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Užíváte léky na tlumení tvorby žaludeční kyseliny,
ale pálení žáhy neustupuje?
Hledáme dobrovolníky do výzkumného klinického
hodnocení, které by Vás mohlo zajímat.
Pokud Vy nebo někdo z Vašich známých trpíte
refluxní chorobou jícnu, možná splňujete podmínky
účasti v klinickém hodnocení.
Předpoklady účasti jsou:
¾ věk minimálně 18 let
¾ částečná úleva od příznaků po užití léků na tlumení
tvorby žaludeční kyseliny
Jestliže budete splňovat podmínky účasti, bude Vám bezplatně
poskytována veškerá péče související s klinickým hodnocením
a hodnocený přípravek. Mohou Vám být propláceny i cestovní
výlohy.

Další informace o klinickém hodnocení Vám poskytne:
Kardiologická, diabetologická a interní ambulance
Klinické centrum Broumov
studijní koordinátorka: 702 170 635

Výstava tvorby
Hynka Martince
Galerie Dům v klášterní zahradě
v Broumově připravila výstavu broumovského rodáka a nyní výtvarníka
s mezinárodním renomé Hynka Martince. V termínu 6.5 – 17.6. bude v galerii otevřena Martincova autorská
komponovaná instalace (fotografie,
obrazy a objekty) věnovaná baroknímu architektovi Kiliánu Ignáci D.

Capoeira seminář
V tanečním sále SVČ Bájo v České Skalici proběhne 12. května seminář věnovaný brazilskému bojovému umění s tanečními prvky
jménem Capoeira. Seminář je
vhodný pro děti od 8 let, začátečníky i pokročilé. Akci pořádá Inferno
Production. Na seminář je možno se hlásit například na emailu:
inferno.produkce@gmail.com

V kanadské Ottawě byla v závěru dubna otevřena Knihovna Josefa Škvoreckého (1924 – 2012). Slavnostního otevření knihovny se za město Náchod
zúčastnil místostarosta Miroslav Brát (na snímku s jednou z ottawských
krajanek s náchodskými kořeny). Dekoraci interiéru knihovny tvoří i fotografie Škvoreckého lavičky na náchodském náměstí. Čtěte článek na str. 8

Rekordní investice do silnic
Rekordní částku hodlá Královéhradecký kraj letos investovat do svých
silnic a mostů. V plánu oprav na rok
2018 jsou stavby v hodnotě přes
1,354 miliardy korun včetně DPH.
Celkem je pro rok 2018 připraveno
k rekonstrukci 98,246 km silnic a 15
mostů. Části staveb, které budou přecházet do roku 2019 nebo 2020 má
hodnotu dalších 675 milionů korun.
V našem regionu se jedná o rekonstrukci silnice II/302 Starostín
– Broumov – státní hranice, kde půjde letos z programu Interreg Česko-Polsko 55 milionů z celkových
zhruba 120 milionů.
Nejnákladnější stavbou realizovanou v tomto roce z prostředků

foto Laďka Škodová
na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny je nedávno zahájená rekonstrukce silně frekventované silnice
třetí třídy v úseku Spy – Nové Město

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

(vjezd na náměstí TGM)

GRILOVACÍSEZÓNA
SEZÓNA ZAČÍNÁ
GRILOVACÍ
ZAČÍNÁ

12
vína tuzemská
tuzemskáii zahraniční
zahraniční
12 aa více
více druhů
druhů sudových
sudových vín,
vín, lahvová
lahvová vína

nad Metují, která supluje obchvat
Nového Města a převádí kolem něj
provoz ze silnice I/14 (38,2 mil. Kč).
(red)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

ČERVENOKOSTELECKO
ZA PROTEKTORÁTU
1939 – 1945

Codex Gigas
V Červeném Kostelci se můžete až
do 13. května vypravit na výstavu
věnovanou biblím. K vidění je zde
i maketa tzv. Codexu Gigas – největší rukopisné knihy na světě, kterou na výstavě osobně prezentoval
autor makety Jiří Fogl ze Žamberka

(viz. fotografie). Připomeňme, že
Codex Gigas je knihou české provenience, kterou však z Čech odvál
vítr válek až do švédského Stockholmu (ve zdejším muzeu je nyní originál tohoto díla umístěn)
zdroj foto: www.ckzije.cz

Čtvrtek 17. 5. 2018 od 16 hodin
Knihovna Břetislava Kafky v Červeném Kostelci. Přednáší Bc. Richard
Švanda. Šest let trvalo, nežli se obyvatelé dočkali osvobození. S čím se lidé
museli potýkat a co jim pomáhalo
alespoň na chvíli zapomenout na drsnou válečnou reality? Během besedy
uvidíte i zajímavá a unikátní videa.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Budova hostince s řadou dochovaných původních, prvorepublikových
prvků stojí na návsi obce Lipí u Náchoda. V přízemí hostince se nachází klasický lokál, salonek a kuchyň, vlevo pak
sál s pódiem a šatna. Výměra pozemků
Cena: 2 800 000,- Kč
včetně zastavěné plochy je 788 m2.

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
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

Poděkování

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

Více jak 21 milionů korun plánuje kraj investovat
do oddělení JIP nemocnice v Broumově
Další investici do budovy broumovské nemocnice plánuje Královéhradecký kraj. Krajští radní schválili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci oddělení jednotky intenzivní péče za více jak 21 milionů korun.
„Královéhradecký kraj (KHK) pokračuje v investování do své zdravotnické infrastruktury. Broumovská nemocnice se loni v prosinci dočkala
otevření zrekonstruovaného oddělení NIP (následné intenzivní péče)
a DIOP (následná intenzivní ošetřovatelská péče) za 23 milionů korun,
nyní zde hodláme zrekonstruovat i oddělení JIP,“ informoval náměstek
hejtmana pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.

