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

DOMINIKÁNSKÉ 
RUMY

přijmeme

skladníka a pracovníka výroby
1 směna  |  778 744 981  |  doklady@drana.cz

� denní provoz PO–PÁ
� v centru Náchoda
� vyrábíme koření a čaje

PŘENECHÁM ZAVEDENÝ OBCHOD
PAPÍRNICTVÍ + TRAFIKA VE VELKÉM POŘÍČÍ

NA NÁMĚSTÍ.

VÍCE INFORMACÍ NA TEL. Č. 607 454 411

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala panu starostovi 
Ladislavu Tylšovi a paní místostarostce Mileně 
Skalické z Černčic, kteří končí v obecním zastupitelstvu 
z vlastní vůle. Pan Tylš byl starostou 12 let a paní Skalická 
místostarostkou 20 let. Patří jim velký dík za vedení obce. 
Snažili se, aby se nám v Černčicích žilo hezky. 
S přáním pevného zdraví a spokojenosti  Ludmila Matoušová

vu
lická
bce

Hledání židovských náhrobních 
kamenů pod hladinou řeky Metuje
Tragédie holocaustu postihla 
v době druhé světové války i židov-
skou komunitu v  Náchodě. Staletí 
trvající židovské osídlení mělo být 
doslova vyrváno i z kořeny. Nacis-
ty byl tak zničen i  starý židovský 
hřbitov. Náhrobní kameny pak 
použity jako stavební materiál. 
Před nedávnem byly prokázány 
fragmenty těchto kamenů v  ko-
rytě Radechovky. V  časech čisté 
vody v korytě Metuje však někteří 
obyvatelé poukazovali na  fakt, že 
i  v  samotné řece jsou pod vodou 
vidět pravidelné opracované  bloky. 

Jedná se snad o ztracené náhrobní 
kameny, které na dně řeky unikaly 
pozornosti po více než 70 let? Najít 
odpověď na tuto otázku se pokusil 
místostarosta Miroslav Brát, který 
se s výbavou sportovního potápěče 
a vyzbrojen vodotěsnou fotografi c-
kou technikou vydal do  říjnových 
vod řeky Metuje na průzkum těch-
to záhadných kamenných útvarů. 
„Podařilo se mi najít, nedaleko ústí 
Radechovky, v hlubší vodě, dva velké 
kameny. Po očištění jsem však zjistil, 
že se jedná o opracované žulové kvá-
dry. Vzhledem k materiálu i rozmě-
rům, nemyslím, že by se jednalo o ži-
dovské náhrobní kameny. Na straně 
druhé, říční sediment může ukrývat 
menší fragmenty, které mé pozor-
nosti unikly. I když moje  mise skon-
čila s negativním výsledkem, myslím 
že, řečeno s nadsázkou, to bylo první 
použití observačních metod pod-
vodní archeologie v Náchodě,“  říká 
místostarosta Brát.  
 (foto archiv M.Bráta) 

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

Oprava kolejiště i stavba tunelu
Do  21. prosince 2018 potrvá  výluka 
na  železniční trati Opočno-Náchod. 
S  opravou kolejiště souvisí i  jedna 
z největších investičních akcí v Nácho-
dě, a  to dopravní propojení tamních 
komunikací v ulicích Janáčkova a Poš-
tovní. Tunel, který bude vybudován 
pod železniční tratí, se začne stavět 

právě v  období výluky. Jde o  sdruže-
nou investici města Náchoda a  státu 
prostřednictvím Správy železniční 
a dopravní cesty, která vybuduje nový 
tunel pro automobilovou dopravu 
i  pro pěší a  cyklisty. Předpokládaný 
termín dokončení celé akce je v červnu 
příštího roku.  Foto Josef Pepa Voltr

PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivé distributory novin ECHO pro následující oblasti:

Velké Poříčí • Hronov (Husova ul. a okolí)
Náchod – Lipí • Náchod – Babí • Nové Město nad Metují - Krčín

Roznáška 3x měsíčně o víkendu, vhodné pro studenty 
(příspěvek ke kapesnému), důchodce, apod.

Více info na tel. 602 103 775 (nejlépe SMS) nebo e-mail: echo@novinyecho.cz
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VZPOMÍNKA
Dne 13.10.2018 by se dožil 75 let můj tatínek,

pracovitý člověk a skvělý kamarád,

 pan Stanislav Zvolský z Náchoda. 
Navždy zůstane v srdcích těch,

kteří ho měli rádi.
S láskou dcera Eva s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA
„Jen pro nás žil a pracoval,

své srdce zaživa nám daroval.“

Dne 17.10.2018 uplyne 30 smutných let, kdy
nás opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček,, 

pan Jiří Dohalský z České Čermné.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka,

syn a dcera s rodinami.

