
VÝZVA
Již více jak týden hledám 

šedou korelu, která mi 
uletěla v Náchodě – Bělovsi. 

Stále doufám, 
že ji někdo našel.

Prosím, volejte 
777 278 876
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Příští Echo vychází 15. listopadu 2019

www.novinyecho.cz

listopad 1877, hostinec v Č. Skalici 

prodán jeptiškám Uršulinkám

nová rozhledna 
na velké Deštné
18 metrů vysoká rozhledna na Vel-
ké Deštné v  Orlických horách byla 
slavnostně zpřístupněna turistům 
koncem října. Jejího otevření se zú-
častnily stovky lidí.  Rozhledna sto-
jí v  nadmořské výšce 1115 metrů 
na nejvyšším vrcholu Orlických hor 
a  stála 4,7 milionu korun s  DPH. 
Rozhledna má půdorys nepravidel-
ného pětiúhelníku. Betonové zákla-
dy vybudovala stavební firma v létě. 
Ocelovou konstrukci dělníci sestavili 
ve firemní hale a na místě ji zkomple-
tovali. Konstrukci pak obložili dře-
vem. Díly nahoru převáželi po asfal-
tové vozovce, která vede od Šerlichu, 
ale pro běžný provoz je zavřená.V 
minulosti bylo na Velké Deštné ně-
kolik jednoduchých dřevěných vy-
hlídek, připomínaly myslivecké po-
sedy. Poslední byla odstraněna před 
devíti lety. Obec Deštné v Orlických 
horách o novou rozhlednu usilovala 
několik let. Její zástupci se domluvili 
s majitelem pozemků, hrabětem Ja-
nem Egonem Kolowratem. Pozemek 
obci daroval a  stavbu také povolila 
CHKO.                Foto: Michal Fanta

Jemný mechanik - hodinář navazuje
na dlouholetou tradici
Nový obor jemný mechanik nabídne 
Střední průmyslová škola, Odborná 
škola a Základní škola v Novém Městě 
nad Metují. Rada kraje odsouhlasila 
žádost o zápis nového oboru do rejs-
tříku škol a  školských zařízení od  1. 
9. 2020. „Žádná střední škola v našem 
kraji uvedený obor v tuto chvíli nena-
bízí. Jeho otevřením vhodně rozšíříme 
stávající nabídku v oblasti oborů střed-
ního odborného vzdělání s výučním lis-
tem i pro dívky, které dosud z oborové 
nabídky školy vyhledávaly především 
obor kadeřník. Jemný mechanik-ho-
dinář navazuje na  koncepci Králové-
hradeckého kraje i  školy, jejímž cílem 
je obnovit a posílit v Novém Městě nad 
Metují vzdělání ve  strojírenských pro-
fesích a navázat na  tradici novoměst-

ského hodinářství, “ říká náměstkyně 
pro oblast školství Martina Berdycho-
vá.  Obor jemný mechanik-hodinář 
má v Novém Městě nad Metují tradici 
starou několik desítek let. Na  zákla-
dě jednání se strojírenskými firmami 
o zařazení tohoto oboru do vzdělává-
ní vyplývá, že o  budoucí absolventy 
projevují firmy v Novém Městě a blíz-
kém okolí už nyní mimořádný zájem. 
„Firmy, se kterými jsme jednali, jsou 
připravené škole pomoci při rozběhu 
tohoto oboru vzdělání v  materiální 
i personální oblasti a  také jsou ochot-
né se podílet na zabezpečení odborné-
ho výcviku. Velkou podporu zavedení 
oboru projevili i  představitelé Nového 
Města nad Metují,“ doplňuje ředitelka 
školy Olga Talášková.

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

ÚČETNÍ FIRMA 
PROFIT REAL, a.s.

hledá uchazeče na pozici 
SAMOSTATNÁ (-Ý) ÚČETNÍ

praxe v oboru podmínkou

a uchazeče na pozici 
ÚČETNÍ JUNIOR (-ka)
praxe není podmínkou

SŠ, VŠ vzdělání ekonomického směru
nabízíme nadstandardní 

platové podmínky

požadujeme:

kontakt:
info@profitreal.cz, tel: 725 606 952

Dobrá paměť – základ úspěchu
Kurz paměťových technik a technik učení

Informace a přihlášky: 
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz 

nebo tel. 603 440 969 (nejlépe SMS)

pořádá ve dnech 23. a 24. listopadu 2019
jazyková škola Gate Náchod 

– Dr. Lada Petránková

PRONÁJEM / PRODEJ
komerční nemovitosti 

v Hronově Zbečníku

KONTAKT:
724 284 224

dílenské, skladovací
a kancelářské prostory 

o celkové ploše cca 1000m2

část lze přebudovat na bydlení

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy



V Městské galerii Zázvorka v No-
vém Městě nad Metují můžete až do 4. 
ledna 2020 zhlédnout výstavu plakátů 
s  názvem Dějiny Íránu – 12 tisíc let 
mýtů. Jejich autorkou je Kezhal Do-
vatshahi, rodačka z  iránského  Ker-
manshasu, absolventka grafické školy. 

Dějiny Íránu – 
12 tisíc let mýtů

Vzpomínka
Dne 11. listopadu 2019 uplyne 5 

smutných let, kdy navždy odešel náš kamarád

a spoluhráč kulečníkového oddílu TJ Náchod,

pan Alexandr Kejzlar 
z Náchoda.

Vzpomínají členové oddílu

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2019 r.

