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KONTAKT:
724 284 224

Po keltských
stopách
V Městském divadle v Jaroměři
proběhne 20. února od 17.30 hod.
další z přednášek z cyklu mezi
řádky. Tentokráte nás přednáška
zavede do dávné východočeské historie, kdy bylo toto území osídleno
i keltskými kmeny. Přednáší Tomáš
Mangel, vstup na přednášku je volný.

„Když se psala
50. léta…“
Do složitých časů 50. let 20. století, kdy totalitu fašistickou, po krátké
demokratické pauze, začínala střídat diktatura komunistická, vás 26.
února zavede přednáška s názvem
„50. léta očima nejen západních
letců“. Místem konání je Městská
knihovna v Jaroměři. Přednáší
PhDr. Daniel Švec. Začátek akce je
v 17.30 hodin.

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

NĚMČINA ANGLIČTINA

Velmi dobře zaplatím za tato

výuka • překlady • tlumočení

křesla.

Tel. 724 033 733

Veřejná sbírka
Obec Bohdašín v Orlických horách pořádá veřejnou sbírku na pořízení zvonu a obnovu kostela Panny Marie Rokolské na mariánském
poutním místě Podorlicka. Zmíněný kostel pochází z roku 1930.
O svůj zvon přišel tento svatostánek
velmi brzy. V roce 1942 byl zvon rekvírován jako surovina pro německý zbrojní průmysl. Přispět můžete
až do 30. září t.r. Bližší informace
na webu www.bohdasin.cz

Skiareál v Deštném v Orlických horách změnil majitele.
Oblíbené středisko letní, ale zejména zimní rekreace nyní
ovládl investor Michal Šobr. Ten koupil podíly (ve výši 85%)
ve stávající společnosti Sport Profi.
Foto echo

dveře - zárubnyě
okna - podlah
Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501
vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

- 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

Svátek sv. Valentýna – bič do ruky či srdce z lásky?
14. únor je pro někoho běžným dnem,
pro jiného šancí (jistě ne jedinou v průběhu roku) vyznat se z lásky v partnerském
vztahu. Jaké jsou počátky tohoto svátku,
který si v současné době, s neomaleností
sobě vlastní, přivlastňuje nenasytná komerce? Pokud se po stopách tohoto svátku vypravíte do antiky, nenajdete v něm
příliš romantiky…
Z antiky do křesťanství
Historikové totiž spojují současnou oslavu lásky se svátkem zvaným
Lupercalia. Ve starověkém Římě se
tento svátek slavil právě v polovině
února a jeho cílem bylo očištění města
od zlých duchů. Krví rituálně obětovaných zvířat se potíraly bičíky, které
poté dopadaly na záda mladých dívek.
To že je valentinský svátek plný smělých i nesmělých dotyků, darů vkusných i kýčem přetékajících, pohledů
vášnivých? Pojďme raději z antiky
do křesťanství, kde najdeme urozeného římského občana – pozdějšího
světce Valentýna. Žil v době panování
císaře Marka Aurelia Claudia (neplést
prosím s moudrým císařem Markem
Aureliem, který si tak oblíbil generála – gladiátora: Russell Crowe ve filmu
Gladiátor). Markus Aurelius Claudius
– zvaný také Claudius II. byl známý
odporem ke sňatkům, což právě sv.
Valentýn řešil tajným oddáváním mladých párů. To se císaři ovšem pranic
nelíbilo. Výsledkem tohoto střetnutí
byla mučednická Valentýnova smrt.
Psalo se třetí století našeho letopočtu.

Valentýn a Valentino
Svatý Valentýn si však na nekorunovaného patrona všech zamilovaných
musel počkat až do 20. století, kdy se
v USA dostala do módy zamilovaná
psaníčka a přáníčka. Od té doby Svátek
všech zamilovaných už jen sílil. Když
už hovoříme o severoamerické kolébce
valentýnské tradice, vzpomeňme ještě
na jednoho muže „Valentýna“. Byl jím
Rudolph Valentino, italsko - americký herec 20. let 20. století, nejslavnější milovník němé éry. Věra Špinarová
o něm kdysi trefně zpívala: Valentino,
srdcí dívčích král, každý ti říkával, ty ses
na slunci hřál. Valentino, hvězdo dávných hvězd, tys uměl hlavy plést, štěstí
jsi vídal kvést. Rudolph Valentino zůstal

