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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

\ežníēkova 319, Náchod
(naproƟ gymnáziu prƽchod
domem ēp.343 do dvorního traktu)

Ke každému nákupu 100ml gel
v cenĢ 150 Kē zdarma!!!
prodejní doba 9-17 hod.
nebo domluva po telefonu
725 801 601
www.divokakosmeƟka.cz

PŘIJMU
BRIGÁDNÍKY

na sekání trávy.
Více informací
na tel. 724 173 560

Proﬁt Real Účetnictví

PŘIJME

• účetní seniorku
(praxe nutná)

• účetní juniorku
– asistentku (i bez praxe)
Bližší informace na:
info@proﬁtreal.cz

U nás si můžete vydělat

40 – 50 tis. Kč / měsíc
na pracovní pozici

ŘIDIČ KAMIONU MKD
- Moderní vozový park
- Možnost volby víkendového režimu
- Velmi slušné pracovní podmínky ve firmě
s více jak 27-letou tradicí
Bližší info: www.pjpt.cz/kariera
nebo na tel.: 603 882 301

dveře - zárubnyě
okna - podlah
Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501
vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ
Snímkem z lyžařského střediska
v Orlických horách již pomalu máváme na rozloučenou paní Zimě. Ta
letošní (astronomická) měla na severní polokouli v kalendáři vymezený čas mezi 21. prosincem 2017
a 20. březnem 2018. Neznamená to
však, že bychom měli již zimní oblečení uložit do nejspodnější části skříně, protože navzdory všem kalendářům, počasí opravdu neporoučíme.
Foto Mirek Brát

26 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 11. dubna 2018 vzpomeneme 9. smutné
výročí, kdy tragicky zemřel v nedožitých 22. letech

pan Pepa DRAŠNAR
z Nového Města nad Metují.
Stále vzpomínají rodiče, sestra,
příbuzní a kamarádi.

VZPOMÍNÁME
Tati, moc nám chybíš.
Dne 8. 4. 2018 uplyne 5 smutných roků,
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek, tchán,
dědeček a teď už i pradědeček,

pan VÁCLAV HRUBÝ.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera s rodinou,
vnučka s rodinou

VZPOMÍNKA

Dne 3. 4. 2018 uplynul jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš drahý
tatínek a dědeček,

pan Josef Hendl.
Dne 14. ledna 2018 jsme vzpomenuli
3 smutné roky, kdy navždy odešla
naše drahá maminka a babička,

paní Věra Hendlová.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají syn Josef s rodinou a Marie s rodinou

VZPOMÍNKA
Kytičku květů a nejkrásnějších vzpomínek
klademe dnes, v den 30. výročí úmrtí,
na hrob našeho tatínka a dědečka,

pana Ladislava Cinky
z Bukovice.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcery Helena a Věra s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 29. 3. 2018 uplynuly smutné 3 roky,
kdy nás opustil náš milovaný manžel ,
tatínek, dědeček,

pan Josef Tencar.
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

e-mail: echo@novinyecho.cz

ČESKO – POLSKÉ
JARO
Chci se se spoluobčany podělit
o radost: ČESKO-POLSKÉ JARO
20. března pořádalo klavírní oddělení ZUŠ Náchod koncert. Tentokrát v galerii na zámku. Expozice
ke stému výročí státnosti a vystavená keramika byly okolním „rámem“ dětské klavírní hry. Celková
atmosféra koncertu byla nádherná.
U klavíru se střídaly naše a polské
děti. Věřím, že všem posluchačům
vlévaly do duší krásné pocity, radost a úžas, co umí. A za to veliký
dík jejich učitelům. Připravili nám
jedinečný zážitek, únik z šedivých
dnů do světa umění a radosti.
Světla Kočnarová

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

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 5 500 000,- Kč
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Zrekonstruovaný rodinný
dům s bazénem v Náchodě – Třešinky a výhledem
na zámek. Rohová masážní
vana, sauna, posilovna, krb,
garáž pro 3 auta, zahrada.

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 690 000,- Kč
Chata na okraji lesa v osadě Pekelec – Peklo nad Zdobnicí, už. plocha 60 m2 ...................... 195 000,- Kč
Prvorepubliková z části zrekonstruovaná vila ve středu N.Města n./M .......................... 3 950 000,- Kč
Nově vybudovaná výrobně skladovací hala na okraji České Skalice .............................25 000,- Kč/měs.
Pozemek s chatkou určený k výstavbě, výměra 643 m2 na Jizbici ....................................... 449 000,- Kč

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat Oblastní nemocni-ci v Náchodě, chirurgickému oddělení pod vedením
m
primáře Jaroslava Vokurky za perfektní zvládnutí
utí
náročné operace. Velký dík patří i celému personálu
álu
za obětavou péči.
Děkuje Miroslava Rohlová, Náchod
hod

Bibliografie Jiřího Uhlíře aneb 63 let života na 409 stranách
Slovo bibliografie pochází z řeckého výrazu bibliographia a v doslovném překladu znamená „psaní knihy“. Ve starověku se výrazem bibliografie označovalo ruční kopírování – opisování knih. Ve středověku
se význam posunul do systematického skladování knih, novověk k bibliografii přichýlil spíše význam knižní evidence. Bibliografie je v naší
aktuální současnosti chápána jako seznam knih a dalších děl.
Právě takovou knihu s názvem
BIBLIOGRAFIE JIŘÍHO UHLÍŘE
1954-30.6.2017 nyní vydává město
Jaroměř. Je to unikátní počin, protože tato bibliografie obsahuje na 409
stranách formátu A5 soupis veškerých knih, publikací, článků, studií,
seriálů, medailonků osobností, recenzí, bibliografií a filmografií, které
otiskl publicista a spisovatel literatury
faktu Jiří Uhlíř, rodák z obce Jasenná
(1937), v letech 1954 až do 30. června
2017, a soupis 139 článků, literatury
o tomto spisovatelovi za roky 1966 až
2017. V nejširším časovém hledisku
tak kniha symbolicky obsahuje 63
let plodného a pílí naplněného života
stále aktivního PhDr. Mgr. Jiřího Uhlíře. Je zde celkem 2854 anotovaných
záznamů, český souhrn a pro zahraniční uživatele résumé v angličtině
a němčině, dále tři užitečné rejstříky
(Personální, Geografický a Předmětový). Novinkou oproti jiným

personálním bibliografiím jsou navíc
soupisy ohlasů na vytištěné knihy,
zprávy a recenze a také 139 anotovaných záznamů literatury a medailonků o publicistovi J. Uhlířovi, řádném
členu Obce spisovatelů, členu Klubu
autorů literatury faktu v Praze a členu
Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích. K 80. narozeninám
dr. Uhlíře, který rovněž patří mezi
milé dopisovatele novin ECHO, knihu vydalo město Jaroměř ve spolupráci s Městskou knihovnou Jaroměř.
Odpovědnou redaktorkou knihy je
Ing. Bohumila Steklá, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Městského úřadu Jaroměř, a důležitou technickou redaktorkou a grafičkou Ing. Eva Srkalová, zástupce
vedoucí, spolupracovala i referentka
kultury Mgr. Markéta Drahorádová
z téhož odboru. Obsáhlou publikaci kvalitně vytiskla a svázala jaroměřská Tiskárna TISK AS k MDŽ

Vážený pane Uhlíři,
obdrželi jsme výtisk Vaší knihy – Bibliografie Jiřího
Uhlíře 1954 – 2017. Velmi děkujeme za zaslání výtisku.
Těší nás, že součástí bibliografických zápisů jsou i noviny
ECHO. Kniha je hezky provedená, s vkusnou obálkou. Je
pozitivní, že kniha obsahuje i cizojazyčné resumé. Bude
jistě přínosem pro odbornou i laickou veřejnost včetně
studentů, pro které bude dobrým zdrojem informací
nejen o našem regionu. Vzhledem k tomu, že zmiňujete

– k 8. březnu 2018. Redakce novin
ECHO přeje Jiřímu Uhlířovi do dalších let mnoho tvůrčího elánu a potěšení nad právě vyšlou bibliografickou
knihou. Občas se každý z nás ptá,
kolik váží jeho život. Většinou je to
otázka rétorická, na kterou je krajně
nesnadné dát správnou měřitelnou
odpověď. 63 let pilné práce pro pochopení, poznání, pravdivé zaznamenání lidských osudů, dějin, literárních, kulturních, společenských
a dalších počinů - to vše má váhu nesmírnou. Těch 409 stran vycházející
publikace je toho exaktním důkazem.
Za redakci novin ECHO
Mirek Brát

tak širokou škálu materiálů, bude i cenným multioborovým zdrojem - včetně například filmografií atd. Nechť se
stane Vaše životní motto o službě lidem a vědě inspirací
i pro další badatele, publicisty, spisovatele!
Potěšilo nás i Vaše osobní věnování uvedené v úvodu
knihy.
Ještě jednou srdečné díky
redakce novin ECHO
Mgr. Karel Petránek, Mirek Brát, Laďka Škodová
V Náchodě 14. března 2018

„Spanilé jízdy projektové“
Místostarostové Ing. Pavla Maršíková a Miroslav
Brát navštívili polské zámky Sarny (Scinawka Gorna) a Ksiaz (Walbrzych). Tématem cesty byla česko
– polská projektová spolupráce.

