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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

26 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

PěIJMEME ÚýETNÍ A ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
hlavní pracovní pomČr
nástup možný ihned
podvojné úþetnictví
autosluzbyvik.cz
práce v programu Pohoda Stormware
Kontakt: 731 008 060

autosluzbyvik@seznam.cz

Poděkování
Motto:

Vypadl mi zub zrovna ve chvíli, kdy jsem se považoval za věčného.“
(Valeriu Butulescu, rumunský básník)
Ráda bych poděkovala MUDr. Elišce Pištorovéé
ze Stomatologické ordinace v Novém Městě
nad Metují a Danielovi Chlumskému
ze zubní laboratoře CANINUS s.r.o.
v Novém Městě nad Metují za vstřícnost,
ochotu a profesionální péči při řešení mého
stomatologického problému v závěru loňského
roku. Děkuji!
Laďka Škodová

ABECEDA PENĚZ
Žáci 4.a 5. třídy ze ZŠ Pavlišovská se
zapojili do projektu České spořitelny “ABECEDA PENĚZ”. Na začátku
října jsme navštívili pobočku spořitelny v Náchodě, kde jsme odstartovali naši dvouměsíční procházku
finanční gramotností. Děti se dozvěděly, kde a jak peníze vznikají,
jak rychle lze peníze vydělat, zda si
pro ně mohou kdykoli zajít do bankomatu, seznámily se s pojmy zisk,
ztráta, náklady, rozpočet, marže, …
Byly se podívat v trezoru a dokonce
v rukou držely milion!
Cílem této akce bylo, aby žáci získali znalosti v oblasti financí a aby
si vyzkoušeli podnikání na vlastní
kůži. Měli vytvořit firmu, najít vhodný název, zvolit si ředitele a bankéře.
Dále museli obsadit pozice do týmů
pro výrobu, prodej, reklamu. Vrcholem akce byl vánoční jarmark, který

se uskutečnil 7. 12. v budově České
spořitelny. Prodejní výstavě předcházela dlouhá příprava. Nejen že
děti musely vyrobit spousty výrobků, musely se také naučit, jak komunikovat se zákazníkem, oslovit ho
i jak nabídnout produkty. K zakoupení bylo mnoho vánoční dekorace,
adventní svícny a věnce, pečený čaj,
cukroví, …. po celou dobu jarmarku ve spořitelně vládla příjemná
předvánoční atmosféra. Odměnou
a velkým překvapením pro firmu
“VÁNOČNÍ LIŠKA” byla vydělaná
částka, za kterou by děti chtěly jet
na školní výlet do zábavního parku
do Prahy.
Po celou dobu projektu nám pomáhali zaměstnanci České spořitelny, děkujeme jim za milý přístup
a příjemné prostředí.
ZŠ Pavlišovská Babí

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

WWW.DOMIVO.CZ

Gate

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

Ve školním roce 2018/2019 zahajujeme
již podevětadvacáté

KURZY:

v Náchodę

PŘIJME

KUCHAŘE /KUCHAŘKU
na HPP
samostatnost,
praxe v oboru podmínkou
tel. 608 277 340
nebo osobně na hotelu
u p.Tomáše Hynka

ANGLIČTINY (1. až 4. ročník)
NĚMČINY (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurzy
Kurzovné za pololetí: 1.890,- Kč
Přihlášky:

Telefonicky: A - 774 374 784
E-mailem:

PŘIVÝDĚLEK

N - 603 440 969
A - pavel_hrabec@centrum.cz
N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce:
www.gatenachod.cz a na Facebooku

Hledáme
spolehlivého
distributora novin ECHO
pro Náchod – centrum
a Klínek
a Červený Kostelec
– centrum.

Více informací
na tel. 602 103 775

Opět se sešli pro dobrou věc. Štědrovečerní zpěvy, písně a koledy tak znovu zněly kaplí
na Pavlišově 24. 12. 2018. Tradiční dobročinná sbírka tentokrát přinesla krásných 7000
korun, které putovaly do Hospice Anežky České v Červeném Kostelci. Foto Vojtěch Polák

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
V tomto čase vzpomínáme

na manžele Vadlejchovi z Náchoda,
kteří už mezi námi nejsou.
Děkujeme jim, zůstanou v našich srdcích.
Rodina Zácných, Škorvánkovi a přátelé

VZPOMÍNKA
Dne 2. ledna 2019 uplynuly dva smutné roky
od úmrtí naší milované maminky,
babičky a prababičky,

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

Zarmoucená rodina

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 12. ledna 2019 by se dožila 95 let
naše drahá maminka, babička a prababička,

paní Jaroslava Nýčová
z Náchoda – Lipí.
Stále vzpomínají dcery Jaroslava a Jana
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

VZPOMÍNÁME
Čas prý pomůže a bolest otupí. Nám zatím
nepomohl a stále nám moc chybíš. Dne 9.1.2019
uplynuly 3 roky od úmrtí naší drahé manželky,
maminky a babičky,

paní Marie Maršíkové.
Dne 13.1.2019 by oslavila 79.narozeniny.
S láskou vzpomíná manžel
a dcery s rodinami.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 16. ledna 2019 uplyne 10 smutných let,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek a dědeček,

pan Josef Rampír
z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Renata, dcera Bára s Kájou
a syn Roman s rodinou

e-mail: echo@novinyecho.cz

4. Ples města
Červený Kostelec

Sobota 26. ledna od 20:00
– městská sokolovna
Město Červený Kostelec a Městské kulturní středisko vás srdečně
zvou na 4. Ples města Červený Kostelec. Ples bude opět ve znamení
předávání cen červenokosteleckým
rodákům, kteří svou činností přispívají k dobrému jménu města.

