Příští Echo vychází 4. května 2018
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SKLENÍKY

Náhradní desky - Makrolon / Marlon
Stálá průhlednost po dobu životnosti
• Komůrkové desky
na míru
• Plexisklo
• Trapézové desky
• Pergoly

záruka

10 let

BENO.CZ

PŘIVÝDĚLEK
– BRIGÁDA
Hledáme spolehlivého
distributora novin ECHO
pro oblast ČERVENÝ
KOSTELEC – Větrník (a okolí –
ul. 17. listopadu, 5. května atd.)
Roznos 3x měsíčně o víkendu,
600 ks novin.
Více informací na e-mail:
echo@novinyecho.cz
nebo SMS 602 103 775

Nádražní 581,
549 31 Hronov
telefon: 777 200 866
info@benocz.cz

Proﬁt Real Účetnictví

PŘIJME

• účetní seniorku
(praxe nutná)

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

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

WWW.DOMIVO.CZ

Krásný úspěch nejmenších
házenkářů HC TJ Náchod
„ŠTUDÁCI“ opět v České Skalici
Jarní koncert v České Skalici je věnován maminkám a ženám. A kdo
jiný by jim mohl nejlépe poděkovat
za jejich péči, než mladí, nadaní lidé,
„ŠTUDÁCI 2018“ z Hudební katedry
Univerzity Hradec Králové. „ŠTUDÁCI 2018“ zahájí v historickém
Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové již dvacátou koncertní sezónu.
Program je sestaven z děl pro klavír,
housle a zpěv skladatelů, jako jsou

Antonín Dvořák, Fryderyk Chopin,
Nikolaj Rimskij-Korsakov, Giuseppe
Verdi a další. Záštitu nad koncertem přijal MVDr. Pavel Bělobrádek,
Ph.D., MPA. Přijďte se inspirovat
mládím v neděli 22.dubna 2018
od 17:00 do Jiřinkového sálu Muzea
Boženy Němcové v České Skalici!
Za pořadatele Lubomír Adamů,
Magda Bečičková a Jan Vlček
(redakčně kráceno)

KOŽENÁ
GALANTERIE
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,
ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK
TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY
EMIPO, BELMIL, KARTON P+P
KAMENICE 142,
PLHOVSKÁ 339, NÁCHOD
PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD

V sobotu 14. 4. 2018 se naše družstvo házenkářské přípravky zúčastnilo mezinárodního turnaje v Telnici
u Brna. Turnaje se zúčastnilo šest
družstev z České republiky a tři ze
Slovenska. Při herním systému každý
s každým je čekalo osm náročných
utkání se silnými soupeři. V turnaji
si připsali celkem šest vítězství, když
postupně porazili družstva Dukly
Praha, ŠKP Bratislava, Malacky A,
Malacky B, Kuřimi a jako jediní i celkového vítěze družstvo Velké Bystřice. Dále remizovali s družstvem domácí Telnice a jedinou prohru utrpěli

s družstvem Kostelce na Hané. Tyto
výsledky jim vynesli celkové krásné a zasloužené třetí místo, za což
jim patří velký dík a obdiv. Turnaje
se za družstvo náchodské přípravky
zúčastnili tito hráči: Stojící zleva:
Tomáš Hencl, Jakub Čejchan, Daniel Švejdar, Matěj Zítka, Jiří Galba ml,
Matyáš Jirásko Ležící zleva: Tadeáš
Jirásko, Boris Vymětalík
Zveme všechny fanoušky, ale
i nové kamarády a spoluhráče,
na náš domácí turnaj 5. 5. 2018
do náchodské haly.
Realizační tým přípravky
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VZPOMÍNKA
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi potěšit, pomoci i rozesmát.
Z očí jsi odešel, ale v srdci nám zůstal dál.
Dne 25. 4. 2018 tomu bude rok, kdy nás opustil

pan Miroslav Petr
ze Starého Města nad Metují.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

VZPOMÍNÁME
Dne 20. dubna 2018 uplyne sedm smutných let,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,

pan Václav Papež ze Žďárek.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku
Manželka Milena, dcera Milena, dcera Ivona,
vnoučata Dita, Karel Kateřina, Romana
a pravnoučata Melánie, Terezka a Adámek

VZPOMÍNKA
Dne 2. května 2018 uplynou 4 smutné roky,
kdy nás opustila

paní Zdeňka Voborníková
z Přibyslavi.
Stále vzpomínají dcera Alena s přítelem
a vnučka Andrejka

VZPOMÍNÁME
Z očí jsi odešel, ale v srdci jsi zůstal.
Dne 22. 4. 2018 uplyne 30 let od úmrtí

pana Bedřicha Chmelíka
z České Skalice.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Petra a syn Lubomír

e-mail: echo@novinyecho.cz

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

Dodatečné poděkování
Chtěli bychom touto cestou co
nejsrdečněji poděkovat všem sestřičkám z náchodské Charitní
ošetřovatelské a pečovatelské
služby a všem sestřičkám a lékařům z Hospice Anežky České
v Červeném Kostelci za jejich
péči o našeho tatínka pana Miroslava Petra.
Děkují Petrovi a Kosařovi

Filmaři
v Ratibořicích
Ratibořice by měly být v květnu
místem, kde bude natáčen nový
česko-slovenský film „Voda nad vodou“. Účinkovat ve snímku by měla
například nejstarší herečka Zdeňka
Procházková či slovenský básník
Ondrej Kalamák.

Koncert Hradišťanu
Domov sv. Josefa v Žírči pořádá u příležitosti Dne roztroušené
sklerózy benefiční koncert. Vystoupí na něm populární skupina
Hradišťan vedená Jurou Pavlicou.
Koncert proběhne v Městském divadle dr. Josefa Čížka v Náchodě
31. května.

Z Meziměstí
do Walbrzychu
Společnost GW Train Regio a.s. obnovila po 15 letech železniční spojení Meziměstí – Walbrzych. Každý
víkend od 28.4. do 2.9. zde pojedou
4 vlaky v obou směrech.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Dne 29. dubna 2018 by se dožila

paní Veronika Matějů
z Nového Města nad Metují
90 let.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Syn Josef a dcera Věra s rodinami

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
Rekonstruovaný, udržovaný domek s oplocenou zahradou v Ohnišově ............................. 1 990 000,- Kč
Prvorepubliková z části zrekonstruovaná vila ve středu N. Města n./M ......................... 3 950 000,- Kč
Rodinný dům v obci Bolehošť, vyměněná okna, vchodové dveře ...................................... 1 395 000,- Kč
Řadový domek v Náchodě – Babí se zahradou, skleníkem a garáží .................................. 1 350 000,- Kč

Z Kostelce na Sněžku
Vyznavači dálkových pochodů, především pak těch náročnějších „výšlapů“, si mohou již nyní poznamenat
do diářů 47. ročník pochodu Cestou Jakuba Haliny. Ten vás zavede
z Červeného Kostelce až na vrchol
Sněžky. Start pochodu dlouhého
56 kilometrů bude odstartován

16. června. Název pochodu odkazuje na Boženu Němcovou, která
při pobytu v Červeném Kostelci poznala i Josefa Alinu, člověka, jež se
stal předobrazem hlavní postavy její
povídky Chudí lidé – Jakuba Haliny. Pláteník Jakub Halina doručoval
z Červeného Kostelce poštu do hor.

Lidé moře
Výtvarník Ladislav Vlna se věnuje
především metalurgické malbě, své
vlastní technice, kterou vyvíjel a zdokonaloval posledních patnáct let.
Obrazy vytváří ručně ohněm na ocelové desky. Metalurgický proces mu
umožňuje vydobývat na povrch paletu barev a odstínů, které se nachází

uvnitř ocelového materiálu v jeho samotné podstatě. Na jeho díla se můžete přijít podívat do Dobrušky, kde
v tamní synagoze proběhne v termínu od 22.května do 8. července
výstava obrazů nazvaná Lidé moře.
Motivem těchto metalurgických maleb jsou především polští mořeplavci.

Legionáři z Dobrušky
V dobrušské synagoze se 24. dubna
(od 18 hodin) uskuteční přednáška s názvem Legionáři z Dobrušky
a okolí v bojích za samostatnou republiku. Přednáší etnolog a vedoucí
vlastivědného muzea Mgr. V. Svatoň. Jedná se o zahájení dobrušského
cyklu vzpomínek na rok 1918. Legionáři z Dobrušska se účastnili bojů
téměř na všech frontách I. světové

války. Jejich situace nebyla jednoduchá. Za vlastizrádce je nepovažovalo
jenom Rakousko, ale dlouho i země,
kterým chtěli pomáhat v boji. Mezi
legionáře z Dobrušska patřil například také malíř František Kupka.
Jednou z posledních obětí první
světové války byl jiný legionář Josef
Šenkýř, učitel z Křovic, který padl
v bitvě u Terronu.

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“ KVĚTEN 2018
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc květen v klubovně Harmonie 2,
Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:
 čtvrtek 3. 5. od 14 hod.

 čtvrtek 31. 5. od 14 hod.

Setkání s dětmi ze ZŠ Babí,

„Kaleidoskop“

které nám předvedou co dovedou šikovné ruce.
Přijďte děti povzbudit a potěšit;

– film Danielle Steelové – životní příběh tří sester,
které rozdělila rodinná tragedie.

 čtvrtek 10 . 5. od 14 hod.

VZPOMÍNKA

str.

