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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

BOHUSLAVICE NAD METUJÍ
Usnesení a zápis ZO ze dne 13. 1. 2018
Zápis č. 2/2018
3. Opakovaná oprava zápisu č. 7/2017
Dopisem ze dne 31. 1. 2018 jsme byli jako zastupitelé
upozorněni JUDr. Ivetou Petrovou, advokátkou, že její klient,
pan Jiří Šitina, bytem Bohuslavice 389, stále trvá na opravě
zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 7/2017, konkrétně pak
bodu č. 13.

26 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

ROZNOS LETÁKŮ
V NÁCHODĚ

\ežníēkova 319, Náchod

Hledáme spolehlivého
distributora novin a letáků
v Náchodě – sídliště
Branka.
Více informací
na tel. 603 990 636

Ke každému nákupu 100ml gel
v cenĢ 150 Kē zdarma!!!

(naproƟ gymnáziu prƽchod
domem ēp.343 do dvorního traktu)

prodejní doba 9-17 hod.
nebo domluva po telefonu
725 801 601
www.divokakosmeƟka.cz

Pan Šitina prostřednictvím své advokátky namítá, že jsem jako starosta na jednání
zastupitelstva nepravdivě uvedl, že
• pan Šitina podal trestní oznámení na moji osobu a že
• pan Šitina podal trestní oznámení pro podezření ze zpronevěry.
Pan Šitina uvádí, že skutečnost je taková, že trestní oznámení podal na neznámého
pachatele, nikoliv na moji osobu a že trestní oznámení podal pro podezření z porušování
práv a povinností při správě cizího majetku, nikoliv pro podezření ze zpronevěry.
Pan Šitina dále uvádí, že moje sdělení o tom, že je majitelem společnosti
GOLDWARE s.r.o., je vzhledem k jeho podání trestního oznámení zcela irelevantní,
protože trestní oznámení podal jako fyzická osoba, nikoliv jako společnost
GOLDWARE s.r.o. nebo její jednatel.
Navrhuji opravu zápisu způsobem, který odpovídá požadavkům pana Jiřího Šitiny:
Starosta informoval zastupitele, že pan Jiří Šitina, bytem Bohuslavice čp. 389,
podal policejnímu orgánu trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu
podezření z porušování práv a povinností při správě cizího majetku. Starosta byl
v souvislosti s podáním trestního oznámení panem Šitinou předvolán k podání
vysvětlení. Na základě podání vysvětlení panem starostou a prověření dalších
okolností došla policie k závěru, že se žádný trestný čin nestal a trestní oznámení
bylo odloženo.

Za uvedené nepřesnosti se všem dotčeným omlouvám.
Jiří Tojnar – starosta obce
Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽEL SE: 1 (p. Syrovátko)
ZO schvaluje opravu zápisu č. 7/2017.
(výňatek zápisu ze zdroje: http://www.bohuslavice.com/urad-2/uredni-deska/usneseni-a-zapiszoze-dne-130120182-516.html)

Krásné prožití
velikonočních svátků
a bohatou pomlázku

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

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

TANEČNÍ ZÁBAVA

Se zármutkem v srdci vzpomínáme

ve Wellness hotelu
Vyhlídka Náchod,

na pana Jana Cohornu
z Nového Města nad Metují.
Manželka a děti s rodinami, vnoučata

se skupinou EUPHORY.
Vstupné 125,-Kč / 1 osoba
www.vyhlidka.cz
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Sobota 24. 3. 2018
od 20 hodin,

VZPOMÍNÁME

Dne 24. března 2018 uplyne 33 let od jeho smrti.

Tel./Fax: 491 424 522

info: 777 602 884
www.realityeu.com

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

Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén ..................... 5 900 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 690 000,- Kč
Rekonstruovaný, udržovaný domek s oplocenou zahradou v Ohnišově ............................. 1 990 000,- Kč
Chata na okraji lesa v osadě Pekelec – Peklo nad Zdobnicí, už. plocha 60 m2 ...................... 195 000,- Kč
Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky ..................................... 5 500 000,- Kč

Památce spisovatele Josefa Kutíka
VZPOMÍNÁME
Dne 28. 3. 2018 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček,

pan Mirek Vlček.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami.

Muzeum lázeňství
v Bělovsi u Náchoda
Vás zve na výstavu

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

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

Pořadatel NSL Nové Město n. Met.

MALÁ KOPANÁ.
Amatérská mužstva, která mají
zájem hrát ligu novoměstské
malé kopané 28.ročník
se mohou hlásit
na E-mail: nsl.karel@email.cz
info tel: 608 760 902
Hraje se na 3 travnatých hřištích
o 4 hráčích + brankář
Startovné se neplatí, hrajeme pod
heslem u nás se sportuje zdarma!!
Přihlášky do 25.dubna 2018

Před 95 lety se dne 5. dubna 1923
v Rasoškách čp. 57 u Josefova se
narodil JOSEF KUTÍK, pozdější
redaktor, spisovatel, prozaik, autor
dobrodružných příběhů, zčásti z exotického prostředí dalekého severu
Kanady, a knih pro mládež. Jeho otec
František Kutík pocházel ze Smržova
u Jaroměře a pracoval jako vlakvedoucí na dráze v Jaroměři, a matka

Také v Náchodě může být lépe
Hnutí ANO se stalo v České republice fenoménem, který ovládl
politickou scénu. Oslovilo téměř
třetinu voličů a to je nejlepší výsledek, jaký byl v poslední době
ve volbách zaznamenán. Čím to, že
je nový politický subjekt tak úspěšný? Příčinu lze hledat v selhání
tradičních politických stran. Jejich
představitelé mysleli více na svůj
prospěch než na prospěch občanů
ČR. Voliči nejsou slepí ani hloupí
a vidí, co se děje. Chtějí nové politiky, chtějí lepší stát pro sebe a pro
své děti.
Také v Náchodě a přilehlých obcích se může žít lépe. Chceme, aby

se odpovědný postoj k hospodaření
a spravování věcí veřejných projevil i u nás. Naše město se potýká
s mnoha problémy, se kterými se
nedaří náchodské reprezentaci pohnout. Mimo hlavní témata, jako
je např. obchvat, lázně, nemocnice,
apod., je zde mnoho drobných věcí,
které ovlivňují každodenní život
obyvatel a které si zaslouží více pozornosti. Chceme být nápomocni
k jejich řešení a přinést svoje zkušenosti a schopnosti ve prospěch
občanů Náchoda.
Právě proto se připravuje založení místní organizace hnutí ANO.
Velmi bychom si vážili toho, kdyby

www.beraneknachod.cz

BORNHOLM, ÖLAND, GOTLAND
či souostroví Alandy
Středa 11. dubna v 19.00 hodin
9. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Antonio Vivaldi:
ČTVERO ROČNÍCH DOB
Lucie SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ - housle
ENSEMBLE LUCIS - komorní soubor
Vstupné: Kč 140,- 120,- 100,Čtvrtek 12. dubna v 18.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

Beseda „O mezinárodním jazyku
esperanto a náchodských
esperantistech“
Vyprávět Vám bude historik
Bc. Richard Švanda.
POZOR ZMĚNA! Předprodej vstupenek přes
rezervační systém od 22. března 2018
Vstupné: Kč 30,-

Předprodej již probíhá
Vstupné: Kč 450,- 420,- 390,Pátek 20. dubna v 19.00 hodin „M“
Sobota 21. dubna v 19.00 hodin „Z“
Rádobydivadlo Klapý

ROZMARNÉ LÉTO
Velmi populární humoristická novela
Vladislava Vančury
Předprodej volných vstupenek již probíhá
Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,Pondělí 23. dubna v 19.00 hodin

JARNÍ KONCERT
vystoupí Dětský sbor JITRO, CANTO
a Smíšený sbor KÁCOV
Předprodej již probíhá
Vstupné: Kč 100,- 90,- 80,Úterý 24. dubna v 19.00 hodin

THE BACKWARDS
- BEATLES revival

Čtvrtek 19. dubna v 19.00 hodin

Zcela nový koncertní program s názvem
LOVE SONGS
Předprodej již probíhá
Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

ČECHOMOR KOOPERATIVA
TOUR

Čtvrtek 26. dubna v 18.00 hodin
Akce se koná v PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE

Koncert kapely, která se téměř třicet let
pohybuje na výsluní tuzemské world music.
Hostem koncertu bude zpěvačka
Martina Pártlová.

BESEDA na téma „Všední život v Náchodě za protektorátu - pokračování“
Vyprávět Vám bude historik
Bc. Richard Švanda.

