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únor 1933, muzeum v Polici nad Metují

BRIGÁDA 
PŘIVÝDĚLEK

HLEDÁME 
SPOLEHLIVÉHO 

DISTRIBUTORA NOVIN 
ECHO PRO NÁCHOD 

– CENTRUM 
A ČERVENÝ KOSTELEC .

Více informací 
na tel. 602 103 775

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

Informace NĚMČINA: 
Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969, 
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Informace ANGLIČTINA: 
Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784, 
pavel_hrabec@centrum.cz

Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz                   FB: Jazyková škola Gate

NĚMČINA   ANGLIČTINA
výuka  •  překlady  •  tlumočení

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné 
  a úřední překlady

 

Posilujeme tým:

MÍCHAČ KOŘENÍ
– vážení, míchání směsí

VÝROBNÍ MANIPULANT
– práce s VZV

� práce s IT – čtečky, terminály
� pro muže, min. výuční list

� ZÁKLADNÍ MZDA 30 000 Kč
+ ODMĚNY

� denní provoz PO–PÁ / 2 směny

775 866 858  |  doklady@drana.cz

Pozor, Echo jede!  
I v  letošním roce pro vás tiskneme 
noviny ECHO v  ofsetové tiskárně 
Uniprint Rychnov nad Kněžnou. 
V  celkovém nákladu 26  000 výtis-
ků se Echo dostává třikrát měsíč-
ně na  expediční rampu tiskárny 
pro následnou  distribuci do  měst 
a obcí regionu. A že je to pořádná 
váha papíru, hodí se i pro manipu-
laci s částí celkového nákladu novin 
vysokozdvižný vozík.  Foto echo
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Poděkování
Děkuji touto cestou primáři MUDr. Miroslavu 
Škodovi a MUDr. Renatě Listoňové 
neurologického oddělení Oblastní nemocnice 
v Náchodě za opakovaně vzornou péči o můj složitý 
zdravotní stav a také sestrám z oddělení ORL, kde jsem opět strávil 
týden na kapačkách.
 Jiří Bláha, Náchod

Na lyžích 
„do Nebíčka“?
 Náš titulek není cynickým varová-
ním pro neopatrné lyžaře. Je pouze 
pozvánkou na lyžařský vlek „Na Ne-
bíčku“ v Polici nad Metují. Do „ne-
bíčka“ nebo do „peklíčka“ na lyžích, 
důležitý je vždy sníh. Aktuální situ-
aci „Na Nebíčku“ zjistíte i na webu 
na adrese: www.sportvpolici.cz

Když Maďaři 
bránili 
Dobrošov…
Opravdu jsme se v  našem titulku 
nespletli. Chtěli jsme pouze přitáh-
nout vaši pozornost k faktu, že v le-
tošním roce uplyne „kulatých“ 40 
let od  natáčení maďarského fi lmu 
Pevnost (Az erőd) v  kulisách dob-
rošovské pevnosti u  Náchoda. Psal 
se rok 1979 a  snímek Pevnost byl 
tehdy ve fi lmové distribuci označen 
jako žánr sci-fi . Těžiště příběhu bylo 
líčení nevinné hry na  vojáky, která 
se však značně zvrtla… Režisérem 
fi lmu byl Miklos Szinetár. 

Přejezd 
Orlických hor
 TJ Sokol Nový Hrádek je pořa-
datelem tradičního přejezdu Orlic-
kých hor na běžkách. Letošní ročník 
proběhne 23. února – odjezd z No-
vého Hrádku autobusem v  9.00. 
Start přejezdu je pod pevností Ha-
nička, cíl pod Masarykovou chatou 
na Šerlichu.  
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VZPOMÍNKA
Dne 24. 2. 2019 uplyne pět smutných let , kdy nás 

navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, 

pan Karel Plšek.

Dne 2. 2. by oslavil 85. narozeniny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  

Manželka a děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 15. 2. 2019 uplyne 30 let, kdy nás navždy 

opustil tatínek, 

pan Miroslav Helich.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi.    

Dcery Laděna a Blanka s rodinami

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

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

Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč
Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ......................880 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................5 900 000,- Kč 
Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč
Činžovní dům v centru Broumova – dva  komerční prostory a byty ..................................4 490 000,- Kč

Cena: 2 800 000,- Kč

TJ Sokol Starkoč pořádá v sále místní sokolovny ve Starkoči 

v sobotu 23.února 2019  
TANEČNÍ ZÁBAVU,

Začátek ve 20hodin
K tanci a poslechu bude hrát skupina „Proradost“

V průběhu večera bude slosována BOHATÁ TOMBOLA
a bude připraveno občerstvení všeho druhu

VZPOMÍNKA
V únoru uběhne smutných 20 let, 

kdy nás ve věku 30 let opustila naše drahá maminka

Miroslava Misárová, 
roz. Tučková z Hronova.

S láskou vzpomínají synové Miroslav, Martin a celá rodina.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Josefovský 
masopust
 Pevnost Josefov je dějištěm 3. 
ročníku Josefovského masopus-
tu. Akce začíná 23. února úderem 
deváté hodiny dopolední. Těšit se 
můžete na  hudbu, tanec, jarmark, 
průvod i zabíjačkové speciality. 

Zaniklá místa 
Červenokostelecka
 V  Knihovně Břetislava Kafk y 
v  Červeném Kostelci se 20. února 
od  17 hodin uskuteční přednáška 
Bc. Richarda Švandy s názvem Po za-
niklých místech Červenokostelecka. 
Erudovaný historik, publicista a pro-
pagátor historie regionu vás provede 
po tamních (většinou již „v řece času 
utopených“) tvrzích, vodních mlý-
nech, statcích a hradech. 