„Mushing – závody psích spřežení“
– p. Dušková předvede filmovou i živou ukázku
a seznámí nás s tímto sportem;

 čtvrtek 17. 5. od 14 hod.

„ Čína – cestou říše středu“,
film ze své cesty nám promítne a bude vyprávět
o svých zážitcích p. Lukášová;

 čtvrtek 24. 5. od 14 hod.

„ ISLAND“ – III. část snímků ze svého pobytu nám
promítne a bude vyprávět p. Hubka;

Na naše programy zveme všechny zájemce starší
generace, i když nejsou členy naší organizace.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR MO
Náchod.
Zájemci, kteří se neumístili do zájezdu na Čapí hnízdo
v červnu, bude se konat 2. výlet se stejným programem
13. září.
Přihlášky na zájezd jsou již od dubna.
Vánoční zájezd s návštěvou skanzenu v Krňovicích
a prohlídkou zámku v Hrádku u Nechanic se bude konat
15. prosince t.r. Přihlášky se zálohami se budou přijímat
od 6. září.

Omezení míst pro parkování a průchod nemocnicí
VZPOMÍNKA
Dne 28. 4. 2018 uplynou 3 smutné roky,
kdy nás navždy opustil manžel, otec a dědeček,

pan Miroslav Králíček
z Nového Města nad Metují.
Stále vzpomíná manželka,
syn Petr s Irenou a vnučka Petra

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na

pana Jana Macháně z Vrchovin.
25. dubna 2018 uplyne 11 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka s dětmi, sestra s rodinou,
rodiče, známí a přátelé

Vážení pacienti/klienti, návštěvy,
informujeme Vás, že od 10. dubna 2018 bylo předáno
staveniště pro realizaci stavby modernizace náchodské nemocnice.
Během této rekonstrukce dojde v areálu dolní nemocnice
ke značnému omezení míst pro parkování. Současně bude
také omezen průchod areálem nemocnice. Z tohoto důvodu
bychom Vás rádi požádali o trpělivost. Přijměte prosím naši
omluvu za nekomfort, který Vám, coby našim stálým klientům, tato omezení přinesou. Z tohoto důvodu Vás žádáme,
pokud máte možnost použít jiného dopravního prostředku
než osobního automobilu k přepravě do nemocnice, použijte jej. Z výše uvedených důvodů Vás prosíme i o zvýšenou
opatrnost při procházení areálem nemocnice.
Další informace pro návštěvníky nemocnice
Vzhledem k zásadnímu snížení parkovacích míst v areálu nemocnice, bude zhotovitel stavby postupně zřizovat
nová parkovací místa v jednosměrných ulicích, které ústí
do ulice Nemocniční v řádu několika následujících dnů.
Parkoviště pod ambulantním pavilonem bude rozděleno
na dvě části - část určenou pro pacienty a návštěvy s max.
parkovací dobou 4 hod. a dále pro zaměstnance nemocnice.

Přístup do jednotlivých pavilonů
Přístup do pavilonu E pro DZS, imobilní pacienty a zásobování bude do doby otevření vchodu z ulice Nemocniční řešen vjezdem z ulice Nemocniční (doposud uzavřená
prostřední brána) po stávající vnitřní komunikaci k pavilonu E, vjezd bude kontrolován hlídací službou zhotovitele
stavby; tento vjezd bude po dobu cca 3 měsíců využíván
pro zásobování pavilonu G, H, L. V horizontu cca jednoho
měsíce bude zprovozněn vstup do pavilonu D a E z ulice
Nemocniční,poté dojde k uzavření vjezdu k pavilonu E „ze
dvora“. V první fázi dojde k bourání hospodářské budovy
a tím k uzávěře spojovacího koridoru pro zaměstnance nemocnice a pro mobilní pacienty bude zachován chodník
podél pavilonu A, B, D (viz legenda zelené a X); transport
imobilních pacientů v doprovodu zaměstnance nemocnice
je zajištěn technickým podlažím ARO; mobilním pacientům a zaměstnancům, kteří nejsou doprovodem imobilního pacienta, nebude průchod oddělením ARO umožněn
a bude nutné jít vně budovy.
V dostatečném předstihu Vás budeme informovat o následujících krocích a to v návaznosti na komunikaci se
stavbou.
management Oblastní Nemocnice Náchod a.s.

ECHO

www.novinyecho.cz

Velká trojka rodinných vozů.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 141.
od

199 990 Kč

Hyundai i10, i20 a ix20.

Vyberte si kterýkoli z tria rodinných vozů Hyundai!
Za ceny již od 199 990 Kč.
Navíc s dalším zvýhodněním až 65 000 Kč u vybraných modelů, nebo můžete využít naše
atraktivní financování Hyundai SMART SUPER.
BOS auto
Trutno
Tru
t v, Na
tno
N Bes
Besedě
edě 977
tell.: 499 81
819
9 054,
54, ww
54
www.b
w.bosa
osauto
osa
uto.cz
.cz

Hyundai
Hyund
ai i10–ko
i10–kombinovaná spotře
tř ba: 4,7–6,
4 7 5 l/100
l/10 km, CO2: 106
06–142
–142 g/km; Hyun
Hyundai
dai i20–ko
i20–kombino
mbinovaná
vaná spotřeba:
eba: 3,5–6
3,5–6,2
,2 l/100
l/100 km, CO2: 92–144
92–144 g/km;
Hyundai ix20–kombinovaná spotřeba: 4,2–6,5 l/100 km, CO2: 110–150
0 g/km
g

Polická
zelňačka
Masarykovo náměstí v Polici
nad Metují bude 9. června dějištěm tradiční gastronomicko – společenské akce Polická zelňačka.
Jedná se již o třetí ročník soutěže
ve vaření tradiční polévky.

Vážení a milí čtenáři,
Už se Vám stalo, že jste se ráno vzbudili a měli
jste takový nejasný pocit, že jste včera podepsali nějakou smlouvu s dodavatelem energií
nebo s energetickým poradcem a jste přesvědčeni, že to nebylo dobré rozhodnutí ?
Jako spotřebitelé /smlouva psaná na datum
narození nebo rodné číslo/ máte několik možností jak to bez jakýchkoliv sankcí napravit.
Od Smlouvy s dodavatelem energií můžete
dle občanského zákoníku odstoupit do 14ti dní
od podpisu smlouvy. Zároveň s tím odvoláte
udělenou plnou moc a odvoláte souhlas s nakládáním s Vašimi osobními údaji. Tento úkon
je bez jakýchkoliv sankcí či pokut ze strany dodavatele energií.
Od smlouvy s energetickými poradenskými
organizacemi nebo přímo s poradci můžete odstoupit také do 14ti dní od podpisu smlouvy a to
bez jakýchkoliv sankcí či pokut. Zde pozor, pozor, aby jste si nespletli smlouvu s poradenskou
organizací s plnou mocí pro poradenskou organizaci, která může mít úplně jiné parametry…
Smlouvy s dodavateli energií dále můžete vypovědět dle energetického zákona a to až do 15
dní od zahájení dodávky a to bez jakýchkoliv
sankcí nebo pokut. To platí ale pouze za předpokladu, že jste nepodepsali smlouvu na provozovně dodavatele energií, což v tom případě musí
být vyznačeno ve smlouvě. Stává se, že i když
jste to podepsali doma, máte ve smlouvě zaškrtnuto „podepsáno na provozovně“. Někdy je to
však i naopak. Nutno se podívat…
Toto výše uvedené ustanovení energetického zákona nelze použít na smlouvy „o poradenství“, na „tzv. přihlášky do všelijakých aukcí“
apod. Zde se musí postupovat dle konkrétních
podepsaných podmínek.
Možností a kombinací je ještě celá řada, jak
ukončit vztah s Vaším dodavatelem energií bez
sankcí a pokut, ale to zase jindy… Nejlépe je se
poradit s odborníkem… Naši zákazníci tento
problém řešit nemusí, protože od smluv a plných mocí s námi můžete odstoupit kdykoliv
a to bez sankcí. S našimi zákazníky nás pojí
spíše důvěra než papír. Papír je hlavně proto,

abychom za Vás
mohli oficiálně jednat se všemi dodavateli energií. Zároveň
si v žádném případě nepřisvojujeme
za Vás rozhodovat
a činit za Vás jakákoliv právní a obchodní
rozhodnutí. Bohužel mnoho poradenských organizací dostává
od zákazníků- odběratelů energií zplnomocnění k tomu, aby měnili dodavatele energií jen
podle toho jaké peníze za to od dodavatele dostanou a ne jestli je to k užitku zákazníka. U nás
se to stát nemůže, protože naši práci hodnotí
pouze náš zákazník a ne dodavatel energií.
TEĎ TROCHU AKTUÁLNĚ O VÝVOJI CEN
ELEKTŘINY A PLYNU NA VELKOOBCHODNÍCH TRZÍCH. CENY ZVLÁŠTĚ ELEKTŘINY
DRAMATICKY OD POLOVINY MINULÉHO
ROKU ROSTOU. CENY PLYNU TAKÉ ZRYCHLUJÍ SVŮJ RŮST. KDO JIŽ NEPOCÍTIL ZDRAŽENÍ ELEKTŘINY, TAK HO NEJDÉLE ZAČÁTKEM PŘÍŠTÍHO ROKU POCÍTÍ. POKUD SI
CHCETE ZAJISTIT SUPER NÍZKÉ CENY JEŠTĚ
ALESPOŇ PRO PŘÍŠTÍ ROK, tak volejte, pište.
UMÍME JE ZAJISTIT. Budeme rádi, když se
i Vy stanete našimi dlouhodobými zákazníky. My se staráme, hledáme nejlepší řešení,
vyřizujeme za Vás, doporučujeme. Naši práci pro Vás a za Vás hodnotíte pouze Vy…
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

Krásy
severu
Na výlet na hrad
V květnu máte možnost spojit
váš víkendový výlet i s poznáním
regionální historie. O sobotách
a nedělích v čase od 10 do 18 hodin můžete navštívit hrad Vízmburk
v katastru obce Havlovice (hrad je
dobře přístupný i od Červeného

Kostelce). Toto feudální sídlo bylo
pobořeno v roce 1447. V 70. letech
20. století bylo postupně odkrýváno archeologem PhDr. Antonínem Hejnou. Stálá expozice nálezů
z Vízmburku je nyní umístěna v ZŠ
Havlovice. Foto jestrebihory.net

Výstavní prostory Informačního centra v Teplicích nad Metují
hostí až do 31. května výstavu fotografií Tomáše Šrejbera. Tématem
snímků jsou severské země Norsko a Island.