už jen vzpomínkou němé filmové éry,
sv. Valentýn přešel z antiky – po americkém marketingovém mostě - až
do našich časů. Je to patron láskyplných
vyznání. Jako takový by měl radost
i z atributů projevené lásky, které najdete (i mimo inkriminovaného 14. února)
ve vašem okolí. Počítáme mezi ně i „ozdoby“, které se nedávno objevily na stromech v náchodském regionu. Na stromech dozrávají jablka pokušení i srdce
plná lásky. Svatý Valentýn by z toho měl
( nejen 14. února) jistě radost! Ehmm,
a ty bičíky. Inu, máme svobodu, po 22.
hodině, se souhlasem zúčastněných,
proti gustu žádný dišputát.
foto Karel Petránek
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VZPOMÍNKA
Nezemřel, kdo celý život lásku a péči rozdával.
Dne 15.2.2020 uplyne 8 let od úmrtí naší milované
maminky, babičky a prababičky,
paní Marie Machové a zároveň 16.5.2020
si připomeneme jejích nedožitých 100 let.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Milující rodina

VZPOMÍNKA
Dne 12.2.2020 uplynulo 20 let,kdy nás opustil
manžel a tatínek,

pan Václav Matoušek.
S modlitbou a láskou na něj vzpomínáme.
Rodina

Koncert Hradišťanu
V Dobrušce se chystá koncert
známého uměleckého tělesa Hradišťan (s uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou). Koncert se uskuteční v tamním Společenském
centru – KINO 70 dne 17. března
(od 19.30 hodin).

Loutkářství
v lapidáriu
V
Městském
lapidáriu
v Dobrušce se do 29. února
představují práce Venduly Mlatečkové. Co je tématem výstavy,
prozradí i samotná umělecká
specializace Venduly Mlatečková, která se profilovala jako výtvarnice – loutkářka.

Kyrgyzstánem
na kole
Dá se cestovat hornatým Kyrgyzstánem na kole? Odpověď na
najdete na cestovatelské přednášce v červenokosteleckém 3D kině
Luník dne 25. února v 18.30 hodin. Přednášet vám bude Radomír Čížek.

Thajská trilogie
Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově je místem
konání cestopisné přednášky na
téma Thajsko. Touto zajímavou
asijskou zemí vás provede Tomáš
Černohous. Přednáška se uskuteční 4. března v 17.30 hodin.

Společnost TIMEHOUSE Czech s.r.o.,
Nové Město nad Metují
přijme do svého teamu:

Brand and sales representant
Zodpovědnost a samostatnost
Řidičský průkaz sk. B
Komunikační znalost AJ (případně NJ) podmínkou!
Zkušenosti v oblasti prodeje
Pozitivní přístup, kreativita
Vhodné pro absolventy

Sales and marketing assistant
Zodpovědnost a samostatnost
Řidičský průkaz sk. B
Komunikační znalost AJ (případně NJ) podmínkou!
Vzdělání se zaměřením na obchod, IT nebo grafiku výhodou.
Pozitivní přístup, kreativita
Vhodné pro absolventy

Životopis zašlete na adresu timehouse@timehouse.cz
Telefonní kontakt: 774 320 313, www.timehouse.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.

IP
EU - T

Literární podvečer
V čítárně knihovny v Polici
nad Metují proběhne 14. března
(od 17 hodin) literární podvečer
se spisovatelkou Pavlou Trnkovou. Tématem bude její knížka
Rodoklamy.

str.

Tel./Fax: 491 424 522

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 2 900 000,- Kč

2

Rodinný dům se zahradou v Hronově 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
Rekreační chata na klidném místě v horách u lesa v části obce Sněžné ............................... 899 000,- 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
Světlý, zděný byt 2 +1 v osobním vlastnictví v Náchodě................................................. 1 590 000,- Kč

Božena Němcová inspirací pro umění I.
Motto: „Kdybych měla volit – tedy
bych si přála narodit se znovu as za dvě
stě let – anebo ještě později- neboť nevím,
bude-li do té doby takový svět, v jakém
bych já chtěla žít s rozkoší.“ (Božena Němcová v listu ze dne 17.12 1851
MUDr. Janu Helceletovi)
V letošním roce 2020 si celý kulturní svět připomíná 200 let od narození
(4.2.1820 ve Vídni) této pozoruhodné
osobnosti, jejíž krása, literární aktivity, dramatický život i podnětné dílo
okouzlovaly současníky již za jejího života. Budila úctu i obdiv a již za svého
života inspirovala básníky, malíře i hudebníky. Vždyť podle historiků první
báseň o ní byla sepsána v době, kdy jí
bylo asi 22 let (1842), její půvab zvábil
i malíře J.V. Hellicha, který ji romanticky zpodobil v roce 1845, kdy dosáhla 25
let, a první zhudebnění její básně Pod
bukem v zeleném boru - Žežulky se datuje v roce 1856, kdy po vydání Babičky se rozšířil její věhlas. Zejména však
po její smrti ve 42 letech (21. ledna 1862
v Praze) a po zániku autorských práv
spisovatelčiny rodiny (1892) se umělci

