Příští Echo vychází 16. dubna 2021
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IT+ účetní společnost

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA Flexi

28 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

Implementujeme informační systém pro automatizaci účetních procesů.
ABRA Flexi je pro malé a střední ﬁrmy pro WINDOWS, LINUX i APPLE.

Jste účetní? Spolupracujme, třeba i vzdáleně, na nových projektech.

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují
www.billcom.cz

PRONÁJEM/PRODEJ

OŘECH II. LEDVICE
nad 20q 360,- Kč/1q

komerční nemovitosti
v Hronově Zbečníku
dílenské, skladovací
a kancelářské prostory
o celkové ploše cca 1000 m2
část lze přebudovat
na bydlení
KONTAKT: 724 284 224
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(cena vč. DPH a dopravou po regionu ZDARMA)
Celý ceník na www.paliva-jelen.cz
Objednávky osobně: Nové Město nad Metují, Havlíčkova 292
Telefonicky: 491 471 164, 606 223 635, 724 236 398

ZIMNÍ SLEVY !!!
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
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BURGER Italská Pizza

Kompletní MENU najdete na Www.hotel-hynek.cz

Objednávky 491 426 752

Každý den od 15hodin

Přijmeme učitele
ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec
příjme kvalifikované učitele na 2. stupeň.

z
učitele s aprobací matematika,
informatika (úvazek 1.00)
z
učitele s aprobací dějepis
(úvazek 1.00)
Nabízíme přátelský kolektiv,
možnost seberealizace a vzdělávání se.
Nástup od 1. 9. 2021
CV zasílejte na adresu zsvhejny@zsvhejny.cz
Více informací na tel. 724 204 401
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Dopravní omezení
na silnici do Hronova
Dne 12. dubna 2021 bude zahájena stavba „II/303 Velké Poříčí – Hronov“. Jedná se o rekonstrukci silnice
a chodníků od Železňáku ve Velkém
Poříčí až do centra Hronova po křižovatku na Červený Kostelec a bude
trvat 2 roky. Vzhledem k technologické složitosti stavby se musí již letos v Hronově začít realizovat úsek
v Hostovského ulici, a to od křižovatky na Červený Kostelec (prodejna drogerie) až po křižovatku
Hostovského – Havlíčkova (u mateřské školky). Stavba je plánována
v termínu 12. 4. 2021 – 31. 10. 2021.
Objízdná trasa je pro tranzitní dopravu Hronov – Náchod plánována
oboustranně přes Zbečník na Červený Kostelec - Horní Radechovou – Dolní Radechovou – Náchod.
Ve Velkém Poříčí bude v letošním
roce realizován úsek od benzínové
stanice KM-PRONA po křižovatku
Náchodská – Příčná (u Staročeské
hospody). Místní občané a místní
firmy mohou využít ulici Poříčskou.

IZOLACE – Miroslav Žáček
Fóliové hydroizolace plochých střech,
balkónů a teras.
Malování bytů, kanceláří, výrobních prostor. Pro ﬁrmy i jednotlivce.

Tel. 731 510 599

Email: izolacezacek@seznam.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Vybudují
nové parkoviště

VZPOMÍNKA

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 11. dubna 2021 vzpomeneme 12. smutné
výročí, kdy tragicky zemřel v nedožitých 22. letech

pan Pepa DRAŠNAR
z Nového Města nad Metují.
Stále vzpomínají rodiče, sestra,
příbuzní a kamarádi.

Na nové parkoviště se mohou těšit obyvatelé a návštěvníci Jaroměře
v ulici Lužická. Na svém posledním
jednání jaroměřští radní rozhodli
o výzvě na podání nabídek na jeho
realizaci a současně schválili i hodnotící komisi, která nabídky posoudí.
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Tel. 602 103 775

info: 777 602 884
www.realityeu.com
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Prvorepubliková vila s bohatou historií po
původním zakladateli rekreační lesní oblasti Kersko. Dipozice: 1.NP vstupní hala se zimní zahradou, jednací sál, jednací salón, jídelna, šatna, pracovna. 2.NP otevřená terasa nad zimní zahradou
5 apartmánů se sociálním zázemím a technickými
prostory, 3NP vestavné podkroví, připravený proCena: info v RK stor pro samostatnou bytovou jednotku.

