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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

26 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

Noviny ECHO – jsme s Vámi již čtvrtstoletí!
Vážení a milí čtenáři,
inzerenti, obchodní partneři,
dovolte mi, abych vás jménem
redakce novin ECHO pozdravil v novém roce 2018. Noviny
ECHO vycházejí již dvacátým
pátým ročníkem. Ano, jsme
s vámi již čtvrtstoletí! I v letošním
roce plánujeme vydání celkem
35 samostatných vydání. Každé
z nich bude mít opět 26 000 výtisků. Jsme tradiční informační
regionální noviny. Znamená to,
že se k vám výtisky novin dostávají zcela zdarma, přičemž obsah
novin je kombinací zpravodajství, redakčních článků, PR textů
i klasické inzerce. Tištěné vydání
novin ECHO již řadu let doplňuje
i internetová prezentace na adrese www.novinyecho.cz, kde si můžete na obrazovce počítače přečíst

v Náchodě

přijme

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

nejen naše aktuální vydání, ale
zalistovat si v archivu našich vydání za uplynulá léta. Najdete
zde také informace o termínech
vydání, redakčních uzávěrek, cenách apod. Adresa naší redakce
zůstává v roce 2018 stejná: Krámská 29, Náchod (naproti OD Zefyr). V redakci vás rádi uvítáme
každý den v časech od 8 do 15.30
hodin. Komunikujete – li raději
prostřednictvím e-mailu, pak pro
vás je připravena naše e-mailová
schránka
echo@novinyecho.cz.
Řádkovou soukromou inzerci pak
odbavíte i prostřednictvím našeho
formuláře, který najdete na našem redakčním webu. Jste u nás
vždy vítáni, ať už jste našimi virtuálními zákazníky, se kterými
komunikujeme skrze obrazovku
počítače, nebo vstoupíte dveřmi do naší redakce. Vaše důvěra

nás motivuje a je předpokladem
pro další rozvíjení naší redakční práce, kterou cílíme na práci
s informacemi vztahujícími se
k našemu regionu i k uspokojení
vaší poptávky po účinné a efektivní inzerci. Přijměte poděkování za tuto důvěru, kterou nám
již dvacátým pátým rokem projevujete jako čtenáři, obchodní
partneři a inzerenti. Budeme se
těšit na další setkávání s vámi,
na další spolupráci, která umožní,
aby se z dalšího bílého listu stala
nová stránka regionálních novin.
Nový den i novinová strana, jsou
s nadsázkou ve svých počátcích
„bílé listy papíru“. Přejme si, aby
je vždy bylo možné zaplnit něčím
užitečným, dobrým, pravdivým.

výroba pěnového
polystyrenu
a nasávané
kartonáže
Přijme zaměstnance
na pozizi

SAMOSTATNÝ/Á
ÚČETNÍ

Za redakci novin ECHO,
Mirek Brát

Znalost podvojného
účetnictví a MS Excel
podmínkou, znalost
SW Pohoda výhodou.

ZIMNÍ
VÝPRODEJ
- 50%
Náchod, Plhovská 695
(naproti Itálii)
Náchod, Kamenice 113
Nové Město n. M., Nádražní 80
Trutnov, Havlíčkova 6
www.kramjeans.cz

Zimní
plavání

Nástup možný ihned.
Bližší informace na telefonu
724 129 798 nebo na
zdenek.hanus@novopol.cz

dveře - zárubnyě
okna - podlah
Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501
vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

Kontakt: NOVOPOL a.s.,
Velký Třebešov 20

Ples města
Broumova
V broumovském KD Střelnice se
dne 20. ledna (od 20 hodin) uskuteční tradiční Ples města Broumova. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina HF Band.

BRIGÁDA – PŘIVÝDĚLEK

na Podborném
Snímky Josefa Pepy Voltra se vracíme ke 47. ročníku závodu Českého poháru v zimním plavání
„Otužilci na Metuji“ a 19. ročníku
Memoriálu J. Řebíčka – O pohár
starosty města Náchoda, které
proběhly v prosinci 2017 na rybníku Podborný na katastrální hranici Náchoda a Dolní Radechové.
Celkem 120 plavců okusilo vodu
o teplotě 1,9 °C a vzduch o teplotě okolo 0°C. Ve vodách rybníka
si ledovou koupel užívali plavci
z ČR, Slovenska a Polska. Jedna
plavkyně pocházela dokonce až
z daleké Argentiny. Nechyběla
ani nejmladší pokořitelka kanálu
La Manche Lenka Štěrbová.

Noviny ECHO hledají spolehlivého distributora novin ECHO
pro oblast Náchod - centrum, Hronov, Dobruška. Roznáška
do schránek 3x měsíčně PA, SO. Vhodné pro důchodce,
studenty, ženy na MD apod. Roznáška jiných letáků nevadí.
Více info na tel. 602 103 775 (SMS)
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

SKIARÉNA
Výstava
Orlickém Záhoří
turistických vizitek vCelkem
4,5 km dlouhý osvětleDo 28. února 2018 je v prostorách zámku Adršpach pro veřejnost otevřena výstava turistických
vizitek. Zároveň je dobré vědět, že
případnou návštěvu zámku lze využít i pro prohlídku stálé expozice
spjaté s historií horolezectví, která
je zde rovněž umístěna.

ný běžecký okruh, udržovaný pro
klasiku i skate, najdete nově v Orlickém Záhoří, v části obce zvaná Jadrná, již na samotné hranici
s Polskem. Díky minimálnímu převýšení je vhodný i pro začátečníky
a díky osvětlení je zde možné denně běžkovat až do 22 hodin.

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
na Marii a Antonína
ŠIMKOVI.
Mám Vás v srdíčku.
Hana s rodinou

VZPOMÍNKA
Těžko se s Tebou loučilo, těžší je bez Tebe žít.
Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci znovu zas.
Ty věčný spánek spíš a k nám se už nikdy nevrátíš.
Moc nám maminko chybíš.
Dne 9. 1. 2018 uplynuly dva smutné roky
od úmrtí naší drahé manželky, maminky a babičky,

paní Marie Maršíkové z Náchoda.
Dne 13. 1. 2018 by oslavila 78. narozeniny.
Manžel a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 2. ledna 2018 uplynul jeden smutný rok
od úmrtí naší milované maminky,
babičky a prababičky,

paní Evy Neumanové z Náchoda,
rozené Moravcové.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Zarmoucená rodina

Léta plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Pan Josef Starý z Hronova
16. 12. před pěti lety odešel, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách však zůstává dál.
Ty vzpomínky zůstaly na roky šťastné,
jsou v srdci ukryté, hluboko a krásně.
Stále vzpomíná manželka Jana,
syn Jiří a také dcera Jana
žijící v daleké Austrálii

Chybíš nám
Čas plyne jako voda, bolest zůstává.
Dne 16. 12. 2017 uplynul jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
bratr, strýc, tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Josef VERNER ze Šonova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S úctou, láskou a vděčností vzpomínají
manželka Květa a syn Libor, sestra Marie
s rodinou, dcera Hana s rodinou,
rodina Vernerova a kamarádi

VZPOMÍNKA
Dne 31. prosince uplynulo 5 smutných let,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Josef Jurásek
z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie s rodinou.

