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Krkonošské ledárium
Unikátní zimní výstavní síň v rámci celé republiky najdeme v Krkonoších. Jedná se o tzv. Ledárium u horní stanice lanovky Svatý Petr – Pláň ve
Špindlerově Mlýně. Klimatizovaný prostor zde
umožňuje prezentaci soch vytvořených z ledu po
dobu 4 měsíců. Letošní téma kolekce ledových
soch je sjednoceno motivem známé filmové ságy
Star Wars. Vstup do ledária je zdarma.
Foto Mirek Brát

Lom Rožmitál
Čas od času se můžete setkat
na Broumovsku s varováním před
odstřelem v lomu. Ten poslední
– clonový měl pořadové číslo 78.
Místem těchto „výbušných aktivit“
je lom Rožmitál, který leží přibližně 8 km od Broumova. Těžbu křemenného porfyru a melafyru zde
provádí ZD Šonov. Kromě aktivní
těžby však existuje ve staré části
lomu i naučná turistická stezka
zaměřená na dávnou sopečnou
činnost.

Pamír

Z Dobrušky až na „Střechu světa“ - Pamír dohlédnete z přednášky
etnologa a horolezce Libora Duška.
Jeho přednášku s tématem putování
po Pamíru můžete navštívit v malém sále dobrušského kina 6. února
v 18 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Radnice jubilantem
Budova radnice v Polici nad Metují v letošním roce oslaví 300 let existence. Od počátku osmnáctého století do současnosti
však objekt sídla současné polické samosprávy prošel mnoha změnami – stavebními a dalšími. Polická radnice má opravdu
bohatou historii. Stačí, když vyjmenujeme
jen část toho, jak byla budova využívána.
Byla například soukromým domem, sídlem
samosprávy i soudu. Byla zde umístěna hospoda i kanceláře spořitelny. Byla však i veřejnou čítárnou a skladištěm obilí. Svoji typickou barvu fasády v tónech červené a bílé
získala poměrně nedávno - v roce 2012.
foto: moravskehospodarstvi.cz

Gate

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

Jazyková škola Gate Náchod nabízí zájemcům

KURZY

ANGLIČTINY A NĚMČINY

(1. – 4. ROČNÍK + KONVERZACE)
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

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

WWW.DOMIVO.CZ

Masopustní rej

V Hronově se chystá masopustní
veselí. Začne úderem 15 hodiny dne
11. února na prostranství před tamním divadlem a ve foyer sálu J.Čapka přilehlé novostavby. Na schodech divadla proběhne i divadelní
představení Masopust. Chybět by
neměl ani následný průvod městem.

„Kilometry
ve Vile Čerych“
V českoskalické Vile Čerych ožije 6000 kilometrů dlouhé putování
do Černobylu a Pobaltí. Takové je
totiž téma cestopisné přednášky Jaroslava Picha do regionů na východ
i severovýchod od našich hranic.
Přednáška se uskuteční 26. února
v 17 hodin.

Cestou Jakuba
Haliny
Až se léto zeptá, co jste dělali
v zimě, můžete odpovědět, že plánovali. Co? Dálkový pochod, který
spojuje Červený Kostelec s vrcholem Sněžky. Uskuteční se již 47. ročníkem. Pochod Cestou Jakuba Haliny v délce 56 kilometrů proběhne
letos 16. června. A pozor! Začíná se
brzo: v 4.30 hodin.

Cestáři budou mít samozřejmě hodně práce na jaře, až budou sčítat škody, které na silnících napáchala zima. Přesto je nutné, aby byly některé
nejhorší šrámy na povrchu vozovek zaceleny i v aktuálním čase. Náš
redakční fotoaparát zachytil jednu takovou „cestářskou záchranku“ při
práci při výjezdu z Náchoda u obce Vysokov.
foto echo
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VZPOMÍNÁME
Dne 27. 1. 2018 uplynou 3 roky,
kdy nás navždy opustila

paní Jitka Altová
z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Altova

VZPOMÍNÁME
Kdo žije v srdcích těch, které opustil,
ten nikdy neodešel.
Dne 30. 1. 2018 uplynou 3 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil

pan Karel PŘIBYL z Hronova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 31. ledna 2018 uplyne 7 smutných let,
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička,

paní Jarmila Šplíchalová z Náchoda.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel Milan, dcery Jitka a Jarmila
s rodinou.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Ve věku nedožitých 84 let zemřel 12. ledna 2018 Zdeněk Hovorka, který za svůj život stihl
mnohé: byl úředníkem, dispečerem, amatérským hercem, divadelním režisérem, dramatikem,
spisovatelem, prozaikem, historikem divadla v Jaroměři, amatérským malířem. Tento jaroměřský
rodák působil v Divadelním souboru Vrchlický v Jaroměři od roku
1951 jako herec neuvěřitelných
58let! Na jevišti vytvořil přes 70
postav našeho i světového repertoáru. Získal několik hereckých
ocenění i ocenění za režii.
V letech 1979 – 2007 již jako divadelní režisér nastudoval deset
inscenací, uplatnil se i jako dramatik. Jako prozaik se představil
v roce 1997 knížkou Jaroměřský
meteorit, cennou vzpomínkou

Dva odlišné
světy
je název výstavy, která připomíná
180. výročí pobytu spisovatelky Boženy Němcové v Červeném Kostelci. Ony dva „odlišné světy“ zde prezentují dvě ženy: Božena Němcová
a Kateřina Zaháňská. Výstava bude
umístěna ve výstavní síni MěÚ
v Červeném Kostelci od 8. do 23.
února.

SPOLEČNÉ SCHŮZKY A CVIČENÍ NEMOCNÝCH
PARKINSONOVOU NEMOCÍ.

VELKÁ CENA
NÁCHODA 2018

Cvičíme již devátým rokem, máme 30 členů,
vedou nás dvě školené cvičitelky.
Snažíme se zlepšovat samostatnost a aktivní stránky života nemocných.
Společnost vydává svůj časopis, pořádá ozdravné pobyty,
poradenskou službu přes internet.
Naše web. stránky: www:parkinson-ck.cz
Na cvičení uvítáme i rodinné příslušníky, případně doprovod nemocných.
Nad Parkinsonem nikdy nezvítězíme, zvítězíme však sami nad sebou!
Za Klub H. Kukrálová

„Duhová víla“

Rybáři pozor!

Slavný duet Hany Zagorové a Petra Rezka „Duhová víla“ může (ale
nemusí) zaznít brzy v Jaroměři.
V tamním divadle totiž proběhne
30. ledna (od 19 hodin) společný
koncert těchto pěveckých legend.
O hudební složku koncertu se postará skupina Boom Band Jiřího
Dvořáka.

Zbystřit by nyní měli zejména
zástupci Petrova cechu – rybáři.
Rok 2018 je totiž ve znamení změn
v zákoně o rybářství a navazujících
správních poplatcích. Největší změnou jsou povolenky na dobu neurčitou ve výši 1000,-Kč a povolenky
na dobu 30 dní, které přijdou rybářovu kapsu na 200,-Kč.

Krkonošské laviny zabíjejí!
Přes malou rozlohu i nadmořskou výšku je v Krkonoších pozoruhodně intenzivní lavinová činnost. Na jižních a severních úbočích
existuje přes 100 míst (celkem 554
ha), kde každoročně padají desítky
sněhových lavin. Za posledních 36
let bylo jen v českých Krkonoších

zaznamenáno více než 700 lavin.
Padající laviny dosahují rychlosti až
75 m/sec, tj. až 270 km/hod. Rozsah
škod závisí na tom, zda jde o lavinu prachovou, firnovou, deskovou
nebo základovou, která s sebou strhává i půdu a obnažuje skalní povrch. Podle kronik přišlo za 500 let

2

z dětství a mladosti na jaroměřské figurky. Druhou rozsáhlejší
knihou jsou memoáry Kde jsme
doma, aneb Jak se v Jaroměři dělalo divadlo 1951 – 1993. Zdeněk
Hovorka miloval poezii a napsal tři
sbírky básní: Zahrada snů (1965),
Úlitba (1970) a Všem mým láskám
(1978). Oblíbil si též malování olejem na plátno pro vlastní potěšení. Josefovu věnoval scénář k 200.
výročí přejmenování pevnosti Ples
na Josefov dne 12. června 1993.
Jako divadelník se řídil Vojanovým
heslem „Být připraven, toť vše!“.
Zdeněk Hovorka patří do galerie
jaroměřských osobností. V roce
2010 obdržel nejvyšší vyznamenání pro amatérského divadelníka
- Zlatý odznak J. K. Tyla. Odešel
v něm skvělý herec, režisér a dramatik.