Prodej venkovské usedlosti s výminkem a pozemky v Úpohlavech................................... 6 290 000,- Kč
Pronájem obchodních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny .............................6 000,- Kč/měs.
Prodej venkovské usedlosti s pozemky, hosp. zázemí v Úpohlavech ................................ 3 990 000,- Kč
Prodej pozemku ke komerční výstavbě ve Vysokém Mýtě .............................................. 1 690 000,- Kč
Prodej pozemků k výstavbě rodinných domů v Rychnově nad Kněžnou ............................ 4 000 000,- Kč

Skatepark v Náchodě se začne stavět v dubnu
TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 11. 4. 2021 uplynou 2 roky,
co odešla naše
milovaná maminka a babička,

paní Marie Fatková.
S láskou vzpomínáme, celá rodina

VZPOMÍNÁME
Dne 20. dubna 2021 uplyne deset smutných let,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,

pan Václav Papež ze Žďárek.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku
Manželka Milena, dcera Milena, dcera Ivona,
vnoučata Dita, Karel Kateřina, Romana
a pravnoučata Melánie, Terezka, Adámek a Vašík

VZPOMÍNÁME
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 9. dubna 2021 uplynulo smutných 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila paní

Ivana SEIDLOVÁ

z Červeného Kostelce, ředitelka mateřské školy.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Bratr Jaroslav s rodinou a švagr Jaroslav s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA

V průběhu ledna proběhla veřejná zakázka na nový skatepark.
Všichni milovníci tohoto sportu se
tak v letošním roce dočkají realizace a nového zázemí. V dubnu zahájí
vítěz veřejné zakázky výstavbu nového betonového skateparku v Náchodě.
Z areálu za krytým plaveckým
bazénem v ulici Bratří Čapků byly
na konci května 2020 odstraněny
dožité překážky a prostor je tak
připraven na výstavbu moderního
sportoviště. Za více než 5,3 mil. korun zde vznikne plocha, jejíž rozměry budou 15x49 metrů, využito
bude i vedlejší nevyužívané hřiště.
Na nový skatepark bude navazovat
skladová hala pro potřeby sportovního areálu.
Betonový skatepark o rozloze cca
7350 m2 využije maximálně určenou plochu s ohledem na ochranná
bezpečnostní pásma. Dešťová voda
z plochy skateparku bude odvedena
vyspádováním do okolního terénu.
„Design skateparku byl konzultován s potenciálními uživateli a obsahuje všechny aktuální a používané překážky, které jsou upořádány

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR byl Iktovému centru (IC) náchodské nemocnice prodloužen statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (cévní mozkovou příhodou) na dobu
do 31. 12. 2025. Pro přidělení tohoto statutu, o který
nemocnice požádala v prosinci minulého roku, muse-

Lenka Halamová z Náchoda.
Všichni s láskou vzpomínáme.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 17. dubna 2021 tomu bude již 10 dlouhých
a smutných let od úmrtí mé milované ženy,

Prosíme, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manžel a dcery Lenka a Šárka s rodinami.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 15. 4. 2021 by se dožili
moji rodiče z Nového Města
nad Metují

pan Jan Bořek
92 let
a

paní
Olga BOŘKOVÁ
88 let.
Stále vzpomíná dcera s rodinou

tů na vysoké úrovni, proto jsme se
rozhodli investovat do odpovídajícího a kvalitního zázemí. V dubnu
se začne stavět, do tří měsíců bude
hotovo, a již o letošních prázdninách
nebudou muset milovníci skateboardů a koloběžek dojíždět za tréninky
do Trutnova nebo Hradce Králové,“
dodal starosta Jan Birke.
(NA)

Náchodská nemocnice znovu obhájila statut
Iktového centra

Dne 13. dubna 2021 je to již 20 let, kdy nám moc
chybí naše milovaná dcera, sestra a milující
maminka

paní Vítězslavy Rýdlové,
rozené Martincové, z Hronova pod Chlomkem.

do mezi sebou propojených sekcí.
Velikost překážek je volena tak, aby
jejich obtížnost byla stupňována
od těch jednoduchých až po ty obtížnější. Nový skatepark, jehož součástí
bude i mobiliář, tak bude splňovat
všechny požadavky na pořádání závodů,“ upřesnil místostarosta Jan
Čtvrtečka.
„V Náchodě je už celá řada šikovných a úspěšných skateboardis-

lo centrum splnit mnoho přísných podmínek a doložit
požadované podklady jak v personálním, tak přístrojovém vybavení. Statut IC byl poprvé Oblastní nemocnici
Náchod udělen dne 14. 3. 2012.
Vedoucím týmu ošetřujících lékařů na IC je lékař se
specializovanou způsobilostí v oboru neurologie s certifikovaným kurzem intenzivní medicíny. V náchodské
nemocnici je součástí tohoto centra neurologická jednotka intenzivní péče, vlastní oddělení neurologie, radiologické oddělení s nepřetržitou službou počítačové
tomografie (CT), klinické laboratoře, služba internisty,
oddělení akutní rehabilitace a oddělení následné péče.
V uplynulém období se v nemocnici zaměřili na inovaci a modernizaci přístrojového vybavení na JIP neurologie a v rámci akutní lůžkové rehabilitace. Součástí
projektu, který byl financován s podporou evropské
dotace, bylo také pořízení CT přístroje, jehož obnova
přispěla velmi výrazným způsobem ke zlepšení kvality
CT diagnostiky.