Další výběrové řízení na opravu pevnosti
 Královéhradecký kraj vypisuje 
nové výběrové řízení na  stavební 
fi rmu, která zajistí opravu pevnosti 
Dobrošov na  Náchodsku. Na  první 
výběrové řízení nikdo nereagoval. 
Ve  druhém případě Královéhradec-
ký kraj obdržel pouze reakci od  li-
toměřické společnosti Gardenline 
ve výši nabídkové ceny 64,9 milionu 
korun bez DPH (fi rma se ale na-
konec zakázky vzdala). Třetí výběr 

za nabídkovou cenu 65,2 milionu ko-
run bez DPH byl vypsán v září 2018. 
Přihlásila se společnost Redomo (na-
bídkovou cenu však překročila).
 Dodejme, že kraj pevnost Dob-
rošov získal od Armády ČR v roce 
2015. Pevnost provozuje Muzeum 
Náchodska. Dobrošovskou před-
válečnou fortifi kaci  navštíví každý 
rok okolo 30 000 turistů z tuzemska 
i zahraničí. 

Na téma bývalé židovské obřadní síně
Město Náchod se v  loňském roce  
(v roli koordinátora) účastnilo česko 
– polského projektu, jehož hlavními 
partnery jsou Židovská obec Praha 
a polská Nadace Sarny. Na projektu 
dále participují i polské město Klod-
zko a  Muzeum Náchodska. Cílem 
projektu je (v rámci Náchoda) získat 
fi nanční prostředky na  komplexní 
revitalizaci bývalé židovské obřadní 
síně. Jedná se o stavbu upomínající 
na  židovskou komunitu, která tvo-
řila součást dějin Náchoda od  15. 
století. Starý židovský hřbitov byl 
založen v polovině 16. století, v pí-
semných pramenech je zmiňován 
již v  roce 1550. Roku 1661 byla 
na  hřbitově postavena zmíněná 
budova, sloužící jako hrobníkovo 

obydlí, obřadní síň a  v  18. stol. také 
jako židovský špitál. Starý židov-
ský hřbitov byl zničen nacisty v roce 
1943. Vlastníkem celého hřbitovního 

místa je nyní Židovská obec Praha. 
Zda bude projekt úspěšný a budou mu 
připsány fi nanční prostředky, bude 
rozhodnuto na jaře t.r.  foto echo 

NÁCHODSKÉ „ŠRAŇKY“ SE VRÁTÍ DO MĚSTA
Listopadová petice náchodských ob-
čanů za návrat kultovních šraněk byla 
úspěšná jen částečně. Unikátní me-
chanické závory se sice do města vrá-
tí, bohužel však ne na  své předchozí 
působiště. Mechanické ručně ovládané 
závory s výpletem PZM 2 zmizely z pře-
jezdu u náchodského nádraží v polovině 
října. Záhy inicioval zastupitelský klub 
Nezávislých, Pirátů a  Zelených petici, 
která žádala jejich zpětnou instalaci 
na  původní místo. „Petice rezonovala 
mezi občany i médii a přes časově vel-
mi omezený prostor pro sběr podpisů 
se jich povedlo nashromáždit několik 
stovek. Souběžně jsme iniciovali jedná-
ní se Správou železniční dopravní cesty, 
se kterým nám pomáhal i  kolega Jiří 
Prokop ze zastupitelského klubu ANO 
2011 a pan starosta Birke“, uvedla inici-
átorka petice a opoziční městská zastu-
pitelka Mgr.  Denisa Pokorná. „Původ-
ní šraňky nakonec Náchod od  SŽDC 
odkoupí, bohužel se je už ale nepovede 
instalovat na  jejich původní místo tak, 
jak jsme navrhovali. Znamenalo by to 
předělat celou projektovou dokumen-
taci rekonstrukce přejezdu a na to už je 
nyní příliš pozdě. Je ovšem smutné,  že 
ani ze strany železniční správy ani ze 
strany vedení města nebyla vůle řešit 
problém včas, tedy když se celý projekt 
navrhoval a plánoval se například nový 

tunel pod tratí z Poštovní do Janáčkovy 
ulice“, lituje zastupitel Michal Kudrnáč. 
„Kam šraňky tentokrát přijdou, zatím 
není jisté. Pan starosta mluvil o  tom, 
že by mohly být hned vedle původního 
místa naproti dřevěnému objektu med-
vědů. Určitě by ale jejich umístění měla 
projednat a  důkladně zvážit i  Komise 
pro záměry města, aby se šraňkami bylo 
naloženo důstojným způsobem“, zamýš-
lí se člen kulturní komise a další z členů 
petičního výboru Tomáš Unger. „Není 
to výsledek, v  jaký jsme doufali. Pokud 
závory nebudou na  původním místě, 
změní se v pouhou atrapu. I tak je to ov-
šem alespoň částečný úspěch a mnohem 
lepší výsledek, než kdyby zmizely někde 

ve  šrotu. Do  budoucna je plánovaná 
rekonstrukce náchodského nástupiště. 
Třeba bude u  této příležitosti možné 
vyjednat, aby se vrátily na své původní 
místo. Bude ale třeba protentokrát jed-
nat včas a aktivně a udržet šraňky v ta-
kovém stavu, aby jejich zpětná montáž 
byla možná. O to se pokusíme co nejvíce 
zasadit“, uzavírá Pokorná. Rekonstruk-
ce nástupiště je plánována v  horizontu 
příštích několika let. Autoři petice mají 
v úmyslu iniciovat jednání o nové podo-
bě náchodského nástupiště co nejdříve 
s tím, že zpětná instalace šraňků na je-
jich původní místo bude jedním z velmi 
důležitých témat. Daniel Rufer, člen Ko-
mise pro řešení Smart City Náchod

