Příští Echo vychází 12. září 2014
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25 000 VÝTISKŮ

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ

V aplikaci O2 Active na 3 měsíce
Akontace
0 Kčč

oddlužení dle insolvenčního
zákona = jediný zákonný způsob,
jak se zbavit dluhů

Detailní informace vám
poskytneme v O2 Prodejně
v Náchodě, Palackého 20.

ZASTAVÍME EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy,
blokace účtů atd.)

- až 70% z objemu Vašich závazků
Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků,
sankcí, penále

T.G. Masaryka 133, 549 31 Hronov
Tel.: 774 701 717
e-mail: info@vsmix.cz

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná – SLEVY AŽ 49%
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA
VRATA – sekční – rolovací

JH MODE STYLE second hand

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

Nabízíme zn.:

Ve školním roce 2014/2015
zahajujeme již popětadvacáté

H&M, ESPRIT, TALLY WEIJL, TOM TAILOR, ONLY…
Dámské, pánské, dětské oblečení, boty a doplňky.

JAZYKOVÉ KURZY

Kamenice v Náchodě pasáž Magnum
Otevírací doba po – pá 8.30 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.

Němčina 1. – 4. ročník
+ konverzační kurz

Angličtina 1. – 4. ročník
+ konverzační kurz

ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC
– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY
www.myhaus.cz
Od poloviny září nás najdete na nové adrese
Parkány 466, Náchod – bývalá prodejna Dveře Janků
www.vsmix.cz
nářadí

přímotopy

světelné zdroje

kabely

jističe
prodlužováky

vypínače

NAVŠTIVTE NAŠI NOVĚ ZREKONSTRUOVANOU
PRODEJNU ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLU
Komenského 483, 547 01, Náchod pondělí-čtvrtek 7:00-16:30 pátek 7:00 - 15:00

Kurzovné za pololetí: 1.690,- Kč

Přihlášky:
Telefonicky:
A - 491 423 077 nebo 603 493 780
N - 491 420 945 nebo 603 440 969
E-mailem:
A - jan.moucha@gatenachod.cz
N - lada.petrankova@gatenachod.cz
Více informací najdete na naší
internetové stránce

www.gatenachod.cz

PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE.
INZERUJTE V POLSKU. Tel. 602 103 775

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
IP
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VZPOMÍNÁME
„Těžko jsme se s Tebou loučili, těžké je bez Tebe žít, láska však
smrtí nekončí, v srdci Tě maminko stále budeme mít.“

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Dne 6. září 2014 uplyne 5 smutných let,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička, prababička, sestra a teta,

Kdo jste ji znali, věnujte ji s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají děti Pavel, Honza, Mirek, Kateřina,
Iveta a Alena s rodinami

výuka angličtiny
překlad
učebna v centru Náchoda
Mgr. Štěpán Nosek
604 538 807
nosek.s@seznam.cz
www.sweb.cz/nosek.s

PŘIVÝDĚLEK!

V říjnu 2013 byla na Zimním
stadionu v Náchodě zahájena speciální výuka bruslení pod vedením
diplomované trenérky krasobruslení Jany Paslerové. Tato aktivita je
určena především mateřským a základním školám. Samotná výuka
vychází z metodiky základů bruslení prováděné zábavnou formou
s použitím pomůcek pro správnou
rovnováhu a stabilitu a dalších hraček ve stylu „Škola hrou“. Velice nás
potěšil zájem školek, škol a družin

z Náchoda, ale i z dalších měst a obcí
blízkých i vzdálenějších. Nadšení
zúčastněných dětí, jejich zlepšení
na ledě a chvála od pedagogů je pro
nás odměnou. Proto v novém školním roce 2014/2015 budou Hrátky
na ledě pokračovat.
Zájemci naleznou více informací na www.sportnachod.cz, www.
facebook.com/janapaslerovatrener
nebo na tel. +420 606 616 864.
Ing. Jaroslava Justová
a Jana Paslerová

Hledáme spolehlivého distributora novin ECHO případně
dalších letáků do schránek
pro oblast Hronov – Příčnice,
Husova ul, Jiřího z Poděbrad.
Více informací na
e-mail: echo@novinyecho.cz
nebo SMS 602 103 775

DLUHŮM
A EXEKUCÍM

Oddlužení

723 400 502

CELOROČNÍ PRODEJ
MEDU A MEDOVINY
z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav
tel. 607 866 654

Podepsali petici o referendu, teď jim hrozí
tisícové pokuty
V pondělí 25. srpna odpoledne
byla zmocněnci přípravného výboru na konání místního referenda
o areálu bývalé Tepny ve dnech 10.
a 11. října 2014 předána výzva k odstranění nedostatků návrhu. Zástupci přípravného výboru předali
návrh na konání místního referenda
Městskému úřadu Náchod 11. srpna
2014.
„Odbor správní tento návrh posoudil. Na základě zákona č. 22/2004,
o místním referendu, byly zjištěny
některé nedostatky, k jejichž odstranění jsme zmocněnce vyzvali“,
uvedla Mgr. Hana Mílová, tajemnice MěÚ Náchod.
Jedná se o následující nedostatky:
Členem přípravného výboru je
uvedena osoba, která nemá trvalý
pobyt ve městě Náchod a není tedy
oprávněnou osobou ve smyslu zmíněného zákona. Přípravný výbor
tvoří nejméně tři oprávněné osoby,
návrh proto nemá náležitosti a je
třeba doplnit za člena přípravného
výboru jednu oprávněnou osobu.
Návrh přípravného výboru může
být podán, pokud jej podpořilo
svým podpisem v obci do 200 000

obyvatel alespoň 10 % oprávněných
osob, v případě Náchoda potřebný počet podpisů činí 1649 oprávněných osob. Počet odevzdaných
podpisů činil 1755 a při posouzení
podpisových archů byly zjištěny
tyto nedostatky: 94 osob nemá trvalý pobyt na území města Náchoda, 6 osob je nezletilých, 16 osob
nebylo v informačních systémech
evidence obyvatel ani v základním
registru obyvatel ztotožněno, 3 osoby byly podepsány na podpisovém
archu, který neobsahoval zákonné
náležitosti, 15 osob uvedlo nečitelné údaje, 115 osob uvedlo pouze
rok narození, nikoliv celé datum,
30 osob uvedlo chybný údaj v datu
narození, 34 osob uvedlo neúplné
údaje (část data narození nebo část
adresy trvalého pobytu). Počet platných podpisů se tak snížil na 1442,
tedy pod zákonem vyžadovanou
hranici (chybí 207 platných podpisů
oprávněných osob).
Dalším nedostatkem je skutečnost, že každý podpisový arch musí
dle zákona o místním referendu obsahovat upozornění v tomto znění:
„Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž
návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou

Nově postavený RD na okraji klidné vilové čtvrti v N. Městě nad Met.
v Krčíně., zahrada, pergola s krbem,
bazén, garáž, el.220/380V, vodovod,
kanalizace, vytápění ústřední pomocí
tepelného čerpadla.

Cvičební rok v náchodském SOKOLE pokračuje
firemní / individuální / skupinová

Hrátky na ledě v novém školním roce

Cena: 4 900 000,- Kč
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Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž............................ 2 895 000,- Kč
Zděné, venkovské stavení ve Velkém Dřevíči, garáž, dílna, spižírna, zahrada .......................... 399 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž, zahrada v Hronově ...................................... 1 990 000,- Kč
Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .............................. 1 300 000,- Kč

paní Kateřina Vargová z Náchoda.

Smutná zpráva o náhlé smrti RNDr.Vladimíra Haška, DrSc. (76) narozeného 8. 7. 1938 zastihla všechny příznivce průzkumu náchodského podzemí
minulý týden. Vladimír Hašek (na fotografii druhý zleva) byl odborníkem
na geofyziku a archeologické průzkumy podzemí touto metodou. V poslední době se zabýval společně s několika náchodskými nadšenci v čele s Jaroslavem Faltysem (první zleva) a náchodským zastupitelem Mgr. Miroslavem
Jindrou (první zprava) hledáním podzemních chodeb v okolí náchodského
zámku a náměstí.
(kp)

str.

listinu, ač není oprávněnou osobou
podle zákona o místním referendu,
nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se
přestupku, za který mu může být
uložena pokuta do výše 3 000 Kč.“
Některé podpisové archy obsahují neúplné upozornění, kde není
uvedena výše pokuty za přestupek.
Na základě výše popsaných skutečností musí Městský úřad v Náchodě
zahájit s osobami, které se dopustili
přestupku, přestupkové řízení.
Ministerstvo vnitra ČR ve svém
stanovisku mimo jiné upozorňuje
na fakt, že pokud jde o relevantní
zjištění podpory záměru uspořádat
místní referendum, je bezpochyby
věcí přípravného výboru a osob
sbírajících podpisy, aby upozornili oprávněné osoby na nutnost
uvedení úplných a správných údajů. Právě důslednost a pečlivost
oprávněných osob při vyplňování
podpisových archů pak značí míru
vážnosti jejich zájmu o vyhlášení
místního referenda.
Vlastní petice byla přípravnému
výboru vrácena k odstranění zjištěných nedostatků, na které mají třicetidenní lhůtu.
(kp)

Již v pondělí 1. září začalo pravidelné cvičení sportovní gymnastiky
a dětské jógy. V úterý jsme pokračovali všestranným cvičením žactva,
cvičením mužů na nářadí i nohejbalem. Ve středu sokolovna uvítala oddíl rodičů a malých dětí, oddíl
předškolních dětí, gymnastickou
přípravku, oddíl jógy i taneční klub.
Ve čtvrtek se přidal další oddíl žactva.

