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Náchodští powerlifteři slaví úspěchy

DĚTSKÝ
KARNEVAL

z pohádky do pohádky
2.února 2019 tělocvična
v Náchodě Starém Městě (Bražci)
od 16.00 do 17.15 hodin.
S sebou si vezměte přezůvky
se světlou podrážkou.
Vstupné je 20,-Kč. Občerstvení
nebude možné zakoupit.

Ples i karneval

SDH Božanov a obec Božanov
jsou pořadateli Hasičského maškarního plesu, který se uskuteční
v Obecním domě v Božanově 25.
ledna. K tanci a poslechu bude hrát
skupina Doteky. Zkrátka nepřijdou
ani děti. Pro ně bude určen Hasičský maškarní karneval, který se
uskuteční o den později tamtéž.

Mysterium přírody
V lapidáriu dobrušské radnice
je až do 31. ledna otevřena výstava
s názvem Mysterium přírody. Jejím
obsahem jsou fotografie Luboše
Doležala.

Už je to rok, kdy jsme vás
na těchto stránkách poprvé seznámili s úspěchy našich náchodských
powerlifterů z mistrovství světa.
A nyní se máme opět s čím pochlubit, protože loňské výkony a úspěchy znovu stály za to!
Náš vrchol byl na World Powerlifting Championship 2018 na Slovensku v Trnavě. Jako vždy se někomu
dařilo více a někomu méně, ale jako
celek jsme dopadli výborně a úplně
nejdůležitější je, že držíme už zase
při sobě a hrdě, čestně a na úrovni
reprezentujeme Česko a Náchod
ve světě.
Je skvělé, že chceme v Náchodě
založit tým „Bivoj Hammer Powerlifting Team Náchod“ a už nyní
máme budoucí dva členy, kteří se
stali mistry světa v benchpressu,
jeden je dokonce světový rekordman v nejmladší kategorii T - 16-17
let, což je obrovská deviza, neboť
na práci s mládeží chceme hlavně
v budoucnu stavět, tyto dva mladíky rozvíjet a zlepšovat. Také chceme
přilákat další mládež, mladé, starší
ale i Masters ženy a muže.

Myslím, že všichni můžeme být
s rokem 2018 spokojeni a tímto také
děkujeme svým rodinám, nejbližším, přátelům, kamarádům, známým i vám všem dalším, co nás podporujete a fandíte nám. Věřte, že to
pro nás moc znamená, moc si toho
vážíme. Ještě je na místě poděkovat některým lidem jmenovitě, a to:
Martinu Kuchaři, Tomáši Jirmanovi,
Michalovi Vostřesovi, panu starostovi Janu Birke, panu doktorovi Aloisi

Vejmolovi, Jiřímu Maryškovi, Jiřímu
Havrdovi, Lence Havrdové a Michalu Ungrádovi. Velké poděkování
patří i našim sponzorům a partnerům, bez kterých by toto všechno
také nebylo možné: Město Náchod,
Saar Gummi Červený Kostelec, Lion
Nutrition, město Červený Kostelec,
Fitness Titanus, finanční poradce
Matěj Truxa, Petr Mazáč, Josef Mazáč a Laguna Náchod.
(redakčně kráceno) Milan Suk

ZIMNÍ
VÝPRODEJ

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

www.kramjeans.cz

Gate

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

Ve školním roce 2018/2019 zahajujeme již podevětadvacáté

KURZY:

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

Přihlášky:

A - 774 374 784
N - 603 440 969
E-mailem:
A - pavel_hrabec@centrum.cz
N - lada.petrankova@gatenachod.cz
Více informací najdete na naší internetové stránce:
www.gatenachod.cz a na Facebooku

Východní Čechy, konkrétně pak obec Deštné v Orlických horách patří mezi
kolébku skibobového sportu u nás. Připomeňme, že podle dochovaných
patentových spisů z roku 1891 byl vynálezcem skibobu jistý J. C. Stevens
z USA. První veřejný závod v jízdě na skibobu se u nás konal již v roce
1914 na ještědské sáňkařské dráze v Liberci. Od roku 1969 je oficiálně organizován skibobový sport v naší republice. Když se skibob jako nové sportovní náčiní objevil v roce 1914 v Liberci, ihned zaujal i milovníky zimních
sportů z Orlických hor. Připomíná to i expozice Muzea v Deštném.
Foto echo

Telefonicky:

PŘIVÝDĚLEK

HLEDÁME SPOLEHLIVÉHO DISTRIBUTORA
NOVIN ECHO PRO ČERVENÝ KOSTELEC.
Více informací na tel. 602 103 775

