,
vzdělávání a zaměstnanosti, Královéhradecký kraj má v současnosti
již sedm partnerských regionů. Mezi
ty nejintenzivnější patří spolupráce
s polským Dolnoslezským vojvodstvím, do níž je kromě Královéhradeckého kraje zapojeno i město
Hradec Králové či Univerzita Hradec Králové, která se stala partnerem
univerzity ve Wroclawi.
(tz-khk)

Pozvánka do novoměstského muzea

Městské muzeum v Novém
Městě nad Metují hostí vánoční
výstavu betlémů z dílny Jarmily
a Josefa Haldových ze Sedloňova.
Výstava je otevřena od 2.12.2017 až
do 31.1.2018

Čert a Káča

Pohádku Čert a Káča v loutkoherecké interpretaci si pro vás připravili v Dobrušce. Uvedena bude
17.12. (od 10 hodin) na loutkové
scéně dobrušské sokolovny.

„Krkonošské ranveje“

Jen málokterý řidič se těší na
zimu. A jak je to s piloty? Určitě
stejně. Ovšem, letadlo v porovnání
s autem v nouzové situaci neodstavíte jen tak někde u krajnice. Platí
to nyní, platilo to i v prosinci roku
1932, kdy v Krkonoších přistál
v prostoru u Luční Boudy československý stroj Š – 6 Letov. Až pojedete z Náchodska sněhovou břečkou
směr východočeské hory, řekněte si,
že všechno je pořád lepší, než nouzově klesat s dvouplošníkem na nedobrovolnou krkonošskou ranvej!

Frézař pro konvenční frézky
do jednosměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.
Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.
Obsluha galvanických linek
do třísměnného provozu
Skladník
do jednosměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání
výučním listem podmínkou.
Operátor řezárny kovů
do jednosměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání
výučním listem podmínkou.
Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky
do jednosměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání
výučním listem podmínkou.
Nástup ihned
Informace: pí Martinková
tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Novinka v Deštném

Lyžařský areál v Deštném
v Orlických horách je oblíbeným
cílem i vyznavačů „rychlých prkýnek“ z Náchodska. Proto je s potěšením informujeme, že je tuto zimu
čeká v Deštném novinka. Jedná se
o rychlou odpojitelnou čtyřsedačku
v areálu Marta II (která zde nahradí kotvový vlek). Nová lanovka je
dlouhá 870 metrů a má kapacitu
2400 osob za hodinu.

Prodej vánočních
stromků
Kavkazská jedle z Dánska

Typ 100-125 cm za 220 Kč
Typ 150-175 cm za 320 Kč
Typ 175-215 cm za 390 Kč

Za nejnižší ceny
ve vašem okolí!
Odběr od 1.12
až do 23.12.2017 od 8:00
do 18:00 každý den.
Červený Kostelec
Lipky 128
Tel.: 739 142 184

Novohrádecké Vánoce
Městys Nový Hrádek nabízí vánoční atmosféru prostřednictvím
více akcí. Tak například 23.12.
v 16.15 hodin proběhne na novohrádeckém náměstí vánoční troubení koled. Na Štedrý den (24.12.)
je zase přichystána Půlnoční mše
v tamním kostele sv. Petra a Pavla.
Začíná, jak jinak, přesně ve 24.00
hodin.

Rekonstrukce parku
A. Jiráska

V Hronově byl v závěru října
uzavřen park Aloise Jiráska. Důvodem je kompletní rekonstrukce
parku, která potrvá až do 30.6.2018.
V areálu proběhne rekonstrukce
amfiteátru, výstava dětského hřiště, sociální infrastruktury, instalace
pítka atd. Na přestěhování se musí
připravit i socha A.Jiráska.

Rada kraje odsouhlasila změny u 21 středních škol a učilišť.

Záměry optimalizace středního školství vedoucí ke sjednocení
21 vzdělávacích zařízení schválila Rada Královéhradeckého kraje. Změny se dotknou jak středních škol, tak i odborných učilišť.
O jednotlivých krocích optimalizace budou hlasovat krajští zastupitelé
4. prosince 2017.

„Vizí restrukturalizace sítě středních
škol v Královéhradeckém kraji je reagovat na demografický vývoj, který zapříčiňuje nedostatečné naplnění kapacit škol a s ním spojeným snižováním
nároků, a tedy i kvality vzdělávání,“
uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za krajské
školství, čímž poukázala na nepoměr
počtu nabízených míst na středních
školách v kraji. Ty v loňském školním
roce nabízely dohromady 9 278 míst,
z posledních ročníků základních škol
přitom vyšlo jen 4 158 žáků. „Kroky
směřující ke sjednocení středních škol
a učilišť povedou ke snížení celkového
počtu nabízených míst v prvních roční-

cích středních škol o 1987 míst, přitom
zůstane zachována výuka na všech
stávajících místech. V žádném z měst
školu nerušíme,“ doplnila náměstkyně Berdychová
Optimalizační kroky by se měly
dotknout 21 vzdělávacích zařízení
zřizovaných Královéhradeckým krajem. V našem regionu se to týká následujících vzdělávacích zařízení:

1. Střední škola průmyslová, textilní
a polygrafická
(splynutí od 1. 7. 2018)
l Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197
l Střední škola propagační tvorby a
polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285
l Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
2. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod
(splynutí od 1. 7. 2018)
l Vyšší odborná škola stavební a

