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90. výročí přeletu vzducholodi Italia 

nad Čechami (1928)

HLEDÁME ZODPOVĚDNÉ 
SPOLUPRACOVNÍKY 

NA ROZNÁŠKU 
NEADRESNÝCH ZÁSILEK 

V NÁCHODĚ 
A ČERVENÉM KOSTELCI.

Na věku nezáleží, 
čas na roznášku 2 dny 
dle vašich možností.

Více informací na tel. 603 990 636 
(nejlépe SMS)

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

Vážení zákazníci, 
děkujeme za vaši přízeň v roce 20182018 
...a do roku 20192019 vykročme pravou 

a s plnou sklenkou.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 20192019

přeje Jarmila Zemánková Vinotéka

Gate
PharmDr. Lada Petránková

Jazyková škola, 
překlady 

a tlumočení AJ, NJ

přeje všem svým 
bývalým a současným 
studentům a klientům 

hezké Vánoce 
a v novém roce 2019 
mnoho štěstí, zdraví 
a osobních úspěchů.

Rodí se zajímavý projekt s názvem: „Zachraňme paměť Krkonoš!“ V  rámci pro-
jektu vznikne Dokumentační centrum Krkonoš. Česká část centra bude zřízena 
v  Horním Maršově a  bude zpracovávat data, dobové obrazové materiály, ale 
i mluvené slovo dosud žijících pamětníků z obou stran hranice. Vznikne webová 
aplikace Archa Krkonoš, což bude vlastně historický adresář regionu na úrovni 
jednotlivých domů. Bude obsahovat i digitalizované archiválie a dokumenty lis-
tinné povahy, historické fotografi e, předměty, audio-video materiály apod. V rám-
ci projektu se uskuteční i výstavy či workshopy. Vše za účelem poznávání společné 
historie a nalézání společné identity obyvatel česko-polského regionu. (tz-khk)
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VZPOMÍNKA
Dne 18.prosince 2018 uplyne 10 smutných let, 

kdy nás v 38 letech opustila naše dcera

paní Drahomíra Lokvencová, 
rozená Řeháková. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi 

tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají rodiče a sestra Stáňa

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým ko-
merčním prostorem sloužícím  jako ob-
chod a sklady. Obchodní prostory jsou se 
zázemím, kanceláří a kotelnou. Obchod 
má 2 vstupy. V 2NP jsou dva větší byty se 
samostatným vchodem a garsonka.

Rodinný dům  - bývalá hájovna ve Stárkově s oplocenou zahradou ..................................1 495 000,- Kč
Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ......................880 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 450 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................5 900 000,- Kč
Chata na pěkném místě osady Studýnka  nad údolím řeky Metuje ......................................449 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- Kč

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK 
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán, 
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, 
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

VZPOMÍNKA
Dne 17.prosince 2018 by se dožil 63 let 

pan EMIL NOŽKA 

z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali a měli rádi jako 
upřímného a pracovitého člověka, 

věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Manželka Markéta, dcera Markéta s rodinou, 
syn Lukáš s rodinou, vnoučata Tomík, Domík, Olík

VZPOMÍNKA
Dne 10. 12. 2018 by oslavil náš tatínek 

pan Vladimír Čermák  
90. narozeniny.

Byl celoživotní tepňák, volejbalový trenér 
a rozhodčí a taky velkej zahrádkář.

Vzpomínají manželka Věra 
a děti Jana a Jirka s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 24. prosince uplynou dva smutné roky, 

kdy nás navždy opustila

paní Zdeňka Volková 
rozená Hüblová z Náchoda.

Kdo jste ji znali, věnujte společně 
s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná 
manžel Vlastimil s rodinou

VZPOMÍNKA 
Těžko se s Tebou loučilo, těžší je bez Tebe žít.

Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci znovu zas.
Ty věčný spánek spíš a k nám se už nikdy nevrátíš.

Dne 16. 12. 2018 uplynou dva smutné roky, kdy nás opustil 

pan Josef VERNER ze Šonova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Rodina

VZPOMÍNÁME 
„Těžko jsme se s Tebou loučili, těžké je bez Tebe žít, láska 

však smrtí nekončí,  v srdci Tě maminko stále budeme mít.“

Dne 15. 12. 2018 by oslavila 80. narozeniny naše milovaná 
maminka, babička, prababička, sestra a teta, 

paní Kateřina Vargová z Náchoda.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají děti Pavel, Honza, 
Mirek, Kateřina, Iveta a Alena s rodinami.

Co to držíš v ruce?
VZPOMÍNKU

A proč ji držíš tak pevně? 
Protože je jediná, která zůstala!

10. prosince uplynulo 10 let od okamžiku, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, 

dědeček a pradědeček,

pan Antonín Škoda z Náchoda. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

rodina

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. prosince uplyne smutných 23 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila

paní Emilie Plhalová 
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Syn Ivan s družkou Jiřinou

VZPOMÍNKA
Dne 24. 12. 2018 uplyne 5 let 
od okamžiku, kdy nás opustil 

náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček 

pan Josef Pavel 
z Náchoda.

Dne 24. 1. 2019 uplynou 
4 smutné roky, co nás opustila naše drahá maminka, babička a prababička 

paní Hana Pavlová z Náchoda. 
Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim s námi tichou vzpomínku. 

rodina 

Dílnička na výrobu 
perníčku
 Pokud by snad nějaký konzu-
ment nechvalně známé omamné 
látky hledal v našem titulku s nadě-
jí skrytý – pro něho snad zajímavý 
význam – radíme mu, aby noviny 
ECHO odložil a  hledal odbornou 
pomoc. Naše pozvánka směřuje 
pouze a  jen k  dílničce vánočního 
perníčku. Ta proběhne v  pevnosti 
v Josefově 19. prosince od 10 hodin.  

Betlémy a Vánoce 
v muzeu
 Městské muzeum v Novém Měs-
tě nad Metují vás zve na  výstavu 
s názvem Betlémy  a Vánoce v mu-
zeu. Název výstavy je natolik expli-
citní, že jistě není třeba obsah expo-
zice  obšírněji vysvětlovat. A pokud 
nestihnete na výstavu přijít do Vá-
noc, nevadí. Otevřena je až do  2. 
února (každý den kromě neděle 
a pondělí).   

Kalendář Jaroměř 2019
Agilní Odbor školství, kultury a tě-
lovýchovy Městského úřadu Jaro-
měř vydal začátkem prosince 2018  
nákladem výtisků pozoruhodný 
velký nástěnný kalendář podél-
ného formátu A3 (délka 420 mm 
x výška 300 mm) s  názvem „2019 
JAROMĚŘ. Foto: Pavel Kratochvíl 
a  Tomáš Vojtíšek“, kteří se osvěd-
čili již dříve jako zdatní amatérští 
fotografové a  již se vypracovali 
na  úroveň profesinálních fotogra-
fů Jaroměře-Josefova i  Jaroměřska. 
Zalistujme nyní 13 plnobarevnými 
dokumentárně uměleckými sním-
ky, původními neotřelými záběry 
během roku, z  nichž  zaujmou ve-
dle nočních fotek zejména velmi 

pozoruhodné letecké záběry z „pta-
čí perspektivy“. Již na titulní straně  
s leteckým snímkem na Jaroměř  je 
vkomponován přehled všech 12 
zmenšených barevných fotek pro 
jednotlivé měsíce roku 2019. Fo-
tografové svými fotoaparáty pove-
deně zachytili především prvořadé 
památky a  prostranství Jaroměře 
a Josefova v proměnách ročních ob-
dobí. Snímky jsou skutečně zdařilé 
a  kvalitně reprodukované. Škoda, 
že chybí tiráž tohoto zdařilého ka-
lendáře vhodně barevnými fotore-
produkcemi propagující naše dvou-
městí Jaroměř – Josefov.

 PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř 

Tisková oprava 
 V  minulém čísle ECHA jsme 
přinesli zprávu o betlému, který vy-
tvořil pan Miroslav Šefc z Náchoda.  
Editorská chyba způsobila, že jmé-
no pana  Šefce bylo  vytištěno s chy-
bou. Panu Šefcovci a všem, kdo tuto 
chybu zaznamenali, se omlouváme. 
 Redakce  

Memento 
Velké války 
 Předvánoční čas uzavírá letošní 
rok, který byl připomínkou 100. vý-
ročí vzniku Československa  a záro-
veň i mementem na první světovou 
válku, od  jejíhož konce uplynulo 
letos rovněž 100 let. Dovolujeme 
si tak doporučit vaší pozornosti 
nevšední knihu s  názvem V  záko-
pech mysli. V  trojici jejich autorů 
fi guruje i  současný ředitel Muzea 
Náchodska  Sixtus Bolom – Kotari 
(další autoři: Milan Hlavačka, Pat-
rik Šimon). Kniha je zasvěceným 
průvodcem po duchovních, morál-
ních společenských i  uměleckých 
otřesech a  proměnách, které ini-
ciovala Velká válka. Knihu vyda-
lo Nakladatelství Historický ústav 
v  Praze. Cennou součástí knihy je 
její bohatá obrazová část.   

Koncert v synagoze
 V  Dobrušce v  objektu synago-
gy na  tamním Šubertově náměstí 
proběhne 27. prosince od 17 hodin 
vánoční koncert. Jeho protagonisty  
budou Zdeněk Svědík a  Gabriela 
Machová. Na programu budou vá-
noční písně a koledy. 

Zaloňovská desítka?
 Uvedení nového piva na trh? Ni-
koli! Zaloňovská desítka je chari-
tativní běžecký závod na  podporu 
Dětského domova v Jaroměři. Pro-
běhne 5. ledna 2019 prvním roční-
kem (na trasách 5 a 10 km). Start je 
v 12.30 hodin od Kulturního domu 
v  Zaloňově. Trasy závodu vedou 
především lesním prostředím. 

Z Nové Kaledonie 
do Úpice 
za 18 minut? 
 Ano, právě tak dlouho putoval 
signál prosincového zemětřesení 
v Pacifi ku do pracoviště Hvězdárny 
v  Úpici, která je vybavena seismo-
grafem.   
 Otřásla se oblast jihovýchodně 
od Ostrovů věrnosti (Oceánie, sou-
část Nové Kaledonie). První otřes 
nastal ve  4 hodiny 14 minut a  40 
sekund světového času. Do naší re-
publiky signál dorazil těsně po půl 
páté ráno světového času, tedy 
přibližně o 18 minut později. Je to 
zkrátka dlouhá cesta. (tz-Hvězdár-
na Úpice)
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BLACK FRIDAY U JES, 
BLACK FRIDAY 
PRO VAŠE ENERGIE
Vážení a milí čtenáři, dnes stručně.
DOSTALI JSTE OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ CENY PLYNU NEBO ELEKTŘINY?  
REAGUJTE VELMI RYCHLE!!! 
ZVÝŠIL VÁM DODAVATEL CENU PLYNU A ELEKTŘINY V CENÍCÍCH? 
REAGUJTE VELMI RYCHLE!!!
JAK SE K CENÍKŮM JAKÉHOKOLIV DODAVATELE DOSTAT? 
STAČÍ PŘES NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY www.j-e-s.cz !!!
KALKULAČKU BEZ JAKÉKOLIV REGISTRACE? 
NA NAŠICH www.j-e-s.cz !!!
CHCETE PLATIT ZA ENERGIE PŘÍŠTÍ ROK MNOHEM, OPRAVDU MNO-
HEM VÍCE NEŽ DOPOSUD NEBO MNOHEM MÉNĚ, OPRAVDU MNO-
HEM MÉNĚ NEŽ DOPOSUD? 

UDĚLEJTE SI BLACK FRIDAY U NÁS, 
REAGUJTE VELMI RYCHLE!!!
Od 1. 11. 2018 do 23. 12. 2018 máme pro Vás otevřeno od PO do Pá 
a to od 8 – 18 hod. a v SO od 9 – 12 hod.
S úctou VÁŠ

ENERGETICKÉ OKÉNKO 164.

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 až Pá 8 - 18 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

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE Z DÁNSKA
od 1 m do 3 m       cena 320,-Kč  -  690,-Kč
Letos v prodeji i jedle v květináči.
Dále 5 odrůd jablek na Váš vánoční stůl
Prodej od 28. 11. 2018 KAŽDÝ DEN 
od 8.00 do 18.00 hodin
Červený Kostelec, Lipky 128, tel.: 739 142 184, 604 974 446

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

Hotovostní půjčky 

 do  Kč70.000,-

BEZ 

RUČITELE

www.expresscash.cz

peníze na cokoliv     

vyplacení do 24 hodin

Nejrychlejší 
půjčka

 

XXX XXX XXX725 317 668

První rok v kategorii dorostu
 Svou 1. dorosteneckou sezonu 
zakončila judistka z  SKP judo Ná-
chod Kristýna Vondřejcová z  Heř-
mánkovic vybojováním zlaté me-
daile na turnaji OLYMPIC HOPES 
CADETS TOURNAMENT v  pol-
ské Olešnici. Posledním turnajem 
v  Čechách bylo MISTROVSTVÍ 
ČR, které se konalo v  Brně. Kris-
týna po zaváhání v prvním soubo-

ji zabrala a  vybojovala krásné třetí 
místo a  bronzovou medaili. V  le-
tošním roce se Kristýna zúčastnila 
14 turnajů v  Čechách i  v  zahrani-
čí. Dvě pozvánky do  reprezentace 
na  turnaje CCE Europen cup byly 
pro Kristýnku odměnou za její píli. 
Zkušenosti z těchto turnajů ukázaly 
Kristýně laťku, kde se pohybuje svě-
tové judo. Bilance letošních úspě-
chů závodnice je 6 zlatých, 3 stříbr-
né a 3 bronzové medaile.   
 Velké poděkování patří Obec-
nímu úřadu Heřmánkovice, dále 
panu Vilému Sieratovskému fi rma 
BRONAS, spol. s r.o. Heřmánkovice 
za fi nanční podporu mladé sportov-
kyně. Obrovskou zásluhu na  pěk-
ných výsledcích Kristýny má paní 
Zuzana Podzimková ze Šonova, 
která svými pravidelnými bezplat-
nými masážemi a  radami udržuje 
judistku v  dobré tělesné kondici. 
Největší dík patří samozřejmě tre-
nérům SKP judo Náchod. Tak ať se 
daří Kristýně i v příštím roce.  (EN)

Stavba roku 
Královéhradeckého kraje
 Stezka korunami stromů v  Kr-
konoších je nositelem titulu Stavba 
roku 2018 Královehradeckého kraje, 
který již od  roku 2004 uděluje od-
borná porota. V průběhu letošního 
léta se Stezka korunami stromů sta-
la absolutním vítězem soutěže Des-
tinaCZe, ve  které rozhoduje svými 
hlasy veřejnost. V  soutěži Stavba 
roku 2018, kterou od roku 2004 po-
řádá Královehradecký kraj společně 
s  Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve vý-
stavbě, Českým svazem stavebních 
inženýrů, Svazem podnikatelů 
ve  stavebnictví a  Českou komorou 

architektů, rozhodovala o vítězi od-
borná porota. Ta všechny přihláše-
né stavby, kterých bylo letos hned 
třináct, navštívila a  následně roz-
hodla o vítězích. Těmi se letos staly 
Stezka korunami stromů Krkonoše 
v Janských lázních a Petrof Gallery 
v Hradci Králové.
 „Máme z vítězství obrovskou ra-
dost. Je to letos dokonce již druhé 
ocenění naší Stezky v  soutěžích. 
Budeme si muset začít dávat pozor, 
abychom nezpychli,“ řekla po  pře-
vzetí ocenění Marie Jarkovská, ře-
ditelka Stezky korunami stromů 
Krkonoše.  (tz-khk)

Stěnavan hledá 
zpěváky
 Broumovský smíšený pěvecký 
sbor Stěnavan  hledá nové zpěvá-
ky, zpěvačky i korepetitora. Věková 
hranice je od 16-ti let výše. Přihlá-
sit se je možno u  Mgr.  Ladislava 
Šikuly na e-mailu hudba@tiscali.cz 
Pěvecký sbor Stěnavan koncertuje 
nejen v tuzemsku, ale má za sebou 
i vystoupení v Polsku, Německu či 
Rakousku. 

LILY - Je 12 letá psí dáma šar-
peje. Na svůj věk je čilá. Po pro-
lomeni prvotní bariery je velice 
mazlivá a milá.

JACK je mladý kříženec většího 
vzrůstu. Z počátku je nedůvěři-
vý. Poté, co si ho někdo získá, 
bude ideální parťák..  Potřebuje 
dostatek pohybu. 

