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Gate

LADA PETRÁNKOVÁ

Dovolujeme si Vás pozvat a požádat
o spolupráci na významné, každoročně
pořádané charitativní akci, která probíhá
na celém území České republiky v termínu

od 5. 1. do 7. 1. 2018 (6. 1. v Náchodě)
Výtěžek bude použit na pomoc lidem v nouzi
a podporu projektů Farní charity Náchod.

Pokud máte zájem se aktivně zapojit,,
kontaktujte nás: 777 699 399, charita.na@post.cz
další info na: http://nachod.charita.cz

Hezké Vánoce
a mnoho štěstí a zdraví
v roce 2018
přeje všem svým klientům
a studentům

Gate
Jazyková škola, tlumočení, překlady
Náchod

Koncert ve Velké Jesenici
V kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Velké Jesenici proběhne
21. prosince od 17 hodin koncert
vánočních koled. V rámci něj se
vám představí čtyři desítky umělců

ze Základní umělecké školy v polské Bystřici Klodské. Například se
bude jednat o dětský sbor, kytarové kvarteto či flétnové trio. Srdečně
zveme na krásný umělecký zážitek!

Betlémské
světlo
K Vánocům neodmyslitelně
patří i fenomén tzv. betlémského
světla. „Vyzvednout“ si ho můžete i v České Skalici 23. 12. v prostoru u kašny na tamním Husově
náměstí. Čekat zde na vás budou
skauti v době od 15 do 18 hodin.

Tak tenhle duet se hodně povedl!

„Pověsti
z Policka“
V sále Pellyho domů v Polici
nad Metují proběhne v úterý 19.12.
(od 18 hodin) představení knihy Pověsti z Policka. Publikace čerpá z textů polického knihovníka, knihkupce,
spisovatele a znalce regionu Antonína Krtičky (1879 – 1952). Součástí
knihy je i poslechové CD, které namluvil herec a dabér Karel Richter.

Prosinec
v pevnosti
I v období Adventu a Vánoc
můžete navštívit podzemí pevnosti Dobrošov. Podmínkou je
předchozí rezervace návštěvy
a počet minimálně kvarteta platících osob. Bližší informace získáte
na pevnostním webu na adrese:
www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz

Při příležitosti adventních koncertů,
které každoročně pořádá charitativní guru David Novotný, vystoupí
celá řada známých pěveckých osobností. Letos to byli Marian Vojtko,
Hanka Křížková, Standa Hložek,
Ivana Jirešová, Jitka Zelenková
a mnoho dalších. Příležitost dostávají i ti mladší a právě jednou z nich
byla Nelly Řehořová (16). „David
Novotný mě zve každý rok a já tyhle koncerty miluju, mají krásnou
vánoční atmosféru. Chtěla jsem
ale tentokrát přijít s něčím novým
a taky překvapit babičku s dědou,
kteří o tom nevěděli a úplně je to
dojalo. Oslovila jsem Mariana a on
byl pro, abychom spolu nazpívali
duet.“říká Nelly, hvězda muzikálu

Vánoční dárek co radost přináší
p
Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

široká nabídka stáčených vín, sommelierské
potřeby, sklenice na víno, koštýře, dárkové boxy
na víno, Dominikánské rumy
Dárky Vám vánočně zabalíme
Těšíme se na Vás

Muž se železnou maskou. „Z jejího
výkonu jsem byl ale opravdu nadšený, zpívá na svůj věk velmi vyzrále
a zkušeně, má krásný hlas. Tento
duet „Jediná lásko má“ totiž zpívám
s Helenou Vondráčkovou, tak jsem
byl zvědavý, jak to Nelly zvládne“
uzavírá Marian Vojtko. Nelly se
dostalo na konci koncertu velkého
překvapení a to doslova, protože
dostala od pořadatele za dlouhodobou spolupráci obrovského bílého medvěda. „Byla jsem opravdu z toho zaskočená, protože jsem
to vůbec nečekala. Je to můj první
vánoční dárek a ještě navíc takhle
nádherný.“ dojatě přiznává Nelly. Ta
si při dalším koncertu střihla duet
i s Míšou Noskovou.

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 17.prosince 2017 by se dožil 62 let

pan EMIL NOŽKA
z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ho znali a měli rádi jako
upřímného a pracovitého člověka,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Manželka Markéta, dcera Markéta,
syn Lukáš a vnoučata Oliver a Dominik

VZPOMÍNKA
Dne 15. 12 .2017 by

pan Jiří Ožďan z Náchoda
oslavil 75.narozeniny.
Dne 9. 1. 2018 vzpomeneme
10. výročí jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. prosince uplyne smutných 22 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila
paní Emilie Plhalová z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn Ivan s družkou Jiřinou

VZPOMÍNÁME
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten nikdy neodešel…

Dne 31. prosince 2017 uplyne již pět let
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Ladislav Široký.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Marie a děti s rodinami.

VZPOMÍNKA

e-mail: echo@novinyecho.cz

Poutník
z Jericha
V Dobrušce můžete 17. prosince
(v 9.30 hodin) navštívit představení
divadelní hry pro celou rodinu s názvem Poutník z Jericha. Uvedena
bude v tamním Společenském centru – Kino 70. V hereckých rolích se
zde představí děti z Církve bratrské
v Bystrém a Dobrušce.

Pozvánka
na přednášku
KLUB NIRON (Krámská 29, Náchod – 1. patro) uvádí v pořadu
MOJE TÉMA přednášku s názvem
Ten nejkrásnější dárek…, která
proběhne ve výše jmenovaných
prostorách v úterý 26. 12. 2017 v 18
hodin. Čeká na vás vánoční zamyšlení nejen nad dárky, které jsme pod
stromečkem nenašli, neviděli nebo
možná nehledali…. Protagonistou
přednášky je Zdeněk Šolc - průvodce cestou osobního rozvoje.