Za světem
do Vily Čerych
V českoskalické Vile Čerych se
v blízké době uskuteční dvojice cestopisných přednášek. První (jejímž
protagonistou bude Tomáš Plecháč)
se bude týkat severu Indie včetně
známého Taj Mahalu, metropole
Dilí či posvátného jezera Pushkar. Přednáška proběhne 17. ledna
od 17 hodin. Přírodou Černé Hory
vás pak 21. ledna od 17 hodin provede Kateřina Voňková.

Pocta architektuře
V Městském divadle v Jaroměři na vás 17. ledna od 17.30 hodin
čeká další z přednášek z cyklu Mezi
řádky. Tentokráte je věnována architektuře první republiky na území Královéhradeckého kraje. Přednášejícím bude Jiří Balský. Vstup
na přednášku je volný.

Zaostřeno na čižbu
Víte, co je to čižba? Ne? Pak by
vám možná přišla vhod beseda
o čižbě, která je pro vás připravena
v Dobrušce 22. ledna od 18 hodin
(v objektu tamní synagogy). Besedovat s vámi bude Pavel Světlík.
Komu stačí odpověď na otázku
v úvodu, ten už nyní bude vědět,
že čižba je způsob lovu drobných
ptáků pomocí různých důmyslných
pastí. O čižbě se zmiňoval již J.A.
Komenský v díle Orbis Pictus.

Sbírka „Brouků“
Náš titulek není pozvánkou
na entomologickou výstavu. Na to
mohlo pozorného čtenáře upozornit i velké písmeno ve slově Brouci. Ano, máme na mysli legendární
Brouky –The Beatles z Liverpoolu.
Právě jim je věnován koncert kapel
a orchestrů Základní umělecké školy v Broumově. Sbírka Brouků – pocta The Beatles proběhne 22. ledna
od 18 hodin v Městském divadle
v Broumově.

TICHÁ
VZPOMÍNKA

Hostinec Na Králíku,
Zblov 19

Letos v lednu vzpomínáme 20. výročí
úmrtí našich rodičů

TO NEJ
z našich hodů

Vás srdečně zve na:

Lubomíra a Milušky
Sokolových.

od soboty 12.1. do neděle 13.1.

Vzpomíná Miluška, Luba a Jirka
- děti s rodinami

od soboty 2.2. do neděle 3.2.

ŘÍZKOVÉ HODY
KRÁLIČÍ HODY

od soboty 16.2. do neděle 17.2.

Podskalácký bál
Novoměstský spolek Podskaláků srdečně zve na již sto čtyřicátý
šestý Podskalácký bál. Uskuteční
se 26. ledna (od 20 hodin) v prostorách novoměstské sokolovny.

Jedná se o nejstarší novoměstský
ples, který se premiérově uskutečnil již v roce 1873. K tanci
i poslechu bude hrát skupina
Antares.

OMÁČKOVÉ HODY

od soboty 2.3. do neděle 3.3.
tel. 491 452 262, 776 006 026
podrobnosti naleznete na
www.hostinecnakraliku.cz
nebo na facebooku

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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PF 2019 Tenisového klubu
Tenisový klub Náchod
děkuje tímto všem sponzorům, bez kterých by nebylo možné provozovat
činnost klubu. Naši sponzoři jsou Město Náchod,
Primátor a.s., Saar Gummi
Czech s.r.o., Trelleborg

Bohemia a.s., OptikDoDomu Ing. Karel Maršík, Integraf s.r.o..
Děkujeme za spolupráci
a přejeme vám vše nejlepší
v roce 2019.
Tenisový klub Náchod, z. s.,
Jiří Čermák, správce klubu

Mezi obyvateli Náchodska najdeme
téměř 600 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo
přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi,
které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto
darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například
častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické
pomůcky, rehabilitace a další potřebné
terapie.
„Celkově již dárci pomohli více
než 6 000 rodin. Z Náchodska jich
pochází 59 a dárců, Dobrých andělů,
ve vašem regionu
najdeme téměř 600.
Děkujeme
všem,
kteří se rozhodli
nezištně pomáhat
druhým. Každý den
vidíme, že i malý
příspěvek pomůže
a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“
vzkazuje čtenářům
Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl.

