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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

ZIMNÍ
Papežovo
VÝPRODEJ poselství
Jeden z nejznámějších dramaticNĚMČINA ANGLIČTINA
výuka • překlady • tlumočení

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

Brigáda – přivýdělek
Hledáme spolehlivého distributora
novin ECHO
pro Velké Poříčí, Hronov, Náchod
– Karlův kopec a Staré Město.
Více informací na tel. 602 103 775
nebo e-mail echo@novinyecho.cz

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

Výroční schůze
SZdP Náchod
Sdružení zdravotně postižených
Náchod, z.s. srdečně zve své příznivce a členy na Výroční členskou
schůzi, která se koná v pondělí dne
10. 2. 2020 od 14.00 hod. v hotelu
ELKO - Staré Město (u Penny marketu) v Náchodě. Občerstvení pro
členy, zajištěno organizací. Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas:
mob.: 724 908 861, 774 919195. Doporučujeme se včas přihlásit na odvoz - Senior taxi. Za Výbor SZdP
z.s. Náchod srdečně zvou Olga
Frühaufová, Miroslav Čiháček.

kých textů Karla Wojtyly (papeže Jana
Pavla II.) s názvem Vyřazování otcovství bude 11. února uveden v originálním nastudování v Broumově.
Představení realizované s podporou
Ministerstva kultury Č proběhne
v broumovském klášteře, v sále Kreslírna. Akce začíná v 19 hodin.
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Přivýdělek
pro zdravotně postižené!
Hledáme spolehlivého invalidního důchodce,
který si chce přivydělat.
Nástup možný ihned,
práce v lokalitě Broumov, Hronov,
Náchod – Babí, Nové Město n. M. – Kaštánky

Více informací na tel. 603 990 636
nebo bamoscvejn@seznam.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNÁME
Dne 4.února 2020 uplynulo 7 smutných let,
kdy nás navždy opustila

paní IVETKA BÁRTÍKOVÁ
z Náchoda.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 8.února 2020 uplyne 5 let, co nás navždy opustila milovaná maminka,
babička a prababička, paní Věra Bryksí
a
dne 6.března 2020 uplyne 1 rok, co nás navždy opustil milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček, pan Petr Bryksí .
Kdo jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.
My nikdy nezapomeneme.
Dcera a syn s rodinami.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Srí Lanka
na kolech
V Konferenčním sále IC Broumovska se 20. února uskuteční cestovatelská beseda zaměřená na putování po ostrově Srí Lanka na kole.
Protagonistou besedy je Martin Stiller. Akce začíná v 18 hodin.

str.

Tel./Fax: 491 424 522
IP
EU - T

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Komerční objekt v Náchodě – Malé
Poříčí se třemi byty a velkým komerčním prostorem sloužícím jako obchod
a sklady. Obchodní prostory jsou se zázemím, kanceláří a kotelnou. Obchod má
2 vstupy. V 2NP jsou dva větší byty se
Cena: 2 690 000,- Kč
samostatným vchodem a garsonka.

Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva ............................. 1 290 000,- Kč
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
Rodinný dům se zahradou v Hronově na Příčnici ............................................................. 2 900 000,- Kč
Světlý, zděný byt 2 +1 v osobním vlastnictví v Náchodě................................................. 1 590 000,- Kč

Magnetická rezonance v Náchodě
je připravena sloužit pacientům
Za přítomnosti senátora a prvního náměstka hejtmana Martina Červíčka, náměstka pro zdravotnictví Aleše Cabicara, dalších zástupců kraje a místních samospráv spustila slavnostně 24. ledna 2020 Oblastní nemocnice Náchod provoz
magnetické rezonance a začala přijímat objednávky pacientů. Po týdnech stavebních a instalačních prací byl přístroj do konce ledna ve zkušebním provozu, kdy už
na něm ale proběhlo vyšetření několika pacientů, například i z řad zaměstnanců
městského úřadu v Náchodě. V těchto dnech očekává nemocnice povolení k poskytování služeb magnetické rezonance od Královéhradeckého kraje, aby hned
od následujícího dne mohla začít vyšetřovat.

VZPOMÍNKA
Dne 23. ledna uplynulo smutných 10 let,
kdy zemřel

MUDr. Karel Fischer z Náchoda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka Milena
Zleva náměstek hejtmana Aleš Cabicar se zástupcem dodavatelské firmy Vratislavem Švorčíkem u přístroje na magnetickou rezonanci

VZPOMÍNKA
Již je to 14 a 9 let,
kdy nás opustili rodiče,

pan Vladimír
Semerák
a paní Zdeňka
Semeráková
z Náchoda, Bělovse.
Stále nám chybí.
Vzpomíná rodina

Galerie zve
Městská galerie Zázvorka v Novém Městě nad Metují je místem konání
výstavy obrazů, grafik a kreseb Anny Sládkové. Výstava zde potrvá až do
13. března t.r.

