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

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

www.kramjeans.cz

Gate

Novoměstský ples
V pátek 26. ledna od 20.00 hodin
se uskuteční již 29. Novoměstský
ples. Místem jeho konání je školní
restaurant Pyramida v Novém Městě nad Metují. K tanci i poslechu zahrají hudební tělesa Antares a Music
Band. Chybět samozřejmě nebude
ani inspirativní předtančení.

Kalendáře
Velké Poříčí
Pro rok 2018 městys Velké Poříčí
vydal dva kalendáře s motivy obce.
Nástěnný kalendář přináší 13 reprodukcí obrazů, stolní se zabývá
historickými fotografiemi a dokumenty s popisky připomínající vývoj obce. Zakoupit je můžete na podatelně úřadu nebo v papírnictví
na náměstí.

LADA PETRÁNKOVÁ

výroba pěnového
polystyrenu
a nasávané
kartonáže

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ
I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Jazyková škola Gate Náchod nabízí zájemcům

KURZY

Přijme zaměstnance
na pozizi

ANGLIČTINY A NĚMČINY

SAMOSTATNÝ/Á
ÚČETNÍ

(1. – 4. ROČNÍK + KONVERZACE)

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

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

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

Více informací najdete na webových stránkách www.gatenachod.cz.
NOVINKA: Doučování češtiny

Kontakt: NOVOPOL a.s.,
Velký Třebešov 20

Výstavba biotopového
koupaliště
I na začátku zimy pokračovaly práce
na výstavbě biotopového koupaliště
v areálu přehrady Rozkoš na Českoskalicku. Jednalo se o bagrování
přírodních bazénů a dohledový archeologický průzkum. Biotopové
koupaliště u přehrady Rozkoš bude
tvořeno dvěma základními lagunami – pro plavce a neplavce.

Staré musí ustoupit
novému

DZIEŃ DOBRY - DOBRÝ DEN
Oba tyto pozdravy zazněly 12. prosince v Mateřské škole ve Vítkově ulici
a v Mateřské škole v Kudowě Zdroji.
Zprostředkovali jsme našim i polským předškolním dětem dopoledne
v „zahraniční“ školce. Tato vzájemná
výměna byla pro obě strany inspirativní. Pedagogové měli možnost porovnat podmínky a metody své práce. Děti měly příležitost vyzkoušet si
netradiční pomůcky, které jsou v jednotlivých školkách používány. Polští

kamarádi nám předvedli své vánoční
vystoupení. V naší školce byla připravena nabídka v jednotlivých centrech
aktivit. Počáteční nesmělost děti brzy
překonaly a při hrách i tvoření našly společnou řeč. Bylo milé sledovat
úsměvy a radost ve tvářích dětí.
Tímto setkáním jsme zahájili spolupráci, ve které budeme rádi pokračovat v jarních měsících. Již nyní se
těšíme.
Kolektiv dětí a učitelek
MŠ Vítkova, Náchod

V rámci investice Malé lázně
– Běloves bylo v Náchodě nutné
provést demolici již doslouživšího
objektu. Připomeňme, že se jedná
o etapu usilování s názvem Aqua
mineralis glacensis, ve kterém spojily svoje síly česká města Náchod
a Hronov s polskými sídly Kudowa
Zdrój a Duszniki Zdrój. Finanční
prostředky z EU umožní, aby jednotlivá města realizovala na svém
území kroky související s lázeňstvím a prameny minerálních vod.
Foto Josef Pepa Voltr

BRIGÁDA – PŘIVÝDĚLEK
Noviny ECHO hledají spolehlivého distributora
novin ECHO pro oblast Náchod – Pražská, Raisova
a okolí. 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

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Z očí jsi odešel, ale v našich srdcích zůstáváš.
Dne 25. ledna 2018 uplyne již 9 smutných let,
kdy nás navždy opustil

pan Ladislav Holý z Mezilesí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 19. 1. 2018 uplyne 15 let, kdy nás opustila naše maminka a babička,

paní Věra Kosinková z Kramolny.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Rok od roku štědřejší…
… dalo by se říci o Štědrovečerní
charitativní sbírce, kterou každoročně pořádají v kapličce na Pavlišově.
Tradičně se tu místní scházejí 24. 12.
ve 22 hodin, aby zavzpomínali na své
blízké u štědrovečerních zpěvů.

A pravidelná finanční sbírka je skutečně rok od roku štědřejší. Tentokrát se sešlo úctyhodných 5 500,- Kč,
které poputují, jak jinak, do Hospice
Sv. Anežky České do Červeného
Kostelce.
Foto Jaroslav Polák

Švédové před branami
V Blues baru Hotelu U Beránka
v Náchodě se ve čtvrtek 25. ledna
(od 18 hodin) uskuteční přednáška Bc. Richarda Švandy s názvem
„Švédové před branami“. Dozvíte
se mnoho zajímavého o švédské
účasti v bojích třicetileté války, jednoho z největších a nejkrvavějších
konfliktů lidské historie – a to vše
v osudech našeho regionu, kdy se
švédským vojskům postavil i vlastník náchodského panství Piccolomini. Rezervace míst na přednášku
na tel. 735 165 949 nebo v recepci
hotelu.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Diskuse
o budoucnosti
Broumova
V prostorách Infocentra (bývalé
kino) na centrálním broumovském
náměstí se 22. ledna (od 16.30 hodin)
uskuteční diskuzní setkání pro veřejnost. Zve na něj broumovský zastupitel a senátor Lubomír Franc. Diskuze o budoucnosti Broumova bude
vedena ve třech základních liniích: 1.
obchvat Broumova, 2. Broumovský
pivovar, 3. vztahy Broumova s Královéhradeckým krajem (KHK) - nemocnice, gymnázium, krajské silnice.
Na setkání přislíbili účast náměstek
hejtmana KHK Martin Červíček
a radní KHK Pavel Hečko.

str.