Střední průmyslová škola stavební
arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
l Obchodní akademie, Náchod,
Denisovo nábřeží 673
3. Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola,
Nové Město nad Metují
(sloučení od 1. 7. 2018)
l Střední průmyslová škola, střední
odborná škola a střední odborné
učiliště, Nové Město nad Metují,
Školní 1377
l Střední škola a Základní škola,
Nové Město nad Metují (nástupnická organizace)
4. Střední škola gastronomie a služeb
(splynutí od 1. 7. 2018)
l Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243
l Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad
Metují
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Prodej vánočních stromků
ze specializovaných plantáží
přesně dle Vašich představ
a představ Vašich dětí

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS
(proti bývalé jídelně TEPNA
Náchod, vedle LIDLU)
Denně 9.00 – 17.00 hodin

borovice černé, borovice, jedle,
smrčky, smrčky stříbrné

Těšíme se na Vaši návštěvu

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

Velká trojka
rodinných vozů.

STAÈÍ

ZAVOLAT

Hyundai i10, i20 a ix20.
od

199 990 Kč

Specialista na čalouněný nábytek

PROGRAM AKCÍ
NA PROSINEC 2017
01.-10. 12. 2017
Zvěřinové hody

• sedací soupravy
• postele
• jídelní stoly a židle
• obývací stěny
• šatní skříně

Hudební večer s muzikou
od 70. let až po současnou tvorbu
Vstupné 80,Vyberte si kterýkoliv z tria rodinných vozů Hyundai!
Velký prostor, velká bezpečnost, velká výbava. To všechno vám nabízí
velká trojka prostorných, bezpečných i skvěle vybavených rodinných vozů
Hyundai i10, i20 a ix20.

Za ceny již od 199 990 Kč.
Další zvýhodnění navíc při financování
u autorizovaného partnera Hyundai.
BOS auto s.r.o.
Trutnov, Na Besedě 97
Tel.: 499 819 054 / www.bosauto.cz
Hyundai i10–kombinovaná spotřeba: 4,7–6,5 l/100 km, CO2: 106–142 g/km; Hyundai i20–kombinovaná spotřeba: 3,5–6,2 l/100 km, CO2: 92–144 g/km;
Hyundai ix20–kombinovaná spotřeba: 4,2–6,5 l/100 km, CO2: 110–150 g/km

31. 12. 2017 od 19.00 hodin
Silvestr 2017

Živá muzika, novoroční přípitek
a malé půlnoční pohoštění
Vstupné 220,ZÁMECKÝ HOTEL U RAJSKÝCH
SMIŘICKÝCH 1280
547 01 NÁCHOD
www.zameckyhotel-nachod.cz
Tel. 491 426 503 / 722 927 488

Vítězem soutěže EDEN 2017 se staly
Orlické hory a Podorlicko
Ve finále letošního ročníku soutěže EDEN tentokrát zazářily Orlické hory a Podorlicko, které získaly
vítězný titul Excelentní evropské
destinace s jedinečným kulturním
produktem. Do soutěžního projektu
Evropské komise se zapojily s produktem Zámky na Orlici – česká
Loira. Ocenění vyzdvihlo destinaci
na evropskou úroveň.

„Jsem velmi rád, že unikátnost
Zámků na Orlici byla oceněna
v soutěži EDEN. Velmi si vážím
práce všech, kteří se podílí na
propagaci území Orlických hor
a Podorlicka,“ řekl radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací
Pavel Hečko.
Zámky na Orlici jsou perlou

Podorlicka a produktem opravdu
vysoké kulturní hodnoty, které nemají v republice obdoby. Zámky
po restituci prošly významnou rekonstrukcí, otevřely se veřejnosti
a vytvořily zde velmi rozmanitou
a zároveň promyšlenou kulturní
nabídku co do historie, architektonických stylů tak do pestrosti
zážitků, a to takřka na jednom
místě. Zámky si tak nekonkurují
a díky širokému spektru služeb
naopak přináší návštěvníkům velmi rozmanité zážitky pro různé
cílové skupiny.
EDEN (European Destinations
of ExcelleNce) je projekt Evropské
komise, jehož hlavním cílem je
podpora udržitelného cestovního
ruchu ve státech Evropské unie.
Hlavní náplní projektu je soutěž
o excelentní destinaci cestovního
ruchu, která probíhá v participujících státech každoročně již od
roku 2007. (red) foto www.region-orlickehory.cz Zámek Potštejn

70.000 KÈ

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

Pečlivě připravené chody
z divočáka, daňka a jelena

16.12.2017 od 19.00 hodin
Hudební skupina EUPHORY

AŽ

• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

Jilemnický betlém
V Městském divadle v Jaroměři
proběhne 21.12. další z přednášek
z cyklu Mezi řádky. Tentokráte
bude tématem Jilemnický betlém.
Přednáší Jan Luštinec. Kdy přesně?
V 17.30 hodin.

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

Večer pro orchestr
Václava Hybše
V Kině 70 v Novém Městě nad
Metují se 21. prosince (od 19 hodin)
uskuteční koncert orchestru Václava Hybše a jeho hostů. A když už se
budete pídit po tom, kdo mezi zmíněnými hosty určitě nebude chybět, pak
vězte, že to bude zpěvák Josef Laufer.