Jen oddíly žen se sejdou až v dalším
týdnu – večerní cvičení v pondělí 8.
9. a dopolední v úterý 9. 9. Bližší údaje, hlavně časové, naleznou zájemci
o tato cvičení ve skříňce na sokolovně. Rádi mezi sebou přivítáme nové
cvičence, kteří vědí, že pohyb je život
a chtějí něco udělat pro své zdraví.
Tělocvičná jednota
SOKOL NÁCHOD

Dny evropského dědictví
v Novém Městě nad Metují
Sobota 13. září Husovo náměstí 9 – 18 hodin
Dopolední i odpolední kulturní program, otevřené památky v Novém
Městě nad Metují a v Dobrušce, prohlídka památek a přeprava autobusy
zdarma, zámecké trhy, drobné zábavné atrakce, občerstvení.
9 hodin - Historický průvod městem od zimního stadionu v Krčíně na Husovo náměstí v čele s Janem Černčickým z Kácova s chotí a jeho družinou
10 hodin - Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví na Husově náměstí za účasti delegace partnerského polského města Duszniki Zdrój
a vedení města Nové Město nad Metují
10 – 18 hodin - Prohlídka památek v Novém Městě nad Metují a Dobrušce
Přeprava návštěvníků autobusy zdarma
13,30 hodin
Program na podiu na Husově náměstí:
Slavnostní fanfára v podání fanfárové skupiny ZUŠ Nové Město nad Metují, vystoupení mažoretek z Dobrušky pod vedením Veroniky Rydlové,
koncert kapely RELAX z Dobrušky, Rytmy sběrného dvora – kostelecká
bubenická dílna, koncert kapely Čí je to vina? z Dobrušky
Doprovodný program:
Městské muzeum
Zámek J. B. Dobenína – zámecké trhy
Mateřské centrum Na zámečku – dětem a jejich rodičům
Drobné zábavné atrakce, občerstvení

Všem turistům a pivařům na vědomost se dává,
že se opět koná tradiční klání svalů a alkoholu

10 HOSPOD NOVOMĚSTSKEM
Letos je to již 37. ročník

Start: 13. září 2014 v 9.00 hodin
Pivnice Rychta Nové Město nad Metují
Cíl: U Škaldů Vrchoviny - rockotéka
Zváni jsou všichni přátelé ze všech mokrých čtvrtí
v okolí Novoměstska, Náchodska, Dobrušky
a přilehlých dědin, vesnic atd…
Vybraný vítěz obdrží opět putovní pohár

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Vám nikam neuteče, vše i v budoucnu si
budete moci vyřizovat na nějakém Vám
známém a blízkém místě a se známými
„tvářemi“ a s pravidelným servisem někdy až k Vám do domu…
Přestože je ještě léto, zkuste se nad
tím zamyslet, protože pokud chcete
ušetřit za blížící se zimní topnou sezónu
jako už přes 1 400 domácností a více jak
200 firem z našeho okolí, kteří s námi
spolupracují třeba i více jak 3 roky, je
nejvyšší čas, až budete běhat po „akčních“ nákupech se zastavit v „kamenné“
pobočce a svěřit se do rukou odborně
vyškolených pracovníků…Ušetříte peníze a bude Vás to stát jen trochu Vašeho času…
S úctou Váš
Mgr. Michal Bors, generální reprezentant, naceňovač a produktový specialista
poradenské společnosti Optimal Energy.
cz, a.s., Česká Skalice.
Hlavní kancelář:
Husovo náměstí 22, 552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654,
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Horská 634, 541 01 Trutnov
Jakub Šípků, tel: 727 805 792,
e-mail: k.sipku@armex-energy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová a Alena Bartůňková
Tel: 607 007 927 a 730 897 102,
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
(pi)

FLORBAL

Chceš hrát moderní, dynamický a stále populárnější sport?
Být v týmu kamarádů, kteří rádi sportují?
Chodit na tréninky plné zábavných her a soutěží?
KLUCI, HOLKY, PŘIJĎTE MEZI NÁS!
Rodiče, děti, hráči, co Vám klub nabízí?
• Pro nové hráče ročník 2004 a mladší hokejka zdarma
• Slevy pro sourozence
• Každý hráč dostane klubové triko Florbal Náchod zdarma
• Špičkovou odbornou úroveň trenérů
– držitelů oficiální licence florbalové unie
• Nadstandardní komunikace s rodiči
a v případě jejich zájmu aktivní zapojení

Náchod – město pro spokojený život
Naše desatero pro další volební období.
1. Obnova sportovního areálu
Hamra.
Kompletní rekonstrukce všech sportovišť pro míčové hry a atletiku, jejich
rozšíření o nové sportovní možnosti
jako je např. tréninková dráha pro
inline bruslaře, vybudování nového
zázemí, propojení s bazénem.
2. Proměna sociálně vyloučených
lokalit
Pokračování v již započaté přeměně
sociálně vyloučených lokalit v místa
pro pěkné bydlení. Jedná se rekonstrukce domů v Ruské a Anglické
ulici na Kašparáku a jejich pronájem
nebo prodej bezproblémovým lidem.
3. Dokončení Karlova náměstí
a revitalizace zámeckého kopce
Závěr Karlova náměstí přeměnit
v důstojný nástup na zámecký kopec,
vytvoření malého amfiteátru pro pořádání kulturně společenských akcí.
Společně s Památkovým ústavem
připravit a postupně realizovat obnovu zeleně, pěšin a parkových prvků
na zámeckém kopci včetně rekreačně
sportovních ploch.
4. Kdo třídí, ten šetří
Zavedení nového způsobu svozu komunálního odpadu, který finančně
zvýhodní občany, kteří poctivě třídí
odpad. Úprava četnosti svozu kontejnerů na tříděný odpadu v místech,
kde je nyní nedostačující.
5. Bezpečnost a pořádek
Důsledná kontrola problémových
míst Městskou policií ve spolupráci

Kategorie
Dorost r.1998/1999
Junioři r.1996/1997
Muži r.1995 a starší

Kontakt:
Tomáš Třešňák Tel.: 606 709 215, tresnak.tomas@gmail.com
Lukáš Jansa Tel.: 724 00 24 00, lukasjansa@seznam.cz
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pro Náchod

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ FLORBALOVÝ KLUB V KRAJI
Elévové r.2004 a mladší
Mladí žáci r.2002/2003
Starší žáci r.2000/2001

str.

VÝCHODOČEŠI

Okénko
energetického
poradce 64.
Vážení a milí čtenáři,
v životě lidském je v dnešní době jen
velmi málo věcí, které musíte. Mezi tyto
věci ale zcela určitě patří platby za elektřinu a plyn. V případě jakýchkoliv
krizových období jsme schopni ušetřit
na čemkoliv, jídlem počínaje a pohonnými hmotami konče. Myslím, že nejsem daleko od pravdy, že kvůli rohlíkům
o pár haléřů levnějších v nějaké „akci“
jsme schopni oběhat celé město…. U tisícikorunových rozdílů v dodávkách
plynu a elektřiny pro své domácnosti již
tak aktivní nejsme a jediným okamžikem, kdy se trochu nad těmito výdaji zamyslíme, je povětšinou až když obdržíme čerstvé roční vyúčtování s nějakým
nedoplatkem…
Tento náš laxní přístup vede k tomu,
že nadále podepisujeme zcela nevýhodné smlouvy s všelijakými podomními prodejci / které již v životě
neuvidíte / a nebo ještě v horším případě akceptujeme všelijaké telefonické
dodatky ke smlouvám o nichž nemáme
vůbec „páru“ co pro nás „dobrého“
znamenají…
A přitom řešení je úplně stejné jako
u těch rohlíků.. Stačí navštívit se svým
vyúčtováním nějakou „kamennou“ pobočku nějakého dodavatele a tam Vám
nejdříve spočítají o kolik korun třeba
platíte zbytečně navíc . Ze zkušenosti
vím, že se bude jednat o spíše tisíce korun než korun. A „kamenná pobočka“

Tel./Fax: 491 424 522

REKVALIFIKAČNÍ KURZY V OBORECH
kosmetika, pedikúra, manikúra, nehtová
modeláž, vizážistika, stylistika, kadeřnice, masér
a další nástavbová studia v příslušných oborech

NOVÉ STUDIJNÍ OBORY
design, image, ortopedie, zdravý životní styl
a dietologie

tel.: 605 985 515
www.kurzypedant.cz
www.rekvalifikacepedant.cz

Kadeřnický salon
MICHELLE
Michaela Rotterová
Náchod – Staré Město,
Českoskalická 161
Po – pá 10.00 – 18.00
so – dle dohody
Tel.: 728 361 526

www.

gatenachod
.cz

s Policií ČR a dalšími institucemi, razantní postih vandalizmu, výtržnictví, obtěžování, aplikace návykových
látek a dalších sociálně negativních
jevů páchaných problémovými občany na veřejně přístupných místech.
Čistá pěší zóna.

dlouhodobě nemocných v náchodské
nemocnici. Vytipování místa a zřízení multifunkčního zařízení pro
pořádání kulturních, sportovních
a společenských akcí většího rozsahu.
Vytváření nových relaxačních míst
vhodných pro pěší občany města.

6. Vzhled a údržba majetku města
Rekonstrukce a opravy dožitých
chodníků v centru města a v lokalitách Branka, Třešinky, Klínek, Nový
Svět, Karlův kopec, Běloves, Babí,
Vrška. Opravy a rekonstrukce ulic
Purkyňova, Řezníčkova, Na Drážkách, U Kočovny, Polní, Vítkova,
V Zákoutí. Podpora požadavků občanských rad příměstských částí.
Údržba zanedbaných ploch v majetku města.

9. Školství, kultura a sport
Nová koncepce mateřských a základních škol s ohledem na demografický vývoj. Podpora amatérské
kultury formou grantového systému.
Vytvoření nové kulturně společenské
tradice v rámci rozvoje Evropského
města Náchod - Kudowa Zdrój jako
jeden z nástrojů posílení turistického
ruchu. Podpora zábavních akcí pro
malé děti. Zachování stávajícího způsobu financování sportu a objemu
finančních prostředků na sportovní
aktivity jako jeden z nástrojů prevence kriminality mládeže.

7. Rozpočet a finace
Nadále zachovávat vyrovnaný rozpočet, snižovat mandatorní výdaje
a posílit výdaje na investice, stanovit
jasná pravidla pro podporu developerských projektů v oblasti bydlení.
Maximálně využívat dotační programy z EU, státu a kraje.
8. Projekty a záměry
Zlepšení parkování na sídlištích.
Úprava břehů Metuje včetně uložení teplárenského potrubí do země.
Dráha pro rekreační inline bruslaře.
Průzkum náchodského podzemí –
potvrzení nebo vyvrácení legendy
o podzemních chodbách. Vybudování denního stacionáře pro seniory a zdravotně postižené občany.
Pokusit se jednat o zřízení léčebny

10. Obchvat. Tepna.
Obchvat: Podporujeme severní variantu obchvatu, ale budeme prosazovat i vypracování studie proveditelnosti druhé možnosti vedení
obchvatu – tedy tunelu.
Tepna: Nejsme nadšeni ze záměru
soukromého vlastníka pozemků bývalé Tepny na vybudování „Obchodního centra Náchod“ a proto budeme
prosazovat změnu územního plánu
včetně zastavovací studie pro danou
lokalitu.

