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KURZY:

Kurzovné za pololetí:
1.890,- Kč

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ
I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Ve školním roce 2018/2019 zahajujeme již podevětadvacáté

ANGLIČTINY (1. až 4. ročník)
NĚMČINY (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurzy
Přihlášky:

Více informací najdete
na naší internetové stránce:
www.gatenachod.cz a na Facebooku

Telefonicky:
E-mailem:

A - 774 374 784
N - 603 440 969
A - pavel_hrabec@centrum.cz
N - lada.petrankova@gatenachod.cz

WWW.NOVINYECHO.CZ

26 000 VÝTISKŮ
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v Náchodě

přijme
Jsme česká firma náležící do nadnárodní skupiny Savio Group, Italy, která je vedoucím hráčem v textilním
strojírenství, působící po celém světě. Saviotechnics se zaměřuje na vývoj produktů, výrobu dílů,
komponentů a kompletaci strojních celků pro textilní strojírenství.
Pro posílení a rozšíření kapacit oddělení vývoje hledáme uchazeče pro následující perspektivní pozice:

Elektro konstruktér / Vývojová konstrukce
Hlavní odpovědnosti

Požadavky

• Vývoj produktu (návrh, testování, analýza)
• Tvorba elektro dokumentace a její změnování
• Vytváření SW programů a jejich implementace
• Podpora servisu a zákazníka

• Elektrotechnické vzdělání, VŠ nebo ÚSO
• Praxe v programování C (C++, Python
a jiné jazyky výhodou)
• Ochota cestovat, krátkodobé pobyty v zahraničí
• Aktivní znalost anglického jazyka

Technik / Zkušebna vývoje
Hlavní odpovědnosti

Požadavky

• Udržba a seřizování strojů na zkušebně
• Montážní práce, instalace testovaných dílců
• Podpora vývoje při řešení problémů
• Občasná podpora při stavbě strojů v zahraničí

• Středoškolské vzdělání technického směru
(ideálně elektro nebo strojní)
• Zkušenost v textilním strojírenství výhodou
• Cestování, krátkodobé pobyty v zahraničí
• Částečná znalost anglického jazyka

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU
na HPP
samostatnost, praxe vítána
PLAT až 22 000,-Kč
tel. 608 277 340
nebo osobně na hotelu
u p. Tomáše Hynka

Revoluce
pro řidiče
Od 1. července 2018 přichází
malá revoluce pro řidiče. Nejen řidičský průkaz si totiž nově vyřídíte
na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Nadále platí, že
výměna dokladu, kterému končí
platnost, je zdarma a nově s sebou
už nemusíte nosit ani papírovou fotografii.

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

WWW.DOMIVO.CZ

Servisní technik / Zkušebna vývoje
Hlavní odpovědnosti

Požadavky

• Stavba a seřizování strojů u zákazníků
• Servis a zaškolení personálu u zákazníka
• Školení a inspekce techniků
u zahraničních zastoupení
• Analýza problémů ve spolupráci s vývojem

• Středoškolské vzdělání technického směru
(ideálně elektro nebo strojní)
• Zkušenost na obdobné pozici výhodou
• Cestování, pobyty v zahraničí
• Komunikativní znalost anglického jazyka)

Dále nabízíme
• Vysoký stupeň pracovní volnosti, včetně osobního růstu.
• Atraktivní platové ohodnocení, motivační benefity, 5 týdnů dovolené, jazykové kurzy,
záv. stravování, atd.

Kontakt
michal.hronek@saviotechnics.com, +420 724 046 581
vaclav.fiala@saviotechnics.com, +420 728 539 037
Saviotechnics s.r.o., Lhota 427, 549 41 Červený Kostelec

BRIGÁDA – PŘIVÝDĚLEK: ROZNOS LETÁKŮ
Hledáme spolehlivého distributora novin a letáků pro oblast Náchod – Babí
Vhodné pro studenty, důchodce, ženy na MD apod.
Více informací na tel. 603 990 636

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 14. 7. 2018 uplynou 4 smutné roky,
kdy nás opustil

pan Josef Štěpán z Náchoda.
Dne 30. 5. 2018 jsme vzpomenuli 3. výročí,
kdy jsme se rozloučili

s Láďou Štěpánem.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají kamarádi

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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Malé letní
divadlení
Již 13. ročník festivalu divadelních představení Malé letní divadlení 2018 proběhne na nádvoří
benediktinského kláštera v Broumově. Uskuteční se v termínu 17. až
22. července a nabídne příznivcům
múzy Thálie hned 8 divadelních
kusů.
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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.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 5 500 000,- Kč

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 690 000,- Kč
Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ............................ 2 800 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................ 5 900 000,- Kč
Chata na zajímavém, atraktivním místě, na okraji lesa v osadě Pekelec .............................. 195 000,- Kč
Slunný pozemek v klidné části města Náchoda nad rybníkem Podborným ............................ 695 000,- Kč

Polické koupaliště

VZPOMÍNKA
Dne 24. 7. 2018 vzpomeneme 10. výročí úmrtí

pana Vratislava Lokvence
z Náchoda.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka,
dcera a syn se svými rodinami

Koupaliště v Polici nad Metují je
v období července a srpna otevřeno
od 9 do 19 hodin. Pamatujte ale, že
v případě deště či poklesu teploty
pod 20 stupňů Celsia je koupaliště, k jehož hlavním lákadlům patří 25-ti metrový bazén pro plavce,
bazén pro neplavce a brouzdaliště,
uzavřeno.

Další úspěch poříčské střední školy

VZPOMÍNÁME
Dne 24. července 2018 uplyne smutný rok,
kdy nás opustila naše drahá maminka,
babička i prababička,

paní Dagmar Máslová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Ivana a syn Zdeněk
s rodinami

CHYBÍŠ NÁM

Proč osud byl tak krutý a nenechal Tě žít,
proč jsi musel odejít. Dny, týdny i roky plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 9. 7. 2018 uplynuly 4 roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, syn, bratr a dědeček,

pan Zdeněk Pinkava.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Ludmila, maminka Věra, děti Petr,
Radim a Lenka s rodinami a bratr Jaroslav

VZPOMÍNÁME
Dne 10. července 2018 uplynulo 5 smutných let,
kdy nás navždy opustil

pan Lubomír Prokop z Náchoda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte,
prosím, s námi.
Stále vzpomíná rodina

Žákyně 3. ročníku Střední školy propagační tvorby a polygrafie
ve Velkém Poříčí Nela Múčková,
autorka pozoruhodného betlému
pro městys Velké Poříčí, získala 1.
místo ve výtvarné disciplíně mezinárodní soutěže CEMACH a odměnou jí bude vzdělávací a poznávací zájezd do Izraele.
Nela zvítězila s výtvarným dílem
s názvem Osvobození od stáda. „Vycházela jsem z obrazu izraelského
umělce Menashe Kadishmana. Snažila jsem se nakreslit berana jako
vůdčí osobnost. Nemá však rohy,
proto nenahání žádný strach. Dílo
je v podstatě satirické. Lidé jsou
schopni vytvořit neuvěřitelné věci,
ale jelikož mají neustále strach nebo
se jen drží ve stádu „ovcí“, nedoká-

a nebýt součástí stáda,“ říká o tématu svého obrazu sama Nela.
Slavnostní předávání cen vítězům
VII. ročníku soutěže CEMACH
proběhlo 16. května v prostorách
židovské radnice na Starém Městě
v Praze. Hlavní cenou soutěže je zájezd do Izraele pro nejlepší studenty
ve výtvarné, literární a multimediální disciplíně. Cenu za 1. místo
ve výtvarném oboru převzala Nela
Múčková z rukou izraelského velvyslance J. E. Daniela Martina Merona.
(redakčně kráceno)