VZPOMÍNÁME
Dne 14. 1. 2018 uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička a teta,

paní Eva Pavlátová z Černčic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Černých a Pavlátova

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Jeruzalém
Do 16. ledna je v broumovské výstavní síni LokArt k vidění výstava
fotografií Jeruzalém. Fotografické
reminiscence na město, které je
zásadním místem hned pro trojici
světových monoteistických náboženství (křesťanství, islám, judaismus), vám zprostředkuje PhDr.
Robin Böhnisch, znalec této oblasti
Blízkého východu, který je v současnosti i novým ředitelem Správy
Krkonošského národního parku.

Dotace na kamery
Město Úpice získalo dotaci z Ministerstva vnitra ČR, která je určena na posílení tamního kamerového systému. Finanční prostředky
umožní zřízení trojice nových kamerových bodů. V Úpici tak bude
nově fungovat celkem osm kamer,
které jistě přispějí k prevenci i odhalování kriminality a přečinů proti
veřejnému pořádku.
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VZPOMÍNKA
Dne 8.ledna 2018 uplynulo 10 let
od okamžiku, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička,

paní Helena Štimová z Náchoda.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
rodina

Skalice zná ceny vodného a stočného 2018
V souladu s povinností dodržet
výši stanovených cen na vodném
a stočném, podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu vodárenské infrastruktury,
Rada Města Česká Skalice na své 18.
schůzi projednala a schválila cenu
vodného a stočného za 1000 l pitné
a odpadní vody pro rok 2018 s účinností od 1. 1. 2018 v následující výši:
Vodné: 39,03 Kč vč. DPH (33,94 Kč
bez DPH) Stočné: 37,40 Kč
vč. DPH (32,52 Kč bez DPH)

V celkové výši 76,43 Kč vč. 15%
DPH (66,46 Kč bez DPH) zdroj:
www.ceskaskalice.cz

Přežije „město růží“?
V Echu z 8. prosince 2017 pozval
Přípravný výbor na pořádání místního referenda (PVMR) na veřejné projednávání územního plánu.
Podle následné hysterické reakce
radnice (též publikované v Echu) se
dala očekávat zajímavá debata, která
proběhla 20. prosince a byla, i přes
vrcholící přípravu na období Vánoc,
poměrně hojně navštívená.
V tomto čase adventního rozjímání jsme se dozvěděli o práci architekta Kaplana, který sedne nad
mapu Nového Města a bez ohledu
na žitou každodennost i majitele
pozemků načrtne své vizionářské
představy, neboť ta konkrétní místa
mají prý „vyšší potenciál“. A ty, občane, sleduj bedlivě kroky radnice,

neboť pokud se zavčasu neozveš,
z tvého sadu se stane veřejná zeleň
a z tvé fabriky místo pro občanskou
vybavenost. Vše je v pořádku, zákon
to umožňuje!!
Ale já se ptám, je toto všeobecně
prospěšné spravování věcí veřejných? Aby nás radní nutili sledovat
jejich vrtochy a doslova hlídat svůj
majetek před jejich „plány“? Psát
námitky, navštěvovat starostu – jak
jsme byli vyzváni – a doprošovat se
„vrchnosti“?
Svou práci za naše daně by zastupitelé měli dokazovat řešením
„malých“ problémů a ne svými
na zdejší poměry megalomanskými plány. Budeme například čekat,
až se všechny chodníky do hloubky

vybagrují místo toho, aby na vypadané kostky naproti kinu nastoupil
jeden muž a spravil je aspoň s obvyklou dvouletou zárukou?
U nás se přestavuje město pro
auta, narůstá počet parkovacích
míst, ale dnešní trendy jsou už jinde. Vytvářet město pro lidi, citlivě
rekonstruovat a vytvářet nová místa pro setkávání v dnešní uspěchané a neosobní době. Místa, kde se
může člověk zastavit a potěšit se pohledem na květiny a proudící vodu.
Že to jde, vidíme v nejbližších sousedních městech.
Naše „město růží“ je definitivně
pryč, tak snad aspoň „český Betlém“
přežije…
Štěpánka Matějů

Místostarosta Miroslav Brát se setkal
se řediteli základních škol
Před rokem byla v pracovně ředitele ZŠ Komenského Mgr. Františka
Majera zahájena tradice společného
setkání ředitelů náchodských základních škol se zástupcem města
Náchoda – zřizovatele těchto školských právnických osob: ZŠ Komenského, ZŠ Plhov, ZŠ Běloves, ZŠ Babí,
ZŠ Staré Město, ZŠ T. G. Masaryka.
V závěru loňského roku se role hostitele ujal Mgr. Vladimír Honzů, ředitel ZŠ Plhov.
Město Náchod na setkání zastupoval místostarosta Miroslav Brát, v jehož gesci je právě školství. Přítomen
byl i Bc. Pavel Schuma – vedoucí odboru školství a sociálních věcí Městského úřadu v Náchodě. Ačkoli mělo
setkání neformální charakter, přesto
se diskutovala i aktuální témata, která se týkala plánů města Náchoda pro
rok 2018, při nichž je nutná kooperace náchodského základního školství.
Mezi ně patří i společný projekt města
Náchoda a jeho partnerského slovenského města Partizánske s názvem
Československý den. Tato akce bude
zaměřena na výměnné pobyty dětí
včetně výuky češtiny a slovenštiny.
Místostarosta Brát poděkoval všem
ředitelům škol za jejich práci a korektní a profesionální vztahy se zřizovatelem – městem Náchod. A protože na podobná setkání se nemá
přicházet s prázdnou, předal místostarosta Brát řediteli ZŠ Plhov Vladimírovi Honzů malý osobní dárek

do plhovské školní knihovny. Jednalo
se o pětici knih z ucelené knižní série
(z let 2007 – 2017), jejichž autorem
je místostarosta Brát. „Bylo to velmi
příjemné setkání, které, jak věřím,
zůstane tradicí i v dalších letech. Dovolí vám ohlédnout se za uplynulým
rokem v atmosféře, která není striktně pracovní. Pro moudrá rozhodnutí

jsou však vždy nutné i dobré osobní
kontakty a vzájemná empatie při posuzování společných problémů. Co se
týká daru mých pěti knížek, neušlo
mi, že na Základní škole Plhov výborně funguje školní knihovna. Budu věřit s nadějí, že moje knížky u školáků
úplně nepropadnou“, uzavírá s úsměvem místostarosta Brát.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Bilance Ligy proti rakovině Náchod 2017