Adventní, Vánoční a Silvestrovské
prohlídky lákají do broumovského kláštera
Impozantní barokní komplex broumovského kláštera nechává své
brány otevřené po celý rok, tedy i v zimě. Prosincovým návštěvníkům
nabídne kromě klasických prohlídek také Adventní, Vánoční a Silvestrovské prohlídky nebo speciální prohlídky běžně nepřístupných prostor
Klášterem od sklepa po půdu.
Barokní monument prošel před dvěma roky velkou revitalizací a v jeho
prostorách nyní funguje Vzdělávací a kulturní centrum s pestrým celoročním programem. V prosinci si návštěvníci mohou prohlédnout prostory
kláštera při klasických nebo speciálních prohlídkách a dalších akcích:
Adventní prohlídky - 3. 12., 10. 12. a 17. 12. v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00
a 15:00
Klášterem od sklepa po půdu - 16. 12. a 30. 12. v 10:00 a 14:00
Adventní trh – 17. 12. od 8:30 do 13 hodin, vstup zdarma
Vánoční prohlídky - 24. 12., 25. 12. a 26. 12. v 11:00 a 13:00
Silvestrovské prohlídky - 31. 12. v 11:00 a 13:00
Více informací je možné najít na webu kláštera www.klasterbroumov.cz
nebo na facebookovém profilu @KlasterBroumov.
Kateřina Ostradecká, Vzdělávací a kulturní centrum
Klášter Broumov, Agentura pro rozvoj Broumovska

www.novinyecho.cz
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MÁME PRO VÁS MNOHO NOVINEK A SPOUSTU AKCÍ ZA SUPER CENY !!!
AKU VRTAČKA

AKU STĚRKA
NA OKNA WV 2
PREMIUM 10 YEARS EDITION

o 40% delší
výdrž baterie

ASV 108-2
10,8V/2,0Ah Li-lon
2x aku + kufr, 2 rychlosti

3590,-

2490,-

Léto 2018 v prodeji
Nejširší nabídka
First Minute na trhu

790,-

ČESKÝ

KOMPRESORY
OLEJOVÉ
24l

B2800/50CM2
50l / 1,5kW / 220V

990,AUTOMAT

EBU 115-6
115mm/680W

3666,-

EBU 125-6
125mm/680W

1690,-

2999,-

1790,-

HOBBY

GOLA SADY

HG 1500
1500W
HG 2000/4
2000W

ED-E500

399,-

399,499,-

10490,-

POSYPOVÁ SŮL

VELKÝ VÝBĚR
HRABEL

MSS-33- ¹⁄

175 06

119,-

799,-

10KG

119,-

SEKERY FISKARS

AKU VRTAČKA
GSR 140-Li

89,-

899,-

BENZÍNOVÉ PILY
H 45 46 cm³

2390,-

BENZÍNOVÁ PILA

PLYNOVÁ TOPIDLA
16,5 kW - 30 kW

12990,-

2790,-

OPALOVACÍ PISTOLE MATRIX

X7

ÚHLOVÉ BRUSKY

KOMPRESOR
POMALOBĚŽNÝ

EVP 13E-2H3
650W

2990,- 1390,- 1490,-

EL. VRTAČKY

trem Lukášem. Dnes již oba běhají
za kategorii mužů. V loňském roce
se Patrik umístil v seriálu Východočeských stovek na třetím místě. Po
skvělé sezóně 2016 se na něj opět
vsázelo, jako na „jedničku“. Souběžně se závody Východočeských stovek
prošel šesti závody Českého poháru
a konečná bilance – stříbro a bronz
- zaslouží blahopřejnou gratulaci
a především respekt.
Richard Švanda, kronikář SDH
Běloves (redakčně kráceno) foto: Patrik Kligl na fotografii uprostřed v černém obleku

NABÍJEČKA BATERIÍ

VÝROBEK

1990,-

V Praze v Divadle pod Palmovkou
se konalo galaodpoledne hasičských
sportů, kde byly mimo jiné také vyhlášeny celkové výsledky seriálu závodů Českého poháru 2017 v běhu na
100 metrů s překážkami. Náš Patrik
Kligl, člen SDH Náchod-Běloves, se
v celkovém pořadí umístil na nádherném 3. místě. Jeho umístění je o
to významnější, že proti němu stáli
členové reprezentačního družstva ČR
a družstva mistrů světa. Patrik se na
stupních vítězů objevuje pravidelně.
Dokud běhal za dorost, obsazoval
první příčky společně se svým bra-

VRTAČKA

CC-BC 10 E Einhell Classic
12V/10A

2390,-

ÚSPĚCH PATRIKA KLIGLA
V ČESKÉM POHÁRU

ÚHLOVÁ BRUSKA

99,-

MODRÉ OKOVANÉ

PLASTOVÉ KUFRY

HOBBY

1390,-

4690,-

3690 ,-

H 2035

EL. ŘETĚZOVÉ PILY

3990 ,- 1299,SP 375

HOBBY

2990,-

199,MINI 311

491 423 669
602 686 918

PRODEJ RYB I VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Smažírna a loviště ryb Pstražna
Prodej kaprů a pstruhů
Prodej vánočních stromků: smrky - jedle
Ceny stromků jsou zajímavé,
odvislé od výšky stromků

!!! PRODEJ RYB A STROMKŮ DO VÁNOC !!!

