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IT+ účetní společnost

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

26 000 VÝTISKŮ

Implementujte informační systém pro automatizaci účetních procesů
ABRA FLEXIBEE pro malé a střední ﬁrmy pro WINDOWS, LINUX
i APPLE s vynikajícím API pro napojení externích aplikací

Exkurze s geologem po prvohorních
sopkách Javořích hor

WWW.NOVINYECHO.CZ
BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují
Tel: 491470572, www.billcom.cz

MALOVÁNÍ
a NATĚRAČSKÉ PRÁCE - JS

V sobotu 7. 11. 2020 se můžete vydat na další komentovanou exkurzi s geologem
Geoparku Broumovsko, tentokrát Po sopkách Javořích hor. Vyráží se v 8.15 autobusem ze stanoviště číslo 3 broumovského autobusového nádraží do Šonova. Na trase
ze Šonova do Broumova přes lokality Kamenec, Rudný vrch, Pod Vysokou, Rožmitálské lomy a Šedá niva strávíte přibližně 5 hodin dobrodružného objevování nejen
různobarevných vyvřelých hornin, ale především bouřlivé geologické historie zdejšího kraje. Osaháte si ztuhlé sopečné lávy, které zde vytékaly před 300 miliony let,
a uvidíte neobvyklé vulkanologické zajímavosti. Pokud to vládní nařízení umožní, užijete si pěkný podzimní den a možná najdete i nějaký místní polodrahokam.
Sledujte aktuální informace na www.geopark.broumovsko.cz

Malujeme byty,
kanceláře, chodby
Natíráme střechy,
balkony, zábradlí
Rychle, kvalitně i s úklidem
Tel. 702 449 338
Mail: malovani-js@seznam.cz

Náchod

Masarykovo náměstí 44

Rádi pro vás připravíme chlebíčky a zákusky.
Samozřejmostí jsou „nákupy do tašky“.
Objednávejte SMS (nejlépe) nebo telefonicky na tel. 603 224 278

SLEVY NA OKNA
AŽ 60%

OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA
A DVEŘE
GARÁŽOVÁ VRATA
STAVEBNÍ PRÁCE

TANAX

ZÁRUKA 10 LET!!
Tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu
www.tanax.eu

Broumovské stěny jsou součástí Geoparku Broumovsko, který
zahrnuje celé území geomorfologického celku Broumovská vrchovina.
Certifikát Národní geopark Broumovsko, vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR, převzal zástupce Geoparku Broumovsko – geolog Ing. Stanislav Stařík na jarním zasedání Rady národních geoparků
již v dubnu 2018.

SaNiTaCE, SERViS a prodej DOMaCiCH
z EGE z SiNOP z tel.: 603 252

Zaostřeno na Jiráskovy sady
Novoměstští radní uložili na svém posledním jednání zapracovat
do návrhu rozpočtu na rok 2021 položku na zadání zpracování studie urbanistického řešení a návrh vegetačních úprav Jiráskových
sadů. Studie by měla zohlednit
významnost tohoto prostoru pro
širokou veřejnost, zdravotní stav
VycEPu
dřevin v parku a absenci jakého640
koliv koncepčního dokumentu.

MÁME OTEVŘENO!
Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

„Víno je možno považovat za nejhygieničtější
a nejzdravější nápoj.“ — Louis Pasteur
Louis Pasteur (chemik a mikrobiolog 1822 – 1895)

Nové situace generují nové výzvy.

Hledáme samostatné FINANČNÍ a MZDOVÉ ÚČETNÍ
pro nové účetní projekty

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují
Tel: 491470572, www.billcom.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 31. 10. 2020 uplyne 6 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný

OLDA MORÁVEK.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rodina Čechova a Šimerova

TICHÁ VZPOMÍNKA
Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.