Vítězství opět putuje do teplické
hotelovky
Do 5. ročníku celostátní gastronomické soutěže Svačina roku s Rio
Mare se přihlásilo rekordních 38 škol
z celé republiky, takže konkurence
byla opravdu značná. O to víc potěší,
že na stupně vítězů se postavila také

naše žákyně prvního ročníku SŠHSS
Teplice nad Metují Denisa Burgetová.
Úkolem soutěžících bylo vytvořit originální školní svačinu pro děti, žáky
a studenty. Na přípravu pokrmu museli mladí kuchaři použít tuňákové
výrobky Rio Mare nebo krémy Rio
Mare Paté, které získali od pořadatelů
zdarma. „Denisa připravila konfitované cibulové košíčky zapečené s tuňákem Rio Mare a parmazánem obložené vlažným rajčatovým salátkem,“
vysvětluje učitel odborného výcviku
Jiří Musil, který žákyni na soutěž připravoval. „Naše nadějná kuchařka se
k celé akci postavila velmi svědomitě
a poctivě. Nejvíce problémů jí působil pouze 20ti minutový časový limit
pro pódiovou soutěž. Přesto nakonec
vše skvěle zvládla, svačina odborné
porotě velmi chutnala, a tak Denise
právem náleží bronzová příčka,“ vysvětluje spokojený učitel Jiří Musil.

Nové číslo sborníku
Rodným krajem

Kostelec Červený
včera i dnes milený

V prodeji je již 55. číslo sborníku
Rodným krajem, v němž naleznete
zajímavé články pojednávající o lidech a událostech z našeho regionu.
Mimo jiné se dozvíte o pozoruhodném životě broumovského sportovce
Emericha Ratha. Zmíněna je i osobnost P. Sigismunda Boušky, kněze
a významného literáta. Ke starším
dějinám se váže článek o narození arcibiskupa Arnošta z Pardubic v osadě
Hostinka nedaleko Hořiček. Sborník
vydává Městské kulturní středisko
v Červeném Kostelci ve spolupráci
s Vlastivědným spolkem.

I takovým archaizujícím veršíkem můžete otevřít knihu Červený Kostelec včera a dnes, která
přináší čtenářům pohled na nejrůznější zákoutí tohoto města
- z pohledu starých dobových
fotografií i z pohledu současného fotografa. Zdrojem fotografií
byl především archiv Muzejního
depozitáře Vlastivědného spolku
a dále pak soukromé archivy. Kniha je k dostání v IC Červený Kostelec a v papírnictví Ivín v Červeném Kostelci.

Zimní kluziště

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

V Broumově je v provozu zimní kluziště (na tamní Masarykově třídě). Za možnost dovádět
na „čertových želízkách“ zde děti
zaplatí 15,-Kč a dospělí 25,-Kč.
Nezapomeňte však, že bruslení
zde závisí především na počasí.
Aktuální info najdete na webu
www.ulita.org

Beseda
Červený Kostelec je místem, kde
se narodil nejen herec Martin Růžek či parapsycholog Břetislav Kafka. O tom vás chce přesvědčit beseda, která se uskuteční 18. ledna
(od 16 hodin) v červenokostelecké
městské knihovně. Protagonistou
besedy bude spisovatel a historik
Richard Švanda. Tématem besedy
budou pozapomenuté významné
osobnosti města Červený Kostelec.
Jste srdečně zváni!

Nový Elton a.s.
v Novém Městě nad Metují
přijme muže či ženy na pozice:
Obsluha dlouhotočných automatů,
nebo CNC soustruhů
do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním
listem podmínkou.
Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.
Frézař pro konvenční frézky
do jednosměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.
Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.
Obsluha galvanických linek
do třísměnného provozu
Operátor řezárny kovů
do jednosměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání
výučním listem podmínkou.
Nástup ihned
Informace: pí Martinková
tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Liga proti rakovině Náchod je zapsaný spolek onkologických pacientů a přátel, které již více než 20 let
působí na poli protinádorové prevence. Prvořadým cílem náchodské
LPR je především soustavná preventivní činnost, v níž se její členové
zaměřují zejména na mladou generaci – středoškolskou mládež.
V roce 2017 proškolili členové
LPR při 10 přednáškách na 6 školách
v našem regionu celkem 192 středoškoláků. Další významnou složkou
činnosti náchodské Ligy jsou odborné přednášky MUDr. Vladimíra
Müllera, předsedy pobočky a dlouholetého vedoucího lékaře oddělení klinické onkologie náchodské
nemocnice, o vzniku a příčinách
rakoviny pod názvem Rakovina
je choroba genů. Za svůj největší
úspěch v roce 2017 považují členové
náchodské pobočky LPR pozoruhodný výsledek Českého dne proti
rakovině, veřejnosti známého pod

názvem Květinový den (10. května).
V našem regionu bylo prodáno rekordních 12 969 kytiček a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno
285 095 Kč! V celostátní statistice
57 organizací se umístila náchodská LPR na vynikajícím 5. místě
jak v počtu prodaných kytiček, tak
v celkovém výtěžku Květinového
dne! Věříme, že i v dalších letech
bude veřejnost příznivě nakloněna

našim projektům. Zároveň bychom
v našich řadách rádi uvítali nové zájemce o práci v naší organizaci, protože akcí a aktivit je opravdu dost!
(kontakt: tel. 605 244 562). V roce
2018 přejí členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině všem především pevné zdraví a dobrou mysl!
MUDr. Vladimír Müller a Mgr. Renata Lelková (redakčně kráceno)
foto archiv LPR

Úspěchy náchodského kulečníku
Změny, změny, změny! Do sportovního ročníku 2017/2018 vstupoval oddíl sportovního kulečníku s vidinou omezení své činnosti
ve svých dlouhodobě pronajatých
prostorách na adrese Pražská ulice
č. 1759 v Náchodě Na Hamrech.
Důvodem se stal záměr města Náchoda provést jak rekonstrukci celé
budovy k zefektivnění provozu, tak
k vytvoření lepších podmínek a zázemí pro sportovce. Nakonec jsme
však dostali zprávu, že rekonstrukce začíná 1. 1. 2018. To se vyjevilo jako vhodné řešení. Po dohodě

s oblastním výborem a STK jsme
si do konce roku 2017 nechali vylosovat jen domácí utkání s tím, že
v novém roce 2018 budeme hrát
jen venku. V poločase rozehraného sportovního ročníku 2017/2018
cítíme povinnost podat veřejnosti
zprávu o sportovním dění v našem

oddíle. Družstvo A je účastníkem
I. ligy, skupiny Čechy (svaz ČMBS
opustil systém extraligy a vrátil se
k rozdělení na národní skupiny).
Družstvo vystupuje úspěšně a je
na 1. místě tabulky. Hraje v sestavě
Jan Frieda, Luděk Řehůřek a Petr
Bareš. Družstvo B hraje nejvyšší oblastní soutěž VČ – 1 a současně je
na 2. místě. Hraje v sestavě Petr Kočička, Krasimir Cvetanov a Jiří Otčenášek. Všichni ostatní hráči jsou
registrováni v družstvu C, jež hraje
prostřední oblastní soutěž VČ – 2.
Výbor oddílu (redakčně kráceno)