Slevy a bonusy za včasný nákup
Příspěvky Škoda Auto
Nízká záloha od 500 Kč

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

tel.: 602 886 577, házenkářská hala – Hamra

SQUASH

pátek

RICOCHET

Squash centrum Náchod,

čtvrtek

a co děláte
o víkendu vy?

středa

Cíl: Pstražna

úterý

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775

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

pondělí

Běloveská 955, Náchod, tel.: 800 010 110

ECHO

www.novinyecho.cz

rozumně

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
*Zajdu na kávu se sympatic. mužem. Alena 49/165/57.Ozvi se
na: aldyna@email.cz
* 61 l. soběstačný, bez záv. s vl.
zázemím rád pozná podobnou
ženu, se kterou by možná prožil
krásné stáří. Samota je zlá. Jsem
ze Rtyně v P. Tel. 724 304 226
* Muž věk 43 let 181/84 z Náchoda, rozvedený by se rád seznámil
se ženou přim. věku. Trvalý
vztah. Kontakt doz.p@seznam.cz
* Hledám ženu na seznámení do
45 let, posluchač rocku, Náchod
nebo blízké okolí - jsem rozvedený 45/175/85. TEL.: 721 655 611
* VDOVEC 69/175/80 ohleduplný, citově založený slušného
zevnějšku, nekuřák, bývalý kuchař
nechce už být další Vánoce sám.
Nemajetný,
ale
mám
srdce plné lásky. TEL. 773 979 559
* Nechcete být sám - sama?
Nabízíme
Vám
příležitost
nalézt životního partnera. Seznamovací agentura IRENA, Náchod.
TEL.: 736 768 114
* 55 letá - štíhlá, rozvedená, nekuřačka se ráda bude starat o
muže mírné povahy. Ráda vařím,
výlety, pohodový vztah. Raději bez
majetku - přistěhování možné.
JEN
VÁŽNĚ.
Kontakt
alzbeta1972@seznam.cz

BYTY
*P R O N A J M U 1+1 v Náchodě U
nemocnice,původní udržovaný stav,
vlastní lodžie, nájem+služby+energie
(bez el.) 7.000 Kč, kauce 10.000 Kč,
pouze slušným a spolehlivým lidem.
Tel. 773 974 100
*Pronajmu byt 2+1 47m2, v Náchodě, Plhovská 695 nad prodejnou
„Krám“ ve 3. Patře. Nájemné 5 500,vratná kauce 15 000,- nízké provozní
náklady (voda,topení,elektřina,internet,pojištění vše celkem cca 3 100,-)
Volný od 1.1.2018 . Tel. 777 606 801
*Prodám byt 3+1 v OV 74 m2 v Náchodě na Plhově, 3.patro, 2x balkon,
zateplen, výtah. Cena 1,4 mil. Kč.
TEL.: 777 606 801
*Pronajmu plně zařízený mini byt
v nově zrek.domě v NA, Šafránici.,
park.u domu,max.pro 1 osobu,ideální pro studenta.Náj.2.500,-Kč+zálohy na služby 1.500,- Kč+kauce,tel.
608903050
*Pronajmu zděný byt 3+1 v Náchodě. Nájemné 6000 Kč+asi
3100 Kč služby+plyn a elektrika. Vratná kauce 18000 Kč.
Pouze seriózním a platícím nekuřákům bez psa.Tel:776 266 444
*Pronajmu byt ve Velkém Dřevíči. Možnost nastěhování 1.12.2017.
Vhodný pro 2 osoby. Kontaktní tel.
608 213 154
*Pronajmu slunný byt v Náchodě 2+1 v klidné lokalitě, moc
hezké bydlení, 10 min do centra,
k bytu náleží sklep, kůlna, nájem
4000+energie, vratná kauce 15000,-.
Byt je vhodný pro starší pár, jen dlouhodobý pronájem. TEL.: 604 304 754
*Pronajmu
vybavenou
větší garsonku v Hálkově ulici v
Náchodě. V domě pouze 3 bytové jednotky. Možné nastěhování
od prosince 2017. Cena: 5.000,- +
energie. Vratná kauce 10.000,-. Tel.
737 464 578, 777 894 422
*Prodám družstevní byt 2+1
v Náchodě v nízkoenergetickém domě s vlastním parkovacím stáním. Kontakt 730 517 357,
733 735 709

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Hledám podnájem část. zaříz.
bytu 1+1 nebo 2+1 za slušné peníze nejlépe Česká Skalice, Hronov a okolí. TEL.:604 327 082
* Pronajmu částečně zařízený byt
2+1 v České Skalici, vhodný promladý pár či jednotlivce, upřednostňuji zájemce z České Skalice a okolí.
Cena dohodou. TEL.: 775 908 501
* Prodám DB 3+1 v Náchodě u nemocnice, 74 m2, zateplený, nová
okna, cena 900 tis.Kč. TEL.: 777 990
214 po 14.hodině, RK NEVOLAT
* Pronajmu zařízený byt 2+1 v Hronově. Tel. 608 11 00 41

NEMOVITOSTI
*Prodám rodinný řadový dům v lokalitě Broumov – Spořilov. Cena dle
dohody. TEL.: 732 552 773
*Prodám zahradu se zděnou chatou
v kolonii Broumov-Otovice. Info Tel.
736 603 169
*Koupím pozemek nebo nemovitost
na přestavbu v podhůří Orlických
hor. TEL: 608 66 77 30
* Pronajmu garáž v Náchodě
u Fin. úřadu, volná ihned. TEL. 737
211 973
* Prodám garáž v OV v Náchodě
na Plhově Za Kapličkou. TEL.: 728
956 826
* 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