Na dně nádob
Začátkem dubna navštívili žáci
Zemanovy školy z Náchoda v rámci
prožitkové pedagogiky výstavu Antonína Kybala ,Otto Eckerta – Od květu k linii v Galerii výtvarného umění
v Náchodě. Zde byl pro nás připraven edukační program „Na dně nádob“, kde si žáci vyzkoušeli několik výtvarných technik založených
na opakujícím se pohybu kreslícího nástroje. K tomu jim pomáhaly
Zastupitelstvo města Hronova
Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov
Vážené zastupitelky,
vážení zastupitelé,
dne 22. 11. 2017 na mimořádném jednání č. 8/2017 Zastupitelstva města Hronova byl pod
jednacím číslem 91 Vámi odsouhlasen prodej objektu ,,Papírny“
v Jungmannově ulici čp. 107. Informace , které Vám byly poskytnuty a o kterých jste při návrhu
na prodej domu ul. Jungmannova
čp. 107 „PAPÍRNA“ jednali, byly
však v souvislosti s historií objektu nedostatečné! Byly buď záměrně, nebo nekvalifikovaně prezentovány. Upozorňujeme na to, že
na jednání a následném rozhodování o budoucím osudu „Papírny“
byla zcela absentována informace
O KULTURNĚ – HISTORICKÉM
VÝZNAMU OBJEKTU. Papírna je
totiž součástí bývalého mlýna, jehož majitelem byl Karel Novotný,
děda sourozenců Čapkových, dnes
celosvětově známých autorů a nositelů našeho národního moderního
umění a literatury. Dědictvím pře-

otáčivé stoličky od piana a vlastní
tělo. Z vytvořených kreseb tak vznikaly krásné nádoby. Z hotových výrobků jsme uspořádali originální
výstavku v naší škole, která se všem
moc líbila. Děkujeme paní Tereze
Burdové a ostatním zaměstnancům
galerie za pěkný zážitek i příjemnou
atmosféru při našem tvoření.
Mgr. Martina Brožová učitelka
PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod

V Broumově se postupně v loňském a letošním roce rozšířila péče
i o pacienty, kteří potřebují takzvanou
chronickou, dlouhodobou intenzivní
a ošetřovatelskou péči. Díky zafinancování KHK vzniklo nové oddělení
Následné intenzivní péče a Dlouhodobé ošetřovatelské péče v počtu 5+5
lůžek. Tím se nejen zlepší ekonomická situace nemocnice, ale v Broumově
jsou první krajské zařízení, které tento
druh péče poskytuje. Následný problém nastal v již absolutně nevyhovujících prostorech současné intenzivní
péče, která má nyní projít kompletní
rekonstrukcí. Tato jednotka byla spíše provizorně jako první víceoborová
jednotka intenzivní péče v ČR otevřena v roce 1993 a z hlediska jak stavebního, tak technického dnes již nevyhovuje jakýmkoliv předpisům.
V rámci rekonstrukce proběhnou
stavební úpravy druhého podlaží,

kde vzniknou nové pokoje oddělení
JIP, dohledové pracoviště, vyšetřovna, hygienické zázemí i zázemí pro
zaměstnance a pracovny pro lékaře.
V ostatních podlažích dojde k dílčím
zásahům spojených zejména s úpravou technických místností a rozvodů.
Stavební úpravy proběhnou za plného

provozu nemocnice. Celkové náklady
projektu přesáhnou 21 milionů korun.
„Tím plány s Broumovem nekončí. Po dokončení výstavby Náchoda,
za několik let, je velmi pravděpodobné, že se veškerá akutní péče přesune
do páteřní nemocnice v Náchodě.
V Broumově se zachová péče o chronické pacienty ve všech formách a tak
i nová, v té době již několik let stará
investice do jednotky intenzivní péče,
se bez jakýchkoliv dalších nákladů
změní na denní interní stacionář, který umožní obyvatelům Broumovska
nadále poskytovat kvalitní lékařskou
péči v případě ohrožení jejich životních funkcí,“ dodává náměstek pro
zdravotnictví Aleš Cabicar.
(kp)

OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELSTVU MĚSTA HRONOVA
šel dům čp. 107 do majetku rodiny
Čapkovy a tak se stal posledním
autentickým objektem v Hronově,
který se Čapků přímo týká a který
se v mnoha ohledech váže k jejich
tvorbě. Právě v posledních letech
světový význam bratří Čapků roste a bylo by přímo tragické, kdyby
ve městě, kde sourozenci pobývali,
byl dům prodán do soukromého
sektoru a tím i částečně omezen
potenciál turistické návštěvnosti.
Vyzýváme vážené Zastupitelstvo města Hronova, aby ve světle
nových informací a faktů znovu
zvážilo své postoje a revokovalo
usnesení o prodeji „Papírny“ v ulici Jungmannova čp. 107 abychom
se nemuseli v budoucnu pyšnit
pouze tabulkou „ Zde stával...“ jako v případě rodné chalupy Heleny a Josefa Čapkových.
Ekonomický zájem nejen města,
ale hlavně budoucího kupujícího
je evidentní. Záměrem je vybudovat dnes velmi populární a ekonomicky výnosný a státem dotovaný
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Svět loutek
Městské muzeum v Novém Městě nad Metují je v termínu od 7.
května do 30. září dějištěm výstavy
Svět loutek. Otevřeno je každý den
(kromě pondělí) v časech 9 – 12 hodin, 12.30 – 17 hodin.

str.

„byznys“ - dům pro lidi v sociální
a bytové nouzi. Dotace však v současné době není zajištěna a město se tedy dle schválené Smlouvy
o smlouvě budoucí zavazuje bez jakýchkoli smluvních podmínek pro
stranu budoucího kupujícího až 1,5
roku čekat. V případě, že zájemce
nedostane dotaci na svůj „podnikatelský“ záměr, od smlouvy odstoupí
a město po měsících čekání bude
opět na začátku své sisyfovské práce.
V této souvislosti se nabízejí tyto
otázky :
1/ Byla doložena žádost budoucího
kupujícího o poskytnutí dotace,
o které se v čl. III. odst. 2 zmiňuje?
2/ Předložený návrh smlouvy neposkytuje prodávajícímu jistotu
o tom, že sociální bydlení kupující
skutečně bude v nemovitosti realizovat. A v jaké lhůtě? Jsme přesvědčeni, že i případný poskytovatel dotace bude takovou jistotu
od kupujícího požadovat.
3/ Lze záměr budoucího kupujícího považovat za vážný, když

převod nesmí být zatížen žádnými
nájemními vztahy (viz čl. III, odst.
6) a bude proto usilovat o to, aby
i dosud pronajaté 4 byty byly vyklizeny?
Přímo odstrašujícím příkladem
prodeje je Freiwaldova Spořitelna,
která měla šanci být
kulturní památkou /viz Červený
Kostelec/.
Nedopusťte další „Spořitelnu“, které
dle ujišťování vedení města v době
prodeje nehrozilo
žádné nebezpečí! A nyní je tento
dům, včetně interiérů i soch /ženy
a muže symbolizujících
textilní výrobu a strojírenství v Hronově/ ve stylu art - deco od sochaře
Jaroslava Horejce, v devastujícím
stavu. Nedopusťte, aby další z místních pamětihodností zapadla mezi
již ztracené budovy, které byly spojené s historií města a jejich obyvatel. Dalším generacím jsme povinni
předat město i s jeho kulturně-historickými hodnotami.

