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ce
kovi
n
á
tm
í Hej oethe
c
b
o
,
G
1790 ždí J. W.
n
e
p
í
sr
proj

Ročník 24 / číslo 22 / 4. srpna 2017

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

26 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

Myslete
na leden!

I naše redakce se rozhodla, že se
pustí „do boje“ s tropickým teplotami a horkem. A protože všechno
je prý jen otázka mysli, doporučujeme přečíst následující větu minimálně pětkrát za sebou: V loňském roce byla 23. ledna naměřena
teplota „mínus 13,7 stupňů Celsia.
Pořád je Vám horko? Zkuste číst
nahlas… Nepomáhá? Je nám líto.
Zkuste se ochladit jinak, vyhněte
se fyzické zátěži a dodržujte pitný
režim!
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KOŽENÁ
GALANTERIE
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,
ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

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

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK
TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY
EMIPO, BELMIL, KARTON P+P
KAMENICE 142,
PLHOVSKÁ 339, NÁCHOD

Stabilní firma z Nového Města nad Metují s 26 letou tradicí

hledá spolupracovníky
na tyto pozice:

PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD

Graﬁk/čka
HPP - jednosměnný provoz / vhodné i pro absolventy
klimatizované a nekuřácké pracoviště
požadujeme:
nejenom kreativní, ale i systémové nasazení

RUBENA a. s. přijme brigádníky na pozici:

RUČNÍ KONFEKCE
VÝROBKŮ
 Pracoviště Velké Poříčí
 Muži od 18 let, vhodné pro studenty  Fyzická zdatnost
 Odměna 100 Kč/h  Práce na 4 – 6 týdnů
 AJ výhodou  Nástup ihned

KONTAKT:
jana.kobrova@trelleborg.com
tel.: 736 746 678, 491 447 202
RUBENA a. s., Českých bratří 338, 547 36 Náchod
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zvládne jen
smutná rodinka

Operátor knihárny
(lepička, výsek, řezačka, falcovačka ap)
HPP - dvousměnný provoz, čisté prostředí
požadujeme:
praxe v oboru podmínkou, manuální zručnost,
samostatnost
Nabízíme:
pravidelný adekvátní plat | prémie | příspěvek na dopravu
a stravování | ﬁremní společenské akce | možnost dalšího
vzdělání | lidský přístup

Životopis zasílejte na e-mail:
tisk@losenicky.cz

Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNÁME
Dne 2. 8. 2017 jsme si
připomněli 3.smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
drahá maminka, babička
a prababička,

paní Eva REKOVÁ.
Dne 9. 8. 2017 uplynou 4 smutné roky,
kdy navždy odešel náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Stanislav REK.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 3. srpna 2017 by oslavil 67. výročí narození

pan Karel Meisner z Náchoda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná syn Jiří

e-mail: echo@novinyecho.cz

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval
MUDr. Lukáši Javorskému, praktickému lékaři z Nového Města nad
Metují, za mou úspěšnou léčbu.
Rudolf Marek,
Nové Město nad Metují

Tel./Fax: 491 424 522
IP
EU - T

info: 777 602 884
www.realityeu.com

PhDr. Pavel MERTLÍK (* 1952),
jaroměřský rodák, emeritní, muzejník, historik, archivář, publicista, starosta města Jaroměře
(1990-1998).
Pavel Mertlík byl ředitelem Městského muzea v Jaroměři od listopadu 1978 do ledna 1990, prvním
polistopadovým starostou města Jaroměře od 1. února 1990 do listopadu 1998, poté mluvčím Okresního
úřadu Náchod (od listopadu 1999
do února 2001) a od 1. května 2001
do července 2016 byl vedoucím
kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
v Hradci Králové. Uplatnil se jako
publicista, historik a archivář specializovaný jako jeden z mála na pev-

nostní stavitelství 17. - 19. století.
V letech 1978 až 1990 byl ředitelem
Městského muzea v Jaroměři a zasloužil se o rekonstrukci muzejní
budovy – Wenkeova domu (19851987), moderní kubistické stavby
podle projektu architekta Josefa Gočára. V letech 1973-1989 psal rovněž
kroniku města. Publikoval několik
desítek článků, komentářů a glos
k současnému dění na Jaroměřsku,
například Sametová revoluce v Jaroměři (1999). Zajímavá a čtivá je
i jeho poslední brožura Vzpomínky
josefovského kluka (2016), vydaná Městským muzeem v Jaroměři.
Jubilantovi PhDr. Pavlu Mertlíkovi
přejeme k pětašedesátým narozeninám do dalších let hodně zdraví

Celý svůj život zasvětil badatelské práci na historii
zahraničních bojovníků na Středním Východě
za II. světové války, zejména jejich velitele,
arm. gen. Karla Klapálka.
Snad budoucnost ocení jeho badatelskou práci,
kterou si tak často za všech režimů
přivlastňovali jiní.

Těžko se s Tebou loučilo, těžší je bez Tebe žít.
Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci znovu zas.
Ty věčný spánek spíš a k nám se už nikdy nevrátíš.
Tati, strašně moc mi chybíš…

Koupaliště Starkoč

Dne 7. 8. 2017 uplyne 10 smutných let,
kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek,
dědeček, pradědeček,

BENÁTSKOU
NOC,

CHYBÍŠ NÁM
Dne 4. 8. 2017 uplyne 5 let,
co nás opustil

pan Bohumil Kleprlík z Náchoda..
S láskou na něho vzpomínají
manželka, syn, dcera, vnoučata a pravnoučata

VZPOMÍNKA
Dne 5. srpna 2017 uplynou dva smutné roky
od úmrtí drahého a milovaného
manžela, tatínka a dědečka,

pana Stanislava Johna.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Manželka Zdena, syn a dcera s rodinami

a tvůrčího elánu. Děkujeme za vše
přínosné,co vykonal pro naše město
i region.
PhDr. Jiří UHLÍŘ,
(redakčně kráceno)
Kresba: akad. malíř Jiří Škopek
V Náchodě úspěšně pokračují
nejen stavební práce související
s opravou průtahu Náchoda, ale
i aktivity spojené s dlouhodobou
vizí přípravy silničního obchvatu města, na který je již vydáno
územní rozhodnutí. Je tak možné
zaměřit se na úkony spojené s výkupem pozemků. O všech těchto
skutečnostech informoval starosta
Náchoda Jan Birke i předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku v rámci
jeho nedávné návštěvy Náchoda.
foto Mirek Brát

pan plk. v.v., Dr. Václav Pejřil.

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Dcera Miluška s manželem, vnoučata Martina
a Robert, pravnoučata Karolínka a Monička

Rodinný dům bungalového
typu v Hronově, 2 obytná
křídla na sobě nezávislé, udržovaná zahrada, krytý bazén,
sauna, zimní zahrada. Celková
výměra 2 695 m2.

K životnímu jubileu PhDr.Pavla Mertlíka

Dne 9. srpna 2017 to bude již 25 let ,
co nás opustil tatínek,

pan Josef Vít , hudebník ze Žďárek.

Cena: 5 900 000,- Kč
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Venkovské stavení v obci Borovnice, chlév, stodola, pozemek 1 087 m2 ............................. 999 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž.............................. 890 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě ve Velkém Dřevíči................................... 3 190 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Met., 2 bytové jednotky, zahrada, garáž....................... 3 350 000,- Kč
Rodinný dům s vlastní studnou, zahradou, garážové stání v Sopotnici.............................. 1 390 000,- Kč

VZPOMÍNKA

TICHÁ VZPOMÍNKA

str.

zve v sobotu 5. 8.
od 19:30 na

kde zahraje pražská roková
kapela Čedič.
Vstupné je dobrovolné, hrajeme
za každého počasí.
Dále zde každou neděli od 15.00
hrají tyto oblíbené kapely:
6.8 kapela Fr-čí hraje
pro všechny generace,
13.8. taneční odpolednem nás
provede kapela Nádech a
20.8. zahraje hudební bramboračku kapela Vertigo Sakulente.
Koupání na vlastní nebezpečí.
Celý program na
www.koupalistestarkoc.wz.cz.
Pořadatelé všechny srdečně
zvou.

Budiž světlo?
Budiž LED!
V městysu Velké Poříčí proběhla
kompletní výměna veřejného osvětlení. Klasické lampy byly nahrazeny
úspornými LED svítilnami. Osvětlení veřejných prostranství pomocí
LED diod je trend, ke kterému se
přiklání stále více měst a obcí i z našeho regionu. Důvodem jsou energetické i materiálové úspory.

Jiráskův Hronov
- to nejlepší z amatérského divadla
Letošní 87. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov
probíhá ve dnech 4. – 12. 8. 2017.
Na hronovských jevištích budou
k vidění inscenace činoherního,
experimentujícího, studentského
a loutkového divadla, chybět nebude ani divadlo poezie či divadlo hudební. Pořadatelé očekávají příjezd
tisícovky přímých účastníků včetně
seminaristů. V rámci festivalu se
představí i dva zahraniční soubory.
Ze Slovenska přijede Súbor uložiť
ako Bratislava s inscenací Pojednávanie vo veci Genesis. Revizora do Hronova přiveze Divadelní

soubor Tušina z ruské Ťumeně. Jiráskův Hronov je nejstarší divadelní
přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Byl založen roku
1931 v Hronově, rodišti spisovatele
Aloise Jiráska, a do roku 1951 se
na festivalu vždy uváděla alespoň
jedna jeho hra. Jiráskův Hronov
z pověření a za finančního přispění
Ministerstva kultury pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci s městem Hronov a Kulturním
a informačním střediskem Hronov.
Akce se koná pod záštitou ministra
kultury Daniela Hermana.