Výstava obrazů 
 Do poloviny listopadu potrvá 
v  České Skalici výstava obrazů 
Josefa Knitla. Tématem výtvar-
ných děl jsou krajiny, květiny 
a  zátiší. Výstava je umístěna 
v tamní městské knihovně  

Nodivse ve Vrchovinách U Škaldů. Poděkování všem, kteří se 5.10.2018 
přišli pobavit a hlavně podpořit dobrou věc pro malého Tomáška Voborní-
ka, který trpí vzácnou nemocí CCHS - Kletba Ondinina (vzácné geneticky 
podmíněné, potencionálně smrtelné onemocnění - dochází k zástavě de-
chu). Na našem divadelním představení  Půjčka za oplátku se pro Tomáška 
vybralo krásných 11059,- Kč. Všem moc a moc děkujeme a těšíme se příště!

Bude obchvat
 Občané Nového Města nad Me-
tují v místním referendu o tranzitní 
dopravě volili mezi dosud navrho-
vanou trasou průtahem (přeložka) 
a novým řešením obchvatem.  Roz-
díl obou variant je především v tom, 
že průtah by vedl kamiony od Kva-
sin do Polska přes střed města k Ná-
chodu, naproti tomu obchvat by je 
odklonil přímo přes dálniční při-
vaděč k  dálnici D11. Obyvatelům 
Nového Města se nelíbilo zvýšení 
hluku a  smogu ve  městě a  rozdě-
lení města. Poté, co Ředitelství sil-
nic a  dálnic právě kvůli nesplnění 
hlukových limitů stáhlo žádost 

o  povolení stavby, byla varianta 
průtahu také podle mnohých ne-
reálnou. Tranzit by v  tom případě 
trvale na  nevyhovující silnici zatě-
žoval Krčín i po roce 2030.     
 Místní referendum s vysokou vo-
lební účastí (3.453 osob) skončilo 
jednoznačným vítězstvím obchvatu. 
Hlasovalo pro něj přes 61%  voličů. 
Referendum je tudíž nejenom plat-
né, ale dokonce pro orgány měs-
ta závazné. Nyní je na  řadě město 
a  jeho zastupitelstvo, které musí 
umístit obchvat do územního plánu 
a dále prosadit tuto změnu do kraj-
ských dokumentů.                          VZ

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Budova hostince s  řadou dochova-
ných původních, prvorepublikových 
prvků stojí na návsi obce Lipí u Nácho-
da. V přízemí hostince se nachází klasic-
ký lokál, salonek a kuchyň, vlevo pak 
sál s pódiem a šatna. Výměra pozemků 
včetně zastavěné plochy je 788 m2.

Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ......................880 000,- Kč
Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky .....................................5 500 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 690 000,- Kč  
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................5 900 000,- Kč
Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč                   

Cena: 2 800 000,- Kč

Včelařský almanach 1868-2018 aneb „Važte si své historie“
 Český  svaz včelařů (ČSV), zapsaný 
spolek,  Základní organizace Jaroměř 
vydal u příležitosti oslav 150. výročí 
organizovaného včelařství na  Jaro-
měřsku v  prvním vydání nákladem 
300 výtisků skutečně hodnotný a zda-
řilý  Včelařský almanach 1868-2018. 
Již na první pohled a prolistování za-
ujme nejen obsah, ale i skvělá  grafi ka 
a  množství barevných fotoreproduk-
cí. Almanach  do tisku připravil a zre-
digoval  Ing.  Václav Jirka, od  roku 
2008 zasloužilý  předseda Českého 
svazu včelařů, z.s., ZO Jaroměř, se 
svými spolupracovníky. Redaktor 
texty  promyšleně  koncipoval, uspo-
řádal a  jsou  velmi poutavé.  Ing. V. 
Jirka správně zohlednil nejen letošní  
včelařské výročí, ale vkomponoval jej 
do letošního výročí 100 let od založe-
ní Československé republiky. Do  to-
hoto významného jubilejního sborní-
ku přispěli i čelní funkcionáři spolku 
i města. Mgr. Jarmila Machová, před-
sedkyně   Českého svazu včelařů, z.s., 
podnikla stručný pohled do počátků 
českého včelařství, kdy v  roce 1864 
byl založen v Chrudimi vůbec první 

český včelařský spolek. Autorka Ma-
chová pak vyzývá současné včelaře, 
„važte si své historie. Važte si toho, co 
jste zdědili po svých předcích, abys-
te zase vy mohli předat výsledky své 
práce svým potomkům.“ Hezkou  
zdravici v  knize - na  slavnostním 
zasedání - přednesl i  starosta měs-
ta Jaroměře Ing.  Jiří Klepsa, kdy se 
uskutečnila prezentace almanachu. 

Publikace nejen propaguje úspěšnou 
činnost současných včelařů a kvalitní 
med z  Jaroměřska, ale  snaží se dal-
šími texty přitáhnout na Jaroměřsko 
turisty. Je to publikace velmi pouč-
ná, překrásná a vzorně reprezentují-
cí včelařství Jaroměřska. K získání je 
na  adrese e-mailu: zojaromer@vce-
larstvi.cz                 PhDr. Jiří UHLÍŘ

(redakčně kráceno) 

Ze Rtyně nejen 
do Jestřebích hor 
 Na  parkovišti u  urnového háje 
a hřbitova v Rtyni v Podkrkonoší byly 
nainstalovány nové stojany Svazku 
obcí Jestřebí hory a  Klubu českých 
turistů včetně turistických map. Z to-
hoto výchozího místa můžete absol-
vovat cestu za  poznáním Jestřebích 
hor, do Babiččina údolí, nebo po cy-
klotrase číslo 4020 až do lázeňského 
městečka Kudowa Zdroj, které se na-
chází v Polské republice.