Město Náchod
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce
odborný pracovník / odborná pracovnice investic na odboru investic a rozvoje města

Náplň práce

„Pacienti z Náchodska a okolí už
za vyšetřením magnetickou rezonancí
nebudou muset cestovat. V náchodské nemocnici budou moci využívat
jeden z nejmodernějších přístrojů tohoto typu. Jeho získání bylo opravdu
složité – od přesvědčení zastupitelů,
aby uvolnili finanční prostředky v řádech desítek milionů, přes jednání
s přístrojovou komisí Ministerstva
zdravotnictví, komplikované výběrové řízení, až po jednání se zdravotními pojišťovnami. Jsem rád, že se
vše podařilo a magnetická rezonance
může v Náchodě začít sloužit lidem,“
popsal téměř tříletý proces Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví.
„Pořízení a instalace přístroje magnetické rezonance do náchodské nemocnice je významným přínosem
pro pacienty v její spádové oblasti,
protože umožní zkrácení čekací doby
na vyšetření, které patří v současné
době mezi nejvyspělejší zobrazovací
techniky. Chtěla bych touto cestou
poděkovat Královéhradeckému kraji
a jmenovitě panu náměstkovi Cabicarovi, že se podařilo prosadit nákup

Příprava a zajištění realizace jednotlivých investičních akcí menšího rozsahu, nebo části
velkých investic, péče o památky města, jejich evidence, zhodnocení jejich technického
stavu, zajištění oprav.

Obecné předpoklady

z
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
z
dosažení věku 18 let
z
znalost jednacího jazyka
z
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme

z
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru
výhodou
z
znalost zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění; zákona č. 134/2016 Sb., v platném
znění, zákona č.128/2000 Sb., v platném znění výhodou
z
praxe ve veřejné správě výhodou
z
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič / řidička
z
dobrá znalost práce na PC
z
komunikativnost, samostatnost, vstřícný přístup

Nabízíme

z
pracovní poměr na dobu neurčitou
z
nástup do pracovního poměru 1.4.2020 nebo dle dohody
z
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9. platová třída)
z
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pružná
pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy
Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce MěÚ Náchod
(elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 14.02.2020.
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přístroje a jeho instalaci za finanční
prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje,“ doplnila jeho slova
ředitelka Oblastní nemocnice Náchod
Ivana Urešová.

Královéhradecký kraj poskytl na nový
přístroj včetně potřebných stavebních
prací dotaci 46 milionu korun. Dotace je
určena zároveň na sedmiletý pozáruční
servis ve výši téměř osmi a půl milionu korun. Za přístroj a stavební úpravy
zaplatí nemocnice dodavateli Siemens
Healthineers 32,9 milionu korun. Nevyčerpané finanční prostředky nemocnice
vrátí Královéhradeckému kraji.
„Magnetická rezonance umožňuje
vyšetření celého těla, zejména nervové soustavy, měkkých tkání pohybové
soustavy, břicha a pánve. Obrazové
rozlišení především měkkých tkání je
vynikající, a proto dnes magnetická rezonance patří u některých onemocnění
přímo k základním lékařským vyšetřením. Oproti rentgenovým vyšetřením
včetně výpočetní tomografie (CT) je
její výhodou nepřítomnost rentgenového záření, naopak ale pro mnoho
diagnóz zůstává vyšetřením základním
a lépe vypovídajícím právě počítačová
tomografie. Obě metody se vzájemně
velmi dobře doplňují. Nevýhodou je
zejména delší čas potřebný k vyšetření,
který se obvykle pohybuje od 25 - 45
minut a nemožnost vyšetřit některé
pacienty - například s implantovaným
kardiostimulátorem,“ představil přístroj primář radiodiagnostického oddělení Marek Strnad.

Zleva náměstek Aleš Cabicar, ředitelka Oblastní nemocnice Náchod Ivana Urešová,
náměstek pro léčebnou péči Miroslav Švábl, primář radiodiagnostického oddělení
Marek Strnad a náměstek pro léčebnou péči Ladislav Tichý při slavnostním uvedení
přístroje do provozu.

Děti základních škol v roli zdravotníků

SLEVA

20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02
platnost do 31. 3. 2020

Škola hrou - v tomto duchu se
na Živé knihovně povolání učí děti
základních škol poznávat, co obnáší jednotlivá povolání. Oblastní
nemocnice Náchod s náchodskou
Evangelickou akademií připravily
společně část programu druhého
ročníku tohoto projektu v Náchodě,
který se konal v úterý 14. 1. 2020.
Živá knihovna povolání, kterou realizuje Svaz průmyslu a obchodu
ČR, si klade za cíl namotivovat žáky
posledních ročníků základních škol
ke studiu technických oborů, nedostatkových profesí a seznámit je
s firmami, které působí v jejich okolí.
Na pěti stanovištích v Městském divadle Dr. Josefa Čížka si žáci mohli
vyzkoušet péči o pacienta. Na modelu si tak zkusili polohování nemoc-

ného, měření jeho fyziologických
funkcí jako je krevní tlak, puls, saturace kyslíku, aplikaci injekcí, odběr
krve a resuscitaci - jak na modelu
dospělého, tak kojence. Děti se také
dozvěděli, co obnáší zdravotnické
povolání a jaké jsou možnosti uplatnění ve zdravotnictví. SOŠ sociální
a zdravotnická – Evangelická akademie Náchod budoucím studentům
představila zejména maturitní obor
praktická sestra a učňovský obor
ošetřovatel. Akce se účastnilo více
než 250 žáků 8 a 9 tříd nejen z náchodských ZŠ, ale i z České Skalice
a Machova. Úvodního slova celé
akce a slavnostního zahájení se ujali
za organizátory paní Eva Vojtíšková
a místostarosta Náchoda pan František Majer.

