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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

Příkopy 1831, Náchod (Plhov),
e-mail: info@bucur-nabytek.cz
tel.: 491 422 516

SLEVA 20%
NA CELÝ SORTIMENT SEDACÍCH SOUPRAV
NĚMECKÉHO DODAVATELE STEINHOFF
OD 01. 09.  31. 10. 2015
www.bucur.cz
PLNĚNÍ KLIMATIZACE

Vyměňte svůj mobil za nový

TOTÁLNÍ

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!
OKNA – plastová – hliníková – dřevěná
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA
VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC
– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY
www.myhaus.cz
Na Kozinku 13, 549 31 Hronov
www.vsmix.cz
Tel.: 774 701 717
e-mail: info@vsmix.cz

Vyberte si u nás nový 4G LTE telefon
a dostanete recyklační bonus za váš současný:

VÝPRODEJ
TÍLKA .............. 99,TRIČKA ........... 199,MIKINY........... 299,RIFLE .............. 299,Náchod, Plhovská 695
(naproti Itálii)
www.kramjeans.cz

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

26 000 VÝTISKŮ

3 600 Kč
-1 000 Kč recyklační bonus

2600
Samsung GALAXY
Core Prime VE

Pro více informací navštivte naši O2 Prodejnu
Palackého 20, Náchod.

Opožděný start
náchodského bazénu
Z důvodu probíhajících stavebních prací v objektu krytého plaveckého bazénu v Náchodě (zateplení
a výměna oken v bazénu), a především s ohledem na komplikace
na straně dodavatele stavby, bude
jeho letošní sezóna zahájena až 5.
října 2015. Sportovní zařízení města Náchoda se omlouvají všem návštěvníkům za tuto komplikaci. Pro
příznivce plavání je naopak prodloužen provoz Jiráskova koupaliště
v Náchodě do 13. 9. 2015.

Gate

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

Ve školním roce 2015/2016 zahajujeme
již pošestadvacáté

KURZY
angličtiny (1. až 4. ročník)
němčiny (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurz

Kurzovné za pololetí: 1.690,- Kč

Přihlášky:

Historickým šperkem v rámci letošní
letecké přehlídky CIAF byl bezesporu Messerschmitt Me-262, který se
stal prvním prakticky použitelným
proudovým stíhacím letounem v historii. Nasazen byl i při snaze němec-

ké armády potlačit pražské povstání
v květnu 1945. Na královéhradeckém
letišti dotvořila kolorit v okolí Me
- 262 i další historická technika, například se jednalo o vozidlo Kdf 82.
Foto Mirek Brát

Telefonicky: A - 491 423 077 nebo 603 493 780
N - 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

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Výstava ŠOA

VZPOMÍNÁME
paní Hedvika Lukášková
z Přibyslavi dožila 100 let.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

VZPOMÍNÁME

Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, už
není naděje. Prázdný je domov, smutno je v něm, cestička
k hřbitovu zůstala jen.
Dne 12.9.2015 uplyne 1 rok od doby, kdy nás navždy
opustil náš manžel, tatínek a dědeček,

pan Jaromír Novotný.

Hotel Hron v Náchodě

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodina

přijme Kuchaře.

„Cesta „v městských lesích
tivity spojené s péčí o les. Doplňme, že
CESTA z.s. Náchod je denní stacionář
a zároveň odlehčovací služba pro osoby
s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením.
Foto archiv LMN
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V pevnosti Dobrošov se
ve dnech 12.-13 září uskuteční Výstava ŠOA – osudy náchodských
židů během holocaustu. K vidění budou exponáty a fotografie
vztahující se k náchodské židovské obci. Výstava je připomínkou
smutného výročí 80 let od vydání
Norimberských rasových zákonů. Vstup na výstavu je zdarma.
Zveme tímto i náchodské školy
na edukační program pořádaný
Regionálním muzeem v Náchodě. Termín edukačního programu po domluvě s Mgr. Barborou
Stehlíkovou, která Vám zároveň
podá i bližší informace (email:
barbora.stehlikova@seznam.cz).

Dne 16.září 2015 by se

Klienti občanského sdružení Cesta z.s. Náchod navštívili náchodské
městské lesy.V lokalitě Montace se tak
mohli na vlastní oči přesvědčit, jak probíhá těžba dřeva a sledovat i další ak-

Tel./Fax: 491 424 522

Praxe nebo vyučení v oboru
podmínkou.
Česká i minutková kuchyně,
krátký dlouhý týden,
dobré platové podmínky..
Info: 774 000 524

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 2 990 000,- Kč
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RD 4+1 ve vyhledávané klidné části
obce NMnM ve vilové čtvrti na Františku, ulice V Aleji. Největší předností nemovitosti je velmi unikátní a výhodná poloha v těsné blízkosti lesa s dobrým přístupem do města
a na místní poměry velký pozemek – zahrada
se vzrostlou zelení.

Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 849 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 6 990 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují........................ 1 650 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 699 000,- Kč

PODĚKOVÁNÍ
Mé velké poděkování patří Mirce Špačkové a Lence Novotné, které se
vzorně staraly o naše pohodlí a žaludky v broumovském klášteře při realizaci hry HRA-NIC-E ve dnech 11. až 27.srpna.
„BABIČKA“ Renáta Klicperová

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali
MUDr. Pavlu Maršíkovi, obvodnímu lékaři na Poliklinice v Hronově, za příkladnou a obětavou péči.
Manželé Marie a Josef Krejčí,
Kamenice 132, Náchod

Projekty v rámci průmyslové zóny Kvasiny se začnou rozbíhat.
Rozvoj průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, díky kterému poputují
do kraje miliardové investice, se začíná rozbíhat. Protože je Královéhradecký kraj garantem všech projektů,
které jsou v rámci rozvoje průmyslové
zóny plánovány, uzavře smlouvu mezi
všemi partnery, kterých se projekty
za dohromady téměř 3 miliardy korun
týkají.
S rozvojem zóny se plánuje velké
množství projektů. Královéhradecký
kraj zde odvede velký kus práce, kdy
bude administrovat vše potřebné kolem vzniku nové průmyslové zóny,
organizovat investice dotčených měst
a obcí a poneseme odpovědnost koordinátora celé investice ve výši téměř tří
miliard korun.