Na pomoc Haiti a Tanzanii
SOŠ sociální a zdravotnická –
Evangelická akademie v Náchodě
uspořádala prodejní výstavu studentských výrobků a materiálů s výtěžkem pro Haiti a Tanzanii. Výstava
se uskutečnila v Městské knihovně

v Náchodě. Součástí výstavy byl
i fairtradový stánek. Touto formou
chtěli studenti upozornit na některé
problémy ve světě, které by mohly
být řešeny i naším přičiněním.
foto echo

V prvním případě se jedná o zájem města Náchoda o projekt, kde jsou partnery Židovská obec Praha
a polská nadace Sarny. Na české straně by v rámci tohoto projektu měla být rekonstruována bývalá židovská obřadní síň (poslední existující objekt upomínající
na židovskou komunitu v Náchodě) a areál u tzv. starého židovského hřbitova. Polský partner, zastupovaný
již zmíněnou nadací, se snaží postupně revitalizovat
a obnovit areál zámku Sarny. Aktuálně zde práce cílí
na rekonstrukci kaple s cennými freskami. Zájem o tento projekt projevilo i město Klodzko, které rovněž mělo
na setkání svoje zástupce. Ze zámku Sarny cesta pokračovala do Walbrzychu, v jehož blízkosti leží rozlehlý
komplex zámku Ksiaz. Zde byly diskutovány eventuelní možnosti společného projektu zaměřeného na náchodské straně na revitalizaci části zámeckého kopce.
„V poněkud bouřlivějších dobách 15. století konali naši
předkové k našim severním sousedům tzv. spanilé jízdy.

21. století nám přeci jen nabízí osvícenější způsob šíření myšlenek i sdílení společných hodnot. Jsem velmi rád,
že se nám neustále daří rozvíjet další společné projekty
s polskou stranou. Ať už se jedná o přímé partnerství nebo
sledování zájmu města Náchoda v rámci těchto projektů.
Daří se nám díky tomu získávat vnější finanční zdroje pro
další proměny Náchoda i významně podporovat kulturní
a společenské aktivity“, říká místostarosta Miroslav Brát.
(foto archiv)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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ŽALUZIE

Klub filatelistů Náchod
Pořádá dne 7. dubna 2018

SBĚRATELSKOU BURZU

Anketa TÍSGOVÁ PÉE
MĢsto Náchod na svém území zvažuje zavedení nové sociální služby TÍSGOVÉ PÉE. Prosíme Vás
o vyplnĢní následující krátké ankety. Její vyplnĢní Vám potrvá jen nĢkolik minut. Prosím,
zaškrtnĢte kƎížkem vždy pouze jednu odpovĢě u každé otázky.
NEJPRVE PÁR INFORMACÍ NA ÚVOD - CO VLASTN JE TÍSGOVÁ PÉE?
TísŸová péēe je terénní forma pomoci, která podporuje seniory a osoby se zdravotním postižením
v jejich pƎirozeném prostƎedí a umožŸuje jim zƽstat co nejdéle ve svém domovĢ. Služba tísŸové péēe
je poskytována po telefonu nepƎetržitĢ, 24 hodin dennĢ, 7 dní v týdnu. Klient u sebe nosí tísŸové
tlaēítko (povĢšené na krku nebo jako náramek na ruce) a pokud se ocitne v tísni (upadne a zraní se,
náhle se mu zhorší zdravotní stav, je pƎepaden apod.), stiskne tlaēítko a pomocí telefonu s hlasitým
výstupem je spojen s dispeēinkem. Uživatel volá do prostoru, co se stalo, a pracovník mu
zprostƎedkuje adekvátní pomoc (kontaktování rodinných pƎíslušníkƽ ēi sousedƽ, RZS, policie apod.).
Souēástí zaƎízení (tzv. terminální stanice) je také ēidlo pohybu, které monitoruje pohyb uživatele
po bytĢ/domĢ (nejedná se o kameru ani o fotoaparát). Pokud uživatel upadne a nemá u sebe tísŸové
tlaēítko, ēidlo neaktivitu zachytí a pƎedá zprávu na dispeēink. Celá záchranná akce se tak opakuje.
༃

Kdyby byla služba tísŸové péēe v NáchodĢ dostupná, mĢl/a byste o ni zájem?
ප ANO
ප NE

Službu tísŸové péēe si hradí sám uživatel služby.
༄
Kolik byste byl/a ochoten/na za službu zaplatit mĢsíēnĢ?
ප do 350 Kē
ප 351 - 500 Kē
ප 501 - 700 Kē
NĢkdy je také nutné zaplatit jednorázový instalaēní poplatek pƎi zavedení služby.
༅
Byl/a byste ochoten/na zaplatit instalaēní poplatek?
ප ANO
ප NE
Pokud jste na pƎedchozí otázku odpovĢdĢl/a kladnĢ, prosím, vyplŸte i otázku ētvrtou.
༆
Kolik byste byl/a ochoten/na zaplatit za jednorázový instalaēní poplatek?
ප maximálnĢ 1000 Kē
ප 1001 - 2000 Kē
ප 2001 - 5000 Kē
ප 5001 - 10000 Kē
Velice Vám dĢkujeme za vyplnĢní ankety. Prosíme Vás o vhození anketního lístku do nĢkterého
ze sbĢrných boxƽ (ÚP – vchod z ulice Kladská, Kaufland - ul. Polská, Verner potraviny Plhov, Nová
radnice mĢsta - Masarykovo námĢstí 40, Verner potraviny SUN, Harmonie I, II – ul. RybáƎská),
a to do 16:00 hodin pondĢlí 30. 4. 2018. Hezký den!

(známky, pohlednice,
nálepky, etikety, atd.)
Závodní jídelna u a.s. Rubena,
Náchod
od 7.30 do 11.00 hod.
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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 139.
Vážení a milí čtenáři,
Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu/elektřiny mezi námi – koncovými odběrateli
energií a dodavateli energií můžeme rozdělit do 2
základních skupin
1) SMLOUVY NA DOBU NEURČITOU. Takové
smlouvy lze ukončit výpovědí, obvykle s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet 1.den
následujícího měsíce po odeslání výpovědi dodavateli. Ceny za silovou elektřinu a plyn jsou
v cenících příslušné produktové řady dodavatele.
Aktuální ceník příslušné produktové řady
najdete na webových stránkách Vašeho dodavatele. Obecně platí, že ceník může být měněn
kdykoliv se tak Váš dodavatel energií rozhodne.
Ne tak obvyklou variantou je, že ceník je garantován na určitou přesně stanovenou dobu /
třeba ceník platí do 30.11.2018 nebo ceník platí
po dobu 12ti měsíců od data zahájení dodávky…../ a po té začne platit nějaký jiný ceník .
2) SMLOUVY NA DOBU URČITOU. Takové
smlouvy jsou uzavírány mají přesně stanovený konec. A to buď ve formě přesně stanovené doby /na dobu 2 let, tří let a více/ nebo
do konkrétního přesného data /třeba do 31. 12.
2019…./. Pokud je smlouva na dobu určitou
s přesně stanovenou dobou / třeba dvou let, tří
let…/, tak tato doba se může začít počítat za a/
od data podpisu smlouvy a nebo b/ od data
zahájení dodávky energií novým nasmlouvaným dodavatelem. Smlouvy na dobu určitou se
obvykle „automaticky prolongují“, to znamená,
že pokud nepodáte ukončení takové smlouvy
ve smluvně stanovené lhůtě /třeba 3 měsíce
před koncem závazku, 20 dní před koncem
závazku/, tak se Vaše smlouva automaticky prodlouží a to za a/ o stejnou dobu, na kterou byla
původně sjednána nebo za b/ o jinou, obvykle
kratší dobu než byla sjednána a za c/ přejde
do jiného režimu jako např. přejde na smlouvu
na dobu neurčitou.
Ceny u smluv na dobu určitou jsou buď vázány na ceníky příslušné produktové řady, které
dodavatel energií může měnit kdykoliv se tak
rozhodne nebo jsou ceny a jejich platnost uvedeny přímo ve smlouvě.

Vše co je výše uvedeno berte prosím
jen za základní popis,
který má ve skutečnosti ještě desítky
nuancí a kombinací.
Také je z toho zřejmé,
že je důležité vědět,
ale skutečně vědět,
jakou smlouvu hodlám třeba podepisovat, protože jakákoli změna
špatného rozhodnutí může být buď velmi nákladná /např. za předčasné ukončení smlouvy/
nebo ji budu moci uskutečnit až za dlouhou
dobu /třeba i několik let/. Všichni by si v tom,
jak mají nastaveny smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny/plynu měli udělat pořádek. Ku pomoci Vám může posloužit tabulka
MOJE ODBĚRNÉ MÍSTO, kterou si můžete
zdarma stáhnout z našeho webu www.j-e-s.
cz. Pokud se Vám ji nepodaří vyplnit, tak nás
kontaktujte.Pokud se Vám ji podaří vyplnit,
tak nás kontaktujte klidně také, rádi Vám
pogratulujeme. Tento první krok je klíčem
ke snížením nákladů za energie nejen jednorázově, ale obecně do budoucna.
Příště o tom, jak by si představoval ideální
smluvní vztah dodavatel energií a jak by měla
vypadat ideální smlouva o sdružených službách elektřiny/plynu z našeho pohledu, pohledu koncového odběratele energií, zvláště nás
běžných spotřebitelů z řad domácností.
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
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Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

Muzejní týden
V Novém Městě nad Metují se
v termínu 23.- 27.4. uskuteční akce
s názvem Muzejní týden pro školy.
Bude se jednat o netradiční prohlídky expozice Městského muzea
v Novém Městě nad Metují, které
budou doplněny o zajímavé naučné
a vzdělávací prvky.
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www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

Srbská pieta na Náchodsku
Řeka Metuje v Náchodě? To jsou tři řádné jezy a několik nízkých splavů.
Dále dva pravobřežné mlýnské náhony, devět silničních mostů a pět lávek
pro pěší a cyklisty.
Foto jezu v Náchodě – Bělovsi Josef Pepa Voltr.

