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Příští Echo vychází 18. října 2019

WWW.NOVINYECHO.CZ

říjen 1938, Němci obsazují chatu

Hvězda na Broumovsku

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

 

SLEVY NA OKNA

AŽ 50% 

OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA

PLASTOVÉ DVEŘE

EUROOKNA

TANAX
ZÁRUKA 10 LET!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392

nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

 Pozvánka na školení 
  pro účetní, ekonomy, auditory, daňové poradce a odbornou veřejnost

PŘEDNÁŠÍ: Ing. Pavel Běhounek,  špičkový lektor a daňový poradce
KDY / KDE: 6.11. 2019 od 9,00 do 14,00 hodin
                   v přednáškovém sále náchodského Beránku 
OBSAH:      Změny v daních 2019/2020 – aktuální změny v DPH
                   a v daních z příjmů. 

CENA: 1600 Kč + DPH / osoba, přihlášky na www.profitreal.cz
               V ceně je zahrnuto  občerstvení a materiály v tištěné i elektronické podobě

Změny a novinky 2019/2020 nejen v daních z příjmů a DPH (evidence tržeb, zákon o obchodních korporacích, 
živnostenské a pracovní právo, daňový balíček 2019 - daně z příjmů za rok 2019, DPH za 12/2019), změny sazeb 
DPH, změny předpisů EU od 1.1.2020 (týká se dodání zboží v rámci EU), změny v daních z příjmů pro rok 2020, 
spuštění poslední vlny evidence tržeb, změny a úskalí v uplatnění procentuálních výdajů v přiznání za rok 2019, 
změny v uplatnění úroků a výdajů, daňová uznatelnost úroků, ceny za zboží a  služby mezi spojenými osobami, 
úročené půjčky mezi spojenými osobami vč. stanovení obvyklé výše úroků podle judikatury roku 2019, výdaje 
na automobil, automobil používaný k služebním i soukromým účelům, změny sazeb od 1.1.2020 a (pravděpodob-
ně) od 1.4.2020 např. zálohy na teplo uhrazené v roce 2019 v 15% sazbě daně a vyúčtované v roce 2020

Změny v daních 2019/2020 – aktuální změny v DPH a v daních z příjmů 

DO PRACOVNÍHO POMĚRU
PRO PRACOVIŠTĚ V NÁCHODĚ:

VYUČENÉ KREJČOVÉ NEBO ŠVADLENY

POPŘ. ŠIKOVNÉ ŽENY MAJÍCÍ ZÁJEM
O PRÁCI V ŠICÍ DÍLNĚ

PRACOVNICE DO STŘÍHÁRNY

PRACOVNICE PRO DOKONČOVACÍ PRÁCE 

NĚMECKÁ FIRMA

PŘIJME
VSTUPUJÍCÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY

  Nabízí:

  Požadujeme:

ZÁJEMKYNĚ VOLEJTE NA TEL: 602 138 218   
NEBO PIŠTE NA: pehan@pehan.cz

- VÝHODU JEDNOSMĚNNÉHO PROVOZU
- DOBRÉ PLATOVÉ PODMÍNKY (20-25 000,-)
- STÁLÁ PRÁCE V PŘÍJEMNÉM KOLEKTIVU 
- MOŽNOST PROFESNÍHO RŮSTU
- ZNALOST ANGLIČTINY, NĚMČINY
  A PC VÝHODOU (není podmínkou)

- zručnost
- popř. znalost konstrukce střihů 
- důslednost a zájem

Lesu na pomoc
Několik tisíc sazenic stromků (buk, 
dub, douglaska) čekalo v sobotu 28. 
září ráno na  „brigádníky“ z  řad ve-
dení města Náchoda, členů městské 
rady  i zaměstnanců  Městského úřa-
du v  Náchodě. V  lokalitě tzv. „bab-
ských zatáček“ v  Náchodě proběhlo 
zalesnění úseku, který v  roce 2018 
zle poničil silný vítr. Jednalo se o ob-
last pod správou Lesů města Nácho-
da s.r.o., které dodaly nejen sazenice, 

ale i další vybavení pro efektivní za-
lesnění úseku. Výsadba byla prove-
dena různými druhy stromků, nikoli 
smrkovou monokulturou. Odměnou 
brigádníkům bylo drobné občerstve-
ní včetně buřtů opečených nad oh-
něm, pocit, že vykonali něco užiteč-
ného   pro náchodské městské lesy, 
a  v  neposlední řadě i  pěkný pohled 
na  náchodský zámek z  vrcholové 
partie  osazované lokality.

Hledám
mzdovou

účetní/účetního
na mzdovou agendu

pro dva zaměstnance.
Tel. 602 103 775

Obrazy 

plné moře
V  Galerii Suterén (Infocentrum 
Hradec Králové) je až do 30. října 
umístěna výstava obrazů jaroměř-
ského malíře Alexe Gabriela. Pro 
jeho tvorbu jsou typická plátna 
s  realistickým zachycením moř-
ských motivů – pobřeží, lodě, ma-
jáky. Jste srdečně zváni Připojujeme 
i reprodukci jednoho z nových ob-
razů Alexe Gabriela. Je na něm za-
chycena Leandrova věž na ostrůvku 
v Bosporské úžině  v Istanbulu.