MY SVÉ SLIBY PLNÍME!
www.vychodocesi.com

ECHO

www.novinyecho.cz

výroba • montáž • servis

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Ocenění pro společnost Mesa Parts
je ocenění pro její zaměstnance
Společnost Mesa Parts obdržela
za rok 2013 od Continental Automotive Group ocenění nejlepší dodavatel přesných obráběných dílů.
V celosvětové konkurenci 900 hodnocených dodavatelů společnosti
Continental se Mesa Parts zařadila
mezi 16 nejlepších.
Z rukou předsedy představenstva společnosti Continental pana
Elmara Degenharta převzali toto
ocenění pan Bernd Reinkensmeier, jednatel Mesa Parts GmbH
Lenzkirch a pan Michal Lichter,
jednatel Mesa Parts s.r.o. Náchod.
„Toto ocenění nás nesmírně
těší. Je to již počtvrté, kdy nás
Continental takto vyhodnotil.
Tento úspěch není jen potvrzením trvale vysoké kvality našich
výrobků, ale i důkazem kvality
práce všech našich zaměstnanců“,
říká jednatel společnosti Mesa
Parts s.r.o. a dodává: „Chceme-li
však i nadále zůstat ve společnosti nejlepších, nemáme jinou možnost než vysoké nároky na kvalitu
držet i nadále“.
Mesa Parts je firma s více než
stoletou tradicí. Patří mezi nejvýznamnější dodavatele přesných
rotačních dílů pro řadu nadnárodních společností. Vedle společnosti
Continental jsou to např. Bosch,
Hitachi, ZF nebo Hilite.
Dodejme k jeho slovům i přesné vyčíslení objemu dodávek pro

zmiňovanou společnost Continental, které je samo o sobě impozantní. V roce 2013 dodala Mesa
Parts pro Continental celkem 116
milionů kusů obráběných dílů. Ty
jsou používány zejména v bezpečnostních a vstřikovacích systémech
automobilů mnoha renomovaných
značek. Kvalita dodaných dílů ze
společnosti Mesa Parts je tak vysoká, že chybovost dosahuje pouhého
0,4 vadného dílu na jeden milion
dodaných kusů. V šesti, z celkových osmi závodů Continental,
do kterých Mesa Parts své výrobky
dodává, dosáhla dokonce nulové
chybovosti.

„Vysoké nároky kladené na naše
zaměstnance se musí samozřejmě odrazit i ve výši jejich finanční
motivace. V pololetí jsme vyplatili
mimořádnou odměnu za kvalitu
a v září již podruhé v tomto roce
zvyšujeme mzdy“, uzavírá Michal
Lichter.
(echo-pi)
Mesa Parts s.r.o.,
Vysokov 112, 547 01 Náchod,
info@mesa-parts.cz,
www.mesa-parts.com

Z předání ocenění Nejlepší dodavatel pro firmu Continental Automotive
Group za rok 2013. Třetí zprava jednatel Mesa Parts s.r.o. Náchod pan
Michal Lichter, čtvrtý zprava jednatel Mesa Parts GmbH. (foto archiv)

Tématická strana novin ECHO věnovaná 60. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Č. Kostelec
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1
Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec proběhl jubilejním, šedesátým ročníkem. Pět festivalových dnů proměnilo Červený Kostelec v „Babylon“
národů, ve kterém však nehrozilo zmatení jazyků, protože univerzálním komunikačním prostředkem zde byla hudba a tanec. (foto č.1) Folklorní svátek
navštívila řada zahraničních souborů, mezi kterými nechyběla ani umělecká
tělesa z Maďarska, (foto č.2), Gruzie (foto č.3), Mexika (fotoč.4), Německa (foto
č.5) a řady dalších zemí. Původně zamýšlená účast souborů z exotického Konga
a Kapverdských ostrovů byla ve finále zrušena kvůli problémům s vízy. Hlavní

2

7

část programu se tradičně odehrávala v červenokosteleckém přírodním areálu,
ale festivalová řeka se úspěšně přelévala i do ulic města (foto č.6). Vlivu klimatu
otevřené jeviště i hlediště mělo i variantu pro špatné počasí – v záloze byly sály
Divadla J.K.Tyla (foto č.7) a sokolovny. Počasí, byť nebylo ideální, si nakonec
realizaci takové varianty nevynutilo. A to je dobře, protože folkloru i jeho protagonistům to nejlépe sluší pod širou oblohou.(foto č.8) – snímky na stránce
Tomáš Kábrt a Mirek Brát

8
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PRIVÁTNÍ VETERINÁRNÍ
POLIKLINIKA
MVDr. Slavomír Šticha

Náchodská 839,
549 41 Červený Kostelec

491 461 808, 602 162 367
- Stomatologie - Chirurgie - Neurologie Interna - Laboratoř - RTG, EKG - Ortopedie
* vystavení potřebných dokladů pro EVROPSKOU UNII

NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST
Výjezdy k velkým zvířatům

Společnost SAAR GUMMI CZECH podpořila
konání 60. ročníku Mezinárodního
folklorního festivalu v Červeném Kostelci
Červený Kostelec nejen jako místo folklorních tradic...
9
Lidová píseň, nebo lidový obřad, to je tunel pod dějinami, v němž se
zachovalo mnoho z toho, co nahoře dávno zničily války, revoluce i bezohledná civilizace. Je to tunel, kterým vidím daleko zpět…
Milan Kundera

Červený Kostelec jako místo, kde jsme založili tradici vyspělého
gumárenského průmyslu

TADY JSME DOMA, TADY POČÍTEJTE S NAŠÍ PODPOROU

ECHO

www.novinyecho.cz

SOUKROMĚ

e-mail: echo@novinyecho.cz

ROZUMNĚ

* 60/178 rozv. z Náchoda hledá ženu, která je
také sama. Tel. 731 233 562 (volat 13-23 hod)
* Štíhlá žena 63 let by se ráda seznámila s mužem 61 - 65 let z Náchoda. Zájmy kolo, příroda,
tanec. TEL.:776 114 975
* Nechcete být sám - sama? Nabízíme
Vám příležitost nalézt životního partnera. Seznamovací agentura IRENA, Náchod.
TEL.:736 768 114

BYTY
* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klidné
části Nového Města N/M. Dům je zateplen,
zaveden internet, plastová okna, výtah. Nájemné 3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč Tel.
608 323 373
* Pronajmu dlouh. nově zrek. nadst. mezonet.
byt 4+1, 103 m2 - 2x kopelna a WC + sklep, balkon v NA na Šafránici. Náj. 7.000,-Kč+ zálohy
2.500,-Kč + el.+ kauce, tel. 608 903 050.
* Dlouhodobě pronajmu pěkný slunný byt
3+1 s balkonem v Náchodě na Brance. Nová
plovoucí podlaha, plastová okna atd. Volný
od 1. 10. Kauce nutná. TEL.: 732 167 291
* Pronajmu dlouhod.nadst.byt 3+1, + terasa
v přízemí v NA na Šafránici, nová plast. okna.
Náj. 6000,- Kč+ zálohy 3500,- + kauce., tel.:
608 903 050.
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+kk V CIHLOVÉM DOMĚ V HRONOVĚ, 200m OD NÁMĚSTÍ.
NÁJEMNÉ
3.900,-Kč+ZÁLOHY
300,-Kč/os/měs (voda + el. spol.prostor). Info:
777 302 483; 777 606 464
* Nabízím pronájem nového bytu 2+KK
v centru Náchoda (Raisova 1817). Nájem
5.050Kč (43m2). Byt vybaven novou podlahovou krytinou, všemi dveřmi a osvětlením, úplně zařízeným WC a koupelnou,
vnitřními žaluziemi, novou kuchyňskou
linkou s elektrickým sporákem. K bytu také
náleží sklepní kóje. Parkoviště před domem
nebo možno pronajmout garážové stání
uvnitř domu. Další náklady: 450Kč správa
domu, zálohy na veškeré energie 1.750Kč
za 1. osobu (+500Kč za každou další osobu),
vratná kauce ve výši 2x celkový měsíční nájem. Kontakt na e-mail: novebyty11@gmail.
com nebo mob. 776 855 749
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 s balkonem v Náchodě u nem. Volný ihned. TEL.:
732 167 291
* Pronajmu dlouhodobě družstevní 3+1
v Náchodě, ul. Bílá 1969, přízemí, nová okna,
zateplený dům, nájem 4.000 Kč + poplatky
+ kauce 10.000 Kč. Volný od 1. 10. 2014. Tel.
721 84 64 64
* Pronajmu 2+1 vs halou a balkonem v cihlovém domě v centru Náchoda. Kauce 10.000 Kč.
Tel. 737 211 973
* Prodám nebo pronajmu nově zrekonstruovanou garzonku včetně nové kuchyně se spotřebiči v Náchodě ulice Pražská (u polikliniky).
Cena dohodou. RK nevolat! Tel. 774 224 446
* Pronajmu dlouhodobě družstevní byt
ve Velkém Poříčí Na Škvárovně 522 4.NP.Celková obytná plocha je 62m2 s balkónem. Volný
od 1. 10. 2014. Nájem činí 7600 Kč včetně všech
poplatků (voda, elektřina, internet a topení).
V blízkosti je škola a školka. Vratná kauce
15000 Kč. Kontakt na čísle 724 906 943.
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronově. Tel.
608 11 00 41
* Prodám byt 3+1 v Polici nad Metují na sídlišti, cena dohodou. Tel. 607 951 833 od 14-19 hod.
* Dlouhodobě pronajmu byt (54 m2) v Č.
Kostelci, včetně park. místa Nájem 4200,-Kč +
energie, kauce nutná. TEL.:731 533 700
* Pronajmu pěkný byt 1+1 41 m2 3.NP v Náchodě u nemocnice, po celkové rekonstrukci,
zděné jádro, rohová vana, nová kuch.linka, bezpeč. dveře, oddělené spaní. Dům komplet. zateplen, plast.okna, JZ orientace. Vratná kauce 10
tis. Kč. TEL.: 721 435 426
* Prodám byt v OV velikosti 1+1, 38 m2,
na sídlišti Za univerzitou v Dobrušce. Byt je
po částečné rekonstrukci. Cena 680 000,-Kč.
Tel. 608 156 417
* Pronajmu byt 2+1 v Hronově. Byt je nově
zrekonstruovaný (nová koupelna,wc, plastová
okna, plovoucí podlahy).Sklepní a půdní prostory,parkoviště u domu. Nájemné 4200,-, kauce
nutná. TEL.: 777 051 008, 776 751 795
* Pronájmu zrekonstruovaný byt 2+1 v Novém Městě nad Metují s balkónem v přízemí
zatepleného panelového domu, zděné jádro,
plastová okna. Nájem 4000Kč + inkaso. Tel.602
598 800
* Prodám družstevní byt 3+1, možnost využívání přilehlého pozemku jako zahrádky, byt
je po kompletní rekonstrukci v bezvadném stavu, nová kuch. linka, nově vybavená koupelna
včetně WC, plast. okna, možnost okamžitého
nastěhování po vzájemné dohodě. Byt se nachází v obci Velká Jesenice - kompletní občanská
vybavenost, dostupné autobusové spojení. Cena
k jednání 1.000.000 Kč. Tel. 723 324 031
* Pronajmu pěkný, rekonstruovaný 2+1, Č.
Skalice, 6500,-Kč + kauce. TEL.:702 461 709
* Prodám byt v soukr. vlastnictví 3+1 v Zelené
ulici sídliště SUN v Náchodě. Volný ihned. RK
nevolat. Kč 770 tis. Tel. 606 633 655