SQUASH CENTRUM
NÁCHOD
tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra

U obce Martínkovice na Broumovsku se v době I.
světové války nacházel druhý největší zajatecký tábor
na území Rakouska – Uherska. Byli zde internováni
především zajatci srbské národnosti (těch bylo na zajateckém hřbitově pochováno celkem 2599). Vysoký
počet obětí z řad zajatců zapříčinily epidemie nemocí
a fyzické vyčerpání. Po roce 1925 byla většina ostatků
pohřbených srbských zajatců exhumována a převezena
do mauzolea v Jindřichovicích na Sokolovsku. Místo
bývalého zajateckého hřbitova nyní zdobí památník
(viz. fotografie). Srbští váleční zajatci byli za „Velké války“ internováni i v pevnosti Josefov. Rovněž zde jich
řada z nich podlehla nemocem a útrapám věznění.
Srbský válečný hrob nalezneme překvapivě i na katastru města Náchoda. Jeho původ je ovšem mnohem starší, pochází z dob Sedmileté války, kdy byl v létě roku
1758 při potyčce mezi pruskými a rakouskými oddíly

v lese na Trubějově smrtelně zraněn na straně Rakušanů bojující srbský důstojník Pavel Nedělkovič.
Foto: archiv obce Martínkovice

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

„Boj o bagříka“
Na přehradě Rozkoš zapadl
v nedávné době bagr. Vyprostit se
jej vydali hasiči z Náchoda, Jaroměře i Hradce Králové. Na místo
dorazil i vyprošťovací automobil.
Pomocí navijáku se stroj nakonec
podařilo z bahna vyprostit.

Tel./Fax: 491 424 522
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ZAJISTÍME ROZNÁŠKU VAŠICH
REKLAMNÍCH LETÁKŮ DO POŠTOVNÍCH
SCHRÁNEK V POLSKU.
Více info na tel. 602 103 775 nebo echo@novinyecho.cz

POZVÁNÍ DO Mesa Parts

AUDIT
DANĚ
ÚČETNICTVÍ

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

ŠKOLENÍ GDPR V RK + NÁCHODĚ
RK 29. 05.

GDPR – prakticky – ochrana osobních údajů
Speciálně zejména pro účetní, mzdovou a daňovou sféru…
Vhodné i jako pokračovací školení pro již obeznámené.

- Ná 07.06.

Podrobné informace a přihlášky:
Rychnov n. Kn., Komenského 41, tel. 494 533 413
e-mail: lenka.lorencova@ckdanovakancelar.cz, www.ckdanovakancelar.cz

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

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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Společnost Marius Pedersen a.s., provozovna DRA Rychnovek, Rychnovek 97, 552 52
přijme zaměstnance na pozici

ŘIDIČ
Místo výkonu práce: Rychnovek u Jaroměře
Náplň práce:
- řízení kontejnerových a svozových vozidel, dvousměnný provoz
Požadujeme:
- řidičské oprávnění skupiny C, C + E výhodou, platný profesní průkaz řidiče
- smysl pro zodpovědnost, aktivní a samostatný přístup k práci
- osvědčení ADR výhodou
Nabízíme:
mzdové ohodnocení 110 – 135,-Kč/hod + bonus 6% za odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby

DĚLNÍK SVOZU ODPADŮ
Místo výkonu práce: Rychnovek u Jaroměře
Náplň práce:
- vykonávat manuální práce související s činností dělníka svozu odpadů
- dvousměnný provoz, dodržovat BOZP
Požadujeme:
- dobrý zdravotní stav, smysl pro zodpovědnost
- slušné vystupování
Nabízíme:
mzdové ohodnocení 88 – 95,- Kč/hod + bonus 6% za odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby

DĚLNÍK/DĚLNICE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Místo výkonu práce: Rychnovek u Jaroměře
Náplň práce:
- třídění plastových odpadů dle jednotlivých druhů
- dvousměnný provoz
Požadujeme:
- smysl pro zodpovědnost, aktivní a samostatný přístup k práci
Nabízíme:
mzdové ohodnocení 78 - 85,-Kč/hod + bonus 6% za odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby
Nabízíme:

- zodpovědnou práci ve stabilní společnosti s vedoucím postavením na trhu v oblasti nakládání s odpady
- dlouhodobý pracovní poměr na dobu neurčitou
- nástup možný ihned, nebo po vzájemné dohodě
Vaše nabídky zasílejte na adresu: Marius Pedersen a.s., Ing. Michal Kárník, Rychnovek 97, Rychnovek 552 25
nebo e-mailem: michal.karnik@mariuspedersen.cz, či volejte na tel.: 734 411 019

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme nového kolegu na pozici
Požadujeme:
• SŠ vzdělání strojírenského
nebo technického směru
• zkušenosti v oblasti kontroly
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
• zodpovědnost
• řidičský průkaz sk.B
Své životopisy zasílejte
na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková:
+420 491 401 718
Radka Kubečková:
+420 491 467 241

ŘÍZENÍ JAKOSTI
Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na stravování
• další benefity
Náplň práce:
• komunikace se
zákazníky a zkušebnami
• řešení reklamací
• zajišťování potřebných
certifikátů
• tvorba dokumentace
na oddělení kvality

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Hašpl už dávno není jen synonymem pro hřebík
Hřebík je - dle Wikipedie - spojovací součástka opatřená na jednom konci
hrotem a na druhém hlavičkou. Hašpl je firma, která hřebíky vyrábí. Hlavní protagonisté příběhu o spojování.
Firma Hašpl, jejíž kořeny sahají hluboko do 90. let 20. století, se z pionýrských začátků přenesla přes několik
důležitých mezníků až na úplnou špici
ve svém oboru. I když už dávno přesáhla hranice České republiky, nezapomíná na region, ve kterém sídlí. Dobře
ví, že její devizou jsou lidé, kteří zde žijí
a pracují. I proto se podílí na kulturním,
společenském i sportovním životě kraje,
ve kterém vyrostla.
V současné době zaměstnává 230 zaměstnanců v různých oborech. Od 150

tun vyrobených hřebíků ročně v začátcích, se firma přehoupla do úplně jiných
čísel – ročně vyrobí a vyexpeduje přes
25 000 tun hřebíků. V současnosti je
Hašpl a.s. lídrem na českém trhu s tímto sortimentem a zároveň se řadí mezi
největší evropské výrobce hřebíků; 70
procent produkce exportuje prakticky
do celé Evropy.
Před dvěma lety přikoupila firma Hašpl areál bývalých Broumovských strojíren v Hynčicích. Sklad v Hynčicích
slouží jako centrální sklad a expedice

Obnova Malých lázní započala
V Náchodě – Bělovsi proběhlo
slavnostní zahájení výstavby repliky Malých lázní s kolonádou a novými pítky. Slavnostního poklepání
na základní kámen se zúčastnili poslanec a náchodský zastupitel Pavel
Bělobrádek, starosta města Náchoda Jan Birke, místostarostové
– Pavla Maršíková, Miroslav Brát
a Jan Čtvrtečka, náchodští radní
a zastupitelé, starostové partnerských měst ze sousedního Polska
– Piotr Maziarz (Kudowa-Zdrój)

a Piotr Lewandowski (Duszniky-Zdrój), za dodavatele stavby firmu
GREEN PROJEKT, s.r.o. pan Lukáš
Novotný, za projektanty – Ateliér Tsunami – pan Aleš Krtička,
za nového vlastníka lázní firmu
IDA Spamed, s.r.o. – Tomáš Šubert,
Jan Falta – ředitel příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů
a lázní Běloves a řada občanů Náchoda a okolí, kteří si nenechali ujít
tuto historickou událost.
Foto Josef Pepa Voltr

kompletního sortimentu produktů,
které firma Hašpl nabízí. A zdaleka
už to nejsou jen hřebíky, ačkoliv ty se
pro Hašpl staly doslova synonymem.
Od roku 2012 Hašpl podstatně rozšířil
sortiment o další spojovací materiál:
vruty, šrouby, matice, tesařské kování,
kotevní techniku a nářadí.
Podstatnou proměnou prošel také
servis a služby zákazníkům. Letos byl
spuštěn nový e-shop určený obchodním
partnerům i koncovým zákazníkům.
V době, kdy je kladen důraz na efektivitu, přesnost, kvalitu a rychlost dodání,
našel uplatnění právě areál v Hynčicích
- slouží jako centrum expedice a zároveň
jako vzorková prodejna. V regionu, který je skoupý na pracovní příležitosti, zaměstnává sklad v Hynčicích 25 lidí a celý
areál prochází postupnou rekonstrukcí.
Firma Hašpl a.s. před dvěma lety oslavila 25. leté výročí své úspěšné existence. Je firmou, které záleží na její pověsti,
na jejích zákaznících i zaměstnancích. Je
firmou, které záleží na regionu, v němž
vyrostla a kde působí. Hlavní myšlenkou hodnot vytvářených firmou Hašpl
je žít spojováním – ať už doslova - tím,
co vyrábí a dodává, ale i tím, jak se chová ke svým partnerům a svému okolí.