Veškeré příspěvky dárců nadace
Dobrý anděl odevzdává potřebným
rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších
filantropů. Navíc získává každý dárce,
který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáhá. Aktuálně
nadace každý měsíc přijme asi 85 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než třem tisícům
rodin.

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost !!
Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří
ve čtvrtek dne 17. ledna 2019
Program
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní
a hudební vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník…
* 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči.
Informace o čtyřletém gymnáziu.
* 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči.
Informace o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

Červenokostelecká střední škola NEKONČÍ!
Přes katastrofické zvěsti, které se
kolem střední školy v Červeném
Kostelci v poslední době šíří, chceme všem oznámit, že NAŠE ŠKOLA POKRAČUJE ve své činnosti
a STÁLE NABÍRÁ do svých oborů
nové žáky. Pouze se od léta stala
součástí nového subjektu – Střední
školy průmyslové, textilní a polygrafické. A co vám či vašim dětem
může naše škola nabídnout?
Pro ty, co mají výtvarné nadání,
zato matematika jim moc nejde, je
určený úspěšný čtyřletý studijní obor
Modelářství a návrhářství oděvů.
Dalším zájemcům o maturitu
nově nabízíme studijní obory Oděvnictví a Textilnictví, a to i ve zkrácené formě studia. To znamená, že kdo
už maturitu má, může na naší škole
za dva roky získat prostřednictvím
druhé maturity další odbornost.

Máme však co nabídnout i těm,
kteří si na maturitu netroufnou.
Nabízíme již zavedený učební obor
Gumař-plastikář, jehož absolventi jsou nejen velmi žádaní na trhu
práce, ale rovněž i velmi dobře placení. Dále lze u nás studovat tříletý
učební obor Výrobce textilií nebo
staronový učební obor Krejčí, který
lze absolvovat rovněž ve zkrácené
formě studia.
A tak pokud ještě přemýšlíte nad
svou budoucností či budoucností
svých dětí, přijďte se do naší školy
podívat. Kdy? Ve dnech otevřených
dveří 30. ledna a 6. února 2019, případně kdykoli se vám to bude hodit. Rádi vás provedeme po škole
a poskytneme veškeré informace.
Podívat se můžete také na www.
ssck.cz a na náš facebook. Těšíme
se na vás!

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tahle krásná princezna se rozhodně nenudí
Jak to dělá, že to v sedmnácti
všechno zvládá? Poslední dobou
jde z práce do práce a mohlo by se
zdát, že si toho na sebe bere hodně.
Opak je pravdou. Řeč je o nadějné
zpěvačce a herečce Nelly Řehořové. V divadle Broadway ji vídáme
už ve dvou představeních Muž se
železnou maskou a od listopadu
i v muzikálu pro děti Kocour v botách. “Je to moc krásné představení
a já si roli princezny velmi užívám,
protože jsem si vždycky přála hrát
princeznu, tak se mi splnil sen.”
Boduje i jako modelka, protože si
ji vybrala jedna kosmetická značka
pro svůj projekt. Nelly představuje superhrdinku - wonderwoman
a vypadá přímo božsky. Navíc tohle
propojení je docela trefné, protože
v sedmnácti zvládnout a dokázat
to, co Nelly je už superhrdinství.

Nelly totiž nezanedbává ani svou
sólovou dráhu, vystupuje se svou
kapelou a do světa nedávno pustila klip Život je v okamžiku. “Je to

takové moje malé poselství o tom,
že si máme vážit v životě každého
okamžiku, užívat každou vteřinu,
minutu a neztrácet čas vysedáváním
u počítače, protože tam ty opravdové šťastné okamžiky nenajdeme”
vysvětluje Nelly. Po úspěšném uvedení debutového alba V okamžiku, které vydal Supraphon, Nelly
uvidíme letos i na filmovém plátně
v hlavní roli filmového muzikálu
Andílci za školou nebo opět i na divadelních prknech v muzikálu Kvítek mandragory. “Mám za sebou
velmi krásný rok, ale čekají mě nové
projekty, na které se už moc těším.
Nepřipadá mi, že bych toho měla
hodně, zatím to zvládám i se školou. Neumím si představit, že bych
dělala něco jiného, baví mě to a naplňuje.“
DN (foto: produkce)

Nová učebna dílen na náchodské „Masaryčce“
V závěru loňského roku byla předána do užívání zrekonstruovaná
učebna dílen na ZŠ T. G. Masaryka
v Náchodě. Předání se zúčastnili
předseda Spolku rodičů Petr Jirásek, předseda představenstva společnosti ATAS elektromotory a.s.
Ing. Otto Daněk, místostarostové
Ing. Jan Čtvrtečka, Mgr. František
Majer a Ing. Pavla Maršíková. Připomeňme, že v únoru 2018 byla
podepsána Deklarace o partnerství mezi firmou ATAS, městem
Náchod, ZŠ T.G.Masaryka a rodičovským spolkem. Firma ATAS
poté věnovala částku 20 000,-Kč
na vybavení dílen a město Náchod
provedlo za 180 000,-Kč rekonstrukci. „Chtěl bych poděkovat