Važme si pěšin a průchodů mezi ploty
Cesty jsou na světě proto, aby se
nám dobře chodilo nebo jezdilo.
Mají také důležitý symbolický význam – spojují. Na rozdíl od zdí,
které naopak rozdělují. Jistě každý,
kdo ještě nezapomněl chodit, se
setkal s tím, že některé cesty zčistajasna končí. Většinou lesní cesty,
vytrácejí se, zarůstají, mizí ze světa.
Je to tím, že ztratily význam, lidé je
přestali z nějakého důvodu užívat,
a tak příroda je nemilosrdně pozře,
což je naprosto přirozené. Někdy by
ovšem z lesů rády pokračovaly dál
do vesnic a měst, ale nemohou, zemědělci je rozorali.
Jinde je zase zrušili od svých stolů
úředníci. Úředníci nevědí, že cesta
je hodně vyšlapaná a něco důležitého propojuje. Cestu nechají zata-

rasit plotem. Zde postavíme dům,
tady budou zahrady… A tak cesty a
celé okruhy pro procházky se psem
nebo s kočárkem smutně mizí.
Kolem Náchoda je spousta příkladů. Kdysi dávno rozšiřující se
území tehdejších Rozvodných závodů na Plhově zabránilo lidem vstup
do lesa Bory, zůstala jen spojnice od
dnešní čerpací stanice Shell. A přitom stačilo projevit jen trochu dobré vůle. Rovněž tak byl výstavbou
rodinných domků přerušen oblíbený okruh, vedoucí od koupaliště
přes pověstná srdíčka do zámecké
aleje. Ten delší naštěstí zůstává. Ve
Starém Městě dokonce plot nově
rozšířeného pozemku zamezil
snadný přístup do rodinného domku a dál na Pozděnův kopec, zvaný

Triangl. Cestu si bezostyšně zabrala
zahrada. Od vojenského hřbitova
vede pěšina až na horní okraj Klínku. To už je ale také minulost, příjemný procházkový okruh v té části
města se tedy uzavírá. Anebo je nahrazen chůzí po okraji vozovky vedoucí na Kramolnu. Pěšina nebyla
respektována nově vzniklou zástavbou. Vždyť je to jen pěšina, řekli si
ti, co tak rozhodli. Ale z takovýchto
pěšin obvykle v minulosti vznikaly
cesty a z nich pak i silnice. Protože
kde si je lidi vyšlapali, tam jich zaručeně bylo třeba.
A proto si važme pěšin a průchodů mezi ploty, které zdravý rozum
ještě nedovolil zničit, a těšme se na
renovovaný zámecký kopec, protkaný spoustou cest a cestiček. -rmáše-
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POSPÍCHAL S.R.O.
Jarní 22,
460 01 Jablonec nad Nisou

ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ
PÁS S POSYPEM

TOP PV 42

99 Kč/m2
NÁCHOD
491 421 787, email: nachod@pospichal-strechy.cz
ÚPICE
499 881 189, email: upice@pospichal-strechy.cz
www.pospichal-strechy.cz

MGR. MICHAL BORS, OBCHODNÍ ĆEDITEL
+420 731 508 654, bors.michal@j-e-s.cz
PoboËka: Budova Êeské Spoćitelny,
Tćída T.G.Masaryka 832, 552 03 Êeská Skalice

Jarní údržba zahrad

PALIVA
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KVALITNÍ
DIGITÁLNÍ VÁHA
POCTIVÁ MÍRA

NOVÁ

KUCHYŇSKÉ STUDIO
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Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod

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

TELEVIZNÍ DOTACE!
*
*
*

Montáž nového satelitu u Vás zdarma
Karta s Eurosportem do
Vašeho satelitu za super cenu
Nechcete nebo nemůžete mít satelit?
Zprovozníme televizi přes internet

Tel.: 778 880 006

OLVAN PALIVA Náchod

e-mail : paliva@olvan.cz
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TEL. 777 24 86 24