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

ECHO 2str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Koncem října proběhlo slavnost-
ní předání 3 kusů nových monitoro-
vacích přístrojů novorozeneckému 
oddělení náchodské nemocnice. Za-
řízení pomůže s kontrolami novoro-
zenců v prvních hodinách po poro-
du. Elektronické čidlo na  nožičce 
dítěte pohlídá jeho základní životní 
funkce a rodina tak může trávit prv-
ní společné chvíle, nerušeně a s po-
citem bezpečí. „Dosud kontrolovala 
každého novorozence v jeho prvních 
hodinách života vždy po několika mi-
nutách sestra. Nové přístroje poslouží 
především pro kontrolu novorozenců 
v prvních dvou hodinách po porodu, 
které jsou pro život novorozence nej-
kritičtější,“ popisuje výhody zařízení 
primářka dětského a  novorozenec-
kého oddělení náchodské nemocni-
ce MUDr. Jana Němcová.   

Náchodská nemocnice nové mo-
nitory získala díky finančnímu daru 
společnosti Saar Gummi Czech, 
s.r.o., která se rozhodla tři monitory 
v celkové hodnotě téměř 98000 ko-
run kompletně zaplatit. „Chtěla bych 

poděkovat společnosti Saar Gummi 
Czech za  tento dar. Zdravotnictví 
je financováno z  veřejného zdravot-
ního pojištění, ze kterého však nelze 
pořídit všechno, co bychom potře-
bovali. Proto vítáme vícezdrojové 
financování, ve  kterém patří dět-
ské oddělení naší nemocnice k  těm 

nejúspěšnějším,“ uvedla ředitelka 
Oblastní nemocnice Náchod, a.s., 
Ivana Urešová. „Jsem rád, že se ná-
chodské nemocnici daří získávat fi-
nanční prostředky i jiným způsobem 
než z veřejných rozpočtů,“ doplňuje 
její slova náměstek hejtmana pro 
zdravotnictví Aleš Cabicar.

V rámci Noci divadel 2019 pro-
běhne 16. listopadu v Broumově 
projekt Divadlo a svoboda, jehož 
cílem je připomenutí 30. výročí sa-
metové revoluce (období  od  17. 
listopadu do 29.prosince 1989). 
Jeho součástí bude výstava fotogra-
fií ve foyeru Městského divadla v 
Broumově i uvedení divadelní hry 
Když se zhasne v nastudování brou-
movských ochotníků  (představení 
začíná v 19 hodin). 

Říjnový koncert na podporu oprav děkanského kostela sv. Petra a Pavla 
v Broumově vzala  pod pomyslná křídla  iniciativa Česko – německého fon-
du budoucnosti. Dodejme, že  Farní kostel sv. Petra a Pavla prošel za uply-
nulých deset let významnými opravami. V roce 2010 se povedla oprava do-
sluhující elektroinstalace za 400.207,- Kč. Od roku 2012 probíhá postupná 
výměna střešní krytiny, která do roku 2018 dosáhla nákladů přes 6 mil. Kč 
a práce za další 2 mil. budou pokračovat až do roku 2020.  V letech 2014 
– 2017 proběhlo rovněž restaurování varhan v celkové výši 1.350.000,-Kč 
a od roku 2016 se začalo i na restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepo-
muckého za dosavadní částku 1.124.000,-Kč. Od roku 2021 by farnost ráda 
započala opravu fasády a okenních výplní.

Noc divadel Koncert pro Petra a Pavla

V České Skalici se můžete vypravit 
na zajímavou cestopisnou přednášku, 
jejímž protagonistou bude Dalimil 
Petrilák. Tento cestovatel vás zve  na 
přednášce na dobrodružnou  cestu 
Ruskem přes Bajkal až na Kamčatku, 
do království sopek a medvědů. Jen 
pěšky s ním cestovat nemusíte. Část 
trasy se určitě povezete   i po železnici 
– Transsibiřskou magistrálou. Před-
náška proběhne 12. listopadu v 9.30 
hod. v seniorském klubu v modliteb-
ně Církve bratrské v Tyršově ulici. 

Cestovatelská 
přednáška

LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování

Vzpomínka
Dne 12.11.2019 to budou už dva smutné roky, 

kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička,

paní milena Vlčková z náchoda - Bělovse.

Moc nám všem chybíš.
nikdy nezapomene manžel,

syn a dcera s rodinami

VzpomínÁmE
Dne 14.11.2019 uplyne 15 smutných let,

kdy nás navždy opustila
paní Miloslava Jiráková 

ze Starkoče.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínáme. Rodina

TichÁ Vzpomínka
Dne 10.11.2019 uplyne 20 smutných let, 

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,  
tatínek a dědeček, 

pan Josef Škoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  Manželka 
Marie a synové Petr a Jiří s rodinami

Elektronika pohlídá novorozence

Akciová společnost Navita
se sídlem Olešnice 337, 549 41 Červený Kostelec 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Mistr loupárny
s náplní práce samostatného řízení výroby a expedice 

 s nástupním termínem nejpozději do 1.12. 2019.

Nabízíme:
l Ohodnocení odpovídající pracovní náplni
l Práce v malém kolektivu
l Benefity - stravenky, penzijní připojištění, benefits poukázky
l Možnosti odborného růstu
l 5 týdnů dovolené
 
Požadujeme:
l Středoškolské vzdělání
l Minimální praxe 2 roky ve vedoucí funkci ve výrobě,
     potravinářské zaměření výhodou
l Práce na počítači - Excel, Word
l Řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
l Zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
l Organizační a komunikační schopnosti

Písemné nabídky včetně profesního životopisu zasílejte do 10.11. 2019
na adresu firmy nebo e-mailem na navita@navita.cz.

Případné telefonické dotazy na tel. 604 733 110

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se zahradou v Hro-
nově na Příčnici. Vnitřní i venkovní 
krb, krytá terasa, garáž, dílna. 
Nemovitost je podsklepena, větší 
technické zázemí. Dvě obytná patra.

Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč                   
Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč
Novostavba rodinného domu s pozemkem 5 364 m2 v Havlovicích ...................................6 896 000,- Kč
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 900 000,- Kč

  Zleva ředitelka nemocnice Ivana Urešová, primářka Jana Němcová a za společnost Saar 
Gummi Czech Hana Říhová.

Anička Herzigová, kamarádka z Borové, manželka a především maminka 
tří dětí, nás opustila po boji s vážnou nemocí ve věku 32 let. Manžel Lukáš 
zůstal na vše sám a my jsme se rozhodli, že ho v tom nenecháme samotného...   
Dne 30. července 2019 jsme vytvořili projekt, který jsme nazvali „Pomoc pro 
Herzigovy“. Spočíval v propůjčení transparentního účtu, facebookové aukci a 
v dobročinném koncertu „borovské rockování“. Bude sloužit pro zajištění po-
třeb Aniččiných dětí Kristiána, Matyho a malé Aničky.  Děkujeme všem, kteří 
se zapojili do facebookové aukce, všem dárcům a všem dražitelům…  moc si 
Vaší pomoci vážíme. Naše velké poděkování za podporu a pomoc patří kape-
lám Warování, Trautenberk, Rybičky 48 a Škwor, které věnovaly spoustu darů 
a propagovaly aukci na svých facebookových profilech. Děkujeme Šárce Birke 
za propůjčení jejího nadačního transparentního účtu.  Děkujeme všem, kteří 
přispěli jakoukoliv částkou na transparentní účet a také vám všem, kteří jste 
přišli na borovské rockování. Děkujeme všem, kteří sponzorsky podpořili bo-
rovské rockování: Hasiči Borová, OÚ Borová, OÚ Česká Čermná, Dobrušský 
pivovar, Náchodský pivovar, Rychnovský pivovar, Filip Kulhánek a Tiskárna 
Design-print, kapely Teplá Buchta a Proxima Furens, DJ Klykoš,  David Ko-
márek a Dark Breakers, Wimex, Sokol Borová a OÚ Janov. Děkujeme všem, 
kteří nám pomohli s přípravou akce, zvláště pak Lubošovi Balcarovi a Jirkovi 
Štěpánkovi. Děkujeme všem, kteří se o vás starali za barem, výčepem a u ob-
čerstvení. Veškerý výdělek ze vstupenek, prodeje placek, triček a občerstvení 
byl zaslán na transparentní účet a poté předán Herzigovým společně s výtěž-
kem celé aukce. Facebooková aukce: 242 855,- Kč, Dobrovolné příspěvky: 129 
354,- Kč, Borovské rockování: 60 377,- Kč.  Celkem:   432 586,- Kč. Je to zá-
sluhou Vás všech, kterým osud této rodiny nebyl lhostejný. Děkujeme Vám!  
Pavlína Balcarová, Kateřina Zelená, Michaela Obalová a Radek Jirák

Kulturní a vzdělávací činnost v českoskalické Vile Čerych, kterou již patnáct let 
v tomto objektu zajišťovala obecně prospěšná společnost Centrum rozvoje České 
Skalice, bude k 30. listopadu t.r. ukončena. Tato informace vyplynula z tiskové 
zprávy zmíněné společnosti. Důvodem pro ukončení činnosti ve Vile Čerych 
jsou enormně vysoké náklady, které si z hlediska rekonstrukčních, provozních  a 
dalších prací tento objekt žádá. Jak se zmiňuje tisková zpráva:  „Centrum rozvoje 
dále pokračuje ve svých aktivitách, ovšem již bez Vily Čerych. Změny se vůbec 
nedotýkají provozu informačního centra v České Skalici, které rovněž působí pod 
naší hlavičkou, ani odborného poradenství poskytovaného obcím a dalším sub-
jektům. V současnosti hledáme nové prostory pro své působení.“

POMOC PRO HERZIGOVY

Programy ve Vile Čerych končí
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MV č.34/2016 Sb. www.bazenymachov.cz

bazény • zastřešení 
plastové nádrže

výroba • montáž • servis

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

ECHO nově také na FACEBOOKU!

Hašpl a.s. Velké Poříčí přijme          SeřizoVače

Požadujeme:
•  vyučen nebo vyučen 

s maturitou ve strojírenském 
oboru výhodou

•  pravidelný třísměnný provoz 
 pondělí - pátek

•  spolehlivost, zodpovědnost

Náplň práce:
•  seřizování a obsluha strojů

Nabízíme:
•  pracovní poměr na dobu
   neurčitou
•  týden dovolené navíc
•  příspěvek na stravování
•  věrnostní program
•  benefity za plnění
   pracovní doby
•  nástupní mzda 27 000,- Kč,
   mzda po zaučení 

 vč. benefitů 31 000,- Kč

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: +420 491 401 718

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,

Mnoho z Vás se nás ptá, pro koho 
je vlastně naše služba JeS vhodná ?

No, zásadně pro ty,  kteří jsou rozhodnuti pla-
tit v každém období co možná nejnižší cenu 
za silovou elektřinu a za spotřebovaný plyn a

1) Nemají čas se tímto zabývat
2) Nemají vždy takové informace, aby se vždy správně rozhodovali
3) Ne všemu rozumí, ale vědí, že není potřeba platit více než je nezbytné
4) Již zažili, jak je někdo „zdarma“ napálil a proto věří placeným profesionálům
5) Ještě žádný nový krok v této oblasti neudělali, protože se báli nebo nevěří,
     že lze ušetřit velké peníze

Jistě by se našlo několik dalších dobrých důvodů proč se svěřit 
do péče JES, ale jak to shrnul jeden náš zákazník : Spočítal jsem si, že 
cena Vašich služeb se mi vyplatí, protože ceny energií , které mi dlou-
hodobě zajišťujete bych si sám dlouhodobě nemohl zajistit a pokud 
ano, tak čas , který bych tím musel trávit by byl neúměrně dlouhý. 
A ještě bych určitě udělal mnoho chyb. S Vámi mám pravidelný pře-
hled a informace a to vždy včas. A hlavně fakt platím, i přestože jdou 
ceny energií nahoru , méně..