Bydlení „Na Hradě“ nejen pro romantiky
Pro středisko pozemních staveb v NÁCHODĚ
přijmeme nové kolegy na pozici:

Přípravář stavební výroby
Požadujeme:
- VŠ / SŠ vzdělání stavebního směru
- praxe v nákupu, při výstavbě a realizaci staveb výhodou
- orientace v projektové dokumentaci a technických normách
- znalost problema ky obchodních smluv výhodou
- samostatnost, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, preciznost
a odpovědný přístup k práci
- velmi dobré komunikační a vyjednávací schopnos
- ŘP skupiny B - ak vní řidič
- znalost práce na PC (CAD, MS Oﬃce)
Nabízíme:
- zázemí stabilní společnos
- zajímavou práci v mladém kolek vu
- nadstandartní finanční ohodnocení
- kvalitní pracovní podmínky
- perspek vní zaměstnání s možnos profesního růstu
- podílení se na významných projektech společnos
- balík firemních benefitů
Životopisy zasílejte na email trojanova@bak.cz
Pro více informací volejte na číslo 499 800 202

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme nového kolegu na pozici

V prostoru mezi Českou
Skalicí a Zlíčí se nachází lokalita nazývaná „Na Hradě“. Své
jméno získala po bývalé tvrzi,
v jejíž blízkosti v roce 1424
svedl Jan Žižka vítěznou bitvu
s katolickými pány. V daleko
pozdější době, začátkem minulého století bylo na úpatí
kopce vybudováno zahradnictví, v širokém okolí známé
jako „Adamovo zahradnictví“.
Avšak bohužel toto zahradnictví nesvedlo vítěznou bitvu
se zahraniční konkurencí, postupně omezovalo provoz, až
nakonec osiřelo úplně. Z bývalých skleníků zbyly časem
jenom základy a ruiny budov.

Penzion s restaurací
je už v provozu

Někdy v roce 2009 se zrodila myšlenka využít prostor pro
vybudování menšího, ale komplexně vybudovaného sídliště,
které by mělo architektonicky sladěné řešení a vyzývalo
k osídlení stejně smýšlejících
lidí. Nezůstalo jen při myšlence a cíl vybudovat ukázkové
sídliště se postupně naplňuje.

SEŘIZOVAČE

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

Nabízíme:
• pracovní poměr
na dobu neurčitou
• týden dovolené navíc
• příspěvek
na stravování
• další benefity

Své životopisy zasílejte
na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková:
+420 491 401 718
Radka Kubečková:
+420 491 467 241

Náplň práce:
• seřizování
a obsluha strojů

Vzorový domek je
otevřen pro veřejnost
Od července loňského roku je
v provozu restaurace a penzion
Zahradní (www.zahradni.cz)
s nabídkou vybraných jídel,
s ubytováním a příjemným
prostředím pro oslavy narozenin, svatební hostiny a podobná setkání.
Před dokončením v roce
2018 je 5 rodinných domků
o velikosti 4KK, včetně pozemku a stání pro osobní automobil. Od 1. února je otevřen
první vzorový domek pro prohlídky veřejnosti.

Zveme všechny
k prohlídce toho,
co je již hotovo!
Bližší informace na www.bydleniceskaskalice.cz
nebo na tel. čísle 732 330 239, p. Havrda,
se kterým je možno sjednat individuální prohlídku.

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775
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Konečně! Stavba náchodské nemocnice je podepsána.
Souběžně kraj investuje další prostředky do magnetické
rezonance ale i třeba do rehabilitace
V úterý 27. 3. po dlouhých letech došlo k podpisu smlouvy
mezi královéhradeckým hejtmanstvím a zástupci zhotovitele.
Investice v rozsahu 1,344 miliardy by měla být realizována
v následujících dvaceti šesti měsících. Při té příležitosti jsme
položili několik otázek Aleši Cabicarovi, náměstkovi hejtmana odpovědného za zdravotnictví.
* Pane náměstku, vy jste opakovaně tvrdil, že věříte, že tak
dlouhodobě projednávaná, slibovaná a komplikovaná záležitost jako je stavba náchodské nemocnice proběhne. Teď
jste v cílové etapě. Jaký z toho máte pocit?
„O pocity nejde. Věřil jsem tomu, pracovali na tom zkušení
lidé. A jiná cesta pro náchodskou nemocnici zkrátka nebyla
a není. Musím poděkovat nejenom všem, co se na přípravách
podíleli, ale zejména všem zastupitelům královéhradeckého
zastupitelstva, že tak obří sumu peněz pro náchodskou nemocnici schválili. Jsou i další krajské nemocnice, jako např.
Jičín, které nemalé investice potřebují, a já se budu maximálně
snažit, abychom pomohli i tam. Samozřejmě je to obrovský
krok pro všechny pacienty nejenom z Náchoda, ale z celé spá-

Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro zdravotnictví spolu
s MUDr. Markem Strnadem, primářem radiologie Oblastní
nemocnice Náchod. Právě na jeho pracovišti bude umístěna
magnetická rezonance, moderní radiodiagnostické zařízení,
které tolik pacientům chybí.

dové oblasti, to znamená i Broumovska, Policka, Nového Města nad Metují či Červeného Kostelce. A v neposlední řadě si
zaslouží poděkování i vedení jednotlivých primariátů, které se
na přípravě podílelo formou definování svých potřeb.“
* Mimo samotnou stavbu se snažíte i modernizovat průběžně jednotlivá oddělení. Které to jsou?
„ Jedná se zejména o pořízení magnetické rezonance na náchodské oddělení radiologie. Dnes pacienty musíme posílat
buď do Trutnova či do Rychnova k panu MUDr. Čižinskému,
případně do fakultní nemocnice Hradec Králové. Do budoucna potřebné vyšetření najdou přímo v Náchodě. Vzhledem ke složitosti tohoto zařízení je proces výběrového řízení
poměrně komplikovaný, ale zdárně se již posunul a já jsem
přesvědčen, že začátkem podzimu tohoto roku pan primář
MUDr. Strnad bude moci se svým lékařským týmem přivítat
první pacienty na „náchodském magnetu“. Kraj na tuto záležitost uvolnil dalších 46 mil Kč. Rovněž tak je nutná rekonstrukce náchodské rehabilitace, kde se již předalo staveniště a kraj
do těchto nezbytných úprav investuje cca 19 milionů korun.
Tam byla situace pro pacienty vyloženě složitá a nekomfortní,
na což nás paní primářka MUDr. Umlaufová několikráte upozorňovala. Proto jsem moc rád, že jsme se dokázali posunout
i tady.“
* Jak bude v průběhu výstavby vypadat chod naší nemocnice? Lze očekávat nějaké komplikace?
„Celá výstavba bude probíhat za plného chodu všech oddělení,
poskytování zdravotní péče nebude omezeno. Samozřejmě, že
stavební aktivita tohoto rozsahu má i svá negativa a proto bych
rád požádal naše pacienty, ale i zdravotníky o jistou dávku
shovívavosti. Vzhledem k poloze nemocničního areálu za klíčovým objezdem U Slavie je důležitá i spolupráce s městem
Náchod. Zde máme maximální podporu. A to je velmi důležité, neboť pro město samotné vyvstává potřeba tzv. vynucených
investic, převážně do městské infrastruktury. Jako zastupitel
Náchoda musím poděkovat všem členům náchodského zastupitelstva v čele s vedením za pochopení a podporu. Moderní
nemocnice za trochu dočasných komplikací jistě stojí.“
Připravil Karel Petránek

Spolek přátel Bohuslavic zve na

BESEDU S PILOTEM
BOJOVÉHO LETOUNU
JAS-39 GRIPEN.
V sobotu 28. dubna 2018 od 16:00
Orlovna - Bohuslavice.

Pozvánka na Den otevřených dveří
Srdečně Vás zveme na
Den otevřených dveří

v Mateřské škole,
Náchod,
Březinova 669,
který se uskuteční
18. 4. 2018 od 14.00 do 16.30 hodin.

LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY, DALEKO NEDOJDE
Na placenou inzerci v minulém vydání těchto novin 23. března 2018 musíme
reagovat. Hnutí ANO funguje v České republice přes sedm let, z toho čtyři roky
strávilo ve vládě a na další čtyři vládní roky se chystá. Přesto všechno, a trochu
paradoxně, v Náchodě kde nic, tu nic. Sedm let hnutí ANO o Náchod a jeho občany neprojevilo žádný zájem. Neustavilo tu žádnou svoji aktivní organizaci,
v minulých komunálních volbách se ani neobtěžovalo kandidovat. Neodvedlo
žádnou práci, nepřišlo s žádným podnětným návrhem. Nic, pusto a prázdno.

autobusový terminál
Až najednou bum, někdo v pražské
centrále hnutí ANO usoudil, že se blíží
komunální volby a že je tedy třeba získat mocenské pozice i v našem městě.
A v duchu té nejlepší politické tradice
začalo šířit lži. Prý jsme městem plným
problémů, se kterými se současné reprezentaci nedaří hnout: obchvat, lázně
nebo nemocnice. Realita je však o dost
jiná: na obchvat už je konečně, po našem intenzivním a dlouholetém tlaku
na stát, vydáno územní rozhodnutí
a začíná se s vykupováním pozemků,

na které se podařilo již v letošním roce
zajistit 70 mil. Kč. Lázně budou příští
rok, před pár dny byl položen základní
kámen a výstavba na pozemcích města
již začala. Soukromý investor také informuje o svých krocích směřujících
k obnově zchátralých budov v horizontu 3-4 let. A přestavba nemocnice, která
je však především v gesci kraje, se nyní
také konečně stává realitou, na konci
března byla s dodavatelem podepsána
smlouva na stavbu za více než 1,3 miliardy korun.