Sortiment: dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

I
I

Běloveská 237, 547 01 Náchod

www.olvanpaliva.cz

TAKOVÁTO KŘESLA

Volejte:
775 720 820
491 428 594

ŠKOLNÍ POTŘEBY

OPÁLOVÉ SVĚTLO
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chemické výrobní družstvo
významná společnost v oblasti výroby a prodeje kosmetických výrobků
se sídlem v Nové Městě nad Metují
vypisuje výběrové řízení na pozici:

VEDOUCÍ DIVIZE KOSMETIKY
Náplň práce:  vedení výrobní divize kosmetiky
 řízení činnosti vývojového oddělení
 spolupráce při vytváření koncepce společnosti
 kontrola dodržování výrobně technické dokumentace
 získávání a realizace nových výrobních programů
 dohled nad smluvní výrobou
Požadujeme:  vzdělání VŠ / SŠ chemického směru
 zkušenost s vedením pracovního kolektivu
 zkušenost s prací ve vývojovém oddělení výhodou
 organizační schopnosti, komunikativnost, flexibilita
 znalost systému ISO vítána /není podmínkou/
Nabízíme:

 zajímavou práci ve společnosti s dlouholetou tradicí
 příjemné pracovní prostředí
 mzdu odpovídající výsledkům
 týden dovolené navíc, sick days
 příspěvek na stravování a další benefity

Nástup dle dohody.
Pokud vás nabízená pozice zaujala,
napište nám a pošlete strukturovaný životopis.
Kontakt: lambertova@detecha.cz

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
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Nastoupil nový redaktor
Na pozici redaktora Červenokosteleckého zpravodaje nastoupil
pan Petr Hůlek. Do současné doby
se věnoval natáčení akcí jako soukromá osoba. Do redakce nastoupil
od března a po zaučení bude květnové vydání zpravodaje už plně
v jeho kompetenci. Jeho povinností
je také aktuální informování občanů města prostřednictvím webových stránek a mobilního rozhlasu.

Vyšla tradiční ročenka obce Vlkov
Ve středu 10. března 2021 vydala
Obec Vlkov na Jaroměřsku opět tradiční hodnotnou brožuru Ročenka obce
Vlkov za rok 2020. Tiskovina formátu
A4 na 28 stránkách slovem i obrazem
(66 barevných fotografií) přináší zevrubné a zajímavé informace o dění
v obci za minulý rok 2020. Starosta obce
Jaroslav Veverka informuje o úspěších
obce, obecního zastupitelstva, o stavebních a budovatelských akcích v obci
i v době omezení koronovirovou pandemií. Nová dlažba například zkrášlila
prostředí hřbitova, staronová a nyní obnovovaná cesta poli z Vlkova do Smiřic
poprvé rozkvetla díky osetí speciální
směsí travin a bylin s názvem Zelený
chodníček. Občané tady vysbírali velkou hromadu kamení, které komplikovalo sekání trávy.
Obecní úřad se stará o zlepšení životního prostředí, o památky, o nakládání s odpady. Brožura obsahuje
společenskou kroniku, přináší přehled
životních jubileí občanů. O práci vlkovské knihovny píše knihovnice Milena
Havlová, o činnosti myslivců, kdy zaujme na snímku vlastnoručně vyrobený
posed Vráti Kábrta, informuje za Myslivecký spolek MS Paseky Rasošky Ja-

romír Baše. Pozoruhodná je též činnost
dobrovolných hasičů, kteří zasahovali,
pracovali i závodili navzdory nouzovému stavu, jak informuje starostka hasičů Marie Havelková. Velmi bohatou
činností se pochlubili vlkovští sokolové.
Zprávu napsal Zdeněk Krejčí,
starosta T. J. Sokol Vlkov. Pozoruhodné je, že ve Vlkově mají
původ i dvě publikace vydané
v roce 2020, a to z pera Martina
Prouzy a Heleny Rezkové vzešla
kniha 100 let autobusové dopravy na Novoměstsku 1920-2020
a kniha Ve městě a na zámku.
Dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté
války, na níž jsou podepsáni
Ondřej Tikovský, zastupitel
Vlkova, spolu s historikem Jaroslavem Šůlou. O výuce v základní a mateřské škole v době
koronavirové informuje za ZŠ
a MŠ Rasošky Dana Štěpánová.
Hodnotnou a nadčasovou ročenku, vydanou v nákladu 300
výtisků, připravili spolu s obcí
k tisku zkušení publicisté Ondřej Tikovský a Helena Rezková.
Občané agilní obce Vlkov jsou