ABBY - 9 letá fenka kr.bern-
ského salašnického psa. Hle-
dáme pro ni domov, ideálně se 
zahradou. Na  děti není zvyklá. 
Na zimu by chtěla do teplíčka.

SÁRA - 8 letá fenka bulteriéra. 
Podařilo se nám  vyléčit její kož-
ní problémy a nyní už může jít 
bydlet k někomu domů. Je hod-
ná, aktivní, ráda si hraje. Hodila 
by se do domku se zahrádkou.

HLEDAJÍ DOMOV

mobil 608 524 0973       www.psidomovlukavice        utuleklukavice@seznam.cz

Firma RAVELIN s.r.o
nabízí práci 

v bezpečnostní službě 
v Náchodě

OSTRAHA 
OBJEKTŮ 

– stavba nemocnice
Nástup možný ihned

Tel.  739 841 709, 
724 059 873

Poděkování
Rád bych touto cestou 
poděkoval MUDr. 
Zdeňku Hajžmanovi 
za úspěšně provedenou 
operaci a přeji hodně 
úspěchů v další práci.
Karel Kalivoda, Horní Radechová

ou 

.
d chhhhhhhhhhhhová



Vysokov 

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

www.mesa-parts.com

Turning into Solutions.

U nás se pracuje s úsměvem
Žádná nudná práce u pásu
Více než 120 let od založení, přes 25 let od vstupu na český trh. Takhle dlouho tu 
nejsme náhodou. Práce u nás totiž není nuda. Stát za pásem jako robot? Ani 
náhodou. U nás se můžete stále učit něco nového. A třeba si i vyrobit díl 
do svého auta.

Jsme Mesa Parts - německá rodinná společnost působící v České republice Jsme 
profesionálové a vyrábíme dílce ve vysoké kvalitě. Pracuje se u nás skvěle. 
Pojďte se o tom přesvědčit!

team
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jeví menší  či větší problémy, se kterými 
projekt nemohl počítat, ale které je nutné  
rychle  a  spolehlivě  vyřešit. Podařilo se 
postavit stavbu, která je ku prospěchu 
a  radosti investora a  zejména uživate-
le“, říká Ing. arch. Pavel Červený z této 

projekční a  architektonické kanceláře. 
Zmíněn byl investor a uživatel jako po-
myslná hodnotící „alfa a omega“ každé 
stavby. Jaké je jejich hodnocení kvality 
práce stavbařů ze společnosti Průmstav 
Náchod s.r.o.? „S fi rmou Průmstav Ná-
chod s.r.o. byla od  počátku velmi dobrá 
spolupráce. Firma dodržovala jednak 
časový harmonogram celé stavby a také 
po stránce odborné byly práce prováděny 
s náležitou kvalitou a zkušeností. Při ře-

Centrum odborné přípravy 
Velké Poříčí

Společnost Průmstav Náchod s.r.o. přeje krásné Vánoce a úspěšný vstup do roku 2019 všem zaměstnancům a obchodním partnerům. 

Spokojený investor

Ve Velkém Poříčí byla  prostavěna částka (včetně daně)  59 900 000 korun 
českých   Projekt byl podpořen ze zdrojů EU: registrační číslo projektu: CZ.06.
2.67/0.0/0.0/16_050/0002720. Centrum odborné přípravy by mělo být nejmo-
dernějším pracovištěm svého druhu v České republice. 

Na fasádě budovy je historický znak odkazující na  původní Velkopoříčskou 
mechanickou tkalcovnu pestrého zboží z počátků 20. století. Produkovala lně-
né a bavlněné zboží.

V  objektu se nachází moderní výukové polygrafi cké provozy, které umožní 
studentům získat špičkové dovednosti a znalosti – a ověřit si je přímo v praxi. 

Ani po  více než sto letech v  objektu 
bývalé Krausovy textilky ve  Velkém 
Poříčí ruch neustal, byť se nyní   jedná 
o objekt fungující v rámci Střední ško-
ly průmyslové, textilní a  polygrafi cké 
s pracovišti v Červeném Kostelci, Hro-
nově a  již zmíněném Velkém Poříčí. 
Více než jeden rok trvající rekonstruk-

ce bývalého objektu Krausovy továrny 
včlenila do  budovy moderní Centrum 
odborné přípravy polygrafi ckých obo-
rů.  Generálním dodavatel stavebních 
prací byla společnost Průmstav Náchod 
s.r.o. „Specifi kou rekonstrukce byl fakt, 
že probíhala na  původním půdorysu 
Krausovy továrny. Navíc zde bylo nut-
né sladit požadavky na  stavební práce 
charakteristické pro  průmyslový a  ob-
čanský objekt pod jednou střechou“, říká 
stavbyvedoucí Miroslav Rojšl. Novou 
zkušeností pro společnost Průmstav 
Náchod s.r.o. byla při této zakázce 
spolupráce s  autorem projektu spo-
lečností ARCHITEP HK s.r.o. Hradec 

Pod jednou střechou

šení nepředvídaných okolností na stavbě 
rychle navrhovala odborné variantní ře-
šení v návaznosti na dodržení konečného 
termínu dokončení stavby“, komentuje 
spolupráci Ing.Libor Žilka z  oddělení 
investic Krajského úřadu Královéhra-
deckého kraje. Hodnocení stavby by 

ovšem nebylo úplné, pokud by nezazněl 
názor budoucích uživatelů. O  názor 
jsme proto požádali Mgr. Rudolfa Vol-
hejna, zástupce ředitele Střední školy 
průmyslové, polygrafi cké a  textilní: 
„Škola se dlouhodobě zabývá rozvojem 
moderních polygrafi ckých technologií. 
Výrazným mezníkem v tomto úsilí, bylo 
přidělení dotace na  výstavbu Centra 
odborné přípravy polygrafi ckých oborů 

v areálu ve Velkém Poříčí. Ve výběrovém 
řízení na stavební část projektu vyhrála 
soutěž stavební fi rma Průmstav Náchod 
s.r.o. Stavební fi rma od  počátku s  námi 
úzce spolupracovala. Za  dob svého pů-
sobení ve  funkci ředitele školy jsem byl 
u mnoha investičních akcí v areálu školy 

ve Velkém Poříčí, a tak můžu srovnávat. 
Mezi významné obecné vlastnosti staveb-
ní fi rmy je schopnost předvídat a schop-
nost úkoly dotahovat do konce. Firemní 
kultura Průmstavu: to je škola pozitivní-
ho přístupu“, říká Mgr. Rudolf Volhejn. 
 (echo – pi) 
Průmstav Náchod s.r.o., 
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, 
www.prumstavnachod.cz 

Od textilky k moderní polygrafi i

Králové. „Při  realizaci rekonstrukce 
stavby je vždycky důležité, aby projek-
tant a dodavatel stavby úzce spolupraco-
vali. V průběhu provádění stavby se  ob-

Úspěšný vstup do roku 2019, pevné zdraví, 
pohodu a klid na horách i v nížinách.

Ať je vám vždycky někdo nablízku, 
když to budete potřebovat!

Ing. Aleš Cabicar 
náměstek hejtmana pro zdravotnictví

MV č.34/2016 Sb. 
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POSKYTUJEME 
DISKRÉTNĚ ÚVĚRY

od 5 000,- do 50 000,-Kč
SPOLEHLIVĚ a RYCHLE

Tel.:  604 749 781

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

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2019
Vám přeje

a na další spolupráci se těší

ORGATEX - NÁCHOD s.r.o.

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování

• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

Děkujeme všem zákazníkům za přízeň 
a přejeme hodně šťastně najetých kilometrů v roce 2019.