všem, kteří se na této akci podíleli,
hlavně také bývalému místostarostovi Brátovi, který se mnou
tuto akci od samotného počátku
zajišťoval. Přeji paní učitelce, ať se

jí daří práce s žáky při hodinách
dílen“, dodal na závěr předseda
rodičovského spolku a náchodský
zastupitel Petr Jirásek.
Foto archiv ZŠ TGM.
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 165.
Vážení a milí čtenáři,
Dovolte abych Vám jménem celého kolektivu JES popřál mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce
2019.
Také děkuji všem našim zákazníkům za důvěru, kterou
nám v roce předcházejícím dali. Myslím, že jsme obstáli
se ctí a ceny silové elektřiny a plynu na rok 2019, které
jsme jim zajistili jsou nejnižší v této republice. Není nižších cen, to bezpečně víme.
Zvláště chci ještě poděkovat těm prvním 300 zákazníkům (odvážlivcům) z jara
minulého roku, kteří šli s námi do projektu JES, aniž by dopředu věděli, že to
takto bravurně zvládneme. Z dnešního pohledu si toho nesmírně vážíme a moc
děkujeme.
K datu 31. 12. 2018 se již staráme o více jak 1 300 odběrných míst a to jak
domácností, tak firem. A to už dnes ne pouze v okresech Náchod a Trutnov, ale
po celé republice. Předpokládáme, že rok 2019 zakončíme číslem vyšším než
4 000 odběrných míst, které budou již zahrnuty v našem projektu JES.
Výsledek roku 2018 bych shrnul takto: našim zákazníkům JES jdou oproti
roku 2018 výdaje za elektřinu a plyn v roce 2019 výrazně dolů a všem ostatním dramaticky nahoru.
Co připravujeme: pokračujeme dál v cenách, které jsme pro naše zákazníky
zajistili v minulém roce (SUPER), připravujeme poptávku na rok 2020 (u plynu ji
spustíme předpokládám již v březnu, u el. do začátku léta). Připravujeme i novinku pro všechny naše spolupracující zákazníky, kteří nám doporučují další zájemce o službu JES ( bude to SUPER a vhodné pro každého našeho zákazníka
bez výjimky).
Jedna rada na závěr: Vy co s námi ještě nejste, nenechávejte to na poslední
chvíli, ale přijďte za námi co nejdříve… Samozřejmě pokud Vám vadí Vaše vysoké
výdaje za energie. Umíme je podstatně snížit. Mrkněte na www.j-e-s.cz.
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 až Pá 8 - 18 a SO 9 - 12.

Kuba Šípků,
ředitel obchodní sítě
tel. 602 300 282,
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz
Železničářská 506,
541 01 Trutnov

Stříbrný závěr roku náchodského pivovaru
Konec roku 2018 přinesl pivovaru
PRIMÁTOR a.s. další významná
ocenění z tuzemských i zahraničních
degustačních soutěží. V listopadu
zabodovala piva PRIMÁTOR opakovaně na sedmém ročníku prestižní
mezinárodní soutěže Brussels Beer
Challenge 2018. Porota složená z 90
uznávaných odborníků hodnotila více
než 1 500 vzorků piv ze 48 zemí světa.

Fotbalové osobnosti 2018

Sedící zleva Hejcman Jiří (Meziměstí), Král Josef (V.Poříčí), Šolc Ivan(Stárkov), stojící zleva Andrejs Václav (předseda KFS), Vítek Petr (předseda OFS), Koubek Jiří
(Č.Kostelec), Matouš Jaroslav (Zábrodí), Vokál Petr (místopředseda OFS)

V sobotu 8. 12. 2018 se rozrostl
počet fotbalových osobností o dalších pět členů. Tato již tradiční
akce proběhla v krásném prostředí Zámeckého hotelu u Rajských
v Náchodě. V tradici, kterou založil v roce 1995 tehdejší předseda Okresního fotbalového svazu
(OFS) Náchod pan A. Prouza,
pokračuje současné vedení OFS
a snaží se touto akcí poděkovat
současným i bývalým činovníkům,
kteří pro rozvoj fotbalu v našem
okrese obětovali mnoho svého volného času.
Po úvodním přivítání všech hostů a oceněných osobností, seznámil
předseda VV OFS Náchod Ing. Petr
Vítek všechny přítomné krátce s činností fotbalového svazu. Zmínil zde
radosti i starosti, s kterými se setkává
při každodenním styku s fotbalovou
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Tel./Fax: 491 424 522

problematikou. Po zhodnocení činnosti svazu popřál všem přítomným
hlavně pevné zdraví, osobní pohodu