Malé lázně

Proto tato lživá tvrzení považuji
za „plivnutí“ do obličeje… nám všem,
kteří za posledních osm let pracujeme
pro město – partnerům z trojkoalice
od roku 2014 – za ČSSD (místostarostové Miroslav Brát a Jan Čtvrtečka),
Patrioti (Tomáš Šubert a Zdeněk Philipp), KDU-ČSL (Pavel Bělobrádek
a místostarostka Pavla Maršíková).
Musím zmínit i kolegy ze čtyřkoalice
v minulém volebním období 2010-2014
za TOP09 (Aleš Cabicar a Věra Svatošová) a Sdružení SNK-ED a VV (Karel
Petránek a Mirek Jindra). Stejně tak je to
nefér vůči opozičním kolegům v obou
volebních obdobích – Zelení (Jan Ježek, Michal Kudrnáč), za KSČM (Soňa
Marková a Josef Kindl), ODS (Jan Falta)
nebo Nezávislí – František Majer – a nesmíme zapomenout i na zaměstnance
města, firem, které s městem spolupracují, organizací, které město vlastní - ti
všichni svým konstruktivním jednáním
a hlasováním v městském zastupitelstvu
posouvají město kupředu. Ti všichni
město za poslední roky oddlužili. Pro
Vaši informaci, majetek města se dnes
pohybuje ve výši 4 miliard korun. V Náchodě je tak za osm let nainvestováno
celkem 1,7 miliardy korun a to je, si myslím, na třetí největší město v kraji skutečně úctyhodná částka. Město Náchod
je ve vynikající ekonomické kondici
a bez dluhů!
Máme zrekonstruované mosty přes
řeku Metuji, zateplené budovy škol,
nová dětská hřiště a sportoviště, a mohl
bych ještě dlouho pokračovat… Snad
jen připomenu ještě jednu z posledních
událostí, kterou považujeme za historickou. Město vlastní a má certifikované
dva nové vrty, ze kterých bude možné
čerpat minerální vodu a co víc, také velmi kvalitní zdroje plynu.
Každý dělá nábor do politické strany
svým způsobem, někdo adresně, někdo
anonymně… Ale prosím, nelžete a neurážejte ty, kteří pro toto město pracují.
Souhlasím, že pořád je co zlepšovat
– nepořádek, vandalismus, nebo třeba
letní kino… ale nic z toho nevzniká ano-

Pražská ulice
nymně. Proto před vás, občany, denně
předstupujeme, máme tváře, jména a telefonní čísla. Nejsme anonymní, neschováváme se za jeden neadresný mail (viz
placená inzerce na str. 2 minulého čísla).
V Náchodě jistě není všechno ideální, ale posledních sedm a půl roku,
za které jako starosta mohu hovořit, se
na obnově města intenzivně pracuje.
Kromě již uvedeného je opravený průtah městem, máme nový autobusový
terminál, opravené nádraží a desítky
a stovky dalších projektů jsme dokončili či dokončujeme. Máme před sebou
jistě ještě hodně práce, proto je skvělé, že i další lidé chtějí být nápomocní
při správě města. Ale kde byli zástupci
hnutí ANO posledních sedm let své

existence? V Praze a ve vládě. Žádný
Náchod je nezajímal. Až teď, když už
Prahu obsadili a když se blíží podzimní
komunální volby, tak se najednou můžou přetrhnout se starostí o naše, pro
ně dřív naprosto nezajímavé, město.
To je neschopnost? Nebo jdete právě kolem, pane autore výzvy. Nezbývá
než se této hlouposti bránit, nedá mi to.
A ještě doplním svůj vlastní příběh. Pokud by Vás napadlo rozehrávat další lži
typu, že starosta nebo jeho rodina koupili Vyhlídku nebo lázně – nic z toho
není pravda!
Neurážejte, prosím, pracovité a slušné lidi, kteří pro toto město mnoho udělali, dělají a dělat budou.
Jan Birke, Váš starosta Náchoda

stadion Hamra
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Náchod a Partizánske spojí pilotní ročník
Česko-Slovenského dne

Novým partnerským městem Náchoda je slovenské město Partizánske. Součástí tohoto partnerství bude
i pilotní ročník akce Česko – Slovenský den, který proběhne v květnu t.r.
Má za cíl navázání kontaktů mezi
českými a slovenskými žáky – ze základních škol v Náchodě a Partizánskem - včetně přiblížení jazyků obou
zemí mladé generaci. V rámci příprav této akce se na náchodské radnici uskutečnilo pracovní setkání, které
za slovenskou stranu vedl Mgr. Pavol
Horňan, vedoucí odboru školství
a TK Městského úřadu Partizánske,
a za českou stranu místostarosta Náchoda Miroslav Brát ve spolupráci
s vedoucím odboru školství a sociálních věcí MěÚ v Náchodě Bc. Pavel
Schumou. Po jednání na radnici si
naši slovenští hosté krátce prohlédli ZŠ Plhov, kterou je provedl ředitel
školy Mgr. Vladimír Honzů (viz. foto

ze společné prohlídky školy) „V praxi bude Česko-Slovenský den probíhat
tak, že na Slovensko do Partizánskeho
pocestuje skupina 40 dětí s pedagogickým doprovodem. Zúčastní se vyučování ve slovenských školách, bude pro
ně připraven další kulturní a poznávací program. O týden později přices-

Do senátu za Zlatým Ámosem
Naše učitelka Ing. Eva Pelikánová ze ZŠ Komenského Nové Město nad
Metují je jedna z nejlepších, proto nás jako třídu napadl skvělý nápad: přihlásit paní učitelkou do soutěže Zlatý Ámos (soutěž o nejlepší/ho učitele/
učitelku). Pro den „D“ si musela naše skupinka tří žáků vymyslet pětiminutovou scénku, kterou zahrajeme v prostorách Senátu PČR jako odůvodnění, proč jsme vybrali zrovna TUTO učitelku. Scénka nám tolik problém
nedělala, ale ty nervy nám daly zabrat! Sice jsme nevyhráli, ale vítězství
bylo už to, že jsme se mohli do senátu podívat. Na zážitek cesty do senátních lavic za Zlatým Ámosem nezapomeneme!
Nikola Kulhánková 8.B, ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují
(redakčně upraveno) foto archiv NK

Za poklady Broumovska

Deset koncertů špičkových českých
i zahraničních interpretů nabídne 13.
ročník letního hudebního festivalu
Za poklady Broumovska. Ten bude
symbolicky zahájen Benefičním koncertem Viléma Veverky a Kateřiny
Englichové 1. května v broumovském klášteře. Oficiálně pak festival odstartuje v sobotu 30. června
v kostele sv. Máří Magdalény v Božanově na Broumovsku koncertem
Ensemble Inégal. Festival Za poklady
Broumovska otevírá každé léto brány unikátní skupiny broumovských

tuje stejně velká skupina slovenských
dětí k nám do Náchoda. Pilotního
ročníku, se kterým mají naši přátelé
v Partizánskem již dlouhodobé výborné zkušenosti, se z Náchoda zúčastní
žáci a pedagogové ZŠ Komenského
a ZŠ Plhov“, říká místostarosta Miroslav Brát.
foto archiv

kostelů, které rozezní sobotními podvečerními koncerty renomovaných
umělců z České republiky i ze zahraničí. Koncerty začínají vždy v 18 hodin a vstupné je dobrovolné. Výtěžek
putuje na péči o architektonicky unikátní kostely, které se zrodily v autorské dílně slavných architektů Dientzenhoferů. Festival pořádá obecně
prospěšná společnost Za poklady
Broumovska ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter
Broumov.
(tz-khk).