  
DĚKUJEME VŠEM KLIENTŮM I OBCHODNÍM PARTNERŮM 

ZA PŘÍZEŇ V UPLYNULÉM ROCE A DO NOVÉHO 2019 

PŘEJEME PŘEDEVŠÍM HODNĚ ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ.
Koupím byt 2+1 (2+kk) s balkonem poblíž centra v N. Městě n/Met., rychlá platba, tel. 606 651 670.
N. Město n/M-Exkluz. zasíťovaný poz. (1.000 m2) pro výst. RD v klid. části, okamž. napojení na RD 1.700,-Kč/m2

N. Město n/Met.- Malecí- Druž. byt 3+1 o celk. pl., 77 m2, 1 NP, nová kuch. linka, možnost směny za 2+1..dohodou
Česká Skalice - RD s bytem 7+1 (250 m2), prodejnou a restaurací 50 m od náměstí, PENB: G ....3.590.000,-Kč
Č. Kostelec - Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami a možností napojení vody i kanalizace ...990,-Kč/m2

Opočno - Multifunkční dům občanské vybavenosti, UP 307 m2, pozemek 415 m2, parkoviště ....2.890.000,-Kč
Vysoká Srbská - Sedmákovice u Hronova - Krásná, stylově vybavená chalupa s poz. 1266 m2 ...2.800.000,-Kč
Miskolezy u Č. Skalice - Bývalý mlýn po exkluz. rekonstr. s poz. 1,5 ha, užit. plocha 524 m2, PENB G .7,9 mil. Kč
Meziměstí u Broumova - RD, 2 byty 3+1 (149 m2), poz. 1.309 m2, část. rekon.,klid. část, PENB:G .1.390.000,-Kč
Náchodsko - pozemky k výstavbě RD - Náchod, Kramolna, Provodov, Miskolezy, Meziměstí ...cena dle lokality

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508,  732 257 957

* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002

* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2019
cestující veřejnosti, která využila našich služeb,
všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům
        CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod
        POHODLNÉ A BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ

Vedení a pracovníci lakovny EKO Česká Skalice 
přejí svým obchodním  partnerům hezké vánoční 
svátky a pracovní i privátní úspěchy 
v novém roce 2019.            Ing. Rudolf Rousek

Firma nabízí volnou kapacitu ekologického 
lakování vypalovanými plasty

Troubení 
vánočních koled
z  věže kostela Církve českosloven-z  věže kostela Církve českosloven-
ské husitské v  Náchodě dne 24. ské husitské v  Náchodě dne 24. 
12. 2017 v  17 hodin. Bohoslužba 12. 2017 v  17 hodin. Bohoslužba 
na  Boží hod vánoční 25. 12. 2018 na  Boží hod vánoční 25. 12. 2018 
- úterý se bude konat v  8,15 hod. - úterý se bude konat v  8,15 hod. 
ve Farského síni CČSH.   ve Farského síni CČSH.   
 Pravidelné bohoslužby se ko- Pravidelné bohoslužby se ko-
nají ve  Farského síni CČSH v  ne-nají ve  Farského síni CČSH v  ne-
děli 8,15 hod. (vchod ul. Raisova), děli 8,15 hod. (vchod ul. Raisova), 
Biblické hodiny  vždy ve čtvrtek 16 Biblické hodiny  vždy ve čtvrtek 16 
hodin.hodin.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké díky za vysoce 
profesionální péči a přístup při hospitalizaci jak lékařům, 
tak i sestřičkám pod vedením prim. MUDr. Jaroslava 
Vokůrky  na chirurgickém oddělení Oblastní nemocnice 
Náchod. Obdivuji, že při náročné a odpovědné práci  
mají vždy dobrou náladu a na  tváři úsměv. 
 Eva Smolová, Náchod 

K

řům, 
a 
nice 
i  

Náchod
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D E S I G N

www.atsunami.cz

Půvabná blondýnka Markéta Matoušová (27) z České Skalice si ze sou-
těže Česká Miss 2017 odnesla titul Česká Miss Survival 2017. Reprezen-
tovala Českou republiku i v Koreji na světové soutěži krásy Miss Global 
Beauty Queen. Nyní Markéta nafotila atraktivní kalendář na rok 2019. 
Potěšilo nás, že s jedním výtiskem kalendáře – i s věnováním -  pamato-
vala i na  redakci novin ECHO.

V polovině jsou stříbrní
Náchodští basketbalisté ve  Výcho-
dočeské lize zakončili o víkendu po-
lovinu soutěže, bohužel z  různých 
důvodů odjížděli k  venkovním zá-
pasům v nekompletním složení, což 
se hlavně v sobotu projevilo ve Svi-
tavách, kde místnímu týmu podleh-
li 69:46 a  výkon to byl přímo tra-
gický. Druhý den čekal ještě silnější 
soupeř a  to Vysoké Mýto, v  jehož 
dresu nastupuje exligový hráč Jaroš 
/212cm/. Hostující hráči nastoupi-
li do  utkání jakoby je někdo polil 

živou vodou, ujali se brzy vedení 
8:0, které po bojovném výkonu do-
táhli až do vítězného konce 64:53. 
 Tímto skončila 1.polovina soutě-
že, ve které ze 13 zápasů náchodští 
prohráli pouze v  Nové Pace, Trut-
nově a Svitavách a jsou s bilancí 10:3 
na pěkném 2.místě. 
 Stále probíhá nábor malých bas-
ketbalistů - sportovců v hale na sta-
vebce každé pondělí a pátek od 16h, 
info na tel. 608 66 77 32. 
 Pavel Prouza předseda oddílu

Nová kniha
 Novinkou v  knihovničce pu-
blikací s  regionální tématikou 
je půvabné dílko s  názvem Po-
hádky a  poudačky z  Hadařova. 
Knihu vydalo Městské kulturní 
středisko v  Červeném Kostelci. 
Autorem je Jaroslav Durdík, ilu-
stracemi ji vybavil Petr Čuhanič.  
Zajímavostí na knize je, že je na-
psána v  místním  fonetickém 
dialektu.   

Výstava Oblastního 
sdružení chovatelů 
poštovních holubů 
Náchod

Srdečně Vás zveme na 

VÝSTAVU 
POŠTOVNÍCH 

HOLUBŮ,
která se koná

15. 12. 2018 
v Motorestu u Lípy 

v obci Svinišťany 
u České Skalice. 

Od 7 do 8 hodin přejímka holubů
Otevření výstavy od 10 hodin

Vyhodnocení ve 13 hodin
Ukončení ve 14:30 hodin

Vstupné 30Kč, ženy a děti zdarma. 

zvou pořadatelé MS Náchod

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

Nastává zima a  to je čas zvýšené opatrnosti při pohybu na  chodnících 
i silnicích. Své o tom ví i výjezdová skupina SDH v Deštném v Orlických 
horách. Mnohdy nestačí jen udržet povrch silnice vhodným posypem sjízd-
ným, ale je nutné rychle odstranit i překážky v podobě popadaných větví ze 
stromů, které zcela neustály sněžení či silný vítr. 
 Foto archiv SDH Deštné v Orlických horách.

Vážení spoluobčané, přátelé 
a kamarádi

Chtěl bych moc poděkovat Vám 
všem, kteří jste mi v  říjnových ko-
munálních volbách dali svými hlasy 
důvěru, které si nesmírně vážím. 
Je to pro mě takové vysvědčení, že 
jsem svoji práci zastupitele vykoná-
val dobře a zároveň velké povzbuze-
ní a motivace do příštích 4 let. 
 V  nadcházejícím čtyřletém ob-
dobí budu opět moc rád za Vaše při-
pomínky a podněty, které mi budete 
sdělovat. Všechno sám člověk nepo-
střehne, co kde je potřeba opravit, 