Varhanní koncert v evangelickém
kostele ve Stroužném (Pstrążna)
V sobotu 1. července 2017 se
uskutečnil v evangelickém kostele
ve Stroužném první ze série varhanních koncertů. Varhany byly
v červenci v péči varhanáře Víta
Mišoně z Mladých Buků. Za velkorysého přispění hronovských evangelíků byl osazen nový ventilátor.
Pak následovalo důkladné vyčištění a hlavně naladění varhan, které financovala polská evangelická
reformovaná církev. Strouženské
varhany, spolu s dobrou akustikou v kostele, byly již před opravou
považovány za velice solidní. Teď
se můžeme těšit, že koncert, který se bude konat ve Stroužném

v sobotu dne 12. srpna od 14.00
hod. bude odehrán na varhanním
stroji v plné formě. Vystoupí Tomáš
Weissar z Machova, na trubku jej
doprovodí Ondřej Čuhanič. Zájemci mohou využít bezplatnou dopravu do Stroužného. Odjezd ve 13.30
hod. od sanatoria Polonia, návrat
v 16.15 hod. Poukázka na bezplatnou dopravu je k vyzvednutí v Infor.centru pro turisty v Kudowa
Zdrój, ulice 44. Počet míst je omezen. Další koncerty se uskuteční
dne 16. září a 14. října. Za hlavního
organizátora Vlastivědné sdružení
Pumpa Malá Čermná srdečně zve
Eva Pumrová.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Naučná stezka Evropským městem
Náchod - Kudowa-Zdroj
Hyundai i10, i20 a ix20.
od

199 990 Kč

Hlavním cílem tohoto projektu, kde jsou partnery Náchod a Kudowa-Zdrój je opět zvýšení
návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních hodnot
a zdrojů Evropského města Náchod - Kudowa-Zdrój. Jde především o spolupráci v oblasti
zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu a společná informační, marketingová a propagační opatření (webové stránky a mobilní aplikace).
Výsledkem bude naučná stezka,
která bezprostředně spojí českou
a polskou část Evropského města
v jejich centrech. Naučnou stezku
budou hojně využívat pěší turisté
i cykloturisté. To přispěje k prodloužení délky pobytu a zvýšení
počtu návštěvníků.
Vzniknou nové webové stránky
Evropského města (www.nachod-kudowa.eu, www.kudowa-nachod.
eu), kde budou uvedeny kulturní
a sportovní akce konané v Evropském městě a aplikace pro smart
phony obsahující důležité turistické
informace. Dále vzniknou letáky
s mapou naučné stezky pro potřeby cestovního ruchu, projekt bude
propagován v médiích (videospoty,
outdoorová kampaň, tisk).
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Za ceny již od 199 990 Kč.
Další zvýhodnění navíc při financování
u autorizovaného partnera Hyundai.
BOS auto s.r.o.
Trutnov,, Na Besedě 97
Trutnov
Tel.: 499 819 054 / www.bosauto.cz
Hyundai i10–kombinovaná spotřeba: 4,7–6,5 l/100 km, CO2: 106–142 g/km; Hyundai i20–kombinovaná spotřeba: 3,5–6,2 l/100 km, CO2: 92–144 g/km;
Hyundai ix20–kombinovaná spotřeba: 4,2–6,5 l/100 km, CO2: 110–150 g/km

Athénský Šplh v Novém Městě nad Metují
V neděli 25. června 2017 se konal
v areálu sokolovny v Novém Městě nad
Metují již XIII. ročník výjimečných závodů ve šplhu na čtrnáctimetrovém laně
„Velká cena Nového Města nad Metují
v athénském šplhu. Z vítězství se opět radoval několikanásobný vítěz Štěpán Muchka z T.J. Sokola Mladá Boleslav, který
vyhrál v čase 15,54s. Na druhém místě
skončil Tomáš Kohoušek také z klubu

T.J. Sokola Mladá Boleslav v čase 16,28s,
na třetím místě v čase 16,31s se umístil
Jan Král z domácího klubu T.J. Sokol
Nové Město nad Metují.
Na závěr závodu proběhlo slavnostní
zasazení lípy v areálu sokolovny a to na počet řeckých olympijských vítězů z roku
1896, kde se délka 14m šplhala poprvé.
Ing. Martin Mach, starosta T.J. Sokol
Nové Město nad Metují a ředitel závodu

Výchozím důstojným bodem stezky je v Náchodě již revitalizovaný
park U Města Prahy. Další součástí
je pak opravený most v příměstské části Běloves, kde vznikl nový
chodník.

Součástí projektu Naučná stezka
Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj na české straně:
 Park u Města Prahy – realizace
1. 6. 2016 - 1. 5. 2017
 Most přes Metuji Náchod, Běloves – Lázeňská ulice – realizace
4. 5. - 30. 11. 2016
 Odpočívadlo – předpoklad realizace podzim 2017
 Naučné panely – realizace probíhá, osazení panelů proběhne
v létě 2017
 Propagační předměty
Předpokládané způsobilé výdaje

města Náchoda dle Rozhodnutí
a poskytnutí dotace činí 315.046
EUR. Výše dotace z EU - 267.789
EUR a dotace ze státního rozpočtu
- 15.752EUR.
Projekt Naučná stezka Evropským
městem Náchod - Kudowa-Zdroj,
CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000271
je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EFRR) a státního
rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika
- Polsko 2014-2020.

Kimberly-Clark, úspěšný světový výrobce známých značek jako HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších,
hledá do trvalého pracovního poměru v závodu v Jaroměři nedaleko Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozice:

Balič/-ka
Požadujeme:
• výuční list,
• praxe v průmyslu vítána,
• schopnost pracovat ve směnném provozu
(12 hodinové směny),
• pečlivost a spolehlivost,
• předpoklady pro týmovou práci.
Pracovní náplň:
• zajišťování balicích prací na různých t ypech
výrobních linek,
• sledování kvalit y koncového výrobku,
• zajišťování bezpečného provozu balení.
Finanční ohodnocení: 17.500–19.600 Kč
(podle individuálního hodnocení).

Operátor skladu

Požadujeme:
• zkušenost s prací ve skladu,
• schopnost pracovat ve směnném provozu
(12 hodinové směny),
• platný průkaz obsluhy motorových vozíků a řidičský
průkaz skupiny B,
• ﬂexibilitu, přesnost, spolehlivost, odpovědnost a pečlivost,
• předpoklady pro týmovou práci.
Pracovní náplň:
• práce na směny ve skladovém a odpadovém
hospodářství závodu,
• zajištění zásobování výrobních linek materiálem dle
požadavků,
• práce s nejmodernějšími systémy skladového
hospodářství a zpracování výrobních odpadů.
Finanční ohodnocení: 22.100–24.800 Kč
(podle individuálního hodnocení).

Pro uvedené pozice
nabízíme:
• pracovní smlouvu na dob
u neurčitou,
• výhodné zaměstnanecké
beneﬁty: 6.800 Kč až 12.
000 Kč ročně do penzijn
2.000 Kč ročně na volnoča
ího fondu, 8.400 Kč ročně
sové aktivity a další příležit
do životního pojištění,
ostní odměny za výkon,
• možnost nákupu zaměstn
aneckých akcií s příspěvkem
společnosti, možnost nák
příspěvek na stravování,
upu vybraných výrobků za
kurzy angličtiny zdarma,
zvýhodněné ceny,
• zajímavou práci a zkušen
ost dynamického prostředí
globální společnosti, mož
nost profesního růstu.

Údržbář/-ka – elektrikář/-ka
Požadujeme:
•SŠ s maturitou - elektro
•znalost PC (hardware, software), PLC, pohony,
regulace - výhodou; vyhláška 50/78 Sb., min. §6,
•zodpovědnost a pečlivost, dobré komunikační
dovednosti.

Pracovní náplň:
•provádění údržby a opravy výrobního zařízení,
zajišťování jeho funkčnosti a provozuschopnosti,
zaměřování se na snižování výrobního odpadu,
•využívání svých znalostí a zkušeností při řešení
problémů na zařízení,
•spolupráce s ostatními techniky na směně
(s mechaniky, procesními supporty) a operátory
při řešení problémů,
•spolupráce s dalšími týmy – denní údržba, Asset tým,
PIT, Engineering,
•nutnost mít dobré znalosti o řídících, pohonných a
komunikačních systémech,
•provádění záznamů o činnosti na zařízení,
•využívání možnosti odborných školení a
sebevzdělávání.
Finanční ohodnocení: 30.500–33.000 Kč
(podle individuálního hodnocení)

Máte-li zájem pracovat v naší společnosti a máte požadované předpoklady, zašlete nám životopis na adresu
jaromer.nabor@kcc.com Rádi vám nabídneme příležitost stabilního a perspektivního zaměstnání.
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Obch. ﬁrma v textilní oblasti

PŘIJME

ASISTENTKU

NABÍZÍME K PRODEJI BYTY V DISPOZICÍCH 1KK - 4KK

DO OBCHODNÍHO ÚSEKU

•SŠ vzdělání, komunikativnost,
znalost práce na PC
•obsluha Excel, Word, řid. p. skup. B
•znalost Aj, případně Polštiny výhodou
(hovorově slovem i textem)
•zákl. znalost účetních operací
Svůj životopis zašlete na adresu:
deptrade@deptrade.cz

Tennis Club Nové Město nad Metují
pořádá

MÍČOVÝ SEDMIBOJ
mužských dvojic
Termín: sobota 19. 8. 2017
Kde: TC Nové Město nad Metují
Organizátor: Jožka Uhrin
tel. 606 629 373
Časový harmonogram: 8.00 prezentace,
8.15 losování, 8.30 zahájení
Startovné: 300,-Kč za dvojici
Přihlášky do 12. 8.2 017
Za své zdraví si odpovídá každý sám!
Po celý den je pro závodníky i diváky
zajištěno občerstvení.