Těšíme se na Vás a s úctou Váš

ENERGETICKÉ OKÉNKO 195.

V  Městské knihovně v  České 
Skalici vystavuje skupina nepro-
fesionálních výtvarníků z  Nového 
Města nad Metují. Jejich výstava 
s názvem Obrázky z Novoměstska 
bude v  českoskalické knihovně 
ke zhlédnutí do 6. prosince.

Výstava Listopad 89 v archivních 
dokumentech (umístěná ve výstavní 
síni Stará radnice v Broumově) při-
bližuje období podzimu a zimy na 
přelomu let 1989 a 1990 prostřednic-
tvím originálních samizdatových tis-
kovin, letáků, prohlášení a denního 
tisku. Počátkem roku 1990 vycházely 
četné publikace zabývající se tabui-
zovanými tématy československých 
dějin a politiky, které budou na vý-
stavě návštěvníkům k dispozici. Vý-
stava potrvá do 31. listopadu t.r. 

obrázky 
z Novoměstska

Výstava 
v dokumentech 

žaluzie

Založeno v roce 1994 Již 24 let na trhu

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu
LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY



SOŠ sociální a zdravotnická Ná-
chod vystavila fotografie o pěstite-
lích z Pobřeží slonoviny.

Čokoláda patří mezi nejoblíbe-
nější sladkosti. Příběh čokolády má 
ale i své stinné stránky. 

Navzdory rostoucí poptávce po 
klíčové surovině pro její výrobu 
– kakau – příjmy pěstitelů kakaa 
často nestačí jejich rodinám na 
živobytí. Zejména v západní Afri-
ce je navíc rozšířená dětská práce, 
problémem je i ničení životního 
prostředí.

Podmínky, panující na kakao-
vých plantážích, přiblížila výstava 
pod širým nebem nazvaná CENA 
KAKAA, která byla v uplynulých 
dnech k vidění v parku před ná-
chodským nádražím.

Výstava na stromech se konala 
při příležitosti Světového dne dů-
stojné práce.                       Foto LaŠ

Pro zkvalitnění výuky studentů oboru Modelářství a návrhářství oděvů pořídila 
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho do červenokostelecké části moderní 
vyšívací stroj japonské výroby JANOME MB-7. Stroj je vybaven např. barevným 
LCD displeyem či funkcí automatické změny 7 barev nití. Umožňuje také úpravy 
vyšívacích vzorů jako je zvětšování a zmenšování, otáčení či zrcadlové překlápě-
ní. Vzory pro výšivky si obsluha stroje vybírá buď z připravených sad, nebo vy-
tváří vlastní. Využívání všech funkcí stroje během výuky napomáhá ke zvýšení 
kvalifikace studentů oděvních oborů. Zároveň se jedná o skvělý příklad využití 
výpočetní techniky v tomto průmyslu. Stroj bude pro veřejnost k vidění na dnech 
otevřených dveří 22. a 23. listopadu.                                                 Markéta Machová

V  lokalitě Klučanka (Dědov, 
Teplice nad Metují) se 16. listo-
padu (od  14.30 hod.)  koná již 
18. ročník charitativního  festi-
valu na podporu dětí z dětských 
domovů. Moderuje Tomáš Gro-
hregin. Na hlavní i sklepní scéně 
zahraje řada zajímavých forma-
cí: Majerovy brzdové tabulky, 
Už jsme doma, Semipalatinsk, 
ColorSound Night a další.  

V pořadu Dialog Café se v Brou-
mově 28. listopadu v  18 hodin 
představí grafik a  výtvarník Josef 
Skalník. Pořad nese název Umě-
ní v  disentu. V  broumovském  
sále Kreslírna se tak bude hovořit  
o  pozici umění před rokem 1989 
i o reflexi třech desetiletí demokra-
tického vývoje z  pohledu jednoho 
ze zakládajících členů Občanského 
fóra i  blízkého spolupracovníka 
Václava Havla. 

Jaká je skutečná 
cena kakaa? 

VÝUKA PROBÍHÁ NA MODERNÍM VYŠÍVACÍM STROJI

Webrovkafest Dialog Café
ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

TRIUMF professional tools s.r.o.
třída T. G. Masaryka 862

552 03 Česká Skalice

hledá do svého týmu pracovníka na pozici

SKLADNÍK / SKLADNICE
Požadujeme: vzdělání SŠ nebo SOU - vyučen
                            uvítáme pečlivost, loajalitu, spolehlivost a ochotu učit se novým znalostem

Nabízíme:      zajímavé zaměstnání ve stabilní společnosti, dobrý pracovní kolektiv, 
                           odpovídající platové ohodnocení

Nabídky se životopisem zasílejte na elektronickou adresu:
nakup@triumfcz.eu, tel.: +420 734 750 525.