Pionýři
na Rudém náměstí
 Ačkoli náš titulek může evoko-
vat pobyt chlapců a dívek s rudými 
šátky okolo krku na  nejslavnějším 
moskevském náměstí, pravda je 
trochu jiná. Pionýry jsou zde výrob-
ky českého strojírenství, konkrétně 
pak ve  druhé polovině minulého 
století populární motocykly Jawa 
50 Pionýr o  obsahu 50 cm3. Prá-
vě na nich se do Moskvy vypravila 
dvojice cestovatelů Michal Franc 
a Martin Gregor. Máte šanci s nimi 
prožít tuto zajímavou cestu a  to 
prostřednictvím cestovatelské před-
nášky, která se uskuteční ve Spole-
čenském centru Kino 70 v Dobruš-
ce dne 16. října v 18 hodin. 

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

Pořadatelé pochodu 10 hospod Novoměstskem  s putovním pohárem, který 
je na jeden rok propůjčen výherci,  aby si ho vystavil ve své domovské re-
stauraci.  Tento rok byla extrémně dlouhá a těžká trasa v délce cca 28 km. 
Zúčastnilo se ho 169 pěšců a pohár byl propůjčen „všem co nedošli“, jelikož 
do cíle dorazilo jen asi  90 pěšců. Slibujeme, že příští rok bude trasa kratší 
a více pohodová.  Za účast všem 169 pěšcům děkují pořadatelé pochodu.

Vodní prvek 
 Město Hronov uspělo (po několi-
kaletém úsilí) v projektu, jehož cílem  
bylo získání zdrojů z  EU na  výstav-
bu vodního prvku na  tamním cent-
rálním náměstí. Vodní prvek bude 
realizován již na  jaře příštího roku 
celkovým nákladem 34  649 EUR. 
Evropské  zdroje pokryjí 85% uzna-
telných nákladů. Gratulujeme! 

Starosti starostů 
 V  zahrádkářské klubovně v  Čes-
ké Skalici proběhne 16. října křest 
knihy Starostové města Česká Ska-
lice od  roku 1850. Osudy a  starosti 
českoskalických starostů do  knižní 
podoby převedla autorka Olga Falto-
vá, knihu vydalo nakladatelství Pavel  
Mervart Červený Kostelec za fi nanč-
ní podpory města Česká Skalice. 

Domovní čistírny odpadních vod
LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

      

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování

Dvě války ve dvou knihách
Tématům první i druhé světové války 
se věnují dvě  nové knihy zaměřené 
na  historii našeho regionu: Druhá 
světová válka v  Novém Městě nad 
Metují (autorka Lucie Valterová Kou-
delková). Kniha se zaměřuje na  ob-
dobí od  roku 1935 do  roku 1945. 
Největší prostor je věnován období 
protektorátu a  druhé světové války. 

Práce si klade za cíl zmapovat každo-
denní život za války na malém městě. 
Legionáři z Nového Města nad Metu-
jí, Krčína, Spů a  Vrchovin (Ladislav 
Hartman) Publikace se věnuje těm, 
kteří se podíleli na  vítězství Dohody 
v  první světové válce. Obsahuje fo-
tografi e od  novoměstského fotografa 
a legionáře Aloise Rocmana.

NAVITA a.s 
v Olešnici u Č.Kostelce 

IHNED PŘIJME
na provoz loupárny brambor 

zaměstnance na dočišťování
a pracovníka na expedici.

Vhodné pro invalidy, důchodce 
a matky na RD.

Podrobnosti na 
tel. 604 120 920, pí. Holečková
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ZNÁMÉ 
ZNAČKY 

ZA SUPER CENY!
Jsme fi remní inzerce záručního zboží a služeb s expirací, 

v akci, z výprodejů, končících modelů, šarží 
či nadlimitních zásob prodejců.

ENERGETICKÉ OKÉNKO 157.
Vážení a milí čtenáři,
Co lze dělat, pokud dostanu „OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ CENY 
SILOVÉ ELEKTŘINY a NEBO PLYNU“
1) NIC. Je mi to principiálně jedno, mám rád svého doda-

vatele, jsem bohatý a takové prkotiny neřeším…
2) ZAČNU TO ŘEŠIT SÁM. Hledám, brouzdám po interne-

tu, kde by to mohlo být levnější, aniž bych zkoumal, 
jak to funguje, od kdy do kdy atd… Nechám se ukecat 
prvním telefonátem od  jiného dodavatele , podepíši 
to prvnímu podomnímu prodejci.. Sám neodborně 
ukončuji smlouvu se stávajícím dodavatelem…

3) PŘEDEJDU ÚPLNĚ TÉTO SITUACI A STANU SE ZÁKAZNÍKEM JES. 
Protože našim stávajícím zákazníkům se zvyšování výdajů za energie na příští rok 
netýká. Naopak se jim budou výdaje za energie snižovat oproti jejich stávajícímu 
stavu.