2

Seminář o bezpečnosti v EU
Bezpečnost – co potřebují mladí
vědět, tak zněl název semináře pořádaný europoslancem Mgr. Tomášem
Zdechovským, který se uskutečnil
v Hradci Králové. „Ačkoli byla Česká republika už podruhé vyhodnocena coby šestá nejbezpečnější země
světa, tak téma bezpečnosti neustále
rezonuje. Mezi přednášejícími byli
i odborníci na to, jak rozeznat různé
tzv. hoaxy a poplašné zprávy na sociálních sítích a internetu obecně.
Na to je třeba dávat pozor a vždy se
zamyslet nad tím, jaké informace přijímáme a jak je vyhodnocujeme“ říká
Mgr. Milan Školník z Katedry politologie FF UHK, který se semináře
zúčastnil.

Foto (archiv) zleva: Mgr. Milan Školník a Mgr. Tomáš Zdechovský

K dějinám včelařství v obci Jasenná
Podle pamětníků bylo včelaření v obci
Jasenná na Jaroměřsku od nepaměti
velmi rozšířeno. Včelařili především
rolníci, v menší míře dělníci a také
tehdejší venkovská inteligence (řídící učitel, farář). Chloubou včelařů
byly i různě zdobené úly. Tak například v podobě bohatě architektonicky dekorativních, zdobně členěných
modelů hradů, zámků a dalších, které
vytvářel i tesařský a truhlářský mistr
Václav Tuček (1874 -1955), zároveň
sám včelař, náš šikovný dědeček. Jeho
umělecky zdobené úly vzbuzovaly pozornost i na krajinských výstavách.
Je nesporné, že včelařství je specializované odvětví zemědělské výroby
zabývající se chovem domestikované
včely medonosné (Apis mellifera).
Odedávna se včely chovaly nejen pro
opylování rostlin, ale pro zisk medu
a vosku. Dalšími významnými produkty jsou ještě propolis, mateří kašička, včelí jed a pyl. Jasenští včelaři
jsou už od roku 1957 organizováni
v základní organizaci Československého svazu včelařů (ČSSV) v Jaroměři, v roce 1970 přetvořeného na ZO
Českého svazu včelařů (ČSV), který
jako dobrovolná a zájmová organizace byl součástí tehdejší Národní

fronty. roce 1985 obhospodařovalo 13
jasenských včelařů 135 včelstev.V pozdějších letech úmrtím starých včelařů
pochopitelně ubylo i včelstev.
Po listopadu 1989 – podle informací Ing. Jana Prostředníka, včelaře
z Jasenné čp. 230 – důvěrníka ZO ČSV
Jaroměř - nedocházelo k větším úhynům včelstev. Mor včelího plodu také
v Jasenné nebyl a ani obec nikdy nebyla v ochranném pásmu. Lze konstatovat, že v ČR velkochovy včel v podstatě neexistují. Chov zabezpečují drobní
chovatelé (průměrně s 10 včelstvy),
kteří jsou sdružení v Českém svazu

včelařů či v dalších spolcích. A tak
Česká republika patří mezi státy s vyspělým chovem včel a s nejvyšší organizovaností chovatelů včel na světě.
K 150letému výročí existence včelařského spolku v Jaroměři (1868-2018)
přejeme jubilujícím včelařům z Jaroměřska další úspěchy, zdravé chovy
včel a další rozvoj včelařství v našem
regionu.
PhDr. Jiří Uhlíř, emeritní kronikář
obce Jasenná na Jaroměřsku
(redakčně kráceno)
Foto: archiv jasenského včelaře
Ing. Jana Prostředníka

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI ÚNORU 2018
www.beraneknachod.cz
Sobota 3. února v 19.00 hodin
Náchodská divadelní scéna
uvádí divadelní představení

Alejandro Casona:
TŘETÍ SLOVO
Režie: Ludmila Šmídová
Hra o třech jednáních v překladu
Dr. Hany Posseltové
Vstupné: Kč 80,- 70,- 60,-

Neděle 4. února v 15.00 hodin
Divadlo AHA Praha uvádí pohádku

KVAK A ŽBLUŇK
OD JARA DO VÁNOC
Hrají: Kryštof Nohýnek, Jakub Stich
a Vratislav Hadraba
(pro děti od 3 let, 55 minut bez pauzy)
Vstupné: Kč 50,-

Středa 7. února v 17.00 hodin

MEDITACE
s lektorkou Jógy Mgr. Jarmilou
Koudelkovou. Vstupné: Kč 90,-

Čtvrtek 8. února v 19.00 hodin
7. koncert ab. cyklu - skupina „K“

VEČER KLASIKŮ
Jiří VODIČKA - housle
Martin KASÍK - klavír
Program: L. van Beethoven, F. Liszt,
N. Paganini, C. Franck
Vstupné: Kč 140,- 120,- 100,-

Čtvrtek 8. února v 18.00 hodin

V Klubu Niron v Náchodě (Krámská 29) se uskutečnila další z přednášek. Tentokráte jejím protagonistou byl náš redakční kolega Mirek Brát.
Tématem byla flóra a fauna sladkovodních a mořských lokalit včetně
sportovního potápění a fotografování pod vodou. foto archiv

Tel./Fax: 491 424 522

Akce se koná v Blues baru
Hotelu U Beránka

BESEDA na téma
„Sláva náchodským sportovcům“
Náchod je skutečným městem sportu.