Nadějná 
plavkyně
Po 2.místě na 100 m znak na Let-
ním mistrovství České republiky 
staršího žactva ve Zlíně 2019 vstou-
pila  Ida Giada Ferrara z plaveckého 
klubu Delfín Náchod do nové pla-
vecké sezóny vítězstvím ve své ka-
tegorii  (13 a 14 let) na 100 m znak 
a také 200m  znak a 3.místem v dis-
ciplíně 200 m kraul na Velké ceně 
Chomutova.
Rodiče děkují trenérům Delfína 
Náchod za výbornou přípravu.



V  sobotu 19.října 2019 v  11.00 
hodin bude odstartován z  hronov-
ského náměstí již 62.ročník silnič-
ního běhu Hronov-Náchod. Na zá-
vodníky čeká původní trať dlouhá 
8850 m s cílem před městskou rad-
nicí na  náměstí TGM v  Náchodě, 
kde se nejlepší běžci objeví krátce 
před půl dvanáctou hodinou. Tento 
běh je veřejným závodem, přeborem 
okresu Náchod mužů a žen v silnič-
ním běhu a  posledním 7. závodem 
seriálu běhů „Primátor cup 2019“.

Přihlášky nových závodníků 
a  vydání startovních čísel elektro-
nicky přihlášeným závodníkům 
proběhne jak v  pátek 18.10 tak 
i  v  sobotu 19.10. ve  sportovní hale 
SK Náchod dříve Rubeny. V  pátek 

18.října 2019 od 13 – 18 hodin (star-
tovné 200,-Kč). V  sobotu 19.října 
2019 od 7.30 do 9.50 hod. (startovné 
300,-Kč). 

Při prezentaci převezmou závod-
níci  startovní číslo s čipem, pamět-
ní list a  ručnik s  logem závodu. 
Všichni závodníci budou převezeni 
autobusy z  Náchoda z  parkoviště 
před sportovní halou SK Náchod 
na  místo startu od  8.45 do  10.10 
hodin. Jeden autobus pak jejich 
osobní svršky zase doveze do  cíle 
závodu. Pořadatelé, ale i  policej-
ní orgány, mají při této příležitosti 
prosbu k  motoristům, aby v  době 
konání závodu mezi 11.00 – 12.00 
hodin pokud možno nepoužívali 
silnici II.tř. z  Náchoda do  Hrono-

va, protože se běží za  normálního  
provozu a dojde jen k usměrňování 
vozidel příslušníky policie.

V cíli běhu před radnicí proběh-
ne slavnostní vyhlášení výsledků 
závodu.  Ceny předají představitelé 
pořádajících měst a  zástupci pořa-
datele a sponzorů závodu..

V cíli závodu před radnicí na ná-
městí TGM v  Náchodě proběhnou 
od  8.15 do  10.45 hod. dětské bě-
žecké závody. Závodníci se mohou 
přihlásit elektronicky nejpozději 
do  15.10.2019 nebo v  místě star-
tu nejpozději 30min. před startem 
dané kategorie.

Organizační výbor závodu
Hronov-Náchod

Do 16. října trvají na jaroměř-
ském  náměstí  oblíbené středeční 
koncerty. Místem jejich konání je 
tamní lokalita U sv. Ludmily. Kon-
certy začínají v 17 hodin.

Silniční běh Hronov - Náchod

Středeční 
koncerty

VZPOMÍNKA
Dne 14. října 2019 uplyne 15 let od chvíle,

kdy nás opustil náš milovaný
tatínek, manžel, bratr,

pan Bohuslav Dobeš
z Náchoda – Jizbice.

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

rodina
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VZPOMÍNKA
Dne 15. října uplyne jeden smutný rok od chvíle,

kdy nás navždy opustila naše dcera,
vnučka, maminka, sestra, švagrová a teta,

paní Monika Hájková – Krumholzová
 z Náchoda. Kdo jste ji znali a měli rádi,

věnujte jí s námi tichou vzpomínku. 
rodina

VZPOMÍNÁME
Čas plyne jako voda,

jen bolest zůstává.

Dne 21.10.2019 uplyne 5 let od úmrtí
naší dcery, sestry, maminky a babičky,

paní Jany Zámečníkové
z České Skalice, roz. Fejklové.

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku s námi.
Rodina, Filípek a Domča

  Vítěz okresního kola – tým ZŠ a MŠ Hronov a SPŠ Otty Wichterleho

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým komerčním 
prostorem sloužícím  jako obchod a skla-
dy. Obchodní prostory jsou se zázemím, 
kanceláří a kotelnou. Obchod má 2 vstu-
py. V 2NP jsou dva větší byty se samo-
statným vchodem a garsonka.

Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč         
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ............................2 600 000,- Kč          
Rodinný dům se zahradou v Hronově na Příčnici .............................................................2 900 000,- Kč                  
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- Kč

Odkaz významných rodinných 
firem v  proměnách času. Podni-
katelská kultura, soudržnost, me-
cenášství a  vztah k  rodnému kraji. 
To vše na  výstavě ve  Vile Čerych 

v České Skalici. Výstava je přístupná 
v  pracovní dny od  8 do  15 hodin.  
Na  vernisáž výstavy jste zváni 
ve  čtvrtek 17. října v  18 hodin.  
Výstava potrvá do 22. října.