POZVÁNKA NA FLORBAL
– FINÁLOVÉ ZÁPASY NÁRODNÍ LIGY:
Florbal Primátor Náchod vs. 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm
Začátek: 7. dubna 2018 od 18 hodin
Místo konání: SH TJ Náchod „Plechárna“
Florbal Primátor Náchod vs. 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm
Začátek: 8. dubna 2018 od 17 hodin
Místo konání: SH TJ Náchod „Plechárna“

„Dva křížky“ Novoměstské filharmonie
Letošní ohlížení za celostátními
osmičkovými výročími by nebylo
úplné, kdyby se v něm zapomnělo na regionální klenot v podobě
Novoměstské filharmonie. Když se
v roce 1998 ujal Jaroslav Rybáček
vedení Komorního (!) orchestru
pod ZUŠ Nové Město nad Metují,
málokdo tušil, jak velké pokroky
budou v následujících letech následovat. Slovo “komorní” bylo
o tři roky nahrazeno slovem “Novoměstský” a první úspěchy pod
novým názvem nenechaly na sebe
dlouho čekat. Nahrávání filmové
hudby pro film o Nicholasu Wintonovi (Nickyho rodina), natočení vlastního CD Tance a vítězství
na řadě domácích i zahraničních
soutěžích byly prvními vlaštovkami. V roce 2011 se soubor, jehož
historie se začala psát před dvaceti

Další informace: Náchodským florbalistům se v letošní sezoně daří. Jako nováček vyhráli
základní část Národní ligy a jako nováček došli v play-off až do FINÁLE. V něm narazí
na ještě vloni prvoligový 1.FBK Rožnov p.R., které se do finále probojoval trochu nečekaně až z 8. místa. Náchodští florbalisté doma v letošní sezoně ani jednou neprohráli
a proto i nadále budou spoléhat na domácí prostředí a skvělé fanoušky. Přijďte podpořit
náchodské florbalisty v jejich cestě za postupem. Vstupné 20 Kč. www.florbalnachod.cz

DĢlník na ruēní úklid po mĢstĢ

PƎijmeme pracovníka na pracovní pozici „ DĢlník na ruēní úklid po mĢstĢ“
na plný úvazek v jednosmĢnném provozu.
Požadujeme Ňexibilitu, samostatnost, manuální zruēnost.
Nabízíme stálou pracovní pƎíležitost, PP na dobu urēitou s možnosơ
prodloužení, po zapracování navýšení mzdy, pƎíspĢvek na stravování, po
roce odpracování pƎispíváme na penzijní pƎipojištĢní, 5 týdnƽ dovolené.
Nástup: ihned
Mzdové rozpĢơ: 13.000 - 14.000 Kē/mĢsíc.

ském Novém Městě nad Metují,
26. května v Červeném Kostelci
a v jednání jsou i další místa. Chcete-li si zjistit data předprodejů, bližší informace nebo potěšit ucho některou z hraných skladeb navštivte
web www.nofi.cz.

Knihovnička na nádraží v České Skalici

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Technické služby Náchod s.r.o.
Bílkova 196, 547 01 Náchod
Kont. osoba – Chvátalová Denisa, tel. 731 151 730
Email: chvatalova@tsnachod.cz

lety, přejmenoval na Novoměstskou filharmonii (Nofi) a stal se jedinou neprofesionální filharmonií
v Královéhradeckém kraji.
Na jaře si Nofi skutečně užijeme na více místech - 6. května
v Dobrušce, 20. května v domov-

Již více než rok uplynul od nálezu
uhynulé divoké kachny u řeky Metuje v Náchodě, v jejímž těle zjistili
veterináři virus ptačí chřipky. Nález
si tehdy vynutil veterinární opatření
v souvislosti s ochranným pásmem
kolem polského ohniska nákazy, které
bylo lokalizováno v Kudowě – Zdróji.
Ilustrační foto Josef Pepa Voltr.

Před radnicí zaparkoval
olympijský bob
V Náchodě se uskutečnilo setkání
s olympijskými bobisty - rodákem
z Náchoda Jakubem Noskem a jeho
týmovým kolegou pilotem Dominikem Dvořákem, které se uskutečnilo v prostoru před radnicí na Masarykově náměstí. Účastníci zimní
olympiády v Pchjongčchangu 2018
přivezli ukázat i svůj závodní bob!
Radnice se postarala i o sněhový plácek (dovozem „sněhu“ ze zimního
stadionu). Nálada byla skvělá. Děti
si mohly sezení v bobu i vyzkoušet,
olympionici ochotně rozdávali autogramy.
Foto Josef Pepa Voltr

Knihovnička, kterou zřídili
skauti ze střediska Jiřího Šimáně
na nádraží v České Skalici, slouží
cestovatelům již celý jeden rok.
Knihovnička byla založena v rámci loňských oslav 100 let českoskalického skautingu. 23. dubna 2017
za účasti místostarosty Tomáše
Hubky a davu přihlížejících byla
knihovnička slavnostně naplněna. Tento den spadal do festivalu
Týden knihy, zároveň tato neděle
byla předvečerem svátku Sv. Jiří,
patrona skautů, datum bylo velmi
symbolické. Nájem knihovničky
je hrazen i z prostředků poskyt-

nutých městem Česká Skalice.
V doplňování knihovny skauti
spolupracují také s městskou knihovnou. Knížku z nádraží si můžete kdykoli vypůjčit (otevřeno je
24 hodin denně) a vrátit ji můžete
po přečtení i do jiných knihoven,
jaké vznikají nejen na nádražích.
Do knihovničky můžete přispět
i vy sami. Máte doma knihy, které nepotřebujete? Nevyhazujte je.
Pošlete je do světa! Napište do nich
třeba věnování, odkud jsou či jaký
je jejich příběh. Pro toho, kdo si
knihu vezme do ruky to může být
zajímavá informace.
(SČS)

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám příležitost nalézt
životního partnera. Seznamovací agentura IRENA, Náchod.
TEL.:736 768 114 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
* Rozvedený 45 let, 175/85, hledá
ženu na seznámení z Náchoda. Tel.
721 655 611

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Prodám pěkný třípodlažní dům
v centru Hronova, 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 zahradní domek se zahradou na Kramolně - přistavená
pergola. ZN. zdravotní důvody.
TEL. 777 050 321
* Pronajmu zahrádku na Kramolně za údržbu a polovinu úrody. Tel.
777 132 430

NEBYTOVÉ PROSTORY
BYTY
*P R O N A J M U byt 1+1 v Broumově U Větrolamu, po rekonstrukci, 6.podl., výtah nájem+energie (bez el.) 6.200 Kč, kauce
min.10.000 Kč, pouze slušné a spolehlivé osobě Tel. 773974100.
RK NE
*Pronajmu zařízený prostorný
byt s balkonem v Hronově. Jen
slušným, zaměstnaným lidem. Bez
zvířat. 734 166 953
*Pronajmu nově zrekonstruovanou garsonku v Hronově. Kauce
nutná. TEL.:608 66 77 30
*Pronajmu byt 3+1 v Hronově.
Tel. č. 736 537 033
*Nabízím pronájem 2+kk v rodinném domku 5 km od Náchoda
s možností využití zahrady. Topení elektřina nebo kamna. Cena
nájemného bez energií 3.500,- Kč.
Tel. 602 846 331
* Koupím byt v OV 1+1 nebo
2+1 nebo 2+kk v Náchodě. TEL.:
603 380 323
*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

NEMOVITOSTI
*Sháním na Náchodsku ke koupi
domek nebo trvale obyvatelnou
chalupu. Menší opravy nevadí.
Cena do 2 mil. Děkuji za nabídky.
Tel: 604 336 337.
*Zaplatím 250.000,-Kč za garáž
v Polici nad Metují. Nejlépe v lokalitě kolem náměstí, u hřiště, nebo
na Ostašské ulici. TEL.: 722 004 785
*Prodám chatu v zahrádkářské
kolonii u Náchoda. Cena dle dohody. TEL.: 776 576 510
*Koupím RD se zahradou
v Novém Městě n. Metují. Tel.
737 637 058
* 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
*Prodám dům v Náchodě Poděbradova 213 (bývalá zahradní
technika) Přízemí obchodní prostory. Patro luxusní velký byt. Kontakt 775 052 065

*Hronov-pronájem, nebyt. prostor blízko centra v Husově ul.
600 vhodné k podnikání, užitná
plocha 56 m2, kancelář, soc. zařízení. Nájem 4.200,- + služby, tel.
774 846 099
* 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 vyšší pianino od někdejšího tradičního českého výrobce zn. DALIBOR v hnědém lesku
po kompletní opravě. Všechny
materiály jsou původní a zachovalé. Mechanika od firmy Langer se
vyznačuje příjemným pohotovým
chodem. Nástroj vhodný na domácí hraní nebo do restaurace apod.
Výška 130, vyrobeno 1952, cena
48750,-Kč. TEL.: 602 399 594
* Prodám vřetenovou sekačku,
elektrickou sekačku, kompostér
vše nepoužívané, levně, vážná nemoc. TEL.: 723 366 872
*Prodám sprchový kout (zcela nový nerozbalený) rozměry 80x120x185, bez spodní vaničky. Osobní odběr, informace
605 790 614. Cena dohodou.
*Prodám palivové dřevo jasan,
olše v metrech – 900,-/m. TEL.
776 327 208
* Prodám palivové dřevo. 550,-Kč/
m3. I s dovozem. Tel. 702 611 187
*Prodám dětské kolo ctm, kotoučové brzdy, přední vidlice odpružená, vzadu 7 rychlostních
převodů vpředu 3. Navíc na kole
stojánek force, držák na lahev plus
lahev ctm. Plastové blatníky. Cena
4000Kč. TEL.: 723 811 016
* Prodám elektrickou tříkolku
Calipso de luxe, nosnost 100 - 125
kg, rychlost 8 km /h, dojezd 25 km
zelená metalíza, osvětlení, blinkry, el. magnetická brzda, cena 12
tis.Kč. původně 20 tis.Kč. TEL.:
602 405 168
* Prodám funkční staré litinové
truhlářské stroje, protahovačka
11.000 Kč, srovnávačka 6.000 Kč,
pásová pila 3.500 Kč, bruska
nožů na hoblovku 4.000 Kč. Tel.
602 291 222
* Prodám elektrotříkolku pro
seniory. Cena dohodou. TEL.
724 234 805
* Prodám sbírku tanků T-34-85,
stavebnice, 120 dílů. Cena 15 000,Kč. Tel. 603 735 787