VÍNO OD NÁS
radost z dobré volby

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

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Kdo dobře žil, ten v srdcích neumírá.
Dne 21. ledna 2019 uplyne 5 let,
co nás navždy opustil

pan Milan Holubář z Náchoda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 17. ledna 2019 uplynulo pět smutných let,
kdy nás navždy opustil manžel, otec a děda,

pan Petr Chvátal.
Stále vzpomínáme.
Manželka a děti s rodinami.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Kraj otevřel zrekonstruovaný školní statek v Hořicích
Žáci zemědělské akademie v Hořicích mají možnost se vzdělávat
v nejmodernějším prostředí. Oficiálně předat do užívání rekonstruovaný objekt za více než 90 milionů
korun škole přijeli představitelé kraje náměstkyně hejtmana Martina
Berdychová a radní Václav Řehoř.
„Zemědělský školní statek je jediným zařízením v našem kraji. Nově
dostává moderní podobu. Ukončená obnova objektů statku není posledním krokem úprav areálu. Naší
společnou vizí je vytvořit v Hořicích
zemědělské hospodářství, které by
nabízelo aktivity i základním školám
a široké veřejnosti. A protože o absolventy zemědělských škol je velký
zájem, tak také chceme, aby byli co
nejlépe připraveni pro vstup na trh
práce,“ vysvětluje Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.
„Modernizace školního statku
v Hořicích zahrnovala stavební

práce, vybudování nové odborné
učebny, úpravy areálu cvičných
stájí a také zajištění propojení
školního hospodářství a terénních
úprav. V rámci pořízení nového
vybavení se žáci školy setkají s úplně novými technologiemi, které
výuku přiblíží modernímu podnikatelskému prostředí,“ doplňuje
radní Řehoř.

VZPOMÍNKA

Projekt Modernizace cvičné stáje
pro skot Gymnázia, střední odborné
školy, středního odborného učiliště
a vyšší odborné školy Hořice za více
než 90 milionů korun byl podpořen
z Integrovaného regionálního operačního programu. Zemědělská akademie
v Hořicích je po dokončené rekonstrukci chovných stájí jednou z nejmodernějších škol ve svém oboru v kraji.

Setkání s legendou

Dne 19. 1. 2019 uplynulo 16 let, co nás navždy
opustila naše maminka,

Příznivci legendární české herečky
Dany Medřické se mohou těšit na besedu, která proběhne v Novém Městě
nad Metují (v městské knihovně) 30.
ledna od 18 hodin. Protagonistkou
besedy je Bohumila Spisarová, autorka knihy Vaše Dana Medřická.

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

Přednáška v polštině

VZPOMÍNKA
Dne 9. ledna 2019 uplynulo 20 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek,

pan Jiří Řebíček z Náchoda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcery Jiřina a Sylva
a syn Miloš

Senior klub v Náchodě
„HARMONIE 2“ RYBÁŘSKÁ 1819
ÚNOR 2019
Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny
na pravidelné čtvrteční programy, kde se sejdeme v únoru:

 čtvrtek 7. 2. od 14 hod.
„VINOBRANÍ“
– opereta Oskara Nedbala, archivní záznam pro pamětníky
a příznivce lehké klasiky;

 čtvrtek 14. 2. od 14 hod.
„Přírodní krásy a památky Slovenska“
film ze své cesty promítne a bude i vyprávět p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 21. 2. od 14 hod.
„Krajinou domova – Orchidejové hory a Panenská říční údolí“
promítání pro nás připravil p. Otto Mach;
 čtvrtek 28. 2. od 15 hod. „Masopustní veselice“

v restauraci Reduta /Plhovská ul./ pro dobrou náladu i k tanci nám
zahrají „Roušarovci“.
Přijďte se pobavit a návštěvníci v masce budou mít vstup zdarma.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů starší generace, i když
nejsou členy naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod
Pozn. Účastníci pobytů v Lučanech n.Jizerou /červen a červenec/ a v září na Pálavě
v Bořeticích přijďte zaplatit zálohy (2000,-Kč /os) v klubovně Harmonie 2 od 28. ledna do 14. února vždy v pondělí nebo čtvrtek po programu od 15.30 do 16 hod.
Zájemce o pobyt v v Lučanech n. Jizerou bychom rádi informovali, že ještě zbývá
několik volných míst v termínu od 29. 6. do 6. 7. Informace u A. Polákové na tel.
775 242 562 /po 19.hod./, nebo také u V. Pošmury na tel. 776 117 997.

Na sousedním Rychnovsku je vyhledávaným zimním lyžařským střediskem
bezesporu obec Deštné v Orlických horách. Tradiční sjezdovka je zde z vrcholu Studeného vrchu – obsluhovaná dvousedačkovou lanovkou (z 659
metrů nad mořem vás vyveze do výšky 867 metrů). Studený vrch nabízí krásný pohled do kraje Podorlicka a za dobré viditelnosti je možné vidět třeba Kunětickou horu u Pardubic nebo Krkonoše i s nejvyšší horou
Sněžkou. Krásnou viditelností však bohužel neoplýval čas pořízení našeho
snímku.
Foto Mirek Brát

Nebývá tak časté, abychom vás
zvali na přednášku v cizím jazyce.
Jedna taková se uskuteční v Městském muzeu v Jaroměři. Přednášet
vám bude Jaroslaw Zurawski, ředitel muzea z polského města Ziebice (partnerského města Jaroměře).
Tématem přednášky bude zejména
ziebická muzeální expozice historických domácností. Přednáška začíná 14. února v 17 hodin – vstup
na ni je volný. Pro účastníky přednášky bude k dispozici i tištěný průvodce v češtině.