PRODEJ BYTŮ V BYTOVÉM DOMĚ
REZIDENCE BŘEZINKY V MALEBNÉ LOKALITĚ
NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ.
Nabízíme k prodeji byty v dispozicích 1kk - 4kk,
které jsou součástí druhé a třetí etapy výstavby
bytového domu Rezidence Březinky v malebné
lokalitě Nového Města nad Metují.
Provedeme Vás celým procesem včetně zajištění
výhodného financování. Již nyní můžete rezervovat
z široké nabídky atraktivních dispozicí.

2. patro

Pas£ŀ Magnum
Kamenice 113, Náchod

STAÈÍ

ZAVOLAT

AŽ

70.000 KÈ

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

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

352%/ΖĿĢΘΖ1)250$&(92/(-7(1$

SQUASH CENTRUM
NÁCHOD
tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 30% SLEVA NA HRU

Kimberly-Clark, úspěšný světový výrobce známých značek jako HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších,
hledá do trvalého pracovního poměru v závodu v Jaroměři nedaleko Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozice:

Technická obsluha balícího konce linky
Požadujeme:
• SŠ nebo učební obor (technický směr výhodou),
• praxe v průmyslu vítána,
• schopnost pracovat ve směnném provozu (12 hodinové směny),
• všestrannost,
• manuální zručnost,
• pečlivost a spolehlivost,
• předpoklady pro týmovou práci.
Pracovní náplň:
• technická obsluha automatického balícího zařízení výrobní linky,
• nastavování zařízení při změně výrobků výrobní linky dle přehozových listů,
• technická spolupráce při vývoji spolehlivosti zařízení,
• zajištění a prosazování veškerých aspektů bezpečnosti práce,
• doplňování materiálů,
• nastavování procesních parametrů,
• identiﬁkace a řešení procesních problémů,
• sledování kvality výrobku, vedení výrobní dokumentace,
• základní údržba a úklid zařízení,
• plnění výrobních cílů.
Finanční ohodnocení: 30.50–33.000 Kč (podle individuálního hodnocení).

Hlavní operátor/-ka linky
Požadujeme:
• SŠ vzdělání s maturitou v technických oborech,
• praxi min. 3 roky v obsluze modulárních výrobních linek a znalost řídicích systémů,
• schopnost diagnostikovat problém na lince a přijmout efektivní technické řešení,
• pečlivost, spolehlivost a dobré komunikační dovednosti,
• schopnost pracovat ve směnném provozu (12 hodinové směny),
• předpoklady pro týmovou práci.
Pracovní náplň:
• samostatné řízení linky a obsluha řídícího software,
• odpovědnost za dodržení výrobních standardů v požadované kvalitě,
• zajišťovat co nejlepší výrobní výsledky,
• zajišťovat bezpečnost na pracovišti a podílet se na prevenci rizik,
• dbát na vysokou úroveň procesních znalostí týmu,
• rozvíjet svoje znalosti a schopnosti ke zlepšení výrobního procesu,
• spolupracovat s odbornými týmy při zavádění a zdokonalování technologií,
• dbát na přesný reporting a důslednou komunikaci mezi týmy, zejména při přehozech,
• zajišťovat okamžitou, preventivní a prediktivní údržbu zařízení během směny,
• sdílet technické informace s dalšími členy týmu, prohlubovat technické znalosti členů týmu,
• spolupracovat s vedoucím operátorem linky a procesním technikem při sledování,
individuálních výkonů posádky linky,
• spolupracovat podle potřeby s vedoucím výrobních linek (asset leader)
při stanovování plánů školení pro členy týmu.
Finanční ohodnocení: 33.000–36.000 Kč (podle individuálního hodnocení).

Nabízíme:
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou,
• výhodné zaměstnanecké beneﬁty: 12.000 Kč ročně do penzijního fondu,
8.400 Kč ročně do životního pojištění, 2.000 Kč ročně na volnočasové aktivity
a další příležitostní odměny za výkon,
• možnost nákupu zaměstnaneckých akcií s příspěvkem společnosti, možnost
nákupu vybraných výrobků za zvýhodněné ceny, příspěvek na stravování,
kurzy angličtiny zdarma,
• zajímavou práci a zkušenost dynamického prostředí globální společnosti,
možnost profesního růstu.

Máte-li zájem pracovat v naší společnosti a máte požadované předpoklady, zašlete nám životopis na adresu
jaromer.nabor@kcc.com Rádi vám nabídneme příležitost stabilního a perspektivního zaměstnání.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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63.ročník Mezinárodního folklorního festivalu Červený Kostelec

Babylon národů a lidových tradic
Generální partner
Mezinárodního folklorního fes valu
Vás zve do Červeného Kostelce
od středy 16. 8. do neděle 20. 8.

Mezinárodní folklorní festival
Červený Kostelec je nejvýznamnější
akcí tohoto charakteru v rámci našeho kraje a jeden z největších festivalů v ČR. Díky kvalitnímu obsazení
všech programů zahraničními soubory, které ve svých zemích představují
folklorní špičku, i tuzemskými soubory na vysoké kvalitativní úrovni, se
zařadil mezi nejvýznamnější festivaly
v Evropě. Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec se každoročně
koná ve druhé polovině srpna v překrásném prostředí červenokosteleckého přírodního areálu u Divadla
J. K. Tyla. Večerní programové blogy
jsou zakončeny taneční zábavou pro

16. - 20. SPRNA 2017

www.folklorck.cz
Navš vte svátek světového folkloru
podporovaný dodavatelem pryžových těsnění
na každý čtvrtý osobní automobil v Evropě.
Saar Gummi Czech
Červený Kostelec
www.sgc.cz
Generální partner:

Hlavní partneři:

širokou veřejnost, při které se na parketu setkávají účinkující s diváky.
Během festivalu se můžete potěšit
krásou lidových písní, tanců a krojů
nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí.
V letošním roce se divák může těšit
nejen na soubory z celého světa, řemeslný jarmark či atrakce pro děti,
ale také na koncert legendární skupiny Buty, který se pro jediný večer
spojí s Kosteleckou cimbálovkou a to
se zřejmě již na jiném pódiu opakovat nebude. Mezi programové taháky
bude patřit také čtvrteční vystoupení
pražského souboru Rosénka se svým

kaleidoskopem písní a tanců nebo
páteční vystoupení VUS Ondráš,
který nám představí skvělé celovečerní představení Příběh zbojníka. Celý
program festivalu naleznete na stránkách festivalu www.folklorck.cz.
Pro návštěvníky jsme připravili dva
druhy permanentek. První permanentka v ceně 420 Kč platí na vstup
do areálu na všechny festivalové
dny včetně slavnostního zahájení
a koncertu skupiny Buty i Kostelecké cimbálovky. Druhá permanentka
v ceně 290 Kč opravňuje ke vstupu
do areálu festivalu pouze od čtvrtka
do neděle. Neplatí tedy na slavnostní
zahájení a uvedené koncerty. Oproti nákupu jednotlivých vstupenek
máte tak možnost ušetřit až 150 Kč.
Permanentky můžete zakoupit v Informačním centru v Červeném Kos-

telci nebo na www.123vstupenky.cz.
Srdečně zveme k návštěvě festivalu,
Babylonu národů i ryzích lidových
tradic! (foto archiv města Č.Kostelec)

Partneři:

Ostatní partneři:

AKVAMONT S.R.O.
SM SALIX S.R.O.
SILVAGRO s.r.o.
OK STAVEBNÍ
ČERVENÝ KOSTELEC

G

Podporovatelé: FARMET SPOL. S.R.O., HODINÁŘSTVÍ A ZLATNICTVÍ EVA HANUŠOVÁ, JOSI S.R.O., LIGO S.R.O., PAPÍRNICTVÍ IVÍN, JIŘÍ NEŠNERA, T-SERVIS, ZO OS KOVO ELITEX ČERVENÝ KOSTELEC

Městys Velké Poříčí pořádá

POŘÍČSKÉ SLAVNOSTI
sobota 26. srpna od 13 hodin
Těšit se můžete na bohatý program pro celou rodinu. Na náměstí vystoupí
děti ze ZUŠ Hronov a MŠ Velké Poříčí, loutkové divadlo, lidová muziku
Šmikuranda a poříčská kapela Warování. Zároveň zde bude jarmark, skákací hrad, řetízkový kolotoč a ukázka modelů tanků. V Obecním domě
se můžete přijít podívat na prezentaci historického kalendáře. Za školou
proběhne ukázka výcviku psů. U kostela se připravuje Farní den se mší
svatou, vystoupením kouzelníka, hrami pro děti, country kapelou Slaveňáci a cestovatelskou besedou P. Jiráska o Kostarice. U hasičské zbrojnice
se uskuteční ukázky hasičského sportu, pro děti bude připravena pěna
a jízdy na raftu. Večer bude ve znamení DJ Icemana. Na Inline hřišti se
můžete těšit na turnaj v Bubble footballu. Více na www.velkeporici.cz
Specializovaná organizace Citrusáři Broumov pořádá tradiční

VÝSTAVU CITRUSŮ
u příležitosti konání Polické pouti

ve dnech 12. a 13. srpna 2017
v prostorách Pellyho domy na náměstí v Polici nad Metují.
Odborná poradna, losy štěstí, soutěž o nejsympatičtější rostlinku,
drobnosti pro děti, prodej rostlinek citrusů.
Vstupné: děti zdarma, ostatní 10,- Kč.
Začátek výstavy v sobotu 12. srpna v 9.00 hodin do 17.00 hodin,
v neděli od 9.00 hodin do 16.00hodin
Výsledky nejsympatičtější rostlinka 2017
zveřejníme v Polickém měsíčníku
Srdečně zveme všechny návštěvníky

Soutěž o návrh památníku

Mobilní průvodce

Město Jaroměř vyhlásilo veřejnou soutěž o návrh památníku
obětem válek. Ten by měl nahradit
stávající pietu sochy rudoarmějce
a kromě druhé světové války by
připomínal i oběti prvního světového konfliktu v letech 1914 – 18.
Uzávěrka soutěže je 18. září.