Rezervace míst na tel. 735 165 949
nebo na recepci hotelu.
Vstupné: Kč 30,-

A studio Rubín Praha
Petr Kolečko: PADESÁTKA

Vstupné bez masky Kč 40,-,
všechny masky i dospělí zdarma

Režie: Vojtěch Kotek
Hrají: Ondřej Pavelka, Jakub Prachař,
Marek Taclík
„Dědova zlomená hůlka je takovej jizerskej
Excalibur“.
Představení je nevhodné pro děti do 15 let.
Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Sobota 10. února v 19.00 hodin

Čtvrtek 22. února v 18.00 hodin

Sobota 10. února v 15.00 hodin

MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ REJ
PRO DĚTI

!NOVINKA!
MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ BÁL
PRO DOSPĚLÉ
Vstupné Kč 50,Rezervace míst v sále na telefonu
736 613 465 od 7.00 do 15.00 hodin.

Pondělí 12. února v 19.00 hodin
6. představení v rámci
„ZELENÉHO“ abonmá
Divadlo Pod Palmovkou Praha

Woody Allen:
MOCNÁ AFRODÍTÉ
Režie: Štěpánek Vojtěch
Nejdojemnější komedie Woody Allena
nejen o mileneckém mnohoúhelníku.
Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

Středa 14. února
v 9.00 a v 10.30 hodin
Divadlo Náměstíčko
uvádí pořad podle Jana Nerudy

Z POVÍDEK
MALOSTRANSKÝCH
Vstupné: Kč 60,-

Středa 21. února v 19.00 hodin
6. představení v rámci
„MODRÉHO“ abonmá

Akce se koná v Blues baru
Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Mýty a pověsti
na Náchodsku“
Říká se, že na každém šprochu pravdy
trochu.
Rezervace míst na tel. 735 165 949 nebo
na recepci hotelu. Vstupné: Kč 30,-

Neděle 25. února v 19.00 hodin

MALINA BROTHERS
A KATEŘINA GARCÍA
pokřtí nové album v náchodském Beránku
Hostem a kmotrem, který na koncertu
pokřtí CD, je Jan Čenský.
Vstupné: v předprodeji Kč 200,a na místě Kč 250,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.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Tříkrálová sbírka
Broumov 2018
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v Broumově překonal hranici
100 000 korun českých. Pro porovnání, v roce 2017 vynesla Tříkrálová sbírka ve stejné lokalitě částku
91 081 Kč.
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ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

mobil 603 531 304,
andy.skalice@seznam.cz,

www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY
ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

Úrodný rok náchodského Primátora

Pohádkové lyžování školy Babí
Byla nebyla jedna malá školička, vyčnívající na kopci nad Náchodem,
která se kdysi dávno 2. 1. 2018 vydala na trnitou cestu pokrytou bílým
překvapením. Pod vedením královny Jitky a nejvrchnějšího rádce
Davida se jejich poddaní a 38 trpaslíčků potýkalo s mnoha nelehkými

úkoly. Jak se nakonec ukázalo, tak
spaní v cizích postýlkách, příprava
na každodenní boj s počasím i bál
v maskách, byl pro trpaslíky hračkou. Všichni trpaslíčci se s nejtěžším úkolem, kdy na své malé nožky
navlékli veliké podivné dřevěné věci
a museli pokořit obrovskou bílou

peřinu, vypořádali na výbornou.
Jak už to v mnoha pohádkách bývá,
tak i přes těžké a náročné chvilky se
z královny, rádce, poddaných a trpaslíků stala neobyčejná parta, se
skvělými zážitky. Zazvonil zvonec
a lyžování na chatě Jurášce byl konec...

Expozice
Lyžaři z Machova
Významnou tradici má lyžování se tak na schůzi v hostinci U Térů
zimních sportů v našem
regionu v obci Machov. Její v prosinci 1947. Pečlivý kronikář
V Polici nad Metují můžete nově
navštívit muzejní expozici zimních
sportů. Připravilo ji Regionální
muzeum v Náchodě ve spolupráci
s Borským klubem lyžařů Machov.
Základem expozice je soukromá
sbírka zesnulého pedagoga, řezbáře a sběratele Mgr. Jiřího Vaňka
z Hronova (1937 – 2011). I když
není nyní „sezóna muzeí“, expozici lze navštívit po předchozí
domluvě.

novodobá část se začala psát před
sedmdesáti lety, kdy zde vzniká lyžařský odbor Sokola Machov. Stalo

zaznamenal, že závodnímu lyžování
se tam tehdy upsalo 20 mužů, 5 žen,
9 dorostenců a 5 dorostenek.

Válka versus humanita

Historicky nejvyšší počet získaných ocenění zaznamenala v loňském
roce piva z náchodského pivovaru
Primátor. Celkem do své sbírky náchodští přidali dalších 28 medailí či
cen z tuzemských i zahraničích degustačních soutěží. Nejvíce osm medailí, z toho čtyři zlaté, získalo pšeničné
pivo Primátor Weizenbier, které patří
v posledních letech k nejvíce oceňovanému pivu z širokého portfolia 15
piv. Ohromný úspěch a velkou radost
pivovaru udělala i loňská novinka,

výčepní pivo Antonín, které zvítězilo
v kategorii ležáků na prestižní soutěži
Brussels Beer Challenge 2017. Naposledy se v loňském roce objevila piva
Primátor mezi oceněnými v anketě
časopisu Pivo, Bier & Ale vyhlašovanými závěrem roku ve Strahovském
klášteře. Výroční cenu za dlouholetou kvalitu obdrželo speciální pivo
Primátor Polotmavý 13% a pivo Primátor Apač 11% pak cenu za nejlepší
nové svrchně kvašené pivo vyrobené
v limitované edici.
DK

Pozvánka do polských Ziębic
– partnerského města Jaroměře
Město Jaroměř se zapojilo do realizace mikroprojektu v rámci Fondu
mikroprojektů Euroregionu Glacensis, Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko, a spolu s městem
Ziębice město vstoupilo do projektu
typu A, a to jako „vedoucí partner“.
Výstupem projektu jsou nové webové stránky
http://ksiestwo-ziebickie.pl/ a mobilní aplikace „Księstwo
Ziębickie” (Android, IOS), které
si můžete prohlédnout i v českém

jazyce. Pokud se rozhodnete Ziębice, hlavní město Minsterberska,
navštívit, seznámíte se s městečkem
obklopeným kopci, které si dodnes
uchovalo svůj středověký ráz. Můžete
se zde projít městem po stezce Minsterberského knížectví a pokoušet se
tu objevit stopy po dobách, kdy zde
bylo hlavní město knížectví. Vaší virtuální přípravě před samotnou cestou
pak jistě napomohou i výše zmíněné
webové stránky.