žou vykročit z řady a být sví. Mým
osobním cílem je vybočit z řady

MgA. Václava Henclová
a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

V náchodských
ulicích potkáte
„gluttona“
Město Náchod má nového pracanta. Jedná se o špičkový komunální vysavač značky Glutton. Poradí si
i s částečkami jemného polétavého
prachu. Vzhledem k elektrickému
pohonu neprodukuje žádné emise.
Díky konstrukci dokáže odstranit
nečistoty z těžko přístupných míst.
Glutton je tzv. samojízdný, což zvyšuje komfort pro obsluhu.
Foto Mirek Brát

Gympl na cestách

Začátkem června jsme se vydali na poznávací zájezd po Nizozemí a Velké Británii. Výletu se zúčastnilo 51 studentů z kvint,
sext a prvních a druhých ročníků Jiráskova
gymnázia v Náchodě. Naše cesta započala
celodenní procházkou po multikulturním
Amsterdamu, kde jsme viděli světově proslulé květinové trhy, dům Anny Frankové,
ale i pověstnou čtvrť červených luceren či
tradiční coffee shopy. Abychom se aspoň
na chvíli vyhnuli všudypřítomným cyklistům, svezli jsme se lodí po malebných kanálech řeky Amstel. Další den už nás ale přes
kanál La Manche přepravila loď mnohem
větší – trajekt, moře bylo klidné a stejně tak
i naše žaludky. Dále jsme už pokračovali autobusem směr hrabství Kent, do hlavního
sídla anglikánské církve a dějiště světoznámých povídek, městečka Canterbury. Večer
na nás čekaly tradiční i netradiční anglické
rodiny, u kterých jsme byli ubytovaní. Měli
jsme tak příležitost zdokonalit angličtinu,
ale i poznat různé slangy a přízvuky a také
v neposlední řadě ochutnat typickou anglickou kuchyni. Třetí den jsme se vypravili

severovýchodně od Londýna do univerzitního města Cambridge, kde psali dějiny
fyziky vědci jako Isaac Newton či Stephen
Hawking, a kde studoval třeba i princ Charles. Odpoledne jsme se vrátili do hlavního
města a naše cesta po dějinách fyziky pokračovala procházkou na Greenwich a jeho
nultý poledník. Poslední den jsme nasávali
atmosféru Londýna. Tentokrát jsme se díky
naší paní průvodkyni Janě Hudkové vyhnuli poměrně drahému London Eye a místo
toho měli překvapení ve formě botanické
zahrady Sky Garden v úplně posledním patře mrakodrapu známém jako Walkie Talkie, kde výhledy byly doslova dech beroucí.
Na naší procházce Londýnem jsme stihli
opravdu hodně, pevnost Tower, Buckinghamský palác, jízdu přeplněným metrem,
obligátní fish and chips a také pár drobných
nákupů. A stihli jsme se i všichni vyfotit
u Tower Bridge. Pak už se nám začalo stýskat, a tak jsme se nalodili na trajekt a pokračovali směrem naším nejoblíbenějším,
směrem domů.
Zuzana Felklová,
Lenka Hronková Foto: Viktor Tomek

ECHO
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e-mail: echo@novinyecho.cz

Místostarosta Náchoda navštívil ukrajinské město Ťačiv
V návaznosti na uzavřené memorandum o spolupráci mezi
Královéhradeckým krajem a ukrajinskou Zakarpatskou oblastí
a v souladu s usnesením náchodské
městské rady navštívil ukrajinské
město Ťačiv místostarosta Náchoda Miroslav Brát.
V nedávné době rovněž navštívila
delegace z Ťačivu - vedená tamním
starostou Ivanem Kovačem – město
Náchod. Zakarpatská oblast, do roku
1945 součást Československa, má
velký zájem o rozvíjení zahraničních
partnerských kontaktů včetně možností získání externích finančních
prostředků na vlastní rozvojové cíle.
Ačkoli není Ukrajina součástí EU,
existuje zde možnost čerpání finančních prostředků při společných projektech z programů Interreg Danube,
Visegrádského fondu i programu
Interreg Central Europa. O těchto

1
a dalších aspektech možné spolupráce jednal místostarosta Brát, vybavený mandátem od náchodské městské
rady, v Ťačivu se svými ukrajinskými
protějšky. Navštívil rovněž jednu ze
základních škol v Ťačivu a prohlédl si
sportovní i občanskou infrastrukturu
města. „Zakarpatská Ukrajina – jako
oblast Ukrajinské republiky - samo-

2

zřejmě čelí jiným potížím, než Česká
republika. Na úrovni kraje či města
se zde však ukazují možnosti zajímavé kulturní a další spolupráce. Stopy,
které zde zanechalo Československo,
jsou stále patrné a naše země má
na Zakarpatské Ukrajině obrovský
kredit. Pro vzájemnou komunikaci
zde není ani velká jazyková bariéra. I v návaznosti na memorandum
o spolupráci, které uzavřel s touto oblastí Královéhradecký kraj, předložím
kolegům z městské rady návrh o uzavření možného oficiálního partnerství mezi Náchodem a Ťačivem. Jen
se bojím, aby tento region oplývající
bohatými lesy s velkým množstvím
pravých hřibů, nevzali pak naši houbaři – s nadsázkou - útokem,“ uzavírá
s úsměvem místostarosta Brát.
foto č.1: (zleva) místostarosta Náchoda Miroslav Brát se zdraví se starostou
města Ťačivu Ivanem Kovačem,
foto č.2: centrum Ťačivu s pěší zónou
a jedním ze zdejších reformních kostelů.

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 149.
Vážení a milí čtenáři,
Vývoj cen silové elektřiny a plynu na velkoobchodních trzích má neustále rostoucí trend a to již od minulého roku.
CENA PLYNU na velkoobchodních trzích byla přesně před rokem na úrovni 16
euro/MWh, tj. cca 410,-Kč/MWh, tak teď
se již pohybuje na úrovni 21 euro/MWh,
tj. cca 520 Kč/MWh. Nárůst ceny plynu
za 1 rok je cca 25 až 30%. Pokud tento
trend bude pokračovat, tak odhaduji nárůst cen plynu pro nás spotřebitele na rok
2019 „pouze“ o 10 až 15%, a to díky tvrdé
konkurenci více jak 60ti dodavatelů.
Ještě dramatičtější je vývoj CEN SILOVÉ ELEKTŘINY. Před rokem byla na velkoobchodních trzích cena na úrovni 29
euro/MWh, tj. cca 750,-Kč/MWh a k dnešnímu dni je to již 45 euro/MWh, tj. cca
1 150,-Kč, to je nárůst o 50%. Nárůst cen
silové elektřiny pro nás koncové spotřebitele již začal a bude do konce roku
u všech dodavatelů pokračovat. Předpokládám, že ceny silové elektřiny na příští
rok budou vyšší o více jak 30% a to už je
docela síla…
Nebudu rozebírat příčiny, ale tímto
pouze upozorňuji na fakta, abychom my,
koncoví spotřebitelé, nebyli příští rok při
pravidelných ročních vyúčtováních plynu
a elektřiny nemile překvapeni výší výši
účtů za plyn a elektřinu.
Proto je právě v této době důležité zajímat se o ceny komodit více jak kdy dříve. Jak ukazují naše první výsledky řádné
správy odběrných míst pro naše zákazníky, tak lze při profesionálním přístupu
ještě i podstatně snížit výdaje za energie
a to nejen na zbytek roku 2018, ale zvláště na rok 2019 .