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Pronajmu nově postavenou halu
300 m2 u Náchoda. Manipulační
technika k dispozici. Tel. 608 66 77
30 nebo 608 66 77 33
* Pronajmu obchodní (kancelářský) prostor v centru Broumova.
Vhodný na trafiku, vinotéku nebo
pro obchodní zastoupení. Výloha
na hlavní ulici. Tel. 608 935 340
* Pronájem zavedené kanceláře (včetně kuchyňky a WC, vše
vybaveno) v České Skalici. Prostory jsou v přízemí, vstup z náměstí.
Tel. 604 437 128
* 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 pianino, odvezu, naladím.
TEL.: 775 328 366
*Prodej palivového dřeva. Volejte
491 452 849. Odvoz můžemezajistit.
* Prodám palivové dřevo. 550,-Kč/
m3. I s dovozem. Tel. 702 611 187
*Prodám kotel DAKON 21 starší typ
výroby v neporušeném stavu, nepoužitý – cena 15 000,-Kč, plechové radiátory 8 ks po 8 žebrech šíře 15 cm
– cena dohodou. TEL.: 491 543 910,
773 529 925
*Prodám palivové dřevo jasan,
olše v metrech – 900,-/m. TEL.
776 327 208

KOUPÍM
*Koupím domácí vejce, Náchod.
TEL.: 604 445 061
*Koupím a dobře zaplatím
za staré kapesní a náramkové
hodinky, mince a starou šavli nebo bodák. Obraz od autorů Havlata, Mikš, Soukup, Mezerová.
605 254 511 Hrneček Jiří.
*STAROU
PŘEDVÁLEČNOU
FIREMNÍ
KORESPONDENCI,REKLAMNÍ PŘEDMĚTY,FOTOGRAFIE,STARÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
A VŠE OHLEDNĚ ŽELEZNICE
APOD.KOUPÍ SBĚRATEL.PLATBA
IHNED. TEL.704 415 665.PŘIJEDU.
*Koupím válcový šrotovník mačkač
obilí. Dále malotraktor 4x4 i nepojízdný. Mob: 739 711 628
* Prodáte staré známky? Důchodce koupí známky ČSR a Protektorátu nebo případně celou filatelistickou pozůstalost - obálky,
dopisnice, pohledy, atd. Tel. 604 452 789
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy,
staré fotografie, reklamní fotografické materiály. TEL.: 777 559
451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka,
řemínky, ciferníky, strojky a další díly.
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
* 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

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* 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
* Provádím zednické a různé řemeslnické práce (nátěry,
obklady, štuky atd.) Kompletní
rekonstrukce koupelny již od 120
000,-Kč. Tel. 702 611 187

6

rychle

ŠIKOVNĚ

*Prodám
masné
králíky
k chovu, křížence belgických
obrů. Šestajovice u Jaroměře. Tel. 775
676 153

str.

Tel./Fax: 491 424 522

NÁCHODSKO
776 353 038
Hubneme v Náchodě
bez jo-jo efektu
SLEVA 10 % při zakoupení komplexního
programu (3, 6 nebo 12 měsíců).
Nakupte v prosinci, hubněte od ledna!
VÁNOCE - nevíte, co koupit svým blízkým?
Kupte jim balíčky „zdraví“ nebo poukazy na
diagnostiku složení těla, v ceně od 200 Kč.
Volejte 730 548 510 nebo pište
na sedlarova.lenka@seznam.cz

zůstalost
o
veteš
p
nábytek

koupím - zlikviduju
vyklidím půdu, sklep, dům
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

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

TEL.: 722 907 510

Satelitní dotace!

Na montáž nové paraboly jen za 300,- Kč
nebo naladění karet FreeSAT.

Volejte 778 527 899. www.satelitnizpravodaj.cz

Mediasevis s.r.o hledá
doručovatele denního tisku.

Roznos PO-SO v ranních hodinách.
Práce vhodná pro maminky,
důchodce.
Kontakt: Lucie Hubková
720 987 700

PRODEJ VÁNOČNÍCH STOMKŮ

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



604 687 554

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10

od 1.12.2017

SMRK, BOROVICE, JEDLE

CENA od 180,- do 400,-Kč
/ kus do vyprodání
Najdete nás na začátku Horní Radechové
směr od Náchod. Info: 721161034

OBUV NOBL nabízí

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

novou kolekci zimní obuvi.
(Náchod náměstí u potravin
Verner, Jaroměř naproti
České poště)

K nákupu dárek!
www.obuvnobl.cz

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10

Koupelny - Interier

Přivýdělek
Hledáme
spolehlivého distributora
novin ECHO a letáků pro oblast
Náchod – Babí + Pavlišov a
Náchod centrum. Vhodné pro
studenty, důchodce, ženy na
MD apod. Více info na tel. 602
103 775 nebo e-mail:
echo@novinyecho.cz
*Žena v ID hledá spolehlivou paní
na výpomoc v domácnosti. SO-NE
8-10 h, Náchod, Tel. 737 906 436 (volejte 10-16h)
*Nabízím občasný přivýdělek, svoz
zboží dodávkou. Ideální pro invalid.
důchodce z Nového Města nad Metují nebo okolí. Tel.723 837 437

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

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

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

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

AUTO - MOTO
* KOUPÍM MOTOCYKLY-jakékoliv-starší, nepotřebné, neúplné,
překážející, díly, ale i traktůrky
a jinou techniku. Rychlé slušné
jednání. Tel.723 837 437
*Koupím staré motocykly JAWA,
VELOREX, Multicar stadion, náklad.
automobil PRAGA V3S v jakémkoli
stavu, díly,. TEL. 776 327 208
*Koupím starý motocykl moped
Stadion, pionýr. I nepojízdný. Nabídněte. Mob: 603 487 428
* Koupím na Suzuki Wagon R+,
přední mlhovky, poškozené i rozbité,
příp. samotné držáky. tel. 731 88 88
63