Sjezd rodáků
a přátel
Sjezdy nemají jen politické strany, ale i rodáci. Důkazem je již
25. Sjezd rodáků a přátel Nového
Města nad Metují. Uskuteční se 12.
května v 9.30 hod. v tamním Kině
70. Sjezd je pořádán v rámci hudebního festivalu Smetanovské dny.

Dinosauři na Červenokostelecku
Krákorka, to není jen název společnosti, která se zabývá těžbou
a zpracováním pískovců, ale i název
samotného lomu, kde tato činnost
probíhá. Nachází se u Červeného Kostelce. Pískovec z Krákorky
najdeme na náchodském zámku,
stejně jako ve vykopávkách hradu

Vizmburk. Krákorka se ovšem zapsala výrazně i do dějin české paleontologie. Během těžby v první
polovině 90. let 20. století zde byl
objeven otisk tříprsté stopy. Stopa
(stará více než 200 milionů let) patřila menšímu dravému dinosaurovi.
Foto echo

Španělští a litevští pedagogové na náchodské radnici

Na začátku dubna se děti ze ZŠ
Náchod – Pavlišovská ul. (Babí) jako
každý rok zúčastnily turnaje školních
družin ve vybíjené. I letos se turnaj
konal ve sportovní hale v Broumově
a účastnilo se ho tentokrát 7 družstev.

Všechny děti daly do zápasů maximum a kdo se přišel podívat, určitě se
nenudil.
I žáci z Babí se nenechali zahanbit
a přivezli si krásné 3. místo! Děkujeme!
Kolektiv ZŠ Pavlišovská

Po stopách generála Laudona
Polická univerzita volného času pořádá
16. května přednášku Mgr. Jana Tůmy.
Tématem je působení armády generála
Laudona na Policku. Přednáška začíná
ve 14.30 hodin v sále Pellyho domů. Pro
čtenáře chtivé historie doplňujeme, že
vojevůdce Ernst Gideon Laudon za sebou zanechal výraznou stopu v celé
střední Evropě a na Balkáně. V dobré

náladě si lidé zpívají “generál Laudon
jede skrz vesnici”, když se věci nedaří,
mohou si naopak zaklít “himl hergot
laudon”. Vojevůdce se narodil 13. února
1717, tedy ve stejném roce jako panovnice Marie Terezie. Na Policku ovšem
můžete zavzpomínat na generále Laudona i veskrze příjemně: u stolu restaurace U Generála Laudona v Pěkově.

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod byla
po dobu dvou let účastníkem projektu
na podporu podnikání mladých lidí
programu Erasmus +. Program Erasmus + je vzdělávací program Evropské unie na období let 2014 až 2020,
který podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání,
odborné přípravy, mládeže a sportu.
Projekt realizovaný na ACADEMII
MERCURII společně s partnery ze
Španělska a Litvy byl nyní završen
právě v Náchodě. ACADEMIA MERCURII přispívá projektu souborem
svých aktivit vedoucích k podpoře
podnikavosti žáků, a to například informacemi o aktivitách jejich fiktivních firem (Ekonomické lyceum) či
studentských společností zakládaných
žáky oboru Cestovního ruchu v rámci mezinárodního programu Junior
Achievement. U příležitosti ukončení projektu přijal místostarosta
Miroslav Brát v reprezentačních prostorách náchodské radnice skupinu

vedoucích pracovníků středních škol
ze Španělska a Litvy v doprovodu jejich českých kolegů z ACADEMII
MERCURII. „Bylo mi potěšením deklarovat trvalý zájem města Náchoda
o rozvíjení partnerských evropských
kontaktů, ať už se jedná o školy zřízené městem či školská zařízení patřící k jinému zřizovateli či náležející
do soukromé sféry. Výsledkem těchto
kontaktů a společných projektů je vždy

větší otevřenost, schopnost orientovat
se ve světě, který je nejen za hranicemi
města, ale i za hranicemi země či světadílu. Věřím, že společné mezinárodní
hledání lepší podpory podnikání mladých lidí v tomto projektu proběhlo dle
očekávání všech účastníků, a že si španělští a litevští pedagogové odvážejí ze
svého pobytu v Náchodě jen příjemné
vzpomínky,“ řekl místostarosta Miroslav Brát.

ECHO

www.novinyecho.cz

Jezdecká stáj Slavíkov u Náchoda
si Vás dovoluje pozvat na dva
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ JEZDECKÉ TÁBORY pořádané v termínech 9. - 13. července a 13. - 17. srpna 2018 (od 8.00 do 17.00 hod), věk
dítěte 6 - 16 let, cena 3.200 Kč (pro
děti, které u nás navštěvují jezdecký kroužek nebo soukromé hodiny
cena 2.900 Kč), cena včetně stravy
(2x svačina, oběd a pitný režim)
Děti budou moci lépe poznat život
okolo koní a poníků, dostanou možnost se naučit, jak se o koně starat
(krmení, čištění, ošetřování). Dopoledne probíhá výuka jízdy na koni
na jízdárně na lonži, či samostatně,
odpoledne vyrážíme na vyjížďky
s vodičem po okolí Slavíkova. Jezdecký program je prokládán teoretickou výukou základních znalostí
o koních a jezdectví, dále máme připravený doprovodný program plný
her a soutěží. Poslední táborový den

si děti změří své získané dovednosti v soutěži v jízdě zručnosti. Každé
dítě si odnese z tábora upomínkový předmět. K dispozici máme pro
děti osm poníků a pět velkých koní.
V případě Vašeho zájmu zašlete dotaz na email: koryna2@seznam.cz,
obratem Vám zašleme přihlášku,
pro případné dotazy volejte na tel.
číslo 777 116 654 - Lucie Hlavatá

STAÈÍ

ZAVOLAT
KUCHYŇSKÉ STUDIO
AŽ

70.000 KÈ

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

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

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

www.MARCONABYTEK.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Jak se vám líbí školní trička?
Každoročním úkolem studentů 3. ročníku oboru Propagační
design Střední školy propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí je
návrh potisku školního trička, využívajícího tiskovou technologii
sítotisku. Ten však neumožňuje
tisknout přechody, ale pouze jeden
odstín. Z hlediska náročnosti tisku
je proto ideální využít jednu nebo
dvě barvy. Podívejte se tedy, jaké
návrhy školních triček vytvořili letošní třeťáci.
Mgr. Dagmar Prokopová
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Den otevřených dveří 3. 5. 2018 v 16.00 hodin
Mateřská škola Havlíčkova v Náchodě na Plhově je
škola s třicetiletou tradicí. Škola má přírodní zahradu
v sousedství zámeckého parku, která umožňuje přenášet
aktivity ze třídy do přírody. Vytváří podnětné prostředí
pro zahradnické experimenty, sběr plodů i bylin, pohybové a relaxační chvilky. Pět tříd naší školy nabízí pestrou škálu podnětů pro zdárný vývoj předškolních dětí.
Třída s rozšířenou výukou anglického jazyka umožňuje
seznamování dětí s cizím jazykem formou hry a režimových chvilek, třída s nižším počtem dětí nám umožňuje poskytovat individuální přístup k dětem, které se cítí
lépe v malém kolektivu a nově vybudovaná učebna logopedie nám umožní péči o děti s řečovými vadami. U dětí,
které mají rok před vstupem do ZŠ, se zaměřujeme
na přípravu k zápisu a umožňujeme jim práci s digitálními pomůckami a technologiemi. Jsme zapojeni do projektu Skutečně zdravá škola, který realizujeme formou
zařazování „zdravých“ surovin a potravin do jídelníčku
dětí, šetrně zacházíme s přírodními zdroji a recyklujeme společně s rodiči i dětmi. Při své práci využíváme

moderní metody a formy vzdělávání. Čerpáme inspiraci
v pedagogice Montessori a Začít spolu. Realizujeme se
skupinou dětí Feursteinovu metodu instrumentálního
obohacování. Do třídních programů zařazujeme práci
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis do MŠ bude probíhat 14.5. a 15.5. 2018
od 9.00 do 15.00 v ředitelně MŠ.
Mgr. M. Trejtnarová, ředitelka MŠ (www.msplhov.cz)

Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

0iMRYp GQ\ MVRX WUDGLþQČ VSRMRYiQ\ QHMHQ V
OiVNRXDOHWDNpMLåYtFHQHåVWROHWV ERMHP]D
OHSãtSUDFRYQtSRGPtQN\D]DEH]SHþQêåLYRWY
PtUX,OHWRV]YH.6ý0MDNRNDåGêURNOHYLFRYČ
VPêãOHMtFt REþDQ\ 1iFKRGVND QD SUYRPiMRYp
VHWNiQtVERKDWêPSURJUDPHPGRýHVNp6NDOLFH
8VLORYDW R VSUDYHGOLYp P]G\ L åLYRW Y  PtUX D
EH]SHþtMHWRWLåVWiOHDNWXiOQt.GRE\WDNpQH]QDO
VORYD EiVQtND ÄR YĤQL ãHĜtNĤ D ]DSUiãHQêFK
XQDYHQêFK YRMiFtFK³ -Lå  OHW XSO\QXOR RG
VNRQþHQtGUXKpVYČWRYpYiON\NWHUiSĜLQHVODXWUSHQtFHOêPQiURGĤPD]PDĜLODGHVtWN\PLOLRQĤ
OLGVNêFKåLYRWĤ=GiORVHåHSRXþHQt] KUĤ]WRKRWRQHMVWUDãQČMãtKRYiOHþQpKREČVQČQtE\OD
GRVWDWHþQi%RKXåHOWRPXDQLGQHV]FHODQHQt9HVYČWČVHVWiOHKDUDãt]EUDQČPLYiOþtDXPtUDMt
QHYLQQt. WRPXVHþDVWRVHWNiYiPHV QH]FHODSUDYGLYRXLQWHUSUHWDFt
GČMLQ 0ODGi JHQHUDFH VH WDN GRPQtYi åH QiV RVYRERGLOL SĜHYiåQČ
$PHULþDQp 2  WLVtFtFK UXGRDUPČMFĤ GHVtWNiFK WLVtF SROVNêFK D
UXPXQVNêFKYRMiNĤSDGOêFKQDQDãHP~]HPtQHYČGtQLF9 VDPRWQpP
1iFKRGČE\ODSRGHSViQDNDSLWXODFHDåNYČWQDYHKRGLQDEČKHP
QRFLSDNRSXVWLOLSĜtVOXãQtFLQČPHFNpSRViGN\PČVWR3ĜtVOXãQtFL]EUDQt66
VH QD UR]GtO RG ZHKUPDFKWX QHFKWČOL QHFKDW
RG]EURMLW D RGSROHGQH  NYČWQD MHãWČ ]DVWĜHOLOL WĜL
PtVWQtGREURYROQtN\3URWRMLPE\OXPRåQČQYROQê
SUĤFKRGDMHGQRWNDSĜLEOLåQČVRVPLVDPRK\EQêPL
GČO\DSČãtPGRSURYRGHPVHGRVWDODEH]SUREOpPĤ
Då QD QiFKRGVNp QiPČVWt 3RWp VH YUiWLOL ]SČW N
KUDQLFtP DE\ SR]GUåHOL SUYQt VRYČWVNp YRMiN\ D
]tVNDOLþDVNQRþQtPX~VWXSXNDPHULFNpDUPiGČ
.  KODYQtPX VWĜHWX V SĜLMtåGČMtFtPL VRYČWVNêPL
GČORVWĜHOHFNêPL VRXSUDYDPL GRãOR Y  SURVWRUX QRYp þHVNp FHOQLFH
5XGRDUPČMFL~WRNQHþHNDOLSURWRåHRGSRGHSViQtNDSLWXODFHXSO\QXOD
ĜDGD KRGLQ 3R NUiWNpP ERML E\OL SĜHPRåHQL D YČWãLQRX VH XNU\OL YH
VNOHSHQt FHOQLFH 2GWXG E\OL Y\]YiQL DE\ Y\ãOL EH]H ]EUDQt D VH
]YHGQXWêPD UXNDPD %\OL SRYUDåGČQL SĜHYiåQČ UDQRX GR WêOD 6
QČNROLND GHVtWNDPL VRYČWVNêFK YRMiNĤ ]DK\QXOR GHYČW QDãLFK
/IT5QÿC/CTMQX¾ GREURYROQtNĤ'HVtWN\GDOãtFKE\O\]UDQČQ\7HSUYHSRWpPRKO
MCPFKF¾VMCFQ5GP¾VW\C 1iFKRG SĜLYtWDW VYp RVYRERGLWHOH SĜtVOXãQtN\  JDWþLQVNp
-5è/XQNGDPÊQDXQFé GLYL]H Y  þHOH V  JHQHUiOHP 9 . =DMRQþNRYVNêP , OHWRV VL
SĜLSRPHQHPHYêURþtRVYRER]HQtXSDPiWQtNX5XGRDUPČMFHQD
PČVWVNpPKĜELWRYČYKLQDFHOQLFL3RNORQtPHVHVSROHþQČ
SDPiWFHYãHFKNWHĜtSRORåLOLVYpåLYRW\DE\FKRPP\PRKOLåtW (pi)

/¾LePGLGPN¾UM[éCU

ADVANCED MOTION SOLUTION

Ametek elektromotory s.r.o., se sídlem v Náchodě,

HLEDÁ TEBE!
Šikovného člověka, který si rozumí se stroji,
s chutí stát se členem týmu stabilní společnosti
s 20 lety svého působení v ČR,
zabývající se výrobou elektromotorů
pro významné světové společnosti.
Kromě tradičních benefitů, jako jsou příspěvky
na stravování, vlastní mobilní tarify a dny dovolené navíc,
u nás nepotřebuješ praxi, vše tě naučíme,
u nás najdeš individuální přístup a u nás znáš
podmínky práce všechny jasně hned od začátku.
Pro více informací volej / piš na:

Tel.: 730 806 165, email: info@ametek.com
„Staň se i ty naším motorem!“

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775
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Do naše závodu v Polici nad Metují hledáme kolegy na tyto pozice:
Operátor/ka do výroby – jedno smĢnný provoz, speciální
pracovní doba dle domluvy možná. Manuální zruēnost.
Vedoucí provozu – samostatné Ǝízení svĢƎené skupiny
(Výroba, QS, Logistika, HR – skupina 20 podƎízených)
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Kontakt: +420 491 511 401 email: info@thermotech.cz
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Obsluha CNC – programátora a obsluhu CNC Automatƽ
\idiē/Manipulant – Ǝidiēe dodávky pro mezinárodní
dopravu– 2-3 dny na cestách, manipulace/logistika -2-3 dny
ve firmĢ
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Staňte se součástí historie a prezentujte vaše úspěchy
Firmy a živnostníci mají jedinečnou možnost prezentace svých úspěchů v publikaci, kterou vydává Krajská hospodářská komora u příležitosti 100. výročí vzniku Československa v roce 1918 a 80. výročí
Hospodářské výstavy v Náchodě v roce 1938.

MÍSTNÍ ČESKÉ FIRMY
A ŽIVNOSTNÍCI SE
POCHLUBILI SVÝMI
ÚSPĚCHY

Pro středisko pozemních staveb v NÁCHODĚ
přijmeme nové kolegy na pozici:

V Náchodě se 19. června 1938
konala velmi úspěšná Hospodářská výstava, která prezentovala
úspěchy československého průmyslu i místního podnikatelského

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

CDS s.r.o. Náchod,
Kladská 286,
547 01 Náchod

Kladská 286
Červený
Kostelec
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přímo v centru
Náchoda.
Kvalita zaručena.
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Metu

www.cdsnachod.cz

sektoru. Československá republika
tehdy slavila 20 let své existence.
V letošním roce si připomeneme
100 let od vzniku Československa.
Vznikla tak idea vydání unikátního
katalogu místních firem a podnikatelů, který by symbolicky navázal
na podobnou brožuru, která vyšla
u příležitosti Hospodářské výstavy
v Náchodě v roce 1938. Prezentace
v katalogu je otevřena pro všechny
firmy i živnostníky z Náchodska,
Hronovska, Broumovska, Policka,
Červenokostelecka, Jaroměřska,
Novoměstska – de facto kopíruje
hranice okresu Náchod. Slavnostní
křest katalogu proběhne 19. června
2018 (ve stejný den, kdy byla Hospodářská výstava v Náchodě v roce
1938 zahájena – pozn. red.).

a inspirací pro potomky. V době,
kdy je svět přehlcen elektronickými médii a výstupy s krátkou životností, vznikne papírová hmatatelná publikace, ve které si můžete
zalistovat nejen v okamžiku vydání
ale i vaši potomci za stovky let.
Uzávěrka pro příjem prezentací
do katalogu se rychle blíží a byla
stanovena na 30. dubna 2018.
Proto neváhejte a zavolejte si
o podrobnější informace na telefon 725 016 695, pan František Molík nebo pište na e-mail:
nachod@komora-khk.cz

KATALOG

PAPÍROVÉ VYDÁNÍ
PRO BUDOUCÍ
GENERACE

Úvodní strana katalogu vydaného
k Hospodářské výstavě Náchod v roce
1938.