a hodně chuti dále rozvíjet fotbal
v našem okrese. K tomuto přání se
ve svém krátkém projevu připojil
i předseda VV KFS KHK Václav Andrejs.
Následně již došlo k ocenění jednotlivých osobností a předání plaket
a drobných darů. Oceněni byli Jiří
Hejcman z Lokomotivy Meziměstí,
Jiří Koubek z Červeného Kostelce,
Ing. Josef Král z Velkého Poříčí, Jaroslav Matouš ze Zábrodí a Ing. Ivan
Šolc ze Stárkova. VV OFS Náchod
pozval na tento slavnostní večer ještě
tři fotbalové nadšence, kteří v uplynulých dnech dosáhli významného
životního jubilea. Byli jimi pánové Petr Hummler z Náchoda, Petr
Možný z Broumova a Tomáš Balucha z České Skalice. Všichni poté
zavzpomínali v příjemné přátelské
atmosféře na začátky i cestu fotbalovým životem.
(PV)

chemické výrobní družstvo
Stanice technické kontroly a měření emisí

hledá pracovníka na pozici:

TECHNIK STK, MECHANIK MĚŘENÍ EMISÍ
Pracovní náplň:
· provádění pravidelných a technických
prohlídek silničních vozidel v souladu
s platnou legislativou
• kontrola vozidel na diagnostických
přístrojích v STK a SME
• měření emisí silničních vozidel
Požadujeme:
· ukončené střední technické vzdělání
s maturitní zkouškou
• nebo výuční list v oboru souvisejícím
s výrobou, opravou nebo technickou
prohlídkou vozidel a odbornou praxi
ve výrobě nebo opravě vozidel
nejméně v rozsahu 3 let,

Zleva sedící Petr Hummler, Tomáš Balucha, Petr Možný

Mezi 260 oceněnými pivy byla hned
dvě piva z náchodského pivovaru –
stříbrný v kategorii ležáků PRIMÁTOR Premium a bronzový v kategorii
pšeničních piv PRIMÁTOR Weizen.
Další ocenění udělilo náchodským
pivům Sdružení přátel piva na slavnostním vyhlášení v Ostravě. Stříbrnou
medaili světlému speciálnímu pivu
PRIMÁTOR 16 Exkluziv a stříbrnou
příčku obsadil také pšeničný PRIMÁTOR Weizen, který aktuálně kraluje
pivům z Náchoda s největším množstvím ocenění nejen v loňském ale
i v letošním roce. Posledním oceněním
je pak Výroční cena, kterou uděluje
časopis Pivo, Bier & Ale. Cenu za nejlepší India pale lager vyrobený v limitované edici roku 2018 si v pražském
Strahovském klášteře převzal sládek
Petr Kaluža za pivo PRIMÁTOR Tchyně. Celkem se v letošním roce podařilo
pivům PRIMÁTOR získat 25 cen v tuzemských i zahraničních degustačních
soutěžích, z nichž nejvýznamnější byl
titul nejlepší stout na světě pro PRIMÁTOR Stout na The World Beer
Awards 2018 v Londýně.

• řidičské oprávnění pro skupiny
vozidel A,B
• bezúhonnost, odpovědnost,
spolehlivost, organizační schopnosti,
flexibilita
Nabízíme:
• zázemí ve společnosti s dlouholetou
tradicí
• příjemné pracovní prostředí
• příspěvek na stravenky,
5 týdnů dovolené, životní pojištění
• odborná externí školení
Nástup: možný ihned nebo dle dohody
Místo pracoviště:
Nové Město nad Metují

V případě zájmu zašlete životopis na adresu:
lambertova@detecha.cz
Kontakt: personální oddělení tel: 491 477 133

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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„Bajková
přednáška“
Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici

ZÁMEČNÍK
Požadavky:
z Vzdělání vyučen
z Praxe v oboru (není podmínkou)
z Znalost čtení výkresové dokumentace
z Svářecí průkaz (možnost doplnění zkoušek)
z Samostatnost
z Spolehlivost z Flexibilita
z Řidičský průkaz skupiny B
Co nabízíme:
z Práci v dynamicky se rozvíjející firmě
z Odpovídající mzdové ohodnocení
z Firemní bonusy

4

V sále IC Broumov se uskuteční
přednáška Bc. Vladimíra Grusmana. Pojednávat bude o extrémním
bajkovém závodě napříč Česko –
Slovenskem. Termín přednášky je
stanoven na 22. ledna v 18 hodin.

Duchovní život
Boženy Němcové
V Městské knihovně v Novém
Městě nad Metují proběhne 21.
ledna přednáška s názvem Obrazy
duchovního života Boženy Němcové. Přednáší Mgr. Marek Netresta.
Začátek přednášky je v 18 hodin.

MV č.34/2016 Sb.