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

ECHO

www.novinyecho.cz

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK A STAROŽITNOSTI
Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, sklo, porcelán,
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek
z chromových trubek do r.1970
Luboš Adamec
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

SLEVA

20%
Pro rodiny
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

tel. 0048 74 866 45 02

SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete? kotvíte? šroubujete? vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 20 let v Náchodě
Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900

www.rivco.cz

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

platnost do 31. 12. 2017 r.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. DITY VÁVROVÉ

oznamuje od října 2017 změnu sídla:
na Masarykově nám. 19, Náchod,
1. patro (nad kavárnou Cibetka)
Poskytuji mj. právní služby:
• soupis a revize kupních,
darovacích a směnných smluv
• občanské a rodinné právo
• pracovní právo
• soupis a podání návrhu na oddlužení
(insolvence)
Objednání na tel. 604 38 56 38,
www.advokatnachod.cz

Přijmeme

do svého kolektivu

účetní

na částečný úvazek - DPP
(vhodné pro maminky
na mateřské, důchodce).

Podmínkou je znalost podvojného
účetnictví i daňové evidence.

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

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

Kontakt: info@alcontreal.cz
Tel: 777 172 385
Beseda na téma

„Vánoce, Vánoce přicházejí“
o historii vánočních tradic a symbolů na Náchodsku. Vyprávět
Vám bude Bc. Richard Švanda
z Muzea Náchod. Ve čtvrtek
7.prosince 2017 v 18.00 hodin
Blues bar Hotelu u Beránka
v Náchodě. Vstupné je 30 korun.

Nemocnice v Náchodě prošla auditem
Hospodaření Oblastní nemocnice Náchod a.s., která je největší nemocnicí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a která se potýká s neuspokojivými ekonomickými výsledky, prověřil externí audit.
Zároveň se hodnotily interně i další procesy, jako např. směrnice, zadávání veřejných zakázek, účetnictví, vedení zásob anebo oblast personální. Na základě výstupů provede vedení nemocnice některé změny
a racionalizační opatření uvnitř organizace. Závěry auditorů směřují také k přehodnocení financování zdravotnictví v kraji a struktury
a rozsahu poskytované péče.
Oblastní nemocnice Náchod a. s.
realizovala externí audit ihned poté,
co ji převzalo nové vedení. Nová
předsedkyně představenstva společnosti Ing. Ivana Urešová, MBA
provedla také vnitřní ekonomickou
analýzu, která rozklíčovala některé
prvotní problémy, s nimiž nemocnice bojuje. Hospodaření této největší krajské nemocnice totiž k 31.
8. 2017 vykázalo 78,5 mil. Kč závazků po splatnosti a celkovou ztrátu
ve výši 82,8 mil. Kč. Externí audit
na základě svého šetření doporučil
nemocnici změny v hospodaření,
které by měly přinést úspory. Zároveň bylo doporučeno přehodnotit
některé smluvní vztahy s dodavateli
a důsledně hlídat jejich dodržování. „Představenstvo ON Náchod a.s.
vydalo pokyn, aby veškeré smlouvy,

které nebyly řádně vysoutěženy, byly
postupně ukončeny a provedla se
řádná soutěž. Věříme, že nám tento
postup přinese reálné úspory. Také
jsme v oblasti pracovně-právní nechali prověřit mzdové listy a jejich
nastavení, systém poskytování cestovních náhrad a dalších benefitů a budeme více hlídat pracovní vytížení
zaměstnanců, především nezdravotníků. Chceme mít také větší přehled
o našich zásobách, budeme hledat
vhodné softwarové řešení pro evidenci spotřebního materiálu apod.,“
říká k dalším interním opatřením
předsedkyně představenstva ON
Náchod a.s. Ivana Urešová. Změny
nastaly také v oblasti personální.
Ke konci roku po vzájemné dohodě
končí ve funkcích náměstek pro léčebnou péči MUDr. Miroslav Švábl,

technický náměstek Miroslav Havran a místopředseda představenstva Ing. Lukáš Hartwich.

Kromě úsporných opatření
chce nemocnice zvýšit
úhrady za poskytnutou péči
Celkový obrat nemocnice, která ročně
ošetří přes 30 000 hospitalizovaných
pacientů, je zhruba 1 175 mil. Kč. Její
příjmy jsou závislé především na proplácení výkonů od zdravotních pojišťoven a také částečné úhrady ztrátových oddělení od Královéhradeckého
kraje. Oba tyto zdroje příjmů doporučil externí audit revidovat a přehodnotit. „Co se týká zdravotních pojišťoven, tak běžnou praxí je, že pojišťovny
hradí nemocnicím péči o své pacienty
do výše předem stanoveného limitu na dané výkony. Limit a výši ceny
stanoví úhradová vyhláška. Pokud se
dostaneme nad limit, dále s pojišťovnou jednáme o úhradě. Představenstvo
nemocnice a následně i představenstvo
holdingu v současné době rozhodlo
o vymáhání těchto chybějících prostředků právní cestou,“ vysvětluje další
kroky předseda představenstva ZH
KHK a. s. Miroslav Procházka.  (red)