Poláček ve Slovníku autorů literatury pro děti a mládež uvádí: „V rámci
dobrodružné literatury se (J. Kutík)
prosadil cyklem o Bílé vydře, což je
přezdívka chlapce Antonína Žižky,
který v meziválečné době s otcem
emigroval do Ameriky. Otce záhy
ztratil a byl nucen žít samostatně.
Stal se příslušníkem Kanadské jízdní
policie a pak v drsných podmínkách
severní Kanady zažil mnoho dobrodružství. Jeho osudy zachycují knihy
nazvané Bílá vydra (1977), Návrat
Bílé vydry (1981), Bílá vydra na stopě (1982), Bílá vydra v záloze (1983),
Bílá vydra na vlčí stezce (1985), Bílá
vydra u Bobří hráze (1988) a Bílá vydra na hranici lesů (1989).“ Úspěch
tohoto sedmidílného cyklu dokládá
velký počet reedicí. Josef Kutík je pozapomínaný náš krajan – spisovatel,
který vychovával mládež k charakternímu a ušlechtilému životu a chování.
Text: PhDr. Jiří UHLÍŘ. (redakčně
kráceno) Kresba: akademický malíř Jiří Škopek

Hubneme zdravě

se nám podařilo přesvědčit schopné lidi v Náchodě, aby se k nám
přidali. Víme, že politika získala
punc něčeho shnilého, ostudného
a zatracovaného. Bohužel to tak
je, ale rozhodně to tak být nemusí. Nabízí se možnost dělat věci jinak. Chceme využít potenciál lidí,
který se v Náchodě nabízí a dát
ho ve prospěch jeho občanů. Jaké
si to uděláme, takové to budeme
mít. Jestliže nám chcete pomoci
a přispět Náchodu svými znalostmi a schopnostmi, kontaktujte
nás prosím na emailové adrese:
nachod@anobudelip.cz.
(pi)

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI DUBNU 2018
Úterý 10. dubna v 18.00 hodin
Jan Burian vás provede po ostrovech
v Baltském moři

Antonie, rozená Marhová z Rasošek.
Josef Kutík vystudoval Obchodní
akademii v Hradci Králové (maturita 1943) později osvětovou školu
v Praze. Za nacistické okupace pracoval na železnici, po absolvování
dopravního kursu se stal i výpravčím.
Po osvobození byl pak úředníkem,
vrtmistrem i horníkem. Pracoval též
v n.p Kniha jako knihkupec a jako redaktor v nakladatelství Mladá fronta.
Od r. 1978 až do své smrt 5. listopadu
1987 v Praze se naplno věnoval literatuře jako spisovatel z povolání.
Zpočátku psal špionážně detektivní příběh odehrávající se v několika
evropských velkoměstech Smrt má
plavé vlasy (1966) a posléze zaujal
zobrazením soudobé velkoměstské mládeže zasažené kriminalitou
v próze Balada z černýho asfaltu
(1973).Úspěšný byl však zejména
jeho seriál příběhů o českém chlapci
Toníkovi Žižkovi ze Smržova u Jaroměře, odkud z rodu Žižků má údajně pocházet spisovatelův otec. Jiří

POZOR ZMĚNA! Předprodej vstupenek přes
rezervační systém od 22. března 2018
Vstupné: Kč 30,Pátek 27. dubna v 19.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY
- trio The Cracked Cookies
The Cracked Cookies je ženské vokální trio,
lahodně a jemně nakřáplé. Muzikantky,
zpěvačky a komičky vycházejí z tradiční
americké hudby let 40. a 50.
POZOR ZMĚNA! Předprodej vstupenek přes
rezervační systém od 22. března 2018
Vstupné: Kč 90,Neděle 29. dubna v 15.00 hodin
Metropolitní divadlo Praha
uvádí nedělní pohádku

ČARODĚJNICKÝ UČEŇ
Pohádkový muzikál plný čar a kouzel
Předprodej od 22. března 2018
Vstupné: Kč 50,PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
• MIC Náchod, tel.: 491 426 060
• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

aneb potraviny, které zrychlí
váš metabolismus

SKOŘICE
Skořice nádherně voní a každému pokrmu dodá nezaměnitelnou chuť. A kromě toho, že zrychlí náš metabolismus, je užitečná také v kuchyni. Dokáže nám
dokonce pomoci s některými chorobami. A tak si pojďme tento „zázrak“ trochu
přiblížit.
Skořice je vlastně mladá kůra stromu zvaného skořicovník, který se pěstuje
v různých tropických oblastech. Nejkvalitnější pochází se Srí Lanky. Skořici znali
už ve středověku a po pepři byla druhým nejoblíbenějším kořením. V Číně ji
dokonce prý vyvažovali zlatem…
A jak to je tedy se zmíněným hubnutím? Skořice zlepšuje spalování tuků
a podporuje krevní oběh. Dále zahřívá pokožku, čímž dochází k otevírání cév
a odbourávání podkožního tuku, což také pomáhá proti celulitidě. Navíc přispívá
ke správnému trávní a podporuje funkci střev. Dodává tělu energii a dokáže pečlivě hlídat hladinu cukru v krvi. Je rovněž účinným bojovníkem proti širokému
spektru virů, bakterií a plísní. Její konzumace také působí preventivně proti vzniku rakoviny tlustého střeva.
A na závěr ještě něco navíc, recept našich babiček - čaj na dlouhověkost. Jedná
se o čajík z medu a skořice. Je-li údajně brán pravidelně, dožijeme se i stovky let.
Potřebujeme 4 lžíce medu, 1 lžíci skořice a 3 šálky vody. Vše svaříme a vzniklý čaj
popíjíme po malých doušcích během celého dne. Tento nápoj prý udrží naši pleť
mladou, hebkou a svěží až do vysokého věku  Hodně zdraví a pozitivní mysl
přeje Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného stravování,
Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Anthropoid 1942
V Hronově se uskuteční přednáška s tématem atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Přednášet bude Mgr. Jan
Hrubecký v Jiráskově divadle v Hronově v úterý 10. dubna od 17.30 hodin. Doporučeno je zakoupení vstupenky v předprodeji – fyzicky v IC
Hronov nebo virtuálně prostřednictvím webu www.kulturahronov.cz

Pozvánka na výstavu

Galerie výtvarného umění v Náchodě vás zve na výstavu Umění Československa v letech 1918
– 1938. Exponáty ze sbírkového
fondu galerie představí umění
v celorepublikovém i regionálním
- náchodském kontextu. Výstava
v zámecké jízdárně je veřejnosti
přístupna do 22. dubna t.r.

Výstava ve sklepení
V termínu od 30. března do 2.
dubna je pro vás otevřen již 12. ročník prodejní výstavy užitkové a dekorativní keramiky. Tou však nabídka
výstavy nekončí, neboť zde naleznete
i hračky, textilní dekorace, drátované
objekty, řezbářské práce i pletené výrobky. Výstava je umístěna v atraktivním sklepení ratibořického zámku.

Sen noci svatojánské

Hronovský divadelní soubor A.Jiráska zahraje v Teplicích nad Metují
tradiční divadelní kus z pera dramatika Wiliama Shakespeara. Komedie
Sen noci svatojánské se představí
teplickým divákům v budově tamního kina ve čtvrtek 29. března od
19 hodin. Pro zajímavost uveďme,
že od napsání tohoto legendárního
příběhu uplynulo již více než 400 let.

ECHO

www.novinyecho.cz
Dne 5. 4. 2018 se dožívá
rán ý
90.let pan Jaroslav Stránský,
který byl po dlouhou dobu
předsedou družstva VZOR.

e-mail: echo@novinyecho.cz
Hotel Holzbecher
ve Zlíči u České Skalice vás zve na

JJARNÍ HODY
2 25. 3.
23., 24.,

Přejeme jubilantovii
hodně zdraví, štěstíí
a spokojenosti.

EXOTICKÉ HODY
EX

Bývalí zaměstnanci
nci
VZORu

13., 14., 15. 4.

7. a 8. 4.

ZVĚŘINOVÉ
Z
V
HODY
H
DRŮBEŽÍ HODY
Tel. 777 225 812

Trápí Vás jarní únava? Jste vyčerpaní?
Relaxační centrum Jadeit – Náchod
(www.jadeit-relaxcentrum.cz) nabízí
masáž na automatickém termomasážním
lehátku Ceragem.
Unikátní technologie zabezpečí masáž přizpůsobenou
každému „na tělo“.
Masáž zlepšuje imunitu,
koncentraci, stabilitu, podporuje relaxaci, dodává energii,
zlepšuje krevní oběh, napomáhá k hlubšímu spánku a zabezpečuje vyváženost těla.

Jaro je tady,
využijte AKCI
PERMANENTKA
5 + 1 ZDARMA
Na Vaši návštěvu se těší
Lenka Franková

Kamenice 113, Pasáž MAGNUM, Náchod , Tel.: 606 415 501

POZVÁNÍ DO Mesa Parts

Tel./Fax: 491 424 522

str.