Smlouvu uzavře Královéhradecký
kraj spolu s městy Solnice, Rychnov
nad Kněžnou, Opočno, městysem
Častolovice, obcemi Kvasiny a Černíkovice a spolu s Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR. Smlouvu už schválila zastupitelstva všech dotčených subjektů
i Rada Královéhradeckého kraje a nakonec ji bude schvalovat na svém zářijovém zasedání i krajské zastupitelstvo.
V rámci rozvoje průmyslové zóny
Solnice – Kvasiny se už také rozjíždí
první projekty. Kromě výkupů pozemků začal Královéhradecký kraj přípravné práce na těch akcích, které nejsou závislé na změně územního plánu
v rámci katastrů Solnice a Kvasiny.
V současné době se pracuje například
na přípravě rekonstrukce téměř tříki-

lometrového úseku na silnici III. třídy
v úseku Spy – Nové Město nad Metují
(Krčín)
Celková investice, která poputuje do kraje díky krajskému projektu
Rozšíření průmyslové zóny Solnice Kvasiny a zlepšení veřejné, dopravní
a technické infrastruktury v Královéhradeckém kraji, má dosáhnout až 3
miliard korun. V rámci vládního usnesení, které schválila letos v únoru vláda
České republiky, se má realizovat velká
řada projektů z oblasti samotné přípravy pro krajskou průmyslovou zónu,
jako např. dopravní infrastrukturu,
technicko-inženýrskou infrastrukturu,
občanskou vybavenost, školství i zdravotnictví a další dílčí projekty v obcích
zónou dotčených.
(MG)

POSLEDNÍ NOVÉ BYTY
CENA DOHODOU

(pi)

Prodej posledních nových bytů (1+kk až 4+kk) v NÍZKOENERGETICKÉM domě v
klidném centru České Skalice s vlastním parkovištěm. Veškerá občanská
vybavenost je do 100m od budovy. Objekt se nachází těsně nad údolím řeky Úpy a
z objektu jsou krásné výhledy do Ratibořického údolí.
Ceníkové ceny bytů od 820.000 Kč vč. DPH.

Bližší informace:

www.nad-udolim.cz

mob. 603 872 258

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ

značková

OKNA + DVEŘE

HC Náchod a TJ Kraso Náchod
pořádají školičku bruslení

z německých proﬁlů za super cenu

Všechny děti předškolního i školního věku jsou srdečně zváni na školičku bruslení pod vedením zkušených
profesionálních trenérů společně HC a TJ kraso Náchod.
Tréninky budou probíhat na zimním
stadionu Náchod každé úterý odpoledne a sobotu dopoledne.

- nejbělejší okna na trhu
- patentovaná německá bílá
- okna bez kompromisu
- nejprodávanější okna na trhu
- proﬁl třídy A
- okna bez kompromisu

Výuka je pořádaná za účelem hledání
talentu hokej krasobruslení rychlobruslení.
Školička je vedena profesionálními trenéry všech bruslařských sportů.

Kontakty:

lné

ško
A
RM

Od Září do Března úterý: 16:00-17:00 sobota: 08:00-09:00

A
ZD

Hokej: info@hcnachod.cz 602 300 457
Krasobruslení: klarapavlovicova@seznam.cz 739 419 789

Přijme ihned do pracovního poměru
pro závod v České Skalici
DĚLNÍKY
muže i ženy do výroby/výroba a zpracování masa/
ŘEZNÍKY – vyučené
ŘIDIČE NA ROZVOZ VÝROBKŮ – profesní průkaz
nabízíme náborový příspěvek 10 000,ÚDRŽBÁŘE, STROJNÍ I ELEKTRO – vyučení v oboru
PRODAVAČKU DO PRODEJNY NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
– vyučení v oboru
PRACOVNÍKA NA OBSLUHU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
na 3 hodiny denně vhodné pro důchodce
Bližší informace na www.skalican.cz
Personální odd. 491 419 418
Kontakt e-mail personalni@skalican.cz

Zaměření u zákazníka zdarma.
Volejte, pište: tel.: 774 733 040
nachod@dajkon.cz, www.dajkon.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
Hotovostní půjčky do 50tis. Kč.
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

Úspěšná knihovna
Městská knihovna v Novém Městě nad Metují opět bodovala v soutěži, kterou vyhlásil Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR.
V letošním roce obsadila v této soutěži – o nejlepší knihovnu - dělené
3.- 4. místo. Gratulujeme!

Archeologové v akci
Rekonstrukci části Zelené ulice
v České Skalici pozdrží archeologický průzkum. Původně měla být rekonstrukce komunikace dokončena
do závěru srpna. Nutnost provedení
archeologického průzkumu poposune pravděpodobně finalizaci celé
akce do poloviny října
t.r.

Kronika na webu
Kronika Jaroměře za rok 2014 je
hotova. Obsahuje 532 číslovaných
stran. Jedná se o práci kronikářky
Věry Sílové. Kronika je ke stažení (a
k volnému šíření – pouze však jako
celek) na oficiální webové prezentaci
Jaroměře – Josefova.

SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete? kotvíte? šroubujete? vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 18 let v Náchodě
Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900

www.rivco.cz

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

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Bardolino v Artcafé
V sále Kreslírna v broumovském
klášteře se 30. září (od 19 hodin)
představí hudební trio Bardolino. Jedná se o součást kulturních
a společenských projektů Artcafé.
Dodejme, že trio Bardolino se zaměřuje především na etnickou
hudbu včetně vlastních autorských skladeb.