Nové centrum polygrafických oborů nabídne
žákům kvalitní a bezpečnou výuku
Ve Velkém Poříčí vzniklo za bezmála 80 milionů korun Centrum odborné přípravy polygrafických oborů při Střední škole průmyslové,
textilní a polygrafické. To nabídne nové prostory pro praktickou výuku
žáků včetně odborných učeben a dílen pro předtiskovou přípravu, tisk
a zejména pro dokončovací zpracování tiskovin, které v současné polygrafické produkci nabývá na významu pro uplatnění výrobků na trhu.
Dodavatel stavby Průmstav Náchod zahájili práci 1. září 2017 a předmětem veřejné zakázky byla realizace stavebních prací na budově školy
v objektu Krausova 215 ve Velkém
Poříčí. Výstavba zahrnovala také vybudování sociálního zařízení pro žáky
a pedagogy, rekonstrukce střechy,
topení, rozvodů vody a kanalizace,
elektroinstalace a instalaci vzduchotechniky.
„Výstavbou jsme získali nejlépe
vybavené centrum pro výuku polygrafických oborů v rámci České republiky.
Nové technologie, moderní prostory
i zázemí výrazně zkvalitní výuku polygrafických oborů, ale budou je využívat
i žáci dalších oborů, jako je například
modelářství a návrhářství oděvů, které škola nabízí v Červeném Kostelci.
Novým centrem jsme také vyřešili roztříštění dílen do několika budov, mezi
kterými museli žáci přecházet. Zvýšili
jsme tím i jejich bezpečnost, protože
děti na cestě přecházely přes vozovku
i železniční trať,“ uvedla náměstkyně

pro školství a kulturu Martina Berdychová (Východočeši).
Kraj za téměř 10 milionů korun
pořídil do Velkého Poříčí technologie pro digitální přípravu tiskových
forem, nové počítače do učebny, technologie pro velkoformátovou lamina-

ci a také technologie výseku, rylování
a frézování na plotru CNC, dále stroje
na řezání a gravírování laserem.
„Nové centrum odborné přípravy
je skvělé a žákům pomůže v získání
praxe a zkušeností uplatnitelných v zaměstnání. Nesmíme ale usínat na vavřínech, další vývoj je potřebný a vyžaduje nové technologie. Areál školy ještě
není plně využit, jak bychom chtěli, ale
očekávám, že do několika let ve Velkém
Poříčí vybudujeme školu, kterou nám
bude každý v kraji závidět,“ doplnil ředitel Střední školy průmyslové, textilní a polygrafické Josef Matyáš. (red)

Foto: Martina Berdychová (vlevo) při prohlídce polygrafického centra

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Královéhradecký kraj jako jediný v republice
splnil závazky vůči zdravotníkům dané vládou
Nárůst 10 % základních tarifních mezd včetně příplatků
na směnnost sester je výsledek kolektivního vyjednávání
zdravotnických odborů s vedením nemocnic, které jsou
ve správě Královéhradeckého kraje. Tento nárůst byl kdysi
zdravotníkům přislíben Ministerstvem zdravotnictví a jak
nám potvrdil Aleš Cabicar, náměstek hejtmana odpovědný za krajské zdravotnictví, náš kraj je zatím jediný, který
tento slib, byť daný někým jiným, vůči svým zdravotníkům
splnil. Při této příležitosti jsme položili panu náměstkovi
několik dalších otázek.
* Pane náměstku, bylo pro kraj obtížné dosáhnout takového navýšení, které přislíbilo ministerstvo?
„Kolektivní vyjednávání jsou vždy kompromisem mezi
možným a chtěným. Musím říci, že jsem se úvodních kol
sám zúčastnil a požádal naše ředitele nemocnic i zástupce
odborů zejména o rychlost, protože neuzavření dohody
před koncem roku 2018 by bylo z mého pohledu nežádoucí
a způsobilo by nejistotu našich zaměstnanců. V době, kdy
je v celé republice akutní nedostatek sester a lékařů, by to
mohlo vést k pocitu marnosti a možná i odchodu části personálu, který doposud zůstal našim pacientům a nemocnicím věrný. Rád bych ale zdůraznil, že navýšit v takové míře
platovou úroveň by nebylo možné po důkladné analýze
nové úhradové vyhlášky a také, a to v případě Oblastní nemocnice Náchod, kvalitního vedení ze strany představenstva v čele paní ředitelkou Ivanou Urešovou a také snahou
a pochopením jednotlivých primariátů a primářů včetně
ekonomického vedení jejich oddělení. Oběma stranám
za to velmi děkuji.
* Naše nemocnice se neobejdou bez dotací, jaké částky
jste obhajoval v krajském zastupitelstvu?
„Raději než dotace bych použil výraz vyrovnávací platba. V krátkosti řečeno mezi krajským, to znamená veřejným zdravotnictvím a soukromým je hlavní rozdíl v tom,
že mnoho lukrativních výkonů z hlediska výše úhrad
od pojišťoven bylo v minulosti převedeno do soukromé
sféry. Samozřejmě privátní sektor je vždy motivován výší
dosaženého zisku. V našich zdravotních zařízeních to
ale není možné, neboť musíme zajistit kvalitní zdravotní péči i v oborech, které tak lukrativní z hlediska úhrad
nejsou a proto vytvářejí ztrátu. Jako příklad mohu uvést
třeba pediatrii, neurologii, chirurgii nebo internu. Neznamená to, že ztrátová oddělení zavřeme, ale musíme nemocnici pomoci alespoň částečně uhradit takto vzniklou
ztrátu. Poslední zasedání krajského zastupitelstva v roce
2018 schválilo mnou předkládaný materiál na celkovou
výši vyrovnávací platby 140 milionů korun pro všechna