Velikonoční výstava
Domov důchodců Náchod
Vás zve na PRODEJNÍ
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
RUČNÍCH PRACÍ NAŠICH
KLIENTŮ. Výstava se koná
dne 27. 3. 2018, v čase
od 9 do 16 hodin, v přízemí nové
budovy – vchod od nemocnice.
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ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

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

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

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

ENERGETICKÉ OKÉNKO 138.
Vážení a milí
čtenáři,
na trhu s energiemi se vyjma
značného množství
licencovaných dodavatelů
energií (viz náš
web) pohybuje
značné
množství obchodních skupin či jednotlivců („poradenské firmy“ a „energetičtí poradci“,
„E – aukce….“ ) včetně mě.
Tyto poradenské obchodní struktury se dají
rozdělit do dvou základních skupin:
1/ ti, kteří jsou smluvně a finančně (a dnes
i v některých případech i majetkově) propojeni s některým dodavatelem nebo dodavateli energií. V mnoha případech se takové
organizace vydávají za nezávislé, ale z principu věci jsou limitováni svými dodavateli
energií, které uvádějí na svých webových
stránkách většinou jako „Naši partneři“. Pro
zákazníka, koncového odběratele energií,
představují největší riziko ti, kterým zákazníci (většinou nevědomě) předávají kompetence za ně uzavírat přímo smlouvy s dodavateli energií. Bez znalosti pozadí se takový
zákazníci čím dál tím víc vystavují rizikům,
že zájmy „poradců“ převáží nad zájmy nás
koncových odběratelů energií. Proto není
od věci se naučit vždy ptát „pro koho pracujete a kdo vás platí“.
2/ ti, kteří jsou smluvně a finančně spojeni pouze se svými zákazníky – koncovými
odběrateli energií. Z logiky věci tento typ
poradců zastupuje pouze zájmy svých zákazníků a vůči všem dodavatelů „kope“ pouze za zájmy svých zákazníků a „skládá účty“
pouze svým zákazníkům. A to je můj případ.
Pro mé zákazníky je to z jejich pohledu
„nejčistší“, „nejefektivnější“, „velmi transparentní“ a ve svém důsledku, a to je to hlavní,

dlouhodobě ekonomicky nejvýhodnější. Je
to další pozitivní vývojový krok vpřed pro
koncové odběratele energií.
Takže na trhu působí více jak 60 licencovaných dodavatelů energií se svými více jak
300 ceníky a produkty, které se neustále
vyvíjejí a mění , několik desítek až stovek
obchodních poradenských organizací a tisíce vlastních obchodníků a poradců. Aby
se v tom běžný smrtelník vyznal, že? Tato
tvrdá konkurence je pro nás koncové odběratele a naše peněženky ve svém důsledku
velmi dobrá, ale o to více však vyžaduje
naší obezřetnost, opatrnost, rozvážnost
a znalost a v neposlední řadě spoustu času,
pokud se máme v oblasti svých dodávek
elektřiny a plynu skutečně a PRAVIDELNĚ
(ne jenom dnes nebo když dostanu své pravidelné vyúčtování) správně rozhodovat.
Včasné, transparentní a pravidelné informace a doporučení, podávané našim zákazníkům, odbornost znalost a přehled
v oboru, to jsou devizy, které našim zákazníkům dáváme. V neposlední řadě narůstající síla počtu našich zákazníků – Vás
koncových odběratelů energií rapidně
zvyšuje „vyjednávací sílu“ vůči všem Vašim dodavatelům energií a to bez rozdílu.
S úctou Váš
Mgr. Bors Michal
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz

provozovna: B. Němcové 13,
552 03 Česká Skalice,
otevřeno PO a Pá 13 - 20 a SO 9 - 12.
www.j-e-s.cz

kolegu na pozici:

qüôÊ·ÛıºĪ
7ÙÊÃÛıB¨Ê

TERMÍNY PROHLÍDKY S PRŮVODCEM
SOBOTA 14. 4. 2018
SOBOTA 12. 5. 2018
V ČASECH 9.00 - 10.00, 10.00 - 11.00, 11.00 - 12.00
V případě zájmu se přihlaste na čas dle vašeho výběru
na telefonu 491 419 823 nebo 491 419 811.
Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 549 12 Vysokov
e-mail: job@mesa-parts.cz, http://www.mesa-parts.com
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KOSMETICKÝ SALON AGLAIA
RITA VACHKOVÁ
(kosmetička a zdravotní sestra)
Vás zve k návštěvě a nabízí:

• ošetření všech typů pleti • depilaci, barvení obočí, řas
• líčení • efektivní collagenové ošetření stárnoucí pleti
• mikromasáž očního okolí • diamantovou mikrodermabrazi
- omlazení a zjemnění pleti • ošetření pleti IPL - odstranění
chloupků, žilek a pigmentových skvrn

BARVENÍ ŘAS při ošetření pleti
a předložení tohoto letáku ZDARMA
KOMPLETNÍ OŠETŘENÍ 1,5 hod./ 540,-Kč

Tel. 776 751 200
Náchod, Strnadova ulice – Budova Zverimexu – II.patro

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Vzdát se? To jsem nikdy nechtěl.
Pavel Rys. Ten, který denně vstává brzy a chodí velmi pozdě spát. Ten,
jehož pracovní den je hektický. Řeší stovky běžných i neočekávaných
situací denně a jako „bonus“ přeskakuje překážky, kterým sám ani
za mák nerozumí. Ten, který nosí nálepku „Jsem z Prahy a provozuji
Beránek“.
Rozhovory píšu zřídkakdy. Z mnoha důvodů. Proto jsem i tentokrát
reagovala na nabídku psaní dost „vlažně“. Zvědavost mě však přemohla ve stejném okamžiku, kdy jsem se dozvěděla, kdo by byl tím „zpovídaným“. Beránek je srdcovka, legenda. A taky pěkně horká půda. A já
chtěla vědět, jak se cítí ten, kdo po ní chodí.
Setkali jsme se v Beránku, kde jinde. V kavárně bylo hned po ránu
plno, i přesto byla atmosféra příjemná a poklidná. Čekala jsem a představovala si, jak vypadá někdo, o kom mezi „náchodskými“ zaslechnete: „Ten z Prahy, ten z Beránku, ten novej, co má Beránek a podobně“.
Hlavou se mi honí, proč se někdo bez vazby na Náchod, místní historii
i politiku, „nacpe“ do někdy až příliš citlivě vnímaného podniku. Věděl
ten člověk vůbec, do čeho se to pouští?
Působí klidně a vyrovnaně. Možná trochu unaveně. Po pevném stisku ruky si objednává kávu a já se začínám ptát.
Nedá mi to, tak půjdu rovnou k věci.
Kde jste se tu vzal? Na sociálních sítích
jsem dohledala místy až hysterické reakce o odchodu bývalého provozovatele a výběrovém řízení. Šel jste do tendru?
Nešel. Nebyl jsem součástí výběrového
řízení a ani jsem o něm v době jeho konání nevěděl. Byl jsem osloven napřímo.
Na základě zkušeností a prokazatelných
výsledků, které v oboru mám. Prvotní
informace zněly, že po neúspěšném tendru na provozovatele secesního komplexu hledá město Náchod někoho, kdo to
zvládne. A hlavně, kdo to zvládne rychle
převzít, aby provoz takového kolosu nebyl ohrožen nebo dlouhodobě přerušen.
Jak rychle jste musel reagovat?
Vše probíhalo velice rychle. Reálně jsme
měli na přípravu asi tři týdny. Bývalému
nájemci končila smlouva na konci měsíce. Vůbec jsme netušili, do čeho jdeme.
Dali jsme dohromady tým lidí, který se
měl starat o celkový provoz. Vnímali
jsme to jako výzvu. Nebyl čas přemýšlet,
že jdeme úplně do jiného města, do jiného prostředí se všemi klady i možnými
zápory místa, kde chcete nadále pracovat
a žít. Vyslyšeli jsme naléhání na plynulé
převzetí a návaznost provozu. Kdyby se

skutečnosti, před které jsem byl postaven
a se kterými jsem vážně předem nepočítal. Před samotným procesem přebírání jsme nedostali možnost nahlédnout
do zázemí domu. Netušili jsme, kde co
vlastně je. Po zpřístupnění objektu byl
Beránek prázdný. Naprosto. Chybělo zde
vybavení, inventář a některé základní
věci. Dovedete si představit, že nikde, doopravdy nikde nebyl jediný toaletní papír, jediná lžička, téměř žádné žárovky?
Doufali jsme, že převezmeme stávající
zaměstnance, vybavení, informace, logistiku provozu, což je běžná praxe. Nic
z toho se nekonalo. Atmosféra byla jasná, byli jsme nežádoucí. Dokonce natolik
nežádoucí, že jsme si „náborový štáb pro
nové zaměstnance“ i prostor na schůzky
museli, před samotným převzetím Beránku, vytvořit v jiné restauraci. Z očí
do očí nám ti odvážnější potvrdili, že se
proti nám vede jakási kampaň. V tu chvíli
ale nebyl čas se tím zabývat. I přes tuto,
zjevným průšvihem zavánějící situaci,
jsme měli jediný cíl. Vyhovět prosbám
města, aby se dlouhodobě domluvené
akce mohly uskutečnit. Otevřeli jsme
tedy. Ne za měsíc, což by bylo fér. Ale
hned. A to se nám stalo naprosto osudným.