Text: PhDr. Jiří UHLÍŘ (redakčně kráceno), kresba: akademický
malíř Jiří Škopek 2010.

Hubneme zdravě

TJ KRASO Náchod
pořádá

Kdy: každé pondělí 9,00 až 10,30 hod mimo svátky a školní prázdniny
Kde: Pečovatelský dům U Jakuba Č.Kostelec
Kontakt: Helena Kukrálová mob. 737 109 815

str.

Památce divadelníka a vzácného člověka Zdeňka Hovorky (1934 – 2018)

POZVÁNKA

Společnost Parkinson z.s. a Klub Parkinson Červený Kostelec Vás zve na

Tel./Fax: 491 424 522

Závod v rámci Českého poháru
ISU SH pro kategorie:
žákyně, žáci – mladší,
nejmladší, nováčci.

Zimní stadion v Náchodě
Sobota 3. 2.
8.00 – 20.00 hodin
Neděle 4. 2.
8.00 – 17.15 hodin

Obecní ples
Městys Velké Poříčí pořádá 9.
února (od 20 hodin) již 7. Obecní
ples. Uskuteční se v sále Obecního domu ve Velkém Poříčí.
K tanci a poslechu zahraje skupina Relax. Vstupenka na ples stojí
100,-Kč.

aneb potraviny, které zrychlí
váš metabolismus

PAPRIČKY JALAPEÑO
Papričky jalapeno jsou jednou z nejčastěji pěstovaných odrůd v Mexiku a patří mezi nejoblíbenější ve Spojených státech. Můžeme se s nimi
setkat i my hlavně v sušené podobě. Použití těchto papriček se datuje až
do časů Aztéků. Název „jalapeno“ je odvozen ze jména Jalapa – hlavního
města státu Veracruz v Mexiku.
A právě tyto pálivé papričky zrychlují lidský metabolismus až o 20 %.
Tak proč si je občas nedopřát v naší stravě? Dodají jí chuť a podpoří trávení, navíc snižují hladinu cukru v krvi, zkvalitňují krevní oběh a také
podle odborníků snižují riziko rakoviny žaludku.
Zralé papričky dorůstají 5 – 9 cm a září sytě červenou barvou. Můžeme
si je přidat do omáčky, guláše, pomazánky, na topinku, prostě zcela dle
chuti a nápaditosti. Ale pozor! Papričky se nedoporučuje konzumovat
těm, kteří trpí těžkou formou akné, přecitlivělým žaludkem nebo například při zánětu močového měchýře a problémech s ledvinami.
Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného stravování,
Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

3 130 dětí, z toho 17 dvojčat
V nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého
kraje přišlo vloni na svět celkem
3 130 miminek. To je o dvacet tři
méně, než tomu bylo rok předchozí. Mírně převažoval počet chlapců,
kterých se narodilo 1 620, o 110
více než děvčátek. Dvojvaječných
dvojčat bylo vloni 17, o čtyři méně
než v roce 2016. Nejvíce se rodilo

v červenci a největší miminko mělo
přes pět kilo. V Trutnově v jednom
případě porodila maminka už přímo v sanitce. Kromě běžných jmen
jako Anna, Eliška, Tomáš, Honzík
nebo Jakub dostala miminka také
různá exotická a originální jména,
jako např. Bernardina, Antonina,
Ramon, Aurora, Valerián, Vivienne,
Adleta, nebo Ondřejka.

Senior klub v Náchodě
„HARMONIE 2“ ÚNOR 2018
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky
na měsíc únor v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při
následujících programech:

v Krkonoších o život pod lavinou
na 400 lidí. Foto č.1 - nebezpečné lavinové úseky označuje horská služba výstražnými tabulemi, foto č.2
– ničivé laviny (sněhové i zemní) se
mohou tvořit i na svazích naší nejvyšší hory Sněžky (na české i polské
straně)

 čtvrtek 1. 2. od 14 hod.