                                         Uchazeči budou přizváni k osobnímu pohovoru. 
www.triumfcz.eu

chemické výrobní družstvo

výrobce a distributor nátěrových hmot se sídlem v Novém Městě nad Metují

 přijme pracovníka/ci/ do expedice nátěrových hmot na pozici: 

 skladník 
Požadujeme: n SOŠ, SOU 
                         n zkušenosti s prací ve skladovém hospodářství 
                         n řidičský průkaz skupina B
                         n časovou flexibilitu, samostatnost, odpovědnost
                         n uživatelskou znalost práce na PC
                             n dobrou fyzickou kondici

Náplň práce: n příjem výrobků , skladování a expedice výrobků 
                         n vedení skladové evidence
                         n obsluha vysokozdvižného vozíku

Nabízíme:  n práci ve společnosti s dlouholetou tradicí 
                        n jednosměnný provoz, mzda 17-20 tis. Kč
                        n 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a další firemní výhody
                       n nástup dle dohody

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

Kontakt : personální oddělení  tel: 491 477 133 

Adresa provozovny : Kpt. Jaroše 472, Nové Město nad Metují-Krčín

STŘEDNÍ ŠKOLA 
GASTRONOMIE 
A SLUŽEB
Volanovská 243, Trutnov

Obory vyučované v Teplicích nad Metují

Obory vyučované v Trutnově

VÝUČNÍ LIST – 3 ROKY

VÝUČNÍ LIST – 3 ROKY

MATURITNÍ ZKOUŠKA

• ČÍŠNÍK, BARMAN
• KUCHAŘ
• KUCHAŘ, ČÍŠNÍK
• KUCHAŘ, CUKRÁŘ

• PERAŘ
• CUKRÁŘ
• INSTALATÉR

• HOTELNICTVÍ – 4 roky
• GASTRONOMIE – 2 roky

• TESAŘ
• TRUHLÁŘ
• ZEDNÍK

Den otevřených dveří „Gastroden“

29.11. 2019 od 8 do 16 hodin

22.11.2019 od 8 do 16 hodin

www.zajimavaskola.cz 

Den otevřených dveří „Den řemesel“

Po dohodě i mimo tuto dobu

Za první tři kvartály letošního roku 
vykázaly nemocnice Královéhradec-
kého kraje zisk ve  výši 7,4 mil. Kč, 
přitom za srovnatelné období loňské-
ho roku vykázaly ztrátu ve výši 64,1 
mil. Kč. Významně se zlepšil ekono-
mický výsledek náchodské a trutnov-
ské nemocnice. Oběma pomohly ze-
jména zvýšené příjmy od zdravotních 
pojišťoven.  Důsledkem příznivých 
hospodářských výsledků Oblastní 
nemocnice Náchod je zlepšení pla-
tebních schopností nemocnice. „Ne-
mocnici již od roku 2016, kdy proběhla 
celá řada investic z  vlastních zdrojů, 
tíží závazky po splatnosti. Jsem ráda, 
že se nám tyto závazky po lhůtě splat-
nosti daří postupně snižovat. Ke konci 
roku 2017 činily více než 65 mil. Kč, 
o  rok později to bylo přes 52 mil. Kč 
a  nyní aktuálně je to přibližně 17,5 
mil. Kč,“ doplňuje statutární ředitelka 

Ing.  Ivana Urešová, MBA. Nejvýraz-
nější meziroční změna ve výsledcích 
hospodaření proběhla právě v největ-
ší nemocnici Zdravotnického holdin-
gu - v  Oblastní nemocnici Náchod. 
V loňském roce vykázala za prvních 
devět měsíců ztrátu ve  výši 44.107 
tis. Kč, v  letošním roce naopak zisk 
ve výši 7.388 tis. Kč. Významná změ-
na proběhla také v Oblastní nemoc-
nici Trutnov, která proměnila ztrátu 
14.170 tis. Kč na  zisk ve  výši 9.141 
tis. Kč. „Jsem přesvědčen, že nejhor-
ší období v  Oblastní nemocnici Ná-
chod je již za námi a kroky a opatře-
ní zavedená její statutární ředitelkou 
Ing.  Ivanou Urešovou, MBA budou 
i nadále přinášet pozitivní efekt.“ do-
plnil náměstek Cabicar. Na  udržení 
péče na  ztrátových odděleních při-
spívá Královéhradecký kraj, a  to tzv. 
závazkem veřejné služby. V letošním 

roce do nemocnic ZHKHK takto po-
šle na provoz 224 milionů Kč. Z toho 
146 mil. Kč je mandatorním výdajem 
nemocnic, neboť  od roku 2018 navý-
šily nemocnice mzdy zaměstnancům 
o 10% a  to i přes nedostatek finanč-
ních prostředků z úhradové vyhlášky. 

Nemocnice Královéhradeckého kraje 
zlepšují hospodaření

Elektrotechnika a strojírenství
Hronov
Maturitní obory
Strojírenství 
Elektrotechnika 
Mechanik seřizovač 
Učební obory 
Nástrojař 
Elektrikář 
Automechanik 

Propagační tvorba a polygrafie
Velké Poříčí
Maturitní obory
Grafický design 
Reprodukční grafik pro média 
Tiskař na polygrafických strojích 
Učební obory 
Reprodukční grafik 
Tiskař na polygrafických strojích 
Aranžér 
Kadeřník 

Textilní technologie a oděvní tvorba
čerVený kosTelec
Maturitní obory 
Modelářství a návrhářství
Oděvnictví 
Textilnictví 
Učební obory 
Chemik 
Krejčí 
Výrobce textilií 
nástavbové studium
Podnikání 

www.spsow.cz

Hostovského 910, 549 31 Hronov
www.spsow.cz | skola@spsow.cz |

Dny oTeVřených DVeří
Hronov
Čtvrtek 14. 11. 2019 14.30–16.30 
Sobota 23. 11. 2019 8.00–12.00
Čtvrtek 9. 01. 2020 14.30–16.30 
Sobota 18. 01. 2020 8.00–12.00

Velké Poříčí
Pátek 22. 11. 2019 9.00–17.00
Sobota 23. 11. 2019 8.00–12.00 
Sobota 18. 01. 2020 8.00–12.00
Středa 19. 02. 2020 14.00–17.00

čerVený kosTelec
Pátek 22. 11. 2019 12.00–18.00
Sobota 23. 11. 2019 8.00–12.00
Sobota 18. 01. 2020 8.00–12.00
Středa 19. 02. 2020 15.00–17.00

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
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Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

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 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