Ředitel muzea rezignoval
Ředitel Muzea Boženy Němcové 
v České Skalici Milan Horký ozná-
mil radnici svou rezignaci a po dva-
nácti letech 11. února odešel z této 
funkce. Hlavním důvodem je neo-
chota města poskytnout z městské-
ho rozpočtu více peněz na zajištění 
chodu muzea, které tak muselo za-
vést úsporná opatření a  útlumový 

provoz, propustit několik zaměst-
nanců a  zkrátit provozní dobu. 
V  letošním roce oslaví muzeum 
100 let od založení. Na vzniklou si-
tuaci bude reagovat i vedení města, 
ale podle vyjádření starostky České 
Skalice Zuzany Jungwirthové žádná 
z variant nesměřuje ke zrušení mu-
zea.  (kp)

Tchyně z Náchoda chutná 
i v zahraničí
Rekordních 8 milionů půllitrů 
náchodského piva vyvezl v  loň-
ském roce pivovar PRIMÁTOR a.s. 
za  hranice České republiky. Podíl 
exportu tak přesáhl 30 % celkového 
výstavu.
 „Za tímto úspěchem stoji zejmé-
na dlouhodobě budované obchod-
ní vztahy, stabilní poptávka v klíčo-
vých destinacích a rovněž zvýšená 
poptávka po  craft ových pivech. 
I naše Tchyně se podívala do světa, 
nejdále asi do  Číny a  nikdo nám 
ji zpátky neposlal“, říká Roma-
na Jansová, exportní manažerka 

pivovaru. Tchyně - India Pale 
Lager - pivo uvařené v  limitované 
edici, kde se propojuji dva pivní 
styly, ležák a  ale. PRIMÁTOR tak 
sleduje aktuální trendy a  chce být 
„u toho“! 
 Vice jak 60 % exportu tvoří dlou-
hodobě dva produkty. Nejžáda-
nější Weizenbier a  Premium mají 
na svém kontě také nejvíce ocenění 
z  degustačních soutěží. Báječným 
nástrojem ke  zpestření nabídky 
jsou limitované edice doplňující 
několikrát do  roka stálý sortiment 
pivovaru.

Nová obchodní zóna v Novém Městě 
nad Metují
Nová obchodní zóna u novoměstského marketu Penny  je projektem  sou-
kromého investora, podnikatelské skupiny Saller Group z Chomutova. Ná-
kupní zóna s parkovištěm má název „S1 Center Nové Město nad Metují“.  
 Foto echo
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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
www.j-e-s.cz

ENERGETICKÉ OKÉNKO 169.

S úctou Váš 

Vážení a milí čtenáři,
Protože se setkáváme stále se stejnými problé-
my, tak je dobré si zopakovat takové desatero.

Důležité zásady, jak se chovat v energiích
1) MĚJTE NAD VŚÍM KONTROLU, NEDÁVEJTE SVÉ 

ROZHODOVACÍ PRAVOMOCE NIKOMU   
2) NA TELEFONICKÉ NABÍDKY VŽDY ŘÍKEJTE NE, 

NE, stokrát NE. 
3) POKUD SE K VÁM KDOKOLIV OBJEDNÁ NA SCHŮZKU, NIKDY NIC 

NEPODEPISUJTE HNED
4) NEZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY DO TZV.SOUTĚŽÍ, AUKCÍ A VÝBĚROVÝCH 

ŘÍZENÍ JSOU VŽDY VELMI ZÁVAZNÉ
5) VYVOLAL NĚKDO VE VÁS STRACH A OBAVU, 

TAK TO JE BEZPOCHYBY ŠMEJD
6) VŠECHNO CO JE ZADARMO, VE SVÉM VÝSLEDKU ZADARMO 

NEBUDE A NENÍ
7) POKUD CHCETE MÍT SKUTEČNĚ DLOUHODOBĚ CO NEJNIŽŠÍ 

VÝDAJE ZA ENERGIE, VŽDY SI NA TO SJEDNEJTE ODBORNÍKY 
V OBORU  

8) NESTARAT SE PRAVIDELNĚ O CENY ENERGIÍ ZNAMENÁ 
VYHAZOVAT SVÉ PENÍZE KOMÍNEM

9) PLYN A SILOVÁ ELEKTŘINA JE POUZE O CENĚ 
(KČ / MWh  a KČ / měsíc).

10) NEJLEPŠÍ ČAS KDY ŘEŠIT CENY ENERGIÍ JE KAŽDÝ ROK.  

NEJEN PRO HOTELOVÉ HOSTY

„Nechte své tělo i duši hýčkat 
v příjemném prostředí 

naší wellness zóny“

Příjemná chvilka k oslavě 
Vašeho společného výročí, 

narozenin, zasnoubení 
nebo jen k načerpání energie.