V Hronově
09. 04. 2018

Prodej objektu „Papírny“ by byl
nejen pro místní patrioty, ale i pro
mnohé znalé turisty důvodem
ke smutku a marné lítosti.
Tímto otevřeným dopisem vyzýváme námi zvolené Zastupitelstvo
města Hronova k přezkoumání návrhu usnesení: č. 91/1, 91/2 a revokaci jejich původního rozhodnutí.
S pozdravem členové SBČ
v Praze s působností v Hronově.
Na jednání Zastupitelstva města Hronova dne 18. 04. 2018 jsme
sice nedocílili revokaci usnesení o prodeji čp.107, ale i s velkou
podporou přítomné veřejnosti
se podařilo otevřít velkou naději
pro „Papírnu -Mlýn“, a to v podobě možnosti diskuze na téma
„Smlouva o smlouvě budoucí kupní“ mezi námi /SBČ Praha- Hronov/ a dotčenými subjekty.
Veřejnost města Hronova je
nám nakloněna a VY milí čtenáři
nám držte palce. Děkujeme! (pi)
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Když se řekne Merkur… Ozvěnou je zručnost a dovednost
Snad každý, kdo uslyší slovo MERKUR, si vzpomene
na planetu naší sluneční soustavy. Ale většina i na nejznámější českou hračku stejného názvu. MERKUR je
značka kovových stavebnic, vláčků a učebních pomůcek, která vznikla počátkem dvacátého století v Polici
nad Metují.
Stavebnici Merkur je letos už 98 let. Přežila všechny
režimy a znají jí všechny žijící generace Čechů. Původně
se však nespojovala pomocí šroubů a matek, ale pomo-

cí háčků a prolisů, byla vyráběna pod názvem Inventor.
Po Sametové revoluci v roce 1989 dochází počátkem
90. let k privatizaci Kovopodniku v Broumově. Bývalými zaměstnanci byl vypracován privatizační projekt
a založena firma Komeb. Ta nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic MERKUR, ale již v roce
1993 byla u konce s dechem, výroba byla ukončena.
Další významnou kapitolou historie firmy se stal vstup
Ing. Jaromíra Kříže. Před 15 roky byla po 32 letech obnovena výroba elektrických vláčků Merkur velikosti „0“,
které byly v minulosti oblíbené v tuzemsku i zahraničí.
Merkur umožňuje mimo jiné už v útlém věku dětí jejich
rané pokusy o sestavení jednoduchých zařízení, modelů
a strojů. Rádi bychom Vás pozvali na návštěvu našeho
muzea, které je umístěno v malebné krajině Stolových
hor a pískovcových skal v Polici nad Metují. (foto: historická krabice se stavebnicí Merkur z roku 1965, via net)
Aktuální otvírací doba muzea je v sezóně od června do srpna každý den a mimo sezónu najdete
otevírací dobu na našich webových stránkách http://www.merkurpolice.cz/.

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

Běžíme s VóCéčkem

Volejbalové centrum nad Metují
organizuje již druhým rokem dobročinný běh „Běžíme s VóCé-čkem“, jehož výtěžek bude věnován stacionáři
NONA 92, o.p.s.
Máte-li chuť podpořit dobrou věc
a zároveň si zpříjemnit květnovou
neděli trochou pohybu, přijďte 13.
5. na nádvoří hotelu Rajská Zahrada v Novém Městě nad Metují, kde
v 11:30 bude protržena prvními

účastníky startovní páska.V cíli bude
pro děti přichystán doprovodný program a zároveň proběhne slosování
všech zúčastněných o krásné poukazy věnované generálním partnerem
hotelem Rajská Zahrada.Více informací najdete na www.volejbal-nm.
cz a FB volejbal-novac. Těšíme se
na Vás!
Za Volejbalové centrum
Monika Richterová

VEŘEJNÁ VÝZVA
Starosta obce Bohuslavice nad Metují vyhlašuje v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků veřejnou výzvu na obsazení pracovního
místa:

matrikář/ka, pracovník/pracovnice evidence obyvatel
a mzdový/á účetní
Obecního úřadu v Bohuslavicích.
Náplní práce bude zejména: zabezpečení činnosti matriky a evidence obyvatel, bytů
a domů v Bohuslavicích, zajišťování služeb CzechPoint, zajišťování podkladů a zpracování statistických hlášení o obyvatelstvu, spolupráce při zabezpečování svatebních obřadů,
vedení evidence pronájmu hrobových míst, včetně výběru hřbitovních poplatků, vedení
mzdové účetní agendy a další práce dle potřeby.
Platové zařazení dle platných platových předpisů. Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Požadovaný nástup k 1. 7. 2018.
Úvazek: v období od 1. 7. 2018 do 31.12.2018 v rozsahu 15h týdně
v období od 1. 1. 2019 v rozsahu 40h týdně
Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle ust. § 4,
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem podle tohoto zákona se může stát:
• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky,
popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
• dosáhla věku 18 let,
• je svéprávná,
• je bezúhonná,
• ovládá jednací jazyk.
Další požadavky pro vznik pracovního poměru:
• min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
• znalost práce na PC (Word, Excel, internet),
• ochota pracovat podle potřeb i mimo obvyklou pracovní dobu, komunikativnost,
• morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě,
• samostatnost, spolehlivost a důslednost při plnění pracovních úkolů,
• perfektní znalost českého jazyka,
• znalost anglického, německého nebo polského jazyka výhodou,
• řidičský průkaz skupiny B.
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení popř. titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, kontaktní údaje uchazeče (e-mail a telefon), datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
• životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: „matrikářka“ do 15.5.2018 na adresu:
Obecní úřad Bohuslavice, č.p. 175, 549 06 Bohuslavice nebo podat osobně v uzavřené
obálce přímo na podatelně Obecního úřadu v Bohuslavicích. Bližší informace o pracovním místě podá starosta obce Jiří Tojnar – telefon č. 491 475 321.

Ratibořice, Babiččino údolí

Májová veselice
na mlejně
Sobota 5. 5. 2018
od 11 do 16 hodin hraje
folklorní kapela
ŠMIKURANDA
Stylové občerstvení
„Když počasí dovolí
– sejdeme se v údolí“

Voňavé knoflíky a spol.
Informační centrum v Broumově
nabízí tradičně jako suvenýry z návštěvy metropole Broumovského
výběžku mnohé zajímavé i hodnotné
výrobky a předměty. Jarní novinkou
jsou například voňavé knoflíky (sada
barevných šatních mýdel). Řeknete –
li: Vůně ne, raději knihu, ani tak neodejdete z „Íčka“ s prázdnou. Připravena je pro vás kniha Bezděkovský
kostelíčku z pera Petra Bergmanna
(pojednává o životě a díle osvíceného
kněze Sigismunda Ludvíka Boušky).

Tel./Fax: 491 424 522
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ŽALUZIE

V Jaroměři proběhne v termínu
10. – 11. května mini festival dokumentárních filmů. Místem jeho konání je areál Bastion IV. v pevnostním josefovském systému. Jedná
se o první ročník tohoto festivalu.
Tak, ať se vydaří!