Od jara má Police nad Metují k dispozici aplikaci mobilního průvodce
města. Obsahuje řadu užitečných informací – od historie až po praktické
rady. Systém je neustále doplňován,
ale pozor: Aplikace je určena pouze
pro mobilní zařízení a nejde spustit
na klasickém stolním počítači!

Meteor Hradec Králové
Po našem kraji byl pojmenovaný
meteor o váze 135 gramů. Dopadl
sice na naši planetu již před rokem
(v květnu 2016), nalezen byl však
teprve nedávno. Již v loňském roce
byla vypočítána lokalita, kde by
se měl „posel z hvězd“ nacházet.
Úspěch s jeho nalezením se dostavil
až s ročním zpožděním.

„Sezon 2017“
Zámek rodiny Bartoň – Dobenín v Novém Městě nad Metují
(prostory Švédské síně) je místem
konání výstavy fotografií polského
Klodzkiego klubu fotograficznego.
Výstava zde potrvá do 30.srpna t.r.
a její název je Sezon 2017.

Tennis Club
Nové Město nad Metují pořádá

MÍČOVÝ SEDMIBOJ
smíšených dvojic
Specialista na čalouněný nábytek

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

Termín: sobota 26. 8. 2017
Kde: TC Nové Město nad Metují
Organizátor: Jožka Uhrin
tel. 777 152 700, 606 629 373
Časový harmonogram:
8.30 prezentace, 8.45 losování,
9.00 zahájení
Startovné: 300,-Kč za dvojici
Přihlášky do 15. 8. 2017
Za své zdraví
si odpovídá každý sám!
Po celý den je pro závodníky
i diváky zajištěno občerstvení.

ECHO
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Rodačka z Náchoda v nové roli
fotografky!
Letos je to právě 16 let, co zpěvačka a herečka Olivie Žižková opustila
Náchod a odstěhovala se za kariérou
do Prahy.Vedle zpívání a hraní občas nafotila jako modelka několik
uměleckých fotografií, ale prý díky
jejímu věku vyměnila sexy prádélko
za pořádný objektiv fotoaparátu.
„S focením jsem začala, když
mi bylo 23 let a oslovila mě VEBA
Broumov. Pak už jsem v tom jela
II. ročnik Řezbářského sympozia v areálu pevnosti Dobrošov se nesl v duchu nadpřirozených bytostí. Právě tak znělo zadání pro přítomné řezbáře.
Výsledkem jsou sochy čerta, draka, rytíře a dalších pohádkových bytosti,
které budou sloužit jako zajímavá dekorace nové cyklostezky směřující
z České Čermné do Náchoda – Bělovse.
Foto Josef Pepa Voltr

Památce podplukovníka Jiřího Pavla
Jak se události druhé světové války propadají stále hlouběji do minulosti, ubývá i počet těch, kteří
bojovali proti fašizmu a mohou
podat o této době osobní svědectví. Na počátku tohoto léta řady
československých válečných veteránů navždy opustil i pplk.Jiří
Pavel z České Skalice, který zesnul
ve věku 95 let. Jiří Pavel byl příslušníkem Československé obrněné
brigády a účastnil se bitvy o Dunkerk v roce 1944. Jeho osudy zachytil ve vzpomínkové knize s názvem
„F2074 vypráví“ Martin Reichl.

Miliardový tunel!
Možná mnohem víc bude stát „Vysokovská spojka“ – nová železniční trať spojující
Českou Skalici s Náchodem, která by měla umožnit cestování vlakem bez nutnosti
přestupování ve Starkoči a úvratě ve Václavicích, které dnes dělají železniční dopravu
pro mnoho lidí téměř nepoužitelnou.
Vyhozené peníze?
Proč investovat tolik peněz do železnice? Vždyť se investovala víc než jedna
miliarda (bez DPH) v minulých dvou
letech do železniční tratě Hradec Králové – Trutnov! Mělo to přinést zkrácení
jízdních dob o 15 minut (do Svobody n.
Úpou až o 30 minut) a výsledek? Zkrácení o 2 minuty. SŽDC, s.o. slavnostně
tuto revitalizaci ukončilo a prezentovalo samá pozitiva a rychlost vlaků až 120
km/h. Dodnes se touto rychlostí nejezdí
a ještě dlouho jezdit nebude, ale ono je
to celkem jedno, protože tato rychlost
má být jen na pěti kilometrech z celkové délky 69 km.
Další revitalizace, která nás čeká v letech
2018 až 2019, se týká tratě Týniště n. O. –
Broumov, přesněji jen úseku Bohuslavice
n. Met. – Hronov. Opět to bude stát více
než jednu miliardu (bez DPH) a zvýšení
rychlosti téměř žádné. Ano, po technické stránce dojde k modernizaci tratě,
především zabezpečovacího zařízení, ale

běžnému cestujícímu to nepřinese žádné
výrazné zlepšení cestování. Nejsou toto
vyhozené peníze? Tak úplně vyhozené
ne, ale nedaly by se investovat z pohledu
cestujících lépe?
Naštěstí krajskému úřadu došla trpělivost a už nebude jen přihlížet, jak SŽDC
investuje miliardy korun do železniční
infrastruktury bez valného užitku pro
cestující veřejnost. Za tyto zhruba dvě
a půl miliardy, které do revitalizací tratí
SŽDC investovala, nebo bude investovat,
by se dala Vysokovská spojka určitě postavit. Výsledkem by bylo skutečné zkrácení jízdních dob mezi Hradcem Králové
– Náchodem a dalšími městy Broumovského výběžku o 20 až 35 minut!

Projekt „Vysokovské spojky“
tu byl už v roce 2005
Nejde o žádný nový nápad. V té době
byl projekt mnohem dál, než je dnes.
Jenže v roce 2008 byly krajské volby
a nové vedení kraje strčilo vše v tichosti

do šuplíku a … Roky 2008 – 2016 nebyly
pro veřejnou dopravu příznivé. Krajští
zastupitelé neměli o veřejnou dopravu
velký zájem, začaly se škrtat spoje a také
se rozpadl výborný tým odborníků, kteří
v letech 2003 – 2008 dovedly veřejnou
dopravu v našem kraji v té době na jednu
z nejlepších v republice.
Dnes je naštěstí vše jinak. Královéhradecký kraj má nový tým lidí na odboru
veřejné dopravy, kteří své práci rozumí,
ale především máme nového náměstka hejtmana, odpovědného za dopravu
Mgr. Červíčka, který nesedí jen se založenýma rukama, ale hájí zájmy obyvatel
našeho kraje při jednáních s MD, SŽDC
a ČD. Podařilo se tak prosadit projekt
„Vysokovské spojky“, jako jednu z priorit
našeho kraje. SŽDC by nyní měla udělat
studii proveditelnosti, která by prokázala
možnost realizace a finanční návratnost
této akce.
Začátkem června se sešli starostové měst
a obcí broumovského výběžku (kromě
zástupců Broumova) s panem náměst-

a vedle hraní a zpívání jsem pořád
někomu pózovala, jako modelka.
Nyní jsem už ale ve věku, kdy se
na to necítím a tak jsem si pořídila
pořádný foťák, se kterým objíždím
doslova celou republiku a fotím fanoušky, děti ,no zkrátka všechno, co
je krásné. Po šestnácti letech si všímám, jak se Náchod změnil a jelikož
jsou tu pro mě i nejkrásnější děvčata, jezdím fotit i sem.“ říká Olivie.
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kem Mgr. Červíčkem na náchodské
radnici, kde projekt Vysokovské spojky
všichni odsouhlasili.

Vysokovskou spojkou
to ale skončit nemůže!
Aby měla „Vysokovská spojka“ smysl,
nemůže to být jen jakási odbočka z tratě
Hradec Králové – Trutnov. Nemůže být
ani končící tratí v Broumově. Aby to celé
dávalo smysl a byla splněna potřebná
efektivita celého projektu, bude potřeba
obnovit mezinárodní železniční přechod
v Meziměstí! Královéhradecký kraj je jediný, který nemá pravidelné železniční
spojení s Polskem. Potenciál cestujících
je velký a to nejen z pohledu turistického ruchu. Přímé spojení Hradce Králové
s Wroclaví, kde je např. mezinárodní letiště, by bylo velice rychlé – zhruba dvě
a půl hodiny. Dokonce i spojení Prahy
a Varšavy by bylo přes Meziměstí téměř
o hodinu rychlejší, než dnešními expresy
přes Ostravu.
Jedině znovuobnovení železničního přechodu v Meziměstí a zavedení dálkové
mezinárodní dopravy může do našeho
regionu vrátit pravidelné přímé rychlíky,
sestavené z moderních klimatizovaných
vozů s Wifi a ne takové, jaké jezdí na retro rychlíku Dobrošov.

Budoucnost, nebo utopie?
Nepodaří-li se realizovat projekt Vysokovské spojky a znovuobnovení železniční přechodu v Meziměstí, bude
železniční doprava v našem regionu na-

vždy na vedlejší koleji. Nikdy tak nebude
konkurenceschopná dopravě individuální. To navazuje jedno na druhé: když nebude veřejná železniční doprava rychlá
a kvalitní, nebude ji využívat dostatečný
počet cestujících. Když nebudou cestující, dojde k redukci počtu spojů. Tam, kde
jezdí málo vlaků, nebude nikdy SŽDC
investovat do rozvoje infrastruktury.
Kde nebude moderní a rychlá železniční
trať, nebudou ČD nasazovat nejnovější
vozidla. Tam, kde ČD nenasadí moderní
a rychlá hnací vozidla, nebude veřejná
železniční doprava konkurencí dopravě
individuální.