• Hydromasážní vana s chromoterapií 
• Finská sauna 
• Sprchový kout s vodopádem  
   a tropickým deštěm 
• Odpočinková zóna 
   s vyhřívaným lehátkem 
• Sekt, sýrová mísa, 
   minibar a župany

HOTEL TOMMY  Náchod
Kaštanová 205, 547 01 Náchod – Babí
REZERVACE: 
tel. +420 491 452 452, +420 602 138 333
e-mail: Info@hotel-tommy.com
www.HOTEL-TOMMY.com

BUDDHA IMPERIAL 
nově otevřená 

PRIVÁTNÍ WELLNESS ZÓNA PRO DVA

SAMOSTATNÝ TECHNOLOG
 hledá pracovníka/pracovnici na pozici:

chemické výrobní družstvo
 významná společnost v oblasti výroby 

a distribuce dekorativní a pečující kosmetiky  
se sídlem v Novém Městě nad Metují

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu: 
lambertova@detecha.cz

Kontakt: personální oddělení  tel: 491 477 133 

Požadujeme:
· vzdělání SŠ/VŠ chemické, 
farmaceutické, přírodovědné

· znalost práce v laboratoři 
a technologie výroby

· znalost systému řízení jakosti dle norem
· praxi minimálně 2 roky v technologii 
nebo vývoji nejlépe v kosmetické, 
potravinářské nebo farmaceutické výrobě

· dobré organizační schopnosti
· samostatnost, odpovědnost, 
spolehlivost

Náplň práce:
· vedení a vytváření technologické 
dokumentace 

· navrhování technologických 
zlepšení výroby

· kontrola dodržování 
technologických postupů

· vedení poloprovozních zkoušek
· spolupráce při zavádění nových 
výrobků

Nabízíme: 
• práci  ve společnosti 
s dlouholetou tradicí

• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
• další fi remní výhody   
    
Nástup: dle dohody

ASISTENTKU
DO OBCHODNÍHO ÚSEKU

•SŠ vzdělání, komunikativnost, 
 znalost práce na PC
•obsluha Excel, Word, řid. p. skup. B
•znalost Aj, případně Polštiny výhodou 
  (hovorově slovem i textem)
•zákl. znalost účetních operací

Svůj životopis zašlete na adresu:
deptrade@deptrade.cz

Obch. fi rma v textilní oblasti 

PŘIJME

Eliotova zimní poradna
Všichni si  pořád stěžují na  zimu. 
Že jim nestartují auta, padá sníh 
za  límec, klouzají tlapky, i  když je 
mají, v  porovnání s  námi, pěkně 
ukryté v teplých botách... Tak jsem 
se rozhodl taky přispět. Promiňte, 
zapomněl jsem se představit. Jsem 
Jorkšir Biro z  Nového Města nad 
Metují. Jmenuji se Eliot. Rád bych 
vám, milí dvounožci, připomněl, že 
ani my, vaši nejmilejší čtvernožci, 
to nemáme v zimě snadné. A to ani 
v případě, že  s vámi bydlíme v bytě. 
Stačí, když si to podrobně  třeba 
“vygůglíte”. Ve  zkratce asi takto: 
Začneme venčením. Pokud máte 
kamaráda z krátkosrstého plemene, 
pořiďte mu nějaký ten obleček, ať 

se chudáček neklepe zimou (nebo 
nedopadne jako ten pejsek, co se 
proměnil v ledovou sochu – viz. fo-
tografi e). A pak jsou tady procház-
ky (nemyslím venčení, to musíme 
ven hned ráno, jak se probudíme)... 
V  zimním období jde spíše než 
o  délku procházky o  to, abychom 
se pořádně vyřádili. Dávejte však 
pozor, abychom příliš dlouho ne-
leželi na studené zemi. Záněty mo-
čových cest nám opravdu nedělají 
dobře. Chystáte se s  námi v  mra-
zivém počasí na  delší procház-
ku? Pojďme raději v  poledne, kdy 
je mráz menší než ráno či večer. 
Máte doma lenocha (což není můj 
případ)? Pamatujte na to, že ztrátu 

pocitu tepla při procházkách ven-
ku, musí váš pejsek nahradit fy-
zickou aktivitou. Proto je potřeba, 
aby běhal a  nedošlo k  prochlad-
nutí. Ideálním pomocníkem je 
v  tomto případě oblíbená hračka, 
kterou mu můžete opakovaně há-
zet. Jen pozor, abychom nesnědli 
při procházkách příliš mnoho sně-
hu. Je to pro nás lákavá pochoutka, 
ale můžeme z  ní mít nachlazení 
nebo kašel.  Na závěr prosím, milí 
lidé, páničkové, paničky: Mazej-
te nám tlapky! Namrzlý sníh nás 
může poranit a posypová sůl štípe 
a  dráždí. Ideální bude, když nám 
koupíte přímo balzám na  tlapky.    
 Děkuje Eliot.

Přebor
 Oddíl stolního tenisu T Sokol Česká Skalice pořádá v neděli dne 3. břez-
na 2019 již tradiční
 Přebor neregistrovaných a registrovaných hráčů stolního tenisu hra-
jících nejvýše 4 .třídu Regionálního přeboru Náchodska. Turnaj se usku-
teční v herně stolního tenisu v Sokolovně u nádraží.
 Prezentace muže proběhnout mailem na adresu s.prosa@email.cz, nebo 
na místě do 8.30 hod.
 Soutěž započne v 8.45 hodin. Dle počtu prezentovaných může být vypsá-
na i soutěž ve čtyřhrách.  Stanislav Prosa