Tel./Fax: 491 424 522

Roco

Roco IV

doprava a montáž po celé ČR zdarma doprava a montáž po celé ČR zdarma

Rico II

Vegas

- expedient pekařského zboží
- skladník do skladu surovin
- pracovník obsluhy výrobních linek
- pracovník na nepravidelnou výpomoc
(vhodné pro SD, studenty a ženy na MD)

e-mail: rp@pekarnynachod.cz

Maska jubilantem
matrace z
paměťové pěny

doprava a montáž po celé ČR zdarma

záruka 3 roky a montáž zdarma

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz

Dìlník výroby
tøecích materiálù

Divadelní soubor Maska v České
Skalici oslaví jubileum – desáté výročí své existence. O nadcházející divadelní sezóně se můžete těšit - v nastudování českoskalické Masky - na
dvojici her pro dospělé a jedné hry
pro dětské diváky.

tel.: 777 765 918

Náplò práce:
l

výroba brzd, brzdového obložení a další jiné
související práce

Požadavky:
l

• nástup ihned
• dlouhodobá práce na HPP
• zajímavé finanční
ohodnocení
• příplatky dle ZP
• práce v Kostelci nad Orlicí

•
•
•
•

SOU/SŠ vzdělání (technický směr výhodou)
manuální zručnost
dobrý zdravotní stav
ochota pracovat na směny
práce je vhodná i pro ženy

KONTAKT

Manpower Hradec Králové
Střelecká 574
T: +420 495 513 091
M: +420 734 793 492
E: klara.brizova@manpower.cz

www.manpower.cz

Koloběžky
na „Broďáku“
V kempu Brodský u Červeného
Kostelce proběhne v termínu od 18.
do 20. září celostátní sraz koloběžkářů. Diváci se mohou těšit nejen
na spanilé jízdy, ale i na adrenalinové skoky do vody – na koloběžkách!
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Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
přijmou pro provoz Běloves
pracovníka na pozice:

Zastupitelé „on-line“

Po prázdninách budou přenosy z jednání Městského zastupitelstva v Jaroměři opět přenášeny on-line prostřednictvím sítě
internetu. Sledování zastupitelů
při jednání bude možné na adrese www.jaromeronline.cz. Podle
statistik si nenechalo ujít minulý
přenos 132 diváků.

str.

Slevy až

VYPOUŠTÍME

30%

PODZIMNÍ SLEVY

Plaơ od 7. 9. do 31. 10. 2015
Více na www.diton.cz • ceperka@diton.cz • tel.: 466 981 382

KOMPLETNÍ ÚPRAVY ZAHRAD
TEL.: 724 173 560

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Zlatý poklad je prý ukrytý u Valbřichu
V druhé polovině srpna dva muži
oznámili, že vlak plný zlata a cenností,
které nacisti uloupili za 2. světové války, našli u Valbřichu.. Zvěsti o nálezu
nacistického vlaku přitáhly do okolí

Valbřichu množství hledačů pokladů.
O nálezu 150 metrů dlouhého vlaku
informoval polské úřady právník Poláka a Němce, jejichž jména ale drží
v tajnosti. Tito muži tvrdí, že znají

přesnou polohu soupravy a prohlásili,
že za desetiprocentní odměnu z hodnoty nálezu zveřejní, kde vlak je.
Obrněný vlak, ve kterém má být
mimo jiné 300 kilogramů zlata, by
měl být v podzemních chodbách rozsáhlého komplexu Riese. Ten za války
vybudovali v okolí Valbřichu nacisté.
Vlak, který měl převážet zlato, šperky
i zbraně, se podle legend ztratil v roce
1945, když už se ke Slezsku přibližovala Rudá armáda. Místní tvrdí, že se
souprava ztratila u zámku Książ (viz
foto), tři kilometry od města Valbřich.
Existují různé názory na to, k čemu
měl Němcům komplex tunelů Riese
sloužit. Některé teorie hovoří o tom,
že to mělo být armádní velitelství, podle jiných v něm nacisté chtěli testovat jadernou zbraň. Ustupující Němci
některé tunely zatopili, anebo vyhodili do povětří, čímž k nim znemožnili
přístup. (zdroj www.novinky.cz)

Krásy přírody pod
drobnohledem.

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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Městský běh

DestinaCZe 2015

Dne 20. září se koná 1. ročník
Městského běhu Dobruškou. Trasy
jsou stanoveny na 10 a 5 kilometrů.
Akce má podpořit tamní vznikající
kynologický spolek.

Agentura CzechTourism vyhlásila již
třetí ročník soutěže DestinaCZe. Potěšititelnou zprávou pro všechny regionální patrioty je fakt, že mezi pěti nominovanými je i lokalita Broumovska.

„Tylovci pečou Habaďůru“
Divadelní soubor J.K.Tyl z Meziměstí připravuje na listopad nastudování nové hry. Jedná se o divadelní kus z pera Michaela Cooneyho:
Nájemníci pana Swana aneb Habaďůra. S vyznavači múzy Thálie je
v Meziměstí spojena i jedna rarita
– domovská scéna souboru J.K.Tyla

je v čekárně nádražní budovy.. Divadla na nádraží opravdu nenajdete na každém rohu. Před lety
jedno působilo například v Paříži
(stanice RER), divadlo je spojeno
i se známým londýnským nádražím
Kings Cross. A pak už jen (asi) Meziměstí...

AUTEX BABY CUP 2015
Koncem srpna se konal v Novém
Městě nad Metují – Krčíně již čtvrtý ročník turnaje v národní házené
„starších dam“. Za slunečného počasí
svedla družstva ze Žatce, Chomutova,
Hlinska, Červeného Kostelce, Krčína
a Náchoda boje o vítězství.

V turnaji zvítězila a putovní pohár si tentokrát odvezla děvčata ze
Žatce. Družstvo Náchoda se umístilo
na krásném pátém místě, ale nutno
dodat, že každá naše prohra byla o jeden jediný gól.
(RB)

Fotografická tvorba
Jakuba Uhlíře.
1. – 30.9. v Městské
knihovně v Náchodě.