vylepšit atd. Ale v  týmové práci 
s Vámi to jde. Nesmírně důležitá je 
hlavně vzájemná komunikace. Dále 
se budu opět věnovat rozvoji spor-
tu v  našem městě, jak nejlépe po-
máhat mládežnickým sportovním 
klubům, ale i sportovním aktivitám 
veřejnosti. Jedním z mých hlavních 
cílů, a to už dlouhodobě, je podílet 
se s  týmem vedení Města Náchoda 
na  vybudování multifunkční haly, 
kde by své zázemí našli jak spor-
tovci, tak veřejnost, ale i pořadatelé 
kulturních akcí. 
 Těším se moc rád a  se mnou 
i  celý náš tým na  vzájemnou spo-
lupráci s Vámi.  Stále je na v našem 
městě a okolí na čem pracovat a vy-
lepšovat.
 Chtěl bych Vám všem popřát 
šťastné a  veselé vánoce, dětem dá-
rečky, které si přejí a  do  nového 
roku 2019 hodně zdraví, štěstí a lás-
ky.   Petr Jirásek, 
 zastupitel Města Náchoda
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Letitý spor s ochranáři vyřešilo nabití tří prken. Dohady ale nekončí.
SLAVNÝ - Už to bude sedm let, co 
se SCHKO Broumovsko rozhodla 
změnit svůj názor na  stavbu srubu 
v obci Slavný u Suchého Dolu na Ná-
chodsku. Z  původního písemného 
souhlasu z  roku 2007, stavebníkův 
záměr zamítla. Problém byl ovšem 
v  tom, že nesouhlas se srubem vy-
jevila až v  roce 2011. Tedy poté, co 
stavebník Leoš Mallat již koupil po-
zemek, zadal projekt a našel i fi rmu, 
která dům postaví. To vše v  dobré 
víře, že srub SCHKO Broumov-
sko  nevadí. Sedm let trvající spory 
ukončilo až nabití prken, které pře-
kryly přesahy kulatých trámů, tedy 
vnější rys pro každý srub typický.
Srub na území SCHKO 
nepatří?
Náhlé zamítnutí stavby srubu 
ve  Slavném ochranáři zdůvodnili 
tím, že do krajiny Chráněné krajinné 
oblasti Broumovsko nepatří, protože 
jde o stavbu nepůvodní. A vážně by 
narušila ráz tamní malebné krajiny. 
„Trvalo jen pár měsíců, než jsme zjis-
tili, že jde o argument, který je mini-
málně podivný. Ukázalo se totiž, že 
SCHKO sice sruby veřejně odmítá, 
zároveň je ale i  povoluje,“ říká sta-
vebník Leoš Mallat. „Hned tři jsme 
objevili například v  Maršově nad 
Metují. Jeden vyrostl v roce 1999, se 
stavbou dalších dvou se na stejném 
místě začalo v  roce 2009.  A  slouží 
dokonce ke  komerčním účelům, ne 
jen k  rodinnému bydlení, tak jak 
jsem to chtěl já. Jde přitom o  loka-
litu, kde před tím žádný srub nestál. 
Další srubovou stavbu je možné na-
jít ve Velkých Petrovicích. Opět jde 
o  nový dům z  roku 2010 s  tím, že 

jiný srub v okolí nenajdete. Bylo mi 
tedy jasné, že argumenty ochraná-
řů mírně řečeno nesedí. Když jsme 
na  to poukázali, nebylo nám to nic 
platné,“ dodává stavebník. 
Argumentovali studií, 
kterou sami nerespektovali
SCHKO Broumovsko však neargu-
mentovala jen obecně. Své zamítavé 
stanovisko podpořila i  odborným 
dokumentem - „Studií docenta 
Vorla“, která podle ní nevhodnost 
stavby do  prostředí chráněné ob-
lasti potvrzuje. Problém byl ovšem 

v  tom, že studii označila za  interní 
materiál a  stavebníkovi ji odmítla 
vydat. „Bylo to ze strany SCHKO 
zcela nepochopitelné jednání. Jed-
nalo se přece o dokument, který měl 
určovat pravidla chování stavebníka 
na  daném území.  Musel jsem tedy 
využít právní cestu, aby se stavebník 
vůbec k dokumentu dostal. Po pře-
čtení materiálu jsme ovšem zjistili, 
že sruby nijak neomezuje. Naopak, 
jejich stavbu dokonce označuje 

za vhodnou. Nejen já, stavebník, ale 
i  architekt, jsme tehdy nevěděli, co 
si máme vlastně o chování SCHKO 
myslet,“ vzpomíná Vladislav Ježek, 
advokát stavebníka.  
Řešení roky „viselo 
ve vzduchu“
V průběhu letitých sporů však stále 
„viselo ve vzduchu“ řešení o kterém 
ale stavebník nechtěl ani slyšet. Bě-
hem pátrání po  srubech stojících 
na  území SCHKO Broumovsko, se 
totiž objevila stavba v  Adršpachu, 
která v  roce 2013 mířila do  fi nále. 

Ochranáři ji však odmítli „posvětit“, 
pokud majitel nepřekryje přečnívají-
cí kulaté trámy v rozích. Tedy zcela 
typický rys každého srubu. Majitel 
srubu Petr Blahna tlaku ochraná-
řů podlehl a  razítko od nich získal. 
„Vypadá to strašně, ale co mám dě-
lat. Hrozili statisícovou pokutou, tak 
jsem tam ty prkna nabil. Kdybych to 
neudělal, tak se s nimi určitě hádám 
ještě několik let a dům nebudu moci 
užívat,“ zlobil se tehdy muž.

Stavebník Leoš Mallat se však ne-
chtěl vzdát svého snu. Toužil po sru-
bu a odmítal vzhled domu kazit tím, 
že ho pobije prkny. „Po  letech spo-
rů, kdy SCHKO Broumovsko trva-
la na  svém a  odvolací orgány nám 
odmítly pomoci, zbývaly jen dvě 
cesty. Soud a nebo kompromis,“ říká 
Leoš Mallat. „A protože je známo, že 
soudit se se státní institucí je na léta 
a  výsledek je nejistý, zvolil jsem 
kompromis, „ dodává. S  překrytím 
trámů tedy souhlasil a souhlasné sta-
novisko ochranářů skutečně získal: 

„Agentura souhlasí se změnou stav-
by před dokončením, a  to za  pod-
mínek překrytí srubových přesa-
hů..., venkovní plášť stavby, bude 
opatřen nátěrem nevýrazné hnědé 
barvy... a  podél severní a  západní 
strany pozemku budou doplněny 
clonné výsadby za  využití místních 
druhů keřové a  stromové zeleně,“ 
píše v  rozhodnutí SCHKO Brou-
movsko, vedoucí Hana Heinzelová. 
Stavebník pak požadované úpravy 

„se skřípěním zubů“ provedl a  ko-
laudační rozhodnutí získal. Jeho 
srub je tak už legální stavbou. 
To ale není konec
Dům stojí. Má platné kolaudační 
rozhodnutí.  Majitel se proto poch-
lubil i fi rmě, která dům postavila, že 
její dílo konečně stojí. A už nehro-
zí jeho úřední odstranění. Úprava, 
kterou si vynutili ochranáři, se ale 
stavební fi rmě nelíbí. A  vnímá  ji 
jako nepřípustný a  zcela neodbor-
ný zásah do  stavby. Proto i  odmítá 
nadále držet garanci za  životnost 
díla: „K  výše uvedenému uvádíme, 
že požadavek překrytí srubových 
přesahů formou obití výrazně za-
sahuje do  funkčnosti stavby..., což 
může vyvolat následné pnutí dřeva 
a  vznik trhlin ohrožujících funkč-
nost stavby a také její tepelně izolač-
ní vlastnosti,“ píše jednatel stavební 
fi rmy Miloš Bronček. „Taktéž v  za-
bedněných částech mohou vznikat 
plísně, což může mít za  následek 
degradaci dřevní hmoty. V případě 
realizace tohoto zabednění ztrácí 
investor záruku na dřevo jako celek, 
přičemž náklady na případné vznik-
lé škody doporučujeme vymáhat 
na příslušném úřadu, který toto sta-
novisko vydal, „ uvedl jednatel sta-
vební fi rmy. Majitel srubu se logicky 
začal obávat, že opatření ochranářů 
vážně poškodí jeho dům. Krycí prk-
na z trámů proto sundal a dopisem 
požádal Hanu Heinzelovou, vedoucí 
SCHKO Broumovsko, aby se k pro-
blému vyjádřila. Dopis byl odeslán 
koncem srpna. Majitel srubu do-
dnes čeká na odpověď. 
 Připravil Jiří Máslo

Srub 1 - Nabití prken na srub nařídili ochranáři. 
Majitel srubu to považuje za ohyzdné, stavební fi rma 
za neodborný zásah do stavby.  Foto: Leoš Mallat 

Srub 2 - Původní vzhled, srub bez nabitých prken.  

 Foto: Jiří Máslo

 MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI LEDNU 2019

 www.beraneknachod.cz

Sobota 5. ledna  ve 20.00 hodin
BERÁNEK NÁCHOD  a. s. 

a TS TAKT Náchod pořádají
PLES s názvem 
ROZTANČENÝ 

BERÁNEK
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Pondělí 7. ledna  v 19.00 hodin
Divadlo Járy Cimrmana: 
Vražda v salonním coupé

VYPRODÁNO!