Dne 22. října 2020 uplynuly dva roky,
co navždy odešel pan

Bohumil Šula ze Zlíčka
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

VZPOMÍNÁME
Kdo dobře žil, ten v srdcích neumírá
Dne 25. 10. 2020 uplynulo pět smutných let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a kamarád,

pan JAN JEŽEK z Náchoda
Stále vzpomínají dcera Věra s rodinou,
syn Jan s rodinou a vnoučata

VZPOMÍNKA
Dne 1.11. 2020 uplynou 2 smutné roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dědeček

pan Zdeněk Celba z Náchod,
bývalý pracovník ČEZ.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
Stále vzpomíná manželka, děti a vnoučata

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Vyhodnocení
se odkládá
Hodnocení ideových návrhů urbanisticko – architektonické studie areálu
bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují bylo prozatím odloženo. Příslušná komise se měla sejít 20. října, ale
s ohledem na současné protikovidové
opatření požádali její členové o odklad.

Velichovky mají
nové hodiny
Na autobusovou „točnu“
ve Velichovkách
byly
v září instalovány nové
sluneční hodiny z vyhnánovského pískovce. Zobrazují „pravý sluneční čas,“
který je shodný s časem, který známe
u nás jako „středoevropský“. Sluneční hodiny mohou vykazovat drobné,
přirozené odchylky od času středoevropského, nebo v době „letního času“
celou jednu hodinu od času na vašich
hodinkách.
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Tel. 602 103 775

info: 777 602 884
www.realityeu.com
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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.

Generálně rekonstruovaná horská chata v atraktivním místě Zdobnice ..................................... info v RK
Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují .................................. 1 890 000,- Kč
Prodej moderního apartmánu s terasou v Horním Maršově ........................................... 2 995 000,- Kč
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ................................... 1 090 000,- Kč
Prodej pozemku k výstavbě v Hronově v Husově ulici ....................................................... 350 000,- Kč

Právní poradna Dity Vávrové
Chci odkázat svůj majetek osobě blízké. Ale mám také vlastní dítě, které chci z dědění vyjmout.
Je to možné a jak?
Již v minulém čísle Echa jsme si řekli, že je právem každého rozhodnout se,
kdo a jaký majetek bude po něm dědit. Kdo bude uveden v závěti jako dědic,
bude mít přednost před děděním podle zákona. Vyloučit zůstavitelovi děti a jejich
potomky, kteří dědí jako tzv. nepominutelní dědicové, lze pouze, pokud je zůstavitel vydědí. Jinak dle občanského zákoníku tito dědicové mají právo na povinný
díl z pozůstalosti.
K vydědění však musí mít zůstavitel závažný důvod, přičemž zákon zná celkem 6 takových důvodů. Některé z nich jsou poměrně snadno prokazatelné –
jedná se o případ, kdy byl dědic odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností
svědčících o jeho zvrhlé povaze. Další důvody už jsou problematičtější – dědice
je možno vydědit, pokud zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi nebo o zůstavitele neprojevuje
opravdový zájem, jaký by projevovat měl (např. s ním nemluví, nenavštěvuje ho) anebo vede trvale nezřízený život (alkohol, drogy apod.). Dále je možné vydědit potomka, který je tak zadlužen nebo si počíná tak
marnotratně, že tu je obava, že celý svůj majetek prohýří a tento odkázat přímo dětem takového potomka,
kteří žijí spořádaný život.
Vždy se budou posuzovat konkrétní okolnosti případu a musí se jednat o zásadní skutečnosti, nestačí,
pokud potomek např. nedorazí na oslavu jmenin zůstavitele.
Prohlášení o vydědění lze učinit nebo je lze změnit stejným způsobem, jakým se pořizuje nebo ruší
závěť. O soupis vydědění můžete požádat v naší kanceláři.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

Broumovští ochotníci nepolevují
Navzdory koronavirové přestávce
broumovští
ochotníci
nepolevují
ve svém snažení a pilně nacvičují novou komedii s názvem Poslední let.
Stálý ansámbl ve složení Tomáš Cirkl,
Renata Kolářová, Pepa Palhoun, Hana
Buchtová, Jirka Myšák, Alena Zahradníková, Jana Chvátalová posílil student
Martin Přibyl. Soubor opět sáhl při výběru hry po komedii, tentokrát od francouzského autora. Vzhledem k velkému
rozmachu cestování bude pro diváka
zhlédnutí této komedie v mnohém inspirativní. Momentálně se shánějí kostýmy, vymýšlí se podoba scény a kulis,
a to tak, aby byly použitelné a hlavně
přenosné do jiných divadel a kulturních
zařízení, ve kterých soubor hostuje.