„Tajemství tří oceánů – honba za přízraky“, dokumentární film;
 čtvrtek 8. 2. od 14 hod.

„Beskydské pastorále“ idylický film nádherného kraje Beskyd, Kysuce
a Oravice nám promítne p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 15. 2. od 14 hod.

„Král tuláků“ pro pamětníky a milovníky operetky;
 čtvrtek 22. 2. od 14 hod.

„Krajinou domova“ , film s hudebním doprovodem pro nás připravil
a promítne p. Otto Mach;
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy
Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.
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Příspěvkové známky můžete ještě zaplatit v klubovně Harmonie 2 v únoru
- pondělí 12. nebo čtvrtek 15. od 15.30hod. Na zájezdy se budete moci přihlásit
a zaplatit dané zálohy od 5. března.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
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ŽALUZIE

Tel. 602 103 775

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

Specialista na čalouněný nábytek

MV č.34/2016 Sb.

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

Hyundai i10, i20 a ix20.
od

199 990 Kč

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

Vyberte si kterýkoliv z tria rodinných vozů Hyundai!
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Za ceny již od 199 990 Kč.
Další zvýhodnění navíc při financování
u autorizovaného partnera Hyundai.
BOS auto s.r.o.
Trutnov,, Na Besedě 97
Trutnov
Tel.: 499 819 054 / www.bosauto.cz
Hyundai i10–kombinovaná spotřeba: 4,7–6,5 l/100 km, CO2: 106–142 g/km; Hyundai i20–kombinovaná spotřeba: 3,5–6,2 l/100 km, CO2: 92–144 g/km;
Hyundai ix20–kombinovaná spotřeba: 4,2–6,5 l/100 km, CO2: 110–150 g/km
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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
*Touto cestou ráda poznám
muže do 55 let, mírnější
povahy, Broumov a okolí, auto vítáno. Já, Jana 45
let, blond, hnědé oči. TEL.:
728 510 859
BYTY

*Pronajmu byt 1+1 ve Velkém Dřevíči. Byt je částečně
zařízený. Nastěhování možné ihned. Další info na tel.
608 213 154.
*Projmu slušným lidem
nově zkolaudovaný byt
o velikosti 2+KK (85 m2)
v Hronově, ulice Husova.
Kauce je ve výši dvou nájmů bez služeb. Upřednostňuji nájemníky se stálým
příjmem a dlouhodobým
nájemním vztahem. Tel.
732 180 081
*Pronajmu část. zař. byt
větší 2+1 v RD v Novém
Městě n. M., samostatný
vchod. Kauce nutná. TEL.:
606 486 372
*Prodám byt 3+1 v Polici
nad Metují. Info na telefonu.604 812 202
* Pronajmu částečně zař.
byt 2+kk v centru Hronova.
TEL.: 739 155 617
* Pronajmu byt 1+1
v centru Náchoda. TEL.:
608 730 881
* Koupím družstevní byt
v Náchodě a okolí (od Jaroměře až po Velké Poříčí). Ideálně 2+1, 3+1.
Platba v hotovosti. Tel.:
736 179 795
NEMOVITOSTI

*Prodám rodinný řadový
dům v lokalitě Broumov –
Spořilov. Cena dle dohody.
TEL.: 732 552 773
*Koupím pozemek nebo
nemovitost na přestavbu
v podhůří Orlických hor.
TEL: 608 66 77 30
*Důchodci hledají dlouhodobý pronájem domku
nebo chatky k celoročnímu
bydlení. TEL.: 731 706 998
*Koupím les i s pozemkem. Může být malá výměra nebo i zanedbaný.
Děkuji. TEL.: 773 585 290

e-mail: echo@novinyecho.cz

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
* Pronajmu obchodní
(kancelářský)
prostor
v
centru
Broumova.
Vhodný na trafiku, vinotéku nebo pro obchodní zastoupení. Výloha na hlavní
ulici. Tel. 608 935 340
* 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 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
*Prodej dřeva - metrové i štípané. TEL.: 777 690 390
*Prodám dubové + smrkové prkna a fošny, mob.
774 308 086
*Prodám dřevěné brikety,
levně. Mob. 774 308 086
KOUPÍM