Výstava Podnikatelské rody

Dne 18. 9. 2019 proběhlo v are-
álu společnosti Wikov MGI, a.s. 
Hronov okresní kolo soutěže Talen-
ty pro firmy – T-Profi, kterou již 4. 
rokem pořádá Krajská hospodářská 
komora Královéhradeckého kraje 
na podporu rozvoje polytechnické-
ho vzdělávání a  spolupráce základ-
ních škol, středních škol a  zaměst-
navatelů. Sešlo se 5 osmičlenných 
týmů. Žáci pátých tříd a  studenti 
druhých ročníků se pod vedením 
kapitánů – zástupců firem utkali 
v boji s časem a polytechnickou sta-
vebnicí. Ačkoli vítězství slavil tým 
společnosti Wikov MGI, a.s., ZŠ 
a  MŠ v  Hronově a  Střední průmy-

slové školy Otty Wichterleho, ostat-
ní soutěžící se nenechali ani trochu 
zahanbit a  úspěšně sestavili model 
mlýna připraveného výhradně pro 
tuto soutěž.  

„Jsme velmi rádi, že se tato soutěž 
uskutečnila právě na půdě naší spo-
lečnosti. Věříme, že návštěvou areá-
lu se dostaneme přirozenou formou 
do  povědomí mladých soutěžících, 
kteří se v budoucnu mohou rozhod-
nout pro atraktivní technické obory, 
zastoupené právě v naší firmě“ dodá-
vá Mgr. Lucie Kejzlarová Erlebacho-
vá, personální ředitelka společnosti 
Wikov MGI, a.s., v Hronově.

Čtvrtý ročník soutěže Talenty pro firmy T-Profi

odstartovalo okresní kolo v Hronově.

Občané Nového Města nad Me-
tují v  referendu jasnou většinou 
rozhodli o  tom, že orgány města 
musí na  místní, krajské i  celostát-
ní úrovni prosazovat jižní obchvat.  
Uplynul celý rok a  město poda-
lo pouze jednu žádost na  Krajský 
úřad. Na místní i celostátní úrovni 
nevyjednal pověřený zastupitel pro 
územní plánování Petr Hable žád-
nou změnu. 

Ještě před referendem po schvá-
lení územního plánu zastupitel-
stvem města v dubnu 2018 zástup-
ce veřejnosti Václav Zilvar připravil 
správní žalobu, kterou se domáhal 
zrušení nových  stavebních ploch 
v  trase obchvatu na  poli u  ulice 
Černčická. Pokud by se tyto plochy 
zastavěly, nešlo by obchvat na úze-
mí města vybudovat. Smog a  hluk 

od  kamionové dopravy by navždy 
zatěžoval celé město od  Krčína, 
přes střed města, Malecí až k  Vr-
chovinám. 

Tuto žalobu Krajský soud 
v Hradci Králové v uplynulém týd-
nu odmítnul. Podle předsedy senátu 
soudu Rusche je „úprava vztahů ře-
šených v územním plánu výsostným 
právem samosprávy obce“. Soud 
tímto dal jednoznačný pokyn, že 
vůli občanů vyjádřenou v referendu 
musí řešit městské orgány.   Boj o ob-
chvat tímto neutuchá.  Je zřejmé, že 
výmluvy Petra Hableho na rozhod-
nutí jiných orgánů jsou neoprávně-
né a občané budou o to intenzivněji 
tlačit své zastupitele na  prosazení 
trasy obchvatu do  územního plá-
nu. Boj na soudním poli bude dále 
pokračovat u  nejvyššího správního 

soudu. Zástupce veřejnosti se bude 
ještě dovolávat zrušení některých 
protizákonných prvků v  územním 
plánu. Ve  hře je také způsob na-
bytí a  zhodnocení pozemků pod 
obchvatem u  Černčické ulice. Ně-
kteří nynější majitelé získali plochy 
bezplatně „darem“ a územní plán je 
poté „zcela nezávisle“ změnil na sta-
vební.      

Prosazování obchvatu u  mno-
hých úředníků, zastupitelů a  hlav-
ně u  starosty Petra Hableho bude 
těžký boj se svědomím.  Budou 
řešit dilema, zda vyhovět zákonné-
mu požadavku svých voličů nebo 
jsou jim bližší peníze do soukromé 
kapsy plynoucí z prodeje sporných 
stavebních pozemků v trase jižního 
obchvatu.                                                                              

VZ (pi)

Boj o obchvat neutuchá

Náměstek hejtmana Královéhra-
deckého kraje s  gescí pro zdravot-
nictví Ing.  Aleš Cabicar a  ředitelka 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. 
Ing. Ivana Urešová, MBA, navštívi-
li Střední odbornou školu sociální 
a zdravotnickou Evangelickou aka-
demii v Náchodě. S vedením školy, 
zastoupeném ředitelem Mgr.  Da-
videm Hanušem a  jeho zástupkyní 
Mgr.  Monikou Lázňovskou, disku-
tovali témata spojená se stipendii 
pro studenty oboru praktická sestra 
z  Nadačního fondu pro podporu 
náchodské nemocnice. „Hovořili 
jsme i  o  změně podmínek stipen-
dijního programu, a  to s  ohledem 
na žáky, kteří se rozhodnou studo-
vat vysokou školu. Otevřeli jsme 
i  téma možnosti financování od-
borné praxe studentů v  nemocni-
ci“, vysvětluje ředitelka nemocnice 
Urešová. Aktuální rekonstrukce 
náchodské nemocnice dá vznik-
nout špičkovému zdravotnickému 
zařízení. Neméně důležité však 

bude i  řešení personálního obsaze-
ní nemocnice. „Stipendia jsou jed-
nou z  cest, jak motivovat studenty, 

aby spojili s náchodskou nemocnicí 
svoji budoucí profesní dráhu“, říká 
náměstek Cabicar.              Foto echo