prakticky všech oborů trvale inspirovali uměleckým odkazem BN. Tato inspirace je už 178 let nepřetržitá…
Poezie, próza, ikonografie, divadlo
i film si Boženu Němcovou rády přisvojily, jak dokládá náš výčet:
POEZIE - Božena Němcová inspirovala již za svého života mnohé básníky,
kteří v letech 1842 až 1855 o ní vytvořili 23 básní, dokonce v azbuce. Oslavné
napsal přítel V.B. Nebeský, který zasvěcoval Němcovou do básnictví a intimně se s ní sblížil, což vyvolalo satirickou
reakci básníka J.P.Koubka Básníkova
cesta do pekel, ohlas pražských klepů.
Můj seznam registruje celkem 514 básní, z toho 328 básní ve 31 básnických
sbírkách a cyklech, nejen o BN, ale
i o Babičce, Viktorce, Babiččině údolí
apod, které čeští, slovenští a polští básníci a básnířky vytvořili v letech 18422018.
PRÓZA – První próza se vztahem
k BN pochází z roku 1865 a do roku
2018 registruji celkem 238 próz, povídek, novel, románů, črt, fejetonů i scé-

nářů, a to nejen beletrii, ale od r. 1990
i literaturu faktu a odbornou, též 16
prozaických parodií na dílo BN. BN je
hlavní postavou ve 103 prózách a epizodickou postavou ve 29 prózách a v 16
parodiích na povinnou četbu Babička
v letech 1908 až 2011.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, JAROMĚŘ

Pivo z Náchoda si můžete dát
i na Velikonočním ostrově
Pivovar PRIMÁTOR Náchod
zaznamenal v loňském roce opětovné navýšení exportu svých výrobků do zahraničí. Vyvážet se
daří zhruba 36 procent ročního
výstavu (2019). Ze 40.000 vyrobených hektolitrů v roce 2018 se
objem exportovaných nápojů zvedl na 46.050 hektolitrů. Největším
odběratelem náchodského piva je
Polsko, následuje Rusko, Čína a
Maďarsko. Celkem se pivo PRIMÁTOR dováží do 28 států světa.

Z širokého sortimentu náchodského pivovaru je mezi zahraničními
odběrateli největší zájem o pšeničné
pivo PRIMÁTOR Weizen a tradiční
české ležáky Premium, Antonín. Do
Polska se vyváží více než 11.000 hektolitrů náchodského piva ročně. Je
tradičně největším exportním trhem
pivovaru. Do země navíc putuje téměř celý sortiment, včetně silnějších
piv jako je 24 Double nebo 21 Imperial. Ale nejvíce chutná PRIMÁTOR
Weizen, Antonín a Premium. Stále
větší oblibě se produkce pivovaru

Očima
indických dětí
V Městské knihovně v Jaroměři
můžete až do 25. března zhlédnout výstavu s názvem Očima
indických dětí. Autorem projektu
výstavy je Diecézní katolická charita Hradec Králové.

SLEVA

20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

AQUA PARK

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

PRIMÁTOR těší také v Maďarsku.
Nejvzdálenější destinací, kam se
piva Pivovaru PRIMÁTOR dováží,
je jihoamerické Chile. Pivo sem začal dovážet už v roce 2012 obchodník Alex Fabres. Pro tento obchod se
rozhodl na základě nevalné úrovně
domácího piva. A je úspěšný. Aktuálně do této latinskoamerické země
importuje 460 hektolitrů. Dokonce
se mu podařilo dostat PRIMÁTOR i
na tichomořský Velikonoční ostrov.
Za Pivovar PRIMÁTOR a.s.
zpracovala Petra Kulhavá

Město Náchod
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci odborného
pracovníka / odborné pracovnice územního plánování, s místem výkonu práce v Náchodě

Obecné předpoklady
dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
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, znalost jednacího jazyka
z
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Kvaliﬁkační požadavky

z
autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování nebo bez speciﬁkace oboru, nebo
z
vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
z
vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo
vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, nebo
z
kvaliﬁkační požadavky dle § 24 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, stavební směr výhodou)