* Prodám nebo pronajmu byt 1+1 cca 50m
v centru Náchoda. Zděný, druhé patro. Vytápění plynem. Byt je v osobním vlastnictví. Informace na tel.: 777 209 535
* Pronajmu garsonku v Hronově. TEL.:
608 66 77 30
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě,
sídliště u nemocnice, Růžová ul., 6 p., slunný,
s krásným výhledem, nadstandardně vybavený,
zařízený. Odkup do OV 3/2015 možný. Cena
1.150.000 Kč. Tel. 608 110 071
* Pronájem bytu 3+1, 105m2 v centru Nového Města nad Metují. Volný ihned. Volejte
731 522 030
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Hronově.
Tel.736 537 033
* Prodám DB 1+1 42 m2 Náchod sídl. u nem.,
nízké náklady na bydlení. Volný ihned. 455 tis.
Kč. TEL.:607 831 216
* Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě nad Metují - Krčíně. tel. 737 216 900
* Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 v klidné
části Č.K.. Nájem 4800,- Kč + energie, vratná
kauce 13 000,-Kč. Tel. 776 335 637
* Prodám DB 1+1 v Náchodě na Plhově,
1.patro - 34 m2, plast.okna, nově zateplen, zachovalý stav. Nízké provozní náklady (2100,-Kč). Cena 399 tis.Kč. TEL.:
603 45 85 37
* Pronajmu byt 2+kk, 50 m2 -Plhovská 695,
Náchod. Po kompletní rekonstrukci, nízké provozní náklady. TEL.:777 606 801
* Prodám byt 3+kk v Hronově. Byt je v klidné části v osobním vlastnictví, cena 980.000,-.
Tel.602 183 095
* Prodám družstevní byt 3+1 v Novém Městě
nad Metují - Krčíně. tel. 737 216 900
* Prodám byt 1+1 v OV v Hronově s balonem, komorou a sklepem, cca 50 m2. Výtah +
parkování. Výborný stav. Cena 599 tis.Kč. TEL.:
608 66 77 31
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově cca 50 m2 s balkonem, výtah + parkování. Nájem 6000,-Kč +
elektřina + 15 tis. kauce. TEL.:608 66 77 31
* Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 v Náchodě Pražská 1532. Dům je zateplený,plast
okna. Nájem 5000,-Kč. Elektřinu a plyn
(jen plyn.sporák) si nájemník hradí sám.
Kauce 5000,- Kč. Max.pro dvě osoby. mob.:
722 492 612
* Pronajmu slunný byt 3+1 s balkónem
v Náchodě poblíž centra. Byt je po celkové rekonstrukci, nová koupelna s rohovou
vanou. Vybavený je kuchyňskou linkou s vestavěným varným setem. Nájemné 5000,Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 725 557 030 nebo
602 790 044
* Prodáme družstevní byt po celkové rekonstrukci 1+1 , 31,88 m2, v Jaroměři, J. Šímy 778,
8. poschodí. Cena Kč 550 tisíc. Info 733 131 189.
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní vlastnictví v Novém Městě nad Metují. Tel. 777 602 884.
Cena: 1 850 000,- Kč
* Prodám DB 3+1 v Náchodě v ulici Růžová
po celkové rekonstrukci, dům zateplený, plastová okna. Tel. 777 602 884 RK nevolat. Cena:
779 000,- Kč
* Prodám byt v OV 3+1 v Náchodě. Tel.:
608 771 515
* Prodám DB - možnost převodu do OV 1+1,
výměra 37 m2 v Náchodě Bělovsi, po rekonstrukci kuchyň, koupelna a WC, nový kotel.
Velká prosklená lodžie. Tel. 774 311 404, RK
nevolat. Cena: 590 000,- Kč
* Prodám DB 2+1, výměra 47 m2 v Náchodě
na Plhově, plastová okna, opravený výtah. Tel.
777 602 884, RK nevolat. Cena: 630 000,- Kč
* Prodám byt 3+kk v OV Vysokov u Náchoda.
Tel.: 608 771 515.
* Prodám byt 3+1, OV, v centru Náchoda
u polikliniky, plastová okna, dům zateplený. Tel.
777 602 884, RK nevolat. Cena: 930 000,- Kč
* Pronajmu prostorný, světlý byt o dispozici 3+1 (102 m2) umístěný ve 3.NP zděného
cihlového domu, v centru obce naproti gymnáziu v Náchodě. Kauce podmínkou. Tel.
777 602 884 , RK nevolat. Cena: 5 500,- Kč/
měs.+služby
* Pronajmu prostorný, světlý byt o dispozici
3+1 (83 m2) umístěný ve 2.NP zděného cihlového domu, v centru, poblíž náměstí v Náchodě.
Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884, RK nevolat
Cena: 5 000,- Kč/měs.+služby
* Pronajmu byt po rekonstrukci o dispozici
2+kk (65 m2) umístěný ve 1.NP zděného cihlového domu v Náchodě - Bělovsi. Kauce podmínkou. Tel. 774 311 404, RK nevolat. Cena:
4 500,- Kč/měs.+služby
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okrese Náchod výhradně ve správě SBD Náchod.
Uveďte cenu, velikost bytu a jeho vybavení,
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt:
gorceous@seznam.cz

NEMOVITOSTI
* PRONAJMU GARÁŽ V POLICI NAD METUJÍ. Info na tel. 603 441 264
* Prodám stav. pozemek pod zámkem v Náchodě. Tel.: 608 771 515
* Prodám zahradu na Kašparáku 359 m2 (voda
a el.). Cena 180 000 Kč. Kontakt: 608 881 004.

* Pronajmu řadovou garáž v NA na Brance.
TEL.:736 400 558 po 20.hodině
* Prodám stavební parcelu ve Velkém Dřevíči
o výměře 1000 m2, všechny sítě na hranici pozemku. Cena 300 Kč/m2 - dohoda možná. Tel.
603 521 312
* Prodám pozemek pro výstavbu RD o celkové výměře 1165m2, Náchod - Třešinky. Inžen. sítě na hranici pozemku. Tel. 603 165 026,
miskmich@seznam.cz
* Koupím byt, chatu k trv. bydlení, v os.vlast.
bez dluhů 2+1, 1+1 od 45m2 v Náchodě. Hronov a bl.okolí do 650 000 Kč dle stavu bytu.
777 104 584
* Prodám stavební parcelu v Náchodě, rozloha
930 m2, 5 min. od náměstí. Tel. 777 236 224
* Prodám pozemek v průmyslové zóně
o výměře 3146 m2 v lokalitě Krčín - Osma
u N. M. nad Met. Naproti firmě Hronovský
s.r.o.. Tel. 608 505 567.
* Prodám rodinný dům-dvougenerační v obci
Česká Čermná. Velká udržovaná zahrada
v bezprostřední blízkosti lesa na klidném místě. V obci školka, škola, pošta, pohostinství,
obchod. Pro obyvatelé obce možnost jet do Náchoda přes Polsko. Tel 723 183 823

PRONAJMU BYT 3 KK
71 M2 S GARÁŽÍ NÁJEM 4500,- KČ PLUS KAUCE
TAKÉ DISKOTÉKU 90M2 BAR JEVIŠTĚ,
NÁJEM DOHODOU. Šonov u Nového Města n.M.
TEL.732 135 805 NEBO 602 103 775
e-mail milansan@seznam.cz

* Prodám stavební parcelu ve Starkoči u Náchoda. Tel. 724 585 616
* Prodám dům k rekreaci v Bílé Třemešné
u lesa na svahu kopce Zvičína, elektřina 3x25
A, voda 40 m, srubový objekt s podkrovím
na zděném obyvatelném suterénu 45 m2 a nedokončená přístavba, pozemek 571m2. Cena 700
tis.Kč. RK NEVOLAT. TEL.: 776 675 980

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu dlouhodobě občerstvení s celoročním provozem v Deštné v Orl. horách
v blízkosti sjezdovek. TEL.:732 167 291
* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.do
zeleně, + WC, v nově zrek. domě v NA, Šafránice. Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + 600 zál.na el.,
vodu, topení. + kauce., tel. 608 903 050.
* Nabízím k pronájmu nebo společné spolupráci výrobní prostory včetně soc. zařízení.
Plocha cca 600 m2. Lokalita 15 km od Náchoda.
Více info na tel. 774 224 446
* Pronájem prodejny, 32m2, v centru Nového
Města nad Metují.Volejte 731 522 030
* Pronajmu objekt v Náchodě u Vatikánu,
asi 700 m2, vhodné na dílnu, sklad. Dobrý příjezd pro nákladní auto. Cena dohodou. Tel.
776 069 897
* 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 pšenici, ječmen za 380Kč/q. Doprava
možná dle dohody. Tel. 731 133 035

Obec Borová nabízí

PRONÁJEM POHOSTINSTVÍ v obci Borová
Písemné přihlášky podávejte do 30. 9. 2014 na adresu
Obec Borová, Borová 32
nebo na email: borovaunachoda@mymail.cz
Informace na tel.: 603 569 862
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SEZNÁMENÍ

Tel./Fax: 491 424 522

* Prodám atraktivní podzimní/zimní plášť originál, šitý na modní přehlídku. Nutno vidět.
TEL.:606 452 440
* Prodám levně málo používané dubové schody, délka 4 m, šířka 80 cm, výška 2,4 m. Tel.
491 424 754
* Prodám obilí. Dohoda. Tel. 777 074 255
* Prodám ložnici se zdravotními matracemi,
válendu s úložným prostorem, elektrický šicí
stroj skříňový zn LUCZNIK, šatní skříň, stříbrník + skříň - část stěny mahagonové barvy.
Cena dohodou. Tel. 607 951 833 od 14-19 hod.
* Prodám trojkombinaci kočárku CAM DINAMICO r.2012, limitovaná edice s kamínky,
top stav, ježděný 7 měsíců, cena 9 tis.Kč. TEL.:
777 763 879 NUTNO VIDĚT!!!
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou.
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám 2 pánské obleky zn. Blažek - vel.
48 + společenské boty vel.41, 42. Cena dohodou. TEL.:602 848 785
* Pšenici - 400,- Kč /q, ječmen tricitále 400,Kč/q našrotovat + 50 Kč, pytle výměnou nebo
20 Kč. Kocourek, Slavětín. Tel.: 732 381 524,
email vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám měkké i tvrdé dříví v metrech i řezané. TEL.:777 690 390

* Provádím pravidelný i jednorázový úklid
domácností a domků i po malování a rekonstrukci, drobné domácí opravy, praní a žehlení
prádla, praní koberců. TEL.:737 564 496