 Všechny 3 varianty jsou principálně správné a  je jen na  Vás jakou využijete.
Nicméně to se týká pouze těch odběratelů el. a plynu, které dodavatelé adresně 
osloví.
 Ale dodavatelé samozřejmě mění své ceníky, aniž by své zákazníky 
adresně upozornili na zvýšení ceny. Tyto nové ceníky jsou zveřejňovány 
na webových stránkách dodavatelů. Většinou tímto způsobem dodavatelé 
postupují na tzv. standardních cenících. Příkladem je třeba ARMEX ENERGY, který 
takto od 1.10.2018 zvyšuje ceny silové elektřiny pro domácnosti a fi rmy. Podobně 
postupuje i E.ON . A další je budou následovat či již následují…
 Zákazník/odběratel má v takovém případě ( neadresné zvýšení ceny) možnost 
odstoupit od smlouvy bez sankcí po dobu 3 měsíců od účinnosti nové ceny. 
Co dělat v takovém případě? VIZ BODY 1), 2) a 3) UVEDENÉ VÝŠE…..
S úctou Váš

Mgr. Bors Michal 
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz
provozovna: B. Němcové 13, 
552 03 Česká Skalice, 
otevřeno  PO a Pá 13 - 20 a SO 9 - 12. 

Kuba Šípků, 
vedoucí regionu Trutnov

tel. 602 300 282, 
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz

Železničářská 506, 
541 01 Trutnov

„Hádanka“
 Hádanka je název vítězné ilustrované bás-
ně 10. ročníku celostátní soutěže ve  Zbiro-
hu - „Dávají za nás ruku do ohně“. Letos byla 
na  téma „Soutěž o nejlepší hasičskou básnič-
ku“. 
 V  kategorii mateřských škol získaly první 
cenu děti z  MŠ Kramolna - Petra Hlavsová., 
Viktorka Vinterová, Adam M. Bartoň, Tomáš 
Zapletal. Pod vedením paní učitelky Jiřiny 
Vojnarové-Rezkové vtipně vymyslely hádanku 
o hasičích a s ilustracemi sestavily vesele - po-
učné „leporelo“. Zbiroh je od  Náchoda mírně 
„z  ruky“, předání diplomů a  odměn se proto 
uskutečnilo až 1.října v naší MŠ, s paní ředitel-
kou Zuzanou Koubkovou. Máme upřímnou ra-
dost, že i šestiletí dokáží úspěšně reprezentovat 
náš region.
  Kolektiv MŠ Kramolna

Aktuální snímek z  výstavby tzv. Ma-
lých lázní v  Náchodě – Bělovsi pro 
vás pořídil Josef Pepa Voltr. V prosto-
ru za  obchodním areálem Kaufl andu  
město Náchod buduje areál s  jasnou 
reminiscencí na  náchodské lázeňské 
tradice včetně repliky historického ob-
jektu.Dodejme, že Ministerstvo zdra-
votnictví ČR již v  lednu tohoto roku 
osvědčilo, že vody čerpané z  nových 
vrtů Jan a  Běla jsou přírodním léči-
vým zdrojem minerální vody a plynu. 
Jde o silně mineralizovanou uhličitou 
vodu různého typu, voda z  vrtu Běla 
má vyšší obsah hořčíku a  pro oba 
zdroje je charakteristický enormní ob-
sah oxidu uhličitého s vysokou čisto-
tou. Z nových vrtů bude vodu do Ma-
lých lázní přivádět minerálkovod.

SOFINKA - asi 5letá fenečka, kte-
rou nikdo nepostrádá. Je to veselá 
psí holka, přátelská, mazlivá, milu-
jící procházky. 

DYX - asi 4letý pejsek, který žil 
v  otřesných podmínkách. Byl za-
chráněn a je teď v útulku, kde čeká 
na  novou rodinku, která mu ukáže 
ten správný život. Je hodný, přátel-
ský, veselý, hravý, učenlivý a snaživý. 

Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková, 721 543 498HLEDAJÍ DOMOV

JITŘENKA - asi pětiměsíční ko-
čička, která nikomu nechybí. Z po-
čátku trochu bázlivá, ale potřebuje 
jen čas, aby si na lidi zvykla. Poté je 
to mazlivka. Naučená na kočkolit.