Válka roku 1866 přinesla do našeho
regionu smrt a zkázu. V obecném pohledu na dějiny vojenství však znamenala
i uznání jistého dílu humanity vůči zraněným vojákům v rámci aktivit mezinárodní Organizace Červeného kříže. Zejména
tedy z pohledu Rakouska, které za modernějším přístupem Pruska zaostávalo.
Pro začlenění monarchie do principů
humanitárních konvencí se tak vyslovuje
i císař František Josef I. V péči o zraněné vojáky a jejich následném transportu
se poprvé v našich zeměpisných šířkách
výrazněji využívá i železnice (nádraží
v Josefově) obrázky: dobové vyobrazení
vojenského lazaretu, válečný památník
ve Vysokově, archiv plus echo

Komenský
v Náchodě
Pokud byste byli v lednu 1628
u silnice z Náchoda směrem na Pavlišov a Slavíkov, možná byste zahlédli
jednoho pocestného, který se stal
později známým doslova po celém
světě. Byl to „Učitel národů“ J.A.Komenský, který těmito místy cestoval
do exilu do polského Lešna.

„Sokolové nad
orlími vršky“
TJ Sokol Nový Hrádek pořádá
dne 3. února tradiční akci – přejezd
Orlických hor na běžkách. Přejezd
je akcí zařazenou do pořadu Všesokolského sletu 2018.

Na Rožmitál, Na Otovice…
Broumovská samospráva se snaží zlepšit stav i těch komunikací
v regionu, které nejsou obecní, ale
krajské. Jednání s Královéhradeckým krajem tak například směřují
i k opravě místních komunikací
ve směrech do Rožmitálu a Otovic.
Na první jmenovanou komunikaci

je již zpracována projektová dokumentace. Vlastní rekonstrukce
zde proběhne nejspíše v roce 2019.
Rekonstrukce silnice do Otovic je
zatím zablokována postojem obce
(Otovice). Přesto lze počítat alespoň
s přípravou projektové dokumentace na tuto akci opět v roce 2019.

Co mají společného Hronov a Teherán?
Zkvalitnění služeb denního
stacionáře Cesta
Denní stacionář Cesta v Náchodě
poskytuje své služby v objektu v ulici Vítkova čp. 3 a jeho posláním je
poskytnout pomoc osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení.
Činnost stacionáře ovšem stávající
prostory velmi limitují. Je tedy výbornou zprávou, že připravovaný
projekt výstavby nového stacionáře

uspěl a bude financován z Integrovaného regionálního operačního
programu. Projekt řeší rekonstrukci
budovy č. p. 67 v ulici Na Vyšehradě
v Náchodě (viz. foto) a přilehlého
pozemku, na kterém bude umístěna
nová přístavba. Objekt v ul. Na Vyšehradě, který byl původně v majetku města a byl v neutěšeném stavu,
tak najde nové smysluplné využití.
tz-na, foto archiv

Lidské osudy a práce nadaných jedinců nerespektují hranice a geografické vzdálenosti. Platí to nyní, platilo to i v minulosti. Příkladem jsou
plány na výstavbu Jiráskova divadla
v Hronově i projekt na přestavbu
Státního divadla v Teheránu (současném hlavním městě Iránu). Na obou
dokumentech - z časů před druhou
světovou válkou - najdete podpis
architekta Jindřicha Freiwalda, hronovského rodáka (1890 – 1945). Právě závěr války a účast v květnovém
povstání byly uznávanému architektovi osudnými. Zastřelen byl nacisty
9. května 1945.
Foto čelní pohled
na Jiráskovo divadlo v Hronově, echo
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Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775

Společnost Marius Pedersen a.s., provozovna DRA Rychnovek, Rychnovek 97, 552 52
přijme zaměstnance na pozici

ŘIDIČ
Místo výkonu práce: Rychnovek nebo Mělčany u Dobrušky
Náplň práce:
- řízení kontejnerových a svozových vozidel, dvousměnný provoz
Požadujeme:
- řidičské oprávnění skupiny C, C + E výhodou, platný profesní průkaz řidiče
- smysl pro zodpovědnost, aktivní a samostatný přístup k práci
- osvědčení ADR výhodou
Nabízíme:
mzdové ohodnocení 110 – 135,-Kč/hod + bonus 6% za odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby

          
 ! "#$ %&  &'



DĚLNÍK SVOZU ODPADŮ
Místo výkonu práce: Rychnovek nebo Mělčany u Dobrušky
Náplň práce:
- vykonávat manuální práce související s činností dělníka svozu odpadů
- dvousměnný provoz, dodržovat BOZP
Požadujeme:
- dobrý zdravotní stav, smysl pro zodpovědnost
- slušné vystupování
Nabízíme:
mzdové ohodnocení 88 – 95,- Kč/hod + bonus 6% za odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby

DĚLNÍK/DĚLNICE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Místo výkonu práce: Rychnovek
Náplň práce:
- třídění plastových odpadů dle jednotlivých druhů
- dvousměnný provoz
Požadujeme:
- smysl pro zodpovědnost, aktivní a samostatný přístup k práci
Nabízíme:
mzdové ohodnocení 78 - 85,-Kč/hod + bonus 6% za odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby
Nabízíme:

- zodpovědnou práci ve stabilní společnosti s vedoucím postavením na trhu v oblasti nakládání s odpady
- dlouhodobý pracovní poměr na dobu neurčitou
- nástup možný ihned, nebo po vzájemné dohodě
Vaše nabídky zasílejte na adresu: Marius Pedersen a.s., Ing. Michal Kárník, Rychnovek 97, Rychnovek 552 25
nebo e-mailem: michal.karnik@mariuspedersen.cz, či volejte na tel.: 734 411 019
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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.