* 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 starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré filmové plakáty a jiné. TEL.: 722 907 510

Tel./Fax: 491 424 522

* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláčky
TT, HO, MERKUR aj.aj.,
starožitný a chromovaný
nábytek, hudební nástroje,
hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy,
porcelán, automoto díly,
atd.. Než něco vyhodíte,
volejte 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj.staré
časopisy, komiksy, knihy,
celé knihovny, pohledy,
známky, plakáty, aj.papírový materiál, bankovky,
mince, LP desky, CD atd.
TEL.: 777 579 920

*KOUPÍM 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
*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

* VÝUKA ANGLIČTINY
- HLEDÁM - individuální
výuku angl. jazyka, ideálně Nové Město nad Metují
a okolí. Tel. 723 837 437
*Nabízím řeznické práce. Více informací na mob.
605 518 209
* Přijmeme muže, ženy
i seniory na rozvoz knih,
80 hod. měsíčně, 12-20.000
Kč/měs. Tel. 777 803 359
*Nabízím pomoc v domácnosti, běžné domácí práce, časově dle domluvy, tel:
603 326 033
AUTO - MOTO

*Prodám MERCEDES VANEO 1,7 cdi, po STK, r.v.
2004, nově obuto, po opravě,
stříbrná metalíza, cena dohodou. TEL.: 602 436 986
*Dobrý den koupím vaše
staré auto na značce a stavu
nezáleží. TEL.: 777 211 016

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

Zednické a obkladačské práce.
Tel. 737 462 989

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
BEZPEČNÁ PŮJČKA
DOMŮ
3 000 až 9000 bez úroků
pro nového klienta
OSVČ, zaměstnance,
důchodce, ženy na MD
Tel. 722 732 992

RŮZNÉ

* Žena v ID hledá spolehlivou paní na výpomoc
v domácnosti. Náchod. Tel.
737 906 436 (volejte 10 - 16
hod.)

4

RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* 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

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

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

TEL.: 722 907 510

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

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

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

NÁCHODSKO
776 353 038
Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

PODØEZÁVÁNÍ
izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE
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

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
N. Město n/Met. “Na Františku”-Velký RD 7+1 z r. 1982 s pěknou zahradou a poz. 752 m2, PENB:G.........dohodou
N. Město n/M-Zděný byt 2+1 (72 m2) po kompl. rekonstr., pod náměstím, možnost zahrady i garáže....1,75 mil. Kč
Deštné v O/h-Dvougener. zateplený RD (4+1,2+1) u centra, zast. pl. 130 m2, poz. 809 m2, PENB:G ......3,5 mil. Kč
D. Radechová u Náchoda-Menší RD po rekonstrukci, pěkná zahrada, garáž, poz. 730 m2, PENB:G.1.390.000,-Kč
Náchod -Branka-Dvougener. vila (2+1 a 2+1) s poz. 1587 m2 na krásném a klid. místě, PENB:G ......2.650.000,-Kč
Náchod-Lipí-Posl. volné domy ( 5+kk, užit.pl.123 m2), se zasíť. pozemkem 801 m2, PENB:B..............2.600.000,-Kč
Náchod-Malé Poříčí-RD s 2 byty po část. rekonstr., samost. garáž, pozemek 1022 m2, PENB:G........1.950.000,-Kč
Opočno-větší vila (3+1 a 2+1) v klidné části poblíž centra, pozemek 920 m2, dílna, garáž, PENB:G...2.750.000,-Kč
Miskolezy u Č. Skalice-Bývalý mlýn po nadstand. rekonstrukci, už. pl. 524 m2, poz. 1,5 ha, PENB:G......7,9 mil. Kč
N. Město n/M - Větší vybavená chata s poz. 2203 m2, (les 1636 m2) v klid. části, UT na TP, veř. voda..1,75 mil. Kč
N. Město n/Met.-ul. Náchodská-Řadový RD s pozemkem 266 m2, nová střecha, plast. okna, PENB:G...1,9 mil. Kč
N. Město n/M - Luxusně vybavený RD, 3 obytná podlaží+podkroví, suterén k podnikání, PENB:G ....3.399.000,-Kč