Nejnáročnější úkol, tzn. naučení dané
herecké role zpaměti, je tentokrát lehce
odložen na později. A není to proto, že
se vzrůstajícím věkovým průměrem se
text učí hůř a hůř, to vám jistě potvrdí každý, kdo to zkoušel. Ale přestože
na jaře měla všechna divadla nedobrovolné prázdniny a nemohlo se hrát, soubor chce dostát svým závazkům a ještě
na podzim představit divákům v okolí svoji poslední hru Když se zhasne.
S touto hrou také divadelníci vystoupí
naposledy v broumovském divadle
v sobotu 21. 11. 2020 na celorepublikové akci Noc divadel. Ale představení to
nebude ledajaké. Jelikož se jedná o derniéru, může být všechno trošku jinak…
Pro neznalé upřesňujeme: hercům je při

derniéře povoleno provést drobné změny textu, postav atd. To vše s úmyslem
vyvést z míry svého kolegu na jevišti,
který se buď dá a podlehne, anebo zaimprovizuje též a oplatí stejným. No představte si, že se zodpovědně připravíte
na představení a najednou se na scéně
objeví postava, která se ve hře vůbec nevyskytuje. Jídlo je nepoživatelné, v nápoji je přilitý ocet a vy se přitom musíte
tvářit, že je to výborná mňamka. To vše
se děje s úmyslem co nejvíc pobavit své
kolegy i diváka, nejlépe takového, který
viděl i premiéru a nyní je znovu překvapen. Takže touto zákulisní ochutnávkou
jsou srdečně zváni všichni, aby se přišli
pobavit a podpořit ochotnické divadlo!
(zdroj: www.broumovsko.cz)

S migrénou do náchodské nemocnice
Nevíte, jak zadat VZPOMÍNKU?
Je to jednoduché. Stačí zavolat nebo poslat SMS s dotazem na tel. číslo
602 103 775, zavoláme zpět a domluvíme se na nejvhodnějším řešení.
Nebo můžete text a fotku poslat e-mailem na redakce@novinyecho.cz
a vše vyřídíme elektronicky.

V náchodské nemocnici pomáhá armáda
V Oblastní nemocnici Náchod
v sobotu 17. října 2020 odpoledne přivítali pomoc Armády České
republiky (AČR), a to deset příslušníků 43. výsadkového pluku
z Chrudimi. Sedm příslušníků AČR
pomůže v Náchodě a tři na LDN
v Jaroměři. Spolupráce je zatím
domluvena na následujících deset
dnů. Vojáci byli vysláni poté, co se
ředitel nemocnice obrátil v krizové

personální situaci na hejtmana Jiřího Štěpána. Žádost z nemocnice
byla poslána ve středu pozdě odpoledne, v sobotu již vojáci dorazili,
všichni samozřejmě s negativním
testem na Covid-19. Dle zprávy
na fcb profilu Oblastní nemocnice Náchod chyběla na covidových
odděleních chlapská síla. „Chlapi,
tleskáme a děkujeme,“ uvádi fcb náchodské nemocnice. Foto: fcb AČR

Oblastní nemocnice Náchod má
nově na neurologickém oddělení certifikované centrum pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy. Na téma migréna
jsme si povídali s primářem oddělení
MUDr. Miroslavem Škodou
Co je vlastně migréna?
Migréna se řadí mezi primární
bolesti hlavy. Je to záchvatovitá bolest
hlavy typického charakteru, která dosahuje značné intenzity a při vyšší frekvenci
je pro pacienta velmi nepříjemná. Snižuje pracovní schopnost a působí značnou
měrou na psychiku postiženého. Pro migrénu je typický charakter bolesti, který
bývá nejčastěji jednostranný, pulzující,
postižené strany se typicky střídají, k bolesti se přidružují další nepříjemné stavy
jako je světloplachost, nevolnost, zvracení. Migrény bývají někdy předcházeny
tzv. aurou, které se projevuje nejčastěji
poruchami zraku – záblesky, rozostřeným viděním, někdy i poruchami řeči,
pohybu a citlivostí na končetinách.