Spolupráce náchodské
nemocnice s Evangelickou akademií

  Na závěr setkání pozdravili náměstek Cabicar a ředitelka Urešová i studenty v jedné ze školních 
tříd. Čas se našel též na krátkou prohlídku prostor, kde probíhá praktická výuka.
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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: Požadujeme: Nabízíme: 

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

od 14. do 18. 10. 2019
sbor Církve bratrské Náchod,  
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)

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

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980, 
E-mail: bazarnachod@googlegroups.com

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

VV páátekk 18..10. budde 50%% sllevaa na všee
VýVýtěžěžekk bududde vvěnnovváán prproststředndniictvím sboruboru CBCB NáNáchohod nna ininvvaalidnní vvozíkík  

proo čttrrnácctileetéhho ViktViktora Ch Charbbakaa z NNácchodda.

ˇ

Příjem zboží 
Po 14.10. 11.00 - 17.00 hod.

Prodej
Út 15.10. 11.00 - 18.00 hod.
St 16.10. 11.00 - 18.00 hod.
  16.30 - módní přehlídka
Čt 17.10.   8.00 - 16.00 hod.
Pá 18.10.   8.00 - 16.00 hod.

www.dobrocinny-bazar.cz

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

POSPÍCHAL S.R.O.

Jarní 22, 

460 01 Jablonec nad Nisou

NÁCHOD
 491 421 787,  email: nachod@pospichal-strechy.cz

ÚPICE
 499 881 189,  email: upice@pospichal-strechy.cz 

www.pospichal-strechy.cz 

ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ
PÁS S POSYPEM

TOP PV 42
OD 100 KČ/M2

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

21. skautský oddíl Velké Poříčí 
Vás zve na cestopisnou projekci

lži a realita českeho medialního 
prostoru na vlastní kůži

RUSKO

lašského cypa, blogaře, cestaře,
fotografa a spisovatele

Cestopisná projekce s povídáním a diskuzí z ces-
ty po Kaliningradské oblasti, Povolží a aktuálním 
otázkám se uskuteční v úterý 15. října od 18 ho-
din v sále obecního domu ve Velkém Poříčí.

Ládika Větvičky 

Do  3. listopadu můžete navštívit 
výstavu obrazů Hany Koblížkové 
Šálové. Výstavu pořádá Muzeum 
Náchodska a je umístěna v Náchodě 
– Broučkově domě  čp.1. Otevírací 
doba výstavy je úterý – neděle 9 – 
12 hod., 13 – 17 hod. Více informací 
získáte na www.muzeumnachodska.
cz a  Facebooku Muzeum Náchod-
ska.

Náchod v obrazech

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

Vážení a milí čtenáři,

Tak jak jsme již avizovali, nastává další období OZNA-

MOVÁNÍ ZVÝŠOVÁNÍ CEN ZA  ENERGIE. Pokud takové 
oznámení obdržíte máte velmi málo času s tím něco dě-
lat. Musíte REAGOVAT DO  10ti DNÍ PŘED ÚČINNOSTÍ 

NOVÝCH CEN. Pro Vaše snadnější rozhodování uvádím 
obecné příklady domácností na příští rok .

DOMÁCNOST  2 (roční spotřeba el. při sazbě D45d 

nebo D56d  VT  1 MWh a NT 15 MWh)

1) Cena silové elektřiny ve VT 1 700,-Kč/MWh 
2) Cena silové elektřiny v   NT 1 700,-Kč/MWh 
3) Stálý měsíční plat 70,-Kč/měsíc 
Roční náklady jsou nebo budou za el.  51 000,-Kč. Vč. DPH.

DOMÁCNOST JES (roční spotřeba el. při sazbě D45d nebo D56/D57d  VT

1 MWh a NT 15 MWh) 

1) Cena silové elektřiny ve VT 999,-Kč/MWh
2) Cena silové elektřiny v   NT 999,-Kč/MWh
3) Stálý měsíční plat 0,-Kč/ měsíc 
Roční náklady za el. budou   38 000,-Kč. Vč. DPH.
ROZDÍL neuvěřitelných 13 000,-Kč/rok za totéž. Chce se Vám je 

vyhazovat takto komínem?  
Zašlete nám Vaše vyúčtování ( i třeba s oznámením o zvýšení ceny ) a spočí-

táme Vám rozdíl obratem na míru. A POZOR, tyto ceny pro nové zákazníky 

JES udržíme max. do  vyčerpání nasmlouvané kapacity a  ta se rychle blíží 

svému naplnění. NEVÁHEJTE!

S úctou Váš

ECHO.

Již pátým rokem organizuje spolek 
Bavíme se sportem z.s. Příměstské 
tábory, které se letos konaly v  Brou-
mově, Náchodě, Novém Městě nad 
Metují, České Skalici a  v  Červeném 
Kostelci, celkem se zúčastnilo 500 
dětí, což je o 43% více než v loňském 
roce. Tábor byl určený pro všechny 
děti ve  věku od 3 do 12 let. Některé 
děti se vůbec poprvé seznámily s ně-
kterými sporty a za týden udělaly vel-
ký pokrok. Celý projekt slouží k tomu, 

aby děti získaly základní a všeobecné 
pohybové základy.  Jako velmi přínos-
né pro rodiče vidíme možnost umístit 
své děti o letních prázdninách na Pří-
městský tábor, kde je o ně po celý den 
postaráno a  hlavně mohou využít 
smysluplně volný čas a  rodiče o  ně 
nemusí mít strach, že běhají samy 
po  ulici, kde v  dnešní době na  děti 
číhá spousta negativních vjemů.