Tel./Fax: 491 424 522
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Jaký byl rok 2017 ve Stepíku
hodnotí předsedkyně klubu Jana Michelová
Stepík Nové Město nad Metují je
sportovní klub, který se dlouhodobě
věnuje aerobiku a tanci dětí a mládeže
v Novém Městě nad Metují a v České
Skalici.
Rok 2017 jsme zahájili sérií plesových předtančení. Zároveň probíhala finálová kola podzimních soutěží
jednotlivců a vrcholila příprava týmů
na hlavní soutěžní sezónu. Soutěžní
týmy Stepíku startovaly během jara
celkem 54x a ze soutěží přivezly 15
zlatých, 21 stříbrných a 15 bronzových medailí.
Stepík v květnu uspořádal v Náchodě celorepublikovou soutěž Bohemia
aerobik Tour 2017, které se zúčastnilo
85 týmů z celé ČR.
V průběhu prázdnin jsme pro děti
připravili příměstské tábory „Správné
holky v pohybu“. Na tábory navazovalo soustředění soutěžních týmů.
Do nového školního roku 2017/18
jsme vstoupili s několika novinkami.
První z nich je projekt Děti na startu,
určený pro děti ve věku 4 – 9 let. Jde o
celostátní projekt zaměřený na rozvoj
základní motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Chceme, aby
děti uměly udělat kotrmelec, skákat,
padat, správně běhat, nebát se míče

V
taneční sekci
nově nabízíme Orientální tanec, Moderní tanec a pokračujeme ve
Standardních a latinskoamerických
tancích a Zumbě.
Soutěžní týmy pracují na nových
skladbách pro rok 2018, které sestavily na letním soustředění. Zároveň
probíhá podzimní soutěžní sezóna –
soutěže jednotlivců. K dnešnímu dni
v nich děvčata vybojovala 8 zlatých,
12 stříbrných a 2 bronzové medaile.
Od začátku roku také veřejně vystupujeme, celkem jsme v roce 2017 vystupovali na 15 veřejných akcích.
Pokud vás naše činnost zajímá,
máme nové webové stránky www.
stepik.eu . Celoročně přijímáme nové
členy do hodin cvičení i
tance, zájemci se mohou
přijít podívat, hodinu si
vyzkoušet!
Přeji Vám krásné
Vánoce.
Jana Michelová,
předsedkyně
Stepíku Nové Město nad Metují

Všechno dobrý!
Hudebník Oldřich Bodadlo přichází s novou deskou. Těšit se můžete
i na klip a zcela nový zvuk. Náchodský rodák Oldřich Bohadlo vydává
právě v těchto dnech album Všechno
dobrý, na kterém překvapí své příznivce nejen novými písničkami, ale
také odlišným aranžmá i celkovým
hudebním pojetím, kterým Oldřich
definitivně opouští poněkud konzervativní folkovou škatulku. Album
neupouští od prvků autorské poetiky
a osobní výpovědi, nicméně jeho celkové vyznění si klade ambice oslovit
mnohem širší spektrum posluchačů.
Spolu s vydáním samotného alba
přichází Oldřich Bohadlo i s novým
klipem k písničce Bez křídel. Ten

vznikl ve spolupráci s kameramanem
Zdenkem Balcarem a s úspěšným
režisérem a hercem Martinem Bohadlem. Natáčení klipu, které probíhalo mimo jiné i v atraktivní lokalitě
hospitalu Kuks na Královédvorsku,
je jejich dalším společným projektem, navazujícím na klip k písničce
V sítích, natočený ve Studiu Ypsilon
v Praze vloni.
„Novou deskou a klipem oslavuji
25 let psaní písniček. Rád bych všechny své fanoušky pozval na koncert,
který se koná v sobotu 2. prosince
2017 od 19,00 hodin v sále restaurace U kohouta na Vysokově, kde jsem
právě před 25 lety odzpíval svůj úplně
první koncert,“ říká Bohadlo.  (red)

„Do Íčka pro dárky“

Hledá se logo

Informační centrum Broumovska přichází se zajímavými tipy
na dárky, které si můžete v „Íčku“
na broumovském centrálním náměstí rovnou zakoupit. Jejich společným
jmenovatelem je, že se jedná o knihy
mající nějaký vztah k regionu Broumovského výběžku. Ať už se jedná
o fotografickou knihu Policko, publikaci o Hlavňově, knihu představující
Broumov prostřednictvím historických fotografií či dílko s mnohoslibným názvem Tajemná Ostaš.

V Hronově hledají jednotný vizuální styl tradičního festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov.
Poptávka na vytvoření loga festivalu
slibuje 40 000,-Kč pro vítězného řešitele, který může ještě počítat s částkou
10 000,-Kč za vytvoření kompletního
grafického manuálu pro využití loga
na tiskovinách, propagačních předmětech apod. Veřejná neanonymní
soutěž hledající logo má závěrku příjmu návrhů do 31. 1. 2018.

Šachisté bojovali na Gymnáziu
Agilní šachový oddíl TJ Náchod
uspořádal již 5. ročník turnaje pro
děti pod názvem „Open Gymnázia
Náchod“. Vedení Jiráskova Gymnázia zajistilo příjemné prostředí a také
soudek limonády pro účastníky. Turnaj ovládl s plným počtem bodů Lukáš Zelba z Ortexu HK. Druhý mezi
mladšími žáky skončil domácí Šimon
Bubeníček a třetí nejmladší účastník turnaje Václav Kroulík z Regionu
Panda RK. V kategorii starších žáků
zvítězil Pavel Kačírek z Regionu Panda před hostem z Kudowa Zdrój Jakubem Galaszewskim a svým oddílovým
kolegou Janem Koblicem. Mezi dívkami byla nejlepší sestra vítěze Lada Zelbová před Elen Hetfleischovou z Regionu Panda a Stelou Archlebovou