Historické vagóny
v plamenech
V úterý 20. 10. 2020 krátce před druhou hodinou ranní přijalo krajské operační a informační středisko hasičů hlášení požáru odstavených železničních
vagonů u Železničního muzea Výtopna
v Jaroměři. Hasiči požár rychle lokalizovali a uhasili, ale i tak stačily plameny
poškodit celkem pět vagonů. Vzhledem
k historické hodnotě odstavených vagonů se způsobená škoda vyšplhala podle majitele až na 81,2 milionu korun.
(Foto HZS KHK)

Kde mohou lidé s migrénou hledat
pomoc a jak jít úspěšné léčbě naproti?
Existuje specializovaná péče pro lidi
s migrénou?
Pacienti s bolestmi hlavy by měli
konzultovat praktického lékaře, který
posoudí, o jaký typ bolesti hlavy se jedná. Provede potřebná vyšetření a podle
výsledků a stavu nemocného odešle
pacienta k neurologickému vyšetření.
V současnosti je schváleno celkem 30
center v ČR, z toho 4 centra jsou v Královehradeckém kraji, z toho jedno u nás
v Náchodě.
Jaká léčba je dnes pacientům k dispozici?
Centra mají, kromě standardních
léčebných postupů, možnost využívat tzv. biologickou léčbu migrény, při
které se používají speciální protilátky.
Ty jsou schopny obsadit specifické receptory v mozku zodpovědné za spouštění migrény, a tím výrazně snížit
počet atak. V některých případech je

možné dosáhnout i úplného vymizení
bolestí. Tato biologická léčba je vázána na centra pro léčbu bolestí hlavy,
bohužel ne všechna centra mají uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními
pojišťovnami. Konkrétně naše centrum
na neurologickém oddělení v Náchodě
má smlouvu s pojišťovnami 207, 209,
211 a 213. Nedaří se nasmlouvat pojišťovnu 111 VZP, kde je samozřejmě nejvyšší počet pacientů.
Co byste pacientům doporučil?
Pacienti s bolestmi hlavy a tedy i migrénou, kde se nedaří zmírnit obtíže
v primární péči praktického lékaře, by
měli být delegováni na neurologickou
ambulanci. Tam bude provedena diagnostika obtíží a podle efektu léčby
mohou být pacienti doporučeni do specializovaného centra, které disponuje
většími možnostmi, zejména výše zmíněnou biologickou léčbou.
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775 710 521

www.MARCONABYTEK.cz
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ZÁKLADNÍ POROVNÁNÍ CEN PLYNU
Ceny plynu a stálých mƽsíƮních plateb platné k 1.11.2020.
Uvedeno v cenách KƮ za 1 MWh bez DPH, v závorce s DPH.

DODAVATEL:
Innogy Energie, s.r.o.
E.ON Energie, a.s.
MND a.s.
Centropol Energy, a.s.
BOHEMIA ENERGY. entity, s.r.o.
#EZ Prodej, a.s.
Praʁská Plynárenská, a.s.
ARMEX ENERGY, a.s.
Dobrá Energie, s.r.o.
Energie #
#S, a.s.