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 142.
Vážení a milí čtenáři,
dnes trochu o dalších způsobech jak
ukončit ekonomicky nevýhodné a zvláště
víceleté smlouvy s dodavateli energií, které umožňuje energetický zákon a to bez
sankcí. Zákazník – odběratel elektřiny a plynu může odejít od dodavatele ještě v době
trvání smlouvy bez sankce, a to v případě,
že dodavatel změní smluvní podmínky nebo
zvýší cenu za dodavatelskou část, ať už jde
o komoditu – plyn nebo silovou elektřinu,
nebo stálý měsíční plat. V takovém případě
se zákazník - odběratel může rozhodnout, že
nové podmínky nebude akceptovat a využije
možnosti od smlouvy odstoupit bez sankcí.
Dodavatel energií má ze zákona povinnost zveřejnit nové smluvní podmínky
nejpozději 30 dní před účinností změny
a adresně klienta o změně informovat. Ten
má pak právo na odstoupení od smlouvy,
a to nejpozději 10 dnů před dnem účinnosti
změny s tím, že odstupuje k datu, kdy začínají platit podmínky nové nebo si určí pro
sebe vhodné datum ukončení, což je lepší
varianta.
Pokud dodavatel nesplní podmínky
adresného informování o zvýšení ceny
nebo změny obchodních podmínek podle
energetického zákona, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy až tři měsíce
od účinnosti změny.
V současné době se tento případ vztahuje
na zákazníky ČEZ prodej a.s., který nejenže
mění obchodní podmínky vztahující se k dodávkám plynu a elektřiny, ale zvyšuje i cenu
silové elektřiny. A aby nedocházelo k nejasnostem, zda zákazník – odběratel energií byl
či nebyl adresně informován, je důležité, aby
odstoupení od smluv dle energetického zákona s dodavatelem ČEZ Prodej a.s. bylo podáno do 18. 5. 2018. Zvláště u starších smluv
s ČEZ prodej a.s. je snížení výdajů za energie
oproti tomu, co umíme na trhu „sehnat“, skutečně obrovské….

Tento rok se
zvýšení cen silové
elektřiny,
zvláště
na rok 2019, dotkne
asi mnoha dalších
zákazníků – odběratelů energií, kteří
jsou u mnoha jiných
dodavatelů energií.
Sledujeme, budeme
informovat…
Zásada pro kvalitní využití výše uvedeného zní :
Vždy si úkon odstoupení při změně obchodních podmínek nebo zvýšení cen dle
energetického zákona nechte zpracovat
odborníky. A ti Vám hlavně poradí, zda to
ve Vašem konkrétním případě má ekonomický smysl!!!!
Pokud si tento úkon budete dělat sami,
tak vždy dbejte na to, zda Váš nově vybraný
dodavatel skutečně má a bude mít mnohem
lepší ceny a to i příští rok. Mnohdy se stává, že
dobrou cenu budete mít jen letos a mnohdy
se stává, že až budete k novému dodavateli
převedeni, tak již ani Vám nabízené ceny nebudou platit.
Volejte, pište nebo nás navštivte, rádi Vám
poradíme a třeba navážeme i dlouhodobou
spolupráci.
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

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
BAZÉNOVÁ CHEMIE až -50 %
JŠÍ
MULTI TABLETY 5v1 199,- /kg LEVNĚNA
NEŽ
U
VEŠKERÉ ELEKTRO až -80 %
RNET
INTE
SÁČKY NA 1000 VYSAVAČŮ
OPRAVY VYSAVAČŮ VAX A HOOVER
Rohová prodejna elektro Běloveská a Žižkova 955
Náchod (vedle restaurace sport) tel. 602 790 044,
kposepny@seznam.cz, www.elpo-elektro.cz

Město Náchod podpořilo rekonstrukci bývalé
židovské obřadní síně
Městské zastupitelstvo v Náchodě
schválilo poskytnutí dotace ve výši
250.000 Kč, jejímž příjemcem je Židovská obec Praha. Tato dotace z náchodské městské pokladny je určena
k zajištění financování projektové
dokumentace na opravu bývalé židovské obřadní síně u areálu starého židovského hřbitova v Náchodě. Jedná
se o stavbu upomínající na židovskou
komunitu, která tvořila součást dějin
Náchoda od 15. století.
Starý židovský hřbitov byl založen
v polovině 16. století, v písemných pramenech je zmiňován již v roce 1550.
Roku 1661 byla na hřbitově postavena
zmíněná budova, sloužící jako hrobníkovo obydlí, obřadní síň a v 18. století
také jako židovský špitál. Starý židovský hřbitov byl zničen nacisty v roce
1943. Vlastníkem celého hřbitovního
místa je nyní Židovská obec Praha.
Kromě přímé dotace z městské pokladny zastává město Náchod nyní
aktivní pozici koordinátora v připravovaném česko-polském projektu,
jehož hlavními partnery jsou právě

Židovská obec Praha a polská Nadace Sarny. Na projektu dále participují
i polské město Klodzko a nově i Regionální muzeum v Náchodě. Cílem
tohoto projektu je získat i finanční
prostředky na komplexní revitalizaci
bývalé židovské obřadní síně.
„Snahou města Náchoda je připomínat a uchovávat historickou paměť.
Události holocaustu, které tak brutál-

ně poznamenaly židovské komunity
v celé Evropě, se tragicky dotkly i Náchoda. Věřím, že připravovaný česko-polský projekt bude úspěšný a zásadně pomůže proměně bývalé židovské
obřadní síně v důstojný prostor, který
bude mementem a zároveň možností
seznámit se s židovskou historií Náchoda“, říká místostarosta Miroslav
Brát.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Další kolo přeboru středočeského kraje
v házené mladších žaček
V neděli 22. 4. 2018 proběhl
v náchodské hale „Plechárna“ další
turnaj v rámci přeboru středočes-

kého kraje mladších žákyň v házené. Turnaje se zúčastnila družstva
Sokolu Vršovice, Házené Turnov,

Tel./Fax: 491 424 522
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Nabízíme k prodeji sedací vířivou vanu CASCADE
r. v. 2001, užitný objem 140l

a masážní vanu OCEAN FORTE,

Sokolu Kobylisy, Házené Mělník
a domácí HC TJ Náchod.
Byť se v utkáních této kategorie
nehraje na počítání branek, byly
k vidění bojovné výkony a vysoké nasazení do hry. K bojovnosti
hráčkám pomáhala skvělá atmosféra, kterou vytvářeli rodiče
hráček, kteří hráčky pravidelně
doprovázejí nejen na domácích
utkáních. Za jejich podporu a vytvářenou atmosféru jim patří velký
dík.
Svými výkony všechny hráčky
prokázaly svůj zápal pro hru, kvalitu
a chuť se dále zlepšovat.
Ještě je čeká dost práce a do dalších tréninků a zápasů jim přejeme
hodně sil a úspěchů.