Lávka znovu otevřena, ALE POZOR!
Na dřevěné lávce v České Skalici (v Podskalní ulici) byly provedeny nezbytné
opravy, které umožnily znovuotevření
lávky. Lávku je tak možné bezpečně užívat
s následujícím omezením: Z bezpečnostních důvodů je současně na lávku umožněn přístup pouze čtyřem osobám a je zakázán vjezd cyklistům. Prosím respektujte
tato bezpečnostní opatření! Na zajištění
generální opravy lávky město Česká Skalice intenzivně pracuje.
(foto archiv)

Tradice technických oborů bude
na náchodské STAVEBCE zachována
Zastupitelstvo Královéhradeckého
kraje dne 4. prosince 2017 v rámci optimalizace sítě středních škol
schválilo kroky, které se dotkly 21
vzdělávacích zařízení zřizovaných
Královéhradeckým krajem. Následně vzniklo deset organizací. „Vedle slučování škol, což je proces, při
němž je jedna organizace nástupnická, chceme v pěti případech docílit
i splynutí, kdy vzniknou zcela nové
organizace,“ sdělila na stránkách
Královéhradeckého kraje náměstkyně hejtmana pro školství Martina
Berdychová. Jednou ze zcela nových
organizací bude i Střední průmyslová škola stavební a Obchodní
akademie, Náchod, která vznikne
splynutím Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy
stavební arch. Jana Letzela, Náchod,
Pražská 931 s Obchodní akademií,
Náchod, Denisovo nábřeží 673.
K výše zmiňovanému splynutí dojde

od 1. července 2018. „Pro zájemce
o studium stavebních oborů Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie, Náchod se nic
nemění. Skladba oborů, i učitelský
sbor zůstává stávající,“ uklidňuje své
žáky i budoucí zájemce o studium

současný ředitel VOŠ stavební a SPŠ
stavební arch. Jana Letzela Ing. Milan Smola. Pro uchazeče o studium
stavebních oborů je na 17. 1. 2018
od 14:00 do 18:00 nachystán v budově stavební školy Den otevřených
dveří.
L. Zálišová
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Prvním náchodským občánkem roku 2018 je Alžběta Havlíčková

Válečné a poválečné
Hronovsko

Specialista na čalouněný nábytek

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

mezi léty 1944 – 1948 je tématem přednášky historika a spisovatele Richarda Švandy, která se uskuteční 30. ledna v 17.30
hodin v Jiráskově divadle v Hronově. Dozvíte se mnoho zajímavého o událostech
ve vašem bezprostředním okolí: záškodnické činnosti jednotek Werwolf v našem
regionu, potrestání zrádců a kolaborantů,
chování vojáků Rudé armády po osvobození atd.
(foto archiv ŘŠ)

Alžběta se narodila v pátek 5. ledna 2018 v 10:30 hodin v náchodské
porodnici s mírami 3245 gramů
a 49 centimetrů.
Každoročně mamince s trvalým pobytem v Náchodě, které se
narodí první miminko v novém
roce, přicházejí ještě do porodnice popřát představitelé města Náchoda. V pondělí 8. ledna 2018
navštívili maminku Alžbětky starosta Jan Birke a místostarostové
Pavla Maršíková, Miroslav Brát
a Jan Čtvrtečka v doprovodu ředitelky náchodské nemocnice paní
Ivany Urešové a popřáli šťastným
rodičům k jejímu narození. Kromě
květiny předali rodičům prvního
náchodského občánka dárkový poukaz k nákupu výbavy pro miminko

v hodnotě 3000 Kč. Celé rodině přejeme do nového roku především

pevné zdraví a mnoho společných
radostných chvil!
NA

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

Běžný den ve škole - Setkání v Polsku
Koncem listopadu 2017 se uskutečnilo další společné setkání českých a polských dětí. Část dětí odjela
do Polska, kde pro ně polští kamarádi připravili společné setkání. Cílem
bylo propojení tradic, seznámení se
s výukou u nás a v Polsku. Všichni
společně jsme si zahráli všemi oblíbenou vybíjenou. Bylo zajímavé, jak
moc se liší pravidla jednotlivých her
u nás v Polsku.

Ani děti, které zůstaly ve škole
nezahálely, čekaly je projektové
hodiny týkající se polských sportovců. S nadcházející zimou jsme
se věnovali zimním sportům a jejich zástupci Kamilu Stochu-skokanu na lyžích. Druháci se pomocí interaktivní tabule zaměřili
na zopakování učiva slov podřazených a nadřazených. Pracovali
s textem a informacemi o tomto

významném polském sportovci. Společně s ostatními dětmi
shlédli několik závodních skoků,
historické oblečení prvních skokanů, kombinézy dnešních sportovců či video z helmy závodníka.
Nakonec vytvořily pomocí internetu česko-polský slovníček pomůcek skokanů na lyžích. Páťáci
se pokusili o kresbu skokanských
můstků.

HLEDAJÍ DOMOV

BOBÍK je 7letý pejsek. Bobíkův páníček
musel do nemocnice a bohužel už se nebude moci o Bobíka starat. Bobík je moc
hodný. Je naučený doma. Vhodný do rodiny s dětmi. Bobík je očkovaný.

MODROOČKO
je 6letý pejsek,
kterého se majitelé vzdali, tak mu
hledáme
nový
domov. Je to moc
milý, hodný, přátelský a mazlivý
pejsek. Vhodný
i k dětem. Naučený žít v bytě, než
ho dali do kotce,
odkud
utíkal.
Nelíbí se mu být
sám.

KAI - asi 5 letý pejsek, který se našel
u Červeného Kostelce, ale nikdo ho nehledá, nikomu nechybí, tak mu hledáme
nový domov. Je moc hodný a milý, vhodný i k dětem. Kai je velký pohodář.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

RONY a KESSY - Ronik (8let-westik) a Kessy
(6let-jezevčice) Domov by nejradši našli společný,ale není to podmínkou. Kessinka je zpočátku spíše bojácná, potřebuje klidné a vlídné zacházení. Roník je raubíř a rošťák, který naopak
potřebuje usměrnit.