str.
Rubena – návrat k tradici

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

tak podrobně informováni o dění, životu i událostech v obci. Ročenka zdařile
bilancuje výsledky práce nejen vedení
obce, ale i Vlkovanů, a může sloužit
za vzor dalším obcím Náchodska.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že ke dni 31. 3. 2021 došlo
k rozdělení společnosti Trelleborg
Bohemia, a. s., Hradec Králové.
Pod tímto jménem bude nadále působit závod v Hradci Králové (původní Gumokov). Výrobní závody
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v Náchodě, Velkém Poříčí a Zlíně
byly ke dni 1. 4. 2021 kompletně
vloženy do nové společnosti, která
se vrací k původní značce. Nadále
bude společnost působit pod obchodním jménem Rubena Náchod.
Ing. Michal Kubeček, ředitel

Purkyňova ulice se již brzy dočká
kompletní opravy
Purkyňovu ulici v Náchodě čeká
na svou opravu již řadu let. Přípravy
oprav v koordinaci se všemi síťaři se diskutují již více než pět let a termín kompletní opravy byl odsouván především
v souvislosti s výstavbou náchodské
nemocnice. Podmínky veřejné zakázky na stavební úpravy této komunikace
byly vypsány hned začátkem letošního
roku a nyní již známe dodavatele, kterým bude společnost M-SILNICE.
„Dobrou zprávou je, že se podařilo
tuto investiční akci vysoutěžit za cenu
o téměř 4 mil. Kč nižší než byly předpokládané náklady dle projektu, tj. bezmála 16 mil. Kč (13.176.167,05 bez DPH),“
upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka
a dodal: „Součástí kompletní opravy komunikace v ulici Purkyňova bude také
nové veřejné osvětlení, nové chodníky
s bezpečnostními prvky, místa pro přecházení i zachování parkovacích míst.“

V průběhu března proběhne příprava souvisejících dopravních omezení po dobu stavby, která potrvá cca
6 měsíců. Po odsouhlasení Policií ČR
a odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náchod bude úřad
veřejnost informovat o konkrétních
dopravních omezeních a objízdných
trasách. Během realizace budou samozřejmě všechny objekty omezené
rekonstrukcí přístupny pro složky
integrovaného záchranného systému.
Souběžně s rekonstrukcí komunikace uloží společnost VAK Náchod
a.s. v jedné z částí potrubí pro nový
přivaděč vody, aby již nebylo později
nutné do nové komunikace zasahovat.
Oprava zařízení společnosti innogy
(Teplárna Náchod) byla provedena již
v předstihu.

Ledová tajemství v broumovských skalách
Voda k Broumovsku neodmyslitelně
patří. Vesele zurčí a klokotá ve strouhách a potůčcích, rozstřikuje se po skalách na dně roklí, anebo šplouchá přes
kameny v říčních meandrech. Při deštích a jarním tání se zpěněná a červeně
zbarvená broumovskou hlínou divoce
žene koryty místních potoků a říček.
Často vymývá hluboké rýhy v polích
a blátivých lesních cestách.
A také bez ustání „rozežírá“ naše
broumovské skály, aniž bychom si toho
vůbec všimli. Ale je to tak. Voda nám tu
formuje naši krásnou a divokou krajinu
se vším všudy, v létě i v zimě. No a jak
je to v přírodě s tou zimní vodou, bychom se právě teď v zimě mohli podívat
trochu blíže.
Tak například u nejznámějšího a nejpřístupnějšího vodopádu Broumovských stěn, u Suchodolské Niagáry,
můžeme v mrazivém počasí vidět nejen kouzelně průzračný třpytivý ledopád, ale také jak mrznoucí voda působí
na rozvolňování a zvětrávání pískovcových skal. Slabý proud vody zde dopadá
do velké vymleté prohlubně v podložní
skále, u vodopádů nazývané vývařiště,
kapičky vody se rozstřikují a smáče-

jí stěny této prohlubně. Při střídavém
promrzání mokrých stěn pískovec rozpukává, drolí se a kulatá prohlubeň se
rozšiřuje.
V okolních skalách, například ve stěnách starého malého kamenolomu
u přístupové cesty k Suchému Dolu,
si můžeme všimnout, jak v pískovcích
prosakující voda proniká po puklinách
a promrzáním rozvolňuje kamenné
bloky, uložené nehluboko pod povrchem. V kaňonovitém meandrujícím
údolí řeky Metuje u obce Velké Petrovice, na lokalitě nazývané Dědek, zase
uvidíme, jak mrznoucí vyvěrající voda
silně působí na rozpad usazených hornin zvaných opuka. Promrzající skálu
zde led trhá na drobnou kamennou suť
a způsobuje vznik vysokých skalních
pilířů, mezi nimiž v zimě často září
ve slunci se lesknoucí impozantní ledové kaskády. Mrazové zvětrávání na skalních pilířích navíc podporuje takzvané
selektivní zvětrávání, kdy méně pevné
vrstvy se rozpadají a zvětrávají rychleji,
a vytváří ve skalní stěně vrstevnaté prohlubně.
Na některých vrcholových skalách
na hřebenu Broumovských stěn zase