Beránek zavřel, tak bylo po plesech, divadlech a dalších kulturních akcích. Nikdo
by nenabízel občerstvení. Na zařízení
všech právních, provozních i osobních
věcí bylo šibeničně málo času. Limitní
byl datum otevření. Celý provoz jsme
převzali 1. prosince kolem páté odpoledne. Hned 3. prosince se měl konat taneční věneček. Za dva dny! Obvyklé, při převzetí takovéhoto provozu, by bylo zavřít
minimálně na měsíc. Minimálně. Pořádně všechno převzít, převést a seznámit se
s prostředím je nutnost. O to větší, jde-li
o takový kolos, jakým Beránek je. My ten
čas neměli. Slíbili jsme, že neohrozíme
plesy a kulturní akce v divadle.
No upřímně… začínám mít pocit, že to
bylo čiré bláznovství. Nebo že jste cvok.
Pardon.
Dal jsem slib. Chtěl jsem ho splnit a trochu jsem doufal, že si všechny dotčené
strany vyjdou vstříc. Šlo přece o společný
cíl. Doteď na to nerad vzpomínám.
Na co? A buďte, prosím, konkrétní.
Budu konkrétní i korektní. Takže fakta.
Bez hodnocení, kdo co měl nebo neměl
udělat, proč to tak bylo nebo nebylo. Jen

Pochopitelně. To byla zřejmě víc než
jen improvizace…
Byla. A taky jsme to dostali pěkně, promiňte mi ten výraz, sežrat. Stalo se. Bohužel jsme to v tomto šíleném časovém
presu neřešili. Očekávali jsme asi, že hosté pochopí tuto situaci, která by nikomu
neumožnila plynule pokračovat v zaběhnutém provozu. Měli jsme včas říct:
Milí náchodští, provoz nepřerušíme, vaše
akce budou, ale buďte, prosím, shovívaví.
Třeba by to pomohlo.
I přes tohle všechno. Co jste cítil, když
jste se v Beránku ocitl poprvé?
Myslím si, že asi to, co každý. Krásná
secesní stavba na náměstí. Kus národní
historie. Já mám vůbec k dějinám velice
kladný vztah. Moje babička byla profesorkou češtiny a dějepisu. Já sám se jí
věnuji od útlého dětství. Navíc se už téměř třicet let zabývám divadlem a historickým šermem. Píši k tomu scénáře
a režíruji. Všechny hrané příběhy jsou
inspirovány zpravidla českou historií.
Takže kombinace této budovy, krásného
goticko-renesančního zámku a genia loci
starobylého města byla velice inspirující.

Na někoho z Prahy dobrý. Jste Vy vůbec z Prahy?
Z Prahy? Jak se to vezme. Když se řekne,
že je někdo z Prahy, tak to na lidi působí
jako mor a plané neštovice. Ale proč? Já
jsem se narodil v Prostějově. Prožil jsem
tam dětství. S rodiči jsem bydlel v Brně.
Celá naše rodina pochází z Moravy. Víte,
pokud ale chcete něčeho dosáhnout,
tak jdete do světa na zkušenou. Já jsem
po hotelové škole šel právě do té zatracované Prahy. Za zkušeností. Díky tomuto rozhodnutí jsem se dostal k tomu,
co jsem znal jen z učebnic. Jezdili jsme
vařit do ciziny. Ať to byla jižní Amerika
- Buenos Aires, Santiago de Chile nebo
v Evropě Berlín, Mnichov, Vídeň, Paříž,
Brusel. Všude jsme propagovali naši
zemi. Navíc jsem si vyzkoušel, jaké to je,
pracovat ve špičkových provozech v centru Prahy. Kdo má ambici, aby z něj něco
bylo, tak mě jistě pochopí. A abych doplnil i předchozí otázku o těch pocitech:
Prostějov je nejen město básníka Jiřího
Wolkera, městem textilu, který tam kdysi, stejně jako tady, vzkvétal. Je to město kubismu a secese. Stojí tam podobná
stavba, jako tady. Národní dům. Jeho
dispozice je téměř totožná s Beránkem.
Divadlo, restaurace, kavárna, salónky…
Je jen o pět let starší. Jít tam bylo vždycky
něco výjimečného a oslavného. A Beránek mi to až dojemně připomněl.
Víte, Beránek je hodně specifické místo. Je terčem kritiky i obdivu po celé generace. Náchodští mají k tomuto místo
opravdu zvláštní vztah. Jeho provozovatel je pod velkým drobnohledem
i politickým tlakem. Mnozí obyvatelé
mají k takovému postoji své důvody,
mnozí zřejmě ne a jsou kritičtí asi jen
z podstaty věci. Řekl Vám někdy někdo
„zákulisní informace“?
Netušili jsme, jaké zde panují vztahy. Ani
v nejmenším. Brali jsme to čistě profesně.
Přišla nabídka, šli jsme do toho s čistými
úmysly. Při rozhodování jsme se soustředili na to, abychom to, pokud možno, důstojně zvládli. Vytvořili jsme tým
lidí, založili firmu se sídlem v Náchodě.
Chtěli jsme vyhovět. Normálně bychom
si provoz připravili, převzali personál.
Nepočítali jsme s tak obrovskou negací.
Hned z kraje jsme zachytili různé fámy.
Že jsme mafie, „pereme“ peníze, padala
tady slova o korupci, kamarádíčkování.
Dodnes jsem to nepochopil, to se přiznám. Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Ovšem tohle nás vážně zaskočilo.
I vláda, která nastoupí, má sto dní hájení. My jsme na rozběhnutí provozu měli
jeden a půl dne. Předchozí nájemce zde
udělal veliký kus dobré práce. Ale při vší
úctě - nejde jeden den zhasnout a druhý
den rozsvítit. My se o to pokusili na základě slibu, který jsme dali. A byli jsme,
po zásluze, potrestáni.
Čekala nás obrovská vlna zloby a nepochopení. Nulová tolerance, agresivita
hostů a anonymní osočování ze sociálních sítí. Byli jsme naprosto bezbranní. Tohle vás zasáhne a velice špatně se
v tom pracuje. Kdybychom to vzdali, ničemu bychom nepomohli. Provoz by se
zavřel. A bývalý nájemce by se nevrátil.
Bylo tu dusno. Nerad na to vzpomínám.
Tomu říkám „hodit do vody a nechat
plavat“. Kdybyste měl na rozhodnutí
o Beránku více času a více informací,
byl byste dnes tu?
To se nedá jednoznačně říci. Kdybych
ale věděl, jakou nevoli tím způsobíme,
tak bych o tom pečlivě přemýšlel. Dnes
je za námi spousta práce, úsilí, energie.
Dnes bych se už nevzdal. Vlastně jsem
nechtěl ani tehdy. Nikomu jsem neublížil. Mám čistý štít. O to více mě mrzely útoky od lidí, kteří mě vlastně vůbec
neznají.
Co vás v tuto chvíli nejvíc těší a naopak
trápí?
Těší mě, že jsme ten krutý začátek překonali. Důsledky z té doby si ale neseme doposud. Jsem rád, že si k nám
lidé našli a nacházejí cestu. Snažíme se
naše služby neustále zlepšovat a navázat
na tradici místa. Naštěstí se mi povedlo
obklopit se lidmi, kteří chtějí za Beránek

PAVEL RYS, narozen 17. ledna 1974
v Prostějově. Jednatel ve společnosti
Hotel Zlatý Beránek s.r.o.
Vzdělání: Střední škola hotelová Pelhřimov,
Sociální a mediální komunikace UJAK
Praxe v oboru 30 let, v prvotřídních
restauracích v centru Prahy (např. U tří
pštrosů, U zlaté hrušky, Kamenný most)
Vařil ve Francii pro český olympijský
výbor při zimních olympijských hrách
v Turíně 2006.
Zájmy: gastronomie, historie,
divadlo a kultura
„dýchat“, vzali si to velice za své a tím mi
ohromně pomáhají. Za to jim patří mé
neskonalé díky! Ta druhá strana mince je
nedostatek kvalitního personálu. Není to
nic nového. Potýká se s tím každý obor,
od technologií po strojírenství. Ovšem
my hrdě neseme kategorizaci čtyř hvězd.
A to není jen tak. Zde musí být personál
na vysoké profesní, lidské i etické úrovni.
A to je právě velice obtížné.
Pročítala jsem dostupné recenze na síti.
Umíte si nějak vysvětlit, že „přespolní“
jsou spokojeni a místní ne?
Je to tím, že přespolní nejsou zatíženi historií a spory, které zde kdy vznikly. Hodnotí služby takové, jaké jsou. Proto je pro
nás jejich hodnocení důležité. Když jsou
spokojeni, napíší to. Když je někde chyba,
tak vím, že může mít reálný základ. S tím
pracujeme a situaci napravíme. Pak jsou
tady ale vymyšlené a zveličené, někdy až
provokativní a zlé posty. A napravujte si
něco, o čem víte, že je to jen dobře mířená
rána. A ještě se najde dobrák, který vám
s radostí řekne, kdo za tím stojí. Pak se
z drobnosti stane veliký problém a předmět debaty na sociálních sítích, kde se
nemůžete relevantně bránit. A upřímně
– ani se bránit nechci. Kdo chce škodit,
bude škodit dál. Je to jeho osobní vizitka. Já nepolevím ve zlepšování služeb
a v tom, že dál povedu Beránek směrem,
který si tato překrásná budova zaslouží.
To je právě dnešní doba. Online prostředí a zejména sociální sítě bývají
neúprosné. Je velmi snadné „vyřizovat
si účty“ online. Na přímou konfrontaci
má odvahu výrazně menší počet lidí,
pokud vůbec někdo. Jak se stavíte k takovým situacím? Jak s nimi bojujete?
Uznáváte, že je potřeba se zlepšit?
Na to jsem odpověděl tak trochu v minulé otázce. Já jsem studoval sociální média
a komunikaci. Můj názor je na to takový, že v současné době jsou sociální sítě
nutností. Mohou dobře posloužit k prezentaci i bezplatné reklamě, k předávání
informací, k budování jména. Na druhou
stranu, a nezlobte se na mě za ten výraz,
jsou současně i žumpou, kde si kdo chce,
kdy chce, ráčí vykydnout špínu na kohokoliv. To považuji za zbabělé. Pokud má
někdo problém, má ho řešit na místě. To
je korektní. Ovšem zkonzumovat celé
jídlo, zaplatit, poděkovat, dát navíc spropitné a pak v klidu, z dálky a z bezpečí,
vše zhanit za souhlasného mručení jemu
podobných, kteří, ač neznají podstaty
sporu, se velice rádi přidávají, aby si hrdě
kopli, to neberu. Je to styl slabých lidí.
Beru na vědomí, že existují. Nic víc.
Přišel někdy okamžik, kdy jste si řekl,
že to nemá cenu, že to nemáte zapotřebí?
Samozřejmě, že ano. Ale to přináší každý
provoz. Ušli jsme kus cesty a teď to vzdát
by bylo popření všeho úsilí. Je to velice
těžká práce. Kdo provozoval Beránek, ví,
o čem mluvím. Lidé to vidí velice zjednodušeně. Dostávají jen výsledek veškeré
snahy, která není vidět. Že se něco nepovede, není důkazem, že s personálem nepracujete, neškolíte, nepřipomínkujete,
nehlídáte. Tento provoz je veliký a specifický. Jsme pod drobnohledem. Co by
jinde prošlo, zde se neodpouští. Mnoho
lidí se zde bojí pracovat. Prý by to, jak se
říká, „nedali“, anebo zde nechtějí pracovat už jenom proto, že je to Beránek.
Jaký je váš tým? Jsou to bývalí zaměstnanci Beránku nebo noví lidé?