Tel./Fax: 491 424 522

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

RŮZNÉ
*Odstraňte mech z vašich trávníků! Zapůjčím motorový provzdušňovač trávníků VERTIKUTATOR 450,-Kč/den. TEL.:
605 957 399
* Přijmu řidiče na Tatru
T815, možno i brigádně. 110Kč
čistého na hodinu. TEL.:
603 180 847
*Hledáme doučování české jazyka pro 12letého syna v Náchodě.
TEL.: 774 158 486
*Hledám pracovitého muže
na práci kolem rodinného domu
a zahrady. Na finančních podmínkách se domluvíme. TEL..
777 556 580

AUTO - MOTO
*Koupím staré motocykly JAWA,
VELOREX, Multicar stadion,
náklad. automobil PRAGA V3S
v jakémkoli stavu, díly,. TEL.
776 327 208
*Prodám Mercedes Vaneo 1.7 CDi
r.v.2004 STK, nové pneu, najeto
cca 190 tis.km. Levně, cena dohodou. TEL.: 602 436 986 Odběr
Náchod
*Prodám skútr 125 ccm najeto
13 000 km, do podzimu jsem s nim
normálně jezdil, aku nefunkční,
nové pneu vzadu, namontován
kufr, nyní bez STK, výkonný, levně,
cena dohodou. Info 602 436 986
Odběr Náchod
*Koupím Škoda Roomster Praktik 1,2 HTP,51 KW. Zadní dveře výklopné nahoru.Cena do 70 000 Kč.
mob.+420 604 818 365
WELLNESS HOTEL
VYHLÍDKA NÁCHOD

Hledá maséra/masérku
s praxí.
Více infomací na telefonu
491 426 620
nebo na emailu:
vyhlidka@vyhlidka.cz

Nabízíme zaměstnání
v zemědělství
v okolí Hronova.
Práce při budování
pastvin a pastva
masného skotu.
ŘP skupiny „T“ výhodou.
Nástup možný ihned.
Mzda cca 20 000,- Kč.

Kontakt: 736 481 640

Zveme Vás na

VELKÝ SEZONNÍ VÝPRODEJ
V PRODEJNĚ OBUVI
v ulici Soukenická v Polici nad Metují
u kruhového objezdu směr Petrovice.

* Přijmeme šičky pro domácí
šití (šicí stroj poskytneme) Telefon 777 737 124

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

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

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
NÁBYTEK

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

Stěhování Macek

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

VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

TEL.: 722 907 510

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE
ST

604 687 554

PODØEZÁVÁNÍ

Hledám šikovného muže

NA SEKÁNÍ TRÁVY
v podnikovém objektu
v Náchodě.
Sezona duben – říjen 2018
Tel. 777 655 975
Na letní brigádu
do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY
na kasu, do provozu a na točení zmrzliny.
Vhodné pro studenty i pracující
důchodce.!!!! Mladý kolektiv, výhodné
platové podmínky.

Volejte na tel.: 731 457 620.

* Přijmeme pracovnici do výroby - na střihárnu textilu. Telefon 777 737 124
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

*Prodej dřeva - metrové i štípané.
TEL.:777 690 390

str.

Úklidová firma v Náchodě
HLEDÁ SPOLEHLIVOU PANÍ
NA PRAVIDELNÝ ÚKLID.
Po-PÁ. 3 hod. denně.
Vhodné pro důchodce, MD.
Tel. 777 655 975

izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE
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



www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Expresy Praha – Hradec Králové – Vratislav (PL) přes Meziměstí
Dne 27. 2. 2018 proběhlo na půdě poslanecké sněmovny jednání zástupců Hnutí ANO 2011 za Královéhradecký
kraj poslance Petra Sadovského, Petra Kolety a Jiřího Prokopa s ministrem dopravy Danem Ťokem a řediteli Odboru
strategie Luďkem Sosnou a Odboru veřejné dopravy Ondřejem Michalčíkem z ministerstva dopravy (MD), na téma
budoucnosti dálkové železniční dopravy objednávané MD
v našem kraji. Hlavním cílem jednání bylo zavedení pravidelné mezinárodní železniční dopravy Praha – Hradec
Králové – Vratislav (PL) přes Meziměstí a s tím související
potřebné investice do železniční infrastruktury, jejíž klíčovou stavbou je takzvaná „Vysokovská spojka“, která umožní
přímé spojení Hradce Králové s Náchodem. Nová železniční trať spojující Českou Skalici a Náchod bez nutnosti dvou
úvratí ve Starkoči a Václavicích, zkrátí jízdní dobu Hradec
Králové – Náchod na 30 minut. Tento projekt byl připravován již v letech 2005 – 2007, a kdyby se po roce 2008 vedení
kraje, v čele s hejtmanem panem Francem (ČSSD) věnovalo
veřejné dopravě tak, jak by mělo a ne, že veřejná doprava byla
na pokraji zájmu, mohla být Vysokovská spojka realitou již
dnes! Díky nezájmu bývalého náměstka odpovědného za dopravu pana Janečka (ČSSD), nyní hrozí ukončení přímých
rychlíků Praha – Trutnov v Hradci Králové a další požadavky
MD, které můžou znepříjemnit cestování na železnici v našem kraji, jako je rozvázání přípojů na rychlíkové lince R14
Pardubice – Liberec.

„Východní expres“
V železniční dopravě se vše plánuje na několik let dopředu. Proto zavedení „Východních expresů“, které budou jezdit
bez jediné zastávka z Prahy až do Hradce králové za méně než
jednu hodinu, není otázkou jednoho, nebo dvou let. Podmínkou je dokončení zdvoukolejnění tratě Velký Osek – Hradec
Králové a zvýšení rychlosti na 160 km/h. To se předpokládá
přibližně v roce 2026. Tou dobou by se mohla začít stavět
„Vysokovská spojka“ a elektrifikovat trať Jaroměř – Trutnov
a Česká Skalice – Meziměstí. Se zástupci MD jsme se shodli, že
reálné zavedení expresů Praha – Vratislav (PL) je tedy nejdříve
rok 2028, pravděpodobněji rok 2030. Do té doby je nutné najít
jiné, provizorní řešení.

Rychlíky Pardubice – Hradec Králové – Broumov?
Dalším bodem schůzky bylo vznesení požadavku navýšení objednávky dálkové dopravy MD v našem kraji na úroveň,
která je běžná v ostatních krajích. Náš kraj je totiž na posledním místě v porovnání s ostatními kraji ČR v přepočtu na počet obyvatel a velikost kraje, tedy obyvatelé našeho kraje jsou
v podstatě diskriminováni v možnosti použití rychlíkové dopravy, kterou hradí a objednává MD. Řešením by mohlo být
zavedení nové rychlíkové linky Pardubice – Hradec Králové
– Starkoč - Trutnov/Broumov, která by částečně kompenzovala zrušené rychlíky mezi Hradcem Králové a Trutnovem
a umožnila přímé spojení Broumovského výběžku s Hradcem
Králové a Pardubicemi bez nutnosti přestupu ve Starkoči. To je
však otázkou dalších jednání a především by to měl být i zájem
současné krajské koalice!
Je škoda, že bývalé vedení kraje spolu se starostou Náchoda panem Birke (ČSSD) a místostarostou Meziměstí Hečkem
(ČSSD), neřešili budoucnost železniční dopravy a místo toho se
vzhlédli v zavedení nesystémového jednoúčelového retro rychlíku Dobrošov, který nepřinesl žádné zlepšení a tím ani podstatné navýšení počtu cestujících a jen nehospodárně odčerpává
finanční prostředky potřebné jinde ve veřejné železniční dopravě, protože tento rychlík platí kraj, nikoli MD. Potenciál železniční dopravy je v našem kraji veliký, ale neměli by o železniční
dopravě rozhodovat politici, kteří veřejné dopravě nerozumí!
Obyvatelé našeho kraje mají právo na kvalitní železniční dopravu, která bude především rychlá a umožní komfortní cestování nejen do krajského města, ale i sousedního Polska. Jestliže
mají obyvatelé Šluknovského výběžku rychlíkovou dopravu (ne
jen jeden přímý retro rychlík), zaslouží si rychlíky i obyvatelé
Broumovského výběžku, aby se dostali rychle za prací, kulturou a vzděláním, aby nedocházelo k postupnému vylidňování
okrajových oblastí našeho kraje. A naopak potřebujeme přivést turisty, kteří přijedou právě veřejnou, nikoli individuální
automobilovou dopravou, protože žijeme v chráněné krajinné
oblasti Broumovska.
S panem ministrem i řediteli Odborů MD jsme se shodli
na možnosti realizace mezinárodní expresní linky Praha –
Vratislav i výstavby „Vysokovské spojky“. Na těchto projektech
Jiří Prokop, Náchod
bude s MD dále spolupracovat.
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Vážení a milí čtenáři,
V tomto období jak jste jistě zaznamenali, jsou v plném proudu odečty a roční vyúčtování energií.
Pro některé z Vás to znamená radost z přeplatku, pro
jiné bohužel nedoplatek. Vždy je dobré, pokud Vám dorazí roční faktura, provést kontrolu nejen Vašich osobních údajů, ale i spotřeby a ceny, která Vám byla účtována. Pokud máte změnu bydliště, jména, telefonu, atd.
měli byste ji dodavateli nahlásit, aby údaje byli aktuální.
V případě že se Vám nezdá účtovaná spotřeba, i zde je
řešení. Prvotně vždy opište, nebo ještě lépe, nafoťte aktuální stav elektroměru nebo plynoměru, a pokud jsou hodnoty nižší, než je účtovaný stav podejte
u svého dodavatele reklamaci. U některých společností si ho můžete stáhnout
na webových stránkách, nebo navštivte pobočku, kde s Vámi reklamaci sepíši.
Na vyřízení reklamace má dodavatel 30 dnů, poté byste měli být informováni
o výsledku. Reklamovat můžete stavy elektroměru nebo plynoměru, a pokud
Vám dodavatel účtuje jinou cenu za MWh, a jiný stálý měsíční plat než máte
uvedeno ve smlouvě, tak máte právo i na reklamaci ceny. Pokud bude reklamace uznána, dodavatel vystaví novou opravnou fakturu a teprve tu budete hradit.
Pokud bude reklamace zamítnuta a vy máte hradit velký nedoplatek, i zde je
řešení, dohodnout se s vaším dodavatelem se dohodnout na splátkovém kalendáři. Přeplatky u naší společnosti Armex Energy vždy vracíme zákazníkovi buď
na účet, nebo poštovní poukázkou. Většina dodavatelů Vám však přeplatek
rozdělí do záloh a peníze tudíž fyzicky nedostanete.
Pokud si nebudete vědět rady s fakturou nebo reklamací, 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