r. v. 2001, užitný objem 300l.
Cena dohodou.
V případě zájmu volejte nebo pište na tel 728 393 829 p. Šmíd,
e-mail: psmid@domovynatresnovce.cz

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

vyhlašuje výběrové řízení na úřednickou pracovní pozici
Kolektiv trenérů mladších žaček

JAZYKOVÁ ŠKOLA,
TLUMOČENÍ, PŘEKLADY

WWW.GATENACHOD.CZ

Posezení na mlejně, Správa NKP
státního zámku Ratibořice
ve spolupráci s Městským úřadem
v České Skalici
Vás srdečně zvou na akci

Vítání zmrzlejch
na mlejně
Domov důchodců Police nad Metují
Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ 549 54,
příspěvková organizace Královehradeckého kraje

aneb
Přiďte připít na zdraví
ledových mužů – Pankráce,
Serváce a Bonifáce!
POZOR!
Kdo přinese starej hrníček
a nechá nám ho na plotě,
dostane do něj svařák zadarmo

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU

Smutně i vesele bude vyhrávat
od 12 hodin:

ZDRAVOTNÍ SESTRU
A PEČOVATELKY.

kapela ROHOŘEZ z Úpice

Bližší informace na webových stránkách:
www.ddpolice.cz
Kontakt: jarmila.kavalkova@seznam.cz, tel. 491 541 972.

akce se uskuteční
na dvoře Rudrova mlejna
v Babiččině údolí

TAJEMNÍK MěÚ ČESKÁ SKALICE
Hlavní pracovní náplň:
• zajišťuje přenesený výkon státní správy
• plní úkoly, které má uložené od zastupitelstva města, městské rady nebo
starosty
• účastní se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním
• svolává a řídí pravidelné i operativní porady vedoucích odborů a koordinuje
spolupráci odborů městského úřadu
• stanovuje náplň práce jednotlivým odborům a oddělením a následně je řídí,
kontroluje a koordinuje
• zajišťuje legislativní činnost a zpracování právních předpisů obce
• koordinuje a zajišťuje rozvoj a systematizaci personalistiky, odměňování,
přípravu a vzdělávání zaměstnanců
Nabízíme:
• příjemné pracovní prostředí
• nástup do pracovního poměru nejpozději od 1. srpna 2018
• zařazení do 11. platové třídy
• plný pracovní úvazek na dobu neurčitou se 6 měsíční zkušební lhůtou
• částečně flexibilní pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené, až 3 dny placeného zdravotního volna
• příspěvek na penzijní připojištění, stravenky
• možnost podílet se na rozvoji města
• další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy
Další důležité informace k nabízené pozici naleznete na www.ceskaskalice.cz.
Přihlášku doručte nejpozději do pondělí 14. 5. 2018 do 17:00 hod na adresu:
město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice nebo osobně
na sekretariát Městského úřadu v České Skalici, vchod A, 1. patro.
Bližší informace podá tajemník MěÚ Česká Skalice, telefon 491 490 024.

v sobotu 12. 5. 2018
od 11.00 do 16.00 hodin
Stylové občerstvení
Projekt „Promocja turystycznych atrakcji górniczych” jest realizowany z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska; oś priotytetowa 2, typ projektu A (wspólny).

„Když počasí dovolí
– sejdeme se v údolí“

TERMÍN PROHLÍDKY S PRŮVODCEM
SOBOTA 12. 5. 2018
V ČASECH 9.00 - 10.00, 10.00 - 11.00, 11.00 - 12.00
V případě zájmu se přihlaste na čas dle vašeho výběru
na telefonu 491 419 823 nebo 491 419 811.

fot. Tomasz Góra

POZVÁNÍ DO Mesa Parts

OBJEVTE DŮL
STARA KOPALNIA (STARÝ DŮL)
VE WAŁBRZYCHU
CENTRUM NAUKI I SZTUKI STARA KOPALNIA

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 549 12 Vysokov
e-mail: job@mesa-parts.cz, http://www.mesa-parts.com

JA,NHD8@>:<DÑØ ,6æ7GON8=
e-mail: recepcja@starakopalnia.pl
tel. +48 74 667 09 70

www.starakopalnia.pl

ECHO

www.novinyecho.cz

SQUASH CENTRUM
NÁCHOD
tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra
Městys Velké Poříčí ve spolupráci s SDH
pořádají 14. ročník

turistického pochodu a jízdy na kole
POŘÍČSKÉ TOULKY
na státní svátek v úterý 8. května 2018
Trasy pro pěší: 9, 12, 17, 19, 27 km,
pro cyklisty: 15, 22, 39, 44, 50 km.
Start a cíl u hasičské zbrojnice, start průběžně od 8.00 do 10.00 hodin.
Trasy letos povedou do podhůří a k vrcholům Stolových hor.
V cíli bohaté občerstvení.
Trasy podrobně na www.velkeporici.cz.

TONAVA, a.s., Úpice
český tradiční výrobce vážících zařízení
přijme zaměstnance na pozice:

STROJÍRENSKÝCH DĚLNÍKŮ PRO OBLAST:
• Obsluhy CNC strojů (ohraňovací, vysekávací lis TC-TB)
• Svářečů
• Zámečníků, klempířů
• Pracovníka nářezárny

e-mail: echo@novinyecho.cz

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

Kladská 286
Červený
Kostelec
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Jarní chovatelská výstava je již vžitou tradicí – nejinak tomu bude
i letos - náchodští chovatelé připravují pro své příznivce a širokou veřejnost jarní okresní výstavu
drobného zvířectva. Bude se konat
v areálu U Cihelny ve Starém Městě
12. – 13. května. Součástí programu
výstavy bude okresní soutěž chovatelů králíků – letos již 53. ročník,
konaný jako memoriál Karla Popka
o putovní pohár. Návštěvníci uvidí
další druhy zvířat– drůbež, holuby,
morčata a ostatní drobné hlodavce.
Nebude chybět ani prodejní expozice exotického ptactva. Významnou
součástí výstavy bude v neděli 13.
5. přehlídka společenských plemen
psů - „Náchodské psí korzo“, spojená s ukázkou psího parkuru – agility.
Přihlášky a zápis psů v neděli od 8:30
hodin. Občerstvení pro diváky bude
zajištěno, na výstavě si budou moci
zakoupit chovná zvířata, kuřice, chovatelské potřeby, květiny a sadbu.
Vítaným zpestřením výstavy bude
jistě i sobotní ukázka dravých ptáků.
Pro děti bude připravena projížďka
na koních. Náchodští chovatelé se
těší na Vaši účast.
(sch)

STAÈÍ

ZAVOLAT

Nabízíme:
• zázemí české společnosti rodinného typu
• aktivní práci v jedinečném oboru
• motivující finanční ohodnocení a další benefity
• nástup možný dle dohody

Dovedeme si vážit Vaší práce

str.