Ing. Petr Vítek, předseda Bavíme 
se sportem z.s. (redakčně kráceno)

Je za námi šestý ročník

V  Městské knihovně v  Teplicích 
nad Metují se 17.10. od 18 hodin 
uskuteční přednáška PhDr. Mirky 
Moravcové na téma historie Zdoňo-

va. Součástí přednášky je i vernisáž 
výstavy s  názvem Zdoňov na his-
torických fotografi ích. Jste srdečně 
zváni! Vstupné je dobrovolné.

Historie Zdoňova



V  českoskalické Vile Čerych  
proběhne již 17. ročník akce Slav-
nost stromů. Tentokráte bude sázen 
strom na počest manželů Ležovičo-
vých, kteří se zasloužili o  rozkvět 
Vily Čerych i  její zahrady. Akce 
proběhne 20. října od 14 hodin.

Slavnost 
stromů 2019
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Díky programu ŠKODA Plus 

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky 

ŠKODA PLUS

Hledáte to správné místo pro:

Máme pro Vás řešení

Proč právě u nás?

Firemní akce na míru
Firemní večírek * poradu * přednášku * prezentaci * seminář *

školení * výstavu * skupinové cvičení * koncert adt.???

Nabízíme:
ubytování * stravování v hotelové restauraci *

sál a salónek zalité denním světlem * zahradu s terasou *
parkování před hotelem zdarma * audiovizuální techniku:

plátno, projektor, fl ipchart, ozvučení

Našimi přednostmi jsou:
velkokapacitní možnost ubytování a stravování *

kapacita hotelu – 80 lůžek * kapacita sálu – 80 míst *
kapacita salónku – 24 míst * individuální přístup *

výhodné ceny v období tzv. „LOW SEASON“ *
charakter uspořádání sálu dle Vašich představ *

pronájem sálu a salónku zcela zdarma při konzumaci v restauraci

Hotel Rozkoš
Masarykova 120, 552 03 Česká Skalice

http://www.rozkos-hotel.cz 
pro více informací a rezervaci volejte:

+420 728 699 566

Národní  institut rozvoje N.I.R.  

BESEDA

MAGIE NAŠÍ POZORNOSTI

Úterý 15. října 2019 v 18:00 hod
Zdenda Šolc - průvodce na cestě osobního rozvoje 
Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY MÍST PRO REZERVACI 
VOLEJTE 773 220 773                                                              Vstupné dobrovolné

Krámská 29, Náchod , 1. patro
v KLUBU NIRON proběhne v pořadu MOJE TÉMA

Povídání o tom co dokáže naše pozornost při výchově
malých dětí, neverbální komunikaci i v každodenním žití.

Náš titulek je zároveň názvem 
pořadu  Haliny Pawlowské, který 
proběhne v  hronovském Jiráskově 
divadle 22. října od 19 hodin. Těšit 
se můžete nejen na tradičně vtipné 
vyprávění, ale i  na  autogramiádu 
a prodej autorských knih.

Chuť
do života

Ekologie, elektromobilita i  udržitelný rozvoj lidské  
civilizace hýbou (alespoň trochu) i  českou společností. Jak 
však ECHO zjistilo, naši polští sousedé jsou přeci jen trochu 
dále... Do zemědělských kampaní jsou nasazovány traktory 
ze slámy. Má to obrovské výhody. Po žních „nepůjdou k Tur-
kovi“, využití najdou jako podestýlka či krmivo. Dzien dob-
ry... to jsou věci!           Foto echo

Miloš Beneš - vítěz v abso-
lutním pořadí v Buzetu /CRO/ 
na Mistrovství Evropy závodů 
automobilů do vrchu.

Po získání titulu Absolutního 
Mistra ČR 2019 se vydal pilot 
Miloš Beneš /Osella FA30-
-Judd/s Gms Racing teamem 
reprezentovat do Chorvatského 
Buzetu na Mistrovství Evropy.

Miloš Beneš v Buzetu ne-
zklamal a ukázal vítězstvím v 
absolutním pořadí, že se Mi-
str České republiky v Evropě 
mezi 206 přihlášenými piloty 
neztratí. 

Miloš Beneš je jediným 
vítězem kromě Merliho, Fa-
ggioliho a Lamperta v roce 
2019, který zvítězil v absolut-
ním pořadí v závodu Mistrov-

ství Evropy. 
Buzet-absolutní pořadí:
1.Miloš BENEŠ  GMS Ra-

cing Team  Osella FA 30  
4:22,293  2.Patrik ZAJELŠNIK  
AK V - Racing  Norma M20 F 
4:22,646  3.Christoph LAM-
PERT  Rauch Power Sports  
Osella FA 30 4:24,124  4.Ste-

fano DI FULVIO  Stefano Di 
Fulvio  Osella PA 30 4:27,309  
5.Sebastien PETIT  Sebastien 
Petit  Norma M20 FC 4:28,869  
6.Fausto BORMOLINI  Scu-
deria Furore Motorsport  Rey-
nard K02  4:29,407  

Foto: Stránský,
Text: RS

Buzet /CRO) - Mistovství Evropy
v závodech automobilů do vrchu

ECHO NOVĚ TAKÉ NA FACEBOOKU!
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 59,-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