Středa 9. ledna  v 19.00 hodin
5. koncert ab. cyklu - skupina „K“
SPŘÍZNĚNI VOLBOU 

- koncert
Účinkující: FILHARMONIE Hradec 
Králové, Renata Ardaševová – klavír, 

Pantelis Kogiamis - dirigent
Vstupné: 160 Kč, 140 Kč 120 Kč

Čtvrtek 10. ledna  v 18.00 hodin
Akce se koná ve vinárně Hotelu 

U Beránka

BESEDA na téma „Poznáte 
ho? Jak se Náchod změnil 

za posledních 100 let“
Vstupné: 30 Kč

Středa 16. ledna v 19.00 hodin
Ondřej Havelka  a Melody Makers 

vás zvou na koncert s názvem
RHAPSODIE V MODRÉM 

POKOJI
aneb Jaroslav Ježek a George Gershwin 

- dva muži mezi nebem a jazzem
- sólový klavír Miroslav Lacko
Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 360 Kč

       
Středa 23. ledna  v 19.00 hodin 

5. představení v rámci „ZELENÉHO“ 
abonmá 

Čtvrtek 24. ledna  v 19.00 hod
5. představení v rámci „MODRÉHO“ 

abonmá
Studio Ypsilon Praha

Jan Schmid:
VARIETÉ FREDA A. 

aneb CHYTÁNÍ VĚTRU

Režie: Jan Schmid 
Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

Středa 30. ledna  v 19.00 hodin
6. koncert ab. cyklu - skupina „K“

FLÉTNA A PAŘÍŽ
Jan Ostrý – fl étna, Silvie Ježková - 

klavír
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

Čtvrtek 31. ledna  v 18.00 hodin
Akce se koná ve vinárně Hotelu U Be-

ránka
BESEDA na téma 

„Jak se co jmenuje. Místní 
názvy a jejich význam“

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.

Senioři ČR, MO Náchod nabízí všem příznivcům klubovny programové 
čtvrtky na měsíc leden, kde se sejdeme při následujících programech:

Senior klub v Náchodě 
„HARMONIE 2“ RYBÁŘSKÁ 1819
LEDEN 2019

 čtvrtek  3. 1.  od 14 hod. „Felix Holzman“  
zábavný pořad z archivu;

 čtvrtek 10. 1. od 14 hod. „Zlaté šlágry od A do Z“ 
– písničky našeho mládí, které si pamatujete v podání orchestru Karla Vlacha aj.;

 čtvrtek 17. 1. od 14 hod. 
„Vzpomínky na události v 50. letech na náchodsku“  
beseda s Josefem Vítem;

 čtvrtek 24. 1. od 14 hod. „Turecko – krása orientu“ 
– fi lm nám promítne a bude vyprávět o své cestě p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 31. 1. od 14 hod. „ Krajinou domova“ 
- Krasové pozoruhodnosti, Labyrinty Srdce Čech – fi lm pro nás připravil 
p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy organizace. Pře-
jeme vám klidný vánoční čas, pevné zdraví ať vám slouží a štěstí nikdy neopouští, abychom se 
setkávali i v novém roce. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.
Účastníci zimního wellness pobytu v Sezimově Ústí přijďte uhradit doplatek do 14. ledna v klu-
bovně Harmonie 2 vždy v  pondělí nebo čtvrtek od  15.30 do  16 hod. u  A. Polákové.Zálohy 
na květnový wellness pobyt v Piešťanech ve výši 1000,-Kč se budou v klubovně Harmonie 2 
vybírat od 17. do 31. ledna. Informace na tel. 775 242 562, A. Poláková. Zájemci o zimní spor-
tovní hry seniorů, které budou v únoru v Nové Pace, přihlaste se se do 10. ledna v klubovně 
Harmonie 2.
Členům naší organizace SČR připomínáme zaplacení členských příspěvků na r. 2019 v průběhu 
ledna a února v klubovně Harmonie 2 /vždy po programu/, kde také zájemci o rekreace v tuzem-
sku nebo v zahraničí obdrží podrobné informace.

„Rybovka“ 
v Dobrušce
 Slavná  Mše Vánoční Jana Jakuba 
Ryby zazní i v Dobrušce. Tóny „Ry-
bovky“ se ponesou v Husově sboru 
v Dobrušce 16. prosince od 15 ho-
din. Představí se  s ní ZUŠ Týniště 
nad Orlicí, sbory Carmina  a Car-
mina Alta. 

Ples města 
Hronova
 Příznivci dobrého plesání si již 
nyní mohou udělat do diáře poznám-
ku u data 26. ledna 2019. Právě ten-
to den  (od 20 hodin) proběhne Ples 
města Hronova. Místem jeho konání 
je tamní Sál Josefa Čapka. K  tanci 
i poslechu hraje skupina Relax Band. 

Vánoční běh
 V  Broumově se 16. prosince 
uskuteční Vánoční běh. Jeho start 
je v 10.00 hodin na broumovském 
centrálním historickém náměs-
tí. Běžet můžete i  s  útulkovým 
psem. Tušíte správně? Ano, výtěžek 
z  běhu bude věnován na  podporu 
Psího útulku v Broumově. 

Muzejní 
koledování
 Ve stylu sousedského posezení 
pojali adventní čas v Úpici.  Tam-
ní Městské muzeum a Galerie Julie 
W.Mezerové zvou na muzejní ko-
ledování 19. prosince od 17 hodin. 
Budete si povídat, pít svařené víno, 
zpívat koledy, dobrou vůli spolu mít.  

Pohyblivý 
betlém
 Stará škola Dřevěnka v Polici 
nad Metují zve na ukázku pohyb-
livého betlému Zdeňka Farského. 
Prezentaci doplní malá výstava 
hraček ze sbírek Muzea Náchodska. 
A vše dohromady to potrvá do 13. 
ledna 2019. Jste srdečně zváni! 
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* Koupím jakékoliv sta-
ré fotoaparáty a  příslu-
šenství - objektivy, sta-
ré fotografi e, reklamní 
fotografi cké materiály.TEL.: 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bo-
dáky, uniformy, vyzname-
nání i  z  období socialismu 
v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451
* Koupím staré fi lmo-
vé plakáty a  jiné. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a vše o Váno-
cích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý náby-
tek i  celou pozůstalost. 
TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, 
fotoaparáty, vyznamená-
ní, mince a  bankovky, po-
hlednice a  známky. TEL.: 
724 020 858
* Koupím veškeré staro-
žitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  ce-
lou pozůstalost. Peníze na 
ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím staré, nepo-
třebné i poškozené věci. 
Hračky zn. ITES, KDN 
aj..vláčky TT, HO, MER-
KUR aj.aj., starožitný 
a  chromovaný nábytek, 
hudební nástroje, hodi-
ny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, 
porcelán, 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. papí-
rový materiál, bankovky, 
mince, LP desky, CD atd. 
TEL.: 777 579 920

*Provádím  úklidové prá-
ce domků, bytů, penzionů 
a  malých fi rem. Jednorá-
zové i  pravidelné. Vánoční 
slevy.Náchod a okolí. TEL.: 
737 564 496
*Hledám všeobecnou sest-
ru v důchodu do ortopedic-
ké ambulance v  Náchodě. 
Sobota 8:00 až 13:00 hod. 
Kontakt: ortoped.hk@email.
cz nebo mobil 602 412 327

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 

*Dvě vitální kamarádky 70 
let hledají dva kamarády 
i jednotlivě do 70 let. Tanec 
a  procházky. Náchod, Jaro-
měř, Česká Skalice a  okolí. 
Tel. 605 914 340
* Ženatý 55 hledá ženu 
pro hezké chvíle. Tel. 
737 026 852, NA

*Pronajmeme jednopo-
kojovou garsonku (30 m2) 
v  centru Náchoda pro jed-
nu osobu. Nájem 4300,-, zá-
loha en. 1500,-, kauce 4000,-
. TEL.: 777 737 127
*Prodám udržovaný byt 
1+1 v  družstevním vlast-
nictví v  Náchodě nedaleko 
nádraží. Nová plastová okna, 
zateplení. Větší sklep, parko-
vání u  domu. Výměra bytu 
35 m².Tel. 777  602  884, RK 
nevolat. Cena:  880 000,- Kč
*Pronajmu částečně za-
řízený byt 1+1 ve  Velkém 
Dřevíči. Ihned k  nastě-
hování. Další info na  tel. 
608 213 154
*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v OV v panelákovém domě 
v  Náchodě. Rychlé sluš-
né jednání, platba hotově. 
TEL.: 604 437 128
* Rozvedená žena kou-
pí menší byt v  Náchodě, 
zavolejte prosím na tel. 
774 777 073
* Mladý muž koupí byt 
2+1 v  Náchodě, platím 
v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
* Mladá rodina hledá vět-
ší byt nebo dům v  Nácho-
dě a  okolí, nabídky prosím 
na tel. 775 777 073