KVĚTNOVÁ VÝSTAVA
CHOVATELŮ

Podrobnosti na www.tonava.cz

Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz

Tel./Fax: 491 424 522

AŽ

70.000 KÈ

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

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

Nejlevnější
čerpací stanice
přímo v centru
Náchoda.
Kvalita zaručena.

je

Metu

www.cdsnachod.cz

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

www.MARCONABYTEK.cz
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!“

Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

MV č.34/2016 Sb.

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
* Muž 69 vdovec hledá hodnou
ženu na soužití. Mohu se i přistěhovat. Ve dvou se to lépe táhne. Tel. 773 979 559
* Pohledná paní v důchodovém věku hledá přítele nebo
kamaráda, už je tady čas
na procházky Náchodem. TEL.:
608 577 892
* Muž - 67 let, 188/105 by se
rád seznámil se ženou přiměřeného věku z Náchoda, po seznámení nastěhování možné.
Záliby kultura, příroda. ZN. SAMOTA TÍŽÍ. TEL.: 732 213 102
BYTY
*Prodám zděný byt v OS, 2+1
68m2 v Novém Městě n.M. Tel.:
731 421 262
*Pronajmu nově zrekonstruovanou garsonku v Hronově.
Kauce nutná. TEL.: 608 66 77 30
* Rozvedená žena koupí menší
byt v Náchodě, zavolejte prosím
na tel.774 777 073
* Mladý muž koupí byt 2+1
v Náchodě, platím v hotovosti,
volejte na tel. 776 566 630
* Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v Náchodě
a okolí, nabídky prosím na tel.
775 777 073
*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 3+1 v Hronově.
Tel. č. 736 537 033
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.
*Hledám k pronájmu RD
do 40 km od Jaroměře. Pro 3
osoby, přízemní, bezbariérový.
Nájem do 5000,-Kč vč. energií.
S možností pozdějšího odkoupení. TEL.: 777 215 483
*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
* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Náchoda do 20 km
na všechny směry, nabídněte
na tel. 774 777 072

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Prodám rodinný řadový dům
v lokalitě Broumov – Spořilov. Cena dle dohody. TEL.:
732 552 773
*Koupím les i s pozemkem.
Může být malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem. tel.: 773 585 290
*Koupím pozemek nebo nemovitost na přestavbu v podhůří Orlických hor. TEL:
608 66 77 30
* Prodám chatu se zahradou
v zahrádkářské osadě u Náchoda. El. 220/380 V, voda. Cena
dohodou. TEL.: 732 936 391 RK
NEVOLAT
NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodám hospodu ve Vysokově, zn. jakékoliv využití,
navr. cena 1,5 mil. Kč. TEL.:
606 951 546 RK NEVOLAT
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 dva obrazy akademického malíře Václava Šafáře: litografie Broumovské náměstí Mariánský sloup rozměr
40x50cm, uhel rybník u Pěkova rozměr 94x59cm“. Vážnému zájemci zašlu fota obrazů
emailem. Cena dohodou. Tel.:
602 825 380
*Prodej dřeva - metrové i štípané. TEL.: 777 690 390
*Prodám
beton.
dlažbu
50x50x6 cm, 77 ks, cena 30 Kč
za kus. Tel. 776 209 876
* Prodám menší starší kuchyňskou linku 260 cm horní
skříňky, 110 cm dolní skříňky s deskou 156 cm a výřezem pro dřez a sklokeramický starší sporák 50 cm
šířka. Levně. Tel. 603 440 969,
602 103 775
KOUPÍM
*Filatelista koupí známky Československa a protektorátu
nebo celou filatelistickou pozůstalost – obálky, známky, pohledy. TEL.: 604 452 789
* 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

Tel./Fax: 491 424 522

ŠIKOVNĚ

* 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
*
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
*Hledáme babičku na hlídání 12měsíčního chlapečka
a občas i jeho 5letého bratříčka. Hlídání cca 1-2 týdně,
fin. odměna a případně i příspěvek na dopravu dle vzájemné dohody. Lokalita: Nové
Město n. M. - Vrchoviny. Tel:
734 316 805
*
Přijmeme
pracovnici na střihací stroj textilu
(catr). Možné i na zkrácený úvazek. Pružná pracovní doba dle dohody. Telefon
777 737 124
*NÁTĚRY
PLECHOVÝCH
STŘECH A DROBNÉ OPRAVY. TEL.773 662 526
* Hledám někoho, kdo jezdí
občas nebo i pravidelně do Maďarska. Tel. 604 72 36 77
AUTO - MOTO
*Člen klubu historických vozidel koupí nebo pomůže ocenit
jakýkoliv starý motocykl či
vůz, případně vraky a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:
606 515 966
* Prodám ŠKODA OCTAVIA
II, 1.9 TDi, v plné výbavě, r.v.
2009, najeto 77.000 km, cena
dohodou. Tel. 608 414 664
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RYCHLE

* Prodám 4 ks letní pneumatiky NAHKOOK rozměr 165/65
R15 81 T, vzorek 8 mm – 1800,Kč, kolo Favorit – 800,-Kč. TEL.
774 555 344
*Prodám motokrosovou motorku KAWASAKI KX 450F,
koupena nová v červenci 2015,
první majitel, cena 89000,- Kč,
super stav. Tel: 608 480 700
* Prodám FIAT DOBLO II
1.4 i, r.v. 2009, najeto 155 tis.
km, hnědá metalíza, 7 míst,
vyndavací sedačky, malá spotřeba, klima, 4 airbag, ABS,
velmi
prostorný,
praktický. Cena 109 000,-Kč. TEL.:
777 104 584
* Prodám letní pneu BARUM BRILANTIS 2, 155/70
R13 75T s disky, 4 kusy, vzorek 5 mm, cena 1000,-Kč. TEL.:
739 497 212

NÁCHODSKO
776 353 038
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

BA hledá pracovníky
na pozici
VRÁTNÝ/Á, STRÁŽNÝ
Spolehlivost, beztrestnost
a certifikát podmínkou.
Lokalita Náchod.