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

*Svobodný bezdětný 46 let, 
mladšího vzhledu,  hledá part-
nerku nekuřačku od 30 – 45 let. 
Zájmy – cestování, výlety do 
přírody, koupání atd. Jen vážně. 
Tel. i SMS: 608 622 397 
*Rozvedený 50/178/79 podni-
katel hledá štíhlou ženu do 40 
let, která má ráda přírodu, zví-
řátka a život na vesnici v  rod. 
domě v  krásné přírodě. Dítě 
není překážkou. Prosím nejdřív 
SMS na tel. 603 900 690
* Rozvedený 47/177/77 s  6 le-
tou dcerkou hledají štíhlou 
ženu, která chce žít v  přírodě. 
Dítě ve stejném věku vítáno. 
Nejdříve SMS 733 215 791

*Pronajmu malou přízemní 
garsonku s  terasou v zahra-
dě v  Náchodě Bělovsi, nájem 
3500,-Kč , záloha na energie 
1700,-Kč. Kauce 5 tis.Kč. TEL.: 
777 737 127
*Pronajmu  zrek. nadstand. 
mezonet.byt 4+1 s  balk. 90,94 
(+5,6) m2,  4.NP+sklep+parko-
viště v  NA poblíž centra. Náj. 
8.500,-Kč+3000voda a topení 
+el.+ kauce,tel. 608 90 30 50

*Pronajmu byt 3+kk, 2. patro, 
70 m2, v Náchodě na Kameni-
ci, nejvyšší nabídce. Kauce.  Tel.: 
602 575 252
* Pronajmu malý dvoupokojo-
vý byt s terasou v zahradě v Ná-
chodě Bělovsi. Nájem 5000,-Kč 
, záloha na energie 2000,-Kč.  
Kauce 5 tis. Kč. TEL.. 777  737 
127
* Pronajmu dlouhodobě byt 
1+kk 40 m2 v  OV v  Náchodě 
sídl. u nem., volný od 1.11. cel-
kové náklady 6000,-Kč. Vratná 
kauce 10 tis.Kč.. Pouze slušným 
lidem. TEL.: 604 437 128
*Pronajmu byt 1+1 v Novém 
Městě n.Met. 6500,- + plnění+-
kauce.Dlouhodobě. Od listopa-
du. TEL.: 777 273 571
*Vyměním byt 4+1 s balkonem 
na Plhově za garsonku + dopla-
tek. TEL.: 778 139 227
*Nabízím k podnájmu druž-
stevní byt 2+1 v centru Nácho-
da. Tel.: 602 491 987
*Pronajmu od 1.1.2020 hez-
ký byt 2+1 v Náchodě,zděný 
dům,2.patro,poblíž centra. Ná-
jemné 6000,-Kč+energie. Jen 
pro solidní a pracující zájemce. 
Tel. 725 557 030
*Pronajmu byt větší 1+1, čás-
tečně zařízený ve Velkém Dřeví-
či. Volný ihned. V případě váž-
ného zájmu volejte 608 213 154.
*Od 1.11.2019 pronajmu byt 
3+1 na Malecí v N.Městě n.Met.
Byt je v přízemí, plně zařízen 
(koberce, záclony, nábytek, prač-

ka, lednička, sporák). Měsíční 
nájemné vč. energií a poplat-
ků 11.000 Kč + kauce ve stejné
výši. Prosím jen seriózní zájem-
ce. Tel. 733 752 611
*Pronajmu byt 2+kk, 64 m2, 
v  centru Náchoda, zděný dům, 
zateplený, nová okna, s  balko-
nem, volný koncem října 2019, 
kauce dohodou, nájem 5000,-Kč 
+ energie, tel. 734 753 303
*Pronajmu nový podkrovní 
byt 3+kk na venkově. Volný od 
1.2.2020. Tel.: 737 135 160
*Pronajmu byt 32m2,  2. patro, 
v centru České Skalice. Volný od 
1.10.2019. Kontakt tel. 777 182 
362
*Pronajmu menší garsoniéru 
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní druž-
stevní byt 3+kk v Náchodě 
v nízkoenergetickém domě s 
vlastním parkovacím stáním. 
Kontakt 730 517 357, 733 735 
709
*Nabízíme k prodeji nové lu-
xusní družstevní byty 1+kk, 
2+kk a 3+kk v Náchodě. Byty 
jsou částečně zařízené a připra-
vené k okamžitému nastěho-
vání. Členský vklad je možné 
rozdělit do splátek. Kontakt: 
730 517 357, 733 735 709.
www.sbdnachod.cz
* Prodám byt 1+1 v  Náchodě, 
ul. Borská. TEL.: 603 308 776

*KOUPÍM LES I S POZEM-
KEM. Na velikosti ani stáří
nezáleží, horší stav nevadí. Pla-
tím hotově. TEL.:773 585 290

*Pronajmeme nebyt. prosto-
ry 51 m2 v  blízkosti centra 
v  Červeném Kostelci (cca 128 
m od náměstí). Lze využít jako 
kancelář nebo k  poskytová-
ní služeb. Po komplet. rekon-
strukci. Na podlaze koberec, 
souč. je chodbička, WC, umý-
vadlo, kuchyňka a další míst-
nost. Prostor se skládá ze dvou 
místností, které lze využít i 
samostatně. Nájem 7000,-Kč 
+ služby. TEL.: 733  735  709, 
733 131 189
*Pronajmeme kancelář 40 m2 
(nebyt. prostor) v blízkosti cen-
tra v  Novém Městě n.M. (cca 
250 m od autobus.zastávky). 
Lze využít jako kancelář nebo 
poskytování služeb. Po komplet. 
rekonstrukci. Na podlaze kobe-
rec, součástí je WC, umývadlo a 
další místnost. Prostor se skládá 
ze dvou místností. Nájem 6000,-
Kč + služby. TEL.: 733 735 709, 
733 131 189