Koupím 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
Tel. 608 103 810

*Rozvedený 48/177/77 pod-
nikatel s  6 letou dcerkou 
hledají štíhlou ženu, která 
chce žít v přírodě v rodinném 
domě, dítě ve stejném věku 
vítáno. Nejdřív SMS 733  215 
791
*Ráda poznám pohodového 
SŠ, VŠ nekuřáka. Jsem vdova 
66 let, štíhlá, společenská. Mé 
zájmy jsou rekreační sport, 
kultura, vaření, výlety. Ozvi 
se, ve dvou se žije lépe. TEL.: 
797 639 117

* Pronajmu malou garsonku 
v  zahradě v  Náchodě Bělovsi 
(pouze  pro jednu osobu), ná-
jem 3500,- Kč, záloha na ener-
gie 1700,-Kč, kauce 5000,- Kč. 
TEL.: 777 737 127

* Pronájem bytu 1+1 Náchod 
Běloveská ul., TEL.: 778  814 
789
*Dlouhodobě pronajmu byt 
2+1 v OV s balkonem v cen-
tru Nového Města nad Metu-
jí, 5.patro v panelovém domě 
s  výtahem. Součástí bytu je 
komora na patře a sklep. Vol-
ný od 1.12.2019. TEL.: 777 
112 773
*Prodám zděný byt 3+1 v   
osobním vlastnictví v Nácho-
dě  v  ulici Nerudova. Nová 
plastová okna. Rekonstrukce 
koupelny. Upravený společný 
dvorek. Výměra bytu 75 m². 
Tel. 777 602 884  , RK nevolat. 
Cena:  2 190 000,- Kč
*Prodám zděný byt 2+kk v   
osobním vlastnictví v Nácho-
dě  v ulici Pražská. Interiér je 
připraven k rekonstrukci. Par-
kování na dvoře. Výměra bytu 
42 m². Tel. 777 602 884  , RK 
nevolat. Cena:  899 000,- Kč
*Pronajmu vybavený 
byt 3 + kk 64m2 v Hro-
nově (Palackého ul.) 
v klidném bytovém domě. 
Kuchyně a koupelna po 
rekonstrukci, 2 balkony, sklep. 
Ihned k nastěhování, nájem 
5500 Kč + energie + 15000 Kč 
kauce. Tel. 602 243 347
*Pronajmu pěkný byt 1+1, 
34 m2, 2.n.p.v Novém Městě 
nad Metují-Malecí, nověj-
ší výstavba Nad stadionem. 
Zděné jádro, plastová okna, 
venkovní žaluzie, nová linka, 
JZ orientace. Vratná kauce. 
Tel.:739 073 696
*Prodám družstevní byt 

v  Hronově, Riegrova 644. 
Klidná lokalita. Zvýše-
né přízemí, 3+1, 74 m2, 
balkon, 2x sklípek, WiFi. 
Cena 1  450  000,-Kč. TEL.: 
723 061 192, 721 025 487
*Pronajmu dlouh. byt 1+kk 
29m2 + balkon+ kolna v 1.NP 
zrek.byt. domu v Dolní Rade-
chové. Nájemné 4.500,-Kč + 
záloha voda,plyn 2.000,-+ el.+ 
kauce.-Kč, tel. 608 90 30 50
*Pronajmu menší garsoni-
éru v  Hronově. TEL.: 608 66 
77 30
*Prodám nový luxusní druž-
stevní byt 3+kk v  Náchodě 
v  nízkoenergetickém domě 
s  vlastním parkovacím stá-
ním. 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 připravené k  okamžitému 
nastěhování. Členský vklad 
je možné rozdělit do splátek. 
Kontakt: 730 517 357, 733 735 
709. www.sbdnachod.cz

*Koupím garáž v  Polici nad 
Metují, Velké Ledhuji (na síd-
lišti). Tel. 722 556 128
*Prodám zahradu v  Polici 
nad/Met v  zahrádkářské ko-
lonii pod Havlatkou, výměra 
511 m2, je oplocená, možnost 
připojení vody a el., je zde 
chatka, sklep a altán na nářa-
dí. Za odhadní cenu. Tel. 722 
425 429

*Pronajmu obchod, sklad 
v Hronově. Tel. 603 920 469

* PRONÁJEM / PRODEJ 
komerční nemovitosti 
v  Hronově Zbečníku – dí-
lenské, skladovací a kan-
celářské prostory o celko-
vé ploše cca 1000m2. Část 
možno případně předělat 
na bydlení. KONTAKT: 
724 284 224

*Prodám douglaskové fošny 
přírodně vyschlé víc jak 15 
let, tloušťka 5 a 6 cm, různé 
délky (max. 4 m) a douglasko-
vá prkna na palubky (šíře 10 
cm). Vhodné pro truhlářské 
účely. Tel. 602 103 775
*Prodám plynová kamna 
POHODA + 10 kg PB lahev. 
Cena 1500,-Kč. TEL.: 604 233 
900
*Prodám pianino PET-
ROF. Naladím, odvezu. Tel. 
775 328 366
*Prodám suché palivové dře-

vo uskladněné pod střechou, 
500,-Kč/m3. Tel.: 602 428 288
*Prodám dřevo 700Kč/m3, 
štípané 1000Kč/m3. Tel:776 
049 577
*Prodám černé pianino zn. 
Repia v  zachovalém stavu.
Cena 15.000,-Kč. Nutný vlast-
ní odvoz. Nové Město nad 
Metují. Telefon: 732 760 957

* Koupím jakékoliv staré 
fotoaparáty a příslušenství 
– objektivy, staré fotografie, 
reklamní fotografické ma-
teriály. TEL.: 777  559 451 
* Koupím hodinky PRIM 
a náhradní díly na hodin-
ky PRIM – pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, stroj-
ky a další díly. Platba v  ho-
tovosti. 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 filmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510 
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a vše o Váno-
cích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i 
celou pozůstalost. TEL.:722 
907 510
* Koupím staré fotografie, 
fotoaparáty, vyznamenání, 
mince a bankovky, pohled-
nice a známky. TEL.: 724 
020 858
* Koupím veškeré starožit-
nosti např. obraz, sklo, porce-
lán, hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30