(&+2

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

RETRO VÝČEP, A PROČ NE…
krokem vzájemné spolupráce obou
partnerů. Výčepní hlava se pyšní
stále populárnějšími nostalgickými
kohouty, které symbolizují návrat
k tradičnímu čepování českého
piva. Křtu se osobně účastnil Petr
Kaluža, ředitel a sládek pivovaru
PRIMÁTOR, Martin Ardelt, obchodní ředitel pro tuzemský trh
a Jiří Dudek, provozovatel Pivnice
Na Rychtě – všichni tři na snímku.
Pokud tedy máte chuť na výborný PRIMÁTOR z tanku, navštivte
určitě Pivnici Na Rychtě v Novém
Městě nad Metují.
foto Laďka Škodová

Ve středu 29.1.2020 došlo
ke slavnostnímu křtu nově instalovaného výčepního zařízení v Pivnici Na Rychtě v Novém Městě nad
Metují. Náchodský pivovar PRIMÁTOR, kromě tradiční řemeslné výroby samotného piva, investuje nemalé částky do chladících
a výčepních zařízení, aby se pivo
dostalo v maximální možné kvalitě na stůl konečného spotřebitele. Již před časem byla do Pivnice
Na Rychtě v Novém Městě nad Metují nainstalována tanková technologie, nynější výměna chladícího
pultu a výčepu je dalším logickým

str.

Tel./Fax: 491 424 522
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Vážení a milí čtenáři,
Dodavatelů elektrické energie a plynu je
licencováno přes 100.

Nabídka brigády
- přivýdělku
Hledáme komunikativního
obchodního zástupce pro jednání s potencionálními inzerenty
v okrese Náchod (Broumovsko, Policko, Červenokostelecko, Hronovsko, Novoměstsko, Českoskalicko,
Jaroměřsko. Vhodné pro studenty,
důchodce apod. Více informací na tel. 602 103 775 nebo e-mail
echo@novinyecho.cz

A to je dobře , protože velká konkurence na trhu je
zdravá a v konečné fázi pro spotřebitele prospěšná.
Ale zase musí být spotřebitel o to více obezřetný, opatrný .
Proto vždy před jakýmkoli Vaším rozhodnutím Vám
musí být jasné od kdy do kdy svůj závazek máte nebo
budete mít. Dále od kdy do kdy Vám platí nebo bude platit nabízená cena
za dodávku energií včetně stálého měsíčního platu. Určitě by jste měli vědět
kdy a jak můžete závazek ukončit.
Pozor zvláště na tzv. aukce, přihlášky k výběrovým řízením, objednávky
služeb zdarma, kde z praktické dlouholeté zkušenosti se obvykle spotřebitel
vzdává kontroly a předává plnou moc k právním úkonům a to prostředníkům , kteří jsou závislí na příjmech od dodavatelů. Zcela tímto ztrácíte kontrolu a ukončování takovýchto „zdarmadohod“ je mírně řečeno hodně problematické.
Také buďte vždy opatrní pokud používáte k svému rozhodování všemožné
internetové srovnávače. Je zajímavé, že pokud použijete několik z nich najednou, tak pokaždé dostanete jiný výsledek.
Hlavní zásadou vždy je : Dříve než s jakoukoli smlouvou, přihláškou,
objednávkou budete souhlasit, tak si ji důkladně přečtěte. Slovem důkladně myslím o A-Z. Nikdy nedávejte souhlas po telefonu.

Paradox na závěr :
100 dodavatelů energií prostřednictvím více jak 800 svých
produktů prodává nám spotřebitelům totéž a to s obrovskými cenovými rozdíly. Přitom se jedná vždy pouze o prodej 2 obchodních položek: cena za dodanou energii vyjádřená v Kč/MWh a stálý plat v Kč/měsíc.
Nejnižší ceny energií , s námi v každém období.
S úctou Váš
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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.
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www.expresscash.cz

775 710 521

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

chemické výrobní družstvo
se sídlem v Novém Městě nad Metují hledá

SPRÁVCE MAJETKU

Náplň práce:  správa nemovitostí,








 dohled nad dodržováním dodavatelských smluv
 zajištění technického stavu a provozu objektů
 komunikace s dodavateli a úřady / stavební úřad, katastrální úřad apod./
 řešení havarijních stavů
 zajišťování oprav, kolaudací, změny užívání
 příprava případných stavebních investic
 vyřizování žádostí, připomínek týkajících se nemovitostí

Požadujeme:  SŠ technického směru nejlépe stavební zaměření

MV č.34/2016 Sb.

KUCHYŇSKÉ STUDIO
t 3D návrh ZDARMA
t Zaměření technikem ZDARMA
t Montáž kuchyně na míru
t Spotřebiče za internetové ceny





 praxe v oboru investic a správy nemovitostí vítána
 komunikativnost, spolehlivost
 ŘP sk. B

Nabízíme:

 práci jako OSVČ
 časová flexibilita
 práce z domova




Nástup dle dohody

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

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

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

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

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

Hašpl a.s. Velké Poříčí přijme

SEŘIZOVAČE

Požadujeme:

Nabízíme:

tWZVǏFOOFCPWZVǏFO
s maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
tQSBWJEFMOâUǲÓTNǔOOâQSPWP[
pondělí - pátek
tTQPMFIMJWPTU [PEQPWǔEOPTU

tQSBDPWOÓQPNǔSOB̓EPCV
neurčitou
tUâEFOEPWPMFOÏOBWÓD
tQǲÓTQǔWFLOB̓TUSBWPWÈOÓ
tWǔSOPTUOÓQSPHSBN
tCFOFöUZ[B̓QMOǔOÓ
pracovní doby
tOÈTUVQOÓN[EB̓ ,Ǐ
mzda po zaučení
WǏCFOFöUǾ̓ ,Ǐ

Náplň práce:
tTFǲJ[PWÈOÓB̓PCTMVIBTUSPKǾ

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: +420 491 401 718
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www.novinyecho.cz
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facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Kraj uzavřel nové smlouvy s autobusovými dopravci