krajská zdravotnická zařízení v roce 2019 a další prostředky máme na kapitole v rezervě. Sama Oblastní nemocnice
Náchod (ONN) má schválenou vyrovnávací platbu ve výši
78 milionů korun. Tady bych chtěl zdůraznit, že ONN není
pouze nemocnice přímo v Náchodě, jak je mnohdy špatně
interpretováno, ale je to uskupení zdravotnických zařízení
nemocnice v Broumově, léčebny dlouhodobě nemocných
v Jaroměři, psychiatrické léčebny v Novém Městě nad Metují, pracoviště klinické biochemie a diagnostiky v Opočně
a v neposlední řadě nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.
Celá skupina Oblastní nemocnice Náchod pak tvoří cca
60 % zdravotnických výkonů a tržeb v celém kraji.“
* Jsou nějaké změny, které čekají na pacienty v náchodské nemocnici v příštím roce?
„Poběží druhý rok výstavby, tak bych velmi rád poprosil
o trpělivost, nebude to trvat věčně a rok 2020, kdy mají
nové pavilony být v provozu, se blíží. Rovněž tak primariát ARO (anesteziologicko resuscitační oddělení pozn.
redakce) povede od 1. dubna MUDr. Petr Štěpánek, který
byl vybrán komisí a jehož již jmenovalo do funkce primáře
ARO představenstvo nemocnice. Panu Štěpánkovi blahopřeji a těším se na spolupráci. Pan primář Antonín Housa,
který toto oddělení vedl obdivuhodnou řadu let, odchází
na vlastní žádost a já bych mu při této příležitosti chtěl poděkovat za vše, co pro náchodskou nemocnici a pacienty
vykonal.“
Děkujeme za rozhovor.
Připravil Karel Petránek

Oprava železničního viaduktu
u Nového Města nad Metují (viz.
fotografie) sice probíhala současně s rekonstrukcí silnice třetí třídy
v linii Krčín – Spy, jednalo se však
o dvě různé stavby s různými zadavateli. Rekonstrukci silnice financoval Královéhradecký kraj, železniční viadukt se „přisál“ na rozpočet
Správy železniční dopravní cesty.
Foto Mirek Brát

Tel./Fax: 491 424 522
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 166.
Vážení a milí čtenáři,
Mnoho našich potenciálních zákazníků se mě
ptá zda je pro ně naše služba vhodná…
Ze zkušenosti minulého roku mohu již zformulovat důvody, proč se někdo stane naším
zákazníkem.
Hlavním důvodem, který spojuje všechny
naše zákazníky je to, že chtějí v každém období platit za spotřebované energie (spotřebovaný plyn a silovou elektřinu) co možná
nejméně je v této republice možné.
A tento hlavní důvod je doplněn o několik dalších poddůvodů:
1) Uvědomuji si, že nejsem a ani nechci být odborník v této oblasti
2) Nejsem schopen či ochoten tomu věnovat náležitý čas a dělat to pravidelně, ne jenom nárazově
3) Nejsem schopen či ochoten sledovat pravidelně situaci na trhu s energiemi
4) Nejsem schopen či ochoten studovat všechny smluvní a jiné právní aspekty vztahu s dodavateli energií
5) Nejsem schopen či ochoten stále hlídat termíny možného ukončení se svým dodavatelem
energií
6) Uvědomuji si, že pokud mi někdo něco nabízí zadarmo, tak to zcela určitě zadarmo ve výsledku nebude
7) Uvědomuji si, že zvýše uvedeného jsem
oproti dodavatelům energií ve velmi nevýhodném postavení
8) Uvědomuji si, že má síla jako jednotlivce
z výše uvedeného je velmi omezená
9) Uvědomuji si, že když ale v této oblasti nebudu dělat nic, tak se také nic nestane a budu
v drtivé většině případů platit za totéž mnohem a mnohem více než ti to se „starají“
10) Uvědomuji si, že mnoho tzv. lákavých nabídek, je ve skutečnosti jenom profesionální

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.

marketingový tah
dodavatelů (takovéto prémie AŽ
do …, nižší výdaje
AŽ o …%, aukce
nebo výběrové řízení zdarma)
Asi by se jistě dali
najít i další důvody… A tedy proč třeba zrovna naše služba
JES. Protože:
1) Je to služba plně profesionální a zákazníkem
placená (viz ceník na našich www.)
2) Zodpovídáme se pouze našim zákazníkům
(viz smlouva na našich www.)
3) Nejsme závislí ani finančně ani majetkově
na žádném z mnoha desítek dodavatelů energií (viz záložka dodavatelé na našich www.).
Jsme SKUTEČNĚ na dodavatelích energií nezávislí.
4) Plníme ten hlavní důvod viz výše a pracujeme profesionálně za splnění stanovených cílů
každého našeho zákazníka
5) V případě jakýchkoliv problémů ve vztahu
k dodavatelům zákazníka profesionálně zastupujeme
6) Vše výše uvedené děláme pro zákazníka
pravidelně a dlouhodobě (nejsme žádná jednorázovka)
A teď již trochu informací z trhu po novém roce:
po dramatickém zvýšení cen silové elektřiny
(mnohde v kombinaci se zvyšováním stálých
měsíčních platů) dochází i ke prudkému zvyšování cen plynu a to např. u Innogy Energie s.r.o., ČEZ Prodej a.s., Armex Energy, a.s.
a mnoha dalších..
To se ovšem všech našich zákazníků vůbec
netýká…
S úctou Váš