Krapkův památník s novou podobou
V Náchodě – Pavlišově probíhá
stavební revitalizace památníku Josefa Krapky – Náchodského (1962

Pavlišov u Náchoda– 1909 Prostějov),
básníka, politika, novináře i autora
divadelních her. Právě v místech pů-

Sladkovodní medúza

Konec léta a nástup podzimu je
obdobím, kdy můžeme i v rybníce
za humny objevit nevšedního tvora –
sladkovodní medúzku. Jedná se o nepůvodního živočicha, který pochází až
z daleké Číny. V současnosti se však
úspěšně šíří po celém světě. Poprvé
byla sladkovodní medúzka v Čechách

pozorována v roce 1930 a celkem
úspěšně (její výskyt je ovšem ostrůvkovitý) se jí u nás daří i v 21. století. Její
velikost je obvykle do 3 centimetrů.
Bát se při koupání nemusíme, žahavé
buňky medúzky nejsou člověku nebezpečné. Za potravu jí slouží zooplankton.
Text a foto Mirek Brát

vodního památníku z 80. let 20. století stával Krapkův rodný dům. Revitalizace spočívá především v úpravě
okolního prostoru, který bude osazen
originální lavičkou a dalším mobiliářem. Součástí bude i nová informační
tabule, jejímž virtuálním pokračováním bude stručná webová prezentace Krapky – Náchodského v rámci
oficiálních internetových stran Náchoda. Na financování revitalizace se
podílí Město Náchod, Město Prostějov
a Královéhradecký kraj. Významným
způsobem do financování zasáhly
i soukromé osoby: Martin Wichterle
– pravnuk Josefa Krapky – Náchodského, předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Jan Hamáček, poslanec Evropského parlamentu Miroslav
Poche, poslanec Jan Birke a náchodský radní Mirek Brát. Foto ECHO,
podobizna J.Krapky – Náchodského
v dřevorytině z roku 1959 od akademického malíře Jiřího Kodyma

Suchodolské
posvícení
V termínu od 26. do 28. září se
uskuteční tradiční Suchodolské posvícení. Místem konání je Kulturní dům
v obci Suchý Důl. A na co se můžete
těšit? Například na 4. ročník Traktoriády, slavnostní průvod, mši svatou či
soutěž hasičských družstev.

Zaostřeno na pytláky
„aneb přečetli jsme
za vás...“
Strážníkům Městské policie v České
Skalici se podařilo chytit pytláky, kteří porušili zákazovou značku a autem
přijeli až k Rozkoši, kde v klidu lovili
ryby bez rybářského lístku. Městská
policie spolupracuje s rybářskou stráží
a v dalších měsících budou probíhat
kontroly rybářů, zda mají potřebná
povolení a také zda nedochází k znečišťování veřejných prostranství okolo
nádrže Rozkoš. (Českoskalický zpravodaj, září 2015)

Foto horní řada zleva: Jana Fléglová (Kollertová), Karla Jakoubková (Drašnarová), Jana Štěpánová (Krejsová), Jitka Výborná, Katka Jelínková, Šárka
Posnarová (Tinsová), Zuzka Pultarová (Vorlíčková), Dana Zvěřinová (Líbalová)
Dolní řada: Dana Lišková, Radka Balcarová (Vorlíčková), Marcela Tučková,
Dana Freiwaldová (Kollertová) a Dominička Pultarová, největší fanynka náchodského družstva.
Mesa Parts s.r.o.,
výrobce přesných soustružených dílců,
hledá nové spolupracovníky na pozice:

Pracovník logistiky
Požadujeme:
• SŠ vzdělání nejlépe technického směru
• velmi dobrou znalost německého jazyka (další znalost anglického jazyka výhodou)
• schopnost denní komunikace v cizím jazyce
• znalost práce na PC
• organizační schopnosti, systematičnost, zodpovědnost a flexibilitu
• znalost celní problematiky a Intrastatu výhodou
Vašimi úkoly bude:
• plánování, řízení, koordinace a vyhodnocování zakázek
• optimalizace průběžné doby výroby
• aktivní komunikace se zákazníky a obchodními partnery

Obsluha soustružnických automatů
Brusič - nástrojář
Požadujeme:
• vzdělání technického směru (vyučen/SŠ ve strojním či příbuzném oboru)
• zkušenosti z oblasti obrábění výhodou
• schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost, přesnost, trpělivost, systematičnost
Vašimi úkoly bude:
• obsluha strojů (3směny) / broušení (2směny)

Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání v moderní společnosti
• možnost zapracování, školení a profesního postupu
• práci v nových prostorech s vysokými požadavky na čistotu a pořádek
• firemní benefity (příspěvek na dopravu a stravu, 5 týdnů dovolené,
penzijní připojištění, věrnostní program aj.)
• nástup ihned nebo dle dohody
V případě zájmu Vaše životopisy zasílejte na adresu
Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 549 12 Vysokov
e-mail: job@mesa-parts.cz, tel.: + 420 491 419 811 / 823
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Nechcete být sám - sama?
Nabízíme Vám příležitost
nalézt životního partnera.
Seznamovací agentura IRENA,
Náchod. TEL.: 736 768 114
* Hledám kamaráda /kamarádku v NMnM a okolí na občasné
trávení volného času, cestování.
Je mi 20let. Záliby sport a příroda
atd. email: sport.eva@seznam.cz