* 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, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, kni-
hy, časopisy, plakáty, voj.vý-
zbroj a výstroj, veterány atd. 
TEL.: 608 811 683
* Koupím vše s  hodinář-
skou tématikou: hodinky, 
hodiny, budíky, propagační 
materiály, knihy, plakáty, 
různé součástky i díly, např. 
od fy PRIM a dalších zna-
ček. TEL.: 777 579 920

*Výuka hry na kytaru. Mob 
736 419 240
*Daruji posilovací šlapací 
stroj Orbitrek za odvoz. Mob.: 
723 406 684
*Zdarma zemina v  objemu 

400 m3 v  České Skalici. Ze-
mina je ideální pro srovnání 
terénu. Odvoz zeminy hradí 
zájemce. TEL.: 725 648 090

*Koupím JAWA kývačka, 
panelka nebo pérák, nejlépe 
s  platnýmičeskými doklady. 
TEL.: 777 222 232

*NAŠLA SE BÍLÁ ANDUL-
KA * v pátek 1.11. byla v Ná-
chodě, v  Poděbradově ulici 
nalezena bílá andulka. TEL.: 
777 603 399BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

   776 622 777
www.realitytichy.cz

AUTO - MOTO

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

RŮZNÉ

Drogerie Vít Pavel
Komenského ul., Náchod

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

Totální výprodej
Sleva 20% - 30%

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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ozůstalostveteš
nábytek

koupím - zlikviduju
vyklidím půdu, sklep, dům

Vyklidím Vaši pozůstalost
a věci zaplatím.
TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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

TEL.: 721 600 856



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

Restaurace v Náchodě přijme
na občasnou brigádnickou výpomoc

SERVÍRKU – ČÍŠNÍKA
Finanční podmínky Vám sdělíme osobně.

TEL.: 602 402 805

Obec Slavětín nad Metují
(okr. Náchod) nabízí

k pronájmu 2 sociální byty. 

INFO www.slavetinnadmetuji.cz 
urad@slavetinnadmetuji.cz

Příjem žádostí do 13.11.2019

BEZPEČNÁ PŮjČKA 
DOMŮ

3 000 až 16000 bez úroků 
pro nového klienta

OSVČ, zaměstnance, 
důchodce, ženy na MD

Tel. 722 732 992

SOUKROMĚ                                   ROZUMNĚ                                   ŠIKOVNĚ                                   RYCHLE



POŘÍČSKÝ PODZIM

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

  Foto zleva: Tereza Poláčková, Tereza Maršíková, Tereza Daňková, Tereza  
Freiwaldová, Daniela Vacková a Matěj Lukáš. Za nimi zleva jsou: Jiří Von-
dřejc, Michal Čuda, Jiří Bruha, Daniel a Martin Zeman s trenérem Jiřím 
Vondřejcem.

Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková 721 543 498

HledAJÍ doMov

Qido je asi 8letý ovčák, který nikomu nechybí. 
Je hodný, velký mazel, milující procházky v poklid-
ném tempu. Je to opravdu úžasný psí parťák, který 
si umí získat srdce každého.

Spike  je asi 4letý pejsek, kterého do útulku dovedl 
majitel, protože prý začal žárlit na  dítě. Spike je 
z počátku bázlivý, ale jinak hodný. Musí se na něho 
pomalu. Do rodiny nejlépe bez dětí, jako jedináček. 

Spike Qido

ZDÁ SE, ŽE VŠEM SE DAŘÍ

Výlov Balatonu

Zlatý poklad ležel v lese 

Začátkem školního roku se roz-
běhla nová sezóna basketbalistům, 
zatím nejvíce zápasů má odehráno 
tým U14 a  to nečekaně úspěšně, 
kde několik hráčů začátečníků hra-
je první zápasovou sezónu : Výsled-
ky Česká Třebová - Náchod 38:35 
a 44:39, což byly jediné dvě prohry 
a následovaly výhry nad Litomyšlí 
doma 37:34 a 53:52, v Týništi n.O. 
84:67 a 93:34, doma Stěžery 55:28 
a 55:43 a zatím poslední v Přelouči 
108:25 a 103:20. 

Dále máme tým našich nejmen-
ších U11, kteří doma porazili Vy-
sokou nad Labem 36:17 a  47:30 
a prohráli v Holicích 88:23 a 70:49.

A  posledním týmem v  soutěží 
je tým mužů, obhájců titulu z mi-
nulé sezóny VČL. I  těm se vstup 

do  soutěže podařil, ikdyž výkony 
z  konce minulé sezóny to nejsou, 
ale forma jde nahoru. Výsledky 
nejdříve výhra v  derby v  Jaromě-
ři 54:49, poté zatím jediná prohra 
v  Hořicích 69:67, následně výhry 
doma nad Chrudimí 80:62 a  Pře-
loučí 84:55 a  o  posledním víken-
du výhry ve  Vysokém Mýtě 70:59 
a Svitavách 68:67.

Takže úspěšný start v  novém 
ročníku a hlavně u mládeže je vidět 
kus trenérské práce, přijďte pod-
pořit týmy při domácích utkáních 
a  přiveďte mladé sportovce - bas-
ketbalisty /chlapce i dívky/ do haly 
stavebky, kde probíhá nábor vždy 
v úterý a pátek od 16h, nebo info 
na  tel.608 667  732 Pavel Prouza, 
předseda oddílu basketbalu

Nelekejte se, nezveme vás  
ke  známé maďarské vodní ploše... 
Máme na mysli malý rybník Bala-
ton v Červeném Kostelci (ve správě 
ČRS, z.s. Místní organizace Č.Kos-
telec). Dne 30.11. jej čeká výlov 

a  již od  9 hodin ráno zde můžete 
koupit čerstvé ryby. A z nich si uva-
řit například známou maďarskou 
rybí polévku halászlé, aby vám té 
chybějící cesty k tomu skutečnému 
Balatonu nebylo líto. 