Všimněte si,
že se hodně
mluví o zvyšování cen pohonných hmot, potravin atd., ale
o dramatickém
zvyšování cen
silové elektřiny
a s největší pravděpodobností i cen plynu se téměř nemluví. To bude pecka mezi „voči“. Bohužel
mnoho z nás to dramaticky zaregistruje
až u vyúčtování, pokud se tomu nezačne
věnovat již nyní.
Proto rozšiřte naše řady. To je ta nejúčinnější a nejlevnější ochrana proti dramatickému zvyšování výdajů za energie,
které lze předpokládat. Jinak budete
pouze statickými diváky ve vleku svých
dodavatelů energií. A to Vás bude stát
bohužel mnohem a mnohem více peněz
a nic už s tím zpětně nenaděláte.
Spolupráce s námi se Vám mnohonásobně vyplatí a to nejen jednorázově, ale
i dlouhodobě…..
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

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici

OBSLUHA BALICÍ LINKY
NA VÝROBU SUBSTRÁTŮ

Čeští řidiči pozor!

Požadujeme:
 práce ve dvousměnném provozu
 samostatnost  zodpovědnost
 nástup možný ihned

Lákají Vás jinde na
„výhodné“ ceny ojetin?

Nabízíme:
zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení
 firemní bonusy


U Hyundai za stejné peníze
dostanete vůz NOVÝ!

Ceny našich vozů již od

→ Bohatá výbava
→ Nedostižná kvalita

→ 5letá záruka bez omezení
BOS auto
Trutnov, Na Besedě 97
tel.: 499 819 054, www.bosauto.cz

199

V případě Vašeho zájmu kontaktujte pana Martina Tylše
– č. tel. 737 219 682, e-mail: tyls@agrocs.cz

Zrada za Jidášův groš

990 Kč

Město jedno z nejkrásnějších a příjemné k životu. Tolik citace jednoho
z představitelů současné radnice Nového Města nad Metují. Plný souhlas. Naši předkové vytvořili skvělou
urbanistickou kompozici smíchanou
z živého historického náměstí a osy
obchodních ulic spojující klidné
obytné čtvrti ve Městě a v Krčíně. To
vše obklopené zelení údolí Metuje.
Tento jedinečný celek, který vytváří
ideální místo pro bydlení, by měla
uprostřed protnout státní silnice s 15
tisíci aut denně se souvisejícím hlukem a smogem. Ve všech městech
radnice bijí na poplach, dožadují se
obchvatů a brání klid a zdraví svých
obyvatel. Ne však v Novém Městě.
Jaký je důvod? Nápad se zrodil asi
před 10 lety. Jakýsi spolek od Skutče dostane „darem“ pozemek mezi
Černčickou ulicí a tratí. Radnice
ho prosadí do územního plánu k zástavbě, tím se zhodnotí a rozprodá
na parcely. Zisk v milionech jistý,
náklady téměř nulové. Ke smůle

Krajský úřad přišel s nápadem zpracovat studii, která řešila dopravu
na Náchodsku a tranzit od Kvasin
převáděla jižně okolo Nového Města k dálnici na Jaroměř. Tak vznikla
myšlenka na obchvat. Ke smůle spolku vedl přes jeho pozemek. To byla
čára přes kalkul. Jediným řešením
bylo zhatit obchvat a prosadit průtah
městem. Že se město příjemné k životu zatíží nekonečným proudem
2 tisíc řvoucích kamionů denně při
stoupání nad Vrchoviny? Nevadí.
Peníze jsou také k životu příjemné.
Bohužel jen pro někoho. A kdo že
zradil za Jidášův groš svoje město?
Zeptejte se vedení radnice, kde již
12 let sedí Petr Hable s tajemníkem
Petrem Tyčem. A dobrá zpráva nakonec. Obyvatelé Nového Města
mohou ještě zrádce potrestat, překazit jim příjemný život a ponechat
ho sobě. V referendu stačí dát ANO
obchvatu.
PVMR Přípravný výbor na pořádání
místního referenda (pi)

ECHO

www.novinyecho.cz

OLYMPIC

Předkapela Vesna

15. 8. 2018 18:00 | Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla
v Červeném Kostelci
Koncert se uskuteční v rámci slavnostního zahájení
64. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu
v Červeném Kostelci.
Předprodej vstupenek
v IC Červený Kostelec, IC Náchod,
IC Česká Skalice, IC Úpice, IC Hronov
a IC Police nad Metují.

e-mail: echo@novinyecho.cz
K létu neodmyslitelně patří
voda a koupání. To ale neznamená, že musíte jen nečinně ležet na pláži a opalovat se. Voda
je i v řekách, na které se můžete
vypravit s lodí a aktivně si užívat přírodu, klid a šplouchání
pod kýlem. Náš region není
vodácky tak využíván, přesto tu jsou krásné a celoročně
splavné řeky. Mezi velmi pěkné
úseky patří Úpa z České Skalice do Jaroměře, Labe od Dvora Králové, Metuje z Hronova
do Náchoda nebo polská Nysa
Klodzka. Úseky jsou vhodné
i pro začínající vodáky nebo
rodiny s dětmi. A pokud nemáte vlastní loď a vybavení,
můžete si vše půjčit v půjčovně
lodí Metuje v Náchodě. Ta vás
nejenom vybaví potřebnými
věcmi, ale upozorní na případné nástrahy na řece, ukáže
ovládání kánoe a dopraví lodě
na nástup i výstup včetně řidičů. Bližší podrobnosti o splavných řekách v našem regionu
jsou na www.pujcovna.reky.cz

STAÈÍ

ZAVOLAT

93. koncer tní
ABONENTNÍ CYKLUS

Komorní hudby
2018 /2019
23. září 2018

VARHANNÍ KONCERT

Petra Kujalová - varhany

4. října 2018 v 19.00 hodin

Tereza Fialová - klavír,
Roman Patočka - housle, Jiří Bárta - violoncello

20. listopadu 2018 v 19.00 hodin

ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO
1. prosince 2018 v 19.00 hodin
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70.000 KÈ

• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

VÁNOČNÍ KONCERT
Komorního orchestru Slávy Vorlové
Dirigent: Josef Vlach

• HOTOVOST AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

9. ledna 2019 v 19.00 hodin

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Dramaturg - Marek Hrubecký
Dirigent - Pantelis Kogiamis
Renata Ardaševová - klavír

1DEt]tPH
SŒtVSĹYHNQDVWUDYRYiQt
]DMtPDYRXDSHVWURXSUiFLYQRYĹY\EXGRYDQpPVtGOHÀUP\
REUDWRYŢERQXV

30. ledna 2019 v 19.00 hodin

FLÉTNA A PAŘÍŽ

Jan Ostrý - ﬂétna, Silvie Ježková - klavír

6./$'1Ì.$6./$'1,&,

27. února 2019 v 19.00 hodin
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
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• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny
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Štěpán Pražák, Viktor Mazáček,
Jiří Poslední a Jakub Dvořák
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EBEN TRIO

www.folklorck.cz
mff.cz

DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY

Tel./Fax: 491 424 522

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

ROMANTICKÝ KLAVÍR
Matyáš Novák - klavír

20. března 2019 v 19.00 hodin

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Dirigent - A. S. Weiser
Roman Janál - baryton

Duben 2019

NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE
Dirigent - Jaroslav Rybáček
HOST: Lukáš Vondráček - klavír

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě
drátěného programu, ve skladu,
v logistice, v práškové lakovně
• Práce ve dvousměnném provozu

• Samostatnost,
zodpovědnost, přesnost,
manuální zručnost
• Odpovídající vzdělání