*Prodám zahradu s  ga-
ráží v  Náchodě.  Tel: 
777 176 507, 604 561 210
*Koupím garáž v  Náchodě 
na  Plhově. Platba hotově. 
Tel. 607 689 567
* Sháním chatu, chalupu, 
domek v  okolí Náchoda 
do 20 km na všechny směry, 
nabídněte na tel. 774 777 072
* Prodám rodinný dům se 
zahradou v  Horní Rade-
chové. Cena 1.800.000 Kč. 
Tel. 603 505 831, 603 302 627
*Prodám stavební poze-
mek s  protékajícím poto-
kem 2500 m2 na okraji obce 
Dolní Radechová. TEL.: 
608 66 77 30

*Koupím pozemek nebo 
nemovitost na  přestavbu 
v  podhůří Orlických hor. 
TEL: 608 66 77 30

* Prodám hospodu ve  Vy-
sokově, zn.jakékoliv využití, 
navr. cena 1,5 mil. Kč. TEL.: 
606 951 546 RK NEVOLAT

* Prodám mobilní tele-
fon  SAMSUNG Galaxy 
J5  16GB Memory, Full 
Metal, 13MP/13MP, 4G 
LTE, 64bit Octa Core Pro-
cessor, 131,8 mm (5.2“) 
HD SAMOLED, Finger  
Scanner. Nový, záruka. 
Cena 3500,-Kč. TEL.: 
736 768 114  

*Prodám palivové dřevo 
suché 550,-.Kč/m3. TEL.: 
702 611 187
*Prodám tvrdé suché ští-
pané dřevo na topení. TEL.: 
777 690 390
*Prodám zachovalý, dva 
roky starý, sprchový 
kout. Informace na  tel. č. 
728 734 775.
*Prodám 2 kancelářské 
židle černé, málo používa-
né, cena á 200 Kč a  lyžař-
ské boty na  sjezdovky še-
divé vel. 39 za  500 Kč. Tel. 
602 103 775

*Koupím tříkolku Velo-
rex (hadrák) 250 - 350 
cm3 i v nepojízdném stavu. 
TEL.: 604 437 128

* Dobře zaplatím za hu-
dební nástroje i  po-
škozené. HOUSLE, VI-
OLA, VIOLONCELO, 
BASA. Smyčce atd. Tel. 
720 546 377

*Koupím mačkač-válcový 
šrotovník na  oves. Mob: 
739 711 628
*Koupím československé 
bankovky od  roku 1919, 
výměna. TEL.: 776 176 032
* Koupím hodinky PRIM 
a  náhradní díly na  hodin-
ky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky 
a  další díly. Platba v  hoto-
vosti. 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

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.czHYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

NÁCHODSKO
776 353 038

SEZNÁMENÍ

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

* KOUPÍM MOTOCY-
KLY - jakékoliv - staré, 
nepotřebné, neúplné, 
překážející, mopedy, díly, 
traktůrky i  jinou techni-
ku. Tel.723 837 437

*Prodám udržovaný CI-
TROEN C3 1,1 r.v.2007, 
najeto pouze 74 tis.km 
cena 60  000,- vč.nových 
letních pneumatik. Tel. 
605 246 800
*Člen klubu historických 
vozidel koupí nebo pomů-
že ocenit jakýkoliv starý 
motocykl či vůz, případ-
ně vraky a jakékoliv zby-
lé díly i  drobnosti! TEL.:  
606 515 966
*Koupím malotraktor 
4x4 i  nepojízdný. Mob: 
739 711 628
*Prodám Fiat PANDA 
1.2, r. v. 2008, najeto 112 
tis. km, servisní knížka, 
nové rozvody, závěs, airbag, 
servo, ABS, oranžová me-
talíza, cena 55.000 Kč, pěk-
ný stav – garážováno. Tel. 
777 104 584 

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

Čalounictví Slezák
Provádím opravy čalouněného 

nábytku – sedací soupravy, 
židle, lavice atd.

Tel. 733 585 275

   776 622 777
www.realitytichy.cz

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME

NONSTOP ÚKLID
Až bude sněhu hromada, 

nestačí jen lopata

Provádíme zemní práce 

smykovým nakladačem 

BOBCAT

Odvezeme sníh



 9str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 1. 2019 r.

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

146179
  Vážení a milí čtenáři,
  dnes se budeme věnovat velmi žhavému tématu a to 
tzv. šmejdům a jejich nejčastějším trikům. Nevědomky 
podepíšete slmouvu, nezačnou vám dodávat elektřinu 
a už vám hrozí pokutami až několika tisíc korun, které 
mohou dojít bohužel až k exekuci. Tak jednají  některé 
společnosti, které obcházejí po domech zákazníky a na-
bízejícím jim neexistují slevy na elektřinu nebo plyn. Nej-
častější triky, na které je potřeba si dávat velký pozor:

● Jsem od vašeho dodavatele.
Velmi často se podovodníci představují pod hlavičkou distributora, přičemž jeho 
správný postup je vyvěšení výzvy několik dní předem.
● Přicházím z úřadu zkontrolovat ...
Žádný úředník, ani státní ani městský, nikdy nechodí kontrolovat cokoliv. 
● Jenom mi tady něco podepiště (protokol o odečtu elektroměru nebo jiný 
nevinným papír).
Lidé si často myslí, že podepisují protokol o provedení odečtu nebo jiný nevin-
ný papír. Bohužel přitom se nevědomky upíší neserióznímu dodavateli. Žádný 
doklad o provedení kontroly či odečtu přitom neexistuje. Pracovník distribuce si 
odečte elektroměr sám a nikoho nenutí nic podepisovat.
● Nabídka platí jen dnes zítra už ne.
Pokud jde o seriózního dodavatele tak má nastavené ceníky, které platí i zítra 
a dá vám čas na rozmyšlenou.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
 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 
Pobočka Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
veronika.fi scherova@armexenergy.cz
Pavel Švec, regionální vedoucí 
Pobočka Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
pavel.svec@armexenergy.cz
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 56,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

PŘIJMEME 
OBSLUHU 

DO KASINA 
V NÁCHODĚ

TEL: 491 520 356, 
720 042 671

Elton hodinářská, a. s. 
Náchodská 2105, 

Nové Město nad Metují

Hledá na pracovní pozici:
OBSLUHA A SEŘIZOVAČ CNC SOUSTRUHU

Požadujeme: vyučení v oboru, praxe min. 3 roky

PRACOVNÍKY NA MONTÁŽ HODINEK
Předpokladem: manuální zručnost a chuť se učit.

PRACOVNÍKA DO GALVANIKY
Požadujeme: chemické vzdělání

zlacení, niklování, rhodiování

PRACOVNÍKA NA VÝPOMOC DO ÚČTÁRNY
- brigáda DPP 

Pro uvedené pozice nabízíme jednosměnný provoz, 
zázemí ve společnosti s dlouholetou tradicí, 

příjemné pracovní prostředí, příspěvek na stravenky, 
5 dní zdravotního volna, práce v čistém pracovním prostředí.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese: 
ilona.holancova@prim.cz

MARTIN A MARTINA  II. 
– profesionálové na trhu realit

www.realitytichy.cz

V dnešním druhém díle informačního servisu realitní kanceláře 
REALITY TICHÝ odpovídá na naši otázku Ing. Martina Tichá. 

Porostou ceny bytů? 
Ano, ale už ne tak rychle a ne ve všech lokalitách. Ceny jsou často na svém ma-

ximu a zájem začíná opadat, protože lidé už mají problémy získat hypoteční úvěr 
a pokud ho získají, tak si půjčují peníze stále dráž. To, že se ceny začnou chovat 
jinak, než doposud začínáme pociťovat už nyní. Neznamená to, že ceny začnou 
klesat, pravděpodobně se ale bude jednat o mírnější nárůst cen, než dosud.

Ceny nemovitostí se v Česku nepřetržitě zvyšují už 4 roky. Jde o tempo, které 
neodpovídá rychlosti zvyšující se kupní síle obyvatel. To se odráží v tom, že ne-
movitosti a zejména byty, se postupně stávají nedostupnými. 

Opatření ČNB, která omezují poskytování hypoték, necílí především na to, aby 
snížením poptávky klesly ceny nemovitostí. Je to hlavně z pohledu finanční sta-
bility, aby se lidé nezadlužili. Potenciální dopad na ceny bude spíše druhotný.