Uvedený článek představuje záměrný pokus o matení veřejnosti
a obsahuje jednoznačné a doložitelné lži.
Celý proces projednávání nového územního plánu Nového Města
nad Metují není žádným způsobem
utajovaný. Na webových stránkách
města je již od poloviny listopadu
2017 zveřejněna informace o konání
opakovaného veřejného projednání,
je zde zveřejněno kompletní znění návrhu tohoto územního plánu.
Na úřední desce je vystavena veřejná
vyhláška o konání veřejného projednání. Vše je tedy naprosto v souladu
s požadavky právních předpisů.

V soboru 2. 12. 2017 se v hostinci „U Javora“ v České Čermné
odehrál kulečníkový karambolový
turnaj o čtyřech koulích. Dá se hovořit o tradici, protože letos proběhl
už 6.ročník! Turnaj se většinou hraje v červnu, z technických důvodů
však musel být přesunut až na začátek prosince.
Je škoda, že se pro předvánoční
pracovní zaneprázdněnost nemohlo
zúčastnit více hráčů.
Turnaj probíhal v přátelské atmosféře, ke kterému přispěla výborná
obsluha a kuchyně místní hospůdky. Ke své lítosti se též nemohl
zúčastnit majitel hostince, který by
obhajoval loňské prvenství.
Při konzumaci lahodného moku(Primátor) - a klobás se rozpoutal
lítý boj o vítězství v turnaji.
Až na jednoho hráče z Náchoda byli všichni zájemci o kulečník
místní. Protože v základní skupině

skončili tři hráči se stejným počtem
bodů, musel se turnaj prodloužit
o další zápasy.
Nejlépe si vedl náchodský hráč,
který se rozehrál k výbornému výkonu a právem získal první místo.
Výsledek turnaje:
1.místo Milan Strnad
2.místo Martin Kulhánek
3.místo Jan Vlček
Jménem účastníků a všech příznivců kulečníku děkuji majiteli/
a zároveň kuchaři a hostiteli/ hostince „U Javora“ Aleši Bocekovi
a všem sponzorům, kteří pomohli
tuto akci uskutečnit a tím zároveň
i propagovat poněkud opomíjený
kulečníkový sport.
/Mimochodem – budete-li mít cestu
kolem této hospůdky – vřele doporučuji vyzkoušet zdejší výbornou
kuchyni !!!/
Jiří Bláha

IP
EU - T

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Větší rodinný dům s bazénem umístěný v klidné lokalitě ve Velkém
Dřevíči. Stavba prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při které byla vyměněna okna, vybudovány koupelny, opraveny podlahové
Cena: 3 190 000,- Kč krytiny (dlažba a parkety).

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ............................... 2 690 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž.............................. 890 000,- Kč
Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén ..................... 5 900 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Met., 2 bytové jednotky, zahrada, garáž....................... 3 190 000,- Kč
Chata na okraji lesa v osadě Pekelec – Peklo nad Zdobnicí, už. plocha 60 m2 ..................... .195 000,- Kč

Těšíme se na Celbovu Náchodskou mši vánoční
Hudební skladatel Jaroslav Celba (Harýk ze Zbabělců) byl v mládí zaujat
jazzovou hudbou. O jeho nelehkém
životě zasvěceně píše Jan Bělobrádek
v knize Melodie, které zná každý. Jaroslav Celba se uplatnil zejména jako
vyhledávaný autor hudby k večerníčkům, např. k Pohádkám z mechu
a kapradí ad. Ve věku, kterému se dříve říkávalo kmetský, napsal pro svůj
rodný Náchod dvě mše. Náchodská
mše pro svatého Vavřince tu měla
premiéru 16. října 1999 v provedení
Komorního orchestru Slávy Vorlové
a chrámového sboru. Nevím, kolikrát pak ještě v náchodském chrámu
zazněla. Záhy potom, inspirován Ry-

bovou Českou mší vánoční, rozhodl se Jaroslav Celba napsat pro své
město mši vánoční. O text požádal
přítele Libora Volného. Ten ovšem
musel psát slova na hotovou melodii,
což je neobvyklé a značně obtížnější.
Ale oba autoři se úkolu zhostili velmi
dobře. Mše měla v Náchodě premiéru
ve vánočním čase roku 2000. Letos se
ji můžeme opět po letech poslechnout na koncertu ve středu 20. prosince v Beránku v podání Komorního
orchestru Slávy Vorlové a pěveckých
sborů Hron Náchod a Dalibor Hronov. Autoři mše už bohužel nežijí, ale
koncertu bude přítomná manželka
skladatelova, paní Anna Celbová. AF

Jako zásadní je nutné zdůraznit, že
předmětem opakovaného veřejného
projednání podle ustanovení Stavebního zákona jsou pouze ty části
územního plánu, které byly změněny od prvního veřejného projednání.
Připomínky a námitky k ostatním
částem, které se nezměnily, nejsou
v tento okamžik přípustné. Tuto skutečnost otištěný článek zcela pomíjí
a naopak uvádí veřejnost v omyl.
V článku zdůrazňovaná tranzitní
doprava přes střed města a územní
rezerva pro obchvat předmětem tohoto projednání skutečně nejsou.
Schválení tranzitní dopravy procházející přes Nové Město nad Me-

tují, které by zasahovalo do území
okolních obcí, není v kompetenci
Zastupitelstva města, ale Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
V souvislosti s nepravdivými informacemi a nařčeními z možné
korupce uvedenými v článku město
Nové Město nad Metují v současné
době zvažuje příslušné právní kroky.
Za závažnou považuje vedení
města zároveň skutečnost, že se placená inzerce snaží tvářit jako regulérní článek, který je nadepsán nadpisem „Komentář“. Vedení města to
považuje za porušení novinářské etiky a matení čtenářů týdeníku Echo.
vedení města

www.beraneknachod.cz

Středa 3. ledna v 19.00 hodin
Divadlo Járy Cimrmana

AKT
VYPRODÁNO

Kulečníkový turnaj v České Čermné
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MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI LEDNU 2018

paní Zdeňka Volková
rozená Hüblová z Náchoda.