RŮZNÉ
* Nabízím výuku RJ a NJ pro začátečníky
a pokročilé. Individuální přístup. Nové Město,
Dobruška. Tel.: 739 675 983
* Důchodkyně hledá práci jako strážná,
skladnice, pomocná dělnice, prodavačka
do trafiky. Tel. 723 579 763
* Potřebujete naštípat dříví, posekat trávu
upravit okrasné keře a stromy, drobné zednické práce a jinou pomoc na zahradě? TEL.:
737 452 561 - sms - ozveme se

AUTO - MOTO
* Prodám 4 kusy zimní pneu na ošetřených
discích - 165/70 R13 Renault Megane 79 T.
TEL.:776 492 977
* Prodám RENAULT Clio 1.2, r.v.1991, STK
do 5. 6. 2016, černá metal., naj.92 850 km, bez
koroze. Cena 12 900,-Kč. TEL.:732 878 175

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

KOUPÍM
* Koupím levně pohovku i rozkládací délka
do 170 cm. TEL.: 606 138 471
* Koupím starou pískovcovou dlažbu a pískovcové kameny (opracované kvádry). Může
být i z bouraného domu. TEL.:.: 731 188 066
* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník a bovden od výrobců zn.ITES, KDN, IGRA, IGLA,
OMNIA a SMĚR a jiné TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hotové.
TEL.:724 020 858
* Koupím knihy a časopisy. TEL.: 722 907 510
* Koupím hodiny a hodinky i zn.PRIM.
TEL.:724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštovní známky, Čína, Československo a jiné. Dále
staré obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vybavení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* POZOR! Koupím a hned zaplatím za vaše
staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky
zn. ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN,
MERKUR aj., různé plastové hračky, hodiny,
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní lahve, obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, atd.
Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Automoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, bankovky, mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* Jako fanda značky ČZ koupím případně
ocením motocykly ČZ, i vraky či přestavby,
soutěžní stroje, jakékoliv díly, dobové dokumenty, reklamní předměty, fotky - prostě vše
týkající se ČZ. Tel. 606 515 966
* Koupím cokoliv na motocykly Ogar,
celé stroje, vraky, dobové předměty atd. Tel.
606 515 966
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz,
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

Z VYSOKOVA SE ZTRATILA
FENKA KŘÍŽENÉHO JEZEVČÍKA,
hnědá, 1,5 roků stará, světlé
zeleno-modré oči, jméno Jackie,
na bříšku jizva po kastraci.
O jakékoliv informace prosím
na tel.: 605 201 085.

* ČIVAVA - nabízím odrostlá štěňátka
na mazlení. Očkov., odčervená, s čipy a kupní smlouvou. Odběr ihned. TEL.:603 206 743,
491 426 680

Nový Elton a.s. v Novém Městě
nad Metují přijme:

Seřizovače obráběcího centra
vyučeného v oboru,
nebo s praxí min. 2 roky
Nástup ihned
Informace: pí Martinková tel.
491403 113, nebo eltn@eltn.cz

Přijmu v Náchodě
do pracovního poměru

OBRÁBĚČE KOVU – NÁSTROJAŘE
s praxí na klasických strojích.

Tel.: 723 570 017

PEDIKÚRA
K VÁM DO DOMU

TEL. 604 415 689
HELP FINANCIAL s.r.o.

PŮJČKY
od 5.000 Kč do 50.000 Kč

do 48 po schválení
nejlevnější půjčka na trhu

735 052 729

www.helpﬁnancial.cz

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy od 1,40Kč/m2
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny. TEL.:737 564 496

Koupím starou krejčovskou
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10
22 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
N.Město n/M-Malecí-Kompl. rekonstruované byty,klidná lokalita,pěkné kuchyně,nové koupelny (zděné jádro)..2+1...990.000,-Kč,1+1 ...679.000,-Kč
N.Město n/Met.-Na Františku-Větší RD s krás.zahradou-rekonstruovaný na pension (6 vybav. pokojů se soc.zař.),kuchyně,ob.pokoj ....4,25 mil.Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1+garáž,poz. 1186 m2..2,55 mil.Kč,Hronov-pronájem nových bytů 1+kk až 3+kk ... od 3.000,-Kč/měsíc
Náchod-Rybárna-Větší zděná chata s poz.1.380 m2......430.000,-Kč, Č.Kostelec-Menší RD s pozemky 16.747 m2, klidná lokalita ...........850.000,-Kč
Jaroměř-Dvougener.RD po rekonstr.,pěkná zahrada (1080 m2)....2,7 mil.Kč,Trutnov-Hajnice-Usedlost,komplex 3 budov (zast.480 m2)....2,19 mil.Kč
N.Město n/M-Krčín-Zděný byt 3+kk+garáž...850.000,-Kč,Machov u Hronova-Rekonstr.komer.objekt k výrobě i skladování (680 m2).....3.350.000,-Kč
Č.Skalice-autokemp Rozkoš-prodejní stánek (44m2).....260.000,-Kč,Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné poz.až 1000 m2......od 1,29 mil.Kč
Svinišany u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2....850.000,-Kč,N.Město n/M-ul.Komenského-Pronájem kanceláří (80 m2)......900Kč/m2/rok
Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) s obyt.podkrovím,klid.místo....1.990.000,-Kč, Č.Skalice-Větší RD (5+1) s garáží u náměstí .....1.290.000,-Kč k jednání
N.Město n/M-Bobeček-Zděná chata,sítě,oploc.pozemek 403 m2...400.000,-Kč,Teplice n/M-RD z r.1989-2 byty po 90 m2+suterén......... 2.490.000,-Kč
Lipí u Náchoda - Pronájem rekonstruovaných zděných bytů-garsonka...2.900,-Kč+1.200,-Kč bez el.ener.,byt 1+1 ...4.300,-Kč+1.400,-Kč bez el.ener.

DAVER s.r.o
- realitní kancelář

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Stavíme na dobrém sousedství, lidem
mnohdy pomáháme
říká Alena Bartůňková, která se již
rok den co den setkává s lidmi z Náchoda na místní pobočce alternativního dodavatele elektřiny a zemního
plynu Armex Energy. Pomáhá lidem
i drobným podnikatelům optimalizovat a snižovat náklady na elektřinu či zemní plyn, velmi často se ale
řeč stočí k politice nebo fotbalu.

známí. Co může být lepší vizitkou
než to, že nás někdo doporučí?
Mnohdy se pak s klienty řeč stočí
na místní politiku nebo fotbal či hokej. Stavíme na dobrém sousedství
a lidem mnohdy pomáháme řešit
i jiné věci než jsou účty za elektřinu
nebo plyn. Je to o důvěře, na které
nám záleží.

Vaše pobočka Armex Energy je
v Náchodě právě rok, jak ji lidé
přijímají?
Musím říct, že zpočátku to nebylo
úplně lehké. Přeci jen, na alternativní dodavatele energií kvůli některým firmám, které využívají podomní prodej, se mnozí lidé nedívají
příliš s důvěrou. Museli jsme velmi
často vysvětlovat, že Armex Energy
neposkytuje jen zajímavé ceny, ale
chová se také ke svým zákazníkům
férově
A daří se vám to?
Musím říct, že ano. Chodí k nám
lidé, kterým o nás řekli jejich

Jak si důvěru získáváte?
Jednoznačně naším dlouhodobým
chováním. Díky férovému přístupu
získáváme spoustu zákazníků, kteří u nás zůstávají a doporučují nás
i ostatním.
Začal nový školní rok, chystáte
třeba pro rodiny se školáky také
něco nového?
Víme, že začátek školního roku je
spojen s velkými výdaji. Chceme
proto rodinám se školáky alespoň
trochu pomoci. Pokud se u nás
zastaví, máme pro ně připravený
malý školní dárek.
(pi)

POSVÍCENÍ

Tel./Fax: 491 424 522
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici,
dvůr Rudrova mlýna v Ratibořicích

Neděle 21. září 2014

Oslava ukončení sklizně začne
v 9:30 slavnou mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé
Skalici s krásnou barokní muzikou na motiv kdysi nejslavnější poutnické písně „O Gloriosa
Domina“ od varšavského královského kapelníka Marcina Mielczewského. Asi v 10:30 účinkující
procesím za zpěvu poutnických
písní přejdou do hospody
(Rudrův mlýn v Ratibořicích).
Tam oslava pokračuje hostinou
od 13 - 16 s znovuvzkříšeným
dávným obřadním zvykem
„Tlučení Kohouta“ a s nezbytnou muzikou „při stole“, od zbožných děkovných písní z českých
barokních kancionálů, až po rozverné popěvky a bujaré tance.
K pomlskání (ochutnání)
budou koláče, hnětynky, určitě
i něco od masa! Každá paňmáma
se může blejsknout svými koláčky.
Totiž: vyhlašujeme tímto soutěž
o ty nejvoňavější, co se na jazyku rozplynou! Součástí programu ochutnávka a vyhodnocení soutěže o Posvícenský koláč.

Hlaste se na telefonním čísle 777 347 117
nebo info@barunka.org.
Pořádá Folklorní soubor Barunka, o. s.,
Česká Skalice ve spolupráci se SVČ Bájo Česká
Skalice, městem Česká Skalice, místní římskokatolickou farností a Správou státního zámku
Ratibořice v rámci projektu PRAMENY.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis.

Závody automobilů - Mistrovství České republiky
Miloš Beneš 2x absolutní vítězství.
Milan Stejskal první ve skupině.
Miloš Beneš zvítězil v absolutním
pořadí divize 3, v sobotním i nedělním závodu, a připsal si do průběžného pořadí MMČR 40 bodů. V druhé sobotní tréninkové jízdě zavadil
v pravé zatáčce o pneumatiku, vymeO víkendu 12. až 14. září 2014
proběhne na rybníku Brodský u Červeného Kostelce, již 8. tradiční sraz
lodních modelářů, kteří tu společně
ukončí a pomyslně uzamknou hladinu vody pro letošní sezónu. Sraz
Lodních modelářů pořádají Lodní
modeláři z Náchoda. K vidění zde
budou lodní modely všech možných
kategorií, hlavně pak lodě Offshore,
Crackerboxy ale i makety skutečných lodí, plachetnice a parníky.
Vodní hladina je přístupná všem
modelářům a nadšencům lodních
modelů. Přivítáme zde i kolegy ze
Slovenské Republiky. Zázemí zajišťuje ATC Brodský, který umožňuje

nabíjení pohonných sad přímo
u vody, je zde výborná kuchyně
a přespolním umožňuje ubytování
v chatkách. Zveme a úžasnou podívanou všechny ty, kteří si chtějí společně zajezdit s RC modely lodí či se
pokochat krásnými výtvory modelářů z celé republiky.

V sobotu 23. 8. se v Novém Městě
nad Metují – Krčíně, uskutečnil
již třetí ročník turnaje ,,starších
dam“ v národní házené pod názvem AUTEX-BABY CUP 2014.
Za vydařeného počasí se sešlo
celkem sedm družstev ,,starších
dam“ a své síly hráčky poměřily
ve dvou skupinách. Nutno dodat, že
některé ani po letech neztratily nic
ze své aktivní házenkářské minulosti a bylo na co se dívat.