Broumovský výběžek potřebuje
kvalitní železniční spojení
se světem a to nejen ve směru
na Hradec Králové, ale také
opačným směrem do Polska!
Železniční doprava je i dopravou ekologickou a to je pro broumovský výběžek,
kde je velké území chráněnou krajinnou
oblastí velice důležité. Neudržitelný nárůst automobilové dopravy se nedá donekonečna řešit neustálou výstavbou
nových silnic a nekonečným rozšiřováním parkovišť. Malá nabídka zaměstnání
a nemožnost rychlého spojení, které by
umožnilo dojíždět za prací do vzdálenějších míst, pomalu vylidňuje pohraniční oblasti a ceny bytů se tam propadají na minimum. Odcházejí především
vzdělaní mladí lidé, protože se jim nechce dojíždět dvě hodiny do krajského
města. Náš region se pomalu mění. Bohužel ne lepším směrem. Kvalitní a rychlá železniční doprava by mohla mnoho
věcí změnit.

Vše záleží na politicích!
To, jestli se podaří realizovat projekt Vysokovské spojky, nyní záleží především
na MD a SŽDC. Ale ani zastupitelé našich měst, obcí a kraje nemůžou čekat,
jak to celé dopadne. Nyní je potřeba začít
jednat s polskou stranou, zda mají zájem
o mezinárodní železniční dopravu. To
musí udělat kraj s pomocí místních samospráv. V tomto se nemůžeme spoléhat
na úředníky na MD, protože těm je náš
region naprosto lhostejný a pro SŽDC je
mezinárodní doprava přes Meziměstí spíš
noční můrou, než potřebnou realitou.
Jiří Prokop

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.

7

Sokolové uctili památku obětí
skupiny S-21-B
Památku odbojářů ze sokolské
skupiny S-21-B, kteří byli popraveni
9. července 1942 za účast na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, uctili
v neděli 2. července 2017 zástupci
Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy společně se členy dalších organizací, měst a obcí u památníků v Malých Svatoňovicích,
na Bohdašíně u Červeného Kostelce
a na Končinách.
Právě na Končinách u Červeného Kostelce v domě rodiny Burdychových byl gestapem objeven
telegrafista z výsadku Silver-A Jiří

Potůček, poslední z parašutistů,
kteří se podíleli na likvidaci Reinharda Heydricha. Vysílačkou „Libuše“ podával poslední zprávy o situaci. Potůčkovi se ještě podařilo
ze samoty na Končinách německé
přesile utéct, ale 2. července byl nalezen spící v Dubince u Trnové nedaleko Pardubic českým četníkem
a na místě zastřelen.
V souvislosti s touto událostí pak
byli popraveni vlastenci – 12 mužů
a tři ženy z okolí Červeného Kostelce, jejichž jména dnes čteme na pomníku naproti bývalé škole v Bohdašíně i na dalších místech.
(PŠ)

K Jaderskému moři za obhajobou titulů Mistrů Evropy

Antonín Burdych, syn popravených manželů Burdychových, se sokolskými
dětmi u pomníku na Končinách v místě, kde byl 30. června 1942 zastřelen
německými okupanty jeho otec.
Foto Helena Rezková

Ve dnech 15.- 18. června 2017 se
v chorvatské Crikvenici uskutečnilo
12. Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu. Svými výkony na letošním MČR si postup na toto klání
zajistila i početná výprava náchodských mažoretek MONA, která se
ho účastnila s celkem 24 startovními
čísly. I přes silnou zahraniční konkurenci se náchodským děvčatům
podařilo potvrdit svou dlouhodobou pozici evropské špičky, čemuž
přispěl mimo jiné jejich početný

Jiráskovo gymnázium na Robotickém dni v Praze
Robotický den 2017 stručně
v číslech: 177 robotů postavených
277 účastníky z 9 zemí, jde tak
o největší setkání robotů a jejich
příznivců u nás.
Devět různých soutěží. Devět
účastníků z Jiráskova gymnázia
v Náchodě. Nejlépe se nakonec
vedlo našim „sběračům puků“,
kdy tým Deodatus obsadil krásné druhé místo a tým DRT místo
třetí.
Děkujeme všem účastníkům
za výbornou reprezentaci gymnázia a také červenokostelecké firmě
Saar Gummi Czech za celoroční podporu technických kroužků
na našem gymnáziu.
RNDr. Jan Preclík

Školní výlet do Ratibořic
Dne 8.6. 2017 žáci II., III. a IV. třídy ZŠ a MŠ Josefa Zemana v Náchodě přijeli do Ratibořic, místa
spojeného s Babičkou Boženy Němcové. Kdo je Barunka, Vilém, Viktorka? Tato jména znali, ale pouze
z filmu. Konečně viděli něco, co
neprobíhá každý měsíc. No přece
týden „Oživlých postav “ z Babičky. Setkali se s babičkou, povídali
si s Barunkou. Přímo od babičky

Proškové ochutnali „poplamenici“.
Kdo ví, co to je? Ani jedna ruka se
nezvedla, ale všem to chutnalo. Seděli, poslouchali a odcházeli plni
dojmů k zámku v Ratibořicích, kde
je čekalo malé občerstvení. Domů
jsme se vraceli s velkými zážitky,
s chutí se do Ratibořic zase někdy
vrátit.
Mgr. Ivana Kolářová,
třídní učitelka, ZŠ a MŠ
J. Zemana v Náchodě

fanouškovský tým a spousta podpory přicházející od diváků online
přenosu. Celkem 15 náchodských
choreografií si odsud nakonec odvezlo evropský titul. S krásnými zážitky od moře a minimálně jednou
medailí na krku tak odjížděla úplně
každá z celkem 46 reprezentantek.
Na srpnové Mistrovství světa v Praze se tedy náchodská děvčata vypraví ve stejné sestavě a budou zde
bojovat s neuvěřitelnými 26 choreografiemi - jméno MONA Náchod

zde tudíž diváci uslyší velmi často.
V červenci již dívky čeká zasloužený
odpočinek, aby nabraly sílu na srpnovou nejvyšší soutěž a v září mohly
zahájit novou sezónu. Pokud se i ty
chceš stát součástí týmu obyčejných
děvčat, která si plní neobyčejné
sny, neváhej nás již nyní kontaktovat na adrese mazoretky-nachod@
seznam.cz. Nabíráme dívky od 4
let výše a těšíme se každou novou
posilu.
Text a foto: Veronika Pecoldová

Síň Angyalföldi József Attila
Művelődési Központ patřila nám

Novoměstská filharmonie se
již tradičně na konci jarní sezóny účastní různých zahraničních
i tuzemských festivalů, přehlídek
a soutěží. Tentokrát jsme vycestovali
za hranice do maďarské Budapešti,
a to na třetí ročník Budapešťského hudebního festivalu pořádaného organizací MRF (Music Reisen
Faszination). Festival byl zahájen
ve čtvrtek 29. 6. a zúčastnilo se ho
celkem sedmnáct souborů, převážně
sborů, mezi nimiž jsme se rozhodně neztratili. Nofi se pod vedením
dirigenta Jaroslava Rybáčka blýskla
koncertem v síni Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, kde
skvělé publikum slyšelo výběr známých skladeb z našeho repertoáru
na téma Muzikálové melodie, které

jste mohli slyšet i Vy na našich jarních koncertech v Novém Městě nad
Metují nebo v nedaleké Dobrušce.
Hned další den jsme posluchače
a trochu i sami sebe překvapili dalším koncertem před Bazilikou sv.
Štěpána, kde jsme úspěšně zahráli
i přes nepříznivé podmínky. Velké
poděkování patří našim sponzorům, dárcům, městu Nové Město
nad Metují, ZUŠ Bedřicha Smetany
a SRPŠ při ZUŠ Bedřicha Smetany,
kteří nás podporují a bez nichž by se
nám o takovémto festivalu nemohlo
ani zdát. Děkujeme také Vám náruživým posluchačům, pozorným divákům a zkrátka všem fanouškům,
kteří chodí na naše koncerty. Děkujeme za vše a těšíme se na podzimní
sezónu 2017.
Redakce Nofi

Sladkovodní medúzka
Srpen je měsícem, kdy se i ve východočeských vodách objevuje
sladkovodní medúzka Craspedacusta sowerbyi. Jedná se o nepůvodní druh, který se k nám dostal
z jihovýchodní Asie. Velikost těla
této medúzky je do 3 centimetrů.
I když živočich disponuje chapadélky se žahavými buňkami, dobrou zprávou je, že medúzka není
lidské pokožce nebezpečná.
Foto Mirek Brát

Výstavu polských a českých fotografů na Karlově náměstí v Náchodě otevřeli společně zástupci města Náchoda a polského Klodzka (na snímku
zprava: starosta KLodzka Michał Piszko, starosta Náchoda Jan Birke a náchodští místostarostové Pavla Maršíková a Miroslav Brát. Výstava fotografií je prezentována na velkoplošných venkovních panelech. Foto archiv
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SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
*Ženatý hledá super kámošku do 50 let
k diskrétním romantickým schůzkám.
SMS: 733 409 300
*Hledám sympatickou ženu ve věku
18-30let na kamarádský vztah a občasné společné trávení volného času. Pouze z České Skalice nebo Nového Města.
Je mi těsně po třicítce, více po telefonu.
Ozvi se: 776 679 828
* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám příležitost nalézt životního partnera. Seznamovací agentura
IRENA, Náchod. TEL.:736 768 114
* Hledám za účelem seznámení ženu důchodkyni, znamení ryby nebo raka.
Tel. 737 143 643 po 19 hodině
* Muž věk 43, 181/84, z Náchoda, rozvedený by se rád seznámil se ženou přiměřeného věku. Trvalý vztah. Kontakt:
doz.p@seznam.cz