Některé zaměstnance jsme zdědili. Moc
jich ale nebylo. Všichni při ukončení
předchozího provozu dostali výpovědi.
A nejen to. Taky dostali důrazné „nedoporučení“ k následující spolupráci
s námi. Spojili se tak s námi jen odvážlivci, a ti, kteří považovali Beránek za srdeční záležitost. Vzpomínám si na dost
kuriózní situaci. Na začátku, kdy jsme
byli skoro lynčováni, že jsme vyštvali
bývalého provozovatele (ještě jednou
a důrazně – nikoho jsme nevyštvali) nás
určitá skupina lidí kritizovala za všechno. I za jídlo. To jim ale, paradoxně, vařil
stejný kuchař, jako kdysi. Jeden z těch,
kteří pokračovali. Názor si udělejte sami.
Je to vlastně jen trochu smutný důkaz
davové psychózy a toho, že ať uděláte
cokoliv, je to primárně špatně. Pravdou
ale také je, že náš původní realizační tým
nebyl vhodně zvolený. Nefungovalo nám
to chemicky. Na některé kolegy z managementu byl ohlas hodně negativní.
Udělali jsme zásadní personální opatření
a vedení i zaměstnanci firmy se skládají
výhradně z Náchoďáků a lidí z blízkých
měst a obcí. Jen já zůstávám tou černou
„pražskou“ ovcí  .
Ve stejné budově je městské divadlo.
Jak vypadá vaše spolupráce?
Provozujeme restauraci, kavárnu a hotel. Ze smlouvy nám vyplývá i zajištění
občerstvení při divadlech, koncertech,
plesech či jiných společenských akcích.
Při chronickém nedostatku personálu je
to logisticky náročné. Vypomáhat musejí brigádně studenti či kolegové z jiných
provozů. Při takovém vytížení dělají
všichni. Jinak je spolupráce s divadlem
velice dobrá. S paní ředitelkou si vyhovíme a myslím si, že na sebe docela dobře
slyšíme. Jsme na tom podobně. I ona se
má co ohánět, aby bylo divadlo neustále
připravené a přitom co nejvíce vytížené
kvalitním programem. Hodně fajn je,
že jsme společně zrestartovali prostory
Blues Baru, kde se konají pravidelné besedy, malá divadla a hudební soirée. Tohle všechno je ale také o představenstvu
Beránku, v čele s panem starostou, které
se o celý objekt, z mého pohledu, velice
dobře stará. Bez této důležité kooperace by provozování nebylo vůbec možné.
Čím je budova starší, tím větší pozornost
vyžaduje. Je to tak trochu černá díra. Nasypete do údržby peníze a mnohdy nejsou vůbec vidět.
Co byste vzkázal náchodským občanům. Těm, kteří do Beránku spokojeně
chodí, i těm, kteří nešetří kritikou?
Myslím, že toho bylo řečeno, již dost.
Nechci zde používat fráze i klišé.
Začátek se nepovedl. To víme všichni.
Ať byla situace jakákoliv. Snažili jsme se
o nápravu v mnoha směrech. Neustále
na sobě pracujeme a chceme držet tu
pomyslnou laťku, která zde byla předchozím provozovatelem velice dobře nastavena. Chceme být neustále tou pomyslnou výkladní skříní Náchoda. Kolektiv
Beránku tvoří pevné jádro, jehož základem je tým špičkových kuchařů. Kuchyni vnímám jako základ. Na něj navazují
další profese, tvořené z lidí, kteří jsou,
stejně jako já, Beránku oddáni.
Na závěr bych chtěl prostě jen říci:
Dokážeme Vám, že je mnoho důvodů se
do Beránku vracet. Děkujeme za šanci,
kterou jste nám dali. A vy, kteří jste nám
ji nedali, to zvažte. Dveře jsou tu otevřené pro každého.
LA
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Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775
CDS s.r.o. Náchod,
Kladská 286,
547 01 Náchod

Nejlevnější
čerpací stanice
přímo v centru
Náchoda.

Kladská 286
Červený
Kostelec
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MV č.34/2016 Sb.

Zdravotní potíže pominuly. Lidé mě vnímají
jako jiného člověka
Paní Gabriela Zálišová prošla několika dietami, ale žádná z nich
h neměnemě la trvalý efekt.
fekt. Pak se rozhodla
r
pro
výživovou
výživov
vou poradnu
porad
NATURHO
NATURHOUSE
v Náchodě.
Ná
Po půl rroce dodržování
nenáročný
náročných pravidel vypadá a cítí
se skvěle. Dokonce i chutě na sladké
pominuly.

Koupím DÁMSKÉ
HOLÍNKY

KUCHYŇSKÉ STUDIO
světle modré i starší,
vel.: 24 až 27.
Cena 400 – 600 Kč.
Předem děkuji.

TEL.: 777 337 903
Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme

• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

http://www.haspl.cz

Seřizovače
Požadujeme:
• vyučen nebo vyučen s maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
• třísměnný provoz
• spolehlivost, zodpovědnost

Nabízíme:
• minimální mzda po zaučení 24 000,-- Kč
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
• další benefity

Náplň práce:
• seřizování a obsluha strojů
Své životopisy zasílejte na email personalni@haspl.cz
+420 491 401 718 paní Procházková,
+420 491 467 241 paní Kubečková

Gabrielo, můžete nám sdělit, co
Vás přivedlo do výživové poradny
NATURHOUSE?
Neustále jsem se pokoušela zhubnout.
Což o to, ono se to i podařilo a pokaždé
jsem něco zhubla, ale skoro pokaždé mi
to dlouho nevydrželo. Výsledkem mých
diet bylo ještě pár kil navíc a jako bonus zdravotní problémy. Proto jsem se
rozhodla pro radikální změnu. O metodě NATURHOUSE jsem se dozvěděla od
spokojených klientů, tak jsem si řekla,
proč to nezkusit a objednala jsem se na
vstupní konzultaci.
Pamatujete si, jak probíhala Vaše
1. konzulta
tace? Co se na ní dělo?
Ano, pamatuji, bylo to příjemné posezení. Výživová poradkyně Michaela Kasnarová mi vysvětlila, jak vlastně bude mé
hubnutí probíhat. Jaký bude stravovací
plán. A hlavně mi vysvětlila, jak je důležitý pravidelný pitný režim a pravidelnost
mezi jednotlivými jídly.
Začčala jste dodržovat metodu
NAT
TURHOUSE. Co jste na ní nejvíce
oce
eňovala?
Na metodě hubnutí NATURHOUSE jsem
nejvíce oceňovala, že jsem vůbec nikdy
nepociťovala hlad. Naučila jsem se pravidelně stravovat a hlídat si pitný režim.
Recepty, které jsem každý týden dostávala od paní poradkyně, byly chutné.
Co pro
o Vás znamenaly pravidelné
pravide
týdenníí konzultace?
Každý týden jsem se těšila na úbytek na
váze. Také na nové rady od poradkyně
Michaely a samozřejmě její podporu.
K tomu,
omu, aby člověk upravil svoji
hmotnost,
tnost, jje potřeba změnit jídelníček a stravovací
strav
návyky. Jaké konkrétní změny
m
se týkaly Vás?