BYTY
* Pronájem bytu 1+1 Police nad
Metují sídliště cena 6200 Kč vše
i s internetem. Tel 775 158 538
* Prodám zděný byt 2+kk v osobním vlastnictví se zahradou a garáží v Hronově. K bytu náleží velká rohová terasa. Tel. 774 311 404 ,
RK nevolat Cena: 990 000,- Kč
* Pron.byt 2+kk v 1.NP 37m2
v Náchodě, Šafránice. Náj.
3.770,-+2.530 zál.voda, topení
a el. +kauce., volný od 1.11.2015.
Tel. 608 903 050
* Pron. zrek. nadst. mezonet. byt
3+1 ve 3.NP 103m2, 2x koupelna,WC,šatna(popř.pokoj)+ balkon
+sklep v Náchodě, Šafránice. Náj.
7.000,-+ 2500 zál.voda a topení +
el+kauce. Tel. 608 903 050
* PRONAJMU NOVÉ BYTY
V ČERVENÉM KOSTELCI
NA VĚTRNÍKU. Byt 1+kk mezonet 53 m2 5.800,-+2.100,-inkaso. Byt 1+kk 23 m2 3.700,-+1200
inkaso.Parkování před domem,
kauce nutná, tel.602 133 173
Email: renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově.
TEL.: 608 11 00 41
* Prodám byt 3+1 v osob. vlastnictví na klidném místě v Polici
n. Met. Tel. 777 689 035
* Prodám byt 1+kk, 35 m2,
v OV, v centru Náchoda. Cena
680 000,-Kč. Tel. 777 245 475
* Pronajmu byt v OV 1+kk 40 m2
v Náchodě sídl. u nem. Celkové
náklady na byt 5500,-Kč, vratná
kauce 10 tis.Kč.TEL.: 604 437 128
* P R O N A J M U 1+kk cca
30m2 v Náchodě na Běloveské
ul., komplet po modernizaci,
pěkné, velká lodžie, vhodné pro
1 - 2 osoby, nájem+služby+energie (bez el.) 6.000 Kč, kauce
7.000 Kč. Tel. 773 974 100
* Prodám zachovalý zděný
byt 2+1, 70 m2, v nejžádanější lokalitě v Novém Městě nad Metují, po částečné
rekonstrukci - nová okna,
izolace a stoupačky. Cena
1.390.000 Kč. Tel. 602 462 397
* Prodám DB 1+kk v Náchodě.
RK nevolat. Tel.605 180 862
* Pronajmu garsonku v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
* 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

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Prodáme družstevní byt 3+1
(71,70 m2), 2. Podlaží v Červeném Kostelci, Koubovka
895. Cena Kč 590 tisíc. TEL.:
733 131 189.
* Pronajmeme družstevní byt
3+1 (71,70 m2), 2. Podlaží v Červeném Kostelci, Koubovka 895.
Cena minimálního měsíčního
nájemného je Kč 4,5 tisíce bez
služeb). TEL.: 733 131 189.

NEMOVITOSTI
* OBCHODNÍ PROSTORY
a BYT. Pronajmu v centru
Náchoda obchodní prostory cca 100 m2 a byt 2+kk cca
60 m2, část.zařízený. TEL.:
774 579 247
* Pronajmu zděnou garáž 34 m2
na Lipí u Náchoda. Náj. 1000,Kč + kauce. Volné od 1.11.2015.
Tel.: 608 903 050
* Prodám chalupu vhodnou
popřipadě i k trvalému bydleni
v Orlických horách. Cena dohodou.info. 602 436 986

* Prodám RD se stodolou
v České Čermné, pozemek cca
10 arů,cena 430 000,-Kč. RK nevolat! Tel.777 130 410
* Prodám stavební pozemek
v Dolní Radechové 2500 m2 za 1
mil. Kč. TEL.: 608 66 77 30
* Prodám pozemek na k.ú. Provodov cca 7500 m2 za 3.mil.Kč.
TEL.: 606 951 546

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Sháním RD nebo chalupu
na Náchodsku v ceně do 1,5 mil.
Kč. Menší opravy nevadí. Tel:.
608 245 634
* Pronajmu nebytové prostory
v budově bývalého PVT (Palachova ul.). v Náchodě. Možno
kanceláře, provozovny, ordinace.
Tel. 777 130 410
* P R O N A J M U přízemní
nebytový prostor v centru Náchoda blízko pěší zóny plocha
cca 100m2, velké výlohy, vstup
přímo z ulice vhodné pro prodejnu, služby, kanceláře apod.
Tel.: 773 974 100
* Prodám hospodu ve Vysokově, zn. jakékoliv využití navr. cena 1.5 mil.Kč. TEL.:
606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ
PROSTORY V TRUTNOVĚ, KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ, 170m 2 NEBO 123m 2
VHODNÉ PRO PRODEJNU,
ORDINACI, BOWLING, KAVÁRNU, FITNESS, ATELIÉR,KANCELÁŘE ATD. INFO
777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ
V TRUTNOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2
ZN.DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; INFO
777 302 483

Tel./Fax: 491 424 522

PRODÁM
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám sazenice thují SMARAGD v květináči, výška 50 60 cm, ks 50 - 60 Kč. K výsadbě
kdykoli. Tel. 604 452 789
* Prodám kapsičky KITEKAT
pro kočky - 5,-Kč/ks, balení
po 12 ks a škrabadlo výška 93 cm
- 300,-Kč. TEL.: 702 388 366
* PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ topol. Doprava možná v okolí Nového Města n.M.. TEL.: 776 327 208
* Prodám selata do výkrmu
70,-Kč/kg Provodov Šonov.
TEL.:776 191 392
* Prodám domácí vykrmené
prase v půlkách, termín porážky
dohodou a kvalitní luční seno.
Kramolna. TEL.:777 213 229
* Prodám palivové dřevo suché
i mokré. Tel. 777 690 390
* Prodám kvalitní,katrovanou zeminu.Dopravu k Vám
zajistím.Na zeminu se lze podívat v areálu deklarantu CDS
v Náchodě na Babí.V případě
zájmu nebo dotazu, volejte
736 768 620.
* Prodám zachovalý mražák cca
80 litrů, cena 1800,-Kč, při rychlém
jednání sleva. TEL.: 732 889 575
* Prodám levně pianino, event.
odvezu, naladím. Tel. 775 328 366
* Pšenici - 400,- Kč/q, ječmen 400,-Kč/q,oves - 400,-Kč, tricitale - 400,-Kč. našrotovat + 50 Kč,
pytle výměnou nebo 20 Kč. Kocourek, Slavětín. Tel.: 732 381 524,
email: vl.kocourek@seznam.cz