KƮ/MWh
848,- (1026,-)
863,- (1044,-)
652,- (789,-)
659,- (797,-)
848,- (1026,-)
750,- (907,-)
837,- (1013,-)
849,- (1027,-)
744,- (900,-)
749,- (907,-)

KƮ/mƽsíc
106,- (128,-)
142,- (172,-)
139,- (168,-)
115,- (139,-)
106,- (128,-)
109,- (132,-)
110,- (133,-)
179,- (216,-)
99,- (119,-)
85,- (102,-)

ZÁKAZNÍCI JES
469,, ((567,-)
, ) 0,,
ÚSPORY? PES JES OBROVSKÉ!
MGR. MICHAL BORS, OBCHODNÍ EDITEL
+420 731 508 654, bors.michal@j-e-s.cz
PoboƮka: Budova #eské SpoȺitelny,
TȺída T. G. Masaryka 832, 552 03 #eská Skalice
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www.novinyecho.cz
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Stane se Gentlemanem roku rodák z Broumovska?
„Pod pojmem Gentleman České
republiky si představujeme muže, který žije běžný život a díky naší soutěži
se možná stane Gentlemanem České
republiky,“ říká Lucy Junk z pořádající
agentury. Koncem roku bude spuštěno
internetové hlasování, kde budete moci
vidět jejich medailonky a fotografie.
Na základě internetového hlasování si
budete moci zvolit Gentlemana Sympatie
České republiky 2021 a Ženu Sympatie
České republiky 2021 na stránkách www.
gentlemanroku.eu a www.zenaroku.eu.

KSK BONO s.r.o.
výrobce krmiv pro psy a kočky
přijme zaměstnance do směnného provozu

DĚLNÍK/DĚLNICE
Pracoviště:

Brod nad Labem (u Jaroměře)
Nástup možný ihned
Lze i na dohodu brigádně

Kontakt: Zdeňka Horáčková, tel.: 731 427 567
životopisy zasílejte na e-mail: kskbono@mispolgroup.eu

O vaši přízeň se bude ucházet i herec
epizodních rolí - rodák z Broumovska
Jan Šraitr. Do soutěže se přihlásil na popud kamarádů a svým castingovým videem zaujal natolik, že byl vybrán jako
jeden z prvních mezi finalisty této soutěže. “Od soutěže neočekávám výhru, ale
spoustu nových zkušeností a zážitků. Věřím, že si to všichni společně s ostatními
soutěžícími pořádně užijeme stejně tak,
jako tomu bylo na soustředění v Chorvatsku,” řekl finalista pro rok 2021 Jan
Šraitr.

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

MV č.34/2016 Sb.

Výroba kabelové konfekce - Kontaktních systému - CNC obrábění
Jako přední dodavatel evropského automobilového průmyslu působí naše společnost již 30 let. Výroba kabelové
konfekce, obrábění na CNC strojích, lisování plastových součástek a kompletace mechatronických komponent
– to vše patří do portfolia našich činností, při nichž dbáme zejména na vysokou kvalitu naší práce a maximální
spokojenost našich zákazníků.

Do našich moderních a čistých provozů v Náchodě hledáme kolegy/kolegyně na pozice:

TELEVIZE
přes satelit
nebo internet

ZDARMA
Tel.: 778 880 006

Operátor/ka výroby

Seřizovači výrobních linek

Drobná výroba v čistém prostředí,
obsluha strojů ve třísměnném provozu

Moderní a zajímavé technologie, seřizování
a údržba strojů ve třísměnném provozu

Elektroúdržbář

Seřizovače CNC strojů

Opravy elektrických zařízení, seřizování
průmyslových robotů a kamer, údržba strojů.
Nutné elektrotechnické vzdělání,
Vyhl.50/1978 Sb.

Seřizování CNC strojů značky STAR
ve třísměnném provozu v Novém Městě
nad Metují

NĚMČINA
3ĜHNODG\±EČåQpRGERUQpVRXG
Qt YêSLV\]REFKRGQtKRUHMVWĜtNX
Y\VYČGþHQtRGGDFtOLVW\DWG
VNXODWêPUD]tWNHP

Pravidelná a férová mzda, moderní a čisté prostředí, příspěvek na stravování formou stravenek,
podpora při zaškolení, docházkové bonusy a mnoho dalšího. Přijďte se přesvědčit!