BYTY
*Prodám byt 3+1 v družstevním vlastnictví v klidné části Hronova 500 m
od centra. Cihlový dům, 3. podlaží. Byt
72 m2, balkón 7 m2, sklep zděná komora
s dveřmi 1,7 m2. Nová okna. V r. 2016
dům zateplen. Nízké náklady na bydlení.
Parkování před domem. Pozůstalost. RK
nevolat. Tel. +420 605 747 645
*PRONAJMU MEZONETOVÝ BYT
1+KK V ČERVENÉM KOSTELCI NA
VĚTRNÍKU. Byt o rozloze 56 m2 je po rokenstrukci, částečně zařízen. Cena včetně služeb 7.800,-, kauce nutná, RK nevolat.Tel. 602 133 173, email:renestarkov
@seznam.cz
*Pronajmu garsonku v NMnM v novém domě, na pěkném klidném místě.
Penny 500m. Nájem včetně energií max
7.tis, kauce 3 nájmy podmínkou. Volný
od října. Tel.: 775 182 793, RK nevolat
*Prodám udržovaný byt 3+1 v družstevním vlastnictví v Náchodě na sídlišti u nemocnice Nová okna, zateplení.
Sklep, lodžie, parkování u domu. Výměra bytu 76 m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 1 190 000,- Kč
*Prodám družstevní byt 5+1 v Novém
Městě nad Metují, Nad stadionem, Cena
1 500 000,-Kč. Tel.777 162 254 RK prosím nevolat.
*Prodám družstevní byt 2+1 v Náchodě v nízkoenergetickém domě s vlastním
parkovacím stáním. Kontakt 730 517 357
*Nabízíme k prodeji dva družstevní
byty 2+kk v nově zrekonstruovaném
domě v Náchodě. Byty jsou částečně
zařízené a připravené k okamžitému
nastěhování. Členský vklad je možné
rozdělit do splátek. Kontakt 730 517 357,
733 735 709
* 60-ti letá homeopatka hledá souznějící duši pro sdílení svého třípokojového bytu - se zahrádkou. v NA. Tel.
777 132 430
* Prodám družst. garsonku v Náchodě.
TEL.: 604 699 888
* Pronajmu byt 1+1 v Bělovsi (nad Korunkou), vybavený, okamžitě k nastěhování, dlouhodobě. Nájem 3.900 + služby.
Tel. 606 946 178
* Prodám byt 2+1 (63 m2) a garáž 23 m2
ve Velkém Poříčí. TEL.: 731 88 88 63
* Pronajmeme přízemní 1 pokojovou
garsonku s velkou terasou do zahrady
v Náchodě Bělovsi. Pro jednu osobu.
Parkoviště v zahradě, nájem 3300 + 1200
záloha na energie. TEL.: 777 737 127
* Pronajmu byt 2+kk v centru Náchoda, chodba, koupelna, špajz, balkon, zateplený cihlový dům, nová okna, 64 m2,
II. patro, cena 5000,-Kč + inkaso, kauce
10 000,-Kč. Tel. 734 753 303, konec července 2017
* Pronajmu DB 4+1 (94 m2) po celkové rekonstrukci, zvýšené přízemí, balkon. Lokalita Náchod, sídl. Plhov. Volný
ihned. TEL. 605 205 331
* 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: gorceous1@
seznam.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

ROZUMNĚ

* Pronajmeme garsonku 27 m2 u nám.
TGM v Náchodě, nájem 3700 + 1200 záloha na energie. TEL.: 777 737 127

NEMOVITOSTI
*Prodám/pronajmu RD se zahradou
v Náchodě. TEL.: 602 412 318
*Koupím garáž v Náchodě. Děkuji
za nabídky. TEL.: 603 904 633, scejp@
seznam.cz
*Prodej stavební parcely ve SPY
u NMnM. 800m2, Cena 800Kč/m2.
Pěkné klidné místo, sítě a komunikace
na okraji pozemku. Tel.775 182 793
*Sháním na Náchodsku ke koupi domek nebo trvale obyvatelnou
chalupu. Menší opravy nevadí. Cena
do 1,5mil. Děkuji za nabídky. Tel.:
604 336 337
* Pronajmu zařízený nízkoenergetický rodinný domek se zahradou
k trvalému bydlení v obci Žernov
u České Skalice. Domek je 1,5 roku
po úplné rekonstrukci. Vhodný
pro málo početnou rodinu. TEL.:
603 345 634
*Prodám zahradu se zděnou chatou
v kolonii Broumov-Otovice. Info Tel.
736 603 169

*Pronajmu garáž v Náchodě-Bělovsi u Bonata, krajová, 3x6m, Elektřina a voda, cena 800,- Kč/měs. Tel:
608 480 700
* Pronajmu garáž Náchod Kladská, bez
el., prodej možný. TEL.: 777 213 229
* Prodám řadovou garáž v Náchodě pod Babím. Tel. 491 426 069,
732 340 387
* Koupím chatu, s menším pozemkem, v Novém Městě nad Metují. Tel.
603 730 636
* Prodám chalupu v blízkosti Náchoda
(Hronovsko: Velký Dřevíč). Po částečné
rekonstrukci (střecha, okna, přípojky).
Větší pozemek 2800 m2, v blízkosti lesa,
klidná lokalita, škola školka v místě,
vhodné na rekreaci i k trvalému bydlení.
Více info: tel. 731 062 328, cena k jednání
1 300 000,-Kč.
* Prodám stavební pozemek s protékajícím potokem, možnost zhotovení rybníku, 2500 m2 na okraji obce Dolní Radechová. Asfaltová cesta až na pozemek.
Cena 990 000,-Kč. TEL.:608 66 77 30

NEBYTOVÉ PROSTORY
*PRODÁME KOMERČNÍ OBJEKT
UPROSTŘED ČERVENÉHO KOSTELCE - LEVNĚ (150 m od náměstí). 3
patra – 900 m2 podlahové plochy, jedno
komerční patro po rekonstrukci a kolaudaci v provozu, další dvě patra připravená na výstavbu malometrážních bytů,
projekt hotový, parkování zajištěno. Tel:
603 560 846
* PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR UPROSTŘED ČERVENÉHO
KOSTELCE – LEVNĚ (150 m od náměstí): fotokomora, obchody nepotravinového typu, modeláž nehtů, kadeřnictví, kancelář, sklad, masérna, ordinace.
Tel: 603 560 846
* Prodám hospodu ve Vysokově, zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5 mil. Kč.
TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v Náchodě
na Kamenici ve 2. patře s výtahem, WC
a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2
a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro
provoz kavárny, jiných obchodních
služeb nebo pohybových aktivit jako
cvičení, fitcentrum a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem.
Investice do zařízení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.: 777 152 750 v pracovní dny

Tel./Fax: 491 424 522

*Prodej dřeva - metrové i štípané.
TEL.:777 690 390
*Prodám masné králíky k chovu, křížence belgických obrů. Šestajovice u Jaroměře. Tel. 775 676 153
* Prodám levně starší dámské elektrokolo, praktický stolek pod PC, 2 malé
skladné posilovací stroje, skládací ruletu
pro dospělé. TEL.: 604 699 888
* Prodám nové - nepoužité péřové deky,
růžový sypek, deky jsou dvě, polštáře
čtyři.Dále prodám pilu cirkulárku - průměr 50 cm, motor 3 fáze. Dále prodám
zánovní elektroměrový rozvaděč, nutno
vidět.Dále prodám zánovní shrnovací
dveře, bílé, částečně prosklené, značka:
Prestige,velmi pěkné (ještě zabalené).Tel.
725 450 518
* Prodám levně pánské elektrokolo, reprobedny, bezmotorovou sekačku. TEL.:
773 023 050
* Prodám gauč, 2 křesla, 2 válendy,
obýv. stěnu, stůl + 4 židle, autom. pračku, malý mražák, koberec 400x300 cm, 3
šatní skříně - vše starší, zachovalé - levně. Sídl. u nem. Náchod. TEL.: 722 817
866 nebo 865
* Prodám selata mangelica, cca 50 kg za 2200,-Kč/ks, do 20 kg - za 1000,-Kč/
ks (živé váhy). Volat po 19 hodině. tel.
702 701 315
* Prodám thuje smaragd hrnkované, výhodná letní výsadba, výš. 60 cm
za 60,-Kč nebo i vyšší. TEL.: 604 452 789

KOUPÍM
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty
a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické materiály.
Hodinky PRIM a náhradní díly na hodinky PRIM. Platba v hotovosti. Tel.
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání i z období socialismu
v jakémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty a jiné.
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty,
vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30
* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn.ITES, KDN
aj..vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj.,
starožitný a chromovaný nábytek,
hudební nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy,
porcelán, automoto díly, atd.. Než
něco vyhodíte, volejte 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK,
PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy,
knihy, celé knihovny, pohledy, známky, plakáty, aj.papírový materiál,
bankovky, mince, LP desky, CD atd.
TEL.:777 579 920