Další požadavky

z
znalost zákonů č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, č.128/2000 Sb., o obcích a č.
500/2004 Sb., správní řád, v platných zněních
z
praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě výhodou
z
zkouška ZOZ v územním plánování výhodou
z
znalost správního řízení výhodou
z
dobrá znalost práce na PC
z
komunikační schopnosti
z
řidičský průkaz sk. B

Nabízíme

z
pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD, RD)
z
nástup do pracovního poměru dohodou
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 28.2.2020.
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Díky programu ŠKODA Plus
ÝéĂÄÃéÝääÖËÛ«äÝ«Ë·äüôòĀȳ
Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky
ÙËÄ¨ôËĀòȮºäÙÃ·Ä·äËÃú«Ã½Ä
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e-mail: echo@novinyecho.cz

ŠKODA PLUS
BC/BB-Cg[y
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ÝºËÝº½«ºǜǢǟǞȹ-ȮǠǟǢǛǜC¨Ë
b½ȳȭǟǤǟǢǢǛǢǛǛ
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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.

TRIUMF professional tools s.r.o.
třída T. G. Masaryka 862
552 03 Česká Skalice

hledá do svého týmu pracovníka na pozici

PŘIJMU ŘIDIČE

SKLADNÍK / SKLADNICE

(ČESKÁ SKALICE, JAROMĚŘ A OKOLÍ)
DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU
na vnitrostátní přepravu se soupravou
s každodenním návratem domů
C,E podmínkou, znalost ČR výhodou

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
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Vážení a milí čtenáři,

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.
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Nabízíme:
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Dodavatelů elektrické energie a plynu je
licencováno přes 100.

ÝºËÖ½éÝȳĀ

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

str.

Tel./Fax: 491 424 522

S úctou Váš
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

Nabízíme 100% volných víkendů
a svátků, důchodové připojištění,
práci v dobrém kolektivu

TEL.: 737 430 223
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www.bazenymachov.cz

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520
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Královéhradecký kraj zasáhla
bouře Sabine naplno v pondělí
10. února mezi 12. a 13. hodinou.
V Královéhradeckém kraji bylo
od pondělní půlnoci 10. 2. 2020
do 16:30 hodin zaevidováno 270
událostí. Nejvíce z nich bylo situováno na Náchodsku (101 událostí) a Trutnovsku (61 událostí),
dále pak na Jičínsku (54 událostí),
Hradecku (31 událostí) a Rychnovsku (23 událostí). Z celkové-

ho počtu událostí poskytovaly
jednotky požární ochrany nejvíce technickou pomoc při odstraňování nebezpečných stavů
po silném větru. V drtivé většině
se jednalo o popadané stromy
na komunikace, dále také hasiči
pomáhali se zajištěním uvolněných částí střech. Naštěstí se tyto
události obešly bez zranění osob.
(text a foto
HZS Královéhradeckého kraje)
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Stavba požární stanice v Jaroměři
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Novostavba objektu požární stanice kategorie P1 bude v Jaroměři
sloužit pro jednotky HZS Královéhradeckého kraje a JSDH Jaroměř.
V objektu bude umístěna profesionální hasičská jednotka s počtem
21+1 hasič, vykonávající nepřetržitou službu ve třech směnách
v počtu 7+1 hasič. Oproti současnému stavu je plánováno rozšíření
zázemí pro posádku (jeden člen
na směnu navíc), a to vzhledem
ke zvyšujícímu se počtu zásahů
realizovaných v hasebním obvodu
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stanice a vzhledem k plánované
výstavbě dálnice D11 v blízkosti
stanice. Náklady na vybudování
nové stanice jsou celkově ve výši
81,4 milionu korun, z toho čerpá
HZS Královéhradeckého kraje dotaci z Evropské unie ve výši 55,8
milionu korun. Projekt je financován z Integrovaného regionálního
operačního programu. Stavba byla
zahájena v loňském roce a zdárně
pokračuje.
Aktuální foto pro noviny ECHO
Josef Pepa Voltr
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www.novinyecho.cz

facebook: Echo - noviny náchodského regionu
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V areálu lázní začaly bourací práce
Začátkem února začaly bourací práce
v areálu bývalých lázní v Bělovsi. K zemi
šly první objekty, které byly v havarijním
stavu a již delší dobu i bez střech. Jedná
se o blok provozních budov s označením