K VIDĚNÍ V NÁCHODSKÉ GALERII

Královéhradecký kraj uzavřel
smlouvy s autobusovými dopravci,
kteří budou v letech 2021 až 2031
zajišťovat linkovou dopravu v osmi
oblastech regionu. Radní v lednu
schválili dokumenty pro dokončení
veřejné soutěže v celkové hodnotě 7,7
miliardy korun. Jedná se o dosud nej-

Ve 12. ročníku výtvarné soutěže pro
občany Náchodska, kterou každoročně
vyhlašuje Galerie výtvarného umění
Náchod, zaznamenali studenti Střední průmyslové školy Otty Wichterleho
několik úspěchů. První místo v kategorii „Objekt“ obsadil Vojtěch Fiala,
student 4. ročníku oboru Modelářství
a návrhářství oděvů v Červeném Kostelci. Vyhrál se světelným objektem,
pro který využil techniku paličkování.
Stejně úspěšné byly i studentky oboru
Propagační design z Velkého Poříčí.
Barbora Jiřičková, Gabriela Homolová
a Anežka Postlerová, obsadily s díly
Cesta, Stromy, Síť temperamentu první
tři místa.

větší zakázku kraje v jeho dvacetileté
historii.
„Po třinácti měsících jsme dokončili
zásadní soutěž pro celý Královéhradecký
kraj a jeho obyvatele. Děkuji všem zainteresovaným, zejména pracovníkům
krajského odboru dopravy, kteří mají
na tomto úspěchu obrovský podíl a odvedli skvělou práci. Jsem rád, že
mohu všem cestujícím oznámit,
že nové smlouvy s dopravci
jsou podepsány
a začnou platit
od března 2021, “
shrnul první náměstek hejtmana
Martin Červíček odpovědný
za oblast dopravy a silničního
hospodářství.

Dopravci museli ještě před
uzavřením smluv předložit záruční listinu k bankovním zárukám
za řádné plnění a také podepsat
smlouvu s provozovatelem dopravního systému IDS IREDO. Všichni
zúčastnění dopravci tyto podmínky splnili. Na Broumovsku budou
jezdit autobusy CDS Náchod a P-Transport, na Náchodsku CDS
Náchod a na Novoměstsku, Rychnovsku a Trutnovsku konsorcium
Transdev Morava a Audis Bus
„V rámci nových smluv očekáváme i zvýšení komfortu pro cestující.
Počítáme s navýšením počtu bezbariérových vozidel vybavených klimatizací, wifi připojením a informačními prvky pro usnadnění orientace
během jízdy. Celkem bude dopravu
v kraji obsluhovat 248 autobusů starých v průměru 6 let,“ doplnil náměstek Červíček.

ÚSPĚCHY NÁCHODSKÝCH BASKEŤÁKŮ Josefovský
Soutěže v basketbalu pokračují
i v novém roce, nejdříve měli soutěží
dvojzápas naši nejmenší v kategorii
U11, kteří jeli k utkání do Jičína a přestože chyběli dva hráči základní sestavy,
tak i přes pomalejší začátek první zápas vyhráli 77:34, ve druhém ještě přidali a byla z toho již druhá pokořená
stovečka v sezoně 108:25. V další kole
naše nejmladší čeká na domácí palubovce tým Stěžer 8. nebo 9.2.
Náš druhý tým U14 měl zápasy
na domácí palubovce v hale stavebky
a čekal je těžký tým Sokol Hradec Králové. Přestože domácím chybí dlouhodobě zraněný nejlepší hráč se Náchod
bojovným výkonem dopracoval k výhrám v poměru 55:47 a 58:47.
A i náš třetí tým mužů začalv novém roce vítězně. Obhájci titulu mistra východočeské ligy nejprve v hale
na stavebce hostili tým Hořic. V kompletní sestavě zahájili zápas náporem
a 1.čtvrtku vyhráli 21:9 a i v dalším
průběhu skóre narůstalo až na deva-

tenáctibodové manko Hořic. Do poslední čtvrtky Náchod šetřil největší
hvězdy týmu a konečný výsledek byl
pouze 58:56. O den později se hrálo
na stavebce derby okořeněné rivalitou
a navíc první s druhým v aktuální tabulce. Přijel tým Jaroměře povzbuzen
výhrou o tři body z palubovky Trutnova loňského finalisty. Od první minuty to byl urputný a tvrdý boj o každý metr což dokládá, že domácí jen
v první čtvrtce stříleli 15 šestek a stav
byl 16:16. Od úvodní minuty druhé
čtvrtky náchodské hvězdy přiložili pod
kotel a šňůrou 17:0 prakticky rozhodli
o dalším průběhů utkání a když se stav
ve skóre dostal na +30 pro domácí, byli
hosté na ručník. Ke konci již jen korigovali pro ně na příznivých 67:42.
Přejeme všem hráčům a funkcionářův úspěšné pokračování v sezóně
a nadále probíhá nábor do našeho oddílu BK Bizoni Náchod z.s. - basketbal,
info na tel.608 667 732
Pavel.Prouza, předseda oddílu

masopust
V josefovské pevnosti (Bastion I) se
15.2. uskuteční tradiční a oblíbený Josefovský masopust (v čase od 9 – do 16
hodin). Těšit se můžete i na řemeslný
jarmark, průvod, vystoupení folklorního souboru i na představení loutkového divadla.
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Chcete se potkat s Barmou a necestovat zároveň příliš daleko? Zkuste Městskou knihovnu Egona Hostovského v Hronově, ve které se 18.
února uskuteční přednáška věnovaná
právě Barmě (v dnešní době jmenované oficiálně Myanmar). Přednášet
vám bude cestovatel David Hainall –
od 17.30 hod. Jste srdečně zváni!
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v sobotu 15.2. a neděli 16.2.