z TJ Hronov. V turnaji tedy zvítězili
žáci z renomovaných šachových oddílů kraje, ale neztratili se ani členové šachového kroužku při Gymnáziu
v Náchodě. Zlepšený výkon prokázal
zejména Vojtěch Špaček ze Žďárek,
jen škoda, že v posledním kole v časové tísni pokazil dobře rozehranou
partii. Hlavní ceny pro vítěze věnovalo v.d. Sněžka, ředitel turnaje Ing. Petr
Dusbaba poděkoval i ostatním sponzorům – p. Mertlíkovi, firmě Mertlin,
Ateliéru Tsunami, ČSOB a Saargummi, díky kterým dostali ceny všichni
účastníci turnaje. Poháry do turnaje
zajistilo Město Náchod. Hlavní rozhodčí Ing. Petr Čechura poděkoval
všem dětem za hladký průběh turnaje,
pěkné šachové partie a fair flay hru.

www.novinyecho.cz

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

stavební
bytové
družstvo
náchod

provádění účetních uzávěrek
evidence obyvatel
upomínání dlužníků
vedení fondu oprav
vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172
www.sbdnachod.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Restaurace U Petra Studnice

ZVĚŘINOVÉ HODY
2. a 3. prosince 2017
od 11 hodin
Tel.: 776 026 703

HLEDÁTE PRÁCI?
Výrobce dřevostaveb Urbanic
Haus s.r.o. příjme pracovníky.
Jedná se o celoroční práci
za nadstandardní
finanční ohodnocení.
Kontakt: 737 786 812
www.drevostavbynachodsko.cz
email: Info@urbanic-haus.cz
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Foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz

ECHO

Akce 1.499 Kč
KUTÍLCI v běloveské školce
Letošní školní rok přinesl dětem a jejich rodičům příležitost
navštěvovat doplňkovou aktivitu,
která se zaměřuje na jednoduché
fyzikální a chemické pokusy. Snahou je, aby děti pochopily vztahy
a pravidla v přírodě, a to formou
přiměřenou jejich věku. Z každého setkání si děti i rodiče odnesou nejen zážitek ze společného
objevování a tvoření, ale i vlastnoručně vyrobený předmět. Snažíme se o recyklování materiálů.

Listopadová schůzka byla zaměřená na podzimní počasí. Vyzkoušeli jsme, jak proudí vítr, pěnovým
mrakem nám ve sklenici začalo
pršet a dokonce jsme vyčarovali i mlhu v plastové lahvi. Děti si
vyrobily vlastní větrný rukáv,
z vyřazených plastových desek.
Díky tomu mohou pozorovat
podzimní větry, jejich směr i sílu.
Těšíme se na další setkání a KUTĚNÍ.
Kolektiv dětí a učitelek
z MŠ Vítkova v Náchodě

S MIKULÁŠEM NA JUDO
Mikulášská besídka SKP Judo
Náchod se uskuteční ve čtvrtek
14.12.2017 od 17 hodin v tělocvičně klubu na ZŠ TGM Náchod
1.patro, 1.stupeň. Součástí akce
bude i vyhlášení nejlepších judistů v žákovských kategoriích za rok
2017. Novinkou v letošním roce
bude i ocenění judistů v kategoriích
JUNIOR a MASTERS a vyhlášení
cen trenérů. Pro všechny účastníky

akce bude připraveno malé pohoštění.

obruba dle vlastního výběru
+ jednoohnisková brýlová skla
Profi 1,5 s antireflexní úpravou + pouzdro

Nejlevnější

brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o.
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 605 912 500
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

Spolek Family z.s. pořádá charitativní akci POMOC LIDEM BEZ
DOMOVA ve čtvrtek 12.12.2017 na náměstí T.G.M. v Náchodě od 15
hodin. Těšit se můžete na taneční vystoupení Family a hudební představení Kapely Junior. Cílem akce je pomoci lidem bez domova, nabídneme
jim tedy teplý nápoj nebo polévku. Abychom pomohli co nejvíce, darujme těmto lidem také oblečení a jiné potřeby. V případě, že chcete akci
podpořit, neváhejte kontaktovat předsedu spolku Viktora Sidorenka na
tel. 604 811 384, mail: familyzs@seznam.cz, www.family-z-s.webnode.cz

Hledají domov

Rita je 13letá psí seniorka, která se dostala do útulku poté, co její majitelé přišli
o dům. Rita je hodná, přátelská, nenáročná. Fenky nemusí, pejsky si vybírá.
Zaslouží si domov, kde by mohla užívat
psí důchod.

Max je 3letý pejsek, který žil ve špatných
podmínkách. Veterinární správa Maxe
odebrala a tak Max se dostal k nám do
útulku. Max je moc hodný a vodu milující
pejsek, který si užívá života. Ačkoliv špatně vidí, tak on to jako handicap nevidí.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

První listopadový den nám
počasí příliš nepřálo, přesto se na
základní škole Babí sešla v podvečer všechna strašidla z okolí.
Hrozivý učitelský sbor všechny
účastníky uvítal a přizval ke společnému „Strašidlení“.

Děti vyrazily v malých skupinkách po světélkující stezce. Tam
musely prokázat nejen velkou
odvahu, ale také dovednosti při plnění mnoha úkolů.
Energii doplnily neobvyklým
občerstvením, které škola připra-

vila. Nakonec si všechny děti krásně zařádily při společném tanci.
Letošní „Strašidlení“ se opravdu
vydařilo.
Děkujeme všem, kteří si udělali čas.
Lenka Prouzová