– Helena 2 (čp. 133), Ivan (čp. 247) a navazující garáž. Podle informací od vlastníka areálu, kterými je od října loňského
roku společnost Priessnitzovy léčebné
lázně (PLL), se jedná o první etapu de-

moličních prací. „Po posouzení stavu
zbývajících objektů budou demoliční
práce pokračovat na přelomu podzim
zima 2020 tak, abychom se vyhnuli suchým jarním a letním měsícům z důvodu zvýšené prašnosti. Možné odchylky
termínů jsou závislé na počasí a na kapacitních možnostech stavební firmy, která
bude demolici provádět,“ říká pro noviny ECHO ředitel společnosti Roman
Provazník. „Podle předběžného průzkumu budou s největší pravděpodobností zdemolovány všechny naše objekty,
pokud se neukáže, že lze alespoň část
některého historicky cenného objektu
zachránit,“ doplňuje informaci. K dalšímu vývoji v areálu zástupce PLL uvádí:
„Je zatím předčasné něco uvádět
k možné výstavbě nových objektů v místě bývalých lázní. Chápu, že náchodská
veřejnost je zklamaná z jednání několika
posledních majitelů. Náš přístup je jiný.
Nebudeme nic slibovat, dokud nebudou
naše budoucí kroky důkladně připraveny
a budeme si jisti, že to, co prezentujeme

na veřejnosti, jsme také schopni plnit. Se
zprovozněním a využitím vrtu - prameníku minerální vody Ida v budoucnu počítáme, ale je třeba splnit různé technické a legislativní podmínky jeho využití.
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Zatím neznáme stav vrtu, nemáme provedené čerpací zkoušky a rozbor vody, ze
kterého možná vyplynou nutná opatření
a také v nejbližších letech bude v místě
vrtu zřejmě staveniště.“ (text a foto KP)

V Lubawce se jednalo o budoucnosti D11 a polské S3
V polské Lubawce se uskutečnila
informační schůzka, na které zástupci
českých i polských silničářů informovali zástupce veřejné správy i novináře
o stavu budování dálnice D11 na české
straně a rychlostní silnice S3 v Polsku.
Obě komunikace se mají potkat právě
poblíž Lubawky a výrazně odlehčit silnicím v regionu přetíženým tranzitní
dopravou.
Poláci se k hranicím dostanou v roce
2023. Jejich „droga ekspresowa S3“ aktuálně končí v Bolkówě a na státní hra-

nice zbývá vybudovat 31,4 kilometrů
silnice. Ta je rozdělená na dvě etapy, na
té první mezi Bolkówem a Kamiennou
Górou budou dokonce dva tunely, jeden
v délce 320 metrů a druhý dlouhý 2,3
kilometru. Hotovo by mělo být v roce
2023, kdy se dokončí i zbývající úsek od
Kamienné Góry na státní hranice.
„Nejzazší termín zahájení výstavby
zbylých dvou úseků české D11 na státní
hranice je rok 2024, i když by se mohlo
začít o rok dříve. To nic nezmění na faktu, že stát dálnici dostaví někdy v roce

2028, ale Poláci to stihnout o téměř pět
let dříve. Naše naštvání na ministerstvo
trvá a roste. Nejprve oznámí, že posunuje termín dokončení D11, nyní se
dozvídáme, v jakém časovém rozestupu
budou komunikace dokončeny. Doprava z S3 bude svedená na místní komunikace, takže plně chápu velké obavy
starostů obcí v regionu. Naše silnici na
takovou zátěž nejsou vhodné natož připravené.
Věřím, že si ministerstvo dopravy
svoji chybu uvědomí a spolu s naším

krajem bude tuto situaci řešit. S ministerstvem dopravy a ŘSD budeme jednat a budeme je tlačit k tomu, aby tyto
problémy způsobené prodlevou vyřešilo. Nabízí se například zavedení mýta
či dopravních omezení, aby přes malé
obce nad Trutnovem nejezdilo tolik
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Denise Bragagnolo,
patronka Nadačního fondu Radost dětem
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Každý máme v životě motivaci, která nás žene k vysněnému cíli.
A na této cestě potřebujeme někoho, na koho se můžeme spolehnout v každý okamžik, v každé zatáčce. Proto k vám přijíždí nový velký vůz ve své
kategorii Hyundai i10 s bezpečnostním asistentem jízdních pruhů a brzdovým asistentem zabraňujícím čelní srážce.
Protože někdy i zdánlivě malá věc dokáže udělat v životě velkou změnu.