ġÌ=.29e+2'<
67$52ÿ(6.e
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VELIKONOCE
NA KRÁLÍKU
od pátku 10.4. do pondělí 13.4.

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK
A STAROŽITNOSTI
Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán,
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly,
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

Broumovský Archimedon
V loňském roce se v Broumově konal
sochařský festival Sculpture Line, který ukazoval možnosti propojení soch
s veřejným prostorem. Jeho epilog je
v metropoli Broumovského výběžku
dohledatelný i v těchto dnech. Jedná se
o plastiku Lukáše Raise Archimedon
II., jež je dočasně umístěna v tamní
Kostelní ulici. Díla festivalu Sculpture Line putují po Čechách i zahraničí.
Archimedon II. tak už například zdobil
i prostor před českou ambasádou v Lucemburku. Netroufneme si na umě-

lecký rozbor plastiky Archimedon II.
Snažili jsme se však alespoň vysvětlit
zajímavé jméno plastiky či objevit, jak
vypadal Archimedon I. Bohužel, ani
dlouhé bádání nepřineslo uspokojivé
výsledky. Výraz Archimedon jsme objevili pouze v latinském názvu jednoho
druhu hmyzu z ostrova Papua – Nová
Guinea. Další Archimedon figuruje
v ději jedné vesmírné fantasy. Určitě to
nevadí. Vždyť, plastika hovoří k okolí
svojí hmotou, nikoli formálním názvem!
Foto echo

Prořez a stříhání ovocných stromů
Kompletní úpravy a údržby zahrad
Veškeré zahradnické práce
Tel. 724 173 560

Firma MARE s.r.o. Velké Poříčí
Hledáme do naší firmy

v sobotu 7.3. a neděli 8.3.

v sobotu 28.3. a neděli 29.3.

ýHVNRVNDOLFNi1iFKRG7HOPLFKDOVNRUSLO#WLVFDOLF]
www.ford-skorpil.cz

Markéta Machová,
SPŠ O. Wichterleho

Do Barmy?
Do knihovny!

Hostinec Na Králíku, Zblov 19

Michal ŠKORPIL

4

tel. 491 452 262, 776 006 026
podrobnosti naleznete na
www.hostinecnakraliku.cz
nebo na facebooku

Kniha
o Velkém Poříčí
Městys Velké Poříčí se obrací na
širokou veřejnost s žádostí o pomoc při
hledání informací a fotografií k připravované knize o městysu. Uvítáme jakékoliv sepsané vzpomínky, staré fotografie zachycující osoby, události či budovy
ve Velkém Poříčí. Z Vámi poskytnutých
materiálů si uděláme kopie a materiály
Vám vrátíme nazpět. Sběr materiálu
bude probíhat do 31. 3. 2020 na úřadu
městyse Velké Poříčí u vedoucí knihovny Petry Bartlové, tel. 792 311 351
(v rámci otevírací doby knihovny),
popř. můžete materiál v digitální podobě zasílat panu Richardu Švandovi
na email: svapr@seznam.cz. Za Vaši případnou pomoc předem děkujeme!

administrativního pracovníka (pracovnici) / účetní.
Požadujeme:
- znalost a vedení podvojného účetnictví
- práce na PC - Microsoft Office, znalost programu Pohoda
Nabízíme:
-dlouhodobou spolupráci na HPP
-příjemné a dynamické pracovní prostředí - firemní benefity
CV prosím posílat na mail: martina.buryskova@marecz.cz

Jsme parta elektrikářů a zabýváme se komplexním
poskytováním služeb v oboru elektroinstalací:
- kompletní dodávky nových instalací bytových i průmyslových objektů
- rekonstrukce a opravy stávajících elektroinstalací
- dodávky a montáže systému domácích telefonů v bytových domech
- zřízení nového odběrného místa elektřiny
- změny rezervovaného příkonu pro odběratele elektřiny
(zvýšení hodnoty hlavního jističe, změna měření z 1f. na 3f)
- dodávky a montáže elektrického podlahového vytápění
- dodávky a montáže protizámrazové ochrany okapů a venkovních ploch
- zařizujeme Revize
- provádíme také drobné elektro úpravy
V případě zájmu volat na tel.: 792 448 941 nebo na e-mail: artsled@outlook.cz.

Záruka kvality a super ceny!
Máme hromady spokojených klientů.

(&+2
SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
*Rozvedený 48/177/77 podnikatel s 6 letou dcerkou hledají hodnou ženu, která chce žít
v přírodě v rodinném domě.
Dítě ve stejném věku vítáno. Nejprve SMS 733 215 791
*Rozvedený 50/178/79 podnikatel hledá hodnou ženu přiměřeného věku, která má ráda přírodu, zvířata a život na vesnici
v rodinném domku v krásné přírodě. Dítě není překážkou. Prosím nejprve SMS 603 900 690
BYTY
*Pronajmu byt 2+kk po kompletní rekonstrukci včetně kuchyně a spotřebičů v Náchodě
ulice Běloveská. Okna bytu jsou
k řece. Nájem 8900,-kč + energie. Požaduji 3.měsíční vratnou
kauci. Tel.774 224 446
*Pronajmu byt 1+kk v Hronově. Tel. 608 11 00 41