• Výborné platové
podmínky
• Práce ve stabilním
a slušném kolektivu

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

28. května 2019 v 19.00 hodin

CAMERATA NOVA NÁCHOD
Zahajovací koncert
Komorní orchestr Slávy Vorlové
Dirigent - Josef Vlach
Předplatné platí pro jednu sezonu a zahrnuje jedno předplacené místo
BERÁNEK NÁCHOD a.s.
na 10 koncertů včetně Varhanního koncertu v Kostele svatého Vavřince.
Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 12. 6. a potrvá do 14. 7. 2018 (prosíme o předložení letošní
průkazky). Od 12. 6. bude zároveň probíhat prodej pro veřejnost, a to na místa, která nebyla v loňské sezoně
obsazena. Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen 17. 7. a potrvá do 15. 9. 2018.
Prodej bude probíhat v Městském informačním centru v Náchodě:
otevírací doba: po - pá od 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin, so - ne 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hod.
Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 426 060) nebo písemně na adrese Městské informační centrum,
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popřípadě na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz.
Rezervované permanentky vyzvedněte do 7 dnů od rezervace. Platbu je možné provést hotově nebo platební kartou.
Slevy poskytujeme studentům 150 Kč, dále studentům hromadné 200 Kč (platí při zakoupení min. 5 ks),
pro děti do 14 let v doprovodu rodičů sleva na místo 50 %.

Další informace na webových stránkách www.beraneknachod.cz nebo v MIC v Náchodě.

Cena pernamentek: 950 Kč, 800 Kč, 600 Kč

ECHO

www.novinyecho.cz

Katalog „po osmdesáti letech“
Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje vydala
zajímavý katalog věnovaný „kulatému“ 80. výročí hospodářské
výstavy, která se konala v Náchodě v roce 1938. Katalog o 56
stranách obsahuje nejen historické reminiscence na výstavu
z roku 1938, ale přináší i aktuální
portfolio ekonomických subjektů
Náchodska v roce 2018. V této
prezentaci rovněž nechybí ani
noviny ECHO, které v letošním
roce uspěly v soutěži Firma roku
Královéhradeckého kraje, kterou
pořádala hospodářská komora.
Pokud máte o katalog zájem,
stavte se v redakci ECHA, kde
můžete zdarma publikaci získat.

+!4!,/'

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Foto: titulní obálka katalogu, prezentace ECHA v katalogu

AUTO BRANKA Náchod
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Koupaliště Starkoč opět otevírá své brány a zve Vás na své super
víkendové akce. Na co se tedy můžete v červenci těšit?
sobota 14. 7. 2018 od 15:00 – Dětský den plný her – potěší
nejen děti, ale i jejich rodiče. Loutkové divadlo, šermíři, soutěže a hry a tajemné překvapení na závěr zpříjemní odpoledne.
neděle 15. 7. 2018 od 15:00 – Vertigo Sakulente - hudební
všehochuť
neděle 22. 7. 2018 od 15:00 – Proradost – unplugged koncert
neděle 29. 7. 2018 od 15:00 – Simon a Kaněra – hudba pro
všechny generace
Červenec je tedy velmi nabitý a jako malou ochutnávku
na srpen máme skupiny Čedič, Splav a mnohé další. Už se
na Vás těšíme.

Varšavané zpívali v České Skalici
Jediný výjezdní koncert v Královéhradeckém kraji, úspěšného, Varšavského akademického sboru „UNIVERSITY OF WARSAW CHOIR” se
uskutečnil v České Skalici. Šedesátičlenný, smíšený „UNIVERSITY OF
WARSAW CHOIR” patří k nejstarším polským akademickým sborům.
Repertoár sboru zahrnuje skladby
všech stylových období. Z poslední
doby patří k nejvýznamnějším např.
provedení All-Night Vigil (Vespers) S.
Rachmaninova nebo Velké mše c moll
W. A. Mozarta. Těžištěm dramaturgie
sboru je a cappellová sborová tvorba,
jejíž vysokou interpretační úroveň
potvrzuje řada významných ocenění
v Polsku i v zahraničí (Gruzie, Jižní
Korea, Řecko, Srbsko, Itálie, Německo, Portugalsko).
Foto Petr Tuček

Projekt „Promocja turystycznych atrakcji górniczych“ jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis;
oś priorytetowa 2, typ projektu A (wspólny) CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949

Náchodské gymnastky přivezly 13 medailí

OBJEVTE DŮL
STARA KOPALNIA
(STARÝ DŮL)
VE WAŁBRZYCHU

Výstava ZRĄB 8.06-10.09
Neopakovatelná možnost seznámit se s
populárními výdobytky mezinárodního
umení, vydat se vstríc nejnovejším
trendum soucasné kultury.

CENTRUM NAUKI I SZTUKI STARA KOPALNIA
ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
e-mail: recepcja@starakopalnia.pl
tel. +48 74 667 09 70

www.starakopalnia.pl

O prvním červnovém víkendu soutěžila děvčata z TJ Sokol Náchod
v Praze o tituly přeborníků ČR ČOS
ve sportovní všestrannosti. Do Prahy odjelo z náchodského Sokola
celkem 6 děvčat, aby se „sportovně“
popraly o cenné kovy. V kategorii
starší žákyně III si 4 medaile vybojovala Barbora Ficencová a to zlaté
medaile ve sportovní gymnastice,
plavání a ve všestrannosti, bronz si
odvezla za soutěž v atletice. Kategorii dorostenek zcela ovládly sestry Hurdálkovy. V gymnastice byla
Anna zlatá a Jana stříbrná. Anna
přidala ještě zlatou medaili v atletice, bronz v plavání a Titul přeborníka ve všestrannosti. Jana ke stříbru
ve sportovní gymnastice přidala
bronz ve všestrannosti. Kategorie
žen letos patřila Michaele Adamu,

která vybojovala zlato ve sportovní
gymnastice, stříbro v atletice a zlato
ve všestrannosti. V kategorii žákyně IV velmi pěkně zacvičila Katka

Hemelíková, která obsadila 5. místo.
Ale dobře cvičila i Adéla Zákravská,
která díky chybičce na hrazdě, obsadila celkově 4. místo.
Dop.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Mirek Brát – kandidát do Senátu PČR: Vaši důvěru „neutopím”!

Mirek Brát
místostarosta Náchoda,
novinář

www.mirekbrat.cz

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

Vážení čtenáři, milí rodáci,
Dovolte mi, abych začal tak trochu
od konce a popřál Vám příjemné
léto, dovolené a těm nejšťastnějším
též krásné prázdniny. Ucházím se
o Vaši důvěru v podzimních volbách
do Senátu PČR. Nabízím znalost regionu, kterou jsem získal při již 25-ti
leté práci v novinách ECHO (které
právě držíte v rukou) Od roku 2002
jsem nepřetržitě členem Městského
zastupitelstva v Náchodě, osmým
rokem členem náchodské městské rady a více než dva roky působím jako neuvolněný místostarosta
města Náchoda s gescí pro školství
a česko-polské projekty. Jsem rovněž
publicistou a autorem pětice knih
vydaných pražským nakladatelstvím
Naše vojsko. Nebudu vám slibovat, že spolu změníme svět, objevíme kámen mudrců nebo povoláme
z Blaníku na pomoc dávné rytíře.
Mohu nabídnout pouze svoje postoje, znalosti, zkušenosti, vytrvalost či
houževnatost. Zkušenost mě naučila, že lépe než velká slova funguje
právě vytrvalá práce směřující k cíli.
Bude mi velkou ctí, pokud bych se
mohl takové práci věnovat jako člen
horní parlamentní komory. Jako
cíl této práce vidím podporu našeho regionu. Prosazování takových
právních norem a zákonů, které budou ku prospěchu České republiky
a každého občana. Věřím na demokracii, i když je to zřejmě nejsložitější
cesta k řízení společnosti. Jen demokracie nás ale brání před námi samými, před našimi slabostmi, před naší
důvěřivou ochotou vložit naše osudy
a svobodu do rukou jednotlivců.
V úctě Mirek Brát