V mém případě se změny týkají především toho, že pravidelně dodržuji stravování a pitný režim. Potom nemám žádné
chutě na sladké.
Nedílnou
ílnou součás
součástí metody NATURHOUSE
E je užívání
užíván produktů. Jak Vám
pomáhaly
haly a které
kter jste si oblíbila?
Velice jsem si oblíbila suchary FIBROKI,
které ráda snídám, také sušenky FIBROKI
s 5 cereáliemi a samozřejmě jablkovou
vlákninu FIBROKI, která se dává do jogurtu. Na to se vždy těším nejvíce. K snídani už nic jiného než suchary a sušenky
nejím a moc mi to vyhovuje. Oboje je
velice chutné.
Když se ohlédnete zpět, připadalo
Vám těžké zhub
ubnout?
Ne, protože jsem měla podporu jak
v rodině, tak také ze strany výživové
poradkyně. A samozřejmě vlastní vůli
vypadat dobře a cítit se skvěle. To se mi
podařilo a těžké to opravdu nebylo. Stačí
dodržovat zásady správného stravování
a nepřejídat se.

Jak se cítíte nyní, lehčí o 24,5 kg?
Cítím se báječně. Hlavně po psychické
stránce, ale i po fyzické. Zdravotní potíže
pominuly a lidé mě vnímají úplně jako
jiného člověka. Je moc hezké poslouchat
i od žen kolegyň, jak vám to sluší. Jsem
pro mnohé mé kolegyně vzorem, že když
se chce, tak to jde.
Kombinovala jste hubnutí
se ccvičením?
Ne, já jsem necvičila. Jenom jsem nepravidelně jezdila na kole a občas jsem
zvolila rychlejší chůzi o trekových holích.
Ale to vše ze začátku.
Plán
nujete do NATURHOUSE
doccházet i nadále?
Ano, určitě. Chtěla bych si váhu rozhodně udržet. Takže občas zajdu na kontrolu
na převážení a radu, kdyby bylo zapotřebí. Děkuju výživové poradkyni Michaele
Kasnarové za pomoc a skvělé rady. Vždy
se budu do NATURHOUSE za milými
děvčaty ráda vracet.

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113, Pasáž Magnum, 547 01 Náchod
TEL: 491 427 445, e-mail: nachod@naturhouse-cz.cz

ZAJISTÍME ROZNÁŠKU VAŠICH REKLAMNÍCH LETÁKŮ
DO POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK V POLSKU.
Více info na tel. 602 103 775 nebo echo@novinyecho.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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160
Jsme předním výrobcem zdravotnických
a hygienických prostředků ve střední Evropě.
Jsme hrdým pokračovatelem rodinné
společnosti Batist založené v roce 1992.

Hledáme vhodné pracovníky na pozice:
OPERÁTOR VÝROBNÍ LINKY
Pozice vhodná pro muže
Poæadujeme:
tvzdělání min. ÚSO v oboru strojírenství tpraxe výhodou
tnutná znalost práce na PC – programování CNC kódy
tsamostatnost a důslednost
torganizační schopnosti, pečlivost a spolehlivost
Popis práce:
tpráce ve 2 -3 směnném provozu t programování CNC kódy
tobsluha, seřizování a údržba výrobní linky a dalších strojů
ve výrobě todpovědnost za plynulý chod strojů
tplnění plánů údržby strojů
todpovědnost za bezpečnost práce a pořádek na pracovišti

2%6/8+$$Ó'5å%$
52=9Ì-(&Ì+2Ĝ(=$&Ì+26752-(
Pozice vhodná pro muže
Poæadujeme:
tvzdělání min. SO v oboru strojírenství
tpraxe výhodou
tsamostatnost, pečlivost a spolehlivost
Popis práce:
tpráce ve 2 -3 směnném provozu
tobsluha, údržba a seřizování strojů ve výrobě
tplnění plánů údržby strojů
todpovědnost za bezpečnost práce
a pořádek na pracovišti

Nabízíme: tzaměstnání ve stabilní společnosti
t5 týdnů dovolené tstravenky
tmožnost závodního stravování todpovídající finanční ohodnocení

Nástup dle dohody

MERTLIN s.r.o., Nerudova 744, Červený Kostelec
Nabídky s æivotopisem zasílejte na adresu: andrea.capova@mertlin.cz, tel.: 491 413 369

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Vážení čtenáři a čtenářky
Je pravdou, že v dnešní době platí pořekadlo, že
o peníze jde v první řadě, platí to i v případě ceny
energii. Dobrá cena je určitě zásadní a je zbytečné
platit více, než musíme. Jenže jak se poslední dobou
ukazuje, nízké ceny nejsou vše. Průzkumy i ohlasy
okolí ukazují, že si to zákazníci uvědomují čím dál tím
víc. Vedle ceny hrají roli při výběru dodavatele energii
i další velmi důležitá kritéria.
Jaká?
Zásadní aspektem pro výběr dodavatele by měla být srozumitelná nabídka,
která jasně zákazníkovi sdělí, kolik bude platit za 1/ MWh, jaký bude jeho
Stálý měsíční plat, na jakou dobu se smlouva uzavírá a jaká je garance
nabízené ceny. Jsou dodavatelé, a není jich málo, kteří Vám nabídnou úspory zásadně v procentech. Ale vy jako zákazník nevíte, z čeho Vám bude
účtována sleva, jak dlouho Vám bude garantována. Dále bych ráda upozornila na různé kalkulačky úspor na slevových portálech. Vždy je potřeba brát
v potaz, že kalkulace je pouze orientační, kalkulačky počítají ceny pouze ze
zveřejněných ceníků různých dodavatelů na internetových stránkách, které často nejsou aktualizované. Posledním kritériem, které by pro Vás mělo
být důležité je vracení přeplatku, řešení nedoplatků a různých reklamací,
možnost úprav záloh během roku, možnost nastavení splátkového kalendáře atd. A proto zákaznici jednoznačně začínají upřednostňovat kamenné
pobočky, kde vyřídí vše, co potřebují. Pokud byste také Vy rádi věděli, jak
to řešíme v Armex Energy, přijďte se poradit k nám na pobočku v Náchodě.
Vaše Iveta Kovářová (Tomanová)
Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod
Iveta.kovarova@armexenergy.cz
Veronika Fischerová, regionální vedoucí
9HURQLND)LVFKHURYiUHJLRQiOQtYHGRXFt
Pobočka
Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
3RERþND$50(;(1(5*<DV-LKRVORYDQVNi7UXWQRY
veronika.fi
scherova@armexenergy.cz
YHURQLND¿VFKHURYD#DUPH[HQHUJ\F]
Pavel
Švec, regionální vedoucí
3DYHOâYHF
3RERþND$50(;(1(5*<DV+DYOtþNRYD5\FKQRYQDG.QČåQRX
Pobočka
Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
SDYHOVYHF#DUPH[HQHUJ\F]
pavel.svec@armexenergy.cz

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

odborný pracovník / odborná pracovnice územního řízení
a stavebního řádu (stavební úřad)
Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění

fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt

dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka

bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadujeme

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo

vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví

znalost zákona č. 183/2006 Sb., zákona č. 128/2000 Sb., zákona. č. 500/2004 Sb.
výhodou

praxe ve veřejné správě výhodou

řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka

znalost práce na PC

komunikativnost, vstřícný přístup k občanům
Nabízíme

pracovní poměr na dobu neurčitou

nástup do pracovního poměru dle dohody

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9. platová třída)

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 30. 3. 2018.

Senior klub v Náchodě
„HARMONIE 2“ DUBEN 2018
Svaz důchodců ČR, p. s. v Náchodě nabízí všem seniorům programové
čtvrtky na měsíc duben v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se
sejdeme při následujících programech:
 čtvrtek 5. 4. od 14 hod. „Izrael a Palestina“
– 2. část cesty, o které nám bude vyprávět a promítne film p. Zdeněk Nývlt

 čtvrtek 12. 4. od 15 hod. „Jarní veselice“
bude v restauraci Reduta, Plhovská ul., kde si zatančíte i zazpíváte za doprovodu
„FRČÍ“ p. Františka Čížka. Přijďte se společně pobavit.

 čtvrtek 19. 4. v 6 hod. odjezd z ul. Za Teplárnou na

ZÁJEZD do Severních Čech, kde si prohlédneme zámek Ploskovice,
navštívíme skanzen Zubrnice … V Doksech bude možnost večeře,
návrat do 21. hod.
 čtvrtek 26. 4. od 14 hod. „Krajinou domova“
– Divoké Jeseníky /Nízký a Hrubý Jeseník/, Evropská Arizona /Labské pískovce
a České Švýcarsko/ promítání pro nás připravil p. Otto Mach.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SDČR MO Náchod.
Účastníci wellness pobytu v Piešťanech-Banka přijďte zaplatit doplatek Kč 4469,dne 23.dubna nebo 26.dubna do klubovny Harmonie 2 v 15.30 – 16 hod. p. A.
Polákové. Odjezd 30.4. v 7 hod. z autobusového nádraží v Náchodě /výstup. stání
2/. Informace na tel. 775 242 562.
Zájemci o wellness pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí v termínu 17. – 24. února
2019 přihlaste se do 23. dubna t.r. v klubovně Harmonie 2 u Anny Polákové /inf.
na tel. 775 242 562/

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

KARNEVAL - ZŠ BABÍ

17. února se konal tradiční dětský
karneval pořádaný základní školou
Babí. Pohádkových bytostí, které
karneval navštěvují, stále přibývá,
proto jsme se z kopce přesunuli
do restaurace Vatikán. Letošní karneval byl cestovatelský. Průvodkyně
byly z Havajských ostrovů a navštívily se všemi přítomnými Japonsko, Francii, Itálii a třeba i Grónsko. V každé zemi, ve které jsme se
na chvíli ocitli, byl pro všechny děti
připraven soutěžní úkol a sladké
ceny. Celé odpoledne děti protančily až do pozdních hodin večerních
. Závěrečným vyvrcholením byly
krásné dárky, které si děti odnesly
domů. Karneval se opravdu vydařil
a k vidění byla řada hezkých masek!