Chlupáči z lukavického
útulku přejí všem svým
příznivcům, sponzorům
a hodným lidem pohodový
rok 2018. Děkujeme všem,
kteří nám v průběhu celého
roku pomáhali, jak finančně tak materiálně. Bez Vás
bychom provoz těžko zvládali.Těšíme se na setkávání s Vámi. Venčící soboty
platí od 10 - 12 hodin.

REX - Rexík je 10letý menší pejsek, trávil život na řetězu u boudy. Zpočátku je
bázlivý, ale na vlídné zacházení, hodného
páníčka a dobré jídlo si rychle zvykne.

Psí domov Lukavice, Tel.: 608 524 973, www.psidomovlukavice.cz
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LADA PETRÁNKOVÁ
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ
I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Přijď poznat nové kamarády a kamarádky!

Pro všechny dívky a chlapce

KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY

Oddíl basketbalu TJ SPŠS Náchod
pořádá nábor nových hráčů

MV č.34/2016 Sb.

Cena za pololetí (36 vyučovacích hodin): 1.790 Kč
První dvouhodinovka zdarma.
Kontakt:
NJ: Dr. Lada Petránková 603 440 969; lada.petrankova@gatenachod.cz
AJ: Mgr. Pavel Hrabec, 774 374 784; pavel_hrabec@centrum.cz
Více informací najdete na webových stránkách www.gatenachod.cz.
NOVINKA: Doučování češtiny

Město Česká Skalice
třída T. G. Masaryka 80
552 03 Česká Skalice

nabízí k odprodeji

LUKRATIVNÍ
STAVEBNÍ POZEMEK
o celkové výměře 4262 m2 v průmyslové zóně
s výborným dopravním napojením na obchvat.
Pozemek se skládá z parc. č. 1475/3 (2165 m2)
a 1475/4 (2097 m2), vše k.ú. Česká Skalice.
Podle územního plánu se jedná o zastavitelné území, výroba
a skladování - drobná a řemeslná výroba.
Minimální vyvolávací cena:
726,00 Kč/m2 včetně DPH.
Odprodej pozemků proběhne formou elektronické aukce dne
23. ledna 2018.

Bližší informace na www.ceskaskalice.cz
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VELKÝ BASKETBALOVÝ
NÁBOR

Jazyková škola Gate Náchod nabízí zájemcům

(1. – 4. ROČNÍK + KONVERZACE)

Tel./Fax: 491 424 522

Každé pondělí a pátek
15.30 - 18.00 hodin
V tělocvičně školy (ul. Pražská 931)
Kontakt: Pavel Prouza (+420 608 667 732)

Prořez ovocných stromů
724 173 560

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

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

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Prodám rodinný řadový dům
v lokalitě Broumov – Spořilov. Cena dle dohody. TEL.:
732 552 773
*Důchodci hledají dlouhodobý
pronájem domku nebo chatky k celoročnímu bydlení. TEL.:
731 706 998

BYTY
*Pronajmu část. zař. podkrovní
byt v RD v Novém Městě n.M.,
samostatný vchod. Kauce nutná.
TEL.: 606 486 372
*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.
608 903 050
*Pronajmu v nově zrek. domě
v NA, Šafránice byt 2+1 s balk.
63m2 (+5,6) m2, 2.NP., sklep,
park.u domu. Náj. 6.000,-Kč +
zálohy 2000 + el. + kauce., tel.
608 90 30 50. Volné od 2/18.
*Pronajmu byt v panel. domě
2+1 Náchod-Běloves, zateplený, nová okna, 1.patro, výhled
do lesa, nájem 4.000Kč + zálohy
SBD + el., plyn. Kauce 15.000Kč,
Volný. Tel. 608 519 072
*Pronajmu byt 2+1 (54m2), ulice Pražská 1400, Náchod. Nájem
8.000,-Kč vč. služeb. Vratná kauce
12.000,-Kč. Volný ihned. Preferuji dlouhodobý pronájem. Tel.:
604 250 202.
*Pronajmu zařízenou garsonku 1+kk v Bohuslavicích. Ihned
k nastěhování. Tel. 731 586 468
*Mladý, spolehlivý, pracující pár
hledá pronájem v Náchodě (2+1
a větší). Tel. 775 117 688
*Pronajmu pěkný byt 1+1 v klidné části Náchoda s výhledem
do přírody. Velký balkon, plastová okna, zděné jádro, sklep.
Nájem včetně energií 6 500,- Kč.
Velmi nízké náklady na bydlení.
Solidním lidem.Tel: 775 884 565
* Pronajmeme malou podkrovní garzonku - 25m2 u náměstí
TGM v Náchodě. Pouze pro jednu osobu. Nájem 3.500 Kč, záloha na energie 1.200 Kč. Kauce
4.000 Kč. Tel. 777 737 127
* Hledám pronájem bytu 1+1 v Náchodě, nejlépe na sídlišti Plhov. Tel. 608 875 994
* Pronajmeme malou podkrovní
garzonku - 32m2 u náměstí TGM
v Náchodě. Nájem 4.500 Kč, záloha na energie 1.500 Kč. Kauce
5.000 Kč. Tel. 777 737 127
* Pronajmeme apartman - garzonku 25m2 s terasou v zahradě v Náchodě-Bělovsi. Nájem
3.900 Kč, záloha na energie
1.500 Kč, kauce 5.000. Pouze pro
jednu osobu. Tel. 777 737 127

NEMOVITOSTI
* Pronajmu garáž v Náchodě.
TEL.: 732 167 291
*Koupím garáž v Náchodě. Mob:
777 225 962
*Koupím pozemek nebo nemovitost na přestavbu v podhůří
Orlických hor. 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
* 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
* Pronájem zavedené kanceláře (včetně kuchyňky a WC,
vše vybaveno) v České Skalici.
Prostory jsou v přízemí, vstup
z náměstí. Tel. 604 437 128

PRODÁM
*Prodej dřeva - metrové i štípané. TEL.: 777 690 390
*Prodám palivové dřevo jasan,
olše v metrech – 900,-/m. TEL.
776 327 208
*Prodám dřevěné brikety, levně.
Mob.774 308 086
*Prodám dubové + smrkové
prkna a fošny, mob. 774 308 086
*Prodej palivového dřeva.
Volejte 491 452 849. Odvoz
můžeme zajistit.
* Prodám levně zachovalou rustikální sedací soupravu (sedačka
+ 2 křesla). Možno koupit i jednotlivě. TEL.: 604 699 888
* Prodám elektrovozík pro
seniory, cena dohodou. Tel.
724 234 805

KOUPÍM
* Koupím míchačku na 6 koleček malty i poškozenou v Náchodě. TEL.: 723 515 080
* Koupím zajímavá stará jízdní
kola. TEL.: 602 272 440 stačí prozvonit, zavolám
* 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

Tel./Fax: 491 424 522

ŠIKOVNĚ

* Koupím nové díly na ŠKODA
100 - přední čelo, blatníky, kapotu, dno kufru, nárazníky, nádrž, nápravnici, kompletní světla, zadní a přední podběhy nebo
celý nový skelet karoserie. TEL.:
602 272 440 stačí prozvonit,
zavolám

* 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 nové plechy, chromy
a světla na vozy Tatra, Wartburg,
Fiat polski, Škoda 100, 1000 MB,
110 R, Garde, Rapid, Octavia, Felicia, Spartak. TEL.: 602 272 440
stačí prozvonit, zavolám
*Koupím vůz Škoda 1000 MB.
Nabídněte. Tel. 777 670 923.
Děkuji.