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
*Hledáme chůvu pro 1,5letou holčičku
z Nového Města nad Metují. Hlídání 1 2krát týdně. Tel.: 723 436 045
* Hledám výpomoc v Novém Městě nad Metují na pravidelné venčení hodné fenky zlatého retrievra
v pracovní dny kolem poledne. Tel.
724 137 475
*Přijmu brigádníka na parkoviště
za Priorem v Náchodě. Vhodné i pro
důchodce. TEL.: 602 399 594
* Stříhání okrasných stromů a keřů,
s možností odvozu větví a travní hmoty,
sekání trávy a celková péče o trávník, výsadba rostlin a keřů, terénní a výkopové
práce, zahrada dle Vašeho přání. Péče
i v době Vaší dovolené. Kvalitní a cenově
dostupné služby. TEL. 737 564 496
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AUTO - MOTO
*Koupím malotraktor 4x4 i nepojízdný.
Nabídněte. Mob: 603 487 428
*Z nostalgie potřebuji k provozu své
Jawy 550 (příp.555) Pařízek koupit platný Technický Průkaz. Příp. celé moto
nebo vrak s TP. Platnost TP a formality
s přepisem zařídím. Děkuji! 606515966
t.krause@farmet.cz
*Člen klubu historických vozidel koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv starý motocykl či vůz, případně vraky
a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:
606 515 966
* Prodám SUZUKI Grand Vitara 1,9
diesel, 4x4, autoklima, závěs - koupeno
v ČR, serviska, r.v. 2006, naj. 188 tis. km,
cena dohodou. TEL.: 603 266 454
* Prodám skutr Baotian Cyborg
125, r.v. 2012, STK 9/2018, najeto 3 600 km, nová baterie, nová zadní pneu, kufr, přilba, drobné kosmetické vady. Cena 18 900,-Kč. Tel.
724 087 654
* Koupím moto STELLA, MOKIK.
V jakémkoli stavu. Tel. 602 642 888

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
*ČIVAVA – prodám krásná štěňátka – právě k odběru. Jsou čipovaná,
očk., odčerv.. Jen do výborných podmínek hodným lidem. TEL.:491 426 680,
603 206 743

Restaurace U SLOVANA
v Náchodě přijme

ČÍŠNÍKA /
SERVÍRKU

Nástup ihned.
Tel.: 608 416 617

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, 9 let zkušeností
Zainvestujte
a prodlužte svému vozu životnost...

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

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII
STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

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

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

Koupelny - Interier
HUBNEME V NÁCHODĚ
BEZ JO-JO EFEKTU
Kompletní analýza těla, zhodnocení
výživové potřeby, rady a doporučení
Osobní výživové plány pro redukci váhy
s žádoucím nárůstem svalové hmoty,
racionální i alternativní výživa

Volejte 730 548 510

PROVIDENT

BEZHOTOVOSTNÍ = NÍZKÉ POPLATKY
HOTOVOSTNÍ = PENÍZE IHNED

Tel.: 702 072 201

NÁCHODSKO
776 353 038
MŠ Červená Hora

HLEDÁ
na školní rok 2017/2018

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

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

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

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10

ŠKOLNÍ ASISTENTKU
na poloviční úvazek.
Tel.: 728 656 997

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

TEL.: 722 907 510

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

604 687 554

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10
Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme
předměty všeho druhu - nábytek,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo,
nice, šperky, bižuterie, zbraně,
hodinky, známky, odznaky apod.

starož.
obrazy,
pohledmince,

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

ECHO

www.novinyecho.cz

NABÍZÍME
k dlouhodobému pronájmu budovu
zkolaudovanou jako rychlé občerstvení.
Sezení uvnitř i na terase.
Objekt se nachází na parkovišti nad areálem
Autocampingu Rozkoš.

Bližší informace vám rádi poskytneme
na telefonu 491 451 112 nebo přímo na recepci autokempu.

„Sladké srdce
Broumova“
Informační centrum Broumovska opět rozšířilo nabídku prezentačních předmětů spojených s metropolí Broumovského výběžku.
Tentokráte se jedná o čokoládu
královédvorské značky Carla. Ta
má na obalu fotografii historického
centrálního náměstí v Broumově.
„Sladké srdce Broumova“ váží 100
gramů a jeho doporučená prodejní
cena je 35,-Kč.

Zapište si
do diáře!
Patříte k příznivcům prezentace umění v zajímavých prostorách
a na netradičních místech? Potom si zapište do diářů termín 8.10.9.2017. Právě v těchto dnech se
v areálu bývalé vojenské nemocnice v Jaroměři – Josefově (Bastion I)
koná již IV. ročník akce Špitál Art
2017.

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

e-mail: echo@novinyecho.cz

Výstava
o řemeslném
školství
V Městském muzeu v Jaroměři můžete až do 10. září navštívit
výstavu Stotřicet let řemeslného
školství v Jaroměři. Na výstavě
participuje tamní Střední škola řemeslná.

Letní čítárna
Městská knihovna v České Skalici rozšířila v období prázdnin svoje
služby o letní čítárnu. V provozu je
út-čt: 12.30 – 17.30 hod., pá 8 – 11
hod. Výhodou je, že si můžete vzít
i vlastní deku a číst si tak v opravdu
letní poloze.

STACIONÁŘ CESTA
NÁCHOD z.ú.

hledá hlavní
účetní/účetního
(podvojné účetnictví
nezisk.org. dotace).

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

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

ADAPT electronic CZ s.r.o.
se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov,
zabývající se výrobou v oblasti elektroniky
a kabelové konfekce, hledá nové

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY
x
x
x
x

Mzda až 18.000 KĀ hrubého po zapracování
Benefity - 13. plat, stravenky, pĢíspďvky na dopravu,
dovolenou
Jednosmďnný provoz, nové pracovní prostĢedí aj.
Možnost práce na zkrácený pracovní úvazek, nebo
dohodu
Tel. 491 426 360, e-mail: info@adapt-electronic.cz

Pronajmeme nebytový prostor
Místo pro

vaše pod
nikání

o celkové výměře 34,80 m2
v centru Náchoda
- 2 samostatné místnosti
+ sociální zařízení.
Měsíční nájem Kč 4 tisíce
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo,
voda, odpadky/.

Info 733 131 189

str.
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Vyjdeme vstříc v délce pracovní
doby i v místě výkonu práce.
Kontakt: Voborníková 737 219 833

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

Tel./Fax: 491 424 522

HLEDÁME ŘIDIČE
NA BRIGÁDU
NA ROZVOZ NÁBYTKU
PO ČR.
Občas svoz zboží z PL.
Požadujeme: ŘP sk. B,
manuální zručnost, sílu na
výnosy, zákaznický přístup.
Čas v týdnu 1-2x celý den.
Kontakt: 774 07 22 11,
info@ak-nabytek.cz
Přijte navštívit

KORÁLKÁRNU
v Červeném Kostelci, Sokolská 108.
Prodáváme už druhým rokem
– české korále (mačkanice, ohňovky,
rokajl, perly), Jablonecká bižuterie
s kameny Swarovski a Preciosa,
kovové komponenty, kůže, návlekový
materiál, vlasová galanterie,
tvořivé projekty pro děti.
Velké množství ukázkových výrobků.
Vše, co u nás objevíte, naučíme Vás
vyrábět. DÍLNY KAŽDÝ DEN!
Otevřeno
Po – Čt 13:30 – 16:30
Pá 9:00 – 12:00, 13:30 – 16:30
So 9:00 – 11:00.
Těšíme se na vaši návštěvu

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 10. 2017 r.

Realitní Kancelář REKA - Helena Jarošová,
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz
Všeliby –Studnice – starší, roubená chalupa, stodola, kolny, poz. 1.384 m2 ..................895.000,-Kč
Dolní Radechová – větší RD 6 místností, poz. 487,2, sam.garáž, studna....................1.195.000,-Kč
Náchod – větší RD s poz. 1 185 m2, garáž, sítě veř.,ÚT plyn, dobrý stav ...................2.946.000,-Kč
Náchod – pronáj. kavárny PANORAMA na náměstí v 1.patře v Náchodě .............. 16.000,-Kč/měs
Náchod – pronáj. nebyt. prostorů v centru Náchoda, přízemí, 85 m2 ....................... 18.500,-Kč/měs
Náchod –pronáj. obchodu, přízemí s výlohou, centrum Náchoda, 28 m2, sítě ......... 14.000,-Kč/měs
Náchod Plhov – dům po rekonstr., 2 obchod, 2 byty + restaurace se záz ....................5.495.000,-Kč
Hronov – bytový dům 6 byt. j., 2 obchody a bistro v centru obce ...............................8.760.000,-Kč
Lipí u Náchoda – hospoda „U Nováků“, výčep, sál, salonek, kuchyň, soc.záz...........2.804.000,-Kč
Náchod Kašparák – opl. zahrada, 324 m2, svažitý terén, el. + voda na poz ...................169.000,-Kč
Velké Poříčí – tenisový areál vč.kurtů a soc.záz., velká plech. garáž, sítě .................5.880.000,-Kč
Žďár n.Metují – starší RD, 6+ 2 šatny, kotelna, uhelna, sítě veř., plast. okna ................605.000,-Kč
Řešetova Lhota- RD se zahradou 2.334 m2, zateplený, nutné opravy, stodola ............1.265.000,-Kč
Prodej pozemku v Provodově, 7.652 m2. Sitě na hranici, dobrý příjezd ................ info v RK REKA
Zbečník – 3 velké skld.haly i k výr. 789 m2 + opl. poz. 3.000 m2., sítě veř.............. 50.000,-Kč/měs
Říkov u Č.Skalice – opl. poz. k zástavbě 2 443 m2, sítě, dobrý příjezd .......................... 320,-Kč/m2
Bohdašín u č.Kostelce – pěkný poz. 2 520 m2 k zastavění, sítě v dosahu ....................... 330,-Kč/m2
Zdoňov – rovinaté poz. k výst. rekr. obj. o celk vým. 4656m2, sítě v dosahu ................455.000,-Kč
e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v realitní kanceláři REKA, náměstí
T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě, případně na č.t. 491/428 765, a to
po - pá od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602/185 901.
Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RK REKA - RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Město Náchod