Na kole do hor a zapadlých koutů Gruzie - 
úterý 19. února od 17:30 Městská knihovna 
Egona Hostovského v Hronově.
Šumperský cestovatel Radomír Čížek 
odletěl v  červenci 2017 na  měsíční vý-
pravu na  kole po  Gruzii. Cílem jeho 
cesty, jejíž první část absolvoval spolu 
s parťákem Danem, a během níž našla-
pal cca 2300 km, bylo zdolat její nejvyšší 
horská sedla, a  nahlédnout do  každo-
denního života obyčejných lidí žijících 
v  nejodlehlejších oblastech této pře-
krásné země, kam vedou pouze špatné 
a  ještě horší cesty. Během svého puto-
vání projížděl pod zasněženými pětiti-
sícovkami, vyprahlými kaňony, pustou 
stepí, rozlehlými náhorními plošinami 

a desítkami malebných vesniček, kde se 
mnohdy zastavil čas před sto lety. Kaž-
dý den přitom potkával desítky milých 
a pohostinných lidí, kteří se s ním dávali 
do řeči, dělili o jídlo, zvali k sobě domů, 
a  neustále dokazovali, že ani v  pros-
tých životních podmínkách není důvod 
ztrácet úsměv na  tváři. Vyprávět však 
nebude pouze o  krásách přírody a  za-
jímavých setkáních, ale také o tom, jak 
snadno a rychle se může životní výprava 
změnit v noční můru a o tom, že i sebe-
lepší plán trasy je k ničemu, když vám 
cestu neustále kříží nepřízeň osudu.

Na Rozkoši 
cvičili hasiči
Mrazivé počasí a zamrzlé vodní plo-
chy jsou ideální pro výcvik netra-
diční zásahové činnosti, jako je zá-
chrana osoby, pod kterou se probořil 
led. Směna A náchodských profesi-
onálních hasičů realizovala takový 
výcvik v rámci pravidelné odborné 
přípravy na vodní nádrži Rozkoš..  
Hasiči si zopakovali taktické postu-
py a samotnou záchranu procvičili 
prakticky za použití technických 

prostředků. Vyzkoušeli si také im-
provizované způsoby záchrany pou-
ze v zásahovém obleku, samozřejmě 
za použití bezpečnostních prostřed-
ků. Vodní nádrž Rozkoš je hojně na-
vštěvovaná nejen v létě, ale během 
zimních měsíců, kdy vodní hladina 
zamrzne, ji vyhledávají také brusla-
ři. Právě zde se odehrál jeden z loň-
ských zásahů, kdy hasiči  zachraňo-
vali dvě osoby, pod kterými se daleko 

od břehu propadl led. V místě, kde 
cvičila náchodská jednotka, byla 
tloušťka ledu tentokrát dostatečně 
silná, ale nemusí tomu tak být na celé 
vodní ploše. Proto by měli být všich-
ni při pohybu na přírodním ledu 
maximálně opatrní a dodržovat do-
poručení hasičů i záchranářů.(text: 
ppor. Josef Hlaváček – velitel čety, 
Martina Götzová – tisková mluvčí, 
foto HZS Královéhradeckého kraje)
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Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

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

Na Chocholouši, Hronov | www.alkalisrezidence.cz

BEZBARIÉROVÉ 

BYDLENÍ VHODNÉ 

PRO SENIORY

V NABÍDCE 1+KK, 2+KK, 3+KK

Nebojte se zeptat, rádi všechny 

vaše dotazy zodpovíme

    730 578 292

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

V domě seniorů 
v Hronově nabízíme 

pronájem 
prostor

Kadeřnictví
Pedikúra
Manikúra
Kosmetika
Masáže
730 578 292

·
·

·Hotovostní půjčky 

 do  Kč70.000,-

BEZ 

RUČITELE

www.expresscash.cz

peníze na cokoliv     

vyplacení do 24 hodin

Nejrychlejší 
půjčka

 

XXX XXX XXX725 317 668

MV č.34/2016 Sb. 

 NOVÁ ŠKODA 

FABIA

Na hlavní pracovní poměr přijmeme:

Montážní dělnice/íky
 (drobná ruční výroba kabelové 
     konfekce, 3-směnný provoz)

Seřizovače 
výrobních linek
 (Elektrotechnické vzdělání výhodou,  
     3-směnný nebo nepřetržitý provoz)

Samostatnou 
mzdovou účetní
 (nutná praxe na obdobné pozici)

Nabízíme Vám zajímavé fi nanční ohodnocení, nadstandardní 
příplatky ve směnných provozech, docházkový bonus 

a mnoho dalších benefi tů

Více informací a kontakt: personal@hronovsky.cz 
Tel: +420 727 814 795  www.hronovsky.cz

Výroba kabelové konfekce 
Kontaktních systémů • CNC obrábění

Na straně  chodců je v zimním období  
odpovědnost za vstup na úseky komu-
nikace, na  kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje schůd-
nost a  vlastník je označí podle před-
pisů (příkladem je i  toto náchodské 
schodiště vedoucí od ZŠ T.G.Masaryka 
dolů k řece Metuji). Jedná se o viditelně 
umístěnou informaci, že se komunikace 
v zimních měsících neudržuje a chůze je 
zde na vlastní nebezpečí. Jak je zde zřej-
mé, za úraz nesete vlastní odpovědnost. 
 foto echo

Tygři mezi rampouchy
Výtahy Náchod – Metujští tygři (spor-
tovní klub dálkového a zimního plavá-
ní) pořádá 1.ročník závodu Českého 
poháru BRODSKÝ RAMPOUCH. 
Akce se koná v sobotu 23.března 2019 
v  11.30 hodin na  rybníku Brodský, 
kemp – Červený Kostelec. Délka zá-
vodních tratí zimního plavání: 1000, 
750, 500 a 250 m. Trať pro otužileckou 
veřejnost je dlouhá 100 metrů. Více in-
formací  na www.metujstitygri.cz
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