Stále vzpomíná
manžel Vlastimil s rodinou

str.

Vedení města Nové Město nad Metují se důrazně ohrazuje proti
článku nazvanému „Utajovaný novoměstský dárek s průtahem“,
který byl zveřejněn v Echu ve vydání ze dne 8. 12. 2017.

Dne 24. prosince uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustila

Kdo jste ji znali, věnujte společně
s námi tichou vzpomínku.

Tel./Fax: 491 424 522

Sobota 6. ledna ve 20.00 hodin
BERÁNEK NÁCHOD a. s.
a TS TAKT Náchod pořádají

PLES s názvem
ROZTANČENÝ BERÁNEK
Vstupné: Kč 140,- a 120,-

Čtvrtek 11. ledna v 18.00 hodin
Akce se koná v Blues baru
Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Nývlt,
Balcar, Bohadlo - kde se
vzala naše příjmení“

Úterý 16. ledna
v 8.30 a v 10.00 hodin
Ivo Batoušek a JUMPING DRUMS
uvádí přednášku pro ZŠ

CESTA BUBENÍKA
DO JAPONSKA
Taiko – rytmus Japonska.
Přednáška s hudebními ukázkami
profesionálního hudebníka, lektora
a muzikoterapeuta Ivo Batouška.
Vstupné: Kč 50,-

Úterý 16. ledna v 19.00 hod
5. představení v rámci
„MODRÉHO“ abonmá

Divadlo v Rytířské Praha

Donald Churchill:
CHVILKOVÁ SLABOST

Vstupné: Kč 30,-

Režie: Petr Hruška
Jímavá komedie
Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Neděle 14. ledna v 19.00 hodin

Středa 17. ledna v 19.00 hodin

5. představení v rámci
„ZELENÉHO“ abonmá

6. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Divadlo Kalich Praha

Donald Churchill:
ZKÁZA TITANICU
Režie: Jakub Nvota
Vtipná parodie pro dva herce
v mnoha úlohách
Vstupné: Kč 300,- 280,- 260,-

FILHARMONIE
HRADEC KRÁLOVÉ
Jan BARTOŠ - klavír
Andreas Sebastian WEISER - dirigent
Program: Ludwig van Beethoven:
Symfonie č. 4 B dur op. 60
Johannes Brahms: Klavírní koncert
č. 2 B dur op. 83
Vstupné: Kč 160,- 140,- 120,-

Středa 24. ledna v 19.00 hodin

NÁ(C)HODNÉ SETKÁNÍ
Ivo Šmoldas, Jiří Holoubek
a ANTIKVARTET
Dušana Vančury
Vstupné: Kč 220,- 200,- 180,Čtvrtek 25. ledna v 18.00 hodin
Akce se koná v Blues baru
Hotelu U Beránka

BESEDA na téma
„Švédové před branami!“
Vstupné: Kč 30,Pátek 26. ledna 2018 v 19.00 hodin
Akce se koná v Blues baru
Hotelu U Beránka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY
- David Fiedler
Vstupné: Kč 90,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
• MIC Náchod, tel.: 491 426 060
• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování

Marius Pedersen a.s.

• přípravy STK a emisí
• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Děkujeme všem zákazníkům za přízeň
a přejeme hodně šťastně najetých kilometrů v roce 2018.
Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694,
michalskorpil@tiscali.cz www.ford-skorpil.cz

zařízení pro nakládání s odpady
Vážení čtenáři, již třetím rokem zajišťuje naše provozovna v Rychnovku u Jaroměře služby v oblasti
nakládání s odpady. Náš dopravně-recyklační areál (DRA), určený především ke sběru a úpravě papíru
a plastů, pro vás zajistí komplexní služby při zajištění odstranění nebo využití vámi vyprodukovaných
odpadů, ať jde o odpady z podnikatelské činnosti nebo od občanů. Jde především o tyto služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svoz a odstranění směsného komunálního odpady
Přeprava odpadů kontejnerovými vozidly (kontejnery od 3 do 38 m3) sólo vozidlem nebo v soupravě
Svoz separovaných odpadů (papír, plasty, sklo, kovy apod.)
Výkup papíru přímo v DRA Rychnovek
Svoz a využití bioodpadů
Zajištění likvidace nebezpečných odpadů
Pronájmy nádob na shromažďování odpadů
Přeprava tekutých odpadů
Konzultační a poradenská činnost

Skupina firem Marius Pedersen Group v České republice se i nadále snaží o rozšiřování portfolia svých
aktivit a to především formou dalších projektů, jako je například výroba alternativního paliva z průmyslových a municipálních odpadů, anaerobní digesce kalových odpadů s výrobou zelené elektřiny a tepla,
nově zajišťujeme odstranění tekutých odpadů na zařízení ZOTEKO v Hradci Králové, apod.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem společnosti Marius Pedersen a.s. popřál příjemné
prožití vánočních svátků, pevné zdraví v novém roce a mnoho úspěchů v osobním i pracovním
životě.
Za Marius Pedersen a.s.
Jiří Herold
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Stavbaři ve školce

aneb jak se staví pro ty nejmenší
Za 18 týdnů byla realizována přístavba Mateřské školky J.A.Komenského v Křenkově ulici v České Skalici.
Investorem bylo město Česká Skalice.
Dodavatelem stavebních prací byla společnost Průmstav Náchod s.r.o., která
v letošním roce oslavila 20 let své existence. Prostavěno zde bylo celkem

déle se na takové stavbě pohybujete, tím
je jasnější, komu vlastně bude objekt
sloužit. Je to trochu jako v říši pohádkových skřítků, když se objekt plní malými
nízko umístěnými umyvadly a dalším
sanitárním zařízením podobné velikosti“, říká s úsměvem Vratislav Zítka.