Tel. 603 440 969

Kontakt pro zaslání životopisu a sjednání schůzky: personal@hronovsky.cz, tel.: +420 727 814 795

(&+2

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

str.

Tel. 602 103 775

INZERCI MŮŽETE ZADAT E-MAILEM (ECHO@NOVINYECHO.CZ), SMS NEBO TELEFONICKY NA 602 103 775.
NIKAM NEMUSÍTE CHODIT! VŠE VYŘÍDÍME ELEKTRONICKY NEBO TELEFONEM.

SEZNÁMENÍ

*Vdovec 65 hledá ženu s podobným osudem. Náchodsko.
Tel.731 049 129
BYTY

*Pronájem bytu 2+1 v Náchodě na Plhově. Nájem 8.000 +
režie. Tel. 608 784 665
*Pronajmu nově vybavený byt
2+kk v Náchodě na sídlišti u
nemocnice (ulice Okrová), celková plocha 57 m2, k dispozici
balkon a sklep, 2. NP s výtahem, nájem 8000 Kč + služby a
energie 4000 Kč, vratná kauce 24000 Kč, WiFi v ceně
nájmu, v případě zájmu
volný od 15.11.2020. Tel.
775 435 958
*Pronajmu 1+kk v Novém
městě n.Met., centrum, vlastní
plynové topení, tel. 731 181 688
*Pronajmu garzonku v Hronově. Přízemí. Tel. 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní družstevní byt 3+kk v Náchodě
v nízkoenergetickém domě
s vlastním parkovacím stáním. Kontakt 730 517 357,
733 735 709.

776 622 777

www.realitytichy.cz
*Pronajmu byt 2+1 ve Studnici u Náchoda, nejlépe staršímu
páru, volný od 1.11.2020. Povinná kauce. Tel. 608 869 885
*Pronajmu
zrekonstruovaný byt 2+kk a 2+1 v Náchodě,
ul. Běloveská, včetně vybavené kuchyně. Okna bytu k řece.
Nájem (2+kk) 7.900 Kč +
energie + kauce. Nájem (2+1)
8.900 Kč + energie + kauce. Tel.
774 224 446
* Koupím byt v osobním vlastnictví v Náchodě, i před rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
NEBYTOVÉ PROSTORY

*Pronajmeme garáž v centru
Náchoda, Příkopy u náměstí. Po celkové rekonstrukci,
za 1.500 Kč včetně elektřiny. Tel.
733 735 709
* PRODÁM ZAVEDENÉ
KADEŘNICTVÍ S PROSTOREM SCHVÁLENÝM
PRO PEDIKÚRU NEBO
KOSMETIKU V POLICI
NAD METUJÍ TOMKOVA
62. Tel.601 326 930
*Dlouhodobě pronajmu garáž
v centu Hronova. Cena 1000Kč/
měsíc. Jen vážní zájemci! Tel.
777 133 136
*Pronajmeme kancelář 40 m2
(nebytový prostor) v blízkosti
centra Nového Města nad Metují (cca 250 m od autobusového nádraží). Lze využít jako
kancelář či poskytování služeb. Po kompletní rekonstruk-

ci. Součástí je WC, umyvadlo
a další místnost. Prostor se skládá ze dvou místností. Nájem
6.000 Kč za 40 m2 + energie.
Tel. 733 735 709
NEMOVITOSTI

*Koupím les i s pozemkem.
Jakékoliv stáří. Může být malá
výměra, nebo neudržovaný. Napadený kůrovcem nevadí. Tel.:
773 585 290
PRODÁM