SLEVA
- 20 %
0,
9
9
2
1

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711
Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

-

v Bratrušově byl Milan Stejskal (Fiat
131 Abarth). Po problémech s motorem v Brně (kompletní repase) a spojkou (kompletně nová), která nezvládla
výkon nového motoru na Ecce Homo,
měl Milan Stejskal příležitost se v letošní sezóně poprvé svézt. S výkonem
Fiatu 131 Abarth po repasi motoru,
výměně spojky a dalších komponentů
byl spokojen. V sobotním i nedělním
závodu získal první místo ve své skupině historických automobilů.
Výsledky sobota + neděle: 1. Beneš
Miloš, 2. Komárek David, 03. Janík
Václav
Průběžné pořadí MMČR: 1. Beneš
Miloš 140, 2. Janík Václav 124, 3. Komárek David 102.
text a foto: Roni Dietrich

AUTEX-BABY CUP 2014

Vyberte si to správné jízdní
kolo! DOSTANETE SLEVU 20%

15 490 ,-

zující průjezd zatáčkou a rozbil přední
blatník na Oselle. Do první závodní
jízdy byla Osella FA30 opravena a Miloš Beneš v obou závodních jízdách
zvítězil. V nedělní v první závodní
jízdě dojel Miloš Beneš se ztrátou 0,3
vteřiny za Davidem Komárkem (Norma M20FC Evo), ale druhou závodní
jízdu dojel s náskokem 3,55 vteřiny.
V součtu obou závodních jízd zvítězil
v absolutním pořadí.
V průběžném pořadí MMČR má Miloš
Beneš (GMS Racing
team) 140 bodů.
Druhým
pilotem
GMS Racing teamu

V čase atomových hodin se ty
sluneční (založené na určování času
pomocí zdánlivého pohybu slunce)
zdají být opravdovým anachronismem. A je to pravda, když si uvědomíme, že nejstarší sluneční hodiny
jsou datované již v době 5000 let
před naším letopočtem (archeologické vykopávky v Irsku). Ale čas
ukazují stále... Důkazem jsou i sluneční hodiny v Novém Městě nad
Foto Mirek Brát
Metují.

Do finále se nakonec probojovala družstva Sokola Krčín a SK
Náchod, kde si vítězství a putovní
pohár vybojovaly ženy SK Náchod
poměrem 10:6.
Na obr.: Stojící: Jitka Výborná, Zuzana Vorlíčková, Kateřina Jelínková,
Šárka Posnarová (Tinsová), Miroslava Koumarová, Žaneta Václavková
Dole: Radka Balcarová (Vorlíčková),
Jana Štěpánová (Krejsová), Lenka
Vintrová, Marcela Tučková

ECHO

www.novinyecho.cz

SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete? kotvíte? šroubujete? vrtáte?
navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 18 let v Náchodě
Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
04 233 900
0
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604

www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Měníme s Vámi Náchod k lepšímu
Do politiky jsem vstoupil, protože si myslím, že je mnohem lepší
aktivně měnit věci k lepšímu, než
jen pasivně nadávat. Nyní mám
možnost vnímat politiku zároveň
jako poslanec i jako starosta města Náchoda. Takové vnímání vás
velmi obohacuje a navzájem se
doplňuje. Každý den je vyplněný
něčím novým. Neustále jste v kontaktu s lidmi a věci, které prosadíte,
se daří i rychle uskutečňovat. Navíc, v komunální politice neplatí,
že tenhle chodník je „pravý“ nebo
„levý“, platí, že tenhle chodník je
potřebný. V komunální politice je
stále nutné nacházet kompromisy
za pomoci obyčejného selského rozumu. Dobrý pocit mám z Náchoda, kde se podařilo realizovat řadu

akcí. V mém pohledu je politika týmová práce a proto chci nyní představit alespoň část týmu, který bude
usilovat o vaši přízeň v podzimních
komunálních volbách v Náchodě.
Naším programem je pokračování
pozitivních změn ve městě za uplynulé období. Změnili jsme Náchod,
vrátili jsme náchodské komunální politice vlídnost, vstřícnost
a diskuzi. Náchod už nebalancuje
na hraně politické kultury. Aroganci jsme nahradili diskuzí. Prosadili
jsme věci, které nebyly v Náchodě
dlouhodobě řešeny. Výsledkem je
nové autobusové nádraží, prameník IDY, rekonstruované náměstí,
změny v dopravě, opravené ulice…
Náchod pro nás není jen centrum města, ale i okrajové oblasti,

o jejichž rozvoj cíleně pečujeme.
Investice do oprav komunikací byly
rovnoměrně rozděleny do celého katastru města. Každý, kdo v Náchodě
žije a podniká, je naším partnerem.
Náchodská radnice je fungujícím
servisem pro občany. Podporujeme
další rozšiřování nabídky náchodských sportovišť pro všechny věkové
generace. Řešíme problematiku sociálně vyloučených enkláv. Budeme
i nadále zlepšovat informovanost
občanů o práci samosprávy a podporovat přívětivý výkon agendy
městského úřadu vůči všem skupinám obyvatel. Podporujeme přípravy silničního obchvatu města. Měníme s Vámi Náchod k lepšímu!
Jan Birke, starosta Náchoda
a poslanec PS PČR

Kandidátku České strany sociálně demokratické do komunálních voleb v Náchodě tvoří členové ČSSD i kandidáti bez
politické příslušnosti. V první desítce kandidátů najdete: (zleva) Pavla Sokoláře, Bc. Tomáše Magnuska, Marka Dvorského,
MUDr. Ladislava Tichého, Jana Birke, Bc. Michala Bráta, Mgr. Denisu Pokornou, Ing. Jana Čtvrtečku, Mirka Bráta.

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke

Zednické práce
od A do Z
Tesařství, obklady, dlažby,
sádrokartony, klempířství

TEL.: 776 587 700

www.janbirke.cz

Všestranná sportovní příprava dětí
Kde: Sokol Běloves
Kdy: Pondělí 16:30-17:30 (děti 6-10 let), Středa 16:30-17:30 (děti 3-5 let)
Těší se na Vás Jana (trenérka školená na FTVS)
Informace na tel. 776 031 476

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180

WWW.VYCHODOCESI.COM

NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
- Bez nahlížení do registru
- Vyplacení do 24 hodin
Vyplácení exekucí, konsolidace
úvěrů až do výše 300tis. Kč

Pro rodiče školáků
máme nyní dárek.
Zákaznické kontaktní místo

Zastavte se u nás!

Náchod
ARMEX ENERGY, a.s.
Tyršova 61
547 01 Náchod

www.armexenergy.cz
inzerát podval Náchod 270x100 mm.indd 1

ARMEX ENERGY
Váš spolehlivý dodavatel plynu a elektřiny

18. 8. 2014 14:45:09

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

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

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327

PO

ZŮSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

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

Nebankovní půjčky

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

- pro zaměstnance, důchodce,
MD, podnikatele

tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči
o klienta po uzavření této smlouvy.

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN
Potřebujete peníze?

•Masážní salon•

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY

Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohlednice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00
PÁ 9.30 - 13.00

* stěhování bytů,
kanceláří a nadměrných
předmětů
* zámečnické práce
* drobné stavební práce

Spolehlivě

Diskrétně

VÝKUP POUŽITÉHO NÁBYTKU A STAROŽITNOSTÍ

24 hodin denně

Masáže-provás

snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Nabízí masáže:
relaxační•sportovní•medová
baňkování•lávové kameny
Dornova metoda•reflexologie
tel.: 777 559 068
www.masaze-provas.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Nový občanský zákoník 24.
Spoluvlastnictví a NOZ část. I

Nositelem práv a povinností,
u kterých to jejich povaha připouští,
může být více osob. Tím základním
právem, u kterého se s touto situací setkáváme, je právo vlastnické.
Společně s někým jiným je ovšem
možné sdílet i jiná práva (např. právo
nájmu, služebnosti či věcná břemena),
ale také povinnosti typicky v případě
spoludlužníků.
Pokud určitou věc vlastní více osob,
přináší sama o sobě tato skutečnost
v praxi mnoho problémů. Na prvním
místě totiž musejí při nakládání (prodeji, zatížení apod.) s danou společnou
věcí vystupovat všichni jednotně.
Odlišně tomu však je při běžné správě
dané věci (např. oprava okapů společné
nemovitosti apod.). V těchto situacích
o věci rozhodují spoluvlastníci většinou
hlasů podle velikosti podílu. NOZ ale
neumožní, aby se několik vlastníků
s nadpolovičním podílem domlouvalo
na správě nemovitosti bez ostatních.
Zákon totiž vyžaduje, aby se všichni
spoluvlastníci vzájemně informovali při
každé potřebě rozhodnutí o společné
věci (vyjma např. neodkladné opravy
z důvodu havárie). Ten, kdo při neodkladné záležitosti o správě nerozhodoval, se může do 30ti dnů domáhat, aby
jej rozhodnutí ostatních nezavazovalo
(např. v situaci, kdy ostatní spoluvlastníci rozhodnou neodkladně o zbytečné
a předražené opravě střechy společného
domu apod.).

Další
kategorie
rozhodování
(kromě nakládání se společnou věcí
a běžné správy) se týká tzv. významných záležitostí, jde zejména o podstatném zlepšení nebo zhoršení věci,
změnu účelu či její zpracování. O těchto
důležitých otázkách musí rozhodnout 2/3
spoluvlastníků (opět počítáno dle výše
jejich podílu). Přehlasovaný spoluvlastník
má pak také právo domáhat se, aby o dané
významné otázce rozhodl soud nebo aby
jej vyvázal z případné povinnosti, která
pro něj z rozhodnutí vyplývá (nejčastěji
úhrady nákladů na rekonstrukci apod.).
Základním pojmem spoluvlastnictví je
podíl, který vyjadřuje míru, jakou se
každý ze spoluvlastníků podílí nejen
na nákladech, ale i případných výnosech
z dané věci.
V dalším díle budou upřesněny
způsoby, jak se lze ze spoluvlastnictví vyvázat. Tím základním je ovšem
převod spoluvlastnického podílu.
Převoditelnost byla starým občanským
zákoníkem omezena tak, že při úplatném převodu bylo nutné podíl nejprve
nabídnout ostatním spoluvlastníkům.
Tato povinnost od 1. 1. 2015 (rok
po účinnosti NOZ) již platit nebude.
Pokud tedy nyní plánujete převod spoluvlastnického podílu a nechcete jej
nabídnout spoluvlastníkům, je lepší
s prodejem počkat.
JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář JUDr. Renaty
Dobývalové

Kollárova 1790, Náchod

NALOŽTE NÁM
CO UNESEME
Kompletní sortiment LED osvětlení:
- LED žárovky včetně svíček a miňonek
- LED bodové osvětlení
- LED pásky včetně příslušenství
- LED vestavná stropní svítidla
- LED reflektory
- LED průmyslové osvětelní
- LED zářivky
Výhradní zastoupení pro interiérové
a exteriérové LED osvětlení značky
Spectrum LED

Provádíme zemní práce
smykovým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání
zeminy a jiných
sypkých materiálů.
Vytrháváme
kořeny.