Právě v létě - v případě volného
času a dobrého počasí - velmi rád
o víkendech vyrážím na výlety
za potápěním do písníků či zatopených lomů Východních Čech
a sousedního Polska (viz. dolní
foto). A pod vodou (byť se jednalo v tomto případě pouze o bazén
v Dobrušce) jsem si jednou mohl
poněkud netradičně stisknout
ruku i s dlouholetým spolupracovníkem a kamarádem starostou

Náchoda Janem Birke (viz. horní
fotografie) Rád na to vzpomínám,
protože oproti našim běžným setkáním zde bylo krásné ticho,
nezvonily telefony, nepípaly esemesky. Pod dojmem vzpomínek
i aktuálních zážitků z potápění,
které je mojí vášní i inspirací, jeden volební slib nakonec přeci jen
dám: Vaši důvěru „neutopím!“ To
sportovní potápěči prostě nedělají...

(zadavatel – Česká strana sociálně demokratická, zpracovatel – Mgr. Karel Petránek, noviny Echo)

Nový dopravní
terminál
V Broumově byl slavnostně otevřen nový autobusový terminál.
Vznikl nákladem 21 milionů korun.
Nabídne cestujícím nejen moderní
informační a navigační systémy, ale
i pohodlné přestupy ve směru „autobus – vlak“.

Strom roku
Mezi dvanáct finalistů celostátní
soutěže Strom roku patří i lípa svobody ve Rtyni v Podkrkonoší. Zasazena
byla v roce 1919. Jak uspěje „východočeské dřevíčko v ohni“ - rtyňská
lípa v národním kole, se dozvíme
na podzim.

V Červeném Kostelci se uskutečnila Zahradní slavnost. Jednalo se o hudební odpoledne s programem pro školy, kde zahrál Junior Band JBO
z německého města Görllitz. Atraktivním hostem byla dozajista zpěvačka
Kamila Nývltová.
Foto Josef Pepa Voltr

Socha Vítězslava krášlí areál u náchodského zámku
Arnold Bartůněk, pražský akademický sochař a restaurátor, daroval
městu Náchod svoji sochu s názvem
Vítězslava. Umělec, dnes žijící v Litomyšli, uspořádal svou první samostatnou výstavu v roce 1987 právě
v Náchodě. Po několikaletém úsilí
se nyní podařilo sochu Vítězslavy
slavnostně odhalit v prostoru před
Galerií výtvarného umění. Přítomni
byli zástupci města Náchoda: místostarostové Miroslav Brát, Ing.Pavla
Maršíková, Ing. Jan Čtvrtečka, tajemnice MěÚ v Náchodě Mgr. Hana
Mílová, kastelán náchodského zámku Jiří Růžička, ředitel Galerie výtvarného umění v Náchodě Mgr. Jan
Kapusta a další hosté. „Jsem velmi
rád, že se nyní podařilo celému příběhu jménem Vítězslava dopsat závěrečnou kapitolu. Věřím, že socha se
stane zajímavým bodem na kulturní mapě Náchoda pro naše občany

i turisty. Bude vzbuzovat pozitivní emoce a harmonicky navyšovat
zdejší nesporný genius loci. Velmi
mě těší, že jsem mohl na ceremonii
odhalení sochy přivítat i bývalé místostarosty Náchoda: Mgr. Drahomíru Benešovou a Ing. Tomáše Šuberta.
Právě od nich jsem převzal agendu
spojenou s darováním a umístěním

sochy. Dnešní den je tak důkazem,
že náchodská samospráva je schopna
řešit projekty, které přesahují individuální mandát jednotlivců. Tyto projekty pak zdárně dotáhnout do konce. Ocenit musím též vstřícnost
a kooperaci Národního památkového ústavu“, říká místostarosta Brát.
Foto archiv
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Pohádkové léto

Letní antikvariát

V zahradě Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci probíhá
každou sobotu – v rámci akce Pohádkové léto – divadelní představení pro děti. V sobotu 21. července
se můžete těšit na pohádku O třech
prasátkách v nastudování pražského
divadla „Úsměv“ Ludmily Frištenské.

Oblíbená letní akce před budovou
Městské knihovny v Novém Městě
nad Metují proběhne v termínu od 23.
7. do 3. 8. Knihy jsou prodávány
od pondělí do čtvrtka od 8 do 17.30,
v pátek od 8 do 15.30 nebo do vyprodání zásob. V nabídce jsou vyřazené
a nevyužité knihy v ceně od 5,-Kč/kus.

TEPELNÉ ČERPADLO NEJLEVNĚJŠÍ TOPENÍ
Nabízíme všechny typy tepelných čerpadel
- Master therm, Nibe, Toshiba, Daikin, Acond
Klimatizace: Sinclair, LG a jiná
Zajistíme servis a dotace na tepelná čerpadla
Využijte našich dlouholetých zkušeností

DO PRACOVNÍHO POMĚRU PŘIJMEME
* PRODAVAČKU ZAHRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEB * ÚČETNÍ
* ELEKTROMONTÉRA* INSTALATÉRA TOPENÁŘE
* CHLADÍRENSKÉHO MECHANIKA
Jukov Sokolská 1173 54941 Červený Kostelec
mail: jukov@seznam.cz tel. 491 462 531 / 603 806 542

e-mail: echo@novinyecho.cz

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

jako jediný společník obchodní společnosti
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

jednatel / jednatelka Technických služeb Náchod s.r.o.
Hlavním předmětem činnosti společnosti je nakládání s odpady, provozování sběrného dvora,
zajištění údržby a obnovy veřejné zeleně, zajištění veřejného osvětlení, provozování parkoviště, zajištění opravy a údržby místních komunikací včetně čištění a poskytování technických
služeb.
Požadujeme
středoškolské vzdělání
s maturitní zkouškou, technický
nebo ekonomický směr výhodou
minimálně 3 let v řídící funkci výhodou
bezúhonnost, způsobilost k právním
úkonům
znalost problematiky komunálních
služeb, orientace v ekonomických
zásadách řízení obchodní společnosti
znalost právních předpisů vztahujících
se k energetice, čištění odpadních vod,
ekologii – výhodou
komunikační a manažerské schopnosti
a dovednosti
řidičský průkaz sk. B
znalost práce na PC
vstřícný přístup k občanům
Nabízíme

výkon funkce na dobu neurčitou

nástup do výkonu funkce dohodou
(nejpozději 1. 1. 2019)

zajímavé ﬁnanční ohodnocení
+ pohyblivá složka + další beneﬁty
(5 týdnů dovolené, třináctý plat,
příspěvek na penzijní připojištění,
stravenky, služební automobil a další
výhody dle kolektivní smlouvy)

K přihlášce připojte tyto doklady

strukturovaný životopis

výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce

ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání

zpracovaný návrh rozvoje společnosti
pro roky 2019-2021
Písemná přihláška musí obsahovat
jméno a příjmení, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
datum a podpis uchazeče

Přihlášku s uvedenými doklady
doručte nejpozději
do 15. 8. 2018 na adresu:
Město Náchod,
Masarykovo nám. 40,
547 01 Náchod.
Obálku označte „Výběrové řízení
Technické služby Náchod s.r.o.
- neotevírat“.
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Víkend s lidovými
stavbami
V Úpici probíhá od 21. do 22. 7.
akce Víkend s lidovými stavbami.
Její součástí je i otevření tamní národní kulturní památky Dřevěnka.
Připomeňme, že se jedná o nejstarší
úpickou památku vystavěnou z neotesaných klád. Je to ojedinělá stavba tohoto druhu v Čechách. První dochovaný záznam v gruntovních knihách
je z r. 1559. Vpředu bývala pavlač,
ve štítě dva kalichy. Do r. 1990 sloužila
jako restaurace. Akci Víkend s lidovými stavbami moderuje Václav Žmolík.