*Prodám Th uje „SMARAGD“ 
k  výsadbě, hrnkové vyš.70 cm, 
70,-Kč/kus. Větší odběr vítán. 
TEL.: 604 452 789
*Prodám pianino PETROF. Na-
ladím, odvezu. Tel. 775 328 366

*Nabízím autotrakční lehátko 
vhodné pro maséry. Levně. Tel. 
605 960 317
*Prodám pšenici 400 Kč/g 
pytle výměnou, nebo za
10 Kč, možno našrotovat plus 
50 Kč, krmnou řepu 200 Kč/q. 
V.Kocourek, Slavětín nad Metu-
jí email: vl.kocourek@seznam.
cz, tel. 732 381 524
*Prodám horší dubové fošny + 
prkna. TEL.: 774 308 086
*Výroba-prodej dřevěných bri-
ket. TEL.: 774 308 086            

*Prodej palivového dřeva 
700,-Kč/m3. Tel: 733 644 249

*Alfons Mucha pohledni-
ce. Koupě – výměna. Tel. 
776 176 032
* Koupím jakékoliv sta-
ré fotoaparáty a příslušen-
ství - objektivy, staré foto-
grafi e, reklamní fotografi cké 
materiály. TEL.: 777  559 451
* Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodá-
ky, uniformy, vyznamenání i 
z období socialismu v jakém-
koli stavu. TEL.: 603 549 451
* Koupím staré fi lmové pla-
káty 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, min-
ce a bankovky, pohlednice a 
známky. TEL.: 724 020 858

* Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci, veškeré 
hračky KDN aj.., různé vláč-
ky MERKUR aj.., starožitný 
a chromovaný nábytek a jiné 
zajímavosti do r.1975, hodiny, 
hodinky, hudební nástroje, fo-
toaparáty, rádie, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plaká-
ty, voj.výzbroj a výstroj, veterá-
ny atd. TEL.: 608 811 683

* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, ho-
diny, mince, pohlednice, knihy 
i celou pozůstalost. Peníze na 
ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 
56 49 30

* Koupím vše s hodinářskou 
tématikou: hodinky, hodi-
ny, budíky, propagační ma-
teriály, knihy, plakáty, různé 
součástky i díly, např.od fy 
PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

*Výroba autopotahů z  kva-
litních materiálů (dle vý-
běru) přesně na Vaše auto, 
vč. montáže. Předem volejte 
606  299  945, K  Brodu 391, 
Náchod Běloves

* Hledáme empatickou pe-
čovatelku a pomocnici do do-
mácnosti  - úklid k  chodící 
seniorce v  Náchodě, 1x týdně 
dle dohody. Fin. odměna. TEL.: 
777 132 430
*Zdarma zemina v objemu 400 
m3 v České Skalici. Zemina je
ideální pro srovnání teré-
nu. Odvoz zeminy hradí
zájemce. TEL.: 725 648 090
* Přijmeme muže, ženy i se-
niory na rozvoz knih, 80 hod.
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel. 
777 803 359
* Hledáme pro naši 12letou 
dceru slečnu ze SŠ nebo VŠ 
k  výuce NJ. Začátečník, oblast 
Hronov, Police n.M. a Broumov.
TEL.:602 619 780 

*Přijímám klientky na neh-
tovou modeláž tel:774 817 
042

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

   776 622 777
www.realitytichy.cz

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

KOUPÍM staré rybářské potřeby,
staré hračky a starožitnosti
všeho druhu  + VYKLÍZENÍ 

TEL.: 721 600 856

Přivýdělek - roznáška letáků
Přijmeme spolehlivé distributory letáků

a novin do jednotlivých schránek
v následujících lokalitách:

Nové Město n.M.: Kaštánky
Náchod: Běloves, Karlův kopec,
Nový Svět a Klínek, Nový Svět,

Klínek a Staré Město 
Hronov: Zbečník, část kolem

nám. Čs. Armády
Velké Poříčí: část k Náchodu

Žďárky
Č.Kostelec: Horní Kostelec, část
mezi ulicemi Lipky a Jiráskova

Bezděkov 
Teplice nad Metují

Broumov

Více informací na tel. 603 990 636
nebo e-mail: bamoscvejn@seznam.cz 

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 11. 2019 r.

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

Vyklízení a likvidace 

RŮZNÉ
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  V neděli 22. září 2019 se konal na náchodském zámku Dobročinný běh. 
Výtěžek ve výši 10 746,- Kč byl věnován na provoz a aktuální péči o psy 
v Broumovském městském psím útulku. Počasí přálo všem zúčastněným, 
kteří se na start postavili. Těch dvounohých bylo 142 a čtyřnohých? Také 
jsme se s Eliotem zúčastnili a dostali jsme diplom… Laďka Škodová

Městský útulek Broumov,
Jana Slováková 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV

Romeo je asi pětiměsíční pejsek, který žil v  ne-
vhodných podmínkách. Jeho majitelka ho nakonec 
přivázala k zábradlí a nechala ho na pospas osudu. 
Je veselý, akční pejsek, který by potřeboval aktivní 
páníčky.
Pedro je asi 8letý pejsek, který nikomu nechybí. 
Našel se podvyživený a  zanedbaný. V  současné 
době se dává u  nás do  pořádku. Užívá si pro-
cházky a lidskou společnost. Na jedno oko je slepý 
a na druhé vidí špatně, ale to mu vůbec nebrání 
v aktivitě. Je moc hodný a přátelský.