* Koupím JAWU 550, 555, 2021, 23 MUSTANG, 90, pérák,
kývačka 350, ČZ 125 - 150,
JAWU Special, Robot, Manet
dvoupíst, California, Velorex,
Stadion, Jawetta, motory, rámy,
nádrže, tachometry, blatníky. Díly i celé moto ve špatném stavu, rozebrané. TEL.:
602 272 440 stačí prozvonit,
zavolám

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
*Prodám štěňata německého
ovčáka bez PP. TEL.: 775 676 153

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

RŮZNÉ
* Hledám soukromé doučování NJ v blízkém okolí Náchoda
pro dospělou ženu. Info prosím
na tel. 604 394 218
* Student střední školy, nabízí
doučování anglického jazyka pro 1-6 třídu ZŠ. Cena dle
dohody. Náchod a okolí. Tel.:
705 101 299

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE
ST

604 687 554

NEDĚLNÍ ČAJE
13 – 17 hodin
Malý sál Kino 70
Nové Město nad Metují
každou NEDĚLI od 21. 1. 2018
hrají PRASTREJCI
vstupné 50,-Kč

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
*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
*Dobrý den koupím vaše staré
auto na značce a stavu nezáleží.
TEL.: 777 211 016
* Koupím dvouválcový motor JAWA do traktůrku. TEL.:
602 272 440 - stačí prozvonit, zavolám
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RYCHLE

*Koupím válcový šrotovník mačkač obilí. Dále malotraktor 4x4
i nepojízdný. Mob: 739 711 628
* 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 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

str.

PROVIDENT
- Hotovostní půjčky do 90 000,-Kč
- půjčky na účet do 130 000,-Kč
- bezúročné půjčky
do 9000,-Kč/3 měsíce
- ihned a na cokoli

TEL. 800 153 153

BRIGÁDA

NÁCHODSKO
776 353 038
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

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

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

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858
Rakouská firma hledá
vhodnou dámu na pozici

STYLISTKY
pro prodej šperků.
Možnost i jako přivýdělek.
Kontaktní osoba
na tel.: 777 559 365.

PO

ZŮSTALOST
VETEŠ
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

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

– přivýdělek
Hledáme spolehlivého distributora novin a letáků pro oblasti
Náchod – sídliště Branka
Náchod – Karlův kopec
(Běloves)
Nové Město n.M. František
Česká Skalice – Malá Skalice
Studnice
Roznáška do schránek v dané lokalitě 2x týdně (ÚT, ST a víkend)
Vhodné pro studenty, důchodce,
ženy na MD apod.
Více informací
na tel. 603 990 636

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

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

• VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
• KUCHYNĚ NA MÍRU

SLEVA

nalézáme řešení pro potřeby vašeho bydlení
17 let s nápadem, přesně, kvalitně
u vás ukážeme • poradíme • spočítáme
počítačové návrhy • návštěva technika je
bezplatná a nezávazná

20%

Česká Skalice | mob. 776 74 20 74

PRO RODINY
min. 2 osoby

www.renovnabytek.cz

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 3. 2018 r.
Cestovní kancelář SONA

HLEDÁ
DO ITÁLIE KUCHAŘKY
(vhodné pro důchodce)
na letní sezónu 2018
(15. 5. - 30. 9.)
na pobyty 10-21 dní.

Město Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení místa INVESTIČNÍ REFERENT
Oddělení rozvoje města,
Odboru majetku města Městského úřadu
Nové Město nad Metují.
Předpokládaný termín nástupu:
1. února 2018 nebo dle dohody.

Podrobné informace
v naší kanceláři v Náchodě,
ul. Poděbradova 211
nebo tel. 602 44 85 87

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 56,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

NAVITA a.s. Olešnice

Bližší informace podá Ing. Simona Vojnarová,
vedoucí Oddělení rozvoje města, telefon: 491 419 695,
e-mail: vojnarova@novemestonm.cz.

pracovníka do údržby

SEŘIZOVAČE STROJŮ
Požadujeme:
• SPŠE , SPŠS , SOU
• vyhláška 50/78 Sb. min § 6
výhodou
• znalost kovoobrábění vítána

• znalost výrobních zařízení
v kosmetické výrobě výhodou
• řidičský průkaz B
• spolehlivost, samostatnost,
vstřícnost

Náplň práce:
• údržba a seřizování výrobních
zařízení

• opravy el. rozvodů strojů a zařízení
• preventivní údržba, vedení
dokumentace

Nabízíme:
• práci ve společnosti s mnohaletou
tradicí
• příjemné pracovní prostředí

• jednosměnný provoz
• týden dovolené navíc, příspěvky
na stravenky
• a další firemní výhody

Nástup: možný ihned nebo dle dohody
Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu:
lambertova@detecha.cz, tel. 491 477 133
adresa provozovny: Kpt. Jaroše 471, Nové Město nad Metují-Krčín