Železniční muzeum

Tipem na prázdninový výlet může
být železniční muzeum v Jaroměři. Najdete ho na adrese, která je tak trochu
„nomen omen“: Nádražní 224. Nabízí
stálou expozici motorových vozů, parních lokomotiv, elektrických lokomotiv a další techniky spojené se železnicí.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Město Náchod

Tel./Fax: 491 424 522

Nový Elton a.s.
v Novém Městě n. Metují
přijme muže či ženy na pozice:
Elektrikář do jednosměnného provozu,
řidičský průkazu podmínkou.
Obsluha dlouhotočných automatů,
nebo CNC soustruhů
do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání
výučním listem podmínkou.
Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.
Frézař pro konvenční frézky
do jednosměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.
Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,
vyučení v oboru, praxe výhodou.
Obsluha galvanických linek
do nepřetržitého provozu
Mechanik, opravář průmyslových strojů
do nepřetržitého provozu,
ukončené středoškolské vzdělání
výučním listem podmínkou.
Nástup ihned
Informace: pí Martinková
tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Tichou vzpomínku u památníku obětem komunizmu v Náchodě v Janáčkově ulici věnovali zástupci Východočechů a TOP09 u příležitosti Dne
památky obětem komunistickému režimu, který připadá na 27. června.
Ve stejný den jmenoval prezident Miloš Zeman novou vládu ANO a ČSSD
s podporou KSČM…
Foto: Josef Merta

ADOPCE NA DÁLKU – PSÍ DOMOV LUKAVICE
Chtěli byste pomáhat pejskům
a vlastního pejska již máte, nebo z nějakého důvodu nemůžete mít? Tak
právě pro Vás je tu možnost adopce
pejska na dálku. Tzv. virtuální adopce. Vyberte si některého pejska, kterého má náš spolek v péči doživotně,
neboť většina těchto našich ,,stálic,,
byli odebráni z nevhodných podmínek a ve špatném zdravotním stavu.
Někteří z nich mají zdravotní problémy a jsou do konce života odkázáni
na léky. Jiní z důvodu jejich špatného
psychického stavu se pak stali našimi
stálými obyvateli. Veterinární péče
a náklady na pobyt je finančně velice náročná a pro tyto pejsky nemáme jiný zdroj financování, než právě
od dobrovolníků. Velká část těchto
pejsků měla být i utracena z důvodu
agrese. U nás však našli trvalý domov,
lásku a dostali možnost důstojně dožít v přijatelných podmínkách a pocitem, že na ně všichni nezanevřeli
a neodsoudili je. Vždyť právě lidi
můžou většinou za jejich zkaženou
povahu. A pokud si vyberete pejska,
který je stále v nabídce, stanete se jeho

adoptivním rodičem po dobu, než najde nový domov a poté bude na Vás,
zda si vyberete pejska nového. Takto
vybranému pejskovi tak můžete měsíčně přispívat na krmení, veterinární
péči anebo mu zaslat hračku či mlsky.
Každou sobotu, kdy máme veřejné
venčení pejsků (10:00 – 12:00hod.)
můžete za pejskem také přijet a pokud to jeho povahové vlastnosti dovolí, vzít ho ven na procházku. K virtuální adopci od nás obdržíte Adopční
certifikát, kde bude uvedeno jméno
virtuálního páníčka a pejska, kterého
budete podporovat. Částka, kterou
budete přispívat je na Vás a Vašich
možnostech odvozená také dle velikosti a náročnosti konkrétního pejska. Můžete se také domluvit společně
jako parta (třída, kolegové v práci, kamarádi) a pejska adoptovat společně.
V případě zájmu a dotazů nás kontaktujte.
PSÍ DOMOV LUKAVICE
Tel. 608 524 973
utuleklukavice@seznam.cz
fb: utuleklukavice

Bližší informace podá:
Jan Birke, starosta města Náchoda,
email: j.birke@mestonachod.cz

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

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

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

dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka

bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadujeme

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

vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví

výhodou znalost zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, z. č. 128/2000 Sb., v platném
znění, z. č. 500/2004 Sb., v platném znění

praxe ve veřejné správě výhodou

aktivní řidič výhodou

znalost práce na PC

komunikativnost, vstřícný přístup k občanům
Nabízíme

pracovní poměr na dobu neurčitou

nástup do pracovního poměru dohodou

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

5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek na dovolenou,
pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce
MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 31. 7. 2018.

V finále výběrů Okresních fotbalových svazů je Náchod „stříbrný“
OFS Náchod reprezentovali:
FK Jaroměř - Kašpar Roman, Karel Jiří, Libich Matyáš; MFK Nové
Město nad Metují – Matouš Pavel,
Kuřátko David, Lácha Matěj; Slovan
Broumov – Heerkens Joeri, Netík
Martin, Hovorka Lukáš; TJ Červený
Kostelec - Kašpar Adam, Panchartek Jonáš; SK Rozkoš Česká Skalice – Krátký Damián, Vítek Denis;
trenéři Petr Havlík, Tomáš Balucha;
vedoucí družstva Petr Vítek

„Po suverénním vítězství v semifinále jsme odjížděli na finále do
Prahy na kategorii U 12 s očekáváním, zda budeme i tady konkurenceschopní. Celý turnaj měl výbornou
úroveň a všechny týmy hrály atraktivní útočný fotbal se spoustou šancí
a krásných gólů. 2. místo v ČR v této
kategorii je historickým úspěchem
pro náš malý okres“, říká Petr Vítek,
předseda OFS Náchod. „Obrovské
poděkování hráčům, kteří vydrželi

až do kategorie U12 a pochopili filozofii trenérů a utvořili perfektní
partu, která táhla za jeden provaz.
Děkujeme za podporu rodičů, kteří se sjeli na finále v hojném počtu
a hráčům vytvořili takřka domácí
prostředí. Poděkování patří také
mateřským klubům, které odvádějí
kvalitní práci s mládeží, která přináší vytoužené ovoce.“ dodávají trenéři Petr Havlík a Tomáš Balucha.
(redakčně kráceno)