Letní semestr

V Novém Městě nad Metují zahájili letní semestr Univerzity třetího
věku. Stalo se tak slavnostní formou,
kdy byly zároveň představiteli města
předány pamětní listy absolventům
semestru zimního. Dodejme, že studium na novoměstské Univerzitě
třetího věku probíhá formou videopřednášek jedenkrát za čtrnáct dní.

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán,
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly,
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

Výstava

Do 3. dubna budou výstavní prostory Informačního centra v Teplicích nad Metují hostit výstavu, která
směřuje konkrétně k nejvýznamnějšímu křesťanskému liturgickému
svátku. V širším kontextu pak připomíná existenci lidové tradice v našem
přetechnizovaném věku. Ano, tématem výstavy jsou Velikonoce.

Jazyková škola, překlady a tlumočení

www.gatenachod.cz



www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ

* Nechcete být sám - sama?
Nabízíme Vám příležitost
nalézt životního partnera. Seznamovací agentura
IRENA, Náchod. TEL.:736
768 114 volejte po – pá 9 –
17 hodin, ne o víkendu
*46letá rozvedená hledá
sympaťáka do 50 let, který
už také nechce být sám. Tel.:
703 397 696
BYTY

* Prodám družstevní byt
2+1 v Novém Městě nad
Met., oblast Malecí, plocha
45,62 m2, plastová okna,
1.podlaží, nutno vidět. Prohlídka možná od dubna
2018. TEL.: 604 424 911
*Prodám velmi pěkný zařízený DB 3+1 v Náchodě. Byt je
s balkonem, po rekonstrukci,
v revitalizovaném domě. Volný ihned, pomůžu s financováním. Tel.: 776 622 776
*Pronajmu zařízený byt
1+1 v N.Městě n.Met.. Nájem + energie + služby + internet 6.700 Kč/měs., kauce
10.000 Kč. Pouze slušnému
a spolehlivému nájemníkovi.
Tel. 737 902 160.
*Pronajmu nově zrekonstruovanou garsonku v Hronově. Kauce nutná. TEL.:608
66 77 30
* Dlouhodobě pronajmu byt
3+1 v OV v Hronově, Jiřího
z Poděbrad 693, s garáží, nájem cca 4000,-+ energie, kauce
10 tis..TEL.: 723 255 294
NEMOVITOSTI

*Prodám pěkný třípodlažní dům v centru Hornova,
vhodný k bydlení i podnikání.
V domě je obchod a tři byty,
s možností rozšíření o další
byty. Dům je po rekonstrukci.
VELMI DOBRÁ INVESTICE!
Tel.: 776 622 776
* Prodám stavební pozemek s protékajícím potokem 2500 m2 na okraji obce
Dolní
Radechová.
TEL.:
608 66 77 30
*Prodám rodinný řadový
dům v lokalitě Broumov –
Spořilov. Cena dle dohody.
TEL.: 732 552 773
*Koupím les i s pozemkem.
Může být malá výměra nebo
i zanedbaný. Děkuji. TEL.:
773 585 290
*Koupím pozemek nebo
nemovitost na přestavbu
v podhůří Orlických hor. TEL:
608 66 77 30

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Hledám RD v Náchodě
nebo přilehlém okolí. Tel.
774 061 131
*Koupím RD se zahradou
v Novém Městě n. Metují. Tel.
737 637 058
*Prodám dům v Náchodě Poděbradova 213 (bývalá zahradní technika) Přízemí obchodní
prostory. Patro luxusní velký
byt. Kontakt 775 052 065
NEBYTOVÉ PROSTORY

* Prodám hospodu ve Vysokově, zn.jakékoliv využití,
navr. cena 1,5 mil. Kč. TEL.:
606 951 546 RK NEVOLAT
*Poptávám dlouhodobý pronájem kanceláře (v dobrém
stavu) v Náchodě o velikosti
20-30m2. Cena do 3 500Kč vč.
energií a poplatků. Tel.:
603 764 069
PRODÁM

*Prodám starší pračku se
sušičkou Zanussi turbo dry
– 500,-Kč, mrazák Gorenje ZS 210 litrů – 950,-Kč,
nitě (náviny 5 a 10 tis.metrů) různé barvy, zbytky látek
cca 90 kg a další pro švadlenky – cena dohodou. TEL.:
777 313 093
*Prodám palivové dřevo jasan, olše v metrech – 900,-/m.
TEL. 776 327 208
*Prodej dřeva - metrové i štípané. TEL.:777 690 390
*Prodám sprchový kout (zcela nový nerozbalený) rozměry
80x120x185, bez spodní vaničky. Osobní odběr, informace
605 790 614.Cena dohodou.
* Prodám palivové dřevo.
550,-Kč/m3. I s dovozem. Tel.
702 611 187
* Prodám lišt. sekačku VARI
2takt + kompletní náhradní
lištu - 10000,-Kč, cirkulárku
4000,-Kč, sekačku s košem
2000,-Kč, míchačku na 2 kol.
2000,-Kč, křovinořez 1000,-Kč,
pila Husgwarna 246 - 4000,Kč, bantam rudl + kolečko
1500,-Kč, kompresor dom. výroby 1500,-Kč, cena při koupi
všeho 20 000,-Kč. Hronovsko.
TEL.: 734 748 785
* Prodám sbírku tanků T-3485, stavebnice, 120 dílů. Cena
15 000,-Kč. Tel. 603 735 787
KOUPÍM

*Koupím levně HAKI lešení i nekompletní. TEL.:
776 327 208
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické materiály.
TEL.: 777 559 451
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510

Tel./Fax: 491 424 522

* 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

*Provádím pravidelný úklid
domácností bytů a rodinných
domů. Seriózní jednání. Kontakt 602 275 866
AUTO - MOTO

*Koupím staré motocykly
JAWA, VELOREX, Multicar
stadion, náklad. automobil
PRAGA V3S v jakémkoli stavu, díly,. TEL. 776 327 208
*Koupím malý motocykl
Jawa Pionýr, Mustang, Stadion, Pařez. Nabídněte prosím.
Děkuji. Tel.: 777 670 923
*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
* Koupím FIAT 500, 600 v jakémkoliv stavu a díly na tyto
vozy. Tel. 602 642 888

RŮZNÉ

*Daruji hlínu asi 80 m3 nebo
jen část, vlastní nakládka +
odvoz, místo Horní Radechová. Tel. 606 299 945
*Převedu záznamy z videokazet na Flešku nebo DVD, levně, 777 554 484
*Provádím zednické a další řemeslnické práce. Nátěry, údržby, malby, obklady…
TEL.: 702 611 187

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 5. 2018 r.

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

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810

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

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

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

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P

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

NÁBYTEK

HLEDÁME
OBSLUHU PARKOVIŠTĚ
vhodné pro důchodce
Nástup možný ihned
Parkoviště u Itálie, Náchod

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

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

TEL.: 722 907 510

Tel. 602 145 222
* 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
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Koupím hodinky PRIM
a náhradní díly na hodinky
PRIM - pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky a další
díly. Platba v hotovosti. Tel.
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání
i z období socialismu v jakémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý 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

str.