Každá stavba je jiná a originální

Spojenými silami
7 938 000,-Kč. Tolik stručná řeč čísel.
Jak se však rodí taková stavba pro ty
nejmenší „dětské zákazníky“, jaká má
specifika? „Je to vlastně stále stejné.
Každá stavba je vytváření specifického životního prostoru pro jednotlivý
okruh lidské činnosti. V tomto případě
se jednalo o prostor pro předškolní
vzdělávání. Specifické zde bylo i to, že to
nebyla zcela nová stavba, ale přístavba,

v odpovídající kvalitě a hlavně dodržují termíny. Jsem rád, že společným
zájmem města Česká Skalice a firmy
Průmstav byla kvalita odvedených prací
a vytvoření krásného zázemí pro naše
předškoláky“, říká starosta České Skalice Bc. Martin Staněk, DiS.

Přístavba je provedena tak, že školka může v budoucnosti reagovat na demografické změny a větší počet dětí zvýšením objektu o jedno patro. (obrázky:
projekt a jeho realizace)
kdy jsme provedli změnu dokončené
stavby. To, co jsme přidali, původní
stavbu půdorysně rozšiřuje a vzájemně
ji propojuje s primární stavbou“, vysvětluje jednatel společnosti Průmstav Náchod pan Vratislav Zítka. Mluvili jsme
o tom, jak stavba vzniká… Významnou
úlohu v ní má vždy projektant, který

Přístavba MŠ J. A. Komenského v České Skalici nebyla jedinou mateřinkou,
na které stavbaři z Průmstavu letos
pracovali. To, že společnost Průmstav
Náchod s.r.o. umí nejen průmyslové
stavby (jak ostatně vyplývá i z názvu
společnosti), ale i stavby občanské vybavenosti, dokládá též dodávka stavebních prací na MŠ Komenského v Náchodě. Jaká byla spolupráce dodavatele
s investorem – městem Česká Skalice?
„Je vždy příjemné spolupracovat s místními dodavateli, kteří odvádějí práce

Projekt „Přístavba mateřské školy J.
A. Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice“, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000595 je
podpořen z Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR)
a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
Průmstav Náchod s.r.o.,
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod,
www.prumstavnachod.cz
(foto archiv, echo-pi)

„V říši skřítků“

Originální řešení připravili stavbaři pro děti v rámci sociálního zařízení. Najdou zde do okruhu uspořádaná umyvadla (obrázky: představa projektanta
a následná realizace)

transformuje představu budoucího uživatele stavby pro stavební firmu. Zde se
jednalo o královéhradeckou společnost
SPIRAL spol.s r.o. Role zodpovědného
architekta se zhostil Ing. Jiří Kodýtek.
Zajímavostí na přístavbě školky je systém rovnotlakého větrání, které zajišťuje přívod čerstvého vzduchu a současně
odvod vzduchu znehodnoceného. „Čím

Děti z mateřinky pod dohledem ředitelky školky Heleny Vítové testují nová
umyvadla. Inu, i děti mají právo na vlastní „kolaudaci přístavby“.

Společnost Průmstav Náchod přeje krásné Vánoce a úspěšný vstup do roku 2018 všem svým zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům
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Odpočívadlo u mostu v Bělovsi
Pozorným občanům města Náchoda neunikla výstavba nového
odpočívadla u mostu v Bělovsi.
Stavební práce začaly v říjnu a byly
dokončeny v listopadu letošního
roku. Výsledek práce zhotovitele,
kterým byla společnost SILVAGRO,
s.r.o. můžete posoudit z fotografií,
nebo v rámci procházky a osobně

vyzkoušet. Celkové náklady na odpočívadlo včetně souvisejících zemních prací a zámkové dlažby činily
292.000 Kč. Dílo bylo realizováno
v rámci projektu „Naučná stezka
Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj (dále jen projekt), který je spolufinancován z prostředků
Evropské unie - Evropského fondu

pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím
programu INTERREG V-A Česká
republika - Polsko 2014-2020. Celková výše dotace činí 90 % ze způsobilých výdajů projektu.
Zhotovením odpočívadla byla dokončena investiční část celého projektu, ze kterého byl již v roce 2016
postaven „Most přes Metuji v Bělovsi“ a v roce 2017 i „Park u Města
Prahy - Park osobností“. Investiční
součástí projektu jsou také naučné panely umístěné na české i polské straně stezky, rovněž postavené
v letních měsících letošního roku.
Autorem grafické části panelů je pan
Vladimír Kraus. Výrobu, dodávku
a montáž stojanů pro panely provedl
pan Adam Škoda. Bližší informace
o naučné stezce chystáme k jejímu
slavnostnímu otevření, jež je plánováno na jaro příštího roku. Na otevření budete srdečně pozváni, neboť
stezka je tu pro vás.

Tel./Fax: 491 424 522
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Úspěšný vstup do roku 2018, pevné zdraví,
pohodu a klid na horách i v nížinách.
Ať je vám vždycky někdo nablízku,
když to budete potřebovat!
Ing. Aleš Cabicar – náměstek hejtmana pro zdravotnictví,
zastupitel města Náchoda
www.facebook.com/top09nachod

KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2018
cestující veřejnosti, která využila našich služeb,
všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům
CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod
POHODLNÉ A BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ

STAÈÍ

ZAVOLAT

AŽ

70.000 KÈ

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

Společnost
Saar Gummi Czech s.r.o.
přeje všem svým
zaměstnancům
a obchodním partnerům
příjemné prožití

Saar Gummi Czech

vánočních svátků

evropský leader ve výrobě dynamického těsnění, nositel
inovací využívající nejmodernějších technologií

Stolín 105
Červený Kostelec

Saar Gummi Czech dodává dynamická těsnění
do každého čtvrtého automobilu vyrobeného v Evropě

www.sgc.cz

a úspěšný nový rok.