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

odborného pracovníka/ odborné pracovnice
správy komunikací na odboru dopravy a silničního hospodářství,
s místem výkonu práce v Náchodě.
Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků
z
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
z
dosažení věku 18 let
z
znalost jednacího jazyka
z
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadujeme
z
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
technicko-dopravní nebo stavební směr výhodou
z
znalost z. č. 13/1997 Sb., v plat. znění; z. č. 361/2000 Sb., v plat. znění; z. č. 200/1990
Sb., v platném znění; z. č. 500/2004 Sb., v plat. znění; vyhl. č. 294/2015 Sb., v plat.
znění; vyhl. č. 104/1997 Sb. v plat. znění - výhodou
z
praxe ve veřejné správě výhodou
z
zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
z
řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič/ řidička
z
dobrá znalost práce na PC
z
komunikativnost a vstřícný přístup k občanům
Nabízíme
z
pracovní poměr na dobu neurčitou
z
nástup do pracovního poměru 2. 1. 2018 nebo dle dohody
z
platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (9. platová třída)
z
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek na dovolenou,
pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy
Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny
na úřední desce MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 15. 8. 2017.

www.novinyecho.cz

Nadstand. zrekonstr. dům, N. Město n/M
Lux. vyb. řad. dům
s vestavbou (užitná pl.
280 m2) poz. 490 m2,
2 obyt. NP + zrekonstr. podkroví. V sut.
podnik.
prostory,
nutno vidět, PENB: G.
180655
cena: 3.650.000,-Kč

RD po celk. rekonstr., Náchod, ul. Svobody
Dům (5+1) po pečlivé
rekonstr.- včetně zateplení, poz. 559 m2
s krásným výhledem
na zámek, přístřešek
pro auto, všechny IS..
PENB: E.
180677
cena: 2.600.000,-Kč

RD se zahradou, Bohdašín u Dobrušky
Dům po část. rekonstr., s pozemky
(749 m2) a dispozicí 3+1 + balkon,
garáž, el. kotel +
na TP, vlastní studna, PENB: G.
180700
cena: 1.400.000,-Kč

Větší RD, Bukovice u Police n/Met.
Dvougenerační, udržovaný dům, dva byty
3+1 s balkony, pozemek 785 m2, 2 garáže, vytápění na plyn,
TP i krb, okrasná zahrada, PENB: G.
180724
cena: 2.490.000,- Kč

Pronájem prodejny, centrum N. Města n/Met.
Větší
prodejna
o už. pl. 300 m2
u autobus. nádraží,
prodejní plocha 110
m2, sklad 120 m2 +
zázemí, dálkové vytápění, PENB: G.
180722
cena: dohodou

Dřevěná chata s pozemkem, Olešnice v Orlic./h
Chata s poz. 485 m2
- samostatně oplocen + živý plot, parkování možné u chaty,
přípojka už. vody i el.,
pitná voda u poz.,
vytápění na TP.
180692
cena: 265.000,- Kč

>

- realitní kancelář

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA

 pro společenství vlastníků
jednotek vč. ekonomiky
(účetnictví)

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

Regionální muzeum v Náchodě
připravilo zajímavou výstavu s názvem Kabinet kuriozit. Přístupna
bude v prostorách muzea (Masarykovo náměstí č.p. 1, Náchod) až
do 30. září t.r. (denně kromě pondělí
9 – 12, 13 – 17 hod.).

Horolezecký
festival
Pomalu se blíží termín konání
Horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují. Letošní,
již 34. ročník, se uskuteční od 24.
do 27. srpna. Kromě soutěžní projekce 40 filmů z celého světa na vás
čeká řada doprovodných akcí: výstava, koncert atd. Chybět nebude ani
bohoslužba za zemřelé horolezce.

Synové Adama
a Evy
V lapidáriu Městského úřadu
v Dobrušce (na centrálním náměstí
F.L.Věka) můžete do konce srpna
navštívit výstavu se zajímavým názvem: Synové Adama a Evy, Putování. Jejím obsahem jsou plastiky
Vojtěšky Vlčkové a fotografie JanaVlčka.

Struktura chaosu
Městská galerie Zázovrka v Novém Městě nad Metují zve (až do
27.8.) na výstavu s názvem Struktura chaosu. Prezentovaným autorem
je Petr Zinke.

Kolumbijští studenti na letní škole FF UHK
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové pořádala v prvním

červencovém týdnu letní školu pro
kolumbijské studenty. Tématem byla

lidská práva a demokracie v Latinské Americe. Široké spektrum přednášejících v čele s děkankou fakulty
dr. Pavlínou Springerovou představovalo zejména přední odborníky
na tuto oblast.
Kromě školních lavic navštívilo
osm mladých Kolumbijců také Prahu s Terezínem, načež své putování uzavřelo prohlídkou Hospitálu
Kuks. „Naše hlavní město sice nabízí spoustu příležitostí pro turisty,
ale kouzlo barokního Kuksu spolu
s jeho zahradami mu může zdatně sekundovat“ vysvětluje student
politologie - latinskoamerických
studií Milan Školník, který měl
možnost delegaci doprovázet, proč
právě tento regionální architektonický skvost zanechal u zahraniční
návštěvy největší dojem.

LIMANOWA /PL/ - Mistrovství Evropy
Další závod seriálu Mistrovství Evropy automobilů do vrchu dopadl podle očekávání a žádné velké překvapení se nekonalo. Miloš Beneš (Osella
FA30/Zytek) – GMS Czech National Team obsadil
3. místo v absolutním pořadí za Merlim a Faggiolim. Miloš Beneš byl v Limanowě nejrychlejším
českým pilotem v absolutním pořadí.
Výsledky – Absolutní pořadí:
1 1 Christian MERLI
Osella FA 30
2 11 Simone FAGGIOLI
Norma M20FC
3 3 Miloš BENEŠ
Osella FA 30

Dobšinský kopec 2017 /SK/ - Mistrovství Evropy, Mistrovství České republiky
Dobšiná je pěkný závod s perfektní tratí pro Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu. Součástí
závodu v Dobšiné bylo i Mistrovství České republiky. Na startu se sešlo 140 pilotů.Miloš Beneš (Osella
FA30/Zytek) – GMS Czech National Team obsadil
3. místo v absolutním pořadí za Faggiolim a Merlim,
stejně jako v Limanowě. V Mistrovství České republiky Miloš Beneš v absolutním pořadí zvítězil.
text: RS, foto: Stránský

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Kabinet kuriozit

25 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

DAVER s.r.o

e-mail: echo@novinyecho.cz

Mistrovství Evropy – absolutní pořadí:
1. Simone FAGGIOLI
Norma M20FC
2. Christian MERLI
Osella FA 30
3. Miloš BENEŠ
Osella FA 30
Mistrovství České republiky – absolutní pořadí:
1. Miloš Beneš
Osella FA30
2. David Komárek
Norma M20FC
3. Dušan Nevěřil
Norma M20FC
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Foto Marie Linhartová

ECHO

Gate

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

Ve školním roce 2017/2018 zahajujeme již poosmadvacáté

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

Tel.: 603 440 969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

angličtiny (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurz s rodilým mluvčím
Tel.: 444 374 784, E-mail: pavel_hrabec@centrum.cz

ruštiny pro začátečníky a mírně pokročilé
Tel.: 732 639 129, E-mail: mir.nemcova42@seznam.cz

Kurzovné za pololetí: 1.790,- Kč
Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

Den dobrých skutků a Muž roku 2017
Pořadatelé jsou David Novotný za podpory CAST ME Praha,
ART4Promotion České Budějovice a Město Náchod.
Letos se opět uskuteční celorepubliková akce v Náchodě Den dobrých skutků a Muž roku. Na 25.
a 26. srpna 2017 je pro návštěvníky
Městského divadla Dr. J. Čížka připraven kulturní program v podobě
koncertu známých osobností. Poosmnácté se uskuteční soutěž MUŽ
ROKU 2017, která se koná v pátek
25.8.2017 od 20.00 hodin. Letos poosmé bude Českou republiku reprezentovat vítěz Muže roku na soutěži
Mister International. „Je to pro mě
velká čest, že vítězové odletí na mezinárodní soutěže reprezentovat naši
zemi“ uvedl David Novotný, hlavní
organizátor. Na slavnostní večer zavítá také vítěz Mister International
Paul Iskandar. „S letošním výběrem
jsem spokojen, dbalo se především
o to, aby finalisté byli různorodí,
snad si každý najde svého vítěze,“
říká pořadatel akce David. Moderátory finálového večera budou
Karel Voříšek a Klára Doležalová
z TV Prima. „Výtěžek pokaždé putuje na charitativní účely a i letos
bude věnován Martinovi Zachovi,
vítězi Muže roku 2009 na jeho rehabilitaci, Stacionáři Nona v Novém
Městě nad Metují, Stacionáři Cesta
v Náchodě a Domovu na Třešňovce
v České Skalici.“ upřesňuje poslání

akce David Novotný. Tentokrát se
můžeme těšit z regionálního zastoupení v soutěži. Jedním z dvanácti
finalistů je David Jaček, 20letý kadeřník z Nového Města nad Metují
(viz.foto). Během pátečního finálového večera vystoupí Ilona Csáková, Marián Vojtko, Bára Basiková,
Jitka Zelenková, Martin Chodúr či
Nelly Řehořová. Na sobotní večer je
letos v rámci Dne dobrých skutků
od 18,00 hodin připraven koncert,
na kterém vystoupí Marián Vojtko,
Hana Křížková, Nelly Řehořová, Ilona Csáková, Jitka Zelenková, Marcela Březinová, Michaela Gemrotová, Edita Randová či Ellne Lenská.
Koncert je určen postiženým dětem
a lidem, kteří do Náchoda zavítají
na koncert z celé České republiky
ze stacionářů, ústavů a dětských domovů.
Foto: Jan Tůma