*Muž 68/172/79 hledá hod-
nou vdovu pro soužití. TEL.: 
775 410 129

*Prodám udržovaný byt 1+1 
v družstevním vlastnictví v Ná-
chodě nedaleko nádraží. Nová 
plastová okna, zateplení. Větší 
sklep, parkování u domu. Výměra 
bytu 35 m². Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena:  880 000,- Kč
*Pronajmu garzonku v  Bělým 
4 km od  Police nad Metují. Tel. 
728 951 232

*Prodám druž. byt 3+1 v Ná-
chodě (Staré Město), 55m2, 
nová plast. okna, celkově dobrý 
stav. Cena 1  490000 Kč. TEL.: 
776 117 198 nebo 608 909 563

*Nabízím k dlouhodobému pro-
nájmu pěkný zděný slunný byt 
3+1 (79 m2), sklep a  možnost 
pronájmu garáže v  Červeném 
Kostelci. Byt  se nachází 2.N.P. 
Nájem 5000,-Kč + zálohy na služ-
by 2234,-Kč, energie 2340,-Kč, 
celkem 9574,-Kč. Kauce 18000,-
Kč. Volný od  1.3.2019. TEL.: 
724 125 917 
*Prodám kompletně zrekon-
struovaný byt 2+1 v  OV v  pa-
nelovém domě na  Pražské ulici 
v Náchodě. Cena 2 100 000. TEL.: 
737 448 732

*Prodám zděný byt 3+1 – 107 
m2, v Náchodě. Tel.737 403 103
*Prodám 1+kk 30 m v  osobním 
vlastnictví po  kompletní re-
konstrukci v  centru Náchoda. 
Dům je zateplený, nové rozvo-
dy, elektřina i  stoupačky.  Cena 
1.030.000,- Kč. Cena zahrnuje 
veškerý servis a poplatky, dohoda 
ohl. Daně z převodu nemovitosti 
možná. Balkon, sklep, vlastní par-
kovací místo. Přímo od  majitele. 
TEL.: 603 869 469

*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v  OV v  panelákovém domě 
v  Náchodě. Upřednostňuji lo-
kalitu sídliště Plhov, ulice Bě-
loveská. Rychlé, slušné jednání. 
Platba hotově. TEL.: 604 437 128

* 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, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073

*Dlouhodobě pronajmeme ga-
ráž v  Náchodě Na  Příkopech 
po rekonstrukci, 1200,-Kč/měsíč-
ně. TEL.: 733 735 709

* Prodám RD v  Bělým u  Poli-
ce nad Metují. Cena dohodou. 
TEL.: 606 56 49 30
*Koupím les s  pozemkem. Stáří 
ani výměra nerozhoduje. Plat-
ba hotově. Horší stav nevadí. 
773 585 290
*KOUPÍM rodinný dům v  Ná-
chodě nebo blízkém okolí. Tel: 
602 604 576
* Sháním chatu, chalupu, domek 
v  okolí Náchoda do  20 km na 
všechny směry, nabídněte na  tel. 
774 777 072

* Pronajmu nebytové prostory 
v centru Náchoda, (v přízemí, 56 
m2). Info na tel. 777 207 753

*Prodám levně domácí mecha-
nický trenažér na  kolo, auto-
trakční lehátko, motokombinéza 
XL do deště, pro vodáky vodotěs-
né tašky na foto a vodotěsný vak, 
čistič na okna Sencor, domácí pe-
kárna ETA, nový praktický stolek 
pod PC, dětská autosedačka Cy-
bex. Tel. 604 699 888
*Prodám počítačovou hru 
„Th e SIMS 3 Hrátky osudu“ 
na DVD v originálním balení. Tel. 
602 103 775
*Prodám regálový systém do ob-
chodu. Tel. 608 143 903 
* Prodám polohovací elektric-
kou postel za  8.000 Kč, inkon-
tinenční kalhotky Tena L100-
135 cm, M 80-110 cm za  130 Kč. 
Tel. 728 951 232
*Prodám palivové dřevo suché 
550,-.Kč/m3. TEL.: 702 611 187
*Prodám dubové fošny + prkna . 
Mob. 774 308 086  
* Prodám vepřové půlky 55,-
Kč/kg, krmené bez směsi. Volat 
po 20..hod. 773 914 858   
*Prodám traktor Zetor 4011 
v  rozebraném stavu bez SPZ 
a  kabiny, šrotovník kladívkový 
větší, kovářskou vrtačku, kom-
binátor, stabilní dieselový mo-
tor, postřikovač Sléza. TEL.: 
732 269 219
*Prodám míchačku, vrátek, vo-
zík ZAVARI, kolo Ukrajina ve-
terán, srovnávačku kombinace 
s  pilkou, motocykl KAWASAKI 
125. TEL. 722 605 734 
*Prodám staré cihly. Mob. 
774 308 086                 

*Koupím staré odznaky SPAR-
TA Praha, ATHLETIC club 
Sparta, SK Náchod. TEL.: 
724 125 917
*Koupím válcový šrotovník 
na mačkaní obilí. Nabízím 5.000-
7.000Kč. Podle stavu a  velikosti. 
Mob: 603 487 428
* Koupím použitou vyřazenou 
autoplachtu. TEL.: 604 437 128    
* Koupím jakékoliv staré fo-
toaparáty a  příslušenství - ob-
jektivy, staré fotografi e, reklam-
ní fotografi cké materiály.TEL.: 
777 559 451