ŠACHOVÝ TURNAJ VE STUDNICI - VI. ROČNÍK
 Ve Studnici jsme  uspořádali šesté 
setkání šachové mládeže. Vzhledem 
k rekonstrukci místní Sokolovny se 
tento turnaj díky vstřícnosti před-
stavitelů obce odehrál na Obecním 
úřadě.Pěkné prostředí,výborní roz-
hodčí p.  Dusbaba a  Čechura,zajiš-
tění občerstvení v místní kuchyňce 
a dobrá práce pořadatelů p. Sejvala  
Bř. a  Martina Lesků přispěla k  vý-
bornému a bezproblémovému prů-
běhu turnaje. Také díky tomu jsme 
mohli vložit i dvě doprovodné sou-
těže. Za  prvé to byl přebor oddílu 
mládeže TJ Sokol Studnice. Vítězem 
se stal Petr Lesk, druhá Adéla Gila-
nová a  třetí Bertha Marek. Dalším 
potom turnaj dospělých,ten se stal 
kořistí místního hráče Břetislava 
Leska a čtvrté místo obsadil Franti-
šek Sejval.
 Hlavní turnaj ovládl hráč Nového 
Města nad Metují Daniel Pacourek, 

druhý skončil Vít Štěpán z Č. Kos-
telce a třetí Stela Archlebová z Hro-
nova. Partie byly bojovné,nikdo ne-
dal nic zadarmo a děti si to užívali.
Nakonec bylo vyhlášení s  hodnot-
nými cenami od štědrých sponzorů. 
Podnikatelům a  fi rmám BN Inter-
nacional/Platex/Luděk Vacek a Petr 
Janků řeznictví, pekařství Klobas 
a  Zvon, ToTo, pí.  Středová Věra 
a  Středová Jarmila, Rýdlová Alena 
Helena Kadaníková p.Balucha To-
máš, Smutný Petr, Jiří Taclík,Jarý-
Jaroslav, fi .DEDRA, LK autoservis, 
lékárna U  Itálie. Chci jim touto 
cestou poděkovat Velký dík patří 
vedení obce za  podporu šachistů 
místního Sokola. Hráčům začíná 
14. 10. soutěž a po postupu do kraje 
budou začínat v Třebechovicích pod 
Orebem. Všem přeji pěkné zážitky 
za šachovnicemi a hodně úspěchů.
 Lesk Břetislav

Žigulíkem kolem světa
 Průjezd 4 světadíly, 30 země-
mi světa, nájezd 56  500 kilometrů 
maximální rychlostí 80 km/hod. 
a  průměrnou spotřebou 9 litrů 
na  100 kilometrů je faktografi c-
kou pozvánkou na  cestovatelskou 
besedu, která proběhne v kině Lu-
ník v  Červeném Kostelci 23. října 
od 18.30 hodin. Jejími protagonisty 
jsou Petr Javůrek a Filip Vogel, kteří 
svět objeli ve voze VAZ 2101 (Žigu-
li) z roku 1975. 

Santiniho odkaz
 Velikánovi české barokní archi-
tektury, kterým byl Jan Blažej San-
tini – Ajchel, se bude věnovat před-
náška, která se uskuteční v Městské 
knihovně v  Novém Městě  nad 
Metují 13. listopadu. O životě a díle 
slavného barokního architekta zde 
bude přednášet Ing.  Jiří Balský, 
ředitel územního odborného pra-
coviště Národního památkového 
ústavu v Josefově. 
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team

Vysokov

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 549 12  Vysokov, 
Telefon: +420 491 419 811, E-mail: job@mesa-parts.cz
www.mesa-parts.com

Návštěvní den
a prohlídka výrobních prostor

sobota 20. 10. 2018
Mesa Parts s.r.o. Vás zve na prohlídku svých výrobních 
prostor. Prohlídky s průvodcem se uskuteční v sobotu 
20. 10. 2018 v časech 9:00, 10:00, 11:00. V případě 
zájmu se přihlaste na čas dle vašeho výběru na 
telefonu +420 491 419 823 nebo +420 491 419 811.

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK, 
KNÍŽEK, ČASOPISŮ,  
NEVHODNÝCH DÁRKŮ, 
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ  
ČI NĚKOMU POSLOUŽÍ.

od 22. do 26. 10. 2018
sbor Církve bratrské Náchod,  
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)

Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit  
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte  
na charitativní účely. 
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu. 
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980, 
E-mail: bazarnachod@googlegroups.comgg gggg ggg pppp

sledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

VV páátekk 26.10. budde 50%% sllevaa na všee
VVýýtěěžžekek bbuudde pproostřtředndnictctvím Sboruoru CCB v v NNáchchooděěě věěnoováán  

na bbezzbaariééroovvéé úúpraravyy bbytutu prpro VVeruue nkukun ŠŠimmůnnkoovoouu z PProovoodoovaa.

ˇ

Příjem zboží 
Po 22.10.  11.00 - 17.00 hod.
Prodej: 
Út 23.10.  11.00 - 18.00 hod.
St 24.10.  11.00 - 18.00 hod.
                 od 16:00 Módní přehlídka
Čt 25.10.    8.00 - 16.00 hod.
Pá 26.10.      8.00 - 16.00 hod.

s
h

www.dobrocinny-bazar.cz

LOGISTIC s.r.o.