776 622 777

www.realitytichy.cz
*Pronajmu byt po rekonstrukci 1+1 s balkónem v Náchodě,
nedaleko náměstí. Nájemné +
záloha na topení 6500 Kč.
Elektřinu hradí nájemce sám.
Vratná kauce. Tel.723 577 280
*Prodám DB 2+1 s balkonem
a sklepem v Běloveské ulici
v Náchodě. Cena 1.500 000,Kč. Ihned k nastěhování. TEL.
605 441 323
*Prodám byt 3+1 v OV v Novém Městě n.M. na Malecí. Cena
1.860 000,-Kč. TEL.: 775 611 206
* Pronájem bytu 3+1, 103m2,
v centru Nového Města n/M. Volný ihned. TEL:
731 522 030
*Pronajmu byt 2+1 ve Studnici
(7 km od Náchoda). Povin. kauce. Tel. 608 86 98 85
*Prodám nový luxusní družstevní byt 3+kk v Náchodě v nízkoenergetickém domě s vlastním
parkovacím stáním. Kontakt
730 517 357, 733 735 709
*Nabízíme k prodeji nové luxusní 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

´

NEMOVITOSTI
HYPOTÉKY – LEVNĚ
COHLA
Tel. 604 505 605
www.pojistenicohla.cz

*Prodám pěkný rovinatý pozemek na Přibyslavi u Nového Města nad Metují o výměře
12 100 m2, po celé délce pozemku je asfaltová silnice, inženýrské
sítě na druhé straně silnice, žá-

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ
dost o začlenění do stavebního
plánu obce podána. Cena 150,Kč/m2. TEL.: 776 249 771
*Prodám garáž na sídlišti SUN
v Náchodě. Tel. 777 343 288.
Rychlé jednání – sleva!
*Prodám dvougenerační dům
v klidné části Náchoda. Součástí
domu je garáž. Cena dohodou.
TEL.: 608 210 436
NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodej nebo pronájem výrobních a skladových prostor
na Novém Hrádku. Více info
na tel. 774 224 446
*Pronajmu lukrativní obchod v Hronově – 200 m2. Tel.
603 920 469
*Pronajmeme kancelář 40m2
(nebytový prostor) v blízkosti
centra Nového Města nad Metují
(cca 250m od autobusového nádraží). Lze využít jako kancelář
či poskytování služeb. Po kompletní rekonstrukci. Na podlaze
koberec, součástí je WC, umyvadlo a další místnost. Prostor se
skládá ze dvou místností. Cena:
6000 za 40m2+energie. TEL.:
733 735 709, 733 131 189
*PRONÁJEM / PRODEJ komerční nemovitosti v Hronově Zbečníku - dílenské,
skladovací a kancelářské
prostory o celkové ploše ca
1000m2. Část možno případně předělat na bydlení. KONTAKT: 724 284 224
PRODÁM
*Prodám levně 2 kusy peřiňák
– bílý, délka 90 cm, výška cca
1m,zachovalý, cena 250,-Kč /
kus. Náchod. TEL.: 776 114 975
* Prodám horší dubové fošny +
prkna. TEL.: 774 308 086.
* Výroba-prodej dřevěných briket. TEL.: 774 308 086
*Prodám zvýšenou čalouněnou
válendu (béžová-hnědá) s úložným prostorem a s polohováním lamelového roštu. Rozměr
180x200 cm. Sedačku sv. barvy
(béžová) z mikrovlákna, 1 /2
lůžko s úložným prostorem. Tel.
724 924 983
* Prodám palivové dřevo – jasan, olše v metrech a půlmetrech, štípané. TEL.: 776 327 208
*Prodám kamínka na uhlí
a dřevo, typu PETRY, párkrát
zatopeno, nevyužité. Cena
2.500 Kč. Tel. 602 103 775
*Prodám pšenici 400 Kč/g,
pytle výměnou, nebo za 10Kč,
možno našrotovat plus 50 Kč,
černou ředkev 10,-Kč/kg, jádra
vlašských ořechů 150,-Kč/kg,
P.Kocourek, Slavětín nad Metují
email: vl.kocourek@seznam.cz.
Tel. 732 381 524
KOUPÍM
*Koupím válcový šrotovnik-mačkač obilí. Mob: 739 711 628
*Koupím hodně starý kočárek pouze jako dekorace. Foto

e-mail: echo@novinyecho.cz

ŠIKOVNĚ

RYCHLE

zašlete na zuistaj@seznam.cz.
Mob: 603 487 435
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo,
porcelán,
hodiny,
mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím vyřazenou, použitou
autoplachtu. TEL.: 604 437 128
*Koupím historické Rybářské
věci. Mobil 730 935 935
* Koupím
jakékoliv
staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické
materiály. TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní díly na hodinky PRIM
- pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky a další díly. Platba
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání
i z období socialismu v jakémkoli stavu. TEL.: 603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice
a známky. TEL.: 724 020 858
* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci, veškeré
hračky KDN aj.., různé vláčky MERKUR aj.., starožitný
a chromovaný nábytek a jiné
zajímavosti do r.1975, hodiny, hodinky, hudební nástroje, fotoaparáty, rádie, sklo,
porcelán, obrazy, knihy, časopisy, plakáty, voj.výzbroj
a výstroj, veterány atd. TEL.:
608 811 683
* Koupím vše s hodinářskou
tématikou: hodinky, hodiny, budíky, propagační materiály, knihy, plakáty, různé
součástky i díly, např.od fy
PRIM a dalších značek. TEL.:
777 579 920