Rekonstrukce památníku
Město Teplice nad Metují pamatuje
ve svém rozpočtu na rok 2018 i s částkou určenou na rekonstrukci tamního
památníku obětem I. světové války.
Rekonstrukce bude zahrnovat instalaci původní sochařské skulptury i doplnění nových pamětních desek, které
připomenou rovněž oběti II. světové
války a časů bezpráví. Připomínky se
dostane i selskému povstání z roku
1775, jehož počátky lze vysledovat
i v oblasti Teplicka.

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
Přijď poznat nové kamarády a kamarádky!

Pro všechny dívky a chlapce
Oddíl basketbalu TJ SPŠS Náchod
pořádá nábor nových hráčů

Specialista na čalouněný nábytek

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
Každé pondělí a pátek
15.30 - 18.00 hodin
V tělocvičně školy (ul. Pražská 931)
Kontakt: Pavel Prouza (+420 608 667 732)

Do Polska
na lyže
Příznivci běžeckého lyžování
jistě souhlasí, že z našeho regionu
to do Polska opravdu není daleko. Zejména pro ně je tedy určena
informace, že v sousedství města
Duszniki Zdroj se nachází špičkový sportovní areál – centrum
polského biatlonu Jamrozova Polana. Při příznivých sněhových
podmínkách nabízí až 47 kilometrů běžeckých tras. Nepříznivé
klimatické i světelné podmínky
zde jsou zároveň schopni kompenzovat umělých zasněžováním
a umělým osvětlením.

„Bludný Holanďan
v Bažantnici“
Strážníci Městské policie v České Skalici byli požádání o výpomoc
při pátrání po údajném zloději, který se pohyboval v tamní chatové
kolonii Bažantnice. Při dopadení
podnapilý muž hlídkám sdělil, že
ve Skalici bydlí teprve jeden měsíc
a že zabloudil, když šel z Rozkoše...
Pravda je, že nešlo o holandského
státního příslušníka, jak by mohl
námi použitý titulek napovídat.
(echo - s využitím textového zdroje
ČZ, leden 2018)

V zimě do Machova
PŘÍJMU ŘIDIČE

DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU
NA VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVU
SE 120m3 SOUPRAVOU
C, E podmínkou, znalost ČR výhodou.
Nabízím 100% volných víkendů a svátků,
také s denním návratem. Vysoký hrubý
základ, důchodové připojištění,
práce v dobrém kolektivu.
MZDY SROVNATELNÉ
S PRACÍ ŘIDIČE MKD.
Bližší informace na tel. 737 430 223

V případě dobrých sněhových podmínek čekají na běžkaře upravené stopy i v Machově.
Volit zde můžete například mezi
trasou pojmenovanou Nouzínská
(12 km) nebo Závršní (10 km).
Pro večerní běžkaře je připravena
i osvětlená trasa v délce 1200 metrů v lokalitě V Dolečku. Celková
délka běžecké stopy na Machovsku dosahuje délky 50 km s převýšením 200 m.

Kniha
o legionářích
Zajímavým přírůstkem do pomyslné knihovničky regionální
historiografie je kniha Josefa Pinkavy z Červeného Kostelce. Publikace s názvem „Byli u toho“
popisuje osudy příslušníků československých legií, kteří pocházeli
právě z Červenokostelecka. Kniha
je bohatě vybavena archivními fotografiemi a dalšími dokumenty.
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ

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

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Sháním chatu, chalupu,
domek v okolí Náchoda do 20 km na všechny
směry, nabídněte na tel.
774 777 072
*Koupím pozemek nebo
nemovitost na přestavbu
v podhůří Orlických hor.
TEL: 608 66 77 30

* Prodám palivové dřevo.
550,-Kč/m3. I s dovozem.
Tel. 702 611 187
*Prodej dřeva - metrové i štípané. TEL.:
777 690 390
*Prodám dřevěné brikety,
levně. Mob.774 308 086

* Sháním v Náchodě
a okolí byt 2+1 nebo
3+1. Raději v OV. Tel.:
608 245 634
*Prodám byt 3+1 v Polici
nad Metují. Info na telefonu.604 812 202
* Rozvedená žena koupí menší byt v Náchodě,
zavolejte prosím na tel.
774 777 073
*Pronajmu
byt
2+1
2
(54m ), ulice Pražská 1400,
Náchod. Nájem 8.000,-Kč
vč. služeb. Vratná kauce
12.000,-Kč. Volný ihned.
Preferuji dlouhodobý pronájem. Tel.: 604 250 202.
* Mladý muž koupí byt
2+1 v Náchodě, platím
v hotovosti, volejte na tel.
776 566 630
* Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím
na tel. 775 777 073
* Hledám pronájem bytu
1+1 v Náchodě nebo
ve Velkém Poříčí, nízké
provozní náklady. TEL.:
739 946 998
* Pronajmu modernizovanou, základně zařízenou
garsoniéru v Náchodě,
nižší nájem, kauce. TEL.:
603 378 374
NEMOVITOSTI