Trutnov, Na Besedě 97
+420 499 819 054

těžkých nákladních vozidel, které budou mít velký vliv na životnost místní
dopravní infrastruktury. Budu apelovat
na stát, aby tyto škody způsobené prodlevou v dostavbě D11 sanoval,“ uvedl
první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Roboti studentů Jiráskova gymnázia
úspěšní i za hranicemi
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BOS auto

Foto: Martin Červíček (uprostřed) při jednání s polskými partnery.

www.bosauto.cz
*Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu.
Hyundai i10 – kombinovaná spotřeba: 4,2–4,9 l / 100 km, emise CO2: 97–113 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

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

Díky podpoře firmy SaarGummi Czech jsme mohli v sobotu
25. 1. 2020 vyrazit se studenty na
jednu z největších robotických
soutěží v Polsku – Robotic Arena ve Wroclawi. Tým kvartánů
ve složení Jakub Foglar a Filip
Hejzlar s robotem Destructor soutěžil v kategorii Rescue – průjezd
bludištěm, nalezení a záchrana
předmětu (i zde obligátního medvěda). Povedlo se a obsadili krásné
třetí místo. Úspěch je o to větší, že
se jednalo o otevřenou kategorii,
kde není konstrukce robota nijak
omezena, lze použít jakékoliv vybavení, senzory i materiály. Robot PuckRaptor Mk.III studentů

Miroslava Jarého a Jana Másla si
v disciplíně sbírání puků (Puck
Collect) vedl ještě lépe a byl poražen pouze robotem studentů německé univerzity (první finálová
jízda remíza, druhá bohužel prohra). Druhé místo v této konkurenci (o úroveň výše, než u nás) je
tak velkým úspěchem. Celou soutěž provázela pohodová atmosféra.
Všichni si navzájem pomáhali, například tým Mexika svoje soutěžní
jízdy absolvoval s našimi kolečky.
Naši studenti opět ukázali, že umí
a obstojí i v zahraniční konkurenci
(téměř 300 robotů ze sedmi zemí).
RNDr. Jan Preclík
Jiráskovo gymnázium Náchod
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www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

SOUKROMĚ

BYTY

*Prodám v Náchodě byt v OV
3+kk s přísluš. a balkonem ve 2.
NP, zachovalý a udržovaný
v dobrém stavu dle odborného
posudku. TEL.: 732 779 913

776 622 777

www.realitytichy.cz

*Koupím garáž v Náchodě.
Rychlé jednání. Tel.: 775 064
084
*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, žádost o začlenění
do stavebního plánu obce podána. Cena 150,-Kč/m2. TEL.:
776 249 771

´

HYPOTÉKY – ÚVĚRY
DŮM, BYT, CHATA

a

Info: 604 505 605
www.pojistenicohla.cz
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*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 garsonku včetně
kuchyně a spotřebičů, sklepní
kóje v České Skalici ulice T.
G.M. Jedná se o novostavbu.
Nájem 6000,-kč + energie.
Tel.775 551 715
*Pronajmu byt 1+1 v centru
Náchoda, cihlový dům, 1. poschodí, sklep. Volný ihned. Nájem 4000,-Kč + poplatky. Kauce
10 tis. Kč. TEL.: 737 211 973
*Pronájem bytu 2+1 Náchod
Příkopy. Nájem 8000,-Kč + režie. TEL. 608 784 665
*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
* Rozvedená žena koupí menší
byt v Náchodě, zavolejte prosím
na tel.774 777 073
*Pronajmu zrekonstruovaný
byt 3+kk nedaleko N. Města
n/Metují. Cena 12.000,-Kč se
službami. Tel. 797 628 595
*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
*Pronajmu byt 1+kk v Hronově. Tel. 608 11 00 41
*Pronajmu byt 2+1 ve Studnici
(7 km od Náchoda). Povin. kauce. Tel. 608 86 98 85
* Mladý muž koupí byt 2+1
v Náchodě, platím v hotovosti,
volejte na tel. 776 566 630
*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 lu-

NEMOVITOSTI

o

*Milan 59/192 s vyřešenou
minulostí hledá pohodovou
přítelkyni do dnešní bláznivé doby.Vzájemné sympatie a
nekuřáctví
podmínkou.Náchod a okolí.Email:mi.nek61@
seznam.cz
*49//180 pohodář, hledá pohodářku.Tel.607 467 062

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
* Mladá rodina hledá větší byt
nebo dům v Náchodě a okolí,
nabídky prosím na tel.
775 777 073

inf

SEZNÁMENÍ

ROZUMNĚ

* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Náchoda do 20 km
na všechny směry, nabídněte
na tel. 774 777 072
*Koupíme rodinný dům v Novém Městě n.M.. Popřípadě
vyměníme
zrekonstruovaný
zděný byt 3+1 v centru Nového
Města n.M. v osobním vlastnictví za rodinný dům + doplatek
z naší strany. TEL.: 721 411 274
*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