Nečekaný nález objevil muž při 
venčení psa v  lesích nad Nácho-
dem. Na plácku rozrytém od divo-
kých prasat si všiml ze země trčící-
ho konce drátu. Nálezce si nejprve 
myslel, že to je pytlácké oko. Když 
z hlíny vyhrabal devět klubek drátu, 
považoval je za odpad. Doma zjistil, 
že našel zlatý poklad, který předal 
pracovníkům Muzea Náchodska. 
„Devět zlatých nekonečných spirá-
lek je starých zhruba 3000 let. Zlaté 
spirálky nesloužily jako šperk či ná-
stroj, ale jde o polotovar určený pro 
další zpracování. Nad Náchodem 
bylo objeveno celkem 257 gramů 
zlata, přičemž spirály byly téměř 
neporušené. Podle odborníků je 
nález díky své zachovalosti a obje-
mu jedinečný,“ uvedl archeolog ná-
chodského muzea Jan Košťál. Zla-

tý drát vznikl stejnou technologií, 
z  čehož archeologové soudí, že byl 
vyroben v  jedné dílně ve  stejnou 
dobu. Drátky vytvořil dávný řeme-
slník tak, že roztepal zlato do  ten-
kého plechu, následně jej sroloval 
a  svařil. Jelikož jsou drátky takřka 
neporušené, nemohly být používá-
ny dlouho a brzy po výrobě ukryty. 
Zda si zlato na svahu někdo uscho-
val či je tam zanechal jako obětinu 
bohům, už dnes říci nelze, protože 
v  jejich okolí archeologové nenašli 
žádné další předměty, například 
střepy keramiky, které by jim po-
mohly s  bližším určením. Zlatý 
poklad byl z bezpečnostních důvo-
dů vystaven v  náchodském muzeu 
pouze jediný den, a to v sobotu 19. 
října 2019 v  rámci Mezinárodního 
dne archeologie. (KHK)

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

V
i
K
t
o
r
i
A

Fo
to

: M
ar

ek
 D

vo
rs

ký
m

dv
47

@
se

zn
am

.c
z

in
st

ag
ra

m
: m

ar
ek

_d
vo

rs
ky

_f
ot

og
ra

f  
 

Novoměstská filharmonie si už 
za léta svého působení získala spous-
tu věrných posluchačů, kteří si nene-

chají ujít ani jeden koncert svých ob-
líbenců. Tentokrát si pro Vás, v čele 
s  dirigentem Jaroslavem Rybáčkem,  

připravila unikátní program filmo-
vých melodií,. Budete přímo slyšet 
výstřely z  pušek Sedmi statečných, 
zatají se Vám dech, až zaslechnete 
hrůzostrašnou scénu z  hororu Psy-
cho, skane vám slza po tváři při po-
slechu smutné melodie z  Schindle-
rova seznamu v  podání houslového 
virtuóza Petra Zdvihala a  pod do-
jmem Pána prstenů si znovu vybavíte 
romantickou scenérii Kraje …

Novoměstská filharmonie se 
na  Vás těší na  koncertě, v  neděli 
17.11. 2019 v  17:00 v  sokolovně  
v České Skalici.                                               I.R.

Předprodej vstupenek:  v Regionál-
ním informačním centru v České Ska-
lici, vchod z  třídy T.G. Masaryka 33, 
tel.: 491 453 870, 773 578 112, email: 
infocentrum@ceskoskalicko.cz. 

Vstupenky získáte v  předprodeji 
za výhodnější cenu.

Atletická tréninková skupina 
z Náchoda byla v termínu od 27.10. 
- do 3.11.2019 na podzimním sou-
středění před zahájením zimní se-
zóny. Každodenní tréninkové jed-
notky probíhaly ve  dvoufázových 
etapách. Dopolední tréninková 
jednotka byla především zaměřena 
na opakované výběhy nezáživných 
kopečků a  naběhávání kilometrů 
na  pilinovém oválu. Odpolední 
tréninky byly buď na  umělé trávě 
zaměřené na  techniku běhu, sko-
kanské cvičení, nebo v  posilovně. 
Trenér byl spokojen s  narůstající 
formou jednotlivých svěřenců.

Filmové melodie s Novoměstskou filharmonií

Soustředění před zimní sezonou

Z „Nováče“ 
do Číny

Z  Nového Města nad Metují 
do Číny je název přednášky, která se 
uskuteční v Městské knihovně v No-
vém Městě nad Metují 20. listopadu 
od 18. hodin. Protagonistkou vyprá-
vění bude  Klára Vančáková, které 
v Čínské lidové republice několik let 
žila. Zkusili jsme pro vás „odkroko-
vat“ vzdálenost  z  našeho regionu 
do Číny. Vyšlo nám 7287 kilometrů. 
I to naznačuje, že vyprávění bude asi 
o trochu jiném světě, než je ten, který 
nás obklopuje. 

Městys Velké Poříčí
8. ročník Country – folkového fesťáčku

Předprodej vstupenek na podatelně úřadu
CHVÍLE Hronov
NAOPAK Dobříš
PEPA ŠTROSS a syn

Sobota 16.listopadu 2019 od 17.00 hodin
Obecní dům Velké Poříčí  vstupné 100,-Kč

FUKANEC Nové Město n.M.
ELIXÍR Pardubice

Prodej 
prostorného rodinného domu 

v obci Hejtmánkovice

tel.: 775 581 593