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
BYTY
*Hledám pronájem bytu
2+1, 1+1 nebo 1+kk v Novém
Městě n. M. SPĚCHÁ. TEL.:
703 572 959
*Pronajmeme byt v N. Městě
n.Met. -větší garsonka, vhodné
pro jednu osobu, klidné bydlení
v novostavbě na pěkném místě,
nájem včetně energií 7.400,-, kauce 20 tis, pokud možno bez pejska
a dlouhodobě, tel.775 182 793
*Slušný, pracující pár hledá
pronájem bytu 2+1 nebo 2+kk
v lokalitě Plhov nebo CDS, ulice
Kladská. TEL.: 737 83 83 68
* Prodám byt 3+1 Červený
Kostelec, Koubovka, v OV,
pěkný, tichý, slunný s balkonem, vlastní ústř. Topení T.P. +
EL k okamžitému nastěhování,
bez investic, inf. Včetně foto
poskytnu na požádání nabídky
na byt3.1ck@seznam.cz
* Pronajmu byt 3+1 96 m2 v Horním Dřevíči, nájem 5800,-Kč
v ceně poplatky za vodu, tv, internet, mimo el. energie. Byt část.
vybaven. TEL.. 604 643 843
*Pronajmu byt 3+1 v Náchodě.
Po rekonstrukci. Nájem 9000 bez
energií, kauce 18000. Jen vážní
zájemci. Tel. 705 259 716
*Pronajmu pěkný byt 3+1 v Náchodě, 5 minut od centra, v klidné
zóně, nájem 10000 Kč + energie,
kauce 30000 Kč. Tel. 602 795 833,
731 119 321.
*Pronajmu dlouhodobě byt 3kk
v RD v centru Náchoda, částečně zařízen, nájem 6000 + energie.
Bez zvířat. K nastěhovaní od 1. 8.
Tel. 608 763 882.
*Pronajmu družstevní byt
4+1 (94m2) po celkové rekonstrukci, zvýšené přízemí,
balkón. Lokalita: Náchod, sídliště Plhov. Dlouhodobý pronájem 3 a více let, pouze seriozním zájemcům. Kontakt:
nachodbyt@gmail.com
*Prodám družstevní byt 3+1
v Náchodě v nízkoenergetickém
domě s vlastním parkovacím
stáním. Kontakty 730 517 357,
733 131 189
*Prodám byt Náchod Plhov 4+1
77m2 info mail stransky.mirek@
centrum.cz
* Pronajmu byt 1+1 ve Velkém
Poříčí, podkrovní, 200 m od náměstí, po rekonstrukci, kuch. linka, sporák, nájem + služby 6500,Kč, kauce. TEL.: 603 49 54 79
* Koupím byt 4+1 min. 75 m2
v Náchodě. Děkuji za nabídku,
příp. nabízím rychlé jednání.
TEL. 608 519 126

NEMOVITOSTI
*Dlouhodobě pronajmu garáž
v Komenského ul. v Náchodě za
1100 Kč/měs. Tel.: 775 677 169
*Koupím pozemek nebo nemovitost na přestavbu v podhůří
Orlických hor. TEL: 608 66 77 30

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Prodám pozemek vedený jako
zahrada a i stavební parcela.
Pozemek je v lokalitě CHKO
Horní Dřevíč u Stárkova a má
1094 m2. Lze tady postavit zděný
dům, roubený dům atd. Krásné a klidné slunné místo. Jsou
tam okrasné tuje, ovocný strom
bluma a okrasné stromy. Je tam
i malá chatka na nářadí a odpočinek. Cena dohodou. Info na tel.
606 139 730
*Nabízíme pronájem nově zrekonstruované chalupy. Nachází
se v obci Říčky v Orlických horách v turisticky oblíbené oblasti.
http://www.e-chalupy.cz/orlicke_hory/chalupa-ricky-ubytovani-dominika
* Prodám stavební pozemek
s protékajícím potokem 2500 m2
na okraji obce Dolní Radechová.
TEL.:608 66 77 30
*Prodám rodinný řadový dům
v lokalitě Broumov – Spořilov. Cena dle dohody. TEL.:
732 552 773
*Koupím les i s pozemkem.
Může být malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem. tel.:
773 585 290
*Prodám dům - chalupu s pozemkem 1300m2, k celoročnímu
využití, v rekreační oblasti Ratibořic u České Skalice. Dispozičně
4+1kk, koupelna, půda, garáž, dílna se sklepem, studna atd.. Nutno
vidět, volat mezi 10-18 hodinou
na tel. 736 769 381.

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Nebytové prostory k pronájmu - Hronov, centrum, blízko
ČS, 54m2, zrekonstruované, WC,
umyvárka, měsíčně cca 5.600,včetně služeb. Tel.774 846 099
*Prodám zavedenou prodejnu
potravin v ideální lokalitě ve
Velkém Poříčí (kousek vlaková i autobusová zastávka, škola
a školka) s kompletním vybavením, bez nutnosti větších investic.
Dále prodám byt 3+1 79 m2 v bytovém domě, ve kterém se nachází i obchod s potravinami. Pouze
vážní zájemci. Tel: 775 321 071
po 17 hod
* Prodám hospodu ve Vysokově,
zn. jakékoliv využití, navr. cena
1,5 mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK
NEVOLAT
* Pronajmu nebytové prostory na pěší zóně v Náchodě, Palackého 27. Prostor 14,5 m2 je vhodný
jako kancelář nebo obchod. Tel.
776 208 916

PRODÁM
* Prodám betonové pažnice
120x20x6 cm se železnou armaturou, cca 60 kusů, nepoužité,
cena dohodou. TEL.: 732 836 391
* Prodám levně autotrakční lehátko. Tel. 604 699 888
* Prodám palivové dřevo
550 Kč za m3 i s dovozem. Tel.
702 611 187
*Prodám vepřové půlky, krmeno
beze směsi. Volat po 20. hodině
773 914 858

Tel./Fax: 491 424 522

KOUPÍM
*Koupím mačkač obilí nebo válcový šrotovník. Zn. Rousek, Slavík,... Mob: 739 711 628
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy,
staré fotografie, reklamní fotografické materiály.TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní díly na hodinky PRIM pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky,
strojky a další díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky,
uniformy, vyznamenání i z období socialismu v jakémkoli stavu.
TEL.:603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích.
TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince
a bankovky, pohlednice a známky. TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30
* Koupím staré, nepotřebné
i poškozené věci. Hračky zn.
ITES, KDN aj.. vláčky TT, HO,
MERKUR aj. aj., starožitný
a chromovaný nábytek, hudební nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, automoto díly,
atd.. Než něco vyhodíte, volejte
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, knihy, celé
knihovny, pohledy, známky,
plakáty, aj. papírový materiál,
bankovky, mince, LP desky,
CD atd. TEL.: 777 579 920

RŮZNÉ
*Hledám seniora pro doprovod
na volnočasové chvíle. Náchod
a okolí. Mobilita vítaná. TEL.:
606 794 889
* Hledám spolupracovníka na stavební práce. Tel.
606 643 635
*DOUČOVÁNÍ. Nabízím individuální doučování školních
předmětů. Zaměření na přípravu do školy, doplnění učiva a motivaci ke vzdělání. Tel.:
776 308 701; vlckova.d@post.cz
* Provádím řemeslnické práce: zednické práce, nátěry,
malby, voda + odpady v PVC
atd. TEL.: 702 611 187
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

*Prodám suché dubové fošny +
prkna. Mob.774 308 086
*Prodám klavír - křídlo značky Petrof. Cena dohodou. Tel.
602 795 833, 731 119 321.

str.

* Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod.
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel.
777 803 359
* ZDARMA nabízím stavební
suť, vhodné na zavážku. Nejlépe Česká Skalice a okolí. TEL.:
724 012 104
* Hledáme brigádníka na stavební práce. Kontakt 602 474 737
* V Bohuslavicích n. Met.
vystoupí muzikálový zpěvák
Bohuš Matuš, v sále bývalého kina 8. 9. 2018 od 17,00
hodin. Rezervace vst. mob:
774 322 080
*Výprodej pletací a háčkovací příze. Každou středu od 18
do 20 hodin. Náchod, Janáčkova 803 (Raisova), 1.patro
*Hledám na výpomoc pána
na drobné opravy aut. Nejlépe
v důchodu. Tel.608 884 797

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
*Nabízím britská koťata bez PP:
dva kocouři modří, kočka modrá
a kočka modrobílá. Možno vidět.
Info na tel. 604 237 835.