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775
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155
Vážený a milí čtenáři
V dnešním okénku bych Vás chtěla seznámit se změnami, které přinesl nový rok 2018 v oblasti energetiky.
Již před koncem roku 2017 proběhla v médiích informace
o zdražení elektřiny o 2 - 3%. Pokusím se vám vysvětlit,
za co si vlastně připlatíte.
Cena elektřiny se skládá ze tří částí: silová elektřina, stálý měsíční plat a distribuční poplatky.
Distribuční poplatky jsou státem regulovalené platby,
které spravuje Energetický regulační úřad(stát) a mezi ně
patří platby za jistič, příkon, výkup elektřiny (fotovoltaiky)
atd. Tyto platby mají všichni obchodníci s energiemi stejné a není možné je ovlivnit.
U těchto plateb nebylo avizované zdražení, nicméně k mírnému nárustu poplatků
došlo. Na svých fakturách najdete pod názvem: Platby za distribuci.
Silová elektřina je jediná část, kde může obchodník ovlivnit konečnou cenu. Protože však už před koncem roku došlo k pohybu této komodity na burze směrem nahoru museli se obchodníci tomuto zvyšujícímu trendu přizpůsobit. Nákup dražší silové
elektřiny se promítl i do ceny za jednu spotřebovanou Mwh. Na svých fakturách najdete pod názvem: Cena za silovou elektřinu. U ceny za silovou elektřinu je potřeba
si také hlídat SMP (stálý měsiční plat). Dodavatelé Vám mohou nechat cenu elektřiny
stejnou, nicméně navýší SMP o jednou tolik. Na faktuře najdete u ceny za silovou
elektřinu pod názvem: Měsiční platby. I když navýšení ceny vypadalo na první pohled
hrozivě, při běžné spotřebě domácnosti to vychází na řádově několik stokorun za rok.
Ano můžete namítnout, že vám váš dodavatel zatím nezdražil. Zde je potřeba si
uvědomit, že většina konkurečních dodavatelů své zákazníky fixuje, a to na dobu
minimálně 24 měsíců a více. Pokud jste tedy podepsali smlouvu loni nebo předloni
pocítíte zdražení, až po ulynutí trvání vaší smlouvy. Teprve poté Vám může dodavatel cenu zvýšit.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, nebo budete potřebovat s čímkoliv poradit,
rádi vás uvítáme na našich zákaznických kontaktních místech, v Náchodě, Trutnově,
Rychnově nad Kněžnou nebo na jakékoliv z 25 poboček Armex Energy.
Vaše Iveta Kovářová (Tomanová)
Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod 727 811 397
Iveta.tomanova@armexenergy.cz
Veronika Fischerová, regionální vedoucí 727 811 397
9HURQLND)LVFKHURYiUHJLRQiOQtYHGRXFt
Pobočka
Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
3RERþND$50(;(1(5*<DV-LKRVORYDQVNi7UXWQRY
veronika.fi
scherova@armexenergy.cz
YHURQLND¿VFKHURYD#DUPH[HQHUJ\F]
3DYHOâYHF
Pavel
Švec, regionální vedoucí 724 382 904
3RERþND$50(;(1(5*<DV+DYOtþNRYD5\FKQRYQDG.QČåQRX
Pobočka
Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
SDYHOVYHF#DUPH[HQHUJ\F]
pavel.svec@armexenergy.cz

PŘIJME
Nástup možný ihned
Vhodné i pro důchodce
Tel: 604 120 920
Libuše Holečková

chemické výrobní družstvo,
tradiční výrobce a distributor kosmetiky a nátěrových hmot
se sídlem v Novém Městě nad Metují
hledá pro svoji provozovnu kosmetiky
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Přihlášky podávejte do 23. ledna 2018

Více informací na www.novemestonm.cz

Tel./Fax: 491 424 522

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME
Provádíme zemní práce
smykovým nakladačem
BOBCAT.
Nakládání a rovnání
zeminy a jiných
sypkých materiálů.
Odvezeme
sníh.

TEL.: 602 145 222

Branka, o.p.s.
představuje
sourozence Čapkovy
Čapek je nejen příjmení slavného
spisovatele, ale také název nového
projektu obecně prospěšné společnosti Branka, který bude představen začátkem roku 2018. Cílem je
zprostředkovat jejich kořeny, stopy
a myšlenky, nabídnout cestování
s čapkovskou tématikou a zpřístupnit zábavnou formou široké veřejnosti odkaz Karla Čapka a jeho
sourozenců. Budou se prezentovat
Malé Svatoňovice, Hronov, Úpice,
Žernov, Hradec Králové, Žacléř,
Vrchlabí a Špindlerův Mlýn.

VÁNOČNÍ TURNAJ V KULEČNÍKU 2017
I ve 12. ročníku vánočního turnaje
se opakovala zkušenost z minulých
let, že tento turnaj je mimořádnou
událostí a přitahuje řadu zájemců.
Soutěžní pavouk turnaje pro 32 hráčů se zaplnil 28 jmény přihlášených.
Turnaj jsme uspořádali ve středu 27.
12. 2017 a to opět ve volné hře na 100
nebo 50 karambolů s hendikepem,
pro registrované i neregistrované hráče. Hendikep v kulečníku znamená, že
lepší hráč dává slabšímu už do začátku hry náskok, často velice významný.
Tradičně se hrálo na 2 porážky
– po 2 porážkách je hráč z další hry
vyřazen. Registrovaní hráči přijeli
z východočeských oddílů z LOKO
Trutnov, BC Broumov, z KKK Čermná nad Orlicí, z BC Týniště nad Orlicí
a z pořádajícího oddílu TJ Náchod.
Další skupinu účastníků tvořilo významné množství neregistrovaných
hráčů z Hronova, z Velkého Poříčí,
Broumova a z Jaroměře, ale k potěšení organizátorů i z Náchoda.
Od samého začátku se rozjely urputné boje o udržení v soutěži. Všechny partie byly velice vyrovnané, čímž
se potvrdila správnost v nasazení
osobních hendikepů. S mimořádným
zájmem pojal letošní ročník extraligový hráč Luděk Řehůřek s úmyslem
dostat se až mezi nejúspěšnější hráče.
Ve 3 případech se mu podařilo sehrát
100 karambolů najednou. Stačila ale 2

klopýtnutí a své úmysly musel opustit. Lépe nedopadli ani další hráči ligového družstva. Poměrně brzo byli
vyřazeni jak Jan Frieda, tak Petr Bareš
a Petr Kočička. Kalich hořkosti musel
vypít Pavel Králíček z LOKO Trutnov,
který v minulosti předváděl pěkné
výsledky. Po dlouhém čekání vstoupil
do soutěže, ale tím mu hra skončila.
Aniž by sehrál jediný karambol, jeho
soupeř svůj limit dohrál.
Nadějí pořádajícího oddílu do závěrečných bojů stále byla účast dvou
domácích hráčů, ale na úplnou špici
to nestačilo. Celkovým vítězem bez
jediné porážky se nakonec stal s pěknou hrou po celý turnaj neregistrovaný Milan Strnad z Náchoda, druhé
místo s jednou porážkou obsadil domácí člen TJ Náchod Libor Ciasto,
třetí příčku si vybojoval Radek Sedláček z BC Týniště nad Orlicí a čtvrtý
skončil domácí Jirka Hanuš.
Úplně všichni účastníci obdrželi velmi pěkné věcné ceny. Všichni
strávili příjemný den, v kterém nechybělo výborné občerstvení a v kterém neutuchala dobrá nálada. Oddíl
děkuje všem sponzorům i jednotlivcům, kteří poskytnutím hodnotných
cen k úspěšnému průběhu turnaje
přispěli.
Jiří Otčenášek, předseda oddílu
Sportovního kulečníku
TJ Náchod