KOUPÍM
* Koupím starý betlém, vánoční
ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:
722 907 510
* Koupím starý nábytek do r.
1970. TEL.:722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, medaile, pohlednice a známky. TEL.: 724 020 858
* KOUPÍM starý nábytek,
skříně, truhly atd... půdní veteš, hračky, obrazy, porcelán,
vše staré. V případě zájmu vyklidím Vaši nemovitost. Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126
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* V Hronově pronajmu prostory
k podnikání, cca 50 m2 v přízemí, Husova ul. Tel. 608 66 77 30
* 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

str.

* 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, ČYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, knihy, celé
knihovny, pohledy, známky,
plakáty, aj.papírový materiál,
bankovky, mince, LP desky,
CD atd. TEL.:777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 564 930

RŮZNÉ
* RNDr., CSc., doučuje matematiku (stř. škola, I.r. VŠ)
a angličtinu. Centrum Náchoda. TEL.: 602 436 856.
* Hledáme paní na výpomoc
v Náchodě: úklid domácnosti,
péče o zahradu, příležitostné
hlídání dítěte (5 let), pomoc při
vedení podvojného účetnictví (praxe výhodou). Týdně cca
2 dny, možno i na dopoledne.
Odměna podle počtu odpracovaných hodin. Prosím o zaslání
životopisu s fotografií na e-mail:
petra.qqq@seznam.cz.
* ÚDRŽBA HROBŮ - jednorázově i dlouhodobě.
Náchod, Č.Kostelec, Hronov. Cena od 180,-Kč. TEL.:
774 454 852
* Přijmeme na rozvoz knih ženy
i muže (vhodné i pro seniory)
15 - 20 tis.Kč měsíčně. TEL.:
777 803 359

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10
Hledám účetní
do dopravní firmy.
Praxe nutná! Plat dohodou.
Tel: 602 158 418

Vašeho pejska ostříháme
u Vás doma
Tel. 737 570 378
Koupím staré jízdní kolo,
mopeda a náhradní díly.
Tel.: 608 103 810
Koupím vše, co se týká legií
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510
Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10
Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz
Už máte vyčištěný a zkontrolovaný
komín před topnou sezónou?
- nabízím kontrolu a čištění spalinových cest (tuhá paliva, plyn) v souladu s nařízením vlády č.91/2010 sb.,
poradenství v oboru, přijatelné ceny,
seriózní, kvalitní a rychlé jednání
Kominík Jiří Meier
Police nad Metují
Tel.: 723 684 834

jirimeier@seznam.cz,
www.meier.kvalitne.cz

NĚMČINA

Veškeré PŘEKLADY z a do německého jazyka včetně úředního ověření
Soudní tlumočník a překladatel PharmDr. Lada Petránková
Tel. 603 440 969 e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

Firma Elektro Drapač s.r.o.,
Velké Poříčí 177

přijme GRAFIKA/ČKU
- Nástup ihned
- PP na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení
- Vzdělání ÚSO s maturitou – obor grafika
- Náplň práce: grafické zpracování dat v programech
- Požadavky: ŘP sk. B, samostatnost, zodpovědnost, tvůrčí a kreativní
myšlení, znalost práce v prog. Corel Draw, Corel Photo Paint,
Enrout, Flexisign.
- Nástupní mzda: 17 000 – 23 000 Kč
- Kontakt: drapacova@eldr.cz, 491 482 500
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Škola bruslení byla úspěšně zahájena.
Připojte se k nám a přijďte si
v neděli dopoledne zabruslit.
Bruslíme pro radost!!!

Veškeré další informace a přihlášky najdete na internetových stránkách www.
brusleniskola.cz nebo volejte na mobil
733 508 392.
Provádíme ochranné nástřiky
podvozků a dutin vozidel
antikorozními vosky, nebo i jinými
materiály dle Vašich požadavků
Cena se odvíjí od velikosti vozu
a použitého materiálu
Tel: 776 227 724, 7 let zkušeností!
Zainvestujte
a prodlužte svému vozu životnost...

Potřebujete peníze?
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

e-mail: echo@novinyecho.cz

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

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY

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.

Nebankovní půjčky
- 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.

Město Náchod

Masarykovo náměstí 40 PSČ 547 01
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci
strážníka městské policie s místem výkonu práce v Náchodě
POŽADUJEME
• státní občanství ČR
• bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a, § 4b z.č.
553/1991 Sb., v platném znění)
• věk minimálně 21 let
• střední vzdělání s maturitní zkouškou
• zdravotní způsobilost (§ 4c z.č. 553/1991
Sb., v platném znění)
• dobrou fyzickou a psychickou kondici
• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
• znalost práce na PC
• komunikativnost, organizační schopnosti,
vstřícný přístup k občanům
VÝHODOU
• platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle z. č. 553/1991 Sb.,
v platném znění
• zbrojní průkaz skupiny D
• znalost Náchoda a okolí
• znalost cizích jazyků (např. angličtina, němčina, polština)
• praxe u bezpečnostních složek
NABÍZÍME
• předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1.11.2015
• platové zařazení dle nařízení vlády č.
564/2006 Sb., v platném znění (5. platová
třída), po splnění stanovených odborných
předpokladů 7. platová třída
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• plný pracovní úvazek
PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT
• jméno, příjmení a titul uchazeče

• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče, případně
doručovací adresa uchazeče (není-li shodná s trvalým pobytem)
• telefonní kontakt, popř. e-mailový kontakt
uchazeče
• číslo občanského průkazu uchazeče
• datum a podpis uchazeče
K PŘIHLÁŠCE JE NUTNO PŘIPOJIT
TYTO DOKLADY A PŘÍLOHY
• strukturovaný životopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3
měsíce
• čestné prohlášení ne starší 3 měsíce dle § 4a
odst. 1 písm. b) c) z.č. 553/1991 Sb., v platném znění
• čestné prohlášení ne starší 3 měsíce dle § 4b
odst. 4 z.č. 553/1991 Sb., v platném znění
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání
strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY
• přihlášku s uvedenými doklady a přílohami
doručte nejpozději do 18.9.2015 na adresu:
Město Náchod, Městská policie, k rukám
Miroslava Horáka, Masarykovo náměstí
40, 547 01 Náchod, obálku označte: „VŘ –
městská policie – neotvírat“
• bližší informace podá p. Miroslav Horák,
strážník pověřený plněním některých úkolů při řízení Městské policie v Náchodě, tel.
491 405 351

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

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

Firma GTH catering a.s.
přijme pro provoz v České Skalici

ŠÉFKUCHAŘE/KU

Popis pracovní pozice:
- odpovědnost za výrobu teplých jídel
pro děti i dospělé (práce ve školní
jídelně ZŠ)
- normování jídel
Požadavky:
- vyučení v oboru a zkušenosti
na podobné pozici
- samostatnost, zodpovědnost
a spolehlivost
- schopnost týmové práce
- organizační a řídící schopnosti
- příjemné vystupování
Nabízíme:
- zázemí silné, rozvíjející se společnosti
- práce na HPP
- pracovní doba pondělí - pátek
do 14,30 hod.
- místo výkonu práce Česká Skalice
- nástup možný ihned
Ilona Dibelková tel.: 725 939 144
email: ilona.dibelkova@gthcatering.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Borsovo
energetické
okénko 101.
Vážení a milí čtenáři mého okénka,
jako již pravidelně v této roční
době otvíráme pro další zájemce z řad potenciálních našich
dlouhodobých zákazníků II.KOLO HROMADNÉ POPTÁVKY
NA CENY PLYNU A ELEKTŘINY NA ROK 2016. Připojte se
i VY k našim již více jak 3 500
zákazníků z Náchodska, Trutnovska a Rychnovska. Uzávěrka
této akce je do 30. 9. 2015.
NAVŠTIVTE NAŠE POBOČKY, možná se budete divit kolik
svých peněz šetří každoročně
naši zákazníci a to s každoročním
servisem a individuálními cenami.
Přestože se
změnil název
okénka od článku č.100 nemění
a ani nebudou se dále měnit jeho
obsahy.
Pokračuji dál v dlouholeté
práci a nadále budu dodržovat
zásady v energetickém byznyse, které propaguji na stránkách
Echo již třetím rokem:
- Každoroční individuální
výborné ceny plynu i elektřiny
na základě hromadné poptávky
- Žádný podomní prodej
- Žádné smlouvy ani dodatky
ke smlouvám po telefonu
- Smlouvy pouze na dobu
neurčitou nebo cenové dodatky
ne delší než 12 měsíců
- Servis našich zákazníků
v mé kanceláři nebo
v „kamenných“pobočkách
- Žádné skryté poplatky
- Žádné komplikované smluvní
vztahy, které ze zákazníků dělají
vazaly
Dnes se zmíním o dvou nových
nešvarech, které se začínají na trhu
s plynem a elektřinou používat:

1. Plné moci pro energetické
poradenské firmy, které umožňují Vás zastupovat a to automaticky každý rok ve věcech
jakýchkoliv převodů k jakémukoliv dodavateli. Zjednodušeně
: podepíšete takovouto plnou
moc a tím dáváte bianko šek pro
poradce, který Vás bez Vašeho
vědomí bude každý rok / aniž
by jste to tušili / převádět z dodavatele na dodavatele, hlavně
aby dostal tu nejlepší provizi
bez ohledu na Vaše potřeby…
2. Podmiňování a komplikování ukončování jakéhokoliv smluvního vztahu dalším
smluvním vztahem např. tzv.
výhodnou koupí LED žárovek
za symbolické ceny. Vždy když
se něco prodává tzv. za symbolickou cenu, tak to si pište, že to
není zadarmo a vždy to smrdí
dalšími komplikacemi. OPATRNĚ !!!
S ÚCTOU VÁŠ
Mgr. BORS Michal: poradce
ředitele společnost Armex Energy
a.s. ing. Jana Nesměráka, kancelář
Husovo náměstí 22, Česká Skalice
Tel: 731 508 654, e-mail:
mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Tel: 702 173 037,601 354 385,
607 783 119, e-mail:
iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy,
a.s.,Horská 634, 541 01 Trutnov
Tel: 727 805 792,603 487 771,
730 897 101 e-mail:
kuba.sipku@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Rychnov nad Kněžnou tel.
601 342 066,
ivana.jirotkova@armexenergy.cz

(pi)

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz
www.ford-skorpil.cz

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169
800 888 120
bezplatná linka

www.faircredit.cz

Fair Credit FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
• Rychlost v pohodlí Vašeho domova
• Férovost
• Individuální zákaznický přístup
• Transparentnost
• Profesionální jednání
• On-line přehled nad svým účtem
• Pojištění schopnosti splácet

SLEVA

40%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu
Pizzere “ Catalaya”

platnost do 30. 9. 2015 r.

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Polem,
lesem, zahradou

stavební bytové družstvo
náchod

KoMPLeXní
sPrÁva

je název výstavy obrazů Julie W.
Mezerové (1892 – 1980). Expozice bude umístěna na zámku
v Adršpachu a přístupna veřejnosti od 4. září do 31. října.

 pro společenství vlastníků
jednotek vč. ekonomiky
(účetnictví)

sbd náchod, Parkány 311, 547 01 náchod www.sbdnachod.cz

Jak se Vám žije?
S touto otázkou – v přesném
znění: Jak se Vám žije v Úpici –
se obrátila na občany formou ankety tamní radnice. Odpovědi, na
které mají úpičtí čas do 30.září,
budou použity při zpracování nového plánu rozvoje tohoto města.