DAVER s.r.o
- realitní kancelář

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

ECHO

www.novinyecho.cz
Obec Horní Radechová

Horní Radechová 196, 549 46 Horní Radechová

KONKURS
Starosta obce Horní Radechová vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Horní Radechová s nástupem od 01. 04. 2018 nebo dle dohody.
Předpoklady pro výkon činnos ředitele/ředitelky:
• vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost problema ky řízení ve školství a školských předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitos přihlášky:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
• čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce
pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích
s přesnos na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů atd.,
• strukturovaný profesní životopis,
• koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilos
k výkonu činnos ředitele školy (ne starší 3 měsíců).
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 09. 02. 2018
na adresu:
Obec Horní Radechová
Horní Radechová 196, 549 46 Horní Radechová
Obálku označte „KONKURS MATEŘSKÁ ŠKOLA - NEOTVÍRAT“.

• 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

e-mail: echo@novinyecho.cz

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 3. 2018 r.
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Nový Elton a.s.
v Novém Městě nad Metují
přijme muže či ženy na pozice:
Obsluha dlouhotočných automatů,
nebo CNC soustruhů
do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním
listem podmínkou.
Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.
Frézař pro konvenční frézky
do jednosměnného 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

www.renovnabytek.cz
COOP Dvůr Králové nad Labem

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

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

TEL.: 602 145 222

PŘIJME
pro prodejnu v Nahořanech
ZÁSTUPCE VEDOUCÍ,
i na kratší pracovní úvazek,
vhodné i pro důchodce
nebo při MD.
Stálé zaměstnání, jistota,
výhodné mzdové podmínky.
Kontakt: p. Brádler 603 167 005
Obchodní družstvo Impro
Zábrodí, Končiny 111
provozovna dřevovýroby Zábrodí,
Horní Rybníky
nabízí: 1 volné místo

DĚLNÍK/CE/
V DŘEVOVÝROBĚ,
OBSLUHA RÁMOVÉ PILY
- jednosměnný provoz
- zkušenost s obsluhou katru vítána
- místo výkonu práce:
pila Horní Rybníky
- dobré platové podmínky
- nástup možný ihned
Kontakt:
pí. Prouzová tel. 491 445 206
personalni1@odimpro.com

První česká pneumatika pochází z Náchoda
Fenomén automobilizmu se Náchoda výrazně dotýká prostřednictvím frekventované a často i velmi
přetížené tranzitní dopravy. Náchod
se však i zapsal do dějin automobilové dopravy. Stalo se tak v roce
1931, kdy byl tamní firmou Kudrnáč (po znárodnění podnik Rubena)
vyroben první autoplášť, chcete – li
automobilová pneumatika, na území

Československa. A pokud bychom
chtěli technický um našich předků
v kontextu rozvoje automobilizmu
rozšířit i na další místa regionu, můžeme zavzpomínat i na talentované
konstruktéry, jestliže budeme projíždět v okolí firmy Wikov v Hronově.
Pod značkou Wikov totiž v období
první republiky vznikaly i osobní
automobily.
Ilustrační foto echo