* Pronajmeme polovinu
RD v Novém Městě nad
Metují - velké 3+1, zvláštní vchod, balkon, venkovní terasa. Cena dohodou.
Slušným, zaměstnaným lidem. TEL.: 724 392 249
*Sháním na Náchodsku
ke koupi domek nebo trvale obyvatelnou chalupu.
Menší opravy nevadí. Cena
do 2 mil. Děkuji za nabídky. Tel: 604 336 337.
* Pronajmu garáž v Náchodě. TEL.: 732 167 291

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 zavedené
kanceláře (včetně kuchyňky a WC, vše vybaveno) v České Skalici.
Prostory jsou v přízemí, vstup z náměstí. Tel.
604 437 128
* 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 asi 30 ks chodské keramiky na bílém
podkladu. Cena 1000,Kč, dohoda možná. TEL.:
604 97 39 17
* Prodám vepřové půlky,
55 Kč/kg, krmeno beze
směsi, volat po 20 hodině
773 914 858
*Prodám palivové dřevo
jasan, olše v metrech –
900,-/m. TEL. 776 327 208
*Prodám dubové + smrkové prkna a fošny, mob.
774 308 086

* Dobrý den koupím vaše
staré auto na značce a stavu
nezáleží. TEL.: 777 211 016
* 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
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*Koupím válcový šrotovník mačkač obilí. Dále
malotraktor 4x4 i nepojízdný. Mob: 739 711 628

F. L.Věk. Extrémní vyklízení.
Vyklízení pozůstalostí,
sklepů, půd i garáží.
Tel. 739 363 920, 724 062 267

* 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

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

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

RŮZNÉ

* Přijmeme muže, ženy
i seniory na rozvoz
knih, 80 hod. měsíčně,
12-20.000 Kč/měs. Tel.
777 803 359

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

Koupelny - Interier
*Hledám na částečný
úvazek nebo brigádu
řidiče sk. B a údržbáře. Nepravidelná práce
vhodná pro starobní i invalidní důchodce. tel:
733 774 788
*Nabízím řeznické práce.
Více informací na mob.
605 518 209
AUTO - MOTO

*Koupím staré motocykly
JAWA, VELOREX, Multicar stadion, náklad. automobil PRAGA V3S v jakémkoli stavu, díly,. TEL.
776 327 208
*Prodám Fiat marea
weekend 1.9.JTD rok výroby 2000 ve velmi slušném stavu. Po kompletní
výměně brzd a rozvodů.
V ceně zimní pneu. TEL.:
724 895 116
Satelitní dotace!

Na montáž nové paraboly jen za 300,- Kč
nebo naladění karet FreeSAT.
Volejte 778 527 899. www.satelitnizpravodaj.cz

* 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
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

KOUPÍM
BYTY

Tel./Fax: 491 424 522

Zabývám se homeopatií
a Kvantovým léčením.
Rád pomohu i vám.
Více na www.leskojanek.cz.
Volejte 601 160 085
každý den po 18:00.

Truhlářství
Roman Suchánek
přijme vyučeného
nábytkáře s praxí
tel. 774 308 086.

- 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
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

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
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• VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
• KUCHYNĚ NA MÍRU
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
Česká Skalice | mob. 776 74 20 74

www.renovnabytek.cz

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

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

Ů

e-mail: echo@novinyecho.cz

PODØEZÁVÁNÍ
izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE

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

TEL.: 602 145 222
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

chemické výrobní družstvo,
tradiční výrobce a distributor kosmetiky a nátěrových hmot
se sídlem v Novém Městě nad Metují
hledá pro svoji provozovnu kosmetiky

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

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

Hostinec Na Králíku, Zblov 19

Vás srdečně zve na:

STAROČESKÉ HODY

Tel./Fax: 491 424 522
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Přednáška
v Klubu Niron

Život bez
násilí

Kvantové techniky léčení jako cesta ke zdraví, lásce a šťastnému životu... je název přednášky pana
Vladimíra Škývary. Přednáška se
koná v úterý 23. 1. 2018 v 18 hodin
na adrese Klub Niron, Krámská 29,
1. patro Náchod. Z důvodu omezené kapacity míst pro rezervaci volejte 773 220 773.

je název semináře, který se uskuteční v Novém Městě nad Metují dne
25. ledna (od 15 hodin). Jedná se
o projekt královéhradeckého Intervenčního centra pro osoby postižené domácím násilím. Vstup na seminář je zdarma, místem konání
jsou prostory Městské knihovny
v Novém Městě nad Metují.

Netopýrům se na Dobrošově stále daří!
V sobotu 6. ledna se na pevnosti
Dobrošov sešli pracovníci CHKO
Orlické hory, Krkonošského národního parku a Muzea východních
Čech v Hradci Králové, aby spočítali zimující netopýry v podzemních
katakombách. Po osmi hodinách
strávených v podzemí přišla dobrá
zpráva. Netopýrům se tu stále daří
a jejich počty se zvyšují. V letošním
roce na Dobrošově zimují: vrápenec

malý 304 exemplářů, netopýr velký 48, netopýr brvitý 345 (z dříve
kroužkovaných jeden samec po 21
letech, dva po 18 a jeden po 17 letech; jeden exemplář kroužkován
před 7 lety v Josefově), netopýr velkouchý 1, netopýr vodní 3, netopýr
vousatý 1, netopýr pozdní 1, netopýr severní 1, netopýr ušatý 2. Celkem 706 exemplářů, z toho 9 druhů.
Richard Švanda, správce pevnosti