*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 sbírku vinných a likérových etiket, 3200 ks – ČSR
a zahraničí. TEL.: 722 279 886

ŠIKOVNĚ

* Prodám palivové dřevo – jasan, olše v metrech a půlmetrech, štípané. TEL.: 776 327 208
*Prodám kvalitní sušené houby, 4 l sklenice, cena 400 Kč. Tel.
797 997 311
*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
* Prodám horší dubové fošny
+ prkna. TEL.: 774 308 086.
* Výroba-prodej dřevěných
briket. TEL.: 774 308 086
KOUPÍM

*Koupím válcový šrotovnik-mačkač
obilí.
Mob:
739 711 628
*Koupím hodně starý kočárek pouze jako dekorace. Foto
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 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, 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 staré fotografie,
fotoaparáty,
vyznamenání,
mince a bankovky, pohlednice
a známky. TEL.: 724 020 858
* 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
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Tel./Fax: 491 424 522
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RYCHLE

* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání
i z období socialismu v jakémkoli stavu. TEL.: 603 549 451
RŮZNÉ

*Za jednoduché bydlení poskytnu starší osobě péči o domácnost i zahradu. Uvítám místo pro auto. TEL.: 737 978 247
* Hledám práci na doma.
TEL.: 603 508 649
*Nabízím zemní práce traktorbagrem a minibagrem
(vrtání děr,řezání asfaltu,katrování hlíny, atd…). Cena dohodou. Tel.774 224 446

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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©-

AUTO - MOTO

* Koupím platné doklady
(tech. průkaz) na tříkolku Velorex. TEL.: 604 437 128
*Koupím motorku JAWA, STADION, DNĚPR, CZ – pojízdné
i nepojízdné. TEL.: 776 327 208
* 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

HLEDÁME ÚČETNÍ
na zkrácený pracovní úvazek
Náchod, fa KBN spol. s r.o.
Tel. 607 960 500
e-mail: prodejna@kbn.cz

AUTOrMOTOSOUÄ½STKY 
MOTOCYKL MOPEDA BICYKL

4%,
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ZĩSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

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

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

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

604 687 554

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

Restaurace
U Slovana v Náchodě

PŘIJME
kuchaře/ servírku
TEL.: 608 416 617

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

28 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Náchod-Klínek-RD k rekon.,poz.564 m2,krás.výhled,ENB:G .......PLO.þNMHGQiQt
D.Radechová-Pozemek pro RD (1577 m2 VHVWXGQRXDHOSĜtSRMNRX .........þP2
10ČVWRQ0=GČQêE\WY29P2SDWURXåtYiQtSĤG\.......FHQDGOHQDEtGN\
10ČVWRQ0XO5DãtQRYD=GČQêGUE\W/ P2),2NP,ENB:G .........þ
10ČVWRQ0+UXEiVWDYED5'XQiPČVWt83P2SR]P2............ PLO.þ
ý.RVWHOHF3R]NYêVW5'YFHQWUXHOSĜtSRMNDQDSR]RVWYGRVDKX ........ NþP2
ý6NDOLFH3URQiMHPNDQFHOiĜH P2 VNXFKD:&QDQiPČVWt ....... .þPČV
3ROLFHQ0ýW\ĜSRGOĜDGRYê5'NOLGQiþiVW83P2 , ENB:G ............... PLO.þ
ÒSLFH3URQiMHPNRPHUSURVWRUSURYLQRWpNXNDGHĜDMP2............... .þPČV
ÒSLFH3URQiMHPE\WXNN P2 SRUHNRQVWUXNFLNUENDPQD .......... .þPČV

DAVER s.r.o

- realitní kancelář

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 732 257 957
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

(&+2

www.novinyecho.cz
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Zaostřeno na Severní Koreu

První místo v extraligovém Jičíně
Starší kluci z černého týmu postupně porazil všechna mužstva (Jičín III,
Náchod II, Jičín I, Duklu Praha a Jičín
II) a zaslouženě v turnaji zvítězili s minimem obdržených branek!!!!
Zelený tým převážně z mladších borců se v prvním zápase utkal s Duklou
Praha, kterému po dobrém výkonu
podlehl, dále nestačil ve vzájemném
zápase, ale všichni věřili, že první výhra v turnaji se blíží. Kluci se dočkali

a v dalším zápase porazili Jičín III 6:3,
to jim dodalo chuť dál vítězit a to odnesl silnější tým Jičína II, kterého v dramatickém závěru přehráli 9:8. Určitě
krásný zážitek nejen pro hráče!!!!
Z Jičína si odvážíme první a čtvrté
místo!!!!!VELKÁ GRATULACE!!!!!
Poděkování samozřejmě patří rodičům za pomoc s dopravou a hlasitému
povzbuzování našich borců!!!! DĚKUJEME!!! J. A.