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

Vyšlo 57. číslo sborníku Rodným krajem
V prvních prosincových dnech spatřilo světlo světa další 57. číslo vlastivědného sborníku Rodným krajem. Také
toto vydání, podobně jako to červnové,
je z podstatné části věnováno osmičkovým výročím. Dozvíte se tak o událostech, které se odehrály v našem regionu
v říjnu a listopadu 1918, pojednáno je
o osudech dvou válečných pilotů z Teplic nad Metují, kteří létali v období první
světové války. Vzpomenuto bude několika články na Karla Čapka, zejména
na jeho poslední týdny života na podzim 1938. V souvislosti s rokem 1948
a nastolením komunistické diktatury je
v aktuálním Rodném kraji otištěn článek, který popisuje dramatické okolnosti

odchodu hronovské rodiny Jandáčků
do emigrace. Kromě témat, která se váží
k různým výročím, se 57. číslo věnuje mj.
úpické pobočce České astronomické společnosti, historii hornictví v Markoušovicích, či některým významným regionálním osobnostem. Velmi hezké pojednání
věnoval do tohoto vydání Rodného kraje
„otec zakladatel“ sborníku František
Drahoňovský, který se vyznává ze své lásky k jeho rodnému kraji, který leží uprostřed Českého ráje.
To vše a ještě mnoho dalšího zajímavého čtení nabízí na dlouhé a pohodové večery 57. číslo Rodného kraje. Informace
o distribuci na tel.: 491 465 919, e-mail:
mksck@mksck.cz.

Tváře první
republiky
Galerie 102 ve Velkém Poříčí
vás zve na výstavu kreseb s názvem
Tváře první republiky. Výstava
představí portréty dvanácti osobností z Královéhradeckého kraje,
které ovlivnily naši zemi před druhou světovou válkou. Autorkou
kreseb je Jana Bačová Kroftová,.
Výstava je otevřena do 25. ledna.

Vánoční stromky dosloužily a nastal čas s nimi, trochu cynicky, naložit
jako s odpadem. Na snímku svoz vánočních stromků v Náchodě realizovaný tamními Technickými službami. Využití vánočních stromků?
Mohlo by to být dobré krmivo pro zvířata. Ovšem, je zde riziko zapomenutých háčků na ozdoby, z toho důvodu například vánoční stromky
odmítají zoologické zahrady. A jak je to s druhotným využitím zelených
symbolů Vánoc ve světě? Podívejme se k našim rakouským sousedům.
Ve Vídni se svezené vánoční stromky po separaci od ostatního materiálu
využívají jako palivo do tamější elektrárny. Elektrárna na lesní biomasu
Simmering zpracuje více než 600 tun vánočních stromků a vyrobí tím
elektrickou energii do 90 000 vídeňských domácností.
foto echo

Josefovské
plesání
Klub přátel Josefova zve na 29.
Josefovský ples. Uskuteční se v sále
Důstojnické besedy v Jaroměři –
Josefově 26. ledna od 20 hodin.
K tanci a poslechu zahraje hudební
těleso Skelet z Ústí nad Orlicí. Chybět pochopitelně nebude ani předtančení či bohatá tombola.

Klasické vývěsky na objektu náchodské radnice nyní doplnila i elektronická úřední
deska, která přináší moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů. Mezi
hlavní přínosy tohoto řešení patří možnost nepřetržité komunikace s veřejností.
Způsob zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce splňuje všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
Foto echo

Peníze na nové cyklotrasy
Vznik nových dálkových a na ně
navazujících cyklotras podpoří Královéhradecký kraj prostřednictvím
svého dotačního programu částkou
přes osm milionů korun. Celková
hodnota plánovaných akcí je téměř
30 milionů korun. Stavebních úprav
se dočkají novoměstské ulice Železova
louka a Chlístovská, připravuje se vznik
nové stezky pro pěší a cyklisty lesem
Obora a na Cyklookruhu Rozkoš přibydou dva úseky. V případě stezky lesem
Obora se jedná o přípravnou fázi, tedy
o pořízení dokumentace pro stavební
povolení, v ostatních již o samotnou
realizaci.