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

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

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra

Demokracie jako nejobtížnější,
ale zároveň nejlepší cesta

HHotel
t l Elk
Elko v Náchodě
OTEVŘENO DENNĚ PO - NE
TOČÍME PRIMÁTORSKÉ
SPECIÁLY
k dispozici salónek
oslavy, narozeniny, firemní akce
Rezervace na tel.: 608 824 331
více na www.hotelelko.cz
nebo www.facebook.com/hotelelko.cz

S.P.Q.N.

volby do Senátu PČR za volební obvod č.
47 – Náchod. Rozhodl jsem se těchto voleb zúčastnit jako kandidát České strany
sociálně demokratické. Získat podporu
pro možnost kandidovat je jedna věc.
Ta druhá je přesvědčit vás ve volbách, že
výraz senát a lid není jen výstřední ozdoba na kanálové poklopy. Pomozte mi tu
tisíce let starou značku S.P.Q.R. modernizovat a vtáhnout do ní jasné prvky
našeho regionu. Jen pevně doufám, že

Senátní volby 2018

Mirek Brát (*1969) šéfredaktor novin ECHO a neuvolněný místostarosta
Náchoda je také autorem pěti knih, které v letech 2007 – 2017 vydalo pražské
nakladatelství Naše vojsko.
Když člověk neví jak začít, obvykle
zase tak moc nepokazí, pokud se odvolá na minulost. A tak začnete třeba
ve stylu už staří Římané tohle věděli,
už moudří Řekové o tom uvažovali.
Není to sice příliš originální, ale obvykle vám to trochu rozváže jazyk
a můžete začít. Čím? Pozváním na společné zastavení na poklopu typického kanálu ve městě Římě. Velmi často
je na něm zkratka z kvarteta písmen:
S.P.Q.R. Tato zkratka vychází z latinského sousloví Senatus Populusque Romanus – Senát a lid římský. Vyjadřuje dva
pilíře moci v antickém Římě: Senát a lid.
Je mi jasné, že mnohým z vás koutek
úst poskočil ironicky nahoru ve spojení senátu a kanálového poklopu kdesi
ve městě na Tibeře. Ústava České republiky definuje zákonodárnou moc Parlamentu ČR se dvěma komorami: Senátem

a Poslaneckou sněmovnou. Písmena
S.P.Q.R. z kanálového poklopu zapadlé
římské uličky se nás, s nadsázkou, také
týkají. Berme je jako pozdrav z časů
antiky, kdy se demokracie rodila, občas
vyhrávala, jindy to zase projela na plné
čáře. Jak už to také s demokracií, tím
křehkým, komplikovaným, pracným,
většinou nákladným, často i mnohomluvným pojmem chodí. Skoro by se
chtělo vyměnit všechny ty složité projevy
kolektivní demokracie za něco pevného,
jasného, solidního. Za někoho, kdo by
uzavřel pevnou rukou všechny průduchy našich vnitřních nejistot a obav –
jako ta kanálová víka. Promiňte, nemám
stejný názor. Budu ovšem vždy respektovat vaše právo na ironii či kategorický
nesouhlas. Samozřejmě, sousloví S.P.Q.R
je lepší nechat římskému lidu a historikům. V roce 2018 však čekají náš region

staří Římané neuplatní autorská práva,
když spolu napíšeme: S.P.Q.N – Senatus
Populusque Nachodensis – Senát a lid
náchodský. Budu se v příštích měsících
snažit, abych toto sousloví, které jsem
si zároveň zvolil jako volební heslo, naplnil ryze konkrétním obsahem. Mohu
nabídnout svoje zkušenosti z náchodské
samosprávy, kde působím v městském
zastupitelstvu od roku 2002. Posledních
osm let jsem členem městské rady, dva
roky mám tu čest zastávat pozici neuvolněného místostarosty města Náchoda
s gescí pro školství. Již dvacátým pátým
rokem pracuji v novinách ECHO, které
mi daly možnost sledovat dění v městech a obcích náchodského regionu.
Demokracii chápu jako nejobtížnější,
ale zároveň nejlepší cestu, která však
nikdy nepovede k utopické společnosti.
Stačí, když to bude společnost, která je
spravedlivá, ctí zákony, garantuje osobní
svobody a štafetu demokracie předává
prostřednictvím svobodných voleb. Demokracie se rodila v antice. Jistě chápete,
že poklopu římského kanálu, coby symbolickému pódiu pro moje krátké představení, tak nešlo odolat.
V úctě Mirek Brát

Tel./Fax: 491 424 522
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Felicie versus
lampa
Smyk hrál hlavní úlohu v dopravní
nehodě, která se udála v České Skalici. Osmnáctiletá řidička osobního
automobilu Škoda Felicia, jedoucí
směrem na Nové Město nad Metují,
přišlápla plynový pedál víc, než bylo
zdrávo. Dostala s vozidlem smyk, vyjela vpravo mimo komunikaci, kde
se střetla s lampou veřejného osvětlení, kterou ohnula. Pak ještě narazila do blízkého domu. Při dopravní
nehodě došlo k lehkému zranění
řidičky a jejího spolujezdce. Hmotná škoda na vozidle byla vyčíslena
na 15.000 korun, na lampě na 20.000
korun a na domě na 15.000 korun.
Alkohol byl u řidičky na místě vyloučen dechovou zkouškou.
por. Mgr. Eva Prachařová
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ
POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE. Oddělení tisku
a prevence (foto archiv PČR)

Foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz

ECHO

Zavedená daňová
a účetní společnost
hledá
Spolupracovníka/ci
na pozici

ÚČETNÍ
Pracoviště v centru
Náchoda
Nástup možný ihned
Životopis zasílejte
na e-mail:
kralovska@somad.cz
Tel.: 491 433 029
p. Kosařová

Senatus Populusque Nachodensis – Senát a lid náchodský
JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK

MEMORIÁLU
LÁDI KALOUSE
V sobotu 16. prosince 2017
se konal 10. ročník Moták Cupu
ve stolním tenise “MEMORIÁL
LÁDI KALOUSE“. Každoročně se
schází více jak 30 hráčů a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Novoměstskou tělocvičnou na Malecí se
nesla sportovní pohoda. K příjemné atmosféře jistě přispělo i zázemí
Baru U Motáků, kde byly v nabídce, kromě nápojů, i skvělé klobásy
z udírny. Díky štědrým sponzorům
nikdo z hráčů neodcházel s prázdnou. Z vítězství se nakonec radovali: 4. místo Jiří Kulhánek, 3. místo
Luděk Rydlo, 2.místo Ladislav Flek
a zlatý pohár si odnesl Leoš Matoulek.
Foto Laďka Škodová