A STÁLE MÁME V ÚTULKU HOOODNĚ 
KOŤÁTEK, KTERÁ HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV. 

Romeo Pedro

Polické divadelní hry
Na  letošním šestém ročníku Dý-

ňování v  českoskalické vile Čerych 
vás čeká kavárna s dýňovými specia-
litami, výstava výrobků z dýní, mož-
nost zakoupit si dýně a na místě si je 
vydlabat. Dýně si buď budete moci 
odnést pro dekoraci vašich domovů 
nebo vystavit v zahradě Vily Čerych. 
V rámci akce budete moci ochutnat 
také trendy dýňové pokrmy z Kuchy-

ně zdravé výživy. Dále je pro vás při-
chystána dýňová semínkovna. Máte 
doma přebytečná semínka dýní nebo 
jiných tykví, zejména těch neobvyk-
lých? Přineste je s sebou v popsaném 
pytlíčku s  názvem druhu a  budete 
si je moci vyměnit za  jiná. Akce se 
uskuteční 10. října v čase od 16 do 18 
hodin.

Tuktukem z Thajska na Moravu
V Městské knihovně v Novém Městě nad Metují proběhne 29. října od 18 

hodin  cestovatelský stand-up Tomáše Vejmoly: Tomík na cestách aneb Tuktu-
kem z Th ajska na Moravu. Pro méně znalé dopravních prostředků uvádíme, že 
tuk-tuk (tuktuk) je motorizovaná tříkolka používaná v Asii zejména jako taxi. 

Čas dinosaurů
Podzim není jen konec léta či nový 

školní rok. Podzim je i  čas „českých 
dinosaurů“ z Královéhradeckého kra-
je. Právě na  podzim roku 2010 byla 
na pískovcové desce z lomu Krákorka 
na  Červenokostelecku objevena dru-
há stopa dinosaura v  Čechách. První 
nález dinosauří stopy v naší zemi byl 

dokumentován v roce 1998 a pocházel 
opět z  lomu Krákorka (na  stránkách 
ECHA jsme o  tomto historickém ná-
lezu informovali). Druhá dinosauří 
stopa patřila jedinci z  doby asi před 
220 miliony let (přelom geologického 
období triasu a jury).

ilustrační foto Mirek Brát
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Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981

NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

Modelářský kroužek   v  České 
Skalici provozuje Modelářské Cen-
trum z.s.   již od roku 2010. Krou-
žek navštěvují děti nejen z  Čes-
koskalicka, ale i z Hradce Králové, 
Jaroměře, Náchoda,Nového Města 
nad Metují, nebo Červeného Kos-
telce a  dalších obcí. Za  největší 
úspěch v  letošním roce považuje-
me  dokončení moderní klubovny  
s  novým vybavením a  s  bezbarié-
rovým přístupem pro   malé i  vel-
ké příznivce modelační Do  nové 
klubovny v podkroví je možný pří-
stup po  novém venkovním scho-
dišti, nebo bezbariérovou zvedací 
plošinou. V  klubovně je několik 
dílen, hlavní místnost je vybave-
na pro stavbu a  barvení modelů, 
na  tuto místnost navazuje truh-
lárna, kde je umístěna CNC fréza, 
další důležitou místností je pro-
gramovací dílna pro výuku s  3D 
pryskyřicovou a  strunovou tis-

kárnou, včetně 3D sceneru. Velmi 
důležitou součástí nové klubovny 
je i  bezbariérové sociální zařízení. 
V  nové klubovně je dostatek mís-
ta a  zázemí i  pro realizaci větších 
projektů. Více informací získáte na
www.modelarskecentrum.cz

Nová klubovna pro modeláře

Přivýdělek
Hledáme spolehlivého

distributora novin 
ECHO

pro oblast Náchod
– Staré Město, Karlův 

kopec a Babí.
Více info na tel. 

602 103 775
nebo e-mail:

echo@novinyecho.cz

110 let

českoskalického 

fotbalu
Českoskalická kopaná oslavila 

v září 110 let trvání. SK Česká Ska-
lice patří mezi nejstarší stále aktivní 
spolky ve městě. K tomuto význam-
nému výročí byla v  Regionálním 
informačním centru v České Skalici 
připravena expozice, ve  které bude 
k vidění písemná dokumentace, his-
torické fotografi e, poháry a  fotbalo-
vé suvenýry. Nechybí zápisy z valné 
hromady ze září roku 1909 nebo fo-
tografi e úplně prvního fotbalového 
týmu v  České Skalici  z  téhož roku. 
Některé dokumenty a  fotografi e bu-
dou vystaveny úplně poprvé. Roz-
sáhlé materiály z  historie českoska-
lické kopané po  Jiřím Břížďalovi 
převzal Jan Holý, který více než 20 
let pokračuje ve sběru dalších doku-
mentů a  rozšiřování tohoto fotbalo-
vého archivu. Výstava potrvá  od 4. 
října do 11.listopadu.