Bližší informace: Ing. Jaroslav Voborník,
e-mail: vobornik@agrocs.cz, tel. 604 229 428, 491 457 100
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Náš snímek možná vypadá jako
kvízová soutěž o tom, kolik plechovek piva (nejmenované značky) se vejde do 120-ti litrového
pytle na odpadky. Nesoutěžíme,
jen chceme připomenout nostalgii (vzorně připravenou konzumenty k recyklaci) uplynulých
Vánoc.
Foto echo
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Typ NATURHOUSE na očistu po Novém roce:

DETOXIKAČNÍ SMOOTHIE
Ingredience: 1 čerstvý ananas, řapíkatý celer (1 svazek),
kousek zázvoru cca 3 cm
Postup: Ananas oloupejte a nakrájejte na kostky. Řapíkatý
celer nakrájejte na kratší špalíky. Kousek zázvoru oloupejte
a nakrájejte na plátky. Všechny ingredience vložte do smoothie makeru nebo do mixéru, dolijte vodou a pořádně rozmixujte. Můžete dochutit skořicí.

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

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

Strojírenský/á dělník/dělnice

NATURHOUSE Náchod
Kamenice 113, pasáž MAGNUM
tel.: +420 725 803 656

www.naturhouse-cz.cz

Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě
drátěného programu, ve skladu,
v logistice, v práškové lakovně
• Práce ve dvousměnném provozu

• Samostatnost,
zodpovědnost, přesnost,
manuální zručnost
• Odpovídající vzdělání

• Výborné platové
podmínky
• Práce ve stabilním
a slušném kolektivu

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

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

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

BYTY
* Koupím byt 1+1 nebo 2+1
v OV v panelákovém domě v Náchodě. Upřednostňuji lokalitu
sídliště Plhov, ulice Běloveská.
Rychlé, slušné jednání. Platba hotově. TEL.: 604 437 128
* Pronajmu jednopokojovou podkrovní garsonku (30 m2) u Masarykova náměstí v Náchodě. Nájem
4000,- Kč plus záloha na energie
1500,- Kč. Tel. 777 737 127
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnicích
v RD, povinná kauce. TEL.: 608 869
885
* Prodáme družstevní byt 1+1
(35 m2) ve 3. patře zatepleného
domu v N. Městě n/Met. - Malecí,
cena 790.000,- Kč, tel. 602 204 002.
* Vyměním částečně zrekonstruovaný byt 1+1 v Červeném Kostelci ve Lhotě v OV za stejný či
větší mimo Č. Kostelec v blízkosti
dostupnosti služeb. TEL.: 722 496
774
* Pronajmu byt v N.M.n/M., 3kk,
74 m2, po rekonstrukci, cihlový,
částečně zařízený, sklep, lodžie, nájemné 8500 Kč plus zálohy na energie, vratná kauce 2 nájmy. TEL.:
603 274 937
* Prodám družstevní byt 2+1
60 m2, 7. NP, v Náchodě na Plhově. Byt je slunný, pěkný výhled.
Plastová okna, jinak v původním
stavu. Cena 1.100.000 Kč. Tel:
602 363 759
* Pronajmeme přízemní apartmán – garsonku (28 m2) v Náchodě
Bělovsi s venkovní terasou do zahrady. Nájem 4000,-, záloha energ.
1600,-, kauce 4000,-. TEL.: 777 737
127
* Pronajmu družstevní byt 3+1
nebo 4+1 v Náchodě na Plhově.
Dlouhodobý pronájem seriozním
zájemcům. Kontakt: nachodbyt@
gmail.com

NEMOVITOSTI
* Prodám RD v Bělým u Police
nad Metují. Cena dohodou. TEL.:
606 56 49 30
* Koupím garáž v Hronově nebo
Velkém Poříčí. Platba v hotovosti.
Tel. 725 048 842
* Koupím garáž v Náchodě na Plhově. Platba hotově. Tel. 607 689 567
* Koupím les s pozemkem.Staří ani
výměra nerozhoduje. Platba hotově.
Horší stav nevadí. 773 585 290
* Prodej novostavby rodinného
domu v Hronově Velkém Dřevíči. Tel.: 608 935 340

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodám nebo pronajmu výrobně skladové prostory na Novém Hrádku. Užitná plocha cca
600 m2. Objekt je vytápěn, kancelář, soc. zařízení a parkování.
Více informací na tel. 774 224 446

ŠIKOVNĚ

* Pronajmu trafiku v centru
Náchoda na parkovišti. Prostory možno využít i pro jiný druh
podnikání. Tel. 608 143 570

776 622 777

www.realitytichy.cz
PRODÁM
* Prodám vestavnou sklokeramickou varnou desku značky
Mora. V dobrém stavu, používaná minimálně. Stáři necelé čtyři
roky. Sklokeramická v černé barvě,
4 varné zóny, dotykové ovládání,
návod v českém jazyce. Rozměry pro vestavbu: H 49 cm, Š 56 cm
Rozměr varné desky: H 50, 5 cm,
Š 59 cm. Kontakt na e-mail: lada.
petrankova@centrum.cz nebo tel.
602 103 775
* Prodám palivové dřevo suché
550,- Kč/m3. TEL.: 702 611 187
* Prodám palivové dřevo v metrech, půlmetrech – jasan, olše.
900,- Kč za rovnaný metr. TEL.:
776 327 208
* Prodám zachovalý, dva roky
starý, sprchový kout. Informace
na tel. č. 728 734 775.