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

Přijmeme
KUCHAŘE/KU
Nakládání s odpadem není vynálezem naší doby. Již ve starověkém Egyptě, později i v Řecku či Římě byly řešeny problémy související s odpadem. První zmínku
o cíleném zneškodňování biologických odpadů máme z přelomu letopočtu z Jeruzaléma. Obyvatelé města přinášeli své odpady do údolí Kidron, kde organickou část
odpadu kompostovali a spalitelný odpad předávali ohni. Naše moderní současnost
sází na třídění odpadu. Na snímku vůz Technických služeb Náchod manipuluje
s jedním z kontejnerů na tříděný odpad.
Foto echo

• VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
• KUCHYNĚ NA MÍRU
nalézáme řešení pro potřeby vašeho bydlení
17 let s nápadem, přesně, kvalitně
u vás ukážeme • poradíme • spočítáme
počítačové návrhy • návštěva technika je
bezplatná a nezávazná
Česká Skalice | mob. 776 74 20 74

www.renovnabytek.cz

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

a

PRACOVNÍKA/CI
V KUCHYNI
pro závodní stravování
v Novém Městě nad Metují
ranní směna, po - pá
Praxe ve stravovacím provoze
výhodou, ne podmínkou.

Více informací
na tel. 724 493 682

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 5. 2018 r.

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

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

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

odborný pracovník / odborná pracovnice investic
Obecné předpoklady

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

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru

znalost zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění; zákona č. 134/2016 Sb.,
v platném znění, zákona č.128/2000 Sb., v platném znění výhodou

praxe ve veřejné správě výhodou

řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič / řidička

dobrá znalost práce na PC

komunikativnost a vstřícný přístup
Nabízíme

pracovní poměr na dobu neurčitou

nástup do pracovního poměru 1.5.2018 nebo 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 13. 4. 2018.

www.novinyecho.cz

Nadst. zrekonstr. RD, Šonov u N. Města n/Met.
RD po pečlivé a náročné rekonstr., 5+kk,
užit. pl. 260 m2, 2
koupelny, dvougaráž,
jezírko, poz. 3.954 m2
z části k výstavbě,
PENB:C.
180751
cena: 6.900.000,-Kč

Bývalý mlýn po rekonstr., Miskolezy, okr.NA
Nadst. vybavený, zatepl. dům po exkluz.
rekonstr. na samotě
s 1,5 ha pozemků, 3
samost. velké byty
(už.524 m2), všechny
IS. PENB:G.
180703
cena: 7.900.000,-Kč

Pěkná Vila s poz. k výstavbě, Opočno
Větší RD - dva samost. byty 2+1 + garáž
s dílnou, atrakt. lokalita-poblíž centra,
pozemek 900 m2, plast.
okna, všechny přípojky,
PENB: G.
180704
cena: 2.750.000,-Kč

Vybavený, rekonstr. byt 3+1 v OV, Náchod
Kompletně vybavený, zateplený byt 3+1
(74 m2) s lodžií, zděné jádro, plastová
okna, pěkná linka se
spotřebiči, PENB:C.

Řadový RD, N. Město n/Met.-Krčín
Dům 2+1 s poz. 266
m2, nová krytina,
komíny, plast. okna,
půda k vestavbě,
z části podsklepen, menší garáž,
PENB: G.
180718
cena: 1.900.000,-Kč

RD se stodolou, V. Jesenice u Č. Skalice
Dům z r. 1905 (3+1)
s garáží, stodolou
a zahradou k výstavbě nového RD,
půda k vestavbě,
pozemek 885 m2,
studna, PENB:G.
180749
cena: 1.290.000,-Kč

DAVER s.r.o

>

- realitní kancelář

cena: 1.799.000,- Kč

* 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

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Projekt „Obědy do škol“

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

180750

e-mail: echo@novinyecho.cz

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

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

Královéhradecký kraj se zapojí do projektu „Potravinová pomoc
dětem ve vážné sociální nouzi“ pro
školní rok 2018/2019. Kraj výrazně
pomůže školám s administrativou
žádostí a vytvoření seznamu dětí,
které splňují podmínky zapojení
do projektu, má na starosti Úřad
práce ČR. Cílem projektu je zajistit
dětem ve věku 3-15 let ze sociálně
a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních
jídelnách a tím i zvýšit jejich docházku, účast na předškolním vzdělávání
a celkově zlepšit šance těchto dětí
na integraci do společnosti. Obědy
jsou financovány z Fondu evropské
pomoci nejchudším osobám (FEAD)
prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
V programovém období 2014 - 2020
může Česko pro tento účel vyčerpat
až 400 milionů korun.
(tz-khk)
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

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

AstroPI – počítačový kód žáků
Jiráskova gymnázia ve vesmíru
Jarní keramická dílnička
Začátkem března se žáci Zemanovy
školy pustili do jarního tvoření z keramické hlíny. Vznikali tak zajíčci,
ptáčci i ovečky, se kterými jsme si
připomněli blížící se velikonoční
svátky. V letošním školním roce
jsme s touto tvořivou činností začali

na naší škole poprvé a jsme tomu
velmi rádi. Žáci se mohou realizovat, uvolnit a dát průchod svým
emocím, rozvíjet si tak svou fantazii
a tvořivost. Mgr. Martina Brožová,
třídní učitelka, PrŠ, ZŠ a MŠ
J. Zemana, Náchod

HLEDAJÍ DOMOV
KAI - asi 5letý pejsek. Je moc
hodný a milý, velký pohodář.
Je vhodný i do rodiny s dětmi.

MOUREK - asi 3letý kocourek, který hledá domov. Je to
nádherný pohodář, zvyklý
i na jiné kočičky, je kastrovaný. Nevadí mu ani pejsci.
Vhodný do bytu, naučený
na kočkolit.
Městský útulek Broumov, Jana Slováková, 721 543 498

Evropská kosmická agentura
(ESA) vyhlásila pro letošní rok soutěž AstroPI Challenge s mottem
„Searching For The Next Generation Of Space Scientists!“. Na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) byly
v rámci tohoto projektu umístěny
dva počítače, které měli žáci možnost využít. Naši žáci sekundy navštěvující předmět Hrátky s robotikou se účastnili varianty Mission
Zero pro žáky do 14 let, kdy jejich
úkolem bylo vytvořit program, který bude přispívat ke každodennímu životu na ISS tím,
že na jednoduchém
barevném
displeji
zobrazí pozdrav astronautům a pomocí
senzorů změří aktuální teplotu.
Žáci se seznámili
s v dnešní době velice populárním programovacím jazykem
Python, museli se naučit základní příkazy
a jak pracovat s počítačem AstroPI (jak
vypsat text na displej
nebo na něj nakreslit
obrázek a jak pomocí
senzorů měřit teplotu), pro ladění svého

programu měli k dispozici softwarový emulátor tohoto počítače.
Naše týmy například na displeji
nakreslily českou vlajku a poslali
na ISS pozdrav z Náchoda (Hello
from the Czech Republic, Nachod)
nebo přímo vzkaz pro astronauta
Paola Nespoliho, který celou soutěž
zaštiťoval.
Kód, který splňoval požadovaná kritéria, byl na 30 sekund spuštěn přímo na ISS ve vesmíru. Žáci
poté dostali certifikáty podepsané Paolem Nespolim, kde je pro

každý tým konkrétně uvedeno, kdy
byl jejich kód ve vesmíru spuštěn
a na mapě vyznačeno, kde se zrovna
ISS nacházela. Kdo z jejich vrstevníků se tím může pochlubit? A dokážete si představit lepší motivaci
do budoucna?
Z našeho gymnázia se celkem zúčastnily čtyři týmy a všechny uspěly, z celé ČR se této mise zúčastnilo
10 týmů. Gratulujeme!
RNDr. Jan Preclík
Jiráskovo gymnázium Náchod