Finsko očima
Petra Voldána
V Městské knihovně v České
Skalici proběhne 21. února (od 18
hodin) přednáška Petra Voldána
s tématem Země tisíců jezer – Finsku. Součástí besedy je i promítání
ukázek z televizních „Postřehů odjinud“.
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Vážený a milí čtenáři
V dnešním okénku bych se chtěla zabývat nešvarem, který se rozmohl v poslední době v našem okolí.
Od loňského roku většina měst a obcí zakázalo podomní prodej, což způsobilo některým dodavatelům
problém v tom jak se dostat k zákazníkovi. Jelikož
jejich jediným způsobem bylo opravdu zvonění
na dveře, proto hledali cestu jak se znovu dostat
do domácností a obzvláště ke starším ročníkům.
Vymysleli způsob tzv. navolávání schůzek den předem. Povětšinou se nepředstaví jako dodavatel, ale jako jakýsi kontrolor, který vám přijde zkontrolovat faktury zda máte vše v pořádku. Většina zákazníků v domnění že se
jedná o opravdového kontrolora tyto osoby do bytu pustí a faktury jim ukáží.
Většinou vše skončí tak, že se dobrovolně upíší jinému dodavateli aniž by
o tom věděli.Vždy se totiž jedná o zástupce firem, které se dříve zabývali
podomním prodejem. Z toho vyplývá závěr, že nikdo nemá právo po vás
požadovat kontrolu vašich faktur. Je to pouze vaše soukromá záležitost
a nejste povinni komukoliv faktury předkládat ke kontrole. Pokud se stane,
že se necháte zmást a podepíšete smlouvu, která vám přijde domů máte
právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů od podpisu.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nás navštívit na našich kontaktních zákaznických místech, v Náchodě, Trutnově nebo Rychnově nad
Kněžnou.
Vaše Iveta Kovářová (Tomanová)
Iveta Kovářová(Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod
Iveta.kovarova@armexenergy.cz
Veronika Fischerová, regionální vedoucí
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]
Pavel
Švec, regionální vedoucí
3DYHOâYHF
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

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.

Česká Skalice | mob. 776 74 20 74

NAVITA a.s. Olešnice

Tel./Fax: 491 424 522

Při demontáži vánoční výzdoby či jen drobné opravě musí
českoskalickým
Technickým
službám na této budově často
pomáhat i vysokozdvižná plošina. Poznali jste, o jakou budovu
se jedná? Ano, je to objekt č.p.
1 na tamním Husově náměstí
– tzv. stará radnice. Samospráva zde sídlila již od roku 1596.
Objekt však dvakrát vyhořel.
Současnou podobu ve stylu tudorovské novogotiky získala budova v roce 1864. A má bohatou
historii… Fungovala v ní kdysi
i věznice pro 12 vězňů.
Foto echo

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

kalkulace a tvorby rozpočtů
vytváření plánu oprav
pasportizace objektu
pravidelné servisní prohlídky
rozúčtování spotřeby energií

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

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

Správné a rozumné mantinely
pro fungování společnosti

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.

Tel./Fax: 491 424 522
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Poručíme větru, dešti? Věřte mi, že bych také ocenil
vynutitelnost dobrého počasí, zejména pak v období
prosinec – březen, formou šikovného zákona. Naštěstí
se nám něco takového ještě nepodařilo. Mnoho ostatního je ale na nás. Správné a rozumné mantinely pro fungování společnosti na úrovni města či státu si můžeme
určovat sami. Ucházím se o vaši podporu v podzimních
volbách do Senátu PČR za volební obvod Náchod. Je
tedy na místě, abych s patřičnou vážností představil témata, která jsou v ohnisku mého zájmu. Primárně jde
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8. února 2018
18.00 – 19.30 hodin
ZŠ Krčín – tělocvična
Vedení: Monika Dušková, tel. 728 651 426. Více na www.volejbal-nm.cz

Vízmburk –
zapomenutý hrad
Miroslav Brát, narozen 17. 11. 1969 v Náchodě. Vzdělání: střední (Gymnázium Náchod), VŠ studia na Pedagogické fakultě Ústí nad Labem (obor český jazyk a literatura – dějepis) nedokončena. Zaměstnání: Od roku
1994 do současnosti, noviny ECHO Náchod, šéfredaktor. Publicistická činnost: autor 5 knih vydaných pražským nakladatelstvím Naše vojsko (knižní projekt Mare
Nostrum 2007 – 2017). Veřejná aktivita: Od roku 2002
do současnosti člen Městského zastupitelstva v Náchodě
(ČSSD), posledních sedm let člen městské rady, poslední
dva roky neuvolněný místostarosta Náchoda. V rámci
práce v zastupitelstvu působil i jako předseda kulturní
komise, předseda komise prevence kriminality, předseda
kontrolního výboru. Oblíbené sporty: potápění, lyžování,
plavání, ricochet.

složitost často vylučuje i rozumný servisní zásah. Naštěstí pořád ještě platí, že neporučíme větru, sněhu, dešti…
To ostatní je v mnohém na nás. Jsme služebníky zákonů,
abychom mohli být svobodní, říkal kdysi klasik Cicero.
Nepřestaňme o rozumné a spravedlivé zákony usilovat!
V úctě Mirek Brát