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

funkci strážníka/strážnice Městské policie v Náchodě
s místem výkonu práce v Náchodě.
Požadujeme

státní občanství ČR

bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a, § 4b z. č. 553/1991 Sb., v platném znění)

věk minimálně 21 let

střední vzdělání s maturitní zkouškou

zdravotní způsobilost (§ 4c z. č. 553/1991 Sb., v platném znění)

dobrou fyzickou a psychickou kondici

řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka

znalost práce na PC

komunikativnost, organizační schopnosti, vstřícný přístup k občanům
Výhodou

platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle z. č. 553/1991
Sb., v platném znění

zbrojní průkaz skupiny D

znalost Náchoda a okolí

znalost cizích jazyků (např. angličtina, němčina, polština)

praxe u bezpečnostních složek
Nabízíme

předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 5. 2018

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (5. platová třída),
po splnění stanovených odborných předpokladů 7. platová třída

pracovní poměr na dobu neurčitou

5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek
na dovolenou, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy
Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce
MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 15. 2. 2017.

od soboty 20. 1. do neděle 21. 1.

ŘÍZKOVÉ HODY
od soboty 3. 2. do neděle 4. 2.

KRÁLIČÍ HODY
od soboty 17. 2. do neděle 18. 2.

OMÁČKOVÉ HODY
od soboty 3. 3. do neděle 4. 3.

VELIKONOCE
NA KRÁLÍKU
od pátku 30. 3. do pondělí 2. 4.

„Čtyřlístek“ a Červený Kostelec?
Možná už trochu upadá v zapomnění, že Čtyřlístek – jeden z nejznámějších a zároveň náš nejdéle vycházející komiks měl v minulosti i hodně
společného s Červeným Kostelcem.
Připomeňme,
že komiks vychází od roku 1969 a jeho ilustrátorem
a prvním autorem je Jaroslav Němeček,většinu scénářů v prvních desetiletích psala Ljuba Štíplová (1930–
2009), v současnosti je tvoří několik
autorů, kteří se v psaní jednotlivých
epizod střídají. Příběhy Čtyřlístku vycházely v časopisecké edici Knihovnička Čtyřlístek osmkrát až devětkrát
ročně a jeho náklad se koncem 80. let
20. století vyšplhal na 220 tisíc výtis-

ků v jednom vydání. I při tomto vysokém nákladu zůstal Čtyřlístek nedostatkovým zbožím. Stal se skutečným
kulturním fenoménem. V roce 1990
vzniklo soukromé nakladatelství
Čtyřlístek pokračující v tradici. A jak
je to s poutem Čtyřlístku s Červeným
Kostelcem? Čtyřlístek se začal vyrábět
v tiskárně Severografia v Červeném
Kostelci, kde zároveň vznikla i nová
technologie výroby, která spočívala
v tom, že se tiskla zvlášť barva a zvlášť
samostatná černá kresba. Tento druh
„červenokosteleckého“ tisku Čtyřlístku vydržel až do roku 1989, kdy
komiks začala tisknout jiná tiskárna.
(obrázek via ctyrlistek.magaziny.cz)

tel. 491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 3. 2018 r.

Tajemné menhiry
v Orlických horách
Do střediska Říčky v Orlických
horách nemusíme cestovat jen
za zimní či letní horskou turistikou.
Na své si zde přijdou i milovníci
záhad. V ohnisku jejich pozornosti
jsou vztyčené křemencové kvádry vysoké od dvou do pěti metrů.
Pravda, tyto tajemné kameny jsou
nově umístěné. Záznamy z německého tisku v období mezi dvěma světovými válkami (v té době

nesly Říčky německé jméno Ritschka) prý dosvědčují, že kameny
zde byly dávno před jejich moderní obnovou. K čemu by však měl
druidský kamenný kruh z velkých
menhirů sloužit, o tom je možné
vést diskuze, naznačovat teorie –
ale to je asi to jediné, co se s tím dá
dělat. Uskupení těchto kamenů je
zmiňováno i Klubem psychotroniků a UFO.
(foto via KHK)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Markéta Matoušová, finalistka Česká MISS 2017

Pocházíte z relativně malého českého města. Jak reagovalo na vaši kariéru spojenou s účastí ve finále soutěže o královnu krásy vaše nejbližší
„českoskalické“ okolí ?
- Okolí reagovalo velice pozitivně.
Po celou dobu soutěže mě všichni
podporovali a drželi palce až do samotného finále. Je to opravdu krásný
pocit, když vás na ulici zastaví úplně
cizí člověk a řekne, že vám moc fandí. Samozřejmě velikou podporu jsem
měla i u své rodiny a přátel a za to
bych jim chtěla ještě jednou moc poděkovat, to mě totiž dodávalo pozitivní energii a chuť bojovat.
Možná oblíbené, ale třeba i mylné
tvrzení říká, že malé dívky chtějí být
princeznami… Čím jste chtěla být
v dětství vy?

- Abych pravdu řekla, tak ani nevím.
Pamatuju si, že jsem měla různá období, kdy jsem chtěla být po každé
někým jiným. Nikdy by mě ale nenapadlo a to zdůrazňuji, že jednou půjdu cestou modelky a začnu se zajímat
o soutěže krásy.
Každý máme nějaký vzor… Jaký životní vzor (koho) máte vy?
- Myslím si, že každý člověk je originální a výjimečný. Nicméně pro mě je
velikou inspirací moje mamka, která
mi vždycky dávala a stále dává ty nejcennější rady do života. I když občas
s ní nesouhlasím, stejně se po čase
ukáže, že měla pravdu.