„Do dotačního programu podali žadatelé osm žádostí o dotaci s požadavkem
na více než deset milionů korun. Hodnotící komise navrhla vyhovět čtyřem
žádostem v celkovém objemu přes osm
milionů korun,“ říká radní Pavel Hečko
odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.
Podpořit bylo možné dva účely, a to
přípravu či vlastní realizaci akcí, které
jsou v souladu s Nadregionální strategií
Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů. Po schválení zastupitelstvem uvolní kraj finanční
prostředky z rozpočtu pro tento rok.
(tz-khk)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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ČR patří mezi skládkovací velmoci EU. Dle dat končilo v uplynulých letech
v ČR na skládkách 48,3 % komunálního odpadu, materiálově bylo využito
pouze 34,8 % komunálního odpadu. Přitom závazné evropské cíle, které musí
ČR k roku 2020 splnit, stanovují zvýšit podíl materiálového využití a recyklace
na 50 % a snížit tak v případě ČR skládkování odpadu na minimálně 30 %.
V roce 2030 pak pravděpodobně dojde i k celoevropskému omezení skládkování na pouhých 10 %.Čekají nás složité odpadové časy... foto echo
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Svoji první, avšak nelegální, výhru
v novém roce si spěchal užít dosud
neznámý pachatel, který se vloupal
do jedné z heren v Broumově. Při předchozím hraní na automatech asi neměl
štěstí, tak se rozhodl si to s hracími
automaty rozdat po zavíračce, s páčidlem. V úterý 1. ledna 2019 mezi třetí hodinou ranní a desátou dopoledne
po rozbití skleněné výplně a poškození
několika dveří neznámý poberta vnikl
do prostor herny. Tam vypáčil 9 hracích
automatů a jeden další při pokusu o vypáčení poškodil. Z automatů pak odcizil finanční hotovost přesahující 30.000
korun. Co učinil s „výhrou“ se zatím
samozřejmě neví, ale že aspoň část odcizených peněz skončí opět v automatech, je víc než pravděpodobné. Po pachateli přečinu vloupání začali policisté
pátrat. V případě dopadení mu hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.
(EP)
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Vloupání do herny
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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

WI~<b[CB-[<ryI8/]:
ADAPT electronic CZ s.r.o.
se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov,
zabývající se výrobou v oblasti elektroniky
a kabelové konfekce, hledá nové

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY
• Jednosměnný provoz, nové pracovní prostředí aj.
• Možnost práce na HPP, nebo zkrácený pracovní úvazek

rûÃÇäéÄÝÝôò·Ýäô·éäËÃË«½ĀÃ½ßÝÖÛÖ½ÄüÃÝÙô«ÝÃĀÙÃȳ
ĂǜǢǛôûĀºËéßÄü¨Ë·äü¨ôËĀòÝ£ÙÄÖÙËôÛÄ¨«ÝäËÙ«ä¨Ä«º¨ËÝäôéȳ
BÄÃÃÄéÝûË·äü¨ôËĀòÄÖ½éÝûȳ
rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙäÄÙÖÙË£ÙÃé]:IT½éÝȭ
gbIWC:C¨Ë
ÝºËÝº½«ºǜǢǟǞȹ-ȮǠǟǢǛǜC¨Ë
b½ȳȭǟǤǟǢǢǛǢǛǛȮõõõȳéäËÙÄºȳĀ

• Benefity - stravenky, příspěvky na dopravu a dovolenou,
možnost dalšího vzdělávání – např. NJ

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

• Nástup možný ihned nebo dle dohody

Strojírenský/á dělník/dělnice

Tel.:733 125 661, e-mail: info@adapt-electronic.cz

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici

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

Bližší informace: Ing. Jaroslav Voborník,
e-mail: vobornik@agrocs.cz, tel. 604 229 428, 491 457 100

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

Povídky
novoměstské
DDM Stonožka Nové Město nad
Metují pořádá již VII. ročník literární soutěže Povídky novoměstské. Soutěžící ve věkových kategoriích od 10 do 19 let budou bojovat
nejen o nejlepší povídku, ale i komiks. Bližší informace poskytne
například web DDM Stonožka.

Senior taxi
V Červeném Kostelci se
od loňského roku úspěšně rozvíjí projekt Senior taxi, který
pomáhá starším spoluobčanům
při cestách k lékaři, na nákupy,
úřady apod. Určen je občanům
Červeného Kostelce starším 70
– ti let či držitelům karet ZTP
a ZTP/P.

Výročí Českého
červeného kříže
V prostorách Informačního centra
v Teplicích nad Metují se do 22. února
uskuteční výstava věnovaná Českému
červenému kříži (ČČK). Dedikována je
nejen 70 letům existence činnosti ČČK
v Teplicích nad Metují, protože zároveň
hnutí symbolizované červeným křížem
slaví 100 let existence v Československu. Celosvětově působí již 155 let.
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ

NEMOVITOSTI

BYTY
*Pronajmu dlouhodobě zrek. podkrov. byt 3+1, v 1.NP, 103m2, v RD
se zahradou ve Vysoké Srbské. Náj.
6.000Kč + voda 1.000,- + el. + plyn +
kauce. Tel. 608 903 050
*Prodám byt-garsonku 30 m2
v centru Náchoda u Slavie. Cena
1.030.000,- Kč. Cena zahrnuje veškerý servis vč. právníka, úschovy
atd. Balkon, sklep, parkovací místo v ceně. Přímo od majitele. TEL.:
603 869 469
*Pronajmu garsonku a byt 1+1 obojí
základně zařízené v Náchodě. TEL.:
603 378 374 po 18.hodině
*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

*Koupím garáž v Náchodě na Plhově.
Platba hotově. Tel. 607 689 567
*Koupím les s pozemkem. Stáří ani
výměra nerozhoduje. Platba hotově.
Horší stav nevadí.773 585 290
* Prodám RD v Bělým u Police
nad Metují. Cena dohodou. TEL.:
606 56 49 30
*Prodej novostavby rodinného
domu v Hronově Velkém Dřevíči.
Tel.: 608 935 340
* Sháním chatu, chalupu, domek
v okolí Náchoda do 20 km na všechny
směry, nabídněte na tel. 774 777 072
* Koupím garáž v Hronově nebo Velkém Poříčí. Platba v hotovosti. Tel.
725 048 842