Možnost prezentovat se v katalogu je výbornou možností nejen
pro vytvoření databáze firem v aktuálním místě a čase – pro užitek
současníkům, ale také poselstvím

1918 | 1938 | 2018
Úvodní strana připravovaného katalogu ke 100.výročí vzniku Československa
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manželé Hana a Jaroslav Jiráskovi z Brzic.
Mamko a taťko, přejeme Vám spoustu krásných chvil,
lásky, zdraví a radostí do dalších společných let.
Hanča a Jára s rodinami

Duchovní odkaz česko – polského pohraničí
Město Náchod se v roli koordinátora
podílí na přípravě česko-polského
projektu, jehož hlavními partnery
jsou polská nadace Sarny a Židovská obec Praha. Na polské straně se
projekt zaměřuje na rekonstrukční
práce v areálu zámku Sarny, na české straně hranice je cílem projektu rekonstrukce bývalé židovské
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obřadní síně v Náchodě, posledního
dobového objektu, který upomíná
na židovskou komunitu v Náchodě. Její několik staletí trvající rozvoj
přeťaly události druhé světové války
spojené s celoevropskou genocidou židovského obyvatelstva. Kromě zmíněných hlavních partnerů
projevuje vážný zájem o spolupráci

v projektu i polské město Klodzko.
Na české straně zájem o projekt deklaruje ústy svého nového ředitele,
kterým je od března t.r. Dr. Sixtus
Bolom – Kotari, i Regionální muzeum v Náchodě. „Zájem pana ředitele Bolom – Kotariho mě velmi těší.
Jsem přesvědčen, že připojení muzea
k projektu pomůže akceptaci celého
společného záměru ze strany budoucích hodnotitelů. Projekt je v obecné
rovině zaměřen na historický duchovní odkaz v česko – polském pohraničí s cílem definovat nová místa,
která by byla zajímavá pro návštěvníky a turisty. Chceme zlepšit nejen
stavební a technický stav těchto míst,
ale i zaměřit se na jejich originální
prezentaci v kontextu konkrétního
místa a času“, říká místostarosta
Brát.
Foto (archiv) - zleva: Ředitel Regionálního muzea v Náchodě Dr. Sixtus Bolom – Kotari a místostarosta
Náchoda Miroslav Brát při pracovním jednání na náchodské radnici.

Hronovský skřivánek

Od 7. dubna byla zahájena nová turistická sezóna v pevnostním městě
Josefov. Neobešlo se to bez slavnostní
parády, která obsahovala i čestnou salvu u sochy císaře Josefa II., bitvu mezi
rakouskými a pruskými vojáky na pevnostních hradbách či průvod městem.

Dětské sborečky rozezpívají Jiráskovo
divadlo v Hronově 31. května v rámci
přehlídky Hronovský skřivánek. Součástí této hudební akce bude i výtvarná výstava prací dětí z MŠ Velké Poříčí
a MŠ Hronov s názvem Cesty vody.
Předprodej vstupenek na Hronovského
skřivánka 2018 začíná 10. května.

BAZÉNOVÁ CHEMIE až -50 %
ĚJŠÍ
MULTI TABLETY 5v1 199,- /kg
LEVN A
NEŽ N TU
VEŠKERÉ ELEKTRO až -80 %
RNE
INTE
SÁČKY NA 1000 VYSAVAČŮ
OPRAVY VYSAVAČŮ VAX A HOOVER

Výstava
V Městské galerii Zázvorka v Novém Městě nad Metují se v termínu
od 17. 5. do 16. 6. uskuteční výstava prací výtvarnice Evy Pannée.
Komu jméno umělkyně zní trochu
cizokrajně, má pravdu. Jedná se
o výtvarnici z německého Hildenu
– partnerského města Nového Města nad Metují.

„Na Ptákách“
kdysi a dnes
školních pozemků. Muflon je jedním z klenotů, který najdeme právě i v lesních oborách pod správou
Lesů města Náchoda. Fotografii
ze stěhování muflona do školy nám
poskytli pracovníci náchodských
lesů.

NEŘEŠTE PŘECHOD
NA DVB-T2,
NAMONTUJEME
VÁM SATELIT
na 2 televize s 2 přijímači
JEN za 300,-Kč!
Využijte SATELITNÍ DOTACE.
Tel.: +420 778 527 899,
www.SATELITNIDOTACE.cz

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

KONKURS
Rada města Náchoda vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
konkursní řízení na obsazení

PRACOVNÍHO MÍSTA ŘEDITELE/ŘEDITELKY
Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345

s nástupem od 1. 8. 2018

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,

občanská a morální bezúhonnost,

dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:

úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),

čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností
na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů atd.,

strukturovaný profesní životopis,

koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),

výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců),

souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor ke stažení zde – příloha č. 12
http://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/konkursni-rizeni-vzory/all//).
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 10. května 2018
na adresu: Městský úřad Náchod, odbor sociálních věcí a školství, Masarykovo
náměstí 40, 547 01 Náchod. Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

Město Česká Skalice
třída T. G. Masaryka 80
552 03 Česká Skalice

vyhlašuje výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici

Rohová prodejna elektro Běloveská a Žižkova 955 Náchod (vedle restaurace sport)
tel. 602 790 044, kposepny@seznam.cz, www.elpo-elektro.cz

Lesy města Náchoda s.r.o. (obchodní společnost města Náchoda)
se rozhodly podpořit výuku v ZŠ
Komenského v Náchodě o aktuální fauně v českých lesích originálním způsobem. Zapůjčily jeden kus
mufloní zvěře do školy – do areálu

Již 21. ročník soutěže pro amatérské
fotografy Rtyňské foto byl vyhlášen
ve Rtyni v Podkrkonoší. Letošní m
tématem soutěže jsou Tradice. Soutěžit můžete barevnými i černobílými
fotografiemi. Uzávěrka soutěže je 19.
září. Bližší info získáte na webu na adrese: www.rtyne.cz

www.ceskaskalice.cz

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

Když dáte muflona do „výpůjčky“…
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Otevřená pevnost

Rtyňské foto

Dne 22. 4. 2018 oslaví diamantovou svatbu

str.

Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Josefově a Městské muzeum v Jaroměři pořádají 10.
května další z přednášek z cyklu Mezi
řádky. Jejím tématem je tentokráte
minulost a přítomnost jaroměřské
čtvrti Na Ptákách. Přednáší pan Matěj Kubina. Místem a časem konání
přednášky je Městské muzeum v Jaroměři v 17. 30 hodin.

ODBORNÝ REFERENT
– EUROMANAŽER
Hlavní pracovní náplň:
Ţ LPNQMFUO¬BENJOJTUSBDFW¼CÚSPW¼DIė¬[FO¬OBEPE WLZ TMVļCZ
 BTUBWFCO¬QS DF
Ţ TQS WBQSPŻMV[BEBWBUFMFBFMFLUSPOJDL¨IPO TUSPKFQSP[BE W O¬
 WFėFKO¼DI[BL [FL
Ţ NPOJUPSJOHEPUBÌO¬DIQė¬MFļJUPTU¬WO WB[OPTUJOBBLÌO¬QM OZ 
 TUSBUFHJDL¼QM ONÚTUBËFTL 4LBMJDFBTDIW MFO¼SP[QPÌFU
Ţ TQS WBQSPKFLUĭQPEQPėFO¼DIEPUBD¬EMFQPļBEBWLĭEPUBÌO¬DIUJUVMĭ
Ţ QPTLZUPW O¬TPVÌJOOPTUJLPOUSPMO¬NPSH OĭNQėJLPOUSPM DI 
 QPTLZUPWBUFMĭEPUBD¬
Nabízíme:
Ţ O TUVQEPQSBDPWO¬IPQPNÚSVPEÌFSWFODFOFCPEė¬WF
Ţ QMBUPW¨[BėB[FO¬NJOJN MOÚQMBUPW Uė¬EBQėJO TUVQV
Ţ QSBDPWO¬¹WB[FLOBEPCVVSÌJUPV QėFEQPLMBEEPTSQOB
Ţ QSVļO QSBDPWO¬EPCB
Ţ U¼EOĭEPWPMFO¨
Ţ BļEOZQMBDFO¨IP[ESBWPUO¬IPWPMOB
Ţ W¼IPEZQMZOPVD¬[LPMFLUJWO¬TNMPVWZ
Ţ Qė¬KFNO¨QSBDPWO¬QSPTUėFE¬
%BMğ¬QPESPCOPTUJLOBC¬[FO¨QP[JDJOBMF[OFUFOBwww.ceskaskalice.cz
1ėJIM ğLVEPSVÌUFOFKQP[EÚKJdo pondělí 23. 4. 2018 do 17:00 hod
OBBESFTVměsto Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80,
552 03 Česká SkaliceOFCPPTPCOÚOBTFLSFUBSJ U.ÚTUTL¨IP¹ėBEV
WËFTL¨4LBMJDJ WDIPE" QBUSP

Bližší informace podá vedoucí odboru investic
a správy majetku, telefon 721 561 577.
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MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI KVĚTNU 2018
www.beraneknachod.cz
Čtvrtek 3. května v 19.00 hodin
Agentura AURA - PONT Vás zve
na pořad s názvem

NA PLNÝ COOLE
Celovečerní zábavný program
ZDEŇKA IZERA
Vstupné: 190 Kč, 180 Kč, 170 Kč
Úterý 8. května v 19.00 hodin
9. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Neil Simon: RANDE S DUCHEM
Režie: Milan Schejbal
Hrají: Eva Holubová, Oldřich Vízner, Anna
Fixová, Vojtěch Záveský/Jiří Vojta
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč
Čtvrtek 10. května v 18.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Woody Allen: PROKLETÍ
NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA
Režie: Milan Schejbal
V hlavní roli: Bohumil Klepl
Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč
Pátek 18. května od 9.00 hodin
Praktická škola, Základní škola a Mateřská
škola Josefa Zemana v Náchodě a Náchodská
Prima Sezóna Vás zvou na

IX. ročník HUDEBNĚ
- DIVADELNÍHO FESTIVALU
pro žáky speciálních škol Královéhradeckého
regionu s mezinárodní účastí
Vstup pro vážné zájemce v omezeném počtu
na balkón možný.