Ráda lyžujete, plavete, sportujete..
Dá se sportovat pro krásu?
Sportování pro krásu je v dnešní době
celkem běžná věc. Já sportuji hlavně
pro radost a pro ten úžasný pocit, kdy
nemusím na nic myslet, nic řešit a věnuji se jen tomu, co mě opravdu baví.
V poslední době jste i hodně cestovala? Co vám pobyty v jiných zemích
přinesly (životní zkušenost atd.)?
Rozhodně spoustu zkušeností, nových zážitků, přátel a člověk se naučí spoléhat sám na sebe. V krátkosti
malá historka z Jižní Korei, kde jsem
byla před 3 měsíci na světové soutěži
Miss Global Beauty Queen, hned příletu si mě měli vyzvednout na letišti,
takže jsem tam celá natěšená a zároveň po 12 hodinovém letu unavená
čekala a nikde nikdo, jen já a dva
kufry. Takže mi po hodině a půl nezbývalo nic jiného, než si najít číslo
na managera hotelu a “mojí angličtinou“ mu vysvětlit, že Česká republika
přiletěla na letiště a jestli náhodou nezapomněli. Moc se omlouval a do půl
hodiny pro mě přijeli delegátky. Takže šťastný konec.
za rozhovor poděkoval Mirek Brát,
foto Martin Šebesta
(archiv Markéty Matoušové)

8. Vánoční Futsalový Turnaj 2017 ve Studnicích, 27. 12. 2017
Turnaj již tradičně začal boji v 5ti-člených skupinách.
Ve skupině „A“ postopil přímo do semifinále tým FC Kohoutíci a to bez jediné porážky. Do čtvrtfinále pak ještě
FC Norci a Legie Jaroměř. Skupina „B“ byla vyrovnanější
a nabídla reprízu loňského finále, zápas skončil remízou

3:3. Obhájci se rychle dostali do vedení 2:0, ale soupeř dokázal těsně před koncem vyrovnat, jelikož zbytek zápasu
oba vyhrali muselo rozhodovat skóre. To měl lepší obhájce
prvenství Wayne’s Team a postoupil přímo do semifinále,
čtvrtfinále musel absolvovat druhý tým Dopijem a Půjdem
a jako třetí Stavebka.
1. Čtvrtfinále skončilo překvapením a vyřazením loňského finalisty týmem Legie Jaroměř, když ze dvou střel
na branku dala dva góly a vyhrala 2:0, 2. Čtvrtfinále byl
velmi vyrovnaný boj, kde nakonec Stavebka přetlačila FC
Norky 3:2. V semifinále se opakoval boj ze skupin mezi FC
Kohoutíci a Legii, kde skončil remízou, tentokrát se radovali postupem do finále stalé neporažení Kohoutíci. Druhé
semifinále bylo velmi vydařené na branky a výsledkem 7:5
postoupil Wayne’s Team.
Poražení semifinalisté se utkali o 3. místo a Legie Jaroměř porazila Stavebku 3:2 a konečně se dočkala úspěchu.
Finále bylo rozhodnuto již do poločasu, kdy obhájci vedli 3:0. Druhý poločas došlo jen ke korekci výsledku na 5:2.
Wayne’s Team se tedy raduje z obhajoby.
Na závěr bych chtěl poděkovat obci Studnice za pronájem Haly, všem sponzorům Primátor a. s., Autopůjčovna
Náchod Šedivý, Balcberk Burgers, Waffle Cafe, bez jejich
pomoci by se turnaj mohl jen těžko uskutečnit a pořadatelům, za jejich obětavou práci s konáním turnaje. Pavel Jelen

Zavedená daňová
a účetní společnost
hledá
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Foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz

Na podzim loňského roku bojovala Markéta Matoušová z České
Skalice v soutěži Česká MISS 2017,
odkud si odvezla titul Česká MISS
Survival. Následně reprezentovala
naši zemi i na soutěži krásy v Jižní
Koreji. Jak se jí žije a o čem přemýšlí naše krásná krajanka na začátku
roku 2018? I o tom je náš následující krátký rozhovor...
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STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

veškeré
stavební práce,
hydroizolace,
půjčování lešení
zemní práce, doprava
(kontejner + hydraul. ruka),
instalatérské a topenářské práce

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

HLEDAJÍ DOMOV
LERY - cca 2letý pejsek, který se nám
vinou jeho paničky vrátil do útulku.
Teď je ještě trošku smutný a zmatený,
ale to se změní.
Je to hodný, učenlivý, mazlivý, přátelský mladý pes. Byl zvyklý i na děti.
Větší pejsky nemusí, s menšími
a s fenkami problém nemá, kamarádí
i s kočkami.
Zaslouží si domov, kde bude plnohodnotným členem rodiny, na vždy.
HLEDÁ SE MAJITEL - tento pejsek byl nalezen brzy ráno 13. 1. 2018
v Broumově. Zatím se o něj nikdo
nepřihlásil. Je moc hodný, klidný,
přátelský, v útulku je smutný. Neznáte ho někdo?
BRITA - asi roční fenečka. Je moc
hodná, milá, veselá a hravá. Má ráda
děti. Miluje procházky a mazlení.

Spolupracovníka/ci

Městský útulek Broumov,
Jana Slováková 721 543 498

na pozici

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

Novinkou pro lyžaře ve středisku Deštné v Orlických horách je čtyřsedačková lanovka v areálu Marta II.
foto Mirek Brát

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

Železniční přejezdy jsou svědky dramatických situací. Někdy se však, díky
štěstí a souhře náhod, podaří katastrofu v podobě střetu vlaku a motorového vozidla, odvrátit. Tak tomu bylo v pondělí 18. června 1962, kdy
železničním přejezdem u stanice Česká Skalice projížděl vlak číslo 1503.
Na kolejišti se právě pokoušel o manévr autobus se zájezdem školních
dětí. Řidič, který zpozoroval blížící se nebezpečí srážky s vlakem, naštěstí
stihl s autobusem couvnout zpět za přejezd.
Foto echo