Tel. +420 723 777 217
WELLNESS HOTEL
VYHLÍDKA V NÁCHODĚ

přijme brigádníky
(studenty i důchodce) na:

- zahradní práce
- výpomoc v kuchyni
- čišník/servírka
Více informací na tel.
491 426 620, 724 577 211

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810

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

starož.
obrazy,
pohledmince,

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

Koupím knihy
COOP Dvůr Králové nad Labem
přijme pro prodejnu v Nahořanech

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ,

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

i na kratší pracovní úvazek,
vhodné i pro důchodce nebo při MD.
Stálé zaměstnání, jistota,
výhodné mzdové podmínky.
Kontakt: p. Brádler 603 167 005

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P

Stěhování Macek

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

NÁBYTEK

VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE
ST

604 687 554

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

TEL.: 722 907 510
Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

ýLãWČQt]iPNRYpGODåE\
þLãWČQt]iPNRYpGODåE\
EHWRQRYêFKSORFK
GODåGLF
VRNOĤ
NDPHQQêFKDEHWRQRYêFKSORWĤ
SORWRYêFKSRGH]GtYHNDIDViG
FHQDRG.þ]DP2
ZZZFLVWHQLGOD]E\HX
WHO

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

PODØEZÁVÁNÍ
izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE



www.novinyecho.cz
BARTOÒ - textil a.s.,
Odboje 32, 547 01 Náchod

PŘIJMEME
OBSLUHA RÁMU V ÚPRAVNĚ TKANIN
- vícesmìnný provoz
- vyuèení a praxe v oboru vítána, øidièský prùkaz sk.B (není podmínkou)
- spolehlivost, zodpovìdnost
Nabízíme: stravenky, 5 týdnù dovolené, vstøícné pracovní prostøedí
Informace: e-mail: psadovsky@barton-textil.cz, tel. 775 610 554
Nástup možný ihned.

e-mail: echo@novinyecho.cz

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

Michal ŠKORPIL

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 6. 2018 r.

Volná tvorba

Výstavu volné tvorby místních
autorů hostí do 25. května Městská
knihovna v Novém Městě nad Metují. Na díla autorů Novoměstské
výtvarné skupiny se můžete přijít
podívat kdykoli během otevírací
doby knihovny. Vstup volný.

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

Fotografie
v Galerii 102
Ve Velkém Poříčí, v tamní Galerii 102, je umístěna výstava fotografií Bronislava Hofmana s názvem
Ohlédnutí. Výstava je otevřena
do 18. května.

Tel./Fax: 491 424 522
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Milé čtenářky, Milí čtenáři,
Moji známí, kteří mají živnost mi často říkají:
O velké firmy se dodavatelé perou, těm se změna
vyplatí, ale co já s malou provozovnou? Mohu ušetřit, když přejdu k jinému dodavateli? Samozřejmě.
Konkurence na trhu s energiemi je velká, proto si
energetické společnosti nepředcházejí jen velké
podniky nebo domácnosti. Cesta, jak změnou dodavatele ušetřit, je relativně jednoduchá. Získat lepší
cenu lze především díky individuální nabídce, kterou Vám dodavatelé velmi rádi připraví. Úsporu přitom mohou velmi snadno najít třeba i v lepším
nastavení tarifu, nebo změnou sazby či úpravou jističe, což je u menších
živnostníků velmi důležité. Úspory se mnohdy i jen díky změně pohybují
v tisíci korunách ročně.
O prověření možného snížení účtu za elektřinu mě požádala moje
známá, která provozuje menší kadeřnictví. Elektrická energie se využívá
na svícení a spotřebiče, fény, kulmy nebo teplomety. Po vyčíslení spotřeby
a nastavení správné sazby jsme zjistily, že může změnou dodavatele ušetřit kolem dvanácti tisíc ročně. Před časem jsem také měnila dodavatele
a nastavovala sazby pro energeticky náročnější provozovnu. Šlo o truhlárnu, kde se pracuje s různými pilami, katrem a dalšími stroji. Zde se úspora
vyšplhala na více než dvacet tisíc korun za rok. A to už stojí za to ne?
Pokud také podnikáte a chtěli byste prověřit, zda za energie neplatíte
příliš, nebojte se se mi zavolat nebo přijít k nám na pobočku v Náchodě.
Ráda Vám se vším pomohu.
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

Akce „Jehla“ v Náchodě
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

Oblastní nemocnice Náchod a.s. přijme

TECHNIKA ODBORU BEZPEČNOSTI A PROJEKTŮ
INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Požadujeme:
• min. SŠ v oboru elektrotechnickém, ekonomickém nebo IT
• řidičský průkaz skupiny B
• znalost správy SW a HW na úrovni administrátora PC
• spolehlivost a ochotu se učit
• aktivní znalost anglického jazyka výhodou
• praxe v IT vítána
Nabízíme:
• mzdu ve výši 25 až 30 tis. Kč
• nástup možný ihned
• služební mobilní telefon, notebook a další zaměstnanecké benefity:
o 5 týdnů dovolené
o příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
o benefitní poukázky
o příspěvek na stravování
Náplň práce:
• zabezpečení provozu sítě s ohledem na kybernetickou bezpečnost
a ochranu osobních údajů
• technická správa laboratorních informačních a komunikačních
systémů
Životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte nejpozději
do 15. 5. 2018 na adresu hrabcuk.bohuslav@nemocnicenachod.cz

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775

V úterý 17. dubna 2018 se strážníci Městské policie Náchod zapojili do celorepublikové akce „Jehla“,
kdy strážníci ve 34 městech po celé
republice sbírali nebezpečný infekční materiál, především v okolí
míst, kde se pohybují děti. Strážníci si město rozdělili na sedm menších „rajónů“, které tři dvoučlenné
hlídky během dne důkladně prošly. Výsledkem bylo pět nalezených
použitých injekčních stříkaček,
které byly umístěny do speciálního kontejneru a následně předány
k likvidaci.
„Z počtu nalezených stříkaček
lze usuzovat, že v Náchodě není počet nitrožilních uživatelů drog tak

alarmující, jako v jiných, především
větších městech České republiky.
Přesto byla tato akce pro nás velmi
přínosná, podrobně jsme si zmapovali

aktuální situaci a ani v budoucnu
rozhodně nechceme tuto problematiku podcenit,“ uvedl velitel Městské
policie Náchod Petr Valica.