* Koupím hodinky PRIM a  ná-
hradní díly na hodinky PRIM - 
pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, 
strojky a další díly. Platba v hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i  z  ob-
dobí socialismu v  jakémkoli sta-
vu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i  celou 
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a bankovky, pohlednice a znám-
ky. TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy 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, hudeb-
ní nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj.věci, ob-
razy, porcelán, automoto díly, 
atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj. staré ča-
sopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, 
plakáty, aj. papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, 
CD atd. TEL.: 777 579 920

*Prosím svědky dopravní neho-
dy, která se stala dne 29. 3. 2018  
v  7.hod. 15. min. na  kruhovém 
objezdu „U  Itálie v  Náchodě“ 
aby se mi ozvali. Střet bílého 
BMW X6 s  modrou Škodovkou. 
Odměna jistá. Děkuji. Telefonní 
kontakt  704 421193
* Přijmeme muže, ženy i  se-
niory na  rozvoz knih, 80 hod. 
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel. 
777 803 359

*KRÁM jeanswear přijme-
me prodavačku pro prodejnu 
v  Náchodě. Nástup od  1. 6. 
2019. Tel.: 777 606 802

*Máte volný čas a chcete pomoci 
při doprovodu k  lékaři, na  kul-
turní a společenské akce? Uvítám 
Vaši pomoc, příp. odvoz autem. 
Náchod. TEL.:  491 420 394
*Převedu záznamy z videokazet 
na DVD. Levně. 777 554 484
*Daruji zeminu za  odvoz zdar-
ma v obci Česká Skalice v celko-
vém objemu až 600m3. Zemina 
bude k  dispozici na  jaře tohoto 
roku (až začne stavba rodinného 
domu). Ideální odebrání zeminy 
je při provádění terénních úprav. 
V případě zájmu mne prosím 
kontaktujte na tel.: 725 648 090

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777

www.realitytichy.cz

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

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

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 

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

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

TEL.: 722 907 510 PROVIDENT
Nové Město nad Metují

PŮJČKY 
AŽ DO DOMU!

tel. 792 313 143

Městské středisko sociálních služeb
MARIE, Náchod

Přijmeme pracovníka na pozici
VRCHNÍ SESTRA 

– VEDOUCÍ STŘEDISKA
- odpovídající platové ohodnocení

- příspěvek na stravu, penzijní připoj.
- nástup dle dohody

Kontakt: 491 423 478
stredisko.marie@messs-na.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

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2019 r.

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

Nové Město n. M. - Náchod 
a okolí do 30 km

Drobné opravy, malování atd.
NEMOŽNÉ IHNED 

– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin 

po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

HODINOVÝ 
MANŽEL PEPÍNO

*micheila 604 726 325

*Koupím JAWA 90 nebo ji-
nou starou motorku. Mob: 
739 711 628

AUTO - MOTO
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STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

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

kalkulace a tvorby rozpočtů
vytváření plánu oprav
pasportizace objektu

pravidelné servisní prohlídky
rozúčtování spotřeby energií

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA SVJ

SOFIE je asi 5letá fenečka, která zase 
nikomu nechybí, přitom je to psí krás-
ka plná života. Procházky si užívá, je 
velmi učenlivá a  i  hravá, miluje spo-
lečnost lidí. 

Šarlotka není ani roční kočička, kte-
rá se toulala a nikdo ji nepostrádal. 
Je to milá, mazlivá a  přátelská ko-
čička, naučená na  kočkolit. Je kast-
rovaná.

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, Jana Slováková  721 543 498

Na Rybárně to opět žilo bowlingem
Dne 26. 1. 2019 se konal 2. ROČNÍK ANTOŠ BOW-
LING CUPU, který se vydařil velice dobře. Je vidět zlep-
šení všech hráčů od minulého ročníku, i když to byly 

opět nervy a boj o první místa. Jménem pořadatelů tím-
to děkuji všem za účast a budeme se těšit za rok.
 Foto M.M.

HVĚZDA ORIENTU 2019
První únorový víkend rozzáři-
ly náchodský Beránek HVĚZDY 

ORIENTU. Bylo to již po  osmé, 
kdy se do Náchoda sjely tanečnice 

a  skupiny orientálního tance 
z  celé ČR ale také ze Slovenska, 
aby každý den soutěžily ve  12 
různých kategoriích o  medai-
le a  korunky. K  vidění bylo přes 
160 vystoupení a celkem si na pó-
diu městského divadla Dr.  Josefa 
Čížka zatančilo na  500 tanečnic, 
od  dětí až po  jejich maminky, či 
babičky, či lektorky a  uznávané 
tanečnice z  mezinárodní poroty. 
Mohli jsme zde vidět i domácí ta-
nečnice ze skupiny AFRAH /do-
spělí/ a PARWANA /děti/. A naše 
déčkové tanečnice nezůstaly bez 
povšimnutí - dívky ze skupiny 
PARWANA si vytančily 2.místo 
v  kategorii DUA/TRA, a  členka 
Terezka Brandejsová získala zla-
té 1.místo v  kategorii 11 - 14 let 
za  své sólové vystoupení. GRA-
TULUJEME!