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

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10
PŘIJMEME ŠIČKY
– MOŽNOST I DOMÁCÍHO
ŠITÍ. STROJ POSKYTNEME.
TEL.: 777 737 124

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

604 687 554
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
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

ZATEPLOVÁNÍ a OPRAVY

ROVNÝCH STŘECH
Tel. 739 363 920

HOTEL HRON
v Náchodě

přijme do svého kolektivu

KUCHAŘE

SEKÁNÍ TRÁVY
608 338 758

mzda až 30 000,- Kč
hotelhron@hotelhron.cz
Tel.: 737 261 570

RODOKMENY!

Koupelny - Interier

CHCETE ZJISTIT, KDO BYLI VAŠI PŘEDKOVÉ?
NECHTE SI SESTAVIT RODOKMEN.
Tel. 702 015 784, www.rodokmenyzdenka.cz.

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

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

PŘIJMEME PRACOVNICI
NA STŘIHACÍ STROJ
TEXTILU (CUTER).
Možné i na zkrácený úvazek.
Pružná pracovní doba dle
dohody. Telefon 777 737 124

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



www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 9. 2018 r.
Bydlení hotelového typu vhodné pro seniory,
jejichž zdravotní stav nevyžaduje nepřetržitou kompletní
sociální péči, ale potřebují vhodné bydlení a dostupné,
spolehlivé a kvalitní služby k vedení samostatného života.

PŘIJÍMÁME REZERVACE
NASTĚHOVÁNÍ OD 15. 9. 2018

PODØEZÁVÁNÍ
izolacenachod@email.cz
608 354 780

ALKALIS Senior Rezidence
Na Chocholouši 409, 549 31 Hronov
tel.: 730 578 292, e-mail: info@alkalisrezidence.cz

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE

www.alkalisrezidence.cz

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
BAZÉNOVÁ CHEMIE až -50 %
JŠÍ
MULTI TABLETY 5v1 199,- /kg LEVNĚNA
Ž
NE
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

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

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

str.

9

146
168

SLEVA

...bez vrásek na duši

Tel./Fax: 491 424 522

Ů

Hospůdka Na návsi
ve Velkém Dřevíči
NABÍZÍ PRÁCI KUCHAŘI,
který má rád svoji práci.
Jako bonus nabízíme zajímavou
prac. dobu a možnost bydlení
přímo nad hospůdkou
za zvýhodněných podmínek.

Vážení čtenáři a čtenářky
Je pravdou, že energie ať chceme či nechceme jdou
nahoru, a nevypadá to, že by se v příštím roce situace
zlepšila. V dnešní době platí pořekadlo, že o peníze jde
v první řadě, platí to i v případě ceny energii, a tohoto
pořekadla se chytli někteří dodavatelé a chtějí nalákat
zákazníky do smluv, které pro ně nejsou výhodné.
Ráda bych Vás upozornila na dodavatele kteří slibují
na dnešní dobu velmi nízkou cenu, ať už elektřiny nebo
plynu. Na trhu se objevili takzvané retenční smlouvy, kdy
je zákazníkovi nabídnuta cena za elektřinu 890,- a to na vysoký i nízký tarif,
a u plynu 498,-. Protože mě velmi zajímalo v čem bude zádrhel u těchto dovolím
si nazvat nesmyslných cen, rozhodla jsem se pro Vás získat informace.
Dostala se mi do ruky smlouva a již jsem pochopila, proč můžou tak nízkou
cenu dát.
1. smlouva na 36 měsíců
2. GARANCE CENY POUZE NA 1 ROK!!!!!
3. k novému dodavateli musíte přejít do 6 měsíců od podpisu smlouvy.
Shrnutí pro Vás, první rok, pokud se Vám podaří ukončit závazek u stávajícího dodavatele do 6 měsíců, budete mít skutečně nabízenou cenu, ovšem Vy
se ale upíšete na 36 měsíců!!! Garantovanou cenu však máte pouze na první
rok, další 2 roky Vám dodavatel zvedne cenu třeba trojnásobně aby se mu
vrátil ten rok který jste měli za velmi nízkou cenu.
Závěr je že vlastně neušetříte vůbec nic, ba dokonce proděláte a je vždy proto
potřeba pečlivě prostudovat danou nabídku. Pokud budete potřebovat jakoukoliv radu neváhejte se na mě obrátit.
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

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

Vaše nabídky očekávám
na tel. 608 213 154 p. Vajsarová

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK

Cestovní kancelář SONA
hledá do Itálie

Strojní podřezání
Chemické injektáže

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

KUCHAŘKY
A POMOCNOU SÍLU
do kuchyně

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

na jednotlivé turnusy
v měsíci srpnu.
Podrobné informace v naší
kanceláři v Náchodě,
ul. Poděbradova 211
nebo 602 44 85 87.

...bez vrásek na duši

Bavoráci na Rozkoši
V nově otevřeném domě seniorů v Hronově
nabízíme pronájem komerčních prostor pro využití

KADEŘNICTVÍ
PEDIKÚRA / MANIKÚRA
KOSMETIKA / MASÁŽE
Komerční prostory jsou zkolaudované
pro výše uvedené poskytování služeb a jsou částečně vybavené.

ALKALIS Senior Rezidence
Na Chocholouši 409, 549 31 Hronov
tel.: 730 578 292, e-mail: info@alkalisrezidence.cz

www.alkalisrezidence.cz

Náš titulek rozhodně neznamená, že by se na přehradu Rozkoš
u České Skalice chystala nějaká větší výprava pánů v kloboučcích a bílých podkolenkách. Pravda však je,
že z Německa (potažmo Bavorska)
něco přijede. „Bavorák“ je totiž hojně rozšířené pojmenování pro vozy
značky BMW, které vyrábí - Bayerische Motoren – Werke se sídlem
v bavorském Mnichově. V areálu
ATC Rozkoš proběhne v termínu
17. 8. – 19. 8. sraz příznivců vozů
BMW E34, které byly vyráběny
v letech 1987 – 1996. „Gute reise“
na Rozkoš!

V Hradci Králové se diskutovalo
o dostupném bydlení
Další z kulatých stolů, tentokrát
na téma dostupné bydlení, řešil velký problém současnosti, a to nedostatek bytů ve vlastnictví obcí, které
by mohly sloužit jako startovací byty
pro mladé rodiny. „Přínosné bylo,
že se debaty zúčastnili i starostové
měst, konkrétně Červeného Kostelce
- Ing. Rostislav Petrák a Dobrušky Ing. Petr Lžíčař. Zejména dobrušský
starosta je s problematikou dobře

obeznámen, když jeho město sousedí
s rozvíjející se průmyslovou zónou
Kvasiny. Výstavba nových bytů se
točí kolem nedostatku volných pozemků a podpory státu. Nicméně jde
i o vůli obecních samospráv vidět dál
než za pomyslný horizont čtyřletého
volebního období“ říká Mgr. Milan
Školník z Katedry politologie FF
UHK, který kulatý stůl moderoval.
(foto archiv MŠ)

www.novinyecho.cz

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

veškeré
stavební práce,
hydroizolace,
půjčování lešení
zemní práce, doprava
(kontejner + hydraul. ruka),
instalatérské a topenářské práce

NOVĚ

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

NABÍZÍME PRODEJ
PŘÍRODNÍHO KAMENE
RŮZNÝCH BAREV

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981

HLEDAJÍ DOMOV
SISINKA je asi 3letá kočička, která se našla společně s koťátky v kolejišti. Všichni
jsou moc hodní a přítulní. Sisinka i koťátka jsou naučeni na kočkolit. Koťátko
s rankou na hlavě je již veterinárně ošetřeno a pomalu se rána hojí.
BADY je 10letý kokřík, který žil u psychicky nemocného člověka, který ho neustále zavíral a moc se nestaral. Badyho
se konečně podařilo dostat do útulku,
tak nic nebrání tomu hledat