můžeme pozorovat prohlubně, nazývané skalní mísy. Jejich vzniku a zvětšování také intenzivně napomáhá voda,
která se v nich zachycuje a za mrazů
zamrzá. Pěkné můžeme najít třeba
na Božanovském Špičáku. Na skalách,
tvořených méně pevnými pískovci
v okolí Pánovy věže, také na hřebenu
Broumovských stěn, můžeme zase narazit na geologický jev nazývaný exfoliace. Jedná se o odloupávání povrchové
„slupky“ skály, způsobené právě promrzáním povrchu skály nasáklé vodou.
Tento jev můžeme ještě lépe pozorovat na měkkých sopečných horninách
na lokalitě Vysoká skála nad Šonovem
v Javořích horách.
Slepencová skála Kryštofovy kameny
na jednom z bočních hřebenů Jestřebích
hor jsou zase typickým mrazovým srubem. Takto nazýváme vrcholová skaliska, roztrhaná mrazem, a tedy mrznoucí
vodou, na mohutné kamenné bloky
a desky, často volně na sobě ležící. Velmi
zajímavý fenomén, také spojený s činností vody a ledu v krajině, se nachází
v horní části Heřmánkovického údolí
ve vyvřelých Javořích horách. Byl zde
totiž objeven takzvaný soliflukční proud,
který představuje vodou prosycenou
vrstvu půdy a kamení, pomalu klouzající
po svahu po zmrzlém podloží do údolí.
Tento jev je v dnešní době typický pro
arktické oblasti, a u nás na Broumovsku
se projevil v dřívějších chladnějších dobách. Takto tedy neustále přetváří naše
skály a krajinu voda, která se v zimním mrazu mění v led, a pak opět taje
ve svém nekonečném koloběhu.
Někdy však v zimní přírodě můžeme pouze obdivovat čistou krásu
a fascinující různorodost té křišťálově
třpytivé pevné formy naší životodárné
vody. Stačí si třeba zblízka prohlédnout
úžasné krystaly ledu na větvích, anebo
ve správný čas navštívit například tajuplné podzemí Měděného dolu Bohumír
v Jívce.
Stanislav Stařík

NĚMČINA
ANGLIČTINA
Tel. 603 440 939 (NJ)

Tel. 774 374 784 (AJ)

výuka
překlady
tlumočení

Alespoň stylově vyzdobená náves v Šonově u Nového Města nad Metují připomínala letošní Velikonoce, poznamenané nouzovým stavem a protikovidovými opatřeními. Místo se stalo oblíbeným cílem hlavně pro malé děti,
které se rády nechaly fotografovat s dřevěnými postavičkami.
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SEZNÁMENÍ
*Z nedostatku příležitostí bych touto
cestou rád oslovil ženu, jež nepřestala věřit upřímným slovům, trpělivému
naslouchání, důvěře a poctivosti v mém
chování. Zkrátka lásce, která v mém životě tak chybí a je nezastupitelná. Budu věřit
s nadějí v srdci, že se mi ozve žena, třeba
i nemajetná, ale bohatá svými city, svými
menšími dětmi (nejsou podmínkou), ale
nevadili by mi. Štíhlejší a věkem mezi 4050 let. Jsem vdovec vyšší štíhlé postavy,
věkem lehce nad 50, bezdětný, tak trochu
romantik, rozličných zájmů, sport, kultura, příroda, cestování. Nabízím empatii a
porozumění citlivé ženě, která nad krásu
staví cit, něhu a pohlazení. A nebojí se
udělat krok k našemu seznámení. Zn. Věřím v Tebe. Tel. 739 256 092
*57 letá hledá k seznámení muže do 60
let z Náchodska. Tel. 774 278 277.
*Rozvedený 48/173 hledá ženu na seznámení, zájem zahrádka, rekreačně kolo,
procházky apod. Náchod a okolí. Tel. 605
915 280