Senatus Populusque Nachodensis – Senát a lid náchodský

HLEDAJÍ DOMOV

REX - asi 3letý pejsek, který žil
v nevhodných podmínkách. Je
hodný, i trošku poslušný. Lidi miluje, procházky si užívá, jen ještě
tahá na vodítku, jelikož venčení
na vodítku moc neznal. Ale to ho
určitě trpělivý páníček naučí.
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pro 4. – 6. třídy základních škol
1.trénink zdarma, 350,-Kč/pololetí
připravené soutěže o drobné ceny

Senátní volby 2018 – obvod Náchod
o sociální oblast, ve které bych se chtěl zaměřit na zákony a normy ve vztahu k důchodovému zabezpečení
a problematice stárnutí populace. Již nyní přibývá každý rok více než 40 000 důchodců. Je tedy nutné nejen
apelovat, aby si každý z nás odnesl z produktivního
do důchodového věku dostatečnou soukromou finanční rezervu. Je nanejvýš žádoucí, aby byly hledány i nové
zdroje ve státní pokladně pro výplatu budoucích důchodů. Může to být například vyšším zdaněním spotřeby
a cíleným směřováním těchto prostředků do důchodového systému. Je také nezbytné, aby stát efektivněji
získával finanční prostředky z výnosů z majetku, kde je
stát účasten. Druhou oblastí mého zájmu jsou normy
a zákony v oblasti školství. Ze zkušeností, kterou mám
s gescí pro školství v rámci práce na náchodské radnici,
stále častěji nabývám dojmu, že normy a mantinely pro
české základní školství jsou občas vytvářeny bez návaznosti na realitu. Navíc jsou to právě města a obce, která
mají problematiku řešit či financovat, aniž by jim k tomu
dal stát oporu v zákoně či patřičný rozpočet. Třetí okruh
mého zájmu se týká kompetence Senátu PČR vyjadřovat
se k zásadním evropským dokumentům a legislativním
aktům souvisejícím s evropskou integrací. Zde určitě
má senát prosazovat naše národní zájmy a hlasitěji brojit proti tomu, aby se idea evropské integrace a sounáležitosti proměňovala v obří byrokratický stroj, jehož

str.

Foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz

ECHO

KAI - asi 5 letý pejsek, který nikomu nechybí, tak mu hledáme
nový domov. Je moc hodný a milý.
Kai je velký pohodář. Vhodný
i k domku se zahrádkou. Klidně
do rodiny s dětmi, ale i ke starším
lidem.

VINY - je 7letý pejsek, který si
prošel peklem. Byl majiteli odebrán Veterinární správou za týrání a dostal se k nám do útulku.
Viny i přesto, co prožil, na lidi
nezanevřel, miluje je, rád se mazlí, užívá si procházky. Je to skvělý
kamarád, který si zaslouží už jen
lásku.

Městský útulek Broumova, jannaslovakova@seznam.cz, tel: 721 543 498

Součástí historické naučné stezky
v Úpici je i dům č.p. 695, kde od roku
1927 žil významný český archeolog
PhDr.Antonín Hejna. Jeho jméno je
především spjato se znovuobjevením
středověkého hradu Vízmburk mezi
Havlovicemi a Červeným Kostelcem.
Tato archeologická lokalita byla svého času jmenována i jako „Východočeské Pompeje“. V současnosti se
o propagaci i záchranu hradu velmi
aktivně stará laické Sdružení pro Vízmburk.

Pozvánka do Banátu
Výrazem Banát je označováno území v jihovýchodní Evropě, které v současnosti najdeme na území trojice
států: Rumunska, Srbska a Maďarska.
Za vlády Marie Terezie byla tato enkláva cíleně kolonizována prostřednictvím obyvatel ze střední i západní Evropy, včetně Čechů a Slováků.
A právě do Banátu na území současného Rumunska vás zve přednáška,
která se uskuteční 15.2. (v 17.30 hodin)
v Městské knihovně v Novém Městě
nad Metují. Přednáška je realizována
ve spolupráci s novoměstskou ZŠ Komenského.