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI KVĚTNU 2018
www.beraneknachod.cz
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

Beseda „Manchester Východu
- o slávě náchodského textilního
průmyslu“
Vyprávět Vám bude Bc. Richard Švanda
z Regionálního muzea v Náchodě.
Vstupné: 30 Kč
Pondělí 14. května v 19.00 hodin

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
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.
Středa 23. května v 19.00 hodin

MILOŠ MEIER - DRUMMING
SYNDROME (bubenická show)
Vstupné:190 Kč, 180 Kč, 170 Kč
Čtvrtek 24. května v 18.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

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
Sobota 26. května v 15.00 hodin
- PREMIÉRA
Náchodská divadelní scéna uvádí pohádku

pro děti i dospělé

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

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
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.

www.novinyecho.cz

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Vybavený, zrekonstruovaný dům, N. Město n/M
Třípodlažní řadový
dům + lux. vybavené
podkroví (užitná pl.
280 m2) poz. 490 m2,
v suterénu podnik.
prostory, nutno vidět,
PENB: G.
180655
cena: 3.100.000,-Kč

Třípodlažní dům, N. Město n/M - Krčín
RD s poz.782 m2
a venk. krbem, plast.
okna, 1NP- 1+1, 2NP3+1 s terasou, 3NP2+1, část. k rekonstr.,
garáž, dílna, kolna..,
PENB: G.
180669
cena: 2.590.000,-Kč

RD (chalupa), D. Radechová u Náchoda
Dům po celkové rekonstrukci s pozemkem 730
m2, disp.: velká styl.
světnice s krb. kamny
a výměníkem, koupelna
s WC, garáž, půda k vestavbě, PENB: G.
180736
cena: 1.390.000,-Kč

Vybavený, rekonstr. byt 3+1 v OV, Náchod
Zateplený byt 3+1
(74 m2) s lodžií,
zděné jádro, plast.
okna, s kompl. vybavením - pěkná linka
se spotřebiči, nábytek.., PENB:C.
180750
cena: 1.799.000,- Kč

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, všechny IS, PENB: G.
180718
cena: 1.790.000,-Kč

Velký RD poblíž centra, N. Město n/M
RD 7+1 (užit. pl. 200 m2),
možnost
dvougener.
využití, v atrakt. části
města, pěkná zahrada 752 m2, garáž, celý dům
podsklepen - sauna
s bazénkem, PENB: G.
180738
cena: 4.200.000,-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

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

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

e-mail: echo@novinyecho.cz

Velké Poříčí –
závody koloběžek
Zveme všechny příznivce

12.-13. 5. 2018
na závody koloběžek.
V sobotu je připraven závod
pro hobby závodníky na 11 km,
více odvážní můžou vyzkoušet
závod Rollo ligy ženy na 22 km
a muži 33 km. Součásti závodů
jsou i dětské kategorie. Pro nejmenší do 10 let jsou připraveny
závody na místním okruhu
ve Velkém Poříčí.
V neděli se jede časovka do vrchu o délce 5,5 km z Hronov
na Velkou Srbskou.
Bližší informace, propozice
a přihlášky na
www.sportchallenge.cz.
Náchodští koloběžkáři

DOBROČINNÝ BĚH

Tel./Fax: 491 424 522
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HLEDAJÍ DOMOV
BEN - asi 7letý pejsek, který byl
odebrán z velmi špatných podmínek. Na těle má spousty oděrek. Ale
na duši naštěstí zraněný není. Miluje
procházky, jen na vodítku tahá, jelikož ho nikdo chození na vodítku
nenaučil. Potřebuje tedy trpělivého
páníčka, který Benovi ukáže, že lidi
jsou fajn a něčemu ho i naučí. Ačkoliv z kotce pouští hrůzu, tak je to
mazel a lidi miluje.

Neděle 6. 5. 2018 Krčín,
Letiště
Nové Město nad Metují
Sraz 9.40, start 10.00 hodin
Délka trasy: 3 km, 6 km
Startovné: 50,-Kč
(pokud někdo bude chtít
přispět více, může)
www.behameproutulek.cz
+ 420 775 774 784
Přijďte si s námi zaběhat
pro dobrou věc. Celý výtěžek
bude věnován Městskému
psímu útulku Broumov. Je
možné se zúčastnit i jako
chodec, běžet se psem je
povoleno. Na místě si bude
možné zakoupit občerstvení.

str.

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

JERRY - asi 3letý pejsek. Majitelé Jerryho doslova odložili. Jerry je
z počátku trošku bázlivý, ale jinak
hodný, miluje procházky, mazlení,
společnost lidí. Užívá se pozornosti
a lásky, jelikož se mu ani jedno nedostávalo.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

Místostarosta Náchoda Miroslav Brát se zúčastnil otevření Knihovny Josefa Škvoreckého v kanadské Ottawě
V prostorách Velvyslanectví České
republiky v kanadské Ottawě byla
za účasti velvyslance J.E. Pavla Hrnčíře slavnostně otevřena knihovna
nesoucí jméno náchodského rodáka, spisovatele, překladatele a exilového nakladatele Josefa Škvoreckého (27. září 1924 Náchod- 3.
ledna 2012 Toronto). Na slavnostním

večeru se na „české půdě“ našeho
zastupitelského úřadu v Kanadě sešli Škvoreckého přátelé, znalci jeho
díla, studenti i muzikanti, protože
Škvoreckého celoživotní láskou byla
kromě literatury i jazzová hudba.
Město Náchod v Ottawě zastupoval
místostarosta Miroslav Brát, který v projevu k přítomným ocenil

Knihovna Josefa Škvoreckého v Ottawě se nachází v historické budově české diplomatické mise. I v současnosti žije v Ottawě přibližně 1000 našich
krajanů.

iniciativu české diplomatické mise
v Kanadě a poděkoval velvyslanci
Pavlovi Hrnčířovi za šíření díla významného náchodského rodáka.
Pro Josefa Škvoreckého bylo mládí
strávené v Náchodě celoživotním
zdrojem inspirace. Mládí je i v současnosti nositelem Škvoreckého
myšlenek prostřednictvím festivalu
studentské tvořivosti Prima sezóna, jehož organizátorem je město
Náchod. Josef Škvorecký je nepochybně literát, jehož tvorba a životní osud nejsou uzavřeny hranicemi
jazykovými či národními. „Můžeme být v Náchodě pyšní, že jméno
našeho rodáka, takovou důstojnou
i symbolickou formou projektu
Knihovny Josefa Škvoreckého, prezentuje českou kulturu v Kanadě.
Vzdálenost Ottawy od Náchoda je
vzdušnou čarou víc než 6400 kilometrů. V dobách nedávných tuto
trasu neúnosně prodlužovaly mocenské a politické zákruty rozděleného světa, blokovaly zdi a ostnaté

dráty. Je skvělé, že nyní jde již jen
o volbu vhodné dopravy. Myšlenkám, snům, popsaným stránkám
knih už žádné jiné bariéry či hranice nehrozí. I proto jsem si přibalil
do zavazadla směr Ottawa ještě jeden osobní dárek, moji novou knihu
cestovatelských reportáží. Až ji třeba nějaký krajan v Ottawě na polici

Knihovny Josefa Škvoreckého objeví, i to bude důkaz toho, že časy,
kdy nemohli cestovat svobodně lidé
ani knihy, jsou už, naštěstí, dávno
pryč. A to díky lidem, jako byl Josef
Škvorecký, pro něhož byla svoboda
morálním imperativem i osobním
principem,“ uzavírá místostarosta
Brát. Foto archiv MB a Radek Háša

Zahájení činnosti Knihovny Josefa Škvoreckého. S proslovem v angličtině
vystoupil i místostarosta Miroslav Brát, který pozdravil přítomné jménem
samosprávy města Náchoda.