BYTY
*Pronajmu řadový RD 5+1 s garáží a
sklepem v Novém Městě nad Metují.
Cena 15000,- + energie. Vratná kauce!
Tel.: 732 264 831
*Pronajmu 2+k 70m v Novém Městě nad
Metují v přízemí rodinného domu v blízkosti centra. Nájem 8500 Kč + zálohy na
energie a služby 3500 Kč. Tel. 608 941 168
*Rozvedená žena koupí menší byt v
Náchodě, zavolejte prosím na tel. 774
777 073
*Hledám pronájem bytu o velikosti 2+1
v jedné z těchto lokalit -Broumov, Police
nad Metují, Hronov nebo Velké Poříčí.
Prosím nabídněte – děkuji. Tel. 720 582
812
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě,
platím v hotovosti, volejte na tel. 776
566 630
*Koupím byt v osobním vlastnictví v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Pronajmeme byt 1+1 56 m2 v centru
Náchoda, ul. Parkány. Nájem 6.900 +
služby. Kauce 3 nájmy. Tel. 733 735 709,
733 131 189
*Pronájem bytu v Broumově 1+1, 35
m2, cena 3.800 + služby, tel. 491 521 523

www.novinyecho.cz
hodinky, diskrétnost zaručena. Respektuji
vaše ceny. Tel. 603 16 44 85
*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

e-mail: echo@novinyecho.cz
*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

RŮZNÉ
*Poradím s řešením paranormálních
(anomálních) aktivit v domech (bytech).
Diskrétně. Vyhledám geopatogenní zóny
ZDARMA. Tel. 774 814 111

str.

Tel. 602 103 775
AUTO - MOTO

5

*Koupím JAWA kývačka, panelka, pérák,
pařez, stadion, i ve špatném stavu, s doklady i bez. Tel. 777 222 232
*Koupím staré motorky JAWA, ČZ, Velorex, SIMSON a MZ, i ostatní značky.
I nepojízdné. Tel. 776 327 208
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Vyklízení a likvidace
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NABYTEKVAGNER ATLASCZ
Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

LAKOVÁNÍ vypalovanými
plasty včetně fosfátování

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ
VYPALOVANÝMI PLASTY
včetně zinečnatého fosfátování
EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice

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
nabytekvagner@atlas.cz

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

Koupím knihy
776 622 777

www.realitytichy.cz
*Prodám nový luxusní družstevní byt
3+kk v Náchodě v nízkoenergetickém
domě s vlastním parkovacím stáním,
nebo možnost pronájmu. Kontakt 730
517 357, 733 735 709.

NEBYTOVÉ PROSTORY
*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 rekonstrukci. 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
*Prodám chatku na Rozkoši za 150000
Kč. Je nutné odvést na vlastní pozemek.
Foto na požádání. Bližší info. po tel.
728 951 232

PRODÁM
*Prodám zánovní ocelové disky na pneu
R14. Cena dohodou. Tel. 602 103 775
*Nabízíme palivové dřevo štípané v délkách 25, 33, 40, 50,60 cm, smrk od 600
Kč/prms, tvrdé od 1100 Kč/prms. Dále
nabízíme možnost štípání vašeho dřeva u
vás nebo přímo v lese do max. průměru
kmene 40cm. Možnost odvozu, kapacita
vleku až 20 prms. Telefon 725 071 731
*Prodám kulaté balíky sena, uskladněno v hale. 500 Kč balík. Tel. 602 959 862

KOUPÍM
* Hodinář, sběratel koupí hodinky
Prim, díly na Prim, ciferníky, strojky,
pouzdra, ručičky a jiné. Seriózně zaplatím. Tel: 777311101
*Koupím zlaté a stříbrné mince šperky,

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

Servis a seřízení plastových,
hliníkových oken a dveří
a dřevěnných euro oken
Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.
Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.
Dále opravy kování, promazání, seřízení,
výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

Kontakt: +420 773 113 133
E-mail:
servisokendveri@seznam.cz
https://servisokendveri.webnode.cz/

Brigáda
Přijmu brigádníky na zahradnické práce.
(sekání trávy, hrabání,
úklid, terénní úpravy)
Více info na tel.
724 173 560

www.novinyecho.cz

Prodej pneu
a ráfků
za nejlepší ceny

(MOTO, OSOBNÍ,
DODÁVKOVÉ, NÁKLADNÍ,
SPECIÁLNÍ)

Veškeré pneu servisní služby
Opravy pneu
Mechanické opravy
ALU ráfků

AKCE

str.