NEBYTOVÉ PROSTORY

*
Hledám pronájem bytu 1+1
nebo
garzonky
v
Náchodě.
Tel 739 946 998
*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 86 98 85
* Prodám družstevní byt 3+1 v Novém Městě nad Met. Nad stadionem.
Volejte 723 656 218
*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

776 622 777

*Pronajmu trafiku v centru Náhoda na parkovišti. Prostory možno
využít i pro jiný druh podnikání.
Tel.608 143 570
* Prodám nebo pronajmu výrobně
skladové prostory na Novém Hrádku. Užitná plocha cca 600m2. Objekt
je vytápěn, kancelář, soc. zařízení
a parkování. Více informací na tel.
774 224 446

PRODÁM
*Prodám palivové dřevo v metrech, půlmetrech – jasan, olše.
900,-Kč za rovnaný metr. TEL.:
776 327 208
*Prodám 2x dveře plné 65 cm, 1x sud
kovový s víkem na 200 l, 1x trenažér
Orbitrek. TEL.: 704 713 019
*Prodám palivové dřevo suché 550,-.
Kč/m3. TEL.: 702 611 187

KOUPÍM

www.realitytichy.cz
2

*Prodám družstevní byt 2+1 60m ,
7.NP, v Náchodě na Plhově. Byt je slunný, pěkný výhled. Plastová okna, jinak
v původním stavu. Cena 1.100.000Kč
Tel: 602 363 759
*Pronajmu družstevní byt 3+1 nebo
4+1 v Náchodě na Plhově. Dlouhodobý pronájem seriozním zájemcům.
Kontakt: nachodbyt@gmail.com
* Rozvedená žena koupí 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 větší byt nebo
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel. 775 777 073

* 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 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

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

hledá pro svoji provozovnu kosmetiky

SEŘIZOVAČE STROJŮ, ÚDRŽBÁŘE
Požadujeme:
· SPŠ nebo SOU technického směru
· znalost kovoobrábění vítána
· znalost výrobních zařízení
v kosmetické výrobě výhodou
· řidičský průkaz B
· spolehlivost, samostatnost,
vstřícnost
Náplň práce:
· údržba a seřizování výrobních
zařízení
· opravy el. rozvodů strojů a zařízení

· preventivní údržba,
vedení dokumentace
Nabízíme:
• práci ve společnosti
s mnohaletou tradicí
· příjemné pracovní prostředí
· jednosměnný provoz
· týden dovolené navíc,
příspěvky na stravenky
· a další firemní výhody
Nástup: dle dohody

Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu:
lambertova@detecha.cz, tel. 491 477 133
adresa provozovny: Kpt. Jaroše 471,
Nové Město nad Metují-Krčín

e-mail: echo@novinyecho.cz

ŠIKOVNĚ
* Koupím staré filmové plakáty a jiné.
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:
722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.:
724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30
* 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

RŮZNÉ
* Výprodej plet.a háčk. příze. Středa
18-20 hod, sobota 9-12 hod. Náchod,
Janáčkova 803 (vchod z ulice Raisovy, 1.patro). Prodej bude ukončen
13. 2. 2019!
*Hledám muže na pravidelnou výpomoc na zahradě - Kramolna a okolí.
Tel. 605 105 170
*Hledám dívky na privát. Česká Skalice. Tel. 773 089 421
* Přijmeme muže, ženy i seniory
na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně, 1220.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359
* 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
*micheila 604 726 325
*Vyklízení půd, odvoz a likvidace pozůstalostí. TEL.: 776 327 208

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Tel./Fax: 491 424 522

RYCHLE
AUTO - MOTO
*Prodám Opel Vectra 1.6, 16V, caravan. STK do 24. 1. 2019, šedá metal.
nová baterie, druhá sada kol na discích.
Dohoda jistá. Tel. 608 20 48 40

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

Úklidová firma
v Náchodě
přijme spolehlivého
muže pro mytí
úklidovým strojem
v průmyslovém objektu.
Pondělí až pátek,
vhodné pro důchodce.
Tel. 777 65 59 75

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810

PŘIJMEME OBSLUHU
DO KASINA
HAPPY DAY,
Polská ul. 105, Náchod

TEL: 491 520 356,
720 042 671

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

TEL.: 722 907 510

KREJČOVSTVÍ

20%

NOVĚ NA ADRESE:
Borská 1850 NÁCHOD
Pouze telefonické objednání
Tel. 736 768 114
Irena Černá

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
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

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

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

starož.
obrazy,
pohledmince,

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00

casino@casinohappyday.cz

SLEVA

PŮJČOVNA
SPOLEČENSKÝCH
ŠATŮ
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Přijmeme

*Daruji štěňata pejsky, 12 týdnů. kříženec foxteriér, Hovawart, labrador.
Jeden z pejsků, je menšího vzrůstu.
Jsou odčervená. Barva černá s pálením. Pouze do dobrých rukou. Kontakt: 732 737 661, Nové Město nad
Metují

– šití a opravy oděvů

str.

PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 3. 2019 r.