TEL.: 602 145 222

www.spectrumled.cz

Nabízíme Vám následující služby:
- poradenství v oblasti LED osvětlení
- zpracování světelného projektu
- kalkulace výhodnosti změny osvětlení
- zapůjčení osvětlení pro vyzkoušení

Předváděcí místo a vzorková prodejna:
Nádražní 219 (bývalý Městský klub)
Nové Město nad Metují

e-shop: www.ledprovas.cz
email: obchod@ledprovas.cz
tel.: 602 107 706, 774 814 457

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 48,-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

Spol. Ariatex s.r.o. zabývající se výrobou
ložního povlečení a spodního prádla
hledá pracovníky na tyto pozice:

(bývalé VČE Plhov)

Malá výrobní firma přijme
konstruktérku střihů
Požadavky: zkušenosti
z textilní výroby,
řidičský průkaz skupiny B
Kontakt : 777 737 122,
info@arca-trade.cz

Firma ROUSEK s.r.o.
N. M. n. Met.
Výrobce zdravotnických
lehátek přijme:

1) Vyučeného zámečníka
2) Administrativní sílu
- Práce v programu
Money výhodou.
U obou profesí požadujeme
poslední 2 roky práce v oboru.

Životopisy zasílejte na:
zamestnani@rousek.eu

SKLADNÍK
Požadujeme:
• Pracovitost, spolehlivost, fyzickou
zdatnost
• Oprávnění pro řízení VZV
• Praxe ve skladové logistice a řízení
VZV min. 2 roky
• Uživatelská znalost skladové techniky
a emailové komunikace/PC
• Praxe se skenerem
• Řidičské oprávnění sk. B
• Čistý trestní rejstřík
Nabízíme:
• Práci ve stabilní společnosti
- dlouhodobá spolupráce
• Příjemné pracovní prostředí
• Dobré platové ohodnocení
• Základní plat + prémie

TECHNOLOG TEXTILNÍ
VÝROBY
Náplň práce:
• Spolupráce při vývoji nových produktů
• Zpracovávání technické dokumentace
a příprava podkladů pro výrobu
• Komunikace s dodavateli
• Koordinace a řízení zakázkové výroby

• Kontrola průběhu výroby v teritoriích
• Kontrola, testování vzorků
a vyhodnocení kvality produktů
• Produktová školení našich obchodníků
a VIP klientely
Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ textilního směru
• Znalost textilního zboží a textilního
zkušebnictví
• Obchodní znalosti a schopnosti
• Velmi dobrou znalost práce na PC
- graﬁcké programy (Corel), Word,
Excell, Outlook
• Praxi v oboru
• Samostatnost a časovou ﬂexibilita
• Komunikativnost, systematičnost,
důkladnost, organizační schopnosti
• Logické a tvořivé myšlení
• Znalost anglického jazyka
na komunikativní úrovni
• Řidičský průkaz skupiny B
• Trestní bezúhonnost
Nabízíme:
• Zajímavé platové ohodnocení
• Možnost profesního rozvoje
• Služební cesty
• Přátelský, inspirující a dynamický
pracovní kolektiv
• Základní plat + prémie

Kontakt: info@ariatex.cz, elena@ariatex.cz

SLEVA

40%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02
platnost do 27. 2. 2015 r.

Tel: 775 970 295

Kompletní údržba zahrad
Sekání trávy
Tel. 724 173 560

Škola bruslení je opět tady !!!
Novou bruslařskou sezonu zahajujeme dne
7. 9. 2014 v 9:15 na Zimním stadionu v Náchodě a v 9:45 na ledě. Veškeré další informace najdete na našich internetových stránkách
www.brusleniskola.cz.
Přihlášky prosím zašlete co nejdříve nejdéle
do 6. 9. 2014.
Na vaši účast se těší trenérky školy bruslení

ECHO

www.novinyecho.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD
 veškeré stavební práce, hydroizolace,
instalatérské a topenářské práce,
zemní práce, doprava (kontejner
+ hydraul. ruka) půjčování lešení
a závěsných lávek

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Přijmeme

Tel./Fax: 491 424 522
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DÍVKA ECHA

BEZPEČNOSTNÍ
PRACOVNÍKY
ZÍSKEJ STABILNÍ PŘÍJEM,
NÁSTUPNÍ BONUS
A DALŠÍ BENEFITY.
NABÍZÍME:
X náborový příspěvek 2 000 Kč
X stabilní příjem
X na míru připravený

adaptační program
X vzdělávání
X rozmanitou možnost růstu

POŽADUJEME:

trestní bezúhonnost

Volej zdarma: 800 111 112

E-mail: nabor@m2c.eu | www.m2c.eu

LENKA

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.
tel./fax: 491 428 440

12. KOSTELECKÉ POSVÍCENÍ
& XI. HUDEBNÍ FESTIVAL F.I.A. TŮMY
12. – 14. 9. 2014
Součástí akce je 1. umísťovací výstava opuštěných pejsků
ze Psího domova v Lukavici.
Určitě přijďte v sobotu 13. 9. 2014 ve 14.00 hodin
na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí.
A třeba právě Vy nabídnete domov opuštěnému pejskovi nebo štěněti….

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

Klub UFO Záblesk
MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
ZA INTERNETOVÉ CENY
www.MARCONABYTEK.cz

V Jaroměři zahájil činnost nový klub, který chce sdružovat badatele a zájemce starší 15-ti let. A předmět bádání? Veskrze zajímavý! Klub UFO
Záblesk se chce totiž věnovat paranormálním aktivitám a záhadám typu
neidentifikovatelných létajících předmětů, kruhů v obilí atd.

www.cssd-nachod.cz

č.1, září 2014

Místní organizace ČSSD NÁCHOD

Co mě před volbami trápí? Zkušenosti z nedávného setkání, kdy jsem slyšel
z více úst slova chvály a ujištění, že nás
ten a ten určitě bude volit. Poděkoval
jsem a zeptal se přímo, jak s takovým
jasným rozhodnutím dotyčný volič naloží? Odpovědí mi byl překvapený úsměv
a ujištění: „Vás, pane starosto, zaškrtnu
na kandidátce a už nikoho jiného!“ Taková důvěra ve vaši osobu vždy potěší,
ale mě taková odpověď (mimochodem
nebyla to ojedinělá reakce, kterou jsem

zaznamenal) trápí. Princip zastupitelské
demokracie staví schopnost prosadit správné věci vždy na týmu. Sám nejste nic, byť
budete populární a oblíbený. Váš tým musí
totiž získat maximum mandátů v městském zastupitelstvu. Jen tak můžete sestavit koalici s podobně úspěšnými subjekty.
Před volbami mě tak trápí obava, aby lidé
nerozmělnili v drobné svoji podporu, aby
nepromarnili svůj hlas hromaděním preferenčních hlasů jedinému kandidátovi.
Snažím se všem vysvětlovat, že pokud je
jim sympatická strategie, kterou uplatňuje v náchodské komunální politice Česká
strana sociálně demokratická, aby v podzimních komunálních volbách volili celou
naši kandidátku zaškrtnutím v příslušném
políčku. To je maximálně efektivní předání
volebního vzkazu od voliče směrem k nám.
V takovém způsobu volby je také názor voliče „nejvíce slyšet“ a přináší největší užitek
těm, které chce ve volbě podpořit. V našem
týmu, který mám tu čest vést do podzimních komunálních voleb v Náchodě, je řada
schopných lidí, kteří si zaslouží vaši pozornost. Podpořte nás tedy jako celý tým.
Takovou volbou nejlépe řeknete: Starosto, děláš svoji práci dobře a můžeš počítat
s naší důvěrou. Jen s takovou Vaší podporou mohu prosazovat pozitivní a vstřícnou
politiku v Náchodě i v dalším období.

Jmenuji se Radka Stolinová, je mi 41 let.
Od svého narození bydlím ve Velkém Poříčí. Jsem vdaná a s manželem vychovávám
3 dcery. Vystudovala jsem Střední zemědělskou školu - obor veterinární v Hradci
Králové. Jsem kamarádská, ctižádostivá,
houževnatá, otevřená. Ráda cestuji, jezdím
na kole, lyžuji, tancuji, poznávám nové lidi,
nová místa. Nesnáším faleš, přetvářku, pomluvy, lež a lenost. Od roku 2002 pracuji
na poště ve funkci poštovní doručovatelky.
Ve svém zaměstnání jsem neustále mezi lidmi různých věkových kategorií. Svěřují se
mi se svými radostmi, starostmi, problémy,
ale i s tím co je trápí ve společenském životě.
Získávám tím velký společenský přehled.
To je důvod proč jsem se rozhodla kandidovat a podílet se na řešení problémů všech
občanů. Jsem členkou ČSSD, ale neposuzuji
lidi podle toho, v jaké jsou politické straně,
ale podle charakteru a toho co jsou schopni
udělat pro spokojenost nás všech. Zvu vás
k volbám a je na vás, komu dáte hlas. Přeji
vám při výběru kandidátů šťastnou ruku!

VOLTE
KANDIDÁTKU
ČSSD
VE VELKÉM
POŘÍČÍ

Jan Birke, starosta Náchoda
a lídr kandidátky ČSSD,
www.janbirke.cz

Místní organizace ČSSD BROUMOV
Program sociální demokracie v Broumově považuje za jeden z hlavních pilířů
zlepšení bezpečnosti v našem městě. Jsem
přesvědčen, že kromě zvýšeného dohledu
nad bezpečností ve městě (spolupráce státní
a městské policie, kamerový systém apod.)
je nutné se zaměřit na samotné příčiny kriminality a porušování veřejného pořádku.
V Broumově je nutné jasně popsat a určit
lokality, kde dochází ke zjevnému či skrytému vzniku sociálně vyloučených lokalit.
Pokud budou v takové oblasti hlavními obyvateli Romové, mluvme potom zcela jasně
o romské vyloučené lokalitě. Dokážeme – li
si definovat, kde takové lokality jsou, můžeme na ně zaměřit naši pozornost. Můžeme tam směřovat objektivy bezpečnostních

Místní organizace ČSSD VELKÉ POŘÍČÍ

kamer i rajóny posílených policejních hlídek. Je dobré se nechat inspirovat i příklady
měst, které úspěšně řeší podobné problémy.
Jedním z nich je i Náchod, kde jsem o možnostech, kterými mohou místní samosprávy
zlepšit bezpečnostní situaci v konkrétních
lokalitách, jednal s populárním náchodským starostou Janem Birke. Výhodou setkání (viz. fotografie) byla i skutečnost, že
byl přítomen také generál Martin Červíček,
krajský policejní šéf Královéhradeckého
kraje. Témata nástrojů samotných samospráv tak bylo možno kombinovat i s tématy
spolupráce městských policií a Policie ČR.
lídr kandidátky ČSSD pro volby
do Městského zastupitelstva v Broumově
Ondřej Habart.