Tel. 602 103 775

6
A
N
D
R
E
A

D
Í
V
K
A

Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf
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Ke každé zakoupené
sadě pneu nebo ráfku
letní směs 5 l
do ostřikovačů

ZDARMA

(platí od 20. 3. do 15. 5. 2021)

PNEUSERVIS Jan Isák

Tel. 732 918 500

T. G. Masaryka 140 (naproti čerpací stanice BENZINA), Česká Skalice

Drátovací sady jako regionální produkt Broumovska
Lenka Vítková Kozárová je akční
maminka, která vytvořila kreativní drátovací sady pro nás všechny, kteří si to
chceme vyzkoušet. Na zakázku může
udrátovat i lustr nebo misku na ovoce.
Leni, kde se vzala myšlenka drátování?
Drátovat jsem začala s kamarádkou před 11 lety v době, kdy jsem byla
na mateřské dovolené s dcerou a drátování mě úplně nadchlo. Bylo to něco
jiného, černý drát, ze kterého vznikne,
co si člověk zamane. Nejvíc mě na tom
baví, že se nejede podle žádných předloh a vzorců a to, že je každý výrobek
jiný. Ještě se mi nepodařilo udrátovat
dva úplně stejné výrobky. Kolikrát začnu drátovat, a ještě ani nevím, co chci
dělat. Výrobek vzniká pod rukama podle momentální nálady.

ji z Jablonce nad Nisou i drátek mám
od české firmy.
Lidé na vás mohou narazit na trzích
a jarmarcích v regionu, chystáte nějakou novinku?
Narazit na mě lidé mohou určitě
na každém trhu v broumovském klášteře - prostředí kláštera je neskutečné.
Přiznám se, že na jiné trhy moc nevyjíždím. Zastihnout mě zájemci mohou
i v mém obchůdku v Polici nad Metují,
kde si mohou prohlédnout i zakoupit
mé výrobky nebo i potřeby na drátování.
Každý měsíc (pokud to epidemiologická situace dovoluje) pořádám drátovací kurzy v Pellyho domech v Polici

nad Metují, spolupracuji se školami
a volnočasovými institucemi pro děti.
Ráda spolupracuji i se zájmovými složkami obcí a měst a pořádám workshopy
pro jejich členy. Pro letošní rok jsem
vytvořila drátovaná vajíčka, které skvěle
ozdobí vaše květináče, a nebo třeba vázičky s květinou.
Jste držitelkou značky Broumovsko regionální produkt, co to pro vás znamená?
Hrdou držitelkou certifikátu jsem
od jara minulého roku, znamená to
pro mě zviditelnění mé práce, ale také
hrdost patřit k regionálním výrobcům.
Těším se na spolupráci a setkávání se
zajímavými lidmi z našeho krásného
regionu.
Na co se těšíte a co ráda děláte?
Nejvíce se těším, až bude vše zase
v „normálu“, děti půjdou do školy, já
půjdu naplno do práce a opět zahájím
drátovací kurzy a workshopy.

Vytvořila jste drátovací sady, co to je?
Kde je seženeme?
Pro všechny, kdo chtějí drátování
vyzkoušet a jsou i úplní začátečníci
nebo malé děti (od 5 let), jsem připravila „drátovací sady“. Sada obsahuje tři
drátovací obvody, slabý drát na obdrátování, korálky na zdobení a podrobný
návod. V sadách se nejvíce objevují srdíčka, kytičky, zvířátka, vánoční nebo
velikonoční motivy... je to dobrý start
pro všechny, kteří chtějí práci s černým
drátem vyzkoušet. Korálky nakupu-

Máte nějaké oblíbené místo v regionu
k procházce?
Narodila jsem se a žiji se svojí rodinou v malé vesničce Hony - vesničkou
mezi Policí a Broumovem, miluju to
tady. Nejčastěji s dětmi procházíme
přes Laudonovy valy na Hvězdu nebo
na druhou stranu přes louky a lesy
na Ostaš. KATEŘINA AGNOLOZZI,
Naše Broumovsko

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením
na pozice

DĚLNÍK/DĚLNICE
, pracoviště Náchod
, jednoduchá manuální práce/drobná kompletace
,jemná motorika/zručnost/dobrý zrak
, hlavní pracovní poměr
, možnost pracovat z domova
, zkrácený pracovní úvazek
, ohodnocení dle výkonu
, ukázka práce po tel. nebo e-mailové dohodě
, nástup možný ihned
Informace
FIDES Group a.s. I zaměstnavatel zdravotně postižených
Jugoslávská 15, Náchod 547 01, tel.: 730 896 296
dilna.na@fides-group.cz, www.fides-group.cz

NĚMČINA

Překlady, výuka
Tel. 603 440 969
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