*Koupím motorku JAWA, STADION, DNĚPR, CZ – pojízdné
i nepojízdné. TEL.: 776 327 208
*Prodám Škoda Fabia Combi
Joy 1.2, r.v. 2004, najeto 132.000
km,béž.metalíza,1.majitel,servis.kniha, ALU kola, letní +
zimní pneu, centrál, ABS, hagusy, mlhovky, taž. zařízení,construct, rádio CD, el. ovl. oken +
zrcátek, cena 39.000,- Kč,Tel.:
732 812 261
*Škoda Octavia 1,9 TDi Elegance,r.v.2004,naj.171t/km, koupeno
v ČR. 2.majitelka, dálkový centrál, mlhovky, abs, el.okna, el.vyhřívaná sedadla a zrcátka, nast.
volant, výškově stavitelné přední
sedačky s loketní opěrkou,zadní dělené, 5 rychlostní manuální
převodovka, zam. CONSTRUCT,
klima, palubní počítač, závěs, audio + cd,orig.alu 15 kola, zimní
zánovní pneu, nová STK 12/2019,
pravidelný servis,poctivě udělané
dutiny Tel.: 608 245 634
* Prodám KIA PICANTO r.v.
2009, 1.0i, 5 dveř., červená barva, naj. 85 tis.km, koupeno v ČR,
servisní kniha, malá spotřeba,
základ. výbava, airbag, imobilizér, ABS, autorádio. Garážovaná,
velmi pěkná.Cena 56 tis.K. TEL.:
777 104 584

RŮZNÉ
*Za jednoduché bydlení poskytnu starší osobě péči o
domácnost i zahradu. Uvítám místo pro auto. TEL.:
737 978 247
*Nabízím zemní práce traktorbagrem a minibagrem (vrtání děr, řezání asfaltu, katrování
hlíny, atd…). Cena dohodou.
Tel.774 224 446
AUTO - MOTO
* KOUPÍM MOTOCYKLY
jakékoliv staré, neúplné, díly,
mopedy, traktůrky, auta i jinou techniku, staré věci, rychlé
slušné jednání. Tel.723 837 437
* Koupím platné doklady (tech.
průkaz) na tříkolku Velorex.
TEL.: 604 437 128
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Tel./Fax: 491 424 522

Brigáda
přivýdělek
Hledáme spolehlivého
distributora novin ECHO
pro Velké Poříčí, Hronov,
Náchod – Karlův kopec
a Staré Město.
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R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 59,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

Restaurace
U Slovana v Náchodě

PŘIJME
kuchaře/ servírku
TEL.: 608 416 617

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

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

+/50©-

AUTOrMOTOSOUÄ½STKY 
MOTOCYKL MOPEDA BICYKL

4%,

9\NOLGtP9DåLSR]ţVWDORVW
DYěFL]DSODWtP
7(/

ZĩSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

Více informací na tel. 602 103 775
nebo e-mail echo@novinyecho.cz

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
9<./,'Ì03ĩ'86./(3'ĩ0
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Provádím veškeré zednické práce,
sádrokartony!

Koupelny - Interier

Šikovný a spolehlivý zedník, 25 let praxe.
Pouze solidní jednání. Náchod a okolí.

Tel. 730 981 984

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

Hledám ženu
na úklid v Náchodě
3 hodiny denně po –pá
Tel. 777 65 59 75

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

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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

Vyklízení a likvidace
Íē´¼8´¼¡
YÇÍY8YÁ¡
, ¡U¸Î½pssp

(&+2

www.novinyecho.cz
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facebook: Echo - noviny náchodského regionu
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DÍVKA ECHA

Blahopřejeme!
Dne 3. února 2020 oslavil
pan Vladimír Vávra
své 90. narozeniny.
Milý taťko, dědo,
pradědo, přejeme Ti
vše nejlepší a hlavně
hodně zdravíčka!
Přeje celá rodina

Ohlédnutí
sokolskou historií

Koncert v Artcafé

Členové TJ Sokol Police nad
Metují mohou v únoru zavzpomínat na únor 1869, kdy bylo
učiněno
důležité
rozhodnutí
Okresního hejtmanství v Broumově na základě výnosu C.K.
místodržitelství v Praze. Tímto
rozhodnutím byly totiž schváleny
stanovy spolku „Sokol Polický“.

V sále Kreslírna v broumovském klášteře se 19. února v 19
hodin uskuteční koncert dua Irena
Budweiserová a Jakub Racek. Připomeňme, že Irena Budweiserová
30 let fungovala jako členka skupiny Spirituál Kvintet, Jakub Racek je
špičkový kytarista (mimo jiné byl
pětkrát vyhlášen Kytaristou roku).

Jaroměřský malíř Alexandr Bezuglov (tvořící i pod uměleckým
pseudonymem Alex Gabriel) se ve
své tvorbě specializuje na mořská
témata: pobřeží, otevřené moře
apod. Nyní ve svém atelieru pracuje na pravděpodobně největším
plátně s vyobrazením moře v České republice. Jedná se o malbu
v délce několika metrů (viz. fotografie). S obrazy Alexandra Bezuglova se můžete potkat na řadě
výstav i našem regionu. V květnu
například představí jeho díla Galerie 102 ve Velkém Poříčí.
Foto archiv AB

LUCIE

Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf

Žáci a žákyně z Nového Města nad Metují ( ZŠ Komenského) se zapojili do projektu na pomoc želvám v Indonésii a na Srí Lance. Vybrali peníze a za ně nakoupili
bílé tašky a hrníčky na které namalují zvířata a budou je prodávat na podporu želv.
„To jsme my. Naše parta. Nejdříve to vypadalo že ten projekt budeme dělat v pěti
lidech, ale nakonec se to rozrostlo v tuto velkou skupinu! Za vznik této party vděčíme ,,Zajdovi“ který přišel s tímto unikátním nápadem.“, řekl nám Dan Sháněl, jeden
z organizátorů z 5.A jmenované školy.
Foto archiv DS