Hronovské logo
P ROGR AM:

a

mu vyhrazen

Změna progra

• V 10 hodin slavnostní zahájení akce před obecním úřadem
V rámci celodenního programu, který bude pokračovat na místním fotbalovém hřišti se vám představí: Soubor
ZUŠ Hronov, mažoretky, děti z místní ZŠ, kapela „G point funKction“, kapela Městské policie hlavního města
Prahy, ukázka práce psovodů, vystoupení kouzelníka Magic Alexe aj.
• V 19 hodin v místní tělocvičně proběhne slavnostní předání čestných ocenění a bude následovat volná
zábava za doprovodu skupiony RELAX

D O PROVOD NÝ PROG R A M :

Je tu pro vás připraven bohatý

• Od 11 do 13 hodin – Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ
kulturní program a občerstvení.
• Po celá den výstava z historie obce v přísálí místní tělocvičny
• Dětský kolotoč, skákací hrad, malování na obličej, soutěže pro děti, jízda na koních, cukrová vata, elektrická autíčka aj.

Tel./Fax: 491 424 522
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

V létě hronovská samospráva vypsala veřejnou soutěž na
zpracování nového loga a logotypu Hronova. Celkem 14 došlých
návrhů (včetně
zpracovaného
grafického manuálu) si široká
veřejnost může prohlédnout na
oficiální hronovské internetové
prezentaci.

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

Jeden z výjevů, které nabizely letošní Kuronské slavnosti v Náchodě, zachytil
svým fotoaparátem Josef PEPA Voltr.

RICOCHET HRA, KTERÁ
VÁS DOSTANE

Starosta Náchoda Jan Birke si v rámce akce Do pevnosti se starostou vyzkoušel roli průvodce v areálu československého opevnění z let před druhou světovou válkou na Dobrošově. „Smyslem této akce byla další popularizace této významné stavebně – historické památky. Pro mě osobně
to znamenalo i získání řady nových zajímavých informací, které mi zatím
o Dobrošově unikaly“, říká Jan Birke.
foto Mirek Brát

V horkovzdušném balónu vybojovali mistrovský titul
V první polovině srpna se DLNK
Racer Team z České Skalice s pilotem
Davidem Línkem účastnil dvou těsně
po sobě jdoucích závodů – mistrovství republiky a mistrovství Evropy v balónovém létání. Mistrovství
republiky se konalo, jako tradičně,
na Vysočině v okolí obce Radešín.
Závodů se účastnilo celkem 25 balonů, což byla vůbec největší účast
na národním mistrovství v historii.
12 balonů bylo tuzemských a 13 zahraničních. Bylo hodnoceno celkem
20 disciplín, převážně zaměřených
na přesnost letu. DLNK Racer Team
si vedl od samého začátku velice dobře a v průběžném hodnocení stále
působil na medailové pozici. Celkově

obsadil druhé místo, ale vzhledem
k tomu, že na první pozici skončil
pilot Dominik Bareford z Velké Británie, mohl DLNK slavit po osmi letech opět mistrovský titul.
Přímo z Vysočiny se tým přesunul
do maďarského Debrecenu, kde se
konalo mistrovství Evropy a DLNK
zde obhajoval 31. místo z roku 2013.
Závodu se účastnilo celkem 102 balonů z 23 evropských zemí. Na programu bylo celkem 12 soutěžních
letů plus dva tréninkové. Z důvodu
počasí byly nakonec 4 soutěžní lety
zrušeny. Závody výrazně ovlivnily
vysoké teploty, které v Maďarsku panovaly, většina pilotů byla nucena létat sólo bez navigátora. „Ve vysokých

teplotách je ovladatelnost závodního
balónu závislá na jeho hmotnosti,
proto většina pilotů, stejně jako my,
využívala možnosti létat bez navigátora. To klade velkou zátěž na pilota,
kromě řízení balónů musí kompletně
zvládat navigaci a kontrolovat okolí
balónů, aby nedocházelo k nebezpečným kontaktům mezi balóny“, uvedl
pilot David Línek. Na závodech platí
pravidlo, že se balóny mohou vzájemně dotknout obaly, ale nesmí
dojít ke kontaktu koše s obalem soupeře. Tým DLNK se po celou soutěž
pohyboval na hranici první desítky,
bohužel díky nepříliš povedené poslední disciplíně přebíral pilot David
Línek celkové 17. místo. I tak se jedná
o výborný výsledek, nejlepší výsledek
českého balónu za posledních 6 let
na kontinentálním šampionátu. Mistrovství Evropy se účastnily ještě další 3 české balóny, které obsadily 35.,
60. a 65. místo.
Díky výše uvedeným výsledkům
a díky jarnímu druhému místu
na spojeném národním šampionátu Belgie a Holandska (58 balonů
v soutěži), drží DLNK Racer Team
tým pevně první pozici v českém
ranklistu. To mu zaručuje nominaci
na světové letecké hry v Dubaji v prosinci 2015 a také celkem jistou účast
na světovém šampionátu v japonském městě Saga v říjnu 2016. (red)

Vysokovský kopec techniky
K závěru léta již tradičně patří akce
Vysokovský kopec techniky, která se
koná na letišti Vysokov u Náchoda.
A je to opravdu „kopec plný techniky“
- na zemi i na nebi. A kromě té nové
se zde prezentují i technické výtvory,
které mají již zřetelný historický punc
(přesto však stále svým uživatelům

slouží). Patří k nim například letadlo
Antonov 2, které bylo koncepčně navrženo již v závěru čtyřicátých let minulého století. A na zemi? Dlouhá řada
naleštěných motocyklů Jawa 21 a dalších... Kdo ze starších by nezavzpomínal na motocyklové pubertální sny
časů minulých?! foto Josef Pepa Voltr