HLEDAJÍ DOMOV
Pepík je asi 5letý pejsek, který se do útulku dostal po úmrtí majitele. Z počátku trochu bázlivý, ale jinak je moc milý a hodný. S pánem žil v domku se zahradou, spaní
měl doma.
Lesánek - nechal ho někdo přivázaného spolu s jeho kamarádkou Zuzankou před
útulkem. Je mu cca 5 let. Je z počátku bázlivý, ale jen co se rozkouká, je to velký mazel
Maruška je kočička, která se spolu s dalšími 4 černými sourozenci narodila na konci května zachráněné kočičce. V útulku nám ještě z této pětice zůstala Miranda,
Mirabel a právě Maruška. Maruška má bílou náprsenku, Miranda a Mirabel jsou
naprosto stejné černé kočičky. Maruška je obrovský mazel, zasloužila by si už nový
lásky plný domov. Všechny holky jsou kastrované, naučené na kočkolit. Všechny hledají domov v bytě, v domečku, ne ven.

Pepík

Lesánek

Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf
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V neděli 2.2. 2020 jsme se zúčastnili
turnaje 20. ročníku Memoriálu V. Síče
v házené, MINIŽÁCI A PŘÍPRAVKY
4+1 v Jičíně. Měli jsme dva týmy ve složení – černý tým: Jan Andrejs, Patrik
Vostřes, Matyáš Dušek, Jakub Havalec,
Tonda Vítek, Patrik Seidel a Samuel
Novotný, - zelený tým: Dominik Krpálek, Diana Krpálková, Tomáš Sychrovský, David Slanina, Jakub Maršálek,
Šimon Bis, Filip Doležal a Pavel Dinh.
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Maruška

Miranda

Městský útulek Broumov, Jana Slováková, tel. 721 543 498

V přednáškovém sále ZŠ Teplice nad Metují proběhne 19. února
beseda na téma země, která je častým tématem světového zpravodajství. Na Severní Koreu se podíváte

očima cestovatele Milana Bureše
, i prostřednictvím fotografií, které mohl v této komunistické zemi
pořídit. Vstupné je dobrovolné.
Přednáška začíná v 18 hodin.

Ptáci Náchodska
- dravci opět v distribuci
Kniha Tomáše Diviše shrnuje výsledky autorovy specializace
v ornitologii na dravce a sokoly
za více jak 45 let jejich sledování
na území okresu Náchod v Královéhradeckém kraji. U každého
z druhů na sledovaném území
zjištěném jsou shrnuta publikovaná i jinak získaná spolehlivá data
o jeho výskytu v minulosti a současnosti, případně data o jeho početnosti a jejím vývoji a poznatky
z ekologie a biologie. Soubory dat
jsou statisticky zpracovány do tabulek, diagramů a grafů, bohatá je
fotografická dokumentace. Stručně
je popsán výskyt všech ostatních
druhů dravců v ČR, na sledovaném
území dosud nezaznamenaných.
Kniha byla vydána v roce 2017,
ale ani po rozebrání celého nákladu nejsou všichni zájemci o ni
uspokojeni. Proto její vydavatel,
Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Výcho-

dočeském muzeu v Pardubicích,
rozhodl o jejím dotisku. Knihu si
můžete objednat pouze elektronicky. Navštivte webové stránky
Vč. pobočky ČSO www.vcpcso.
cz a postupujte podle pokynů.
Výbor VčP ČSO

HLEDAJÍ DOMOV
KULICH - 6 let, středně velký kříženec. Je to milý
a hodný pejsek, který toho ale moc nezná. Je zvyklý
na děti. Bydlel venku, ale určitě by se naučil bydlet
i doma.
GORO - 6 let, středně velký kříženec. Je to milý,
hodný pejsek, který toho ovšem moc nezná. Je
zvyklý žít venku. Zatím je trochu bojácný. Vše je
pro něho teď nové.
BOND je mladý pejsek, který v životě nezažil nic
hezkého. Dnes už je Bondík malý drzounek, který
miluje mazlení a lidi. Spoustu věcí se ale ještě musí
naučit
3 štěňátka - kluci, jsou to kříženci, budou z nich
středně velcí pejskové. Je jim 10 týdnů. Mají se čile
k světu

Goro

Kulich

Bond

Psí domov Lukavice, utuleklukavice@seznam.cz,
mobil 608524973, www.psidomovlukavice