*Prodám pánský černý oblek
s jemným bílým proužkem,
plnoštíhlá postava cca 180 cm.
Nevyužitý. Tel. 602 103 775
*Prodám naklepávačku kos. Pohon elektřinou. Tel. 737 017 709
*Prodám zimní kola na suzuki
svift 1 zimu jetá 165 /70 -R14
tel. 604705116
*Prodám za 1000,- Kč nevyužité dámské kolo Favorit, nová
lepší řidítka, lanka, nové pláště
a duše, pedály. Tel: 776150658
*Prodám kamínka na uhlí
i dřevo, typ PETRA, skoro nové,
nevyužité. Tel. 602 103 775
*Prodám krmnou řepu 200
Kč/q, tel. 720 340 251 po 18. hod.
*Prodám krmné brambory
3Kč/kg. Náchod, tel:604 604 801
*Prodám palivové dřevo. Cena
700 Kč/prostorový metr. Po
dohodě možná doprava. Telefon 733 644 249
*Prodám dřevěné brikety levně. Tel.774 308 086
*Prodám suchá dubová prkna
+ fošny, tel.774 308 086
*Prodám suché smrkové palivo, balíky krajin z pily uskladněné pod střechou, 300,-Kč/
m3, Hronov, tel.602 428 288
RŮZNÉ

*Provádíme pořez dřevěné
kulatiny mobilní pásovou pilou TP 600. Přímo na vaší zahradě nebo ve vašem lese dle
vaší potřeby. Dále prodáváme
stavební i truhlářské řezivo,
a případně i palivové dřevo. Tel.
+420 732 758 377
*Hledáme elektrotechnického projektanta (slaboproud),
možno i v důchodovém věku,
pro vypracování elektrotechnické dokumentace. bezpecnyprechodprochodce@seznam.cz
KOUPÍM

*Sběratel koupí známky Československa nebo případně
filatelistickou pozůstalost –
známky, obálky, pohledy atd.
Tel. 604 452 789
*Koupím JAWA kývačka, panelka, pérák, pařez, stadion, i
ve špatném stavu, s doklady
i bez. Tel. 777 222 232
*Koupím platné doklady (tech.
průkaz) na tříkolku Velorex.
TEL.: 604 437 128
*Sháním staré pivní láhve

a sklenice s nápisy. Seriózně
zaplatím, tel:732170454, sběratel.
*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 historické Rybářské
věci. Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty
a
příslušenství
- objektivy, staré fotografie,
reklamní fotografické materiály. TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry apod. TEL.:
603 549 451
*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, rádia, 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

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
Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Z

Tel.: 728 386 034

Ů

chod
Úklid sněhu Ná
Zajišťujeme úklid sněhu
s nakladačem UNC Bobcat.
Účtujeme 350 Kč za 1/2 hod.
Dále provádíme odkrývky, rovnání
pozemků, trhání kořenů.

Telefon
602 145 222

Michal ŠKORPIL
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www.ford-skorpil.cz

Vyklízení a likvidace
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KOUPÍM

ƒ křesla, žíněnky
ƒškolní pomůcky
ƒopálová světla
ƒkvětinové stěny
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Pedikúra
MX¶OFQOĵ
Tel. 604 415 689
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NABYTEKVAGNER ATLASCZ
Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

Koupím vše, co se týká legií
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

PO

ZĩSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
9<./,'Ì03ĩ'86./(3'ĩ0
608 103 810
QDE\WHNYDJQHU#DWODVF]

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

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

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

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

TEL. 777 24 86 24

tel. 0048 74 866 45 02
platnost do 31. 12. 2020

www.novinyecho.cz

$NFH.Ā
Akce
1.699 Kč
obruba dle vlastního výběru
+ jednoohnisková brýlová skla
Profi 1,5 s antireflexní úpravou + pouzdro

Nejlevnější

brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o.
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

Běloveské bublinky potečou dál
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platného
od 21. října 2020 se zakazuje na všech
ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce (tedy
i na sportovištích), pohyb a pobyt bez
ochranných prostředků dýchacích cest
na stejném místě a ve stejný čas více
než 2 osob vzdálených od sebe více než
2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti.
Toto opatření zásadně omezuje sportování právě na venkovních sportoviš-

tích. Z toho důvodu a na základě zrušení tréninků všech sportovních klubů,
rozhodlo 22. 10. vedení města provoz
těch největších sportovišť v Náchodě, tj. hřiště Hamra, víceúčelové hřiště
„u Plechovky“ a dětské dopravní hřiště,
po dobu platnosti krizových opatření
uzavřít.
Venkovní hřiště u ZŠ T. G. Masaryka bude rovněž pro veřejnost uzavřeno
a bude po dobu omezení sloužit pouze
pro potřeby dětí docházejících do určené školy, kde je zajištěna péče o děti

str.