MILOŠ MEIER - DRUMMING
SYNDROME (bubenická show)

Vyprávět Vám bude Bc. Richard Švanda
z Regionálního muzea v Náchodě.
Vstupné: 30 Kč

Čtvrtek 24. května v 18.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

JAZZOVÝ VEČER
v rámci Náchodské Prima sezóny
Vystoupí: Swingband Jana Matouška (Praha)
21.00 Swing Sextet + Marta Marinová
- herečka, zpěvačka, členka divadla Sklep
(Dannyho kavárna, Hotel U Beránka)
Předprodej vstupenek od 20. dubna 2018
Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 17. května v 19.00 hodin
9. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

ELIXÍR A HALÍBELA
Režie: Petr Dudáček
Vstupné: 40 Kč
Pondělí 28. května v 19.00 hodin
10. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Zahajovací koncert
CAMERATA NOVA NÁCHOD
Účinkuje: Komorní orchestr Slávy Vorlové,
Náchod, Dirigent: Josef Vlach
Vstupné: 90 Kč, 80 Kč, 70 Kč
Čtvrtek 31. května v 19.00 hodin
Domov sv. Josefa v Žírči srdečně
zve na benefiční koncert

Středa 23. května v 19.00 hodin

Beseda „Manchester Východu
- o slávě náchodského textilního
průmyslu“

Pondělí 14. května v 19.00 hodin

Sobota 26. května v 15.00 hodin
- PREMIÉRA
Náchodská divadelní scéna uvádí pohádku
pro děti i dospělé

Vstupné:190 Kč, 180 Kč, 170 Kč

BESEDA na téma „Když Náchoďané
dobývali svět - o exulantech,
významných osobnostech“
Vyprávět Vám bude Bc. Richard Švanda
z Regionálního muzea v Náchodě.
Vstupné: 30 Kč
Pátek 25. května v 19.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY
- Boundary Jazz Quintet
Vstupné: 90 Kč

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Poslední středa v květnu připadá na Světový
den roztroušené sklerózy. Výtěžek bude použit
k zajištění odborné a cílené rehabilitační péče
pro vážně nemocné roztroušenou sklerózou
mozkomíšní. Děkujeme Vám!
Vstupné: 400 Kč, 360 Kč, 320 Kč
Slevy: důchodci, ZTP, doprovod vozíčkáře 30%,
studenti 50% a vozíčkář zdarma
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Vážení čtenáři a čtenářky
Dnes bych Vám ráda osvětlila jedno aktuální téma a to
jak se zachovat pokud Váš dodavatel energii ohlásí konec své činnosti. Ve většině případů je to z důvodu toho,
že nabízeli velmi nízké ceny pod hranicí udržitelnosti
společnosti, což krátkodobě funguje, ale z dlouhodobého
hlediska je krach nevyhnutelný.
Pokud se Vám stane, že jste zákazníky společnosti,
která ukončila činnost, nemusíte se obávat, že nebudete
mít čím svítit nebo topit, nebo že spadnete do takzvaného černého odběru. Z energetického zákona je dáno, že spadnete k dodavateli
takzvané poslední instance. Což znamená s elektřinou společnost Čez Prodej
a s plynem Innogy energie. U dodavatele poslední instance můžete být až půl
roku a během té doby máte možnost si sehnat dodavatele jiného. Odstoupit můžete ihned. Je potřeba ovšem upozornit na fakt, že u dodavatele poslední instance budete topit a svítit za VELMI DRAHO, pro tuto situaci jsou ceny daleko vyšší, proto neotálejte a najděte si dodavatele nového. Může se Vám stát, a 100%
stane, že Vám domů budou chodit přímo návrhy smluv od dodavatelů, u kterých
jste byli před tím, nebo od společností které se dostali k databázi zákazníků zkrachovalé společnosti. Dokonce se nám stalo, že přišel zákazníkovi rovnou platební
kalendář. V takových případech nemusíte mít obavy, nejste povinni přecházet
k takovýmto společnostem, a výběr je zcela na Vás.
Při výběru buďte obezřetní, pokud bude cena za energie podezřele nízká, ověřte si podmínky smlouvy, zda a na jak dlouho máte cenu garantovanou, jak je
společnost na trhu dlouho, kolik má zákazníků a zda má své vlastní pobočky.
Pokud budete potřebovat jakoukoliv radu, neváhejte nás navštívit na pobočce
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

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.

VYJÍŽĎKY
NA KONÍCH
Náchod – Babí, ul. Pavlišovská
PRO ZAČÁTEČNÍKY
(cca od 5 let)
▪ Základy komunikace a práce s koňmi
▪ Základní výcvik
▪ Jízdy na koních na jízdárně
▪ Vyjížďky do přírody s doprovodem

PRO POKROČILÉ
▪ Vyjížďky do okolí
▪ Jízdy na koních na jízdárně
Dohled instruktorů, hodní a klidní
koně a poníci, individuální přístup
Dárkové poukazy

KONĚ BABÍ – tel. 608 66 77 32
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STAVEBNÍ POZEMKY
ZA SUPER CENU
Město Teplice nad Metují nabízí k prodeji čtyři
zasíťované stavební pozemky v ulici Za Školou,
s výměrami 1227, 1279, 1294 a 1583m2, a stavební
pozemek na Horních Teplicích č. 137/1 o výměře
1137m2 za cenu jednoho od 250.000,-Kč.
V případě zájmu volejte starostu města Milana Brandejse
- 724 180 094, nebo investičního technika města Libora Semeráka
- 725 548 646. Pozemky Za Školou jsou vedle sportovní haly,
cca 100m od základní školy, do 300m od mateřské školy,
centra města, hřiště i koupaliště.

Asociace turistických oddílů mládeže oddíl STOPA
Nové Město nad Metují pořádá

SLET ČARODĚJNIC
v pátek 27. 4. 2018
Start průběžně od 17.00 do 17.30 hod. od sokolovny
Během krátké vycházky (cca 3 km) budou děti spolu se
svými rodiči zodpovídat záludné otázky paní „Čarodějnice“.
V cíli na tábořišti Rezek si společně opečeme vuřtíky
a získáte malou odměnu.
S sebou: tužku, uzeninu a pečivo, V cíli: pivo, limo, káva, čaj
Vhodný čarodějnický obleček, startovné dobrovolné
– bude použito na charitativní akci Světluška.
Případné informace na čarodějnické lince: 723 270 643

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

SLEVA

20%
IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK

PRO RODINY
min. 2 osoby

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Kudowa-Zdrój

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

AQUA PARK

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 6. 2018 r.

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

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

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

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
BYTY

* Pronajmu byt 2+1 s balkonem v Náchodě na Plhově, volný od 1. 5. TEL.:
608 241 271
*Pronajmu byt 3+1 v Hronově.Tel. č. 736 537 033
*Pronajmu nově zrekonstruovanou garsonku v Hronově. Kauce nutná. TEL.:
608 66 77 30
*Pronajmu byt 1 + 1, 32 m2,
v OV v Novém Městě nad
Metují. Nová plastová okna,
vlastní plynové vytápění, pl.
sporák. Volný od 01. 07. 2018.
Cena za pronájem Kč 4.500,00
+ služby + vratná kauce. Tel.
491 419 644 / 739 454 898.
*Pronajmu částečně zař. podkrovní byt 3+1 v RD v Novém
Městě n. M. Nejlépe bezdětný
pár. TEL.: 606 486 372
*Pronajmu byt 1+1 v Bělovsi, na Karlově kopci, 4.patro
bez výtahu, za 7 000 tisíc měsíčně vč. energií, vratná kauce
dopředu za 3 měsíce. Krásný
výhled z balkónu, byt je po rekonstrukci. TEL.:739 074 696
* Pronajmu byt 2+1 95 m2
přízemí v centru Náchoda,
nájem 9000,- + energie a služby, kauce. TEL.: 608 976 956,
777 29 29 40
NEMOVITOSTI

*Pronajmu levně garáž v Náchodě ul. Na Skalce. TEL.:
777 698 941
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
*Sháním na Náchodsku
ke koupi domek nebo trvale
obyvatelnou chalupu. Menší opravy nevadí. Cena do 2
mil. Děkuji za nabídky. Tel:
604 336 337.
*Prodám chatu v zahrádkářské kolonii u Náchoda. Cena
dle dohody. TEL.: 776 576 510
*Prodám dům v Náchodě Poděbradova 213 (bývalá zahradní technika) Přízemí obchodní
prostory. Patro luxusní velký
byt. Kontakt 775 052 065
* Prodám stavební pozemek
s protékajícím potokem 2500
m2 na okraji obce Dolní Radechová. TEL.: 608 66 77 30

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Prodám rodinný řadový
dům v lokalitě Broumov –
Spořilov. Cena dle dohody.
TEL.: 732 552 773
*Koupím pozemek nebo
nemovitost na přestavbu
v podhůří Orlických hor. TEL:
608 66 77 30
*Koupím les i s pozemkem.
Může být malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem.tel.: 773 585 290
NEBYTOVÉ PROSTORY

* Prodám hospodu ve Vysokově, zn.jakékoliv využití,
navr. cena 1,5 mil. Kč. TEL.:
606 951 546 RK NEVOLAT
*Pronajmu,
nebo
prodám Hostinec U Nováků
na Lipí. Kontakt: Olga Salonová, tel.: 606 635 304, Email:
olga.salonova@seznam.cz
PRODÁM

* PRODÁM pozemní HD
televizní přijímač SRT
8211 pro DVB-T2 a DVB-T, téměř nový, v záruce,
v provozu 3 měsíce. Původní cena 900,- NYNÍ 600,Kč. TEL.. 606 452 440
*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 benzínovou funkční sekačku. TEL. 777 13 24 30
* Prodám palivové dřevo.
550,-Kč/m3. I s dovozem. Tel.
702 611 187
* Prodám živé husy, líhnuté v listopadu 2017. TEL.:
731 203 050
*Prodám palivové dřevo jasan, olše v metrech – 900,-/m.
TEL. 776 327 208
*Prodej dřeva - metrové i štípané. TEL.:777 690 390
* TISY prostokořenné 60 cm
na živý plot i jednotlivě, 2 druhy. Prodám. Cena dohodou.
TEL. 770 646 420 u Náchoda
* Prodám elektrickou tříkolku
Calypso 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 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 starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* 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
* 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
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* 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

str.