Dalším významným faktorem, který má vliv na ceny bytů je to, že nových bytů 
se staví stále méně. Startovacích bytů pro mladé se staví ještě méně, v některých 
lokalitách vůbec. Důvodů je víc - problémem jsou i zdlouhavá stavební řízení.
 Příště: nezapomeňte na daně
Jak na tom jsou nemovitosti ve vašem městě? Více si přečtěte na www.realitytichy.cz.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019 
Vám přejí REALITY TICHÝ

Potřebujete rychlou radu – spojte se s námi  – konzultace zdarma! 
- zavolejte nebo napište: 776 622 777, martin@realitytichy.cz, 

                                                 776 622 776, martina@realitytichy.cz
Kancelář: Weyrova 3, Náchod – pravý horní roh náměstí

 SEŘIZOVAČE  STROJŮ
 hledá  pracovníka/ci/ na pozici:

chemické výrobní družstvo
 tradiční výrobce a distributor kosmetiky 

a nátěrových hmot
 se sídlem v Novém Městě nad Metují

Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu:
lambertova@detecha.cz, tel. 491 477 133

adresa provozovny: Kpt. Jaroše 471, Nové Město nad Metují-Krčín

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

Nabízíme:
· práci ve společnosti s mnohaletou tradicí   
· příjemné pracovní prostředí
· jednosměnný provoz

· týden dovolené navíc, 
příspěvky na stravenky 
a další fi remní výhody

Náplň práce:
• údržba a seřizování 

výrobních zařízení
• opravy el. rozvodů strojů 

a zařízení
• preventivní údržba, 

vedení dokumentace

Nástup: možný ihned 
              nebo dle dohody

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

samostatného referenta investicí odboru tajemníka 
Městského úřadu v Hronově

Místo výkonu: Městský úřad Hronov, odbor tajemníka
Nabízíme: plný pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu neurčitou 
Platové zařazení: platová třída 9,  Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na  adresu MěÚ Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549  31 Hronov, nebo osobně 
na téže adrese v podatelně do 4. 1. 2019 do 14 hodin, obálku označte: výběrové řízení 
investice- neotvírat.
Poskytnuté osobní údaje budou využity pouze pro účely výběrového řízení v souladu s plat-
nou legislativou o ochraně osobních údajů. 
Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení. 
Bližší informace získáte na MěÚ v Hronově, Mgr. Markéta Machová, tajemnice MěÚ, tel. 
491 401 157, 736 629 649 V Hronově dne 5. 12. 2018

Pracovní náplň:
• Příprava a realizace investičních akcí 

města 
• Zadávání a kontrola všech stupňů 

projektové dokumentace
• Příprava akce ke stavebnímu povolení
• Výběr dodavatele dle vnitřní směrnice, 

nebo spolupráce na výběru dodavatele 
akce podle zákona o veřejných zakázkách

• Příprava smluv
• Výkon TDI při drobných akcích
• Spolupráce s TDI při realizaci akce
• Kontrola fakturace dle přehledu 

provedené práce
• Spolupráce na kolaudaci a převzetí díla
• Spolupráce při získávání dotací
• Uplatňování reklamací u realizovaných 

děl

Požadavky:
• úplné středoškolské vzdělání, 

příp. vysokoškolské vzdělání 
stavebního zaměření 

• znalost přípravy a koordinace 
stavebních akcí

• znalost metodiky a praxe zpracování 
dotačních titulů výhodou 

• znalost uživatelské práce s PC 
– Word, Excel

• řidičský průkaz sk. B
• praxe ve veřejné správě výhodou

Obsah přihlášky:
• jméno a příjmení uchazeče, 

korespondenční adresa, místo trvalého 
pobytu, datum a místo narození, státní 
příslušnost, č. občanského průkazu, 
datum a podpis

• strukturovaný profesní životopis s pře-
hledem odborných znalostí a dovedností

• doklad o nejvyšším vzdělání (ověřená 
kopie)

• výpis z evidence rejstříku trestů 
ne starší 3 měsíců

HLEDÁME SPOLEHLIVÉ 
DISTRIBUTORY NOVIN 

ECHO v následujících 
oblastech:

Červený Kostelec 
– sídliště Větrník, centrum

Náchod 
– Klínek a Nový Svět, Skalka

Na věku nezáleží, čas na roznáš-
ku o víkendu.

Více informací na tel. 
602 103 775 (nejlépe SMS) nebo 

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Přejeme všem zákazníkům 
a obchodním partnerům 
pokojné svátky vánoční

Přejeme všem zákazníkům 
a spoluobčanům 
pokojné svátky 

vánoční.

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

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
od 1. 12. 2018

Široký sortiment borovic, 
černých borovic, jedlí, 

smrčků či stříbrných smrčků.
NOVINKA A HIT LETOŠNÍCH VÁNOC: nádherná 

kavkazská jedle z DÁNSKA - od 350,- Kč

Prodejní doba od 8:00 – 18:00 hodin.
Stánek ovoce a zelenina GLOBUS (vedle LIDLU).

Balení stromků zdarma!

Největší 

výběr vánočních 

stromečků v Náchodě 

a v jeho okolí !

KOČIČKA ŠTEFINKA (mou-
rovatá s  bílými fl eky) se spolu 
s  koťátkem (černobílé) přitou-
lali na  zahradu, kde je našli 
majitelé zahrady, ale nemohli 
si je nechat. Štefi nka je hodná, 
mazlivá. Koťátko je zpočátku 
bázlivé, ale potřebuje jen čas, 
na  mazlení si určitě zvykne. 
Oba jsou naučeni na kočkolit. 

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, Jana Slováková, 721 543 498

BETTY je asi 3letá fenečka, 
která žila v  nevhodných pod-
mínkách.  Zpočátku je bázlivá, 
ale jak se rozkouká, je z ní milá, 
hravá dáma. Je očkovaná a kas-
trovaná. 

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

Všem svým zákazníkům děkuji za přízeň 
v letošním roce a do roku nového 
přeji hodně zdraví a spokojenosti.

Nový vůz náchodských 
strážníků
Strážníci Městské policie Náchod 
„vjedou“ do nového roku i novým 
vozem – Škodou Kodiaq. Převza-
li jej  od autorizovaného prodejce 
AUTO Branka. Do  jejich vozové-
ho parku, ve  kterém jsou již další 
dvě vozidla typu Hyundai Tucson 
a  Volkswagen Caddy, tak přibyla 
nová posila.  „Škoda Kodiaq je vo-
zidlo specializované pro dopravní 
hlídku Městské policie Náchod 
a  bude napomáhat k  řešení do-
pravní situace ve  městě,“ upřesnil 
velitel Městské policie Náchod 
Petr Valica. Vozidlo je vybavené 
digitální rádiovysílačkou, výstraž-
ným a  zvukovým zařízením typu 
VSL 012LU HOLOMÝ, které je 
kompletně ovládané z  mikrofonu. 
Ve  výbavě nechybí ani práškový 

hasicí přístroj o  obsahu 6 kg pro 
prvotní hasící zásah nebo ochran-
ná mříž proti úniku psů při převo-
zu. Zadní sedadla jsou vybavená 
koženkovými omyvatelnými po-
tahy. Na  čelním skle je umístěna 
záznamová videokamera, která 
monitoruje dění před vozidlem 
a  v  případě dopravní nehody či 
jiného případu, které je v  popisu 
práce hlídky Městské policie Ná-
chod, poskytne nezpochybnitelný 
důkazní materiál pro policii nebo 
pojišťovny. Nový Kodiaq má jako 
jediné vozidlo Městské policie Ná-
chod „SOS“ systém, který v  pří-
padě dopravní nehody, vyrozumí 
linku 112. A  samozřejmostí jsou 
refl exní polepy v barvách Městské 
policie. tz-na

V Domově U Biřičky (v prosto-
rách budovy Křížové) v Hradci 
Králové je umístěna výstava jaro-
měřského malíře Alexanda Bezu-
glova, který tvoří pod uměleckým 
jménem Alex Gabriel. Malíř je 
potomkem Volyňských Čechů, 
kteří v roce 1870 odešli z výcho-
dočeských Nechanic na severozá-
padní Ukrajinu. Specialitou ob-
razů Alexe Gabriela je zaměření 
na moře, které v olejomalbách 
ztvárňuje v mnoha podobách. 
Inspiraci mu jistě poskytla i čer-
nomořská Oděsa, kde dlouhá léta 
působil na pozici námořního in-
spektora. Část výtěžku z prodeje 
obrazů bude věnována ve pro-
spěch Domovu U Biřičky. Obrazy 
zde budou vystaveny do 26. pro-
since t.r.
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