FOTO: PARWANA zleva: Sára Matičková, Tereza Brandejsová, Petra 
Špačková  Foto: MARTIN HURDÁLEK, text: TEREZA IŠOVÁ

Studium na cestách aneb autobusem po Africe
Po studiích na gymplu v Náchodě jsem 
nastoupil na malou soukromou alterna-
tivní univerzitu v  malebném dánském 
městě Ulfb org,  která nese jméno DNS 
Neccessary teacher training college, 
jednoduše řečeno, alternativní peďák. 
Součástí prvního roku studia je čtyř-
měsíční cesta po  západní Africe přes 
Maroko, Mauritánii, Senegal a  Gambii  
s  cílovou destinací v  Guinea Bissau, 
kde se momentálně nacházím společně 
s  mým týmem/třídou. Abychom byli 
schopni se sem transportovat, pořídili 
jsme si vlastní bazarový autobus, který 
jsme předělali na  veliký karavan.  Vy-
táhli jsme ven polovinu sedadel, která 
jsme nahradili velkou postelí pro všech 
čtrnáct členů týmu, postavili jsme ku-
chyň, stoly, na kterých můžeme studo-
vat a  na  střechu jsme namontovali so-
lární panel, který pohání naše večerní 
světla.   Přes maximální využití prosto-
ru a  možností, které máme, klidně se 

přiznám, že není úplně nejjednodušší 
bydlet v autobusu s tolika lidmi,  nelézt 
si na  nervy a  neztratit jedinou ponož-
ku nebo nabíječku od  mobilu.  Možná 
se ptáte, co se tedy učíme, jestli je to 
peďák a cestujeme si takhle autobusem 
po Africe. Naším cílem je vidět realitu  
lidí, kteří se na svět dívají jinýma očima. 
Poznat životy obyvatel pocházejících 
z různých sociálních vrstev a prostředí, 
kde jsou naprosto rozdílné možnosti, 
než máme my, kteří jsme privilegovaní 
jen díky tomu, že jsme se narodili v Ev-
ropě.  Během naší cesty se snažíme vy-
užívat různé zdroje informací, abychom 
byli schopni zůstat objektivní a  vidět 
situace  z  různých perspektiv. Hlavní 
nástroj, který využíváme, je  vyšetřo-
vání. V každé zemi, kterou projíždíme,  
si vybereme téma typické pro danou 
zemi a následně se rozdělíme do dvojic  
a přímo v terénu studujeme dané téma 
do hloubky, vyslýcháme místní občany, 

navštěvujeme organizace, snažíme se 
dostat do styku s politiky a celkově vyu-
žíváme různých zdrojů informací, které 
jsou na místě k dispozici. Součástí studií 
je i zvládání fi nanční situace, což je cel-
kem oříšek kvůli neočekávaným opra-
vám autobusu a dražšímu dieselu.  Aby-
chom byli schopni utáhnout naši cestu, 
spravujeme naše fi nance společně, což 
znamená, že i přes rozdílné individuální  
příjmy a výdaje, rozhodujeme o veške-
rém pohybu peněz společně, ať se jedná 
o vodu a  jídlo nebo nové vybavení. To 
nám umožňuje fi nanční stabilitu a rov-
nou příležitost pro všechny bez rozdílu 
fi nančního prostředí, ze kterého pochá-
zíme. Afrika není jen jiný kontinent, 
Afrika je jiná realita plná nádher a děsů, 
Západní Afrika je krajina pomalu mě-
nící se z Evropského lesa na Saharskou 

poušť, přecházející v  savanu a  prales 
v  Guinea Bissau, Maročané, kteří nás 
každou chvíli zvali na  čaj, nádherné 
senegalské  vesnice postavené z přírod-
ních materiálů, ale také otroctví, které 
stále převládá v Mauritánii, zvířata žijící 
na  poušti  žeroucí jen všudypřítomné 
odpadky a  zkorumpovaná pohranič-
ní stráž v  Gambii, která okrádá lidi. 
Pochopit jinou realitu a  orientovat se 
v dnešním propojeném globalizovaném 
světě je složité, ale ne nemožné. Aby-
chom byli schopni toho dosáhnout, je 
téměř nezbytné poznat nová, mnohdy 
vzdálená místa, která mají  s naším rod-
ným městem více společné než se může 
zdát. Jak na  poušti, v pralese, v chudin-
ských čtvrtích, tak i  na  maloměstě žijí 
lidé - lidé s příběhem. 
 Martin Přibyl

Studie 
revitalizace 
 Až do konce února budou v In-
formačním centru v  České Skalici 
vystaveny dokumenty vztažené 
ke studii revitalizace  tamního Hu-
sova náměstí.  Studie řeší nejen péči 
o  historické památníky v  lokalitě 
(např. pomník Boženy Němcové, 
mariánský sloup, pomník M.Tyr-
še), ale pamatuje i  na  moderní 
prvky městské urbanistiky a  infra-
struktury (městský rozhlas, kame-
rový systém, nabíjení  elektrokol 
i elektroaut). 

Na Aljašku! 
Je to největší stát USA, sousedí 
s  Kanadou a  Ruskem. Chladná 
oblast je bohatá na  naleziště ropy 
a  zemního plynu, důležitou roli 
ve zdejším průmyslu  hraje rybolov 
a  cestovní ruch. Napomáhá tomu 
několik národních parků a  rezer-
vací. Je  domovem nejvyšší hory 
Ameriky Denali (dříve Mount Mc-
Kinley) s výškou 6 194 metrů nad 
hladinou moře. Poznali jste Aljaš-
ku? Zajímá vás tento kout planety? 
Potom si nenechte ujít přednášku, 
která proběhne 26. února od 18 ho-
din v Kině 70 v Dobrušce.  
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