NÁCHODSKO
776 353 038
Satelitní dotace!
Na montáž nové paraboly jen za 300,- Kč
nebo naladění karet FreeSAT.
Volejte 778 527 899. www.satelitnizpravodaj.cz

HYDROIZOLACE

PODØEZÁVÁNÍ
izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE

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

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

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10
Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme
předměty všeho druhu - nábytek,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo,
nice, šperky, bižuterie, zbraně,
hodinky, známky, odznaky apod.

starož.
obrazy,
pohledmince,

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

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Náchod-ul. Bílá-Vybavený, pečlivě zrekonstr. byt 3+1, OV, 74 m2, zděné jádro, lodžie, PENB:C .....1.799.000,-Kč
Šonov u N. Města n/M.-nadst. zrekonstr. RD 5+kk (260 m2), 2 koupelny, poz. 3954 m2, jezírko, PENB:G.. 6,9 mil.Kč
N. Město n/Met. “Na Františku”-Velký RD 7+1 z r. 1982 s pěknou zahradou a poz. 752 m2, PENB:G ... dohodou
Deštné v O/h-Dvougener. zateplený RD (4+1,2+1) u centra, zast. pl. 130 m2, poz. 809 m2, PENB:G ...3.050.000,-Kč
V. Jesenice u Č. Skalice-Udržovaný RD (3+1) s garáží a stodolou, z r. 1905, poz. 885 m2, PENB:G..1.290.000,-Kč
D. Radechová u Náchoda-Menší RD po rekonstrukci, pěkná zahrada, garáž, poz. 730 m2, PENB:G...1.390.000,-Kč
Náchod-Lipí-Posl. volné domy ( 5+kk, užit.pl.123 m2), se zasíť. pozemkem 801 m2, PENB:B ... 2.600.000,-Kč
Náchod-Malé Poříčí-RD s 2 byty po část. rekonstr., samost. garáž, pozemek 1022 m2, PENB:G ...1.750.000,-Kč
Opočno-větší vila (3+1 a 2+1) v klidné části poblíž centra, pozemek 920 m2, dílna, garáž, PENB:G...2.750.000,-Kč
Miskolezy u Č. Skalice-Bývalý mlýn po nadstand. rekonstrukci, už. pl. 524 m2, poz. 1,5 ha, PENB:G .. 7,9 mil. Kč
N. Město n/M - Větší vybavená chata s poz. 2203 m2, (les 1636 m2) v klid. části, UT na TP, veř. voda..1,75 mil. Kč
N. Město n/Met.-ul. Náchodská-Řadový RD s pozemkem 266 m2, nová střecha, plast. okna, PENB:G...1,9 mil. Kč
N. Město n/M - Nadstand. vybavený RD, 3 obytná podlaží+podkroví, suterén k podnikání, PENB:G....3.100.000 Kč

DAVER s.r.o
- realitní kancelář

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

ECHO
STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

www.novinyecho.cz

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

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

HLEDAJÍ DOMOV
MAX je 3letý pejsek, který žil
ve špatných podmínkách. Veterinární správa Maxe odebrala,
vše vyřízeno a nic nebrání tomu,
abychom Maxovi pomohli najít
nový domov. Max je moc hodný a vodu milující pejsek, který
si užívá života. Max špatně vidí,
ale to mu nebrání v procházkách. Je odčervený a očkovaný
NAVARO - 2letý dobrman,
o kterého se nikdy moc nestarali. Z tohoto důvodu mu hledáme nový lepší domov, kde ho
budou mít rádi, kde se mu budou věnovat. Navaro je hodný,
přátelský, z počátku se trošku
bojí. Umí základní povely.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková, 721 543 498

e-mail: echo@novinyecho.cz

Laviny tradiční
i vzácné

Laskavý čtenář nechť promine, že
jsem v titulku použil jméno zakladatele
města Náchoda v kombinaci s bezpilotním letadlem – dronem. Chtěl jsem
pouze s nadsázkou konstatovat, jak moc
naše životy ve městech a obcích se středověkými kořeny ovlivňují technologické inovace. Drony jsou vyhledávanou
hračkou, tématem pro diskuze i oříškem
pro tvůrce zákonů. Pominu nyní otázky,
které vzbuzuje dron v rukou nadšence,
jenž díky bezpilotnímu letadlu nakukuje

DÍVKA ECHA

BRIGÁDA –
PŘIVÝDĚLEK
Noviny ECHO
hledají spolehlivého
distributora novin ECHO
pro oblast Náchod –
Komenského ulice
Roznáška 3x měsíčně
PA SO
Více info na tel.
602 103 775 (SMS)
nebo e-mail:
echo@novinyecho.cz

S.P.Q.N.
která by vytvářela rámec používání a využívání všech technologických novinek
v praxi. V případě zvolení do Senátu
PČR bych se chtěl těmto tématům systematicky věnovat a pomáhat prosazovat
bezpilotní rotorové systémy do služeb
státu i východočeských samospráv, včetně zajištění finančních zdrojů. Drony
mohou monitorovat mezinárodní česko
– polskou hranici, s osazenou termovizí
pátrat po ztracených osobách, odhalovat z výšky stromy napadené kůrovcem
dříve,než to rozpozná lidské oko... Rytíř
Hron nad hlavou má dron? Žádná pohádka!
V úctě Mirek Brát

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

NIKOLA

RIFLE
1599,499,Náchod , Pasáž MAGNUM,
Kamenice 113
Náchod,
Plhovská 695 (naproti Itálii)
www.kramjeans.cz

VÝPRODEJ
BOTY
MUSTANG
799,Náchod, Pasáž MAGNUM
Kamenice 113
www.kramjeans.cz

Váš názor: na téma svoboda slova
Mezi náchodskými důchodci koluje petice za zrušení poplatků za veřejnoprávní
televizi a rozhlas. Je to lákavá hudba pro uši každého občana, pro české důchodce pak zvláště. Jenže nezapomenout: Svoboda slova, zakotvená v české ústavě,
je základem svobodného státu, ale nezávislá sdělovací media jsou trnem v oku
všech diktátorů. Toto je právě případ České televize a Českého rozhlasu jakož
i nepohodlných novinářů. Pokud představitele státní moci nechválí, ale kritizují,
dokonce s uvedením konkrétních případů, jsou dotčenými osobnostmi obviňování ze lží a spiknutí. Důkazy k takovým nařčením politici zásadně nemají,
tak se snaží tyto kritiky umlčet, nejraději zrušit. Nejde-li to soudně, uchýlí se
k demagogii - ohlupují lidi výzvou k podepsání petice, že poplatky, z nichž jsou
veřejnoprávní media financována, se mají zrušit. Bez poplatků za televizi a radio
nemohou tato - ze zákona povinně nestranná sdělovací media - existovat .Byl by
to důležitý krok ke splnění touhy každého diktátora.
Věra Tomanová

s provozovnou v Náchodě na Plhově
přijme brigádníky na DPP na pozici:

Senátní volby 2018
za sousedův plot. Jde mi o drony ve službách státu či samospráv, které přinášejí
obecný prospěch. Již před delším časem jsme se s kolegou místostarostou
Ing. Čtvrtečkou na náchodské radnici
snažili realizovat smysluplný projekt,
v jehož ohnisku by byl dron ve službách města. Hledali jsme jeho využitelnost pro územní plánování, kontrolu
střech na objektech v majetku města
i pro bezpečnostní monitoring, kdy by
byl za „kniplem“ dronu pilot - příslušník městské policie. Možná spolupráce
se nacházela i v kooperaci s Policií ČR.
Narazili jsme bohužel na legislativní,
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Lavinové nebezpečí je spojováno
tradičně pouze s Krkonošemi a Jeseníky. Ovšem vzácně se mohou laviny vyskytnout i v dalších českých
horách: Králickém Sněžníku, Beskydech či Krušných horách. Dokonce i Orlické hory znají laviny,
které zde mohou hrozit například
na svazích Velké Deštné či u obce
Osečnice. Lavinami zde pohrozil
vládce těchto hor – Rampušák v roce 2006 a 2008.

Rytíř Hron nad hlavou má dron?
technické a finanční aspekty věci, které nám nedovolily záměr úspěšně finalizovat. Technologie však postupují
každým měsícem dál a dál. Co nebylo
možné včera, bude zítra proveditelné.
Se zájmem sleduji, že například jednotka středočeské policie má svou vlastní
dronovou jednotku. Svoje plány s drony
má i Ministerstvo zemědělství ČR. Bezpilotní letadla jsou totiž schopna objevovat zapomenuté podzemní drenážní
systémy i vyhledávat mláďata zvěře při
sklizni. Důležité je, aby stát i potažmo
větší územní samosprávy nepromeškaly možnost takovou techniku do praxe
aplikovat. Obecně totiž platí, že soukromý sektor je v inovacích mnohem flexibilnější. Co však leží určitě na bedrech
státu, je správně nastavená legislativa,

str.

Tel./Fax: 491 424 522

DĚLNÍK – RUČNÍ OPRACOVÁNÍ DROBNÉ VÝROBY
jednosměnný provoz
mzda 74 Kč/ 1 h (týdenní vyplácení mezd)
vhodné pro maminky na mateřské dovolené i důchodce
kancelář: Náchod – Plhov, Příkopy 1831
kontakt: oddělení personalistiky: 734 852 860, 736 767 580
email – životopisy, požadavky: dolezalova.petra@tiscali.cz
Vojenský technický ústav, s.p. se zabývá vývojem bezpilotních prostředků již tři desítky let. Je výrobcem i dronů, které získala příbramská policie pro použití v lokalitě
brdských lesů. Bezpilotní letadla zde naleznou uplatnění při monitoringu nelegální těžby dřeva, černých skládek i v rámci spolupráce s hasiči. Stroje lze ovládat až
na vzdálenost 10 kilometrů. Ve vzduchu vydrží déle než 40 minut. V případě úbytku
energie je stroj schopen rozpoznat tento stav a bezpečně se vrátit zpět.
Foto: www.tydenikpolicie.cz

Senatus Populusque Nachodensis – Senát a lid náchodský

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

Beseda
V Městské knihovně v Novém Městě nad Metují se uskuteční beseda se spisovatelkou
Alenou Mornštajnovou, povoláním lektorkou anglického jazyka a překladatelkou beletrie.
Velký úspěch sklidila i její poslední kniha s názvem Hanka.
Beseda proběhne 16. dubna
od 18 hodin.