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE
ST



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

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

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

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

604 687 554

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Předvánoční čas je spojen se
spoustou tradic a zvyků. Jednou
z tradic na základní škole Babí je
návštěva domova důchodců Harmonie. Krásné a dojemné setkání
dětí, babiček a dědečků přineslo
radost všem zúčastněným. Na úvod
zatančili naši prvňáčci na písničku
o Ježíškovi. Na flétny zahrála známé
koledy starší děvčata a dramatický
kroužek zahrál úsměvnou pohádku o andělech. Odměnou jim byla
úžasná atmosféra a sladká dobrota.
V závěru jsme si všichni popřáli
krásné Vánoce a kupu zdraví. Domů
jsme se vraceli adventně naladěni.
kolektiv ZŠ Babí

o všechny stěny i ty za brankami. Až
poslední zápasy ve skupinách nakonec rozhodli o rozlosování do pavouka.
Ve čtvrtfinále se hra již přiostřila a ukázala se kvalita jednotlivých
týmů. Za zmínku stojí zápas mezi
Wayne’s Team a Dopijem a pudem,
který se nám zde opakuje v této fázi
turnaje již po několikáté a opět to
bylo velice vyrovnané. V normální
hrací době zápas skončil 2:2 a muselo rozhodnout prodloužení, kde se
radovali obhájci z Wayne’s Teamu.

Další několikanásobný vítěz turnaje Red Castle si poradil lehce s týmem Furt Durch 8:1.
Semifinále začalo soubojem nováčků z Pardubic pod názvem Štamgasti proti Red Castlu a po vyrovnaném souboji se radovali
z postupu do finále vítězstvím 2:1.
Druhé semifinále vyhráli hráči
Wayne’s teamu také 2:1 a obhajoba
byla blízko. O 3. místo se “poprali”
poražení semifinalisté Red Castle
a Klokani a zápas skončil jednoznačně 8:1 a i díky tomuto zápasu
se nejlepším střelcem turnaje stal
Jiří Vondráček z Red Castlu. Finále
nabídlo reprízu zápasu ze skupiny, kde Štamgasti porazili Wayne’s
Team 3:2. Obhájce musel zabrat,
ale ani tentokrát se to nepovedlo a tak Štamgasti vyhráli i druhý
souboj, tentokrát 3:1 a mohli se
radovat z letošního vítězství, navíc si odvezli i cenu FAIR PLAY.
Na závěr bych chtěl poděkovat obci
Studnice za pronájem haly, všem
sponzorům, bez jejichž pomoci by
se turnaj mohl jen těžko uskutečnit
a pořadatelům, za jejich obětavou
práci s konáním turnaje.
PJ

JSME PŘIPRAVENI I NADÁLE POMÁHAT
Během celého roku 2018 bylo
v psím útulku v Lukavici přijato
celkem 118 pejsků. Jen za měsíc
prosinec jich bylo 14! Z celkového
počtu se 10 vrátilo ke svému majiteli a 79 se jich podařilo umístit
do nových domovů. Dále to byli
pejsci s problémovým chováním,
kteří nemohou být zatím umístěni
do nových domovů, jako například
bernardýn Mazlík a rotvajler Bady
(jejich příběhy jsou k dohledání na
fb). Další skupinou jsou psi zachráněni před utracením, pro které jsme

mobil 608 524 0973

str.
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Futsalový turnaj ve Studnicích
Již 9. ročník oblíbeného furalového turnaje v obci Studnice
u Náchoda přilákal 8 týmů nejen
z našeho kraje. Obsazení bylo tradičně velmi silné a dvojnásobný
vítěz Wayne’s Team přijel obhájit
loňské a předloňské vítězství. Boje
ve skupinách měly týmy připravit
na vyřazovací boje, kam postupovali všichni a hráli křižem skupiny
proti sobě. Již zde se ukázalo, jak
bude vše velmi vyrovnané a jak je
důležité poznat velmi specifické
podmínky v hale, kde se hraje

Tel./Fax: 491 424 522

www.psidomovlukavice

si byli v poslední chvíli. Další skupinou jsou pejskové v léčení a psi
senioři, jako je například Lottynka
a spousta dalších. Právě díky nim
a pro ně bylo již před 14 lety založeno sdružení Pes Senior, abychom
jim mohli zajistit co nejdůstojnější a nejpříjemnější psí důchod.
Pokud i vy nám chcete v naší nelehké práci pomoci, budeme velice
rádi. Číslo účtu pro vaše případné
příspěvky je: 35-6388150247/0100
Všichni naši pejsci Vám moc děkují.
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

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

HLEDAJÍ DOMOV

utuleklukavice@seznam.cz

www.gatenachod.cz
Blíží se únor a tím i roční výročí, kdy
Náchod postihla kalamitní dopravní situace. Dne 9. února 2018 polské celní
orgány v prostoru bývalého přechodu
Náchod – Kudowa Slone důsledně kontrolovaly veškerou kamionovou dopravu. V důsledku toho se tranzit Náchodem zastavil. Doufejme, že roční výročí
nebudou chtít na polské straně oslavit
podobnou akcí.
Foto echo

FELIX - asi 6letý pejsek. Byl
zpočátku bázlivý, ale už si na lidi
zvykl, miluje jejich společnost,
mazlení a hlavně i procházky. Je
to hodný, pohodový a přátelský
pejsek, který by si zasloužil najít
nový domov.

BĚTKA - asi 2letá fenečka,
která nikomu nechybí. Je moc
milá a hodná, přátelská, vítací,
veselá a hravá... jen trochu divoška, která potřebuje spoustu
pohybu.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