*Nabízím příležitostnou práci na zahradě okolo chalupy.
Výdělek ihned po práci. Tel.:
732 215 575
*Hledám spolehlivou paní na
úklid domácnosti NA – SUN.
TEL.: 777 13 24 30
*Nabízím bagrování
minibagrem. Přípojky, bazény, čističky, drenáže, terénní
úpravy, vrtání půdním vrtákem atd. Cena dohodou. Tel.
774 224 446
* Přijmeme pracovnici
do výroby - na střihárnu
textilu. Telefon 777 737 124
*Záznamy z videokazet
převedu na DVD nebo USB.
Levně. Tel. 777 554 484
*NÁTĚRY PLECHOVÝCH
STŘECH A DROBNÉ OPRAVY. TEL. 773 662 526

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

AUTO - MOTO

Potřebujete peníze?

* KOUPÍM MOTOCYKLY
- jakékoliv, starší, nepotřebné, neúplné, překážející, díly, ale i traktůrky a jinou techniku, rychlé slušné
jednání. Tel. 723 837 437
*Koupím staré motocykly
JAWA, VELOREX, Multicar
stadion, náklad. automobil
PRAGA V3S v jakémkoli stavu, díly,. TEL. 776 327 208
* Prodám zimní pneu
GOOD YEAR ULTRA GRIP
9 205/55R16 91H. Najeto
5000 km. Cena komplet 3000,Kč. TEL.: 777 735 666
DOMÁCÍ MAZLÍČCI

*Prodám akvarijní rybky, péřovec skvrnitý, stáří 1,5 roku,
velikost 12cm, počet 5 ks, cena
50,-Kč. Pouze do dobrých rukou. Telefon. 777 200 452

PODØEZÁVÁNÍ
izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE

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

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

PO

ZŮSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

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
Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
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

RŮZNÉ

* Přijmeme šičky pro domácí šití (šicí stroj poskytneme) Telefon 777 737 124
*Provádím zednické a další řemeslnické práce. Nátěry, údržby, malby, obklady…
TEL.: 702 611 187
* Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod.
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs.
Tel. 777 803 359

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:C .. 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...4.200.000,-Kč
Č. Kostelec- Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami a možností napojení vody i kanalizace ... 1.200 Kč/m2
V. Jesenice u Č. Skalice-Dům (3+1) se stodolou a garáží, poz. 885 m2 pro výstavbu RD, 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
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Nová socha v areálu u náchodského zámku
Před Galerií výtvarného umění v Náchodě panoval jednoho
dubnového dopoledne čilý ruch, který by nezasvěcený asi jen
s obtížemi interpretoval. Jednalo se o pracovní setkání zástupců města Náchoda, Národního památkového ústavu, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, pracovníků Technických
služeb Náchod s.r.o. a správy Státního zámku v Náchodě (foto
č.1). Široký okruh zainteresovaných osob a subjektů spojovalo

jediné téma – umístění sochy z dílny akademického sochaře
Arnolda Bartůňka v prostoru před zmiňovanou galerií. Připomeňme, že sochař Bartůněk daroval jedno ze svých děl (znázorňující stylizované ženské torzo a pojmenované Vítězslava
fotoč.2) městu Náchodu. Přáním donátora bylo, že socha bude
umístěna před galerií v areálu náchodského zámku. Cílem diskuze všech zúčastněných bylo již hledání optimálního místa

1

pro umístění skulptury včetně řešení vhodného pohledového
pozadí pro sochu (foto č.3). „Jsem velmi rád, že se podařilo naplnit všechna očekávání Národního památkového ústavu, protože se samozřejmě jedná o nové umělecké dílo zasazené do tradičního historického prostoru. Pokud se vše zdaří, mohla by socha
Vítězslavy krášlit prostor před galerií již v květnu“, říká místostarosta Náchoda Miroslav Brát.

2

Otevření motorkářské
sezóny

„Partnerské
mateřinky“

Památce
Miroslava Šmída

V městysu Nový Hrádek připravují
otevření motorkářské sezóny. Akci
3. MOTO Nový Hrádek – 28. dubna - zajišťuje zajímavý pořadatelský
mix: úřad městyse, farní úřad a SDH
Nový Hrádek. Záštitu poskytlo Krajské ředitelství PČR. Začíná se v 11.00
hodin Mší Svatou. Snad po ní nebude
následovat „pekelná jízda“, dodal by
s úsměvem pesimista…

V březnu byl ukončen česko – polský
projekt“ Poznejme se lépe!“ Spojily
v něm síly mateřské škola z Hronova se svým protějškem z polského
Božkowa. V rámci projektu se děti
i učitelé především potkávali: na divadelním představení, pálení čarodějnic, návštěvách muzeí v Polici nad
Metují či polské Nowe Rudě a mnoha
dalších místech a aktivitách.

V Muzeu papírových modelů v Polici
nad Metují (v tzv. zeleném domečku)
se v termínu od 3. do 27.5. uskuteční
výstava fotografií polického horolezce Miroslava Šmída (od jeho tragické
smrti letos uplyne 25 let). Připomeňme, že Miroslav Šmíd založil v roce
1981 Mezinárodní horolezecký festival v Teplicích nad Metují. Zemřel 11.
září 1993 při lezení v Yosemitském
národním parku v USA.

Lázeňství v Náchodě
slaví 200 let
V letošním roce uplyne 200 let
od okamžiku, kdy byly v Náchodě
– Bělovsi založeny (v roce 1818)
lázně. Jejich základem byly zdroje
minerální vody připomínané již
v roce 1392 a využívané například
i vojevůdcem Albrechtem z Valdštejna při jeho tažení do Kladska.
Historický obrázek lázní nám ze
svého archivu poskytl D.Troutnar.

3

JAZYKOVÁ ŠKOLA, PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
www.gatenachod.cz

Pozvánka do Náchoda – Bělovse
Sportovně – zábavné odpoledne pro děti i rodiče
Sociální demokraté z Náchodska
a Mladí sociální demokraté srdečně
zvou, zejména rodiče s dětmi, na již
tradiční akci 1. května od 13 hodin
v lokalitě dopravního hřiště v Náchodě – Bělovsi. Pro děti jsou připraveny různé soutěže včetně projížděk po dopravním hřišti. S ukázkami

techniky a zásahu se představí SDH
Náchod. Svoje umění předvede i cvičený buldoček. Bude rovněž možnost
absolvovat projížďku na koni. Občerstvení je zajištěno – zahrnuje i opékání
buřtů na ohníčku. Jste srdečně zváni!
Patronem akce je Jan Birke, starosta
Náchoda a poslanec PS PČR.
(pi)

„Osm křížků betonáže“
Poslední dubnový víkend 28. – 29.
4. se koná akce k výročí 80 let od betonáže pěchotního srubu TS-20 Na Pláni (Stárkov – Chlívce) K vidění zde
bude historická technika, připraveny
jsou akce pro děti. Občerstvení je zajištěno. Od této sezony je ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Červený

Kostelec zapůjčena do muzea v objektu nově i výstava Končinské události
1942. Součástí muzea jsou i dva zrekonstruované lehké objekty, tzv. řopíky. Jeden z nich do stavu ze září roku
1938 a druhý do stavu poválečné reaktivace, která postihla všechny objekty
na západní hranici.
Foto: ckzije.cz