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

záchranářů. Všechna ostatní hřiště
ve městě zůstávají za předpokladu dodržování všech nařízení bez omezení.
„Nechceme lidi ještě více omezovat,
než je nezbytně nutné, proto jsme se naopak rozhodli zachovat provoz zimního
pítka v Malých lázních v Bělovsi. Prostor
kolem pítka jsme však označili a žádáme
všechny milovníky běloveské minerálky,
aby hlavně ve vlastním zájmu přistupovali jednotlivě a dodržovali předepsané
rozestupy,“ uvedl starosta Jan Birke.
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JAZYKOVÉ KURZY
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3ĜtKOiãN\
Telefonicky: AJ - 774 374 784
NJ - 603 440 969
E-mailem:

AJ - pavel_hrabec@centrum.cz
NJ - lada.petrankova@gatenachod.cz

9tFHLQIRUPDFtZZZJDWHQDFKRGF]D)DFHERRN

Plavání v Polsku

Vyšel půvabný Škopkův kalendář

V září se naši čtvrťáci a páťáci
zúčastnili projektu města Náchoda
s Polskem, který se konal v plaveckém bazénu Kudowa Zdrój. V úvodu žáci z Babí s žáky z Polska zhlédli
ukázku záchrany tonoucího. Poté se
převlékli do plavek a měli možnost
si vyzkoušet masáž srdce na figuríně,
dýchání s kyslíkovou maskou s potápěčem a vytažení tonoucího s pomocí záchranného kruhu. Pro děti byla
připravena soutěž ve vytrvalostním
plavání. Naše žačky vybojovaly první
tři příčky. Na rozloučenou si děti zacvičily vodní aerobic a zahrály vodní
pólo. Dopoledne si všichni nejen
užili, ale také získali nové zkušenosti
a dovednosti. Příště jedeme opět -

Barevný stolní kalendář Malebná
česká městečka pro rok 2021 v nákladu
600 kusů nabízí celkem 46 překrásných
kolorovaných pohlednic z celého Česka.
Malebné obrázky pokrývají nejen východní a severovýchodní
Čechy, ale i regiony na jihozápadě.
Všestranný výtvarník Jiří
Škopek promlouvá k nám svým
uměním nevtíravě i po své fyzické smrti. Jako kreslíř a malíř
motivicky zabíral široký rádius. Vždyť během svého tvořivostí naplněného života stačil
nakreslit mimo jiné několik
set hodnotných barevných
pohlednic - nejen vedut, ale
také například kolem pěti set
portrétů významných českých
osobností.

kolektiv ZŠ Pavlišovská - Babí

Kalendář nám předkládá výběr
uměleckohistorických památek a pozoruhodných staveb - pohledy na zámky,
kostely, radnice, náměstí, neotřelé zábě-
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf
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RYCHNOV N. KN.

ry urbanistických zákoutí, charakteristických pro ta která města a městečka
z různých koutů země. Škopkův stolní
kalendář po jeho smrti připravila jeho

dcera Markéta Škopková, která je autorkou konceptu i výběru pohlednic. Text
výstižného medailonku napsal Vlastimil
Havlík.
V Jaroměři je kalendář ke koupi za 149 Kč v Informačním centru
na hlavním jaroměřském náměstí
a jinak na řadě dalších míst v bližším i vzdálenějším okolí. Můžete si ho
též objednat na tel. 776071174 nebo
777620668.
Koupí získáte hodnotný vánoční
dárek několika desítek líbezných a překrásných nadčasových barevných pohlednic a po celý rok užitečný artefakt
do vaší kulturně naladěné domácnosti.
PhDr. Jiří Uhlíř