VOUCHER

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á  dělník/dělnice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o., 
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Náplň práce: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

SQUASH CENTRUM 
NÁCHOD
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra
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* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z ob-
dobí socialismu v jakémkoli sta-
vu. TEL.:603 549 451
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, min-
ce a  bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, ho-
diny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hrač-
ky zn. ITES, KDN aj..vláčky 
TT, HO, MERKUR aj.aj., 
starožitný a chromovaný ná-
bytek, hudební nástroje, ho-
diny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, por-
celán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘ-
LÍSTEK, PUŇŤA aj.staré 
časopisy, komiksy, knihy, 
celé knihovny, pohledy, 
známky, plakáty, aj.papírový 
materiál, bankovky, min-
ce, LP desky, CD atd. TEL.: 
777 579 920

* Nabízím úklidové práce 
domků, bytů, penzionů a  ma-
lých fi rem. Jednorázové i  pra-
videlné. Náchod a  okolí. TEL.: 
737 564 496
*Nabízím řeznické práce, do-
mácí zabíjačky, hovězí porážku, 
bourání masa. Více informací 
na tel.605 518 209
*Obráběč kovů hledá práci 
na  jednu směnu. 20let praxe. 
Řidičský průkaz C+E. kontakt: 
soustruh1234@email.cz
*Hledám šikovnou student-
ku na  výpomoc v  domácnosti 
1x týdně úklid prádla, odmě-
na dohodou. Náchod. TEL.: 
777 593 355

*Prodám mlhovky na  NI-
SSAN QASHQAI, starší pou-
žité (valeo) funkční (2x pravá 
+ levá) zachovalé. Pův. cena 
1179,-Kč NYNÍ 600,-Kč. TEL. 
604 665 525

ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

*Seznámím se ještě v  pětatři-
ceti s  jednou vyučenou paní 
nebo slečnou od  Náchoda či 
Broumova pro společné zítřky, 
světlejší budoucnost. Tak ozvi 
se prosím na  tel. 606  193  067 
a dáme bye anonymite.
*Podnikavý 50/177/72 hledá 
štíhlou ženu do  45 let z  Ná-
chodska, která má ráda život 
na  vesnici v  rod. domku se zá-
jmem o přírodu a cestování, dítě 
není překážkou. Prosím SMS 
776 433 722
*Rozvedený 46 let, 175/85 hle-
dá štíhlou ženu na  seznámení 
z Náchoda. Tel. 721 655 611

*Pronajmu malou garsoniéru 
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
*Prodám udržovaný byt 1+1 
v družstevním vlastnictví v Ná-
chodě nedaleko nádraží. Nová 
plastová okna, zateplení. Větší 
sklep, parkování u domu. Výmě-
ra bytu 35 m². Tel. 777 602 884, 
RK nevolat. Cena:  880 000,- Kč
*Hronov - pronájem bytu vel. 
63m2, 1+1, v druhém patře, 
centrum. Nájem + služby cca 
7.300,- kauce 7.000,- Pouze 
slušným a pracujícím lidem. Tel. 
774 401 771
*Prodám garsonku v druž-
stevním vlastnictví v Náchodě. 
Nová plastová okna, zateplení, 
fasáda, opravený výtah. Velký 
opravený balkon. Výměra bytu 
27 m². Tel. 777 602 884, RK ne-
volat Cena:  770 000,- Kč
*Nutně hledám pronájem 1kk 
nebo 1+1 v  Novém Městě n. 
Metují. Jsem spolehlivá, pra-
cující. Prosím jen sms. TEL.: 
735 125 550
*Prodáme byt 3 + 1 do  osob-
ního vlastnictví v  Broumově, 
Sídliště Křinické 209, 3. podlaží. 
Minimální cena 780 tisíc. Tel.: 
733 131 189.

*Sháním na Náchodsku ke kou-
pi domek nebo trvale obyva-
telnou chalupu. Menší opravy 
nevadí. Cena do 2,5 mil. Děkuji 
za nabídky. Tel: 604 336 337.
*Prodám pozemek o  výměře 
900 m2 na  pěkném místě pod 
Vyhlídkou v Náchodě. Inž. sítě 
a vše ost. na místě. RK NEVO-
LAT. Prosím jen vážní zájemci. 
TEL.: 777 575 905
*Pronájem rodinného domu 
4+1 s garáží a zahradou, Nové 
Město nad Metují, Krčín Kon-
takt: +420 777 157 176
*Koupím les i  s  pozemkem. 
Může být malá výměra, zane-
dbaný nebo napadený kůrov-
cem. tel.: 773 585 290
* Prodám stavební pozemek 
s  protékajícím potokem 2500 
m2 na  okraji obce Dolní Rade-
chová. TEL.:608 66 77 30

*Koupím pozemek nebo ne-
movitost na  přestavbu v  pod-
hůří Orlických hor. TEL: 
608 66 77 30