Dvě stříbra pro náchodskou házenou
O víkendu 18-19. ledna se družstva
minižáků a přípravky házené Náchod
zúčastnily kvalitně obsazeného turnaje
Hanácký pohár v Kostelci na Hané za
účasti družstev z Čech, Moravy, Slovenska a jednoho družstva z chorvatského Záhřebu. Náchod svoji skupinu
vyhrál bez porážky, tudíž postoupil
z prvního místa do čtvrtfinále, kde porazil družstvo Kostelce B. V semifinále

čekala slovenská Šala. Náchod podal
jednoznačně nejlepší výkon na turnaji.
Zaslouženě tak postoupil do finále, kde
podlehl až domácímu Kostelci A. Náchod obsadil vynikající 2. místo! V kategorii přípravky se zúčastnilo celkem
12 družstev. V semifinále Náchod nastoupil proti favorizované Sokolnici.
Náchod dokázal vyhrát a prostoupil
do finále. Zde se opět utkal s Telnicí.

V závěru se přeci jen více prosazovala Telnice a finále nakonec vyhrála.
Do turnajového ALL STAR teamu byl
z našich minižáků vybrán Daniel Švejdar, z přípravky pak Patrik Vostřes. Za
přístup a nasazení si zaslouží všichni
hráči Náchoda naprosté absolutorium!
Rovněž děkujeme za pomoc a podporu
všem rodičů a fandům!
R.Č. redakčně kráceno

Novoměstští rybáři slaví sto let
V letošním roce 2020 oslaví rybářská
organizace Nové Město nad Metují sto
let svého trvání a založení rybářského
spolku. Sto let je velmi dlouhá i úctyhodná doba. Za tu dobu naší řekou
Metují proteklo mnoho vody a místní
organizace byla po celou dobu plně
funkční a je tomu tak i nadále v současné době. Při této příležitosti a v rámci
oslav hodláme během roku uskutečnit
celou řadu akcí, kde Vám široké veřejnosti rádi představíme svoji činnost.
V pořadí první akce proběhne
výroční členská schůze 29. února.
Na této výroční schůzi budou našim
členům předloženy výsledky činnosti
výboru, výsledky hospodaření a chovu
násadových ryb do našich sportovních
revírů jakož i dosažené úlovky našich
rybářů.
Jako druhá akce od 2. do 9. března
proběhne v městské knihovně výstava,
kde návštěvníkům chceme ukázat něco
nejen z historie českého rybářského

svazu, ale také i z naší historie nebo
historické vybavení rybářského načiní
i naši historickou kroniku. Další akce
se uskuteční 18. dubna a je to opět
presentace MO ČRS Nové Město nad
Metují na Husově náměstí v souvislosti
s akcí Dny novoměstských spolků pořádaných Městským úřadem. Na této
akci chceme rovněž presentovat naší

činnost podobně jako na výstavě v novoměstské knihovně doplněné o drobné atrakce pro děti. Dne 16. května
jako další akce bude následovat Den
otevřených dveří v prostorách areálu
sádek v Krčíně. Na této akci bychom
návštěvníkům rádi ukázali mimo jiné
i živé ryby, umožnili trochu si vyzkoušet své dovednosti při lovu pstruhů
a také nabídnuli pochoutky z rybí kuchyně. Další akcí budou tradiční rybářské závody 30. května pro děti z rybářských kroužků a v případě zájmu
i pro děti z novoměstských základních
škol a to na rybníku Hradiště. Poslední
akcí to opět bude rybářský den 19. září
na Hradišti, kde proběhnou ukázky
způsobů moderního rybolovu, možnost pro děti si zkusit lov ryb a všem
návštěvníkům také poskytnout občerstvení v podobě rybích pokrmů.
Na pořádané akce jménem výboru
MO ČRS Nové Město nad Metují vás
zve Jaroslav Jindra, předseda.

Zanzibar a Tanzánie

Galerie 102

Od české zimy si můžete
na chvíli oddechnout v africkém
povětří. A nemusíte ani shánět
letenku… Stačí jen, když zavítáte do Dobrušky na cestopisnou přednášku, která proběhne
3. března v tamním Společenském
centru Kino 70 (od 18 hodin).

V Galerii 102 ve Velkém Poříčí se chystá nová výstava. Svoje obrazy zde představí Eva Jirásková.
Výstava
proběhne
v termínu od 17. února do 27.
března. Vernisáž výstavy je plánována na 21. února – v 18 hodin.

HLEDAJÍ DOMOV
Andy - asi 12letý, nalezenec. Jeho zdravotní stav
není nejlepší, a tak mu hledáme domov na dožití. U někoho trpělivého, nejlépe v domečku se zahrádkou, kde by si mohl šmajdat, ale zároveň by
měl přístup do tepla domova. Je moc hodný, milý
pejsek, který si užívá každou chvilku na procházce.
Zasloužil by si nový láskyplný domov, kde by ho
měli rádi a dopřáli mu pěkný a klidný důchod.
Buriánek je asi roční černobílý kocourek. Je to
mazlivý a hravý kocourek, naučený na kočkolit,
kastrovaný.
Matoušek je asi 10měsíční kocourek. Už se zbavuje
svojí plachosti a začíná si chodit pro pomazlení.
Moc by si už zasloužil nový domov. Je kastrovaný,
naučený na kočkolit.

Buriánek

Andy

Matoušek

Městský útulek Broumov,
Jana Slováková 721 543 498