KOUPÍM
* Koupím použitou vyřazenou autoplachtu. TEL.: 604 437 128
* HODINKY PRIM koupím
ciferníky, pouzdra, krabičky, záruční listy, ručky, korunky. Platba v hotovosti. Tel. 704 414 756
* Koupím československé bankovky od roku 1919, výměna. TEL.:
776 176 032
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy,
staré fotografie, reklamní fotografické materiály. TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní díly na hodinky PRIM
- pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky a další díly. Platba
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání i z období socialismu v jakémkoli stavu. TEL.:
603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční
ozdoby a vše o Vánocích. TEL.: 722
907 510
* Koupím starý nábytek i celou
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince
a bankovky, pohlednice a známky.
TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 564 930
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e-mail: echo@novinyecho.cz
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RYCHLE
* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky
zn. ITES, KDN aj..vláčky TT,
HO, MERKUR aj. aj., starožitný
a chromovaný nábytek, hudební nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj. věci, obrazy, porcelán, automoto díly,
atd.. Než něco vyhodíte, volejte
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj. staré časopisy,
komiksy, knihy, celé knihovny,
pohledy, známky, plakáty, aj. papírový materiál, bankovky, mince, LP desky, CD atd. TEL.: 777
579 920

Volejbalová škola 2019
Sportování opravdu pro každého.
DĚTI I DOSPĚLÍ

RŮZNÉ
* Nabízíme v lednu volnou kapacitu ubytování v Orlických
Horách, výhodná cena pro seniory, páry, rodiny i skupiny, vlastní strava, skiareal 400 m, na běžky ze dveří penzionu Cena
od 290,- info. 602 436 986

KURZ 1: téma OOV (odbití obouruč vrchem/prsty)
12., 19., a 26. ledna, 2. a 10. února
Tělocvična Na Králíčku, Nové Město nad Metují
Lektoři: Roman Ptáček a Káťa Řezníčková
V ceně 500 Kč je 5 dvouhodinových lekcí, materiální vybavení, trenérské vedení,
pronájem haly, tričko s logem školy, fotodokumentace, organizace miniturnaje.

Informace na tel. 603 863 891,
e-mail: info@volejbal-nm.cz
www.volejbal-nm.cz

* Hledám muže na pravidelnou
výpomoc na zahradě - Kramolna a
okolí. Tel. 605 105 170
* micheila 604 726 325
* Vyklízení půd, odvoz a likvidace
pozůstalostí. TEL.: 776 327 208
* Sháním spolehlivého řemeslníka na kompletní rekonstrukci bytu
2+1 v panelovém domě v Náchodě.
Jádro je již vybouráno. V případě
zájmu volejte na tel. 774 224 446

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Přijmeme

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

v Náchodě
Nejlépe důchodce,
na 4 – 5 hodin denně
Tel.: 602 145 222

PŘIJMEME
OBSLUHU

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

OBSLUHU PARKOVIŠTĚ

DO KASINA
V NÁCHODĚ

PotĜebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme
pĜedmČty všeho druhu - nábytek,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dĜevo,
nice, šperky, bižuterie, zbranČ,
hodinky, známky, odznaky apod.

starož.
obrazy,
pohledmince,

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozĤstalosti, z pĤdy,
i pĜi stČhování.
PO - ýT 9.00 - 16.00

Nabízím kompletaci
elektrorozvaděčů
Dle dokumentace – případná
tvorba dokumentace
Tel. 736 13 49 49

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810

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

ZĩSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PĩDU, SKLEP, DĩM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

TEL.: 722 907 510

TEL: 491 520 356,
720 042 671
R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 56,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

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

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

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

Koupelny - Interier

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

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

platnost do 31. 3. 2019 r.

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
Národní institut rozvoje uvádí
v Klubu NIRON v pořadu
MOJE TÉMA besedu

ZAHRADA
VAŠICH SNŮ

Chcete si vytvořit ráj na Zemi?
I z městské zahrady lze vytvořit
zahradu přírodní plnou dobrot
i vlastní lékárnu. Tvorba
zahrady je životní postoj,
i sebemenší krok se počítá.
Řekneme si, jak na to.

Úterý 22. ledna 2019
v 18.00 hodin,
Krámská ulice 29, Náchod
(1.patro). Věnovat se vám bude
nezkrotná zahradnice, návrhářka interiérů a přírodních zahrad
Radka Votavová. Pro rezervaci
volejte 773 220 773
Redakce novin Echo na vědomost
dává široké veřejnosti, že právě vyšel první kalendář projektu SVĚTLO TEMNOTY, jehož ambasadorem je finalista 18. ročníku soutěže
Muž roku David Jaček. Autorem
fotografií je Milan Junek, vítěz fotografické soutěže Photo Open. Fotografie vznikaly v ateliéru v severočeských Teplicích. Focení se spolu
s Davidem účastnila i Markéta Matoušová, Česká Miss Survival 2017.
Zakoupením kalendáře za pouhých