Kraj chce konkurenceschopnou železnici
V minulých letech sice došlo k revitalizaci některých úseků železniční
tratě Hradec Králové - Jaroměř a Jaroměř – Trutnov, ale k zásadnímu zkrácení jízdní doby do Krkonoš, což bylo
jejím důvodem, nedošlo. Proto Královéhradecký kraj opakovaně vyvolal
další jednání s Ministerstvem dopravy
ČR a SŽDC. První náměstek hejtmana
Martin Červíček prezentoval potřeby
kraje v železniční infrastruktuře. Prioritou je takzvaný „kříž“ – tedy páteřní tratě z Velkého Oseku do Chocně
a z Pardubic do Trutnova. Na žádost
kraje se již zpracovává studie proveditelnosti, která se týká modernizace jak
tratě do Trutnova, tak i do Náchoda
a dále do Broumova.
Na jednání v listopadu loňského
roku kraj specifikoval své výhledové
požadavky na železniční infrastrukturu v oblasti Trutnovska a Náchodska:
„Trať z Hradce Králové do Trutnova
je pro nás páteřní tratí, která spojuje
krajské město s Krkonošemi. V případě modernizace tratě do Svobody nad
Úpou by bylo možné dostat se do krkonošských horských středisek s jediným
přestupem a na přístupu do nejvyšších
a nejnavštěvovanějších českých hor
konkurovat silniční dopravě. Pokud

by došlo k elektrifikaci této trati, pro
objednatele, kterým je ministerstvo
dopravy, by bylo efektivnější vést vlaky z Prahy až do Krkonoš. V Hradci
by navíc odpadla nutnost přepřahání
elektrické lokomotivy za dieselovou,“
říká první náměstek hejtmana Martin
Červíček.
Připravovaná studie se ovšem týká
i Náchodska a Broumovska, prostřednictvím odbočné větve do Náchoda.
V tomto směru je klíčovým bodem
takzvaná „Vysokovská spojka“, tedy
zcela nový kilometr dlouhý tunel pod
Vysokovem u Náchoda. Taková investice by výrazně zkrátila jízdní dobu
z Hradce Králové do Náchoda a ze
železniční dopravy učinila lákavou
alternativu k individuální silniční dopravě. Spojení obou měst by se totiž
zkrátilo z 50 minut na pouhých 30,
což je autem prakticky nedosažitelný
čas. Jízda by navíc byla mnohem pohodlnější, protože cestující by nemuseli přestupovat ve Starkoči a vlak by
nemusel měnit směr jízdy ve Václavicích.
„Tento záměr má podporu kraje
i starostů dotčených obcí, což jsme si
potvrdili i při loňském jednání na náchodské radnici. O koncepci moder-

nizace železnice jsem několikrát jednal s ministrem dopravy i ředitelem
SŽDC,“ dodává náměstek Martin
Červíček.
Může se zdát nešťastné, že ze strany
bývalého vedení kraje nebyl jednoznačně akcentován nesouhlas s uvažovanými změnami na lince R10
(Praha – HK – Trutnov), ale jako podmínka pro jejich uskutečnění se vždy
uváděla dohoda s krajem. K ní však
nikdy nedošlo. Ze strany ministerstva
navíc nepadl ani žádný konkrétní návrh smluvního vztahu. Stát chce linku
ukončit v Hradci Králové, aby jí mohl
soutěžit v balíčku s dalšími linkami.
Významné skupině cestujících (podle
analýz až 36 procent) by přibyl jeden
spoj navíc. Kraj nesouhlasí ani s alternativním vedením linky do Trutnova
přes Pardubice.
„O této problematice jsme s ministerstvem jednali během celého roku
2017. Také při dubnové návštěvě ministra Dana Ťoka v našem kraji jsme
diskutovali o potřebě navýšit rychlíkové
spojení mezi Prahou a Hradcem Králové s pokračováním do dalších míst
kraje i do polské Wroclawi,“ uzavírá
náměstek Martin Červíček.
(MF, redakčně kráceno)

V Náchodě se křtila nová kniha
Křest nové knihy (o více než
700 stranách) s názvem „Nevrátili
se – Mrtvi jsou. Pomníky a pamětní desky obětem 1. světové války
v okrese Náchod“ se uskutečnil
v dubnu na náchodské radnici.
Knihu pokřtili starosta Náchoda
pan Jan Birke, který ke knize napsal
velmi osobní úvod, autoři Mgr. Věra
Vlčková a Mgr. Jan Čížek, vydavatel
pan Mgr. Pavel Mervart a náchodská
místostarostka paní Ing. Pavla Maršíková. Křtu byli přítomni zástupci
obcí, ředitel čs. rozhlasu Pardubice- Hradec Králové Mgr. Jiří Kánský
a další hosté. Kniha se vrací k historii 1. světové války 1914-1918, která

si vybrala svoji lidskou daň téměř
v každé naší obci. Obětem války se
dostalo důstojné vzpomínky na pomnících, pamětních deskách, kenotafech. Cílem autorů bylo nalézt,
zdokumentovat a popsat podobu,
stav i historii vzniku všech pomníků
a pamětních desek připomínajících
1. světovou válku na území současného okresu Náchod. Snahou bylo
zachytit i život obyvatel při vypuknutí války, ve válečných letech, a narůstající tragiku celého válečného
období. Nechybí ani kapitoly Východočeši v rakousko-uherské armádě
a Východočeši v československých
legiích.
(r)

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
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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

e-mail: echo@novinyecho.cz

Zdál se mi sen, ve kterém jsem s mojí
Octavií zabloudil kamsi na německý
Autobahn. Korektní německý policista
nevěřícně zírá na bok auta s nápisem
„TDíčkem“ do senátu. S takřka biblickou rozechvělostí v hlase sepne ruce
a ptá se: Mein Gott, warum? – Můj
Bože, proč? Nechávám „dálniční Kobru
11“ na snovém odpočívadle a konstatuji, že ani po probuzení není pro moji
obstarožní Octavii 1.9 TDI situace nijak
příznivá. Německo se chystá na zákazy

str.

Camino na kolečkách
Výstava fotografií o 640 kilometrů dlouhé cestě do španělského poutního místa Santiago de
Compostela se uskuteční v Broumově v tamním klášterním lapidáriu. Součástí výpravy byl
i vozíčkář Jan Dušek. Na výstavu
s názvem Camino na kolečkách
se můžete vypravit od 20. dubna
až do 1. července t.r.

„TDíčkem“ do senátu… Mein Gott, warum?
vysvětluje, že za to může další rozvoj
nákladní a kamionové dopravy, ve které
dieselové motory absolutně dominují.
A stejně se prý brzy zruší všechna auta
na benzin i naftu. A teď jsem z toho
úplný český jelen, rozpačitě hrabající
kopýtkem na německých, švédských
či francouzských pasekách. Čím tedy
budou lidi jezdit? Co budou tankovat
sanitky, popeláři, náklaďáky se zbožím?
Elektřinu, vodík? Nejsem protivníkem
odvážných ekologických myšlenek.
Na druhé straně mě, Čechům vrozený
skepticismus, nutí přemýšlet nad různými normami, rozhodnutími a preferencemi toho či onoho… Ostatně, není
to tak dávno, co stát u nás podporoval
vytápění elektrickými přímotopy jako

Tel./Fax: 491 424 522

S.P.Q.N.
ekologické řešení. A jak to dopadlo?
Nebo naděje vkládané do fotovoltaických elektráren? A jak to dopadlo?
Patřím mezi podobně polekané motoristy, kteří i s platnou STK řídí náhle
po hraně legality a zdravého rozumu.
Obávám se ale, že zákaz, pouze jednoho
typu motoru a přenesení odpovědnosti na jednotlivce, následky globálního
technologického řádění člověka na této
planetě- nevyřeší. S tímto názorem dále
jedu Octavií 1.9 TDI směr Senát PČR.
V úctě Mirek Brát,
www.mirekbrat.cz
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz
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Z venkovské tělocvičny na evropská pódia
Jmenuje se Bohumil Ševc, je mu 40
let a pochází z malé podhorské vesničky Dobré. Již 25 let cvičí v místní malé
posilovně a od r. 2015 se pravidelně
účastní mistrovských soutěží v kulturistice, na které ho připravuje trenér
a vicemistr světa Libor Voborník z Nového Města nad Metují. Za své největší
úspěchy považuje 4.misto z Mistrovství Čech 2016, stříbro z prestižního

BFC Cupu 2017 a bronz z Mistrovství
České republiky 2017. Na závodech 7.
dubna se nominoval na Mistrovství
Evropy, které se bude konat ve dnech
2.-7. května 2018 ve španělském městečku Santa Susanna. Jak se Bohuslavovi Ševci bude dařit se určitě čtenáři novin Echo dozvědí v některém
z příštích vydání. Držme mu palce!
LaŠ, foto archiv BŠ

Senátní volby 2018
dieselových motorů v mnoha městech.
Připadám si jako nepřítel pokroku. Přitom ještě před pár lety bych se mohl
považovat za bojovníka se skleníkovým
efektem, protože dieselové motory produkují méně emisí oxidu uhličitého.
Fakta ohledně dieselů ve vztahu k oxidům dusíku a nebezpečným pevným
částicím ovšem hovoří jasně – taková
auta škodí. A tak sáhnu po kompasu
a směrem k tušenému Německu pokřikuji něco v tom smyslu, že zrovna
nedávno měla tato země rekordní roční spotřebu nafty. Z druhé strany hranice mi kdosi s německou pečlivostí

Bude dobré kombinovat zákazy i s hledáním dalších řešení, jak omezit emise automobilů. Mezi ně určitě patří řešení obchvatů měst, kde se jinak auta sunou rychlostí
chodců a produkují nejvíce škodlivin. V Berlíně zakážou vjezd do centra dieselům
a v Náchodě na Pražské ulici se pomalu sune kolona třeba i německých kamionů
s dieselovými motory. I tohle tempo civilizace je vražedné. A pak se ve snu zjeví ten
německý policista a jeho: „Mein Gott, TDi! Proč?“

Senatus Populusque Nachodensis – Senát a lid náchodský

SQUASH CENTRUM
NÁCHOD

tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra

HLEDAJÍ DOMOV
OTÍK - asi 4letý pejsek,
který byl před dvěma lety
adoptován k moc hodné paní. Ta bohužel velmi vážně onemocněla
a o Otíka se už nemůže
dál starat. Poprosila mě,
zda najdeme Otíkovi nový
domov. Je moc hodný.
SAIGON - 6letý pejsek.
Je hodný a poslušný, přátelský, vhodný i do rodiny s dětmi. Je to velký
mazel.
Městský útulek Broumov, Jana Slováková, 721 543 498
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