* Prodám hospodu ve  Vyso-
kově, zn. jakékoliv využití, 
navr. cena 1,5 mil. Kč. TEL.: 
606 951 546 RK NEVOLAT
*Pronajmeme komerční pro-
story k  podnikání obchod, 
sklady, garáž, dílna. Nájem 
od  7000 - 25000,- dle pronaja-
tých prostor. 5 min. od  centra. 
Bývalá zahradní technika. TEL.: 
602 366 319

*Prodám krmnou řepu, seno, 
jádra vl. ořechů, domácí pra-
se živé nebo v  půlkách. TEL.: 
777 213 229
*Prodáme stavební buňku 
upravenou na  chatu, veran-
da, prostor na  nářadí a  tot 
celé zastřešené. Cena . TEL.: 
736 790 290
* Prodám obývákový náby-
tek - rustikální styl, tmavý dub, 
příborníková skříň, 2 komody, 
rohový stolek pod televizi. Více 
info na  tel. 603  440  969 nebo 
602 103 775
* Prodám 20 ks hořáků - star-
ších (autogen), dále ložiska 30 
x 62 x 20 - 2 ks, 40 x 80 x 18 - 
3 ks, 60 x 130 x 46 - 2 ks, 12 x 
32 x 10 - 1 ks, 15 x 35 x 10 - 2 ks 
a jiné.... Dále činku nakl. 100 kg, 
hrušku (box) + pytlovky. Tel. 
732 456 095
*Prodám palivové dřevo suché 
550,-.Kč/m3. TEL.: 702 611 187
*Prodám dubové fošny + prk-
na. TEL.: 774 308 086    
*Prodám dřevěné brikety. 
TEL.: .774 308 086   
*Prodám palivové dřevo v me-
trech, půlmetrech – jasan, olše. 
900,-Kč za rovnaný metr. TEL.: 
776 327 208
*Prodám ponorné kalové čer-
padlo TURBO SEPTIK IOL 
(2160 W – 230 V) kabel 20 m, 
nové nepoužité, k čerpaní septi-
ků, zatopených sklepů, zalévání 
zahrádek, čištění studní. Poř. 
cena 9 055,-Kč, NYNÍ 6800,-Kč. 
TEL.:  604 665 525
* Prodám pianino PETROF, 
odvezu. Tel. 775 328 366

*Koupím československé ban-
kovky od  roku 1919, výměna. 
TEL.: 776 176 032
* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a příslušenství - objek-
tivy, staré fotografi e, reklamní 
fotografi cké materiály. TEL.: 
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM 
a  náhradní díly na  hodinky 
PRIM - pláště, sklíčka, řemín-
ky, ciferníky, strojky a  další 
díly. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

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 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

RŮZNÉ

KOUPÍM 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
TEL. 608 103 810

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

*Prodám Ford Focus Com-
bi 1.4 16v combi.r.v 2006 .tm.
šedá metalíza. 6x airbag. kli-
ma. abs.asr.central zámek. 
serv. kniha., hezký zachovalý, 
nova STK, cena 64 000 Kč. Tel 
777 104 584

*Prodám 4 kozičky a  2 vý-
chodofrýské ovce. Daru-
ji 3 mourovatá koťata. TEL.: 
777 865 518

AUTO - MOTO

Hromosvody
Montáž * opravy * revize

Tel.: 776 543 988

PŘIJMEME PRACOVNICI 
NA STŘIHACÍ STROJ 
TEXTILU (CUTER).

Možné i na zkrácený úvazek. 
Pružná pracovní doba dle

dohody. Telefon 777 737 124

PŘIJMEME ŠIČKY 
– MOŽNOST I DOMÁCÍHO 
ŠITÍ. STROJ POSKYTNEME. 

TEL.: 777 737 124

VYKLÍZENÍ
(půdy, sklepy, 

pozůstalosti, garáže atd.)
Seriózně 

Volejte na tel. 774 062 267

SEZNÁMENÍ KREJČOVSTVÍ – šití a opravy oděvů
PŮJČOVNA SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ

NOVĚ NA ADRESE: Borská 1850 NÁCHOD
Pouze telefonické objednání

Tel. 736 768 114  Irena Černá

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 11. 2018 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

PŘIVYDĚLEJTE SI 
VE VOLNÉM ČASE!

Hledáme na dohodu 
o provedení práce 

spolehlivé distributory 
letáků a novin 

v následujících lokalitách:
Náchod – Branka

Náchod - Komenského ul. 
a okolí

Náchod – náměstí a okolí
Náchod – Klínek a Nový Svět

Náchod – Lipí
Velké Poříčí

Hronov – Divadelní ul. a okolí
Bohuslavice

Červený Kostelec – Horní
Česká Skalice – Malá Skalice

Česká Skalice – Pivovarská ul. 
a okolí

Více info na tel. 603 990 636

DOMÁCÍ MAZLÍČCI



ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

L
E
N
K
A

fo
to

 M
ar

ek
 D

vo
rs

ký
m

dv
47

@
se

zn
am

.c
z

ht
tp

s:
//m

ar
ek

dv
or

sk
y.

w
or

dp
re

ss
.c

om

Akce 1.699 KčAkce 1.699 Kč
obruba dle vlastního výběru
+ jednoohnisková brýlová skla
Profi  1,5 s antirefl exní úpravou + pouzdro

Nejlevnější  
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o. 
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz
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STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

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

provádění účetních uzávěrek
evidence obyvatel

upomínání dlužníků
vedení fondu oprav

vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA SVJ

Chci všem, kteří mě podpořili 
v senátních volbách, velmi 
poděkovat za projevenou 
důvěru. Hlasovacích lístků 

s mým jménem bylo  3 888. 
To už je takové malé české 

městečko. Odnáším si takto 
projevenou důvěru 

do dalšího života 
a budu si ji trvale 

pamatovat. 
Děkuji! 