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

200 korun podpoříte neziskovou
organizaci „Život s koněm“ v Česticích. Kalendář je momentálně
k dostání v Kadeřnictví Adam a Eva
v Novém Městě nad Metují, další informace získáte na sociálních sítích.
David by touto cestou rád poděkoval za podporu Ofsetové tiskárně
Uniprint Rychnov nad Kněžnou
a firmám Elektroforming, ANDY
design a Ryjeme.cz.
Připravila Laďka Škodová,
foto Mirek Brát

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

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

Ples v gala
Ples města Broumova proběhne
v sále tamního KD Střelnice 19.
ledna od 20 hodin. Na návštěvníky
i tanečníky čeká bohatá tombola.
K tanci a poslechu hraje skupina
Prima Jazz Band.

Zlatý úspěch
náchodských
házenkářů
Družstva náchodských mini žáků
a přípravky se zúčastnila vánočního
turnaje ve Velké Bystřici. Obě družstva se postupně utkala se stejnými
soupeři, jen každé ve své věkové kategorii. Dukly Praha A a B, Kostelce
na Hané, Telnice, Sokolnice a Žeravic.
Celkem je tedy čekalo sedm náročných utkání.
Mini žáci ve své části turnaje porazili Žeravice, Kostelec na Hané, Sokolnice, Duklu Praha B, remizovali
s Telnicí, prohráli s Velkou Bystřicí
a Duklou Praha A (celkovým vítězem turnaje) a právě nešťasná prohra
s Duklou, která se udála v samotném
závěru utkání znamenala ve vyrovnaném turnaji páté místo pro náchodské mini žáky.
Družstvo přípravky postupně porazilo Duklu Praha A i B, Kostelec
na Hané, Telnici, Sokolnici, Žeravice
a remizovalo s domácí Velkou Bystřicí. Za předvedené výkony a bojovnost tedy zasloženě obsadili první
místo a odvezli si zlatý pohár a medaile. Všem velký dík a jen tak dál.
Na fotografii zleva Matyáš Šmehlík, Patrik Vostřes, Jan Andrejs, Jan
Říha, Boris Vymětalík, Jiří Galba, Jan
Korec a David Khoi

str.

Tel./Fax: 491 424 522
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Pro Náchod dobrý začátek
K prvnímu letošnímu mistrovskému utkání východočeské ligy jeli
v sobotu náchodští basketbalisté
do Jaroměře na horkou palubovku
týmu, který je kandidát na postup
do II.ligy. Kompletní sestavy obou
týmů před zápasem signalizovali vyrovnaný souboj a navíc domácí měli
Náchodu co vracet, jelikož v prvním
kole soutěže prohráli v Náchodě
na stavebce 71:55.
Začátek zápasu byl z obou stran
nervózní a první koš přišel až po třech
minutách hry, navíc padl do domácího koše a od tohoto okamžiku to

s domácím týmem Jaroměře šlo
z kopce, o minutu později bylo skóre 0:8 a do poločasu se stav vyšplhal
na 24:44 pro Náchod. O přestávce si
domácí trenér svolal své hráče do šatny na poradu, ale ani to nepomohlo
a ve III. čtvrtině byli domácí na ručník. Do poslední 10.min části náchodští poslali do hry i zbytek týmu
z lavičky a tito dohráli zápas ke konečnému stavu 84:51. Sestava Náchoda:
Prouza, Čermák, Sarpong, Vaněček,
Martinec, Tondr, Klimek, Chvojka,
Hubka, Pavlů, Poprašič a Hátle.
předseda oddílu

U nás si můžete vydělat

40 – 50 tis. Kč / měsíc
na pracovní pozici

ŘIDIČ KAMIONU MKD
- Moderní vozový park
- Možnost volby víkendového režimu
- Velmi slušné pracovní podmínky ve firmě
s více jak 27-letou tradicí
Bližší info: www.pjpt.cz/kariera
nebo na tel.: 603 882 301
MEMORIÁL LÁDI KALOUSE
V sobotu 15. prosince 2018 vstoupil
MEMORIÁL LÁDI KALOUSE, turnaj
ve stolním tenise, do druhé desítky.
V novoměstské tělocvičně na Malecí
se konal již 11. ročník Moták Cupu.
Největším sympaťákem turnaje byl
„zvolen“ Zdeněk Vojtěch, Láďa Hejkal
získal uznání jako nejstarší hráč turnaje. A konečné umístění? 1.místo Kamil
Belák, 2.místo Leoš Matoulek, 3.místo
Roman Kalous, 4.místo Luděk Rydlo.
Příjemné zázemí poskytl všem tradičně
Bar U Motáků. Pořadatelé zároveň děkují za laskavou podporu společnostem
PRIMÁTOR a.s. Náchod, AMMANN
Czech Republic a.s. Nové Město nad
Metují, Deva Nutrition a.s. Nové Město
nad Metují a všem ostatním, kdo přispěli na ceny pro účastníky turnaje.
Foto Jana Šefcová