Specialista na čalouněný nábytek

• sedací soupravy
• postele
• jídelní stoly a židle
• obývací stěny
• šatní skříně

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
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Hledáte vánoční dárek pro motorkáře?
- Oblečení a doplňky pro motorkáře i spolujezdce
- Přilby a ostatní bezpečnostní prvky
- Blinkry, páčky, řidítka, kufry a další příslušenství
- Trička, šátky, klíčenky, peněženky
- Dárkové poukazy
S
HWX U RY

-V

P

ÂV

To a mnohé další naleznete u nás na prodejně. Navíc
tisíce dalších produktů s dodáním druhý pracovní den.

/(7

Využijte posezónního klidu a nechte si u nás
připravit váš motocykl na jaro.
Nyní svoz a rozvoz do 10km ZDARMA.
Na Hamrech 872, Náchod
potrebuju@motoshop-rozeta.cz
+420 491 520 093 www.motoshop-rozeta.cz








RESTAURACE A HOTEL SLAVIE
v Náchodě
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PRODEJ RYB I VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Smažírna a loviště ryb Pstražna
Prodej kaprů a pstruhů
Prodej vánočních stromků: smrky - jedle

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám
jako milí hosté věnovali v roce 2017

Ceny stromků jsou zajímavé,
odvislé od výšky stromků

!!! PRODEJ RYB A STROMKŮ DO VÁNOC !!!

PROVOZNÍ DOBA VÁNOCE 2017
24. - 25. 12. zavřeno
26. - 30. 12. od 17 do 24 hodin
31. 12. 14 hodin
1. 1. zavřeno
2. 1. od 14 hodin
Zveme Vás na Silvestrovskou oslavu

Krásné Vánoce, šťastný
a úspěšný nový rok 2018
+420 491 814 449, +420 724 046 454

Smažírna a loviště ryb Pstražna – 7 km od centra
Kudowa Zdrój, směrem na Skansen lidové architektury – smažírna se nachází 100 metrů od skansenu.
Autem do Kudowy Zdrój, první křižovatka, je tam
benzínová pumpa, dejte se na ní vlevo. Po levé ruce

minete policejní stanici a na další větší křižovatce se
dáte opět vlevo a neuhnete ze směru na Skansen lidové architektury ….
Cíl: Pstražna

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2018
Vám přeje
a na další spolupráci se těší

ORGATEX - NÁCHOD
s.r.o.

Inzerat ECHO Nachod 160x130 12-2017.indd 1

5.12.2017 9:13:42
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Vážení spoluobčané, přátelé
a kamarádi.

Jako v předcházejících dvou letech, tak i letos bych rád zrekapituloval svoji práci zastupitele Města
Náchoda, kterou díky Vaší důvěře
můžu vykonávat.
Jsem rád, že i letos jste se na mě
obraceli s dotazy a požadavky, které
jste měli na srdci. O to více mě těší,
že jsem mnohým z Vás mohl pomoci Vaše přání vyplnit. Ale není to jen
moje zásluha, je to i díky vzájemné
spolupráci s lidmi ve vedení města, panem starostou, dámou a pány
místostarosty a ostatními pracovníky úřadu. Vše rozhodně vyřešit nelze
podle představ, ale vzájemnou komunikací lze alespoň vysvětlit proč

to nelze a dá se vymyslet jiné řešení.
Důležitá je ale vzájemná komunikace a naslouchání. Jen tak se můžeme
na těchto řešeních domluvit.
Letos jsem měl také možnost být
členem delegace do partnerského
města Bausky v Lotyšsku. Na základě této pracovní cesty jsem vyhotovil návrh programu pro budoucí
spolupráci v oblasti sportu mezi
základními školami obou měst.
Chtěl bych také touto cestou velice
poděkovat pěveckému sboru Canto
ze ZUŠ v Náchodě za jejich vystoupení v hlavním městě Rize a našem
partnerském městě. Ještě jednou
díky za reprezentaci našeho města.
Jako člen sportovní komise jsem
velice rád, že se podařilo v rozpočtu
města na příští rok obhájit stejnou
částku na přerozdělení dotací pro
děti a mládež v našich sportovních
klubech a to 3,5 mil korun. Jsem
rád, že takto můžeme vyjádřit podporu našim sportovcům.
Závěrem bych Vám chtěl popřát
šťastné a veselé vánoční svátky, dětem dárečky, které si přály a všem
popřát hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2018. Těším se
opět na spolupráci s Vámi.
Petr Jirásek,
zastupitel Města Náchoda

V Mesa Parts rozdávají radost po celý rok
Vánoce jsou obdobím radosti, pohody a dárků. Jistě by se většině z nás líbilo, kdybychom dostávali
dárky častěji a mohli ve větší míře dělat radost druhým, trávit spolu více času.
Mesa Parts je v našem regionu jedním z tradičních a dlouholetých zaměstnavatelů, který si svých
zaměstnanců velmi váží, a proto jim dělá radost po celý rok. Mimo pravidelné mzdy a řady benefitů
vynakládá Mesa Parts nemalé prostředky na pořádání firemních akcí pro zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky. V letošním roce jich bylo mnoho, takže si mohl vybrat každý.
Rok 2017 zahájili v Mesa Parts společným lyžováním na Černé hoře, následoval turnaj v bowlingu
Na Rychtě v Novém Městě nad Metují. Jako každý rok, i letos byl uspořádán tradiční Dětský den pro
děti zaměstnanců v areálu firmy. První pololetí bylo uzavřeno opět sportem - cyklistickým výletem zakončeným zábavou, tombolou a opékáním na letišti v Novém Městě nad Metují. Po prázdninách se
zaměstnanci rozjeli do Prahy za kulturou, letos do Hudebního divadla Karlín na muzikál „Čas růží“.
Největší, nejrozsáhlejší a nejnákladnější akcí však byla třídenní exkurze do mateřského závodu v německém Lenzkirchu. Ten byl především díky kolegům z mateřské firmy doplněn pestrým doprovodným
programem. Závěr roku, stejně tak jako v minulých letech, patřil pravidelnému adventnímu výletu.
Tentokrát se bezmála sto zaměstnanců s rodinnými příslušníky vydalo vlakem do vánoční Bratislavy.
Poslední akcí mimo vánočních posezení jednotlivých oddělení bude divadelní představení Divadla Palace „Rodina je základ státu“, které se bude hrát ve Filharmonii v Hradci Králové.

Radostné a šťastné Vánoce Vám, i všem svým zaměstnancům, přeje Mesa Parts s.r.o.

Vedení a pracovníci lakovny EKO Česká Skalice
přejí svým obchodním partnerům hezké vánoční
svátky a pracovní i privátní úspěchy
v novém roce 2018.
Ing. Rudolf Rousek

VELKÝ VÁNOČNÍ
VÝPRODEJ:
• veškeré elektro až -80%
• vánoční osvětlení až -50%
• bazénová chemie až -50%
• poslední silné vysavače až -30%
• opravy vysavačů VAX a HOOVER
• předvánoční prodej domácího medu, jablek a vajec
Žižkova 955 Náchod vedle restaurace Sport.
Tel.: 602 790 044, www.elpo-elektro.cz, kposepny@seznam.cz

Senior klub v Náchodě
„HARMONIE 2“ LEDEN 2018
Svaz důchodců ČR, p. s. v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc leden v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme
při následujících programech:

 čtvrtek 4. 1. od 14 hod. „Vítejte v mém světě“ – André Rieu s orchestrem J.Strausse, II.část /Tv interview a koncert pro britské turisty v Maastrichtu;
 čtvrtek 11. 1. od 14 hod. „ISLAND“ – II. část, snímky nám přijde promítnout a bude vyprávět o životě na severu p. Jiří Hubka;
 čtvrtek 18. 1. od 14 hod. Beseda na téma „Mezilidské vztahy“,
na kterou mezi nás přijde p. Josef Vít;

 čtvrtek 25. 1. od 14 hod. „Novinky ve stomatologii“, přednášku si pro
nás připravila a na dotazy odpoví p. MUDr. Svatava Olšarová.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SDČR MO Náchod.
Kroužek angličtiny pro pokročilé začíná 8. ledna a kroužek angličtiny pro začátečníky 10. ledna od 14 hod.
Členské příspěvky na r. 2018 přijďte zaplatit v lednu od 15.30 do 16 h. v klubovně
Harmonie 2, vždy v pondělí nebo ve čtvrtek.
Účastníci wellness pobytu v Piešťanech-Banka zaplatí zálohu Kč 1000,do 15. ledna 2018. Účastníci wellness pobytu v Sezimově Ústí zaplatí doplatek
Kč 2700,- do 25. ledna 2018.
v klubovně Harmonie 2 p. A. Polákové /informace na tel. 775 242 562/
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Nechcete být sám - sama? Nabízíme
Vám příležitost nalézt životního partnera. Seznamovací agentura IRENA, Náchod.
TEL.:736 768 114
* Muž věk 43 let 181/84 z Náchoda, rozvedený
by se rád seznámil se ženou přim. věku. Trvalý
vztah. Kontakt doz.p@seznam.cz
* Žena 48 let, rozvedená, hledá partnera
k vážnému seznámení. Tel. 773 046 239

BYTY
* Pronajmu pěkný byt 1+1 34 m2, 2.NP
Nové Město n.M. Malecí, novější výstavba
nad stadionem, po celk.rekonstrukci, zděné
jádro, plast.okna, plovoucí podlahy, venk.
žaluzie, nová kuch.linka. Dům komplet.
zateplen, JZ orientace. Vratná kauce. TEL.:
739 073 696
*Pronajmu slušným lidem 2 nově zkolaudované byty o velikosti 1+kk (40 m2) a 2+kk (85
m2) v Hronově, ulice Husova. Kauce je ve výši
dvou nájmů bez služeb. Upřednostňuji nájemníky se stálým příjmem a dlouhodobým nájemním vztahem. Tel. 732 180 081
*Prodám byt 3+1 v OV 74 m2 v Náchodě
na Plhově, 3.patro, 2x balkon, zateplen, výtah.
Cena 1,4 mil. Kč. TEL.: 777 606 801
*Pronajmu byt 2+1 47m2, v Náchodě, Plhovská 695 nad prodejnou „Krám“ ve 3. Patře.
Nájemné 5 500,- vratná kauce 15 000,- nízké
provozní náklady (voda, topení, elektřina, internet, pojištění vše celkem cca 3 100,-) Volný
od 1. 1. 2018. Tel. 777 606 801
*Pronajmu
nadstandardní kompletně
zrekonstruovaný byt 3+kk v Náchodě
v Dvořákově ulici. Nová kuchyňská linka,
koupelna, parkety, krytá lodžie, plastová
okna,výtah. Vhodné pro náročnější klientelu, vyšší kauce. Výměra bytu 92 m². Tel.
777 602 884, RK nevolat. Cena: 11 000,- Kč/
měsíc + služby
*Koupíme byt 2+1 (3+1) ve zděné bytovce, může být i družstevní. (Náchodsko). Tel.
739 486 403
*Dobrý den, jsme mladý pracující pár se 4letou dcerkou a sháníme podnájem bytu v České Skalici alespoň 2+1 nejlépe 3+1 děkujeme
moc za nabídky... 733 380 045
* Pronajmu byt 1+kk v Hronově. TEL.:
702 645 431
* Hledám pronájem bytu 2+1 v Náchodě (nejlépe Plhov či Běloves). Tel. 604 647 418
* P R O N A J M U 1+1 v Náchodě, Běloveská
ul., nájem + služby + energie (6500,-Kč), kauce
10 000,-Kč. Tel. 606 481 218
* Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 2+kk
v Náchodě, nejlépe Staré Město. Nájem okolo
5 tis.Kč. TEL.: 775 105 014

NEMOVITOSTI
*Koupím garáž v Náchodě. Mob: 777 225 962
*Prodám rodinný řadový dům v lokalitě
Broumov – Spořilov. Cena dle dohody. TEL.:
732 552 773
*Prodám zahradu se zděnou chatou v kolonii
Broumov-Otovice. Info Tel. 736 603 169
*Koupím pozemek nebo nemovitost
na přestavbu v podhůří Orlických hor. TEL:
608 66 77 30
* Pronajmu garáž v centru Náchoda, volná
ihned. TEL.: 777 203 752
* Prodám stavební pozemek s protékajícím
potokem, možnost zhotovení rybníku, 2500
m2 na okraji obce Dolní Radechová. Asfaltová
cesta až na pozemek. Cena 990 000,-Kč. TEL.:
608 66 77 30

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Pronajmu nově postavenou halu 300 m2
u Náchoda. Manipulační technika k dispozici.
Tel. 608 66 77 30 nebo 608 66 77 33
*Pronajmu
obchodní
(kancelářský)
prostor v centru Broumova. Vhodný
na trafiku, vinotéku nebo pro obchodní
zastoupení. Výloha na hlavní ulici. Tel.
608 935 340
* Pronájem zavedené kanceláře (včetně
kuchyňky a WC, vše vybaveno) v České
Skalici. Prostory jsou v přízemí, vstup z náměstí. Tel. 604 437 128
* Prodám hospodu ve Vysokově, zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5 mil. Kč. TEL.:
606 951 546 RK NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2.
Nyní výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750
v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz
kavárny, jiných obchodních služeb nebo
pohybových aktivit jako cvičení, fitcentrum
a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě v I.patře se samostatným
vchodem. Investice do zařízení a vybavení
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

e-mail: echo@novinyecho.cz

PRODÁM
* Prodám velmi zachovalou rustikální sedací
soupravu, pohovka a dvě křesla, cena 7000,Kč, dohoda možná, tel. 604 699 888
* Prodej palivového dřeva. Volejte
491 452 849. Odvoz můžeme zajistit.
*Prodám kotel DAKON 21 starší typ výroby v neporušeném stavu, nepoužitý – cena
15 000,-Kč, plechové radiátory 8 ks po 8 žebrech
šíře 15 cm – cena dohodou. TEL.: 491 543 910,
773 529 925
* Prodám palivové dřevo. 550,-Kč/m3. I s dovozem. Tel. 702 611 187
*Prodej dřeva - metrové i štípané. TEL.:
777 690 390
*Prodám palivové dřevo jasan, olše v metrech
– 900,-/m. TEL. 776 327 208
*Prodám masné králíky k chovu, křížence
belgických obrů. Šestajovice u Jaroměře. Tel.
775 676 153

KOUPÍM
* Koupím divan, otoman se zadní opěrnou
stěnou i starší. Tel. 608 328 900
* Koupím míchačku na 6 koleček malty i poškozenou v Náchodě. TEL.: 723 515 080
*STAROU PŘEDVÁLEČNOU FIREMNÍ KORESPONDENCI, REKLAMNÍ PŘEDMĚTY,
FOTOGRAFIE, STARÉ JÍZDNÍ ŘÁDY A VŠE
OHLEDNĚ ŽELEZNICE APOD. KOUPÍ SBĚRATEL.PLATBA IHNED. TEL. 704 415 665.
PŘIJEDU.
*Koupím válcový šrotovník mačkač obilí. Dále malotraktor 4x4 i nepojízdný. Mob:
739 711 628
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní
fotografické materiály. TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní díly
na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, řemínky,
ciferníky, strojky a další díly. Platba v hotovosti.
Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání i z období socialismu v jakémkoli
stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty a jiné. TEL.:
722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše
o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůstalost.
TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice
a známky. TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz,
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím staré, nepotřebné i poškozené
věci. Hračky zn. ITES, KDN aj.. vláčky TT,
HO, MERKUR aj. aj., starožitný a chromovaný
nábytek, hudební nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, porcelán,
automoto díly, atd.. Než něco vyhodíte, volejte
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA
aj.staré časopisy, komiksy, knihy, celé
knihovny, pohledy, známky, plakáty, aj.papírový materiál, bankovky, mince, LP desky, CD atd. TEL.:777 579 920

ŠIKOVNĚ

PŘIJMEME ŠVADLENY,
KREJČOVÉ

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
*Žena v ID hledá spolehlivou paní na výpomoc v domácnosti. SO-NE 8-10 h, Náchod,
Tel. 737 906 436 (volejte 10-16h)
* Provádím zednické a různé řemeslnické práce (nátěry, obklady, štuky atd.)
Kompletní rekonstrukce koupelny již od
120 000,-Kč. Tel. 702 611 187

AUTO - MOTO
*Koupím starý motocykl moped Stadion, pionýr. I nepojízdný. Nabídněte. Mob: 603 487 428
*Koupím staré motocykly JAWA, VELOREX, Milticar stadion, náklad. automobil PRAGA V3S v jakémkoli stavu, díly,.
TEL. 776 327 208

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
*ČIVAVA dlouhosrstá – prodám odrostlá
štěňata ( z jara), vychovaná v bytě a venčící
se na zahradě. Očkov., odčer., čipovaná. TEL.:
603 206 743, 491 426 680
*Daruji mouraté kotě - kočičku, zvyklé doma.
TEL.: 728 471 455

Express Cash
Nejrychlejší hotovostní půjčka
* peníze na cokoliv
* vyplácení půjčky do 24 hodin
* hotovostní půjčka až 50 000,-Kč

NOVINY ECHO HLEDAJÍ
SPOLEHLIVÉHO
DISTRIBUTORA NOVIN
ECHO

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

pro oblast NÁCHOD – STARÉ
MĚSTO (věžáky, Jugoslávská ul.,
Bílkova, Nerudova), centrum,
DOBRUŠKA, HRONOV.
Roznáška do schránek
3x měsíčně PA, SO. 600 ks.
Více info na tel. 606 452 440
(SMS) nebo lépe e-mail:
echo@novinyecho.cz

Obsluha dlouhotočných automatů,
nebo CNC soustruhů
do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním
listem podmínkou.

Satelitní dotace!

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.

Na montáž nové paraboly jen za 300,- Kč
nebo naladění karet FreeSAT.
Volejte 778 527 899. www.satelitnizpravodaj.cz

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

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

Truhlářství
Roman Suchánek
přijme vyučeného
nábytkáře s praxí
tel. 774 308 086.

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupím vše, co se týká legií
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510

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
Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme
předměty všeho druhu - nábytek,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo,
nice, šperky, bižuterie, zbraně,
hodinky, známky, odznaky apod.

starož.
obrazy,
pohledmince,

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00
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RYCHLE

na šití pracovních oděvů,
pracoviště v Náchodě.
Praxe v oboru vítána.
informace na tel. 602 138 218

RŮZNÉ
*Žena v ID HLEDÁ odbornou masérku (maséra) na masáže u mě doma. Pravidelně. V časech 10-16 hod. Energie a přípravky v mé režii.
Volejte na tel. 737 906 436
* Hledám šikovného truhláře na zhotovení
a repasi dřevěných oken a dveří z r. 1900 v Náchodě. Tel. 608 328 900

Tel./Fax: 491 424 522

tel. 722 173 037

Nový Elton a.s.
v Novém Městě nad Metují
přijme muže či ženy na pozice:

Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.
Frézař pro konvenční frézky
do jednosměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.

Obsluha galvanických linek
do třísměnného provozu
Skladník
do jednosměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání
výučním listem podmínkou.
Operátor řezárny kovů
do jednosměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání
výučním listem podmínkou.
Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky
do jednosměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání
výučním listem podmínkou.
Nástup ihned
Informace: pí Martinková
tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

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

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

Koupím staré jízdní kolo,
mopeda a náhradní díly.
Tel.: 608 103 810

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

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 28. 2. 2018 r.

• VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
• KUCHYNĚ NA MÍRU
nalézáme řešení pro potřeby vašeho bydlení
17 let s nápadem, přesně, kvalitně
u vás ukážeme • poradíme • spočítáme
počítačové návrhy • návštěva technika je
bezplatná a nezávazná
Česká Skalice | mob. 776 74 20 74

www.renovnabytek.cz

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Akce 1.499 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.: +420 605 912 500
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

Všem svým zákazníkům děkuji
za přízeň v letošním roce
a do roku nového přeji hodně
zdraví a spokojenosti.
Vzpomínka
na Václava Havla

Přejeme všem zákazníkům
Přejeme
všem zákazníkům
a spoluobčanům
a obchodním
pokojnépartnerům
svátky
pokojné svátky
vánoční
vánoční.

V českoskalické Vile Čerych se chystá vzpomínka na prezidenta Václava
Havla (18.12. od 9 – do 16.30 hod.)
u příležitosti 6. výročí jeho úmrtí. Je
zde možné zapálit svíčku na pamětním místě. Rovněž lze ve Vile Čerych
navštívit i výstavu z natáčení Havlova
filmu Odcházení, který zde byl realizován v létě roku 2010.

Divadelní výročí

Squash centrum Náchod
Všem příznivcům raketových sportů
příjemné vánoční svátky a v novém roce
2018 hodně sportovních úspěchů.
tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

PF 2018

V Hronově si tento rok připomněli 195 let divadelní tradice v tomto
městě. Archivní materiály totiž dokazují, že první doložitelné snahy
o vlastní divadelní tvorbu se zde datují
již do roku 1822 (tehdejší úřady však
nakonec divadelní produkci zakázaly), Zmínku o hronovských příznivcích múzy Thálie najdeme i v Jiráskově
románové kronice U Nás (vztahuje se
k obdodí 1823 – 1827). Zde je však
nutné počítat i s uměleckou invencí
autora a nebrat tento časový údaj jako
prameny doložitelný.

Purpura
na zámku voní
Na prohlídku vánočně zdobených
zámeckých interiérů se můžete vypravit v Novém Městě nad Metují.
Netradiční prohlídku nabízí v termínu 27.—28.12. Zámek rodiny Bartoň
– Dobenín, který svoji současnou podobu získává po rekonstrukci v roce
1909. A pokud vás zajímá historie
novoměstského zámku důkladněji,
připomeňte si i Štědrý den právě roku
1909, kdy na zámku slavili nejen Vánoce, ale také se zde pilně pracovalo.
Pečlivé účetnictví zaznamenalo, že
na štědrovečerní výplatu řemeslníkům
„padlo“ tehdy 128 rakouských korun.

Tel./Fax: 491 424 522
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foto Jakub Horešovský

ECHO

Prodej vánočních stromků
ze specializovaných plantáží
přesně dle Vašich představ
a představ Vašich dětí
borovice černé, borovice, jedle,
smrčky, smrčky stříbrné

Těšíme se na Vaši návštěvu

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

Kde?
Ovoce a zelenina GLOBUS
(proti bývalé jídelně TEPNA
Náchod, vedle LIDLU)
Denně 9.00 – 17.00 hodin

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ
kalkulace a tvorby rozpočtů
vytváření plánu oprav
pasportizace objektu
pravidelné servisní prohlídky
rozúčtování spotřeby energií

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172
www.sbdnachod.cz