Místní organizace ČSSD JAROMĚŘ
Jaroměř je již roky zatížena tranzitní kamionovou dopravou. Město potřebuje dálnici a obchvat. Tyto stavby jsou dlouhodobě
naplánované v dopravních koncepcích, ale
zahájení výstavby se neustále protahuje.
Dálnice D11 měla být dostavěna již před
několika lety až ke hranicím s Polskem. Bohužel, stále zbývá dobudovat 67 kilometrů.
Sleduji dlouhodobě dostavbu D11 a jediné
co vidím, je neustálé oddalování termínů.
Aktuální termín dostavby k Jaroměři je stanoven na rok 2019. Problémem nejsou finance, ale nepřipravené projekty ŘSD a nevykoupené pozemky. Od roku 2006 - tedy 8
let se s D11 nic nestalo, politici mluví jak je
potřeba dálnici dokončit ale bez výsledku.
Až poslední dobou se podařilo dosáhnout
dohody napříč politickými stranami a začít

alespoň dostavbu do Hradce Králové s příslibem urychlení další dostavby. Sice se dostavba zatím posledního úseku o 3 měsíce
opozdila, ale alespoň nějaký posun. Jaroměř samozřejmě nepotřebuje pouze dálnici
s obchvatem, ale je potřeba opravit i silnice
a ulice ve městě. Nejhorší cestou v Jaroměři-Josefově je ulice Rudé armády vedoucí
na Rasošky. Jako zástupci města budeme aktivně spolupracovat s krajem, vládou i ŘSD,
aby se co nejrychleji zlepšil stav silnic a byla
urychlena dostavba dálnice, která odkloní
těžkou dopravu a zkvalitní a zklidní život
ve městě. Nebude to lehká práce a výsledky
nebudou vidět ihned, ale nakonec uspějeme
- to mohu s klidným svědomím slíbit.
Ing. Vladimír Fibiger,
foto archiv

www.cssd-nachod.cz
Místní organizace ČSSD NOVÉ MĚSTO nad Metují

Celková dopravní situace v Novém Městě nad Metují je velice komplikovaná především díky tranzitní nákladní dopravě.
O obchvatu města se ve městě mluví již
téměř půl století, rychlejší a průchodnější
varianta přeložky silnice I/14 zase naráží
na odpor určité části obyvatel. Většina tranzitní dopravy tak nadále povede ulicí Náchodskou, která již dávno připomíná spíše
tankodrom než silnici. Dobrou zprávou

v této situaci je, že Královéhradecký kraj využívá posledních prostředků z EU z končícího
programovacího období a zařadil mezi priority i rekonstrukci Náchodské ulice. V současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
Celkové náklady této rekonstrukce se odhadují téměř na 40 milionů Kč, zahájení prací
na jaře 2015. Rekonstrukce silnice řeší šířkové
uspořádání ulice Náchodská, vozovky a odvodnění silnice III/28520. Zásadní je zejména
zúžení stávající vozovky a návrh parkovacího
pruhu. Podstatná je rekonstrukce železničního nadjezdu, která umožní současný průjezd
vozidel v obou jízdních pruzích. Délka řešeného úseku silnice III/28520 je 860 m, od křižovatky u Papežů až za železniční nadjezd směr
Vrchoviny. Součástí stavby je i vybudování
nové silniční kanalizace, přeložka vodovodu
a dalších sítí. Město se na rekonstrukci podílí výstavbou chodníků a veřejného osvětlení.
Rekonstrukce bude velice náročná, protože
zasahuje nejen do silniční sítě, ale i do železniční dopravy. Výrazně ovlivní život nejen
obyvatel ulice Náchodská, ale i ostatních částí
města. Rekonstrukce neřeší celkovou katastrofickou dopravní situaci ve městě, ale určitě
přispěje alespoň k částečnému zlepšení životních podmínek obyvatel této části města.
Věřím, že v dohledném horizontu bude následovat i rozumné řešení odklonu tranzitní
nákladní dopravy z města.
PharmDr. Jana Třešňáková,
radní Královéhradeckého kraje

Místní organizace ČSSD POLICE nad Metují
Sociální demokraté v Polici nad Metují
v minulých čtyřech letech aktivně pomáhali
celé řadě občanských sdružení s vyřizováním žádostí o získání příspěvku od Královehradeckého kraje na jejich činnost. V Polici
tento příspěvek získali hasiči, fotbalový klub
Spartak, AMK Police, sousední město Hronov na pořádání taneční soutěže Hronovské
Jablíčko ale i dnešní chlouba našeho města
Muzeum papírových modelů. Směřujeme
naši pozornost také na podporu dětí a mládeže. Každým rokem pořádáme florbalový
turnaj pro mládež, povedená byla drakiáda s ukázkou leteckých modelů v činnosti
a předvedením vlastnoruční výroby draků. Několikrát přijal naše pozvání hejtman
Královéhradeckého kraje Lubomír Franc,
aby s námi diskutoval o dění v našem městě i celém regionu Broumovského výběžku.

V nadcházejících podzimních komunálních volbách do Městského zastupitelstva
v Polici nad Metují budeme usilovat o získání dostatečného počtu mandátů, které by
nám umožnily aktivní podíl na řízení města i pozitivní ovlivňování života jeho obyvatel. Jsme hrdí na to, že sociální demokraté z Police nad Metují jsou jednou z 1285
kandidátních listin, které podává ČSSD
v rámci celé ČR (celkem se jedná o 16 073
lidí, kteří jsou na těchto kandidátních listinách) Naše hodnoty, které prosazujeme
v komunální politice, jsou totožné s hodnotami, které si Česká strana sociálně demokratická vytyčila: Úcta k člověku, svoboda
a odpovědnost, rovnost, solidarita, sociální
spravedlnost, trvale udržitelný rozvoj, humanitní demokracie.
Radek Starý (foto via cestotip)

Místní organizace ČSSD MEZIMĚSTÍ
Každý z nás někam patří. Všichni jsme se
někde narodili, někde jsme vyrůstali, chodili do školky, školy, do zaměstnání. Každý z nás má svá oblíbená místa, kde tráví
svůj volný čas, kde má své přátele, kamarády
a kde se cítí spokojený, kde je prostě doma.
Žiju v Meziměstí od svého narození již
téměř 50 let. Pamatuji, že jsem navštěvoval
dětské jesle v prostorách dnešní knihovny.
Znám to ale spíše z vyprávění jiných… Zato
mateřskou školku si již pamatuji i s významnými detaily. Zde jsem například získal svůj
první steh na rozbitém obočí, to se nedá
zapomenout. Základní školu mám ve vzpomínkách dodnes. Často si vzpomenu na učitele – především na ty více hlučné, v paměti
mi stále zůstal laskavý přístup paní učitelky
v první třídě, nezapomenu přísný pohled
pana ředitele… To všechno je pravidelným
tématem na třídních srazech. Pamatuji si, že
v Meziměstí a jeho okolí byla celá řada prosperujících podniků - Veba, Strojtex, Depo,
Kovodružstvo, JZD, ZZN, Lesní podnik ….
Nákupní středisko nám závidělo široké okolí. Místní obyvatelé zde měli práci a nemuseli za ní dojíždět. Zábava? Divadlo tzv.
praskalo ve „švech“ vždy, když zde byly plesy, taneční zábavy a čaje. Tancovalo se i v tělocvičně a v provizorce. Rybáři, sportovci,
myslivci, svaz žen, motoristé, divadelníci
a řada dalších spolků, Ti všichni organizovali kulturní vyžití a volný čas v Meziměstí. Jak
říkával pan Werich: „Po práci legraci“. I když

to byl tenkrát složitý režim, měli k sobě lidé
blíž a snažili se si více pomáhat. Vím, že
dnes je jiná doba, ….. přesto si myslím, že
bychom zase k sobě měli najít cestu, ochotu
a vzájemné porozumění, aby se nám v Meziměstí žilo stále lépe. Těší mě, že mám kolem sebe spoustu lidí, kteří dokáží přispět
svým dílem k tomu, abychom si společně
mohli říci: „Jsme tady doma a něco jsme pro
toto místo udělali“. Jsem hrdý na to, že si
můžu říkat „Meziměšťák“.
Pavel Hečko, lídr kandidátky ČSSD
pro podzimní komunální volby 2014

Místní organizace ČSSD HRONOV
Zastupitelstvo v Hronově má 21 členů.
Po celé volební období v něm za Českou
stranu sociálně demokratickou pracovali ing. Jaroslav Jeništa, MUDr. Jan Kříž
a Mgr. Věra Řehůřková. ČSSD měla i zástupce v Radě města, byla jím Věra Řehůřková. Jsme rádi, že jsme se mohli podílet
na rozvoji našeho města. Máme radost ze
zateplených a opravených budov všech školských zařízení. Školy, školky i budova pro
knihovnu, Domino a ZUŠ mají lepší interiéry, nová okna, krásné fasády. Podařilo
se rozšířit síť cyklostezek, opravovat komunikace i budovat veřejné osvětlení. Začali
jsme i s rekonstrukcí parku Aloise Jiráska a
opravili některé mosty. Domov odpočinku
ve stáří Justýnka má nový evakuační výtah,
školky v Hronově dopravní hřiště a i některá

další dětská hřiště v Hronově mají nové vybavení. Po dlouhém úsilí se zdařilo zrealizovat vybudování kanalizace ve Zbečníku
a spojit ho i s rekonstrukcí vozovky, s novými chodníky, veřejným osvětlením a novými
autobusovými zastávkami. Po celé volební
období jsme podporovali všechny sportovní a kulturní akce, i programy, které byly
zaměřeny na mládež. Ve spolupráci s partnerskými městy v Polsku jsme si „sáhli“
i na evropské peníze. Mám radost ze všeho,
co se nám podařilo. Děkuji za spolupráci kolegům z rady i zastupitelstva i pracovníkům
úřadu. Děkuji i vedení města za snahu řešit
potřeby základních a mateřských škol, které
byly mojí volební prioritou.
Věra Řehůřková, předsedkyně MO ČSSD,
(foto via kralovehradecky.cz)

Placená příloha novin ECHO, připravil Okresní výkonný výbor ČSSD v Náchodě ve spolupráci s místními organizacemi ČSSD náchodského okresu.