Mirek Brát

Přečetli jsme za Vás…
Bitva o podběrák
 Strážníci Městské policie v  České 
Skalici přijali oznámení, že v prodejně 
v  Malé Skalici byl prodavač pobodán 
nožem dvěma muži, kteří byli stále 
v  prodejně. Hlídka MP ihned přijela 
na  místo, kde zklidnila verbální na-
padání mezi prodejcem a  zákazníky. 
Po  ztotožnění bylo zjištěno, že dva 
muži se šli zeptat na  reklamaci prask-
lého podběráku na ryby. Když jim pro-
davač odpověděl, že reklamaci neuzná, 
muži se rozčílili a začali se s prodava-
čem napadat. Když se tahali o podbě-
rák, prodavač se řízl o  ostrou hranu 
držadla. Tudíž k  žádnému pobodání 
nožem nedošlo. Prodejce i zákazníci se 
nakonec dohodli. Strážníci věc vyřešili 
na místě. 
 Českoskalický zpravodaj, říjen 2018

Kraj požádá o dotaci na výstavbu 
a rekonstrukci šesti silnic
 Šest silnic druhé třídy, které patří 
k  nejvytíženějším krajským komu-
nikacím a  navazují na  strategickou 
síť komunikací TEN-T, by mělo být 
v  letech 2020 – 2021 vybudováno 
a rekonstruováno za výrazné fi nanční 
pomoci z evropských fondů. Projekty 
se budou ucházet o dotace v celkové 
výši přes 800 milionů korun. Posky-
tovatel dotace hodnotí také dopravně-
-hospodářský význam komunikace, 

její stavebně-technický stav a šířkové 
uspořádání a  také intenzitu dopravy, 
nehodovost a  vliv na  životní pro-
středí. O  přidělení dotace by mělo 
být rozhodnuto zhruba v  polovině 
příštího roku. Do  balíčku byly z  na-
šeho regionu zařazeny tyto projekty: 
II/303 přeložka Běloves – Velké Po-
říčí, II/303 Velké Poříčí – Hronov, 2. 
etapa, II/285 Jaroměř – Nové Město n. 
M., 2. etapa.  (tz-khk)

Je šestinásobným mistrem republiky
 Mimořádnou letní sezónu letos 
prožil rychlobruslař na  in-linech 
(kolečkových bruslích) z  Náchoda 
Michal Prokop. V  „královské“ kate-
gorii seniorů (19-29 let) se letos stal 
mistrem České republiky na  všech 
tratích, na  kterých se MČR konalo. 
V červnu zvítězil v Ostravě na dráho-
vém šampionátu (na  200 metrovém 
oválu) v závodech na 500 m, 1000 m, 
5  000 m bodovací závod i  10  000 m 
vyřazovací závod. V  září získal titu-
ly mistra ČR i  v dlouhých silničních 
závodech - v  maratonu (v  Mostě) 
i  v  půlmaratonu (v  Opavě). Mimo 
to úspěšně reprezentoval Českou re-
publiku na Mistrovství Evropy v bel-
gickém Oostende (13. místo v  bo-
dovacím závodě na 10 km, 18. místo 
v  maratonu) a  ve  Světovém poháru, 
což je série maratonských závodů 
od Španělska až po Čínu, kde Michal 

obsadil celkové výborné 15.  místo.  
V závěrečném závodě Světového po-
háru  v Berlíně dojel v čelní skupině, 
která maratonskou trať 42,195 km 
proletěla ďábelským tempem za  58 
minut 21 vteřin, což představuje 
rychlostní průměr 43,39 km / h !
 Kolečkové bruslení je dynamicky 
se rozvíjející, atraktivní a  zábavný 
sport, který v  sobě kombinuje od-
vahu, rychlost, obratnost, vytrvalost 
a radost z pohybu. Pokud máte doma 
šikovné děti od 6 do 12 let, které by to 
chtěly vyzkoušet, moc rádi je přivítá-
me v naší bruslařské partě. Přes zimu 
nás najdete každou středu od  18:30 
do  19:30 v  sokolovně u  školy v  Ná-
chodě - Starém Městě.
 Pavel Prokop - trenér  

e-mail: prokopovibabi@seznam.cz          
tel.: 604 704 584 

web: www.bruslimenaplno.webz.cz
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