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LADA PETRÁNKOVÁ
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ
I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Jazyková škola Gate Náchod nabízí zájemcům

KURZY

ANGLIČTINY A NĚMČINY

(1. – 4. ROČNÍK + KONVERZACE)
Cena za pololetí (36 vyučovacích hodin): 1.790 Kč
První dvouhodinovka zdarma.
Kontakt: NJ: Dr. Lada Petránková
603 440 969; lada.petrankova@gatenachod.cz
AJ: Mgr. Pavel Hrabec
774 374 784; pavel_hrabec@centrum.cz
Více informací najdete na webových stránkách www.gatenachod.cz.
NOVINKA: Doučování češtiny

BRIGÁDA
Hledáme spolehlivé
distributory novin a letáků
pro následující oblasti:
Česká Skalice
Malá Skalice
Náchod - Branka
Náchod - Karlův Kopec
Červený Kostelec
Hronov - Zbečník
Police nad Metují a okolí

Více info na tel. 603 990 636

Ohlédnutí s Novoměstskou filharmonií
Novoměstská filharmonie pod taktovkou Jaroslava Rybáčka opět přesvědčila své posluchače, že se výzev
rozhodně nebojí. Na listopadovém
koncertu v České Skalici posluchačům
dopřála pořádnou taneční rozcvičku, na kterou přizvala Chrudimskou
komorní filharmonií pod vedením

dirigenta Martina Profouse. “Chrudimáci” na oplátku pozvali Nofi na již
tradiční Chrudimské Rendez-vous.
Obě tělesa si svým výkonem vysloužila potlesk ve stoje a navázala vyladěné
přátelství.
I Vánoce se nesly v duchu spolupráce. Tentokráte v podobě společných

koncertů se Smíšeným pěveckým sborem Kácov pod vedením sbormistra Jiřího Skopala. Toto spojení sil si vynutilo, aby se nakonec uskutečnily koncerty
dva. Ukázalo se, že toto vzácné spojení
si fanoušci klasické hudby prostě nechtějí nechat ujít. Odměnou za jejich
nadšením jim byl vyladěný sled skladeb
s vrcholem v podobě působivé Carminy
Burany od Carla Orffa.
S novým rokem přišel čas, aby Nofi
změnila tvář - podle návrhu Marka
Macka vzniklo nové logo a také webové
stránky prošly kompletní proměnou.
Posuďte jejich kvality sami na www.
nofi.cz. Děkujeme za přízeň v uplynulém roce a těšíme se na Vás na jaře
2018.
Krásný kulturní rok vám přeje Novoměstská filharmonie!
Eliška Kratěnová, Jiří Švanda
(redakčně kráceno)

Vysvědčení s odměnou
Žáci 2. A ZŠ T. G. Masaryka
v Náchodě si 31. 1. 2018 zažili
nevšední den. Vysvědčení samo
o sobě představuje pro mnohé děti
důvod k radosti a také velkému
očekávání. Když se však spojí s netradiční vycházkou do Montace,
není se co divit, že se žáci na tento
den moc těšili. První zastavení bylo
u dančí a jelení zvěře ve výběhu
u hájovny. Nebojácná zvířátka si
pochutnávala na jablíčkách a mrkvičkách, které jim děti přinesly.
Druhé zastavení bylo u krmelce,

kde jsme také lesní zvěři nechali
dobroty na přilepšení. A co vysvědčení? Jaké bude a kde nás čeká?
No přece v cukrárně v Bělovsi. Kde
se vzal, tu se vzal, objevil se pohádkový Shrek, který s laskavým humorem všem dětem předal vysvědčení a pochválil je za to, co se jim
povedlo. Sladkou tečkou za naším
putováním byl výborný zmrzlinový pohár. Prožili jsme krásný den
a na vysvědčení v cukrárně jen tak
hned nezapomeneme.
Mgr. Ivana Maršíková

Nabídka rozšířena o

DOMINIKÁNSKÉ
RUMY

Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)
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Dne 4.února 2018 uplynulo 5 smutných let,
kdy nás navždy opustila

www.realityeu.com

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Dvojměstí Jaroměř- Josefov reprezentativně

VZPOMÍNKA
Dne 10. února 2018 vzpomeneme
na nedožité 75. narozeniny

Stále vzpomínají manželka,
syn a dcery s rodinami.

VZPOMÍNKA
Už je to 12 let,
co nás opustil tatínek,

pan Vladimír
Semerák
a
7 let, co zemřela maminka,

paní Zdeňka
Semeráková

Dcera s rodinou

Syn s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA
10. února 2018 uplyne 8 let, kdy nás
v jednadvaceti letech po tragické nehodě,
kterou sám nezavinil, navždy opustil náš drahý
syn, bratr a dobrý kamarád

Pavel Barka
Všichni vzpomínáme

Virtuální univerzita
třetího věku
Městská knihovna v Teplicích nad
Metují a město Teplice nad Metují nabízejí vysokoškolské zájmové studium Virtuální univerzita třetího věku. Aktuální
semestr od února do dubna nabízí kurz
zaměřený na lesnictví. Odborným garantem je Provozně ekonomická fakulta
České zemědělské univerzity v Praze.

Oprava kostela
Oprava děkanského kostela Sv. Petra
a Pavla v Broumově se v letech 20182019 uskuteční i s finanční podporou
Česko – německého fondu budoucnosti. Zmiňovaný fond na tuto akci přispěje částkou 500 000,-Kč. Připomeňme,
že kostel Sv. Petra a Pavla pochází z 15.
století a v jeho interiéru se nacházejí
i vzácné varhany.

Komenský nebyl v Náchodě

Článek Komenský (byl) v Náchodě
zveřejněný v předchozím čísle Echa
s vysokou mírou pravděpodobnosti
neodpovídá skutečnosti. Tento omyl
o Komenského průchodu Náchodem
za třicetileté války vyvrácený již téměř
před sto lety se přesto v tisku opakovaně
objevuje. Jak k němu vůbec došlo. Jako
první patrně prezentoval tuto chybnou informaci zakladatel náchodského
muzea, pedagog a historik a spisovatel
Jan Karel Hraše, když na obecním zastupitelstvu města Náchoda 5. listopadu
1892 navrhl:…aby čtvrť města, od viaduktu na hradeckém předměstí nově
založená, pojmenována byla (čtvrtí) třídou Komenského, jelikož po této půdě
kráčel r. 1628 Komenský do vyhnanství.
Tento omyl však vyvrátil již náchodský
rodák, náš přední komeniolog univ.
prof. Stanislav Souček (7. 5. 1870 -30.
12. 1935). Širší čtenářskou veřejnost
s tímto zjištěním seznámil regionální
badatel Josef Hurdálek v nekrologu věnovaném tomuto významnému rodákovi ve vlastivědném časopise Od kladského pomezí XIII., 7-8, 1935-1936,

Jiráskova chata na Dobrošově slaví tento rok kulatých 80
let od svého otevření. Znalci
regionální historie zpozorněli
a začínají nás podezírat z chyby,
protože tato známá stavba architekta Jurkoviče byla předána veřejnosti již v roce 1923. My však
máme na mysli výročí vztažené
k jejímu „znovuotevření“ v roce
1938, protože chatu v nelehkých
časech před okupací Československa hitlerovským Německem
používala naše armáda, byla tedy
krátce ryze vojenským objektem.
Foto Josef Pepa Voltr
Muzeum lázeňství
v Bělovsi u Náchoda
Vás zve na výstavu

a stále nás jejich
odchod bolí na srdci.

s. 59-60. Stanislav Souček se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně stal děkanem a posléze dokonce
rektorem této univerzity.
Podstata omylu spočívá v tom, že Komenský na své cestě šel sice přes Babí,
ale nebylo to Babí u Náchoda, nýbrž
Babí u Žacléře. Komenský se v letech
1626-1628 skrýval na panství Jiříka
Sádovského ze Sloupna v Bílé Třemešné u Dvora Králové a v Dolní Branné.
Odtud odešel do exilu přes Černý Důl,
Janské Lázně, Svobodu nad Úpou, Mladé Buky, Babí, Žacléř a Černou Vodu.
Na Růžovém paloučku na dnešních česko-polských hranicích se 3. února 1628
naposledy rozloučil se svou vlastí, do níž
se už nikdy neměl vrátit. Na tomto místě
se dnes nacházejí keře růží s pomníkem
věnovaným Janu Amosu Komenskému
z roku 1958.
Komenského ulice lidově zvaná Komenda dnes patří k nejvýznamnějším
komunikacím Náchoda. Název se vžil
a jistě nikomu nevadí, že se její pojmenování zakládá na omylu.
Václav Sádlo

Prvorepubliková, z podstatné části
zrekonstruovaná bývalá továrnická
vila ve středu Nového Města nad
Metují. Je obnovena celá řada původních,
stavebních, dekoračních a interiérových
Cena: 3 950 000,- Kč prvků. Vila má tři podlaží.

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 690 000,- Kč
Chata na okraji lesa v osadě Pekelec – Peklo nad Zdobnicí, už. plocha 60 m2 ...................... 195 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě ve Velkém Dřevíči................................... 3 190 000,- Kč
Poloroubená horská chata poblíž centra Deštného, kapacita cca 45 lůžek ......................... 4 950 000,- Kč
Nově vybudovaná výrobně skladovací hala na okraji České Skalice .............................25 000,- Kč/měs.

paní IVETKA BÁRTÍKOVÁ
z Náchoda.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
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pana Vladislava Novotného
z Provodova.

str.

STARÉ
LÁZNĚ BĚLOVES
VE FOTOGRAFII
k 200. Výročí lázeňství v Náchodě
Jiráskův statek (vedle Bonáta)

od 31. 3. 2018
každou sobotu a neděli
od 13 – 17 hodin
vstup dobrovolný

Přelom roku je vždy obdobím, kdy
je možno obdivovat kreativitu i pečlivost zpracování nástěnných kalendářů. Jedním z těch velmi zdařilých
je bezesporu reprezentativní závěsný
kalendář Jaroměře – Josefova na rok
2018. Jeho vizuální dojem těží i z použitého velkého formátu A3 se 13
nádhernými barevnými fotoreprodukcemi uměleckých snímků včetně
zajímavých leteckých záběrů našeho
dvojměstí. Náladové i dokumentárně
umělecké záběry pořídili jaroměřští
fotografové Pavel Kratochvíl a Tomáš
Vojtíšek, který vytvořil většinu, celkem devět barevných snímků. Velkoformátové barevné dokumentární
snímky nabízejí například objevné
pohledy noční na nábřeží jaroměřského Labe, na zasněžená zákoutí

josefovských šancí či pohled na osvětlený nový Komenského most přes
Labe, na dubnový splav s nedostatkem říční vody. Zajímavý je rovněž
letecký snímek mapující plasticky
půdorys pevnosti Josefova či výtvarně
vděčný vhled na cihlovou zeď festuňku. Noční prosincový silvestrovský
ohňostroj rovněž uzavírá tento pozoruhodný a umělecky líbezný nástěnný a závěsný kalendář vynalézavých
tvůrců – šikovných jaroměřských
fotografů. Kalendář vydalo Město Jaroměř díky entuziazmu pracovnic odboru školství, kultury a tělovýchovy
Městského úřadu Jaroměř. Díky všem,
kteří se o vydání kalendáře zasloužili!
Můžeme se z jejich díla těšit celý rok.
PhDr. Jiří UHLÍŘ
(redakčně kráceno)

Nová kniha Richarda Švandy
Do knihoven příznivců regionální
historie míří nová knížka Richarda
Švandy, která nese název Druhá světová válka v Hronově a okolí. Knížka
vznikla na základě úspěšné přednášky, která se uskutečnila v prosinci
2017 v Hronově. Autor na šedesáti
stránkách mapuje nejen život prostých obyvatel v době protektorátu,
ale poukazuje i na málo známé události, které se ve městě a jeho okolí
odehrály. Publikaci tvoří rovněž okolo šedesáti fotografií, z nichž některé
nebyly dosud publikovány. Zakoupit
ji můžete v IC v Hronově a v knihkupectví v Náchodě.
(foto – obálka publikace)

Náchodské lázně se včetně Jiráskova statku konečně
dočkají obnovy

Ke komplexu nefunkčních lázní města Náchoda patří také budova Jiráskova
statku, který několik desítek let pouze
chátral. V roce 2003 však náchodské lázně dostaly nového správce, městského
rodáka Davida Troutnara, který budovy
i jejich okolí zabezpečuje před zloději,
uklízí je a snaží se je dát po dlouhých
letech konečně zase do pořádku.
Jiráskův statek společně s celým komplexem náchodských lázní začal chátrat
již v 80. letech minulého století. Svého
konce se lázně dočkaly v letech 90. z důvodu velkého zadlužení a nedostatku
pacientů, proto byl také v roce 1996 jejich provoz ukončen. Již v té době byla
většina budov areálu ve špatném stavu a tak tomu zůstalo i nadále. Lázně
až do 20. listopadu roku 2017 vlastnil
podnikatel Marian Khalifa, který za ně
ve všem jednal. Od prosince patří, kromě budovy Jiráskova statku, do rukou
pražské společnosti IDA SpaMed, která má s chátrajícími lázněmi velké plány na jejich znovuobnovení. Budova
Jiráskova statku je nejstarší budovou

z komplexu a váže se k ní také nejdále
sahající historie. Na úrovni pozemku
statku stojí lípa z roku 1640, která to
sama potvrzuje. Samotná budova a dvě
stodoly k ní patřící byla postavena roku
1905 na pokyn náchodského statkáře Jiráska. Od rodiny Jirásků v polovině 90.
let statek odkoupily lázně Poděbrady,
které měly v plánu dům zbourat a postavit funkční lázeňský pavilon. Když přišla v roce 1989 restituce majetku, statek
a budovy k němu přiléhající měl dostat
šlechtic Bartoň z Dobenína náhradou
za pozemky. Ten však nabídku odmítl
a kupcem se stal tehdy Antonín Moravec, od kterého později statek i zbytek
lázní odkoupil právě Marian Khalifa.
Z důvodu Khalifova zadlužení v roce
2000 odkoupil budovu statku jako jednu
z částí lázeňského komplexu podnikatel
Miroslav Borůvka. O vlastnictví budovy
se vede již tři roky, tedy od roku 2014,
soudní spor. Soud by měl vydat rozsudek právě začátkem roku 2018, vše ale
nasvědčuje tomu, že soud vyhraje Miroslav Borůvka, jelikož existuje kupní

smlouva podepsaná oběma stranami.
O statek a všechny budovy k němu patřící se pověřením majitele Borůvky
začal starat David Troutnar. Stalo se tak
o 7 let později tedy v roce 2010. Do té
doby budovy pouze chátraly, byly útočištěm bezdomovců nebo gangů, neměly
zasklená okna a okolí bylo zarostlé stromy. Po příchodu Davida Troutnara se
začalo vše měnit, o dům se totiž začal
starat každou svou volnou chvíli. Nechal
konečně opět zasklít okna, vysekal stromy i trávu a především sesbíral existující
spisy a fotografie týkající se historie statku a nechal je vystavit do vitrín, na které
se zájemci mohou přijít podívat přímo
do hlavní budovy statku. Co se bude se
statkem dít dál, však ještě není jasné.
Správce David Troutnar nabízí možnost,
že Miroslav Borůvka odprodá statek novým majitelům, aby mohl být úplnou
součástí zrenovovaných lázní. Na pozemku statku, přímo uprostřed dvora, se
totiž nachází jeden z dalších prameníků
vody Ida, Ida III, která je pramenem léčivým.
Nela Vítová

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Stavbě nemocnice již nic nebrání. „Vidíte, že to jde,“ říká Cabicar.
Rada Královéhradeckého kraje
na svém jednání 5. února posunula výstavbu náchodské nemocnice
do závěrečného kroku. Schválila vítěze tendru a znění smlouvy a pověřila
hejtmana k podpisu smlouvy, na základě které Oblastní nemocnice Náchod v následujících dvou letech zažije nebývalý rozvoj. Při té příležitosti
ECHO položilo několik otázek Aleši
Cabicarovi, náměstkovi hejtmana odpovědného za krajské zdravotnictví.
Přestavbě již takřka nikdo nevěřil.
Vy ano?
Ano. A také musím uznat, že se našim
zdravotníkům i občanům nedivím,
že byli skeptičtí. Mluvilo se o ní příliš dlouho. Dokonce si modernizace
vysloužila přezdívku „zakletá“. Naším
úkolem bylo ukázat nejenom, že to
myslíme vážně, ale že to jde, zkrátka,
že to zvládneme.
Kdy se začne stavět a jak dlouho
bude modernizace probíhat?
Po schválení radou kraje zbývá už jediný, v podstatě formální krok, podepsat s dodavatelem smlouvu. K tomu
rada kraje pověřila hejtmana a věřím,
že to bude v nejbližších dnech. Samotné práce by měly začít bez zbytečného

prodlení v závislosti na počasí. Je to
otázka několika málo týdnů.
Jak se realizace dotkne samotného
chodu nemocnice?
Výstavba nového pavilonu bude probíhat za plného chodu všech oddělení
celé nemocnice. Lidé tudíž nebudou
omezeni při dostupnosti jak ambulantních tak i plánovaných výkonů.
Ale samozřejmě v areálu bude probíhat stavební činnost a tudíž bych chtěl
poprosit o jistou dávku jak shovívavosti, tak i opatrnosti.
Kolik bude přestavba stát ?
Celková investovaná částka je bezmála 1.350 milionů korun bez DPH
s tím, že v této sumě nejsou zahrnuty
finance na zdravotnické a informační
technologie, které se budou soutěžit
samostatně. Kraj z části investuje prostředky z vlastních zdrojů a zčásti se
bude jednat o úvěr. Vzhledem k výše
uvedené částce, která je i v porovnání
v rámci celé republiky jednou z nejvyšších do zdravotnické infrastruktury, která tu kdy byla, bych rád zdůraznil, že jsem velmi rád za jednotný
koaliční pohled na nutnost této investice. Každému z nás je jasné, že bez tohoto kroku by nemocnice do budoucna čelila vážným problémům.

Ještě jste avizoval další potřebnou
investici, kterou Kraj do nemocnice
v Náchodě směřuje. Magnetickou
rezonanci. Kdy se pacienti dočkají?
Tady se nám o pár měsíců termín
posunul od původně avizovaného začátku léta na konec léta tohoto roku,
resp. začátek podzimu. Součástí totiž
je i příslušné stavební povolení, které
jsme museli dopracovat. Nyní už ale
probíhá výběrové řízení na dodavatele, jak ukládá zákon. To je dalších
přibližně 46 milionů korun, které kraj
vynaloží do náchodské nemocnice.
Moderní diagnostika, kterou magnetická rezonance bezesporu je, si
nemocnice a konkrétně primariát vedený MUDr. Strnadem jistě zaslouží.
A hlavně si ji zaslouží naši občané.
Chtěl byste něco říci na závěr?
Naše zdravotnictví prochází nyní
velmi turbulentním obdobím, kdy
kulminují, a já se to nebojím říci, důsledky ne vždy uvážlivých rozhodnutí let minulých. A všeprostupujícím
problémem je nejenom způsob financování, ale nyní zejména nedostatek
lékařů, lékařek a sester, zejména pak
u některých oborů. Bez následných
reorganizačních změn Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje

NOVOMĚSTSKÉMU HOKEJI
Muži ledního hokeje Nové Město nad Metují
začínají hrát o postup do Krajské hokejové ligy.

Na stadionech hostů sehrají zápasy
V neděli
11. 2. 2018 v 17 hodin v Opočně
V neděli
18. 2. 2018 v 17 hodin v Trutnově
V neděli
4. 3. 2018 v 17 hodin v Nové Pace
Přejeme našim klukům hodně úspěchů a budeme se těšit,
že opět novoměstský hokej bude patřit mezi kvalitní mužstva
královéhradeckého kraje.
Pojďme je povzbudit pokřikem „Město do toho!“
Výbor TJ Spartak Nové Město nad Metují

Wellness hotel Vyhlídka
zve všechny obyvatele
Náchoda a širokého okolí
do své restaurace
s překrásným pohledem
na město Náchod.
Jsme otevření denně od 13 - 22 hod.
Místo si můžete rezervovat
na tel. 724 577 211
nebo na: vyhlidka@vyhlidka.cz
Pořádáme mnoho zajímavých akcí
včetně tanečních večerů
se živou hudbou,
více na www.vyhlidka.cz

TŘINÁCTKA nebyla v hostinci „U Antošů“ nešťastné číslo
Přesto, že je za nešťastnou považována, třináctka byla třetí lednovou
sobotu 20. ledna 2018 veskrze pozitivním číslem. Protože to bylo právě
po třinácté, co se v hostinci „U Antošů“ v Náchodě na Rybárně, sešli
amatérští šipkaři. Přijali totiž pozvání
pořadatelské dvojice – manželů Šárky
a Milana Belákových.
Na startovní čáru a před terče se
mělo postavit opět 40 hráčů, ale nakonec startovní listina obsahovala jen
35 jmen. Z toho pět bylo s příponou
-OVÁ a patřily střelkyním. Pánové
tedy opět byli v přesile. Stejně jako vloni se do šipkového turnaje přihlásilo

15 nováčků a někteří způsobili i překvapení. Navíc všichni beze zbytku
skvěle zapadli do kolektivu. Úspěch
hned na poprvé slavil třetím místem
v mužské kategorii Jiří „Guťa“ Hodan, který nestačil na dalšího stálého
účastníka Josefa Habra a absolutním
vítězem se, podle pořadatelů docela
překvapivě, stal Pavel Čtvrtečka. Mezi
ženami byla konkurence menší, ale samozřejmě to neznamená, že by méně
bojovaly. Třetí skončila pořádající
Šárka Beláková, za druhou a v turnaji
poprvé hrající Markétou Erbenovou.
A prvenství mezi ženami si vystřílela
Jana Tučková. Také letos byl udělen
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ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

mobil 603 531 304,
andy.skalice@seznam.cz,

www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY
ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

Pěšky přes Kavkaz
bude obtížné těmto problémům čelit.
Na druhou stranu i nadále zůstávám
optimistou, že lze ve shodě s koaličními partnery, kteří tvoří vedení Královéhradeckého kraje, posouvat naše
nemocnice správným směrem. Ochota královéhradeckých zastupitelů investovat tak obří sumy do krajského
zdravotnictví jsou toho dokladem.
Zdravotníkům bych chtěl vzkázat,
že se snažíme najít zdroje i na jejich
poměrně striktně požadované navýšení tarifních mezd, ale logicky bych
byl rád, kdyby vnímali i tyto enormní
investice, které samozřejmě jsou primárně pro naše občany, ale sekundárně i pro ně, neboť si zaslouží moderní
kultivované pracovní prostředí.
Laďka Škodová

Hospůdka na Ostaši „U Malíků“
bude v pátek 16. února místem zajímavé cestopisné přednášky s názvem: Pěšky přes Kavkaz od moře k moři. Horským putováním v linii Černé moře
– Kaspické moře vás provede Viktorka
Hlaváčková. Přednáška začíná v 19 hodin.

Santini a Východní
Čechy
V Městském divadle v Jaroměři se
15. února v 17.30 hodin uskuteční další
z přednášek cyklu Mezi řádky. Tentokráte je věnována osobnosti významného architekta a stavitele Jana Blažeje
Santiniho (1677 – 1723), představitele
stavební formy barokní gotiky. O práci Santiniho v regionu Východních
Čech bude přednášet Jiří Balský. Vstup
na přednášku je volný.

Rybáři pozor! Vyhláška č. 336/2017 Sb.

PŘIJĎTE FANDIT

Přijďte je podpořit na novoměstský zimní stadion
Ve středu 21. 2. 2018 v 17 hodin s Novou Pakou
V neděli
25. 2. 2018 v 17 hodin s Opočnem
Ve středu 28. 2. 2018 v 18 hodin s Trutnovem B
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titul „Čulibrk turnaje“, který vždy náleží hráči s nejvyšším (tedy nejhorším)
skóre. Ten si letos odnesl Andrea „Ital“
Ioele. Titulem „Skokan roku“ se oceňuje hráč, který v loňském roce startoval a ve výsledkové listině zaznamenal největší posun. Tím byl letos Miro
Hajduk, který se posunul o 15 příček
na své konečné 10. místo. Vloni zavedená cena za „nejvyšší nához na tři
šipky“ se podařila ukořistit kupodivu
poslednímu muži loňského turnaje
Danu Machovi, který hodil 140 bodů.
Už potřetí turnajovému klání jen přihlíželi tři stálí účastníci Milan Belák
st., jinak jeden z hlavních pořadatelů,
a dále Karel Beneš a Jan Pařízek, protože v pravidlech soutěže je formulace,
která zapovídá účast hráčům registrovaným v šipkařské lize. A právě tito
borci reprezentují za tým ligových šipkařů Lelci z Kramolny.
Letošní 13. ročník byl přátelský
a v zásadě poklidný. Byla zaznamenána i mezinárodní účast, kromě Čechů
a Slováků se zapojil i jeden „Ital“ .
Velký dík organizátorů patří každoročně a letos tedy po třinácté Jindřichu Antošovi za poskytnuté zázemí,
také všem sponzorům a donátorům,
kteří pro hráče věnovali krásné ceny.
Ale i těm, kteří jakkoliv přiložili ruku
k dílu, to znamená všem závodníkům.
Tak zase za rok, kdy se (snad) sejdeme
už po čtrnácté! …
Beláci

V minulém čísle ECHA jsme
krátkým textem upozornili na změny, které se týkají zákona o rybářství.
Protože jsme obdrželi dotazy od našich čtenářů, přidáváme vysvětlení,
které nebylo možno z prostorových
důvodů uvést v původním materiálu, jenž navíc obsahoval chybně
zvolený výraz „povolenky“. Jedná
se o změny, které od listopadu 2017
přináší vyhláška č.336/2017 Sb.,
kterou se mění vyhláška č.197/2004

Sb. k provádění zákona o rybářství.
Markantní změnou ve vyhlášce jsou
poplatky za vydání rybářského lístku na dobu neurčitou, který stojí
v základní sazbě pro osoby starší 15
let 1000,-Kč, a poplatek za rybářský
lístek na dobu 30 dní, který přijde
rybářovu kapsu na 200,-Kč. Pro citované znění kodifikované změny
a další informace doporučujeme
přesný text zmíněné vyhlášky.
redakce

Deklarace spolupráce mezi firmou
a školou
V prostorách salonku náchodské
radnice byla podepsána Deklarace
o partnerské spolupráci mezi společností ATAS elektromotory Náchod a.s.
a ZŠ T. G. Masaryka Náchod. Deklaraci podepsali: za ATAS elektromotory Náchod a.s – Ing. Otto Daněk,
předseda představenstva, za město
Náchod – Miroslav Brát, místostarosta
s gescí pro školství, za ZŠ T.G.Masaryka – Mgr. Radka Lokvencová, ředitelka
školy, za Spolek rodičů a přátel školy
ZŠ T.G.Masaryka z.s. – Petr Jirásek,
předseda spolku a náchodský zastupitel. . Přítomni byli i vedoucí odboru
školství a sociálních věcí Městského
úřadu v Náchodě Bc. Pavel Schuma,
předsedkyně školské komise rady
města Mgr. Denisa Pokorná a Ing. Tereza Peterková, personální oddělení
společnosti ATAS. V zájmu zvýšení
informovanosti o technických oborech a lepšího propojení vzdělávacího
systému s praxí a potřebami trhu práce
budou ZŠ T. G. Masaryka a společnost ATAS Elektromotory Náchod a.s.

spolupracovat zejména v těchto oblastech a tématech: Exkurze žáků do výrobního závodu, pořádání soutěží
technické tvořivosti žáků, informovanost rodičů o pracovním uplatnění ve vztahu k potřebám trhu práce,
organizace akcí pro děti atd. “Jsem
velmi rád, že došlo k podpisu tohoto
dokumentu a vážím si postojů společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.
I základní školství lze vhodně propojovat s praxí, pokud k tomu objevíte
naslouchající firmu – a to se nám zde
podařilo. Musím vyzdvihnout entuziasmus kolegy zastupitele Petra Jiráska,
který byl iniciátorem a tahounem celého záměru. Ačkoli podpis dokumentu
společnost ATAS k ničemu nezavazuje, máme ze strany této společnosti
přislíbený i velice konkrétní a hmatatelný sponzoring, který by měl sloužit
ke spolufinancování stavebně – technických úprav prostor, kde se žáci učí
právě polytechnické dovednosti.“, říká
místostarosta Miroslav Brát.
Foto archiv

ECHO

www.novinyecho.cz

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra

Pro svůj moderní a čistý provoz v NÁCHODĚ
přijmeme zaměstnance na pozice:

Montážní dělnice/ík
 Drobná ruční výroba kabelových svazků a drobných dílů pro automobilový průmysl
 Požadujeme manuální zručnost, pečlivost, ochotu pracovat ve směnném provozu

Seřizovač – technolog výroby

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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Putování v galerii
V Galerii výtvarného umění v Náchodě
(GVUN) byla otevřena výstava v rámci 11.
ročníku výtvarné soutěže pro občany Náchodska – Naše galerie. Společným jmenovatelem kreseb, grafik, maleb, fotografií či
plastik bylo téma: Putování. Věkové kategorie zahrnovaly úplné spektrum od dětí
do 6 let věku přes mládež až po dospělé.
Soutěž je určena občanům Náchodska
(Broumov, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město
nad Metují, Police nad Metují, Velké Poříčí nad Metují a jejich přilehlé obce), těm,
kteří dosud nespolupracují s GVUN (nevystavují zde). Výstava je veřejnosti přístupna do 18. února t.r. foto Mirek Brát

 Pokročilá obsluha, údržba a korekce výrobních linek v automobilovém průmyslu
 Požadujeme elektro/technické vzdělání, praxi na obdobné pozici, ochotu směnovat

Skladník/ice – expedient/ka
(MOŽNOST ZKRÁCENÉHO ÚVAZKU NEBO BRIGÁDY)

 Balení hotových výrobků, zaskladňování materiálu, příprava materiálu pro výrobu
 Požadujeme zodpovědný přístup k práci, vzdělání min. SOU

Pracovník/ice oddělení nákupu
 Objednávky materiálu, komunikace s dodavateli z celého světa,
příslušná administrativa
 Požadujeme AJ na komunikativní úrovni, práci na PC (MS Office), vzdělání min. SŠ

Účetní – fakturant/ka
 Evidence a zpracování přijatých faktur, další administrativní práce
v ekonomickém oddělení
 Požadujeme min. SŠ, základní orientaci v oblasti účetnictví, cizí jazyk výhodou

Pro výrobní provoz v Novém Městě nad Metují
přijmeme zaměstnance na pozici:

Obsluha CNC strojů
(VHODNÉ I PRO UCHAZEČE BEZ PRAXE)

 Čeká Vás obsluha CNC strojů značky STAR, základní údržba strojů a kontrola výrobků
 Ochota práce ve 3 směnném provozu, pečlivost
Čeká Vás čisté moderní prostředí, motivující finanční ohodnocení, příspěvek
na penzijní/životní pojištění, zázemí stabilní české firmy s tradicí, stabilizační odměny
a mnoho dalších benefitů.

Více informací: Personální oddělení: Bc.Tereza Rufferová,
email: personal@hronovsky.cz

Zvoničky vždy patřily do české krajiny. Kromě těch historických, můžeme
však v našem okolí objevit i zvoničky
novodobé a netradiční. K nim patří
i toto dílo v lokalitě Dobrošova. Jeho
motiv nikoho nenechá na pochybách,
že se nachází nedaleko komplexu prvorepublikových vojenských pevností.
Foto Josef Pepa Voltr
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e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Pozvánka
do Severní Koreje
Chcete navštívit Severní Koreu? Musíte jet přes Hronov… Právě tam totiž
proběhne 15. února od 19 hodin cestovatelská přednáška Milana Bureše,
jednoho z nemnoha Čechů, který se
v nedávné době po této zemi pohyboval
a dokonce i fotografoval. Přednáška
proběhne v Jiráskově divadle v Hronově
(malý sál) od 19 hodin. Předprodej vstupenek zajišťuje IC Hronov. Můžete rovněž využít webovou prezentaci na adrese: www.kulturahronov.cz

Když člověk jednou zhubne přes
30 kg, určitě ta kila nechce zpátky

str.
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talk show
ZŮSTANE TO MEZI NÁMI
Bob Klepl a Eva Holubová
kdy: 9. 3. 2018 v 19:00hod
kde: Městské divadlo Náchod
Specialista na čalouněný nábytek

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

předprodej vstupenek:
Informační centrum Náchod,
Hronov, Č. Skalice, Č. Kostelec
a online www.beraneknachod.cz

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

PŘÍJMU ŘIDIČE

GABRIELA

-34,2
kg

Gabriela
Švecová
Bydliště: Náchod
Poradna: Náchod
Zaměstnání: mateřská dovolená
Věk:
Výška:
Původní hmotnost:
Současná hmotnost:

27 let
178 cm
101,6 kg
67,4 kg

Délka hubnutí:
7 měsíců
Původní velikost oblečení:
48
Současná velikost oblečení: 36
Zmenšení o:

6 konfekčních velikostí oblečení
Úbytek přes břicho a boky: 26 cm
NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113, Pasáž Magnum, 547 01 Náchod
TEL: 491 427 445, e-mail: nachod@naturhouse-cz.cz

DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU
NA VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVU
SE 120m3 SOUPRAVOU
C, E podmínkou, znalost ČR výhodou.
Nabízím 100% volných víkendů a svátků,
také s denním návratem. Vysoký hrubý
základ, důchodové připojištění,
práce v dobrém kolektivu.
MZDY SROVNATELNÉ
S PRACÍ ŘIDIČE MKD.
Bližší informace na tel. 737 430 223

Česko (konkrétně i Náchodsko) je více než evropskou
velmocí, co se týká výskytu
muflona. Přesvědčí vás o tom
jistě i tento snímek Josefa Pepy
Voltra z obory u náchodského
zámku, a fakt, že v naší republice žije více než 35 % celosvětové
mufloní populace.

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám příležitost nalézt
životního partnera. Seznamovací agentura IRENA, Náchod.
TEL.:736 768 114
* Touto cestou ráda poznám muže
do 55 let, mírnější povahy, Broumov a okolí, auto vítáno. Já, Jana
45 let, blond, hnědé oči. TEL.:
728 510 859
* Hledám životní partnerku pro
svého syna. Je mu 39 let, je mírnější povahy, vyšší, štíhlý, inteligentní, spolehlivý, bez závazků. Bydlí v Olomouci. Kontakt na něho:
777 263 240

BYTY
*Pronajmu plně zařízený mini byt
v nově zrek.domě v NA, Šafránici.,
park.u domu, max.pro 1 osobu, ideální pro studenta. Náj. 2.500,-Kč +
zálohy na služby 1.500,- Kč + kauce,
tel. 608 903 050
*Prodám dr. byt 3+1 v panel. věž.
domě v Náchodě - St. Město. n Met.
Cena 950.000,- Kč. Tel. 606 951 546
*Pronajmu byt 1+1 na sídlišti v Polici nad Metují. Byt po celkové rekonstrukci. Jen nekuřáci. Bližší informace na 732 540 732
*Pronajmu byt 3+1 v Náchodě,
83m2, v přízemí zděného domu,
nedaleko centra. Byt právě prochází
kompletní rekonstrukcí, k pronajmutí bude cca od 1. 3. 2018. Nájemné + kompletní služby 12000,- Kč.
Kauce 18000,- Kč. Tel. 725 557 030
*Pronajmu byt 1+1 ve Velkém Dřevíči. Byt je částečně zařízený. Nastěhování možné ihned. Další info
na tel. 608 213 154.
*Koupím družstevní byt v Náchodě a okolí do 10 km (Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř). Ideálně
2+1, 3+1. Platba v hotovosti. Tel.:
737 292 171
*Prodám byt 3+1 v Polici nad Metují. Info na telefonu 604 812 202
*Pronajmu nově zrekonstruovanou garsonku v Hronově. Kauce
nutná. TEL.: 608 66 77 30
* Pronajmu garzonku - apartman
30 m2 + 12 m2 terasa v zahradě
Náchod – Běloves, nájem 3.900,+ záloha na energie 1.500,-. Tel.
777 737 127
* Pronajmu byt 1+1 v panel. domě,
Běloveská ul., Náchod. Vratná kauce. Volný ihned. Tel. 703 167 364
* Prodám DB 3+1 v N. M. Nad
Stadionem. Cena dohodou. TEL.
723 656 218
* Vyměním DB 3+1 v N.M. Nad
Stadionem za 1+1 (1+kk) + doplatek - N.M. a okolí. TEL. 723 656 218
* Koupím byt v OV 1+1 nebo
2+1 nebo 2+kk v Náchodě. Tel.
603 380 323
* Pronajmu byt 1+1 v centru Náchoda. TEL.: 608 730 881
* Pronajmeme polovinu RD v Novém Městě nad Metují - velké
3+1, zvláštní vchod, balkon, venkovní terasa. Cena dohodou. Slušným, zaměstnaným lidem. TEL.:
724 392 249

NEMOVITOSTI
*Prodám ve Velkém Dřevíči roubenou podsklepenou chalupu. Vytápění krbovými kamny, vyměněná
střešní krytina. Pozemek cca 1250
m2, garáž, skleník. Tel: 608 245 634

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Prodám stavební pozemek s protékajícím potokem 2500 m2 na okraji obce Dolní Radechová. Cena 1 mil.
Kč. TEL.:608 66 77 30
*Prodám rodinný řadový dům v lokalitě Broumov – Spořilov. Cena
dle dohody. TEL.: 732 552 773
*KOUPÍM RD K TRVALÉMU
BYDLENÍ NA NÁCHODSKU
NEBO BROUMOVSKU V CENĚ
DO 2,5MIL. TEL. 739 486 403
*Sháním na Náchodsku ke koupi
domek nebo trvale obyvatelnou
chalupu. Menší opravy nevadí.
Cena do 2 mil. Děkuji za nabídky.
Tel: 604 336 337.
*Důchodci hledají dlouhodobý pronájem domku nebo chatky k celoročnímu bydlení. TEL.:
731 706 998
*Koupím pozemek nebo nemovitost na přestavbu v podhůří Orlických hor. TEL: 608 66 77 30
*Koupím les i s pozemkem.Může
být malá výměra nebo i zanedbaný. Děkuji. TEL.: 773 585 290
* Nabízím k prodeji RD v Náchodě
- Staré Město o dispoz. 5+1. Dům
je v původním stavu, možnost rekonstrukce, objekt část. podsklepen.
Vytápění ústřední, zdroj tepla je plynový kondenzační kotel. Stáří objektu cca 85 let, cena 1 750 000,-. TEL.
603 491 374, holecek.kelvinus@
seznam.cz. RK NEVOLAT
* Pronajmu samostatnou prostornou garáž v Náchodě Na Skalce pod
sídl. u nemocnice. TEL. 491 421 556,
703 388 095
* Prodám RD v Dřevíči (Hronovsko). Cena dohodou. Tel.
739 172 940

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Pronajmu obchodní (kancelářský) prostor v centru
Broumova. Vhodný na trafiku,
vinotéku nebo pro obchodní zastoupení. Výloha na hlavní ulici.
Tel. 608 935 340
* 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

PRODÁM
*Prodám pěkný obývací nábytek –
2x skříň 100 cm + zásuvky, 1 šatní
skříň + zásuvky, 1 prádelní skříň se 3
zrcadly, 1 rozkládací gauč s úložným
prostorem. Vše 10 000,-Kč. TEL.:
720 642 300
* Prodám palivové dřevo. 550,-Kč/
m3. I s dovozem. Tel. 702 611 187
*Prodám palivové dřevo jasan,
olše v metrech – 900,-/m. TEL.
776 327 208
*Prodám dubové + smrkové prkna
a fošny, mob.774 308 086
*Prodám dřevěné brikety, levně.
Mob. 774 308 086
*Prodej dřeva - metrové i štípané.
TEL.:777 690 390

Tel./Fax: 491 424 522

KOUPÍM
* 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

RŮZNÉ
*Nabízím řeznické práce. Více informací na mob. 605 518 209

Wellness hotel Vyhlídka

PŘIJME

KUCHAŘE, ČÍŠNÍKA
na hlavní i vedlejší pracovní poměr.

BARVY – LAKY Velké Poříčí

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Barevný ráj

Tel.: 608 10 38 10

AKCE na Únor
Remal Expert 18kg
Dulux COW 2,5l
Eternal IN 18kg

499Kč
339Kč
439Kč

www.barvy-laky-nachod.cz
e-mail: izostav@seznam.cz
tel. 491 482 124

Unaveni dlouhou zimou?
Přivítejte jaro plni energie!

MLADÝ JEČMEN
A ŘASA CHLORELLA
GREEN WAYS
100% pøírodní detoxikace a výživa
Zbavení únavy vyèerpanosti
Úleva od alergií a ekzémù
Podpùrná léèba nemocí a oparù
Hojení ran, zánìtù, bércových vøedù
Posílení imunity a zlepšení psychiky
Úprava trávení, snižuje cholesterol

Mobil: 776 282 690
www.gw-int.net

HLEDÁM

TESAŘE, KLEMPÍŘE

Hledáme spolehlivého
distributora novin ECHO
pro oblast Červený Kostelec
– Lipky a okolí.
Roznáška jednou týdně PA-SO.
Více info na tel. 602 103 775
(nejlépe SMS) nebo e-mail:
echo@novinyecho.cz

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

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

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

za ŽL, popř. i brigádně.
Požaduji: spolehlivost,
samostatnost a flexibilitu.

Tel: 608 327 231

tesarstvispacek@seznam.cz

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

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

604 687 554
Potřebujete peníze?
Satelitní dotace!
Na montáž nové paraboly jen za 300,- Kč
nebo naladění karet FreeSAT.

AUTO - MOTO

PŘIVÝDĚLEK

F. L.Věk. Extrémní vyklízení.
Vyklízení pozůstalostí,
sklepů, půd i garáží.
Tel. 739 363 920, 724 062 267

Zájemci volejte 724 577 211, nebo
pište na: vyhlidka@vyhlidka.cz

Volejte 778 527 899. www.satelitnizpravodaj.cz

*Koupím staré motocykly JAWA,
VELOREX, Multicar stadion,
náklad. automobil PRAGA V3S
v jakémkoli stavu, díly,. TEL.
776 327 208
*Koupím Škoda Forman, i bez dokladů, ale pouze ve výborném stavu
a bez koroze. Tel: 775 959 962
*Dobrý den koupím vaše staré auto
na značce a stavu nezáleží. TEL.:
777 211 016
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Prodám sbírku tanku T-34-85 stavebnice 120 dílů. Cena 20 000,Kč, rychlé jednání sleva 2000,-Kč.
TEL.: 603 73 57 87
* Prodám levně zachovalou rustikální sedací soupravu (sedačka plus
dvě křesla). Možno koupit i jednotlivě. tel. 604 699 888

str.

Zednické a obkladačské práce.
Tel. 737 462 989

PODØEZÁVÁNÍ
izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE
BEZPEČNÁ PŮJČKA
DOMŮ
3 000 až 9000 bez úroků
pro nového klienta
OSVČ, zaměstnance,
důchodce, ženy na MD
Tel. 722 732 992

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

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

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

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

• VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
• KUCHYNĚ NA MÍRU

20%

Česká Skalice | mob. 776 74 20 74

PRO RODINY
min. 2 osoby

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán,
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly,
nábytek z chromových trubek do r.1970

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME
Provádíme zemní práce
smykovým nakladačem
BOBCAT.
Nakládání a rovnání
zeminy a jiných
sypkých materiálů.
Odvezeme
sníh.

TEL.: 602 145 222

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 56,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

www.venclik.com

Společnost
s 25-ti letou tradicí

PŘIJME PRACOVNÍKY
DO VÝROBY A MONTÁŽÍ
V JEDNOSMĚNNÉM REŽIMU

Požadujeme:

tel. 0048 74 866 45 02

FILOMENA

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Nabízíme:

Kudowa-Zdrój

Nově vzniklý
penzion

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Tel. 604 715 135

AQUA PARK

platnost do 31. 3. 2018 r.

LUBOŠ ADAMEC
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

• 7,5 hodinovou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené
• podíly na zisku
• další nadstandardní benefity
• ochotu učit se novým věcem
• manuální zručnost
• řidičský průkaz sk. B
• spolehlivost, zodpovědnost, bezúhonnost

Písemné nabídky s životopisem posílejte na adresu:
Alurol spol. s r.o., Kpt. Jaroše 108, 549 01 Nové Město nad Metují,
k r.pí. Fejtkové, nebo na e-mail: alurol@alurol.com

Vánoce, Vánoce odcházejí…

str.

Nabízí seniorům
- celodenní ubytování
- stravování
- ošetřovatelskou péči

Tel. 604 77 50 10
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SLEVA

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

www.renovnabytek.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Milé čtenářky, Milí čtenáři,
Možná také přemýšlíte: „Vyplatí se koupit LED žárovky? Ušetřím, nebo jde jen o další zelenou módu?“
Odpověď je jednoduchá - ano, LED žárovky se
opravdu vyplatí. Ale je dobré vědět, jak a za jakých
okolností. Když porovnáte spotřebu elektřiny, je to
jasné na první pohled. Běžná žárovka za hodinu
svícení propálí elektřinu za padesátník, LEDka jen
za sedm haléřů. To je méně i než halogenová nebo
kompaktní žárovka. Pokud s běžnou žárovkou svítíte
po celý rok v průměru pět hodin denně, bude vás to stát skoro 1000 korun.
Za stejný čas zaplatíte s LEDkou jen 120 korun. Někdo může namítnout,
že LED žárovky jsou o dost dražší. To ano, ale zatímco obyčejná žárovka
vydrží svítit 1000 hodin, LEDka vydrží až padesátkrát déle. Takže, pokud
bychom porovnali úsporu a cenu na pořízení, již po dvou letech jednoznačně vede LEDka. Někteří dodavatelé energií nabízejí pronájem LED
žárovek. Ovšem je potřeba dobře zvážit, za jakou cenu a zda se to vůbec
vyplatí. Z našich porovnání jednoznačně vyplývá, že je lepší si LEDku koupit. Jak LED žárovka funguje a kolik s ní uspoříte se můžete přijít podívat
na naší pobočku. Pokud se pro LEDky rozhodnete, můžete si ji u nás rovnou koupit. Máme různé typy od renomovaného výrobce s garantovanou
vysokou svítivostí a životností a za dobrou cenu. Pokud Vás zajímá cokoliv
ohledně LED žárovek, přijďte za námi na naší pobočku v Náchodě a rádi
Vám s nákupem poradíme.
Vaše Iveta Kovářová (Tomanová)
Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod
Iveta.kovarova@armexenergy.cz
Veronika Fischerová, regionální vedoucí
9HURQLND)LVFKHURYiUHJLRQiOQtYHGRXFt
Pobočka
Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
3RERþND$50(;(1(5*<DV-LKRVORYDQVNi7UXWQRY
veronika.fi
scherova@armexenergy.cz
YHURQLND¿VFKHURYD#DUPH[HQHUJ\F]
Pavel
Švec, regionální vedoucí
3DYHOâYHF
3RERþND$50(;(1(5*<DV+DYOtþNRYD5\FKQRYQDG.QČåQRX
Pobočka
Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
SDYHOVYHF#DUPH[HQHUJ\F]
pavel.svec@armexenergy.cz

P\IJMEME

PRODAVAKU
PRO PRODEJNU
PRACOVNÍCH OD Vp,
Tyršova 199, Náchod
možno i brigádu,
nebo zkrácený úvazek

Nástup možný
IHNED

Informace na
tel. 602 138 218

Pozvánka
TJ Sokol Česká Skalice, oddíl stolního tenisu
pořádá již tradiční

Regionální přebor neregistrovaných hráčů
stolního tenisu Náchodského regionu.
Tento přebor připravujeme na 17. 2. 2018.
Registrace hráčů bude probíhat prostřednictvím přihlášky
zaslané na mail s.prosa@email.cz, nebo na místě v Českoskalické sokolovně
u nádraží do 8,30 hodin.
Opožděný příchod nebo příjezd řešit jmenovitě telefonicky na tel. 603 207 674

Beseda na téma

„Mýty a pověsti
na Náchodsku“
Vyprávět Vám bude
Bc.Richard Švanda
z Muzea Náchod.
Pojďme při naší besedě
rozkrývat starobylé příběhy.

Čtvrtek 22. února 2018
v 18.00 hodin
Blues bar Hotelu U Beránka
Rezervace míst na tel.: 735 165 949
nebo na recepci hotelu.
Vstupné: 30,-Kč

Kdy opravdu končí vánoční svátky? Když se u kontejnerů objeví již
nepotřebné vánoční stromky, když
přijde požadavek na první splátku
na vánoční půjčku, když… Možná
i tehdy, když skončí vánoční solidarita a charita. Jak nám sdělují moudré slovníky, slovo charita
označuje dobrovolné akce na pomoc potřebným. V tomto úhlu
pohledu – a při současném pohledu do hledáčku našeho redakčního fotoaparátu Vánoce ještě zcela
z našich končin neodešly. Posuďte
s námi jeden „nález“ u odpadové
nádoby v katastru města Náchoda

Nehody spojené s následným ujetím nezodpovědného řidiče z místa činu se nestávají jen na silnicích, ale i na východočeských lyžařských sjezdovkách. V závěru
prosince tak například srazil sněžný skútr snowboardistku na sjezdovce Protěž
v Jánských Lázních. Z místa nehody ujel. Po viníkovi vyhlásily policejní složky pátrání.
Ilustrační foto echo

na dvojici snímků včetně detailního záběru. Kdy odcházejí a končí
Vánoce? Třeba tehdy, až i poslední cukroví z této várky najde svého strávníka…
foto echo

Výstava linorytů
Městské muzeum a Galerie JWM
v Úpici pořádají výstavu linorytů úpického výtvarníka Stanislava Špeldy. Výstava je otevřena až
do 18. února ve výstavních prostorách staré radnice.

Duhoví lidé
Výstava fotografií Duhoví lidé
autorky Jany Barnatové bude otevřena vernisáží v zahradní kavárně
Trees v Červeném Kostelci dne 16.
února v 17 hodin. Fotografie zachycují motivy z Indie, Thajska a Madagaskaru.

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

HHotel
t l Elk
Elko v Náchodě
OTEVŘENO DENNĚ PO - NE
TOČÍME PRIMÁTORSKÉ
SPECIÁLY
K DISPOZICI SALÓNEK
oslavy, narozeniny, firemní akce
Rezervace na tel.: 608 824 331
více na www.hotelelko.cz
nebo www.facebook.com/hotelelko.cz

Poplatky za odpad
v Polici nad Metují
Důležitou součástí příjmu městských
a obecních pokladen jsou ve většině
případů i poplatky za odpad. Nejinak je
tomu i v Polici nad Metují, kde je roční
poplatek za odpad pro rok 2018 stanoven ve výši 684,-Kč na osobu. Ale pozor! Pokud poplatník částku za odpad
uhradí do 30. dubna 2018, může počítat
se slevou ve výši 108,-Kč. K uhrazení
mu tedy zbyde částka ve výši 576,-Kč.

Tel./Fax: 491 424 522

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

provádění účetních uzávěrek
evidence obyvatel
upomínání dlužníků
vedení fondu oprav
vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

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

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775
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HLEDAJÍ DOMOV

ADAM je asi 5letý pejsek, který opět
nikomu nechybí, takže mu hledáme
nový domov. Je hodný, veselý, přátelský, ale občas si zavrčí pod vousy, ale
jinak mazel.

Keňa v románech

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

str.

Foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz

ECHO

ALVIN je asi 3letý pejsek, kterého
nikdo nehledá. Je to pejsek velikostně
jako labrador a to i povahově. Vychází s fenkami a i s pejsky. Hodil by se
do rodiny s domečkem a zahrádkou.
ALE potřebuje dobře zabezpečenou
zahradu, jelikož se rád vydává na „výlety“. Rozhodně není vhodný do zavřeného kotce a také ne do bytu, kde
by rodina byla celý den pryč.

Být na pěti pobytech v africké Keni
a napsat o tom čtyři knihy? Proč? Jak?
I na to se můžete zeptat jejich autorky
spisovatelky Hany Hindrákové na besedě, která se uskuteční v Městské
knihovně v Novém Městě nad Metují
21. února od 18 hodin. Dodejme, že
Hana Hindráková inspirována Keňou
napsala knihy Dobrovolnice, Děti nikoho, Karib Keňa a Očarovaná.

Biblioschránka

Městský útulek Broumov,
Jana Slováková 721 543 498

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší si pořídila tzv. biblioschránku.
Jedná se o speciální kontejner, do kterého mohou čtenáři vracet zapůjčené
knihy - 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Ale pozor, biblioschránka knihy opravdu jen přijímá, ale nepůjčuje. Tam, kde
se tyto kontejnery objevily, došlo však
většinou ke zlepšení disciplíny při vracení zapůjčených knih.

MIKY - asi 8letý chlupáč, který byl
sražený autem a měl polámanou
nožku. Majitel se nepřihlásil. Miky
je již v pořádku, ale zjistili jsme, že
je téměř slepý. Hledáme mu trvalý
domov a teplý pelíšek. Je čilý, milý
a hlídá. Skvělý kamarád pro starší
lidi. Pokud mu nemůžete nabídnout
domov, uvítal by i něco na zoubek,
nikdo na něho neplatí.
REXÍK - je mu 10 roků. zemřel mu
páníček a nikdo z příbuzných mu neposkytl místečko k bydlení. Je zvyklý
i venku. Je milý a jak umí prosit, za piškoty prosí dokud nějaké vidí v sáčku.
Psí domov Lukavice,
tel. 608 524 973,
www.psidomovlukavice.cz

Řím, Štrasburk, Rychnov nad Kněžnou? Jak se tohle rýmuje?
I letos (ostatně již pětadvacátým
rokem) pro vás tiskneme ECHO

v ofsetové tiskárně UNIPRINT
v Rychnově nad Kněžnou. Na prvním

snímku vidíte noviny ještě ve snášecím stroji, na druhém záběru již
chystá náš redakční kolega Mirek
Brát transport části nákladu ECHA
směrem na distribuční trasu do náchodského regionu. O čem lze přemýšlet během dlouhé distribuce každého nákladu novin ECHO, který
dosahuje 26 000 výtisků? „Například
o tom, že noviny, ať už v klasické –
papírové či nově i v elektronické
verzi, jsou součástí lidské civilizace.
Za předchůdce novin jsou považována tzv. Acta Diurna – Denní události,
které nechával do kamene zaznamenat a poté veřejně vyvěšovat již Gaius Julius Caesar v římských ulicích
v roce 59 před naším letopočtem.
První tištěné noviny se pak objevují
počátkem 17. století ve Štrasburku.

Řím, Štrasburk, Rychnov nad Kněžnou – jen rozdílná zastavení jednoho
příběhu se společným jmenovatelem:

Šířením informací“, říká s úsměvem
Mirek Brát.
Foto archiv novin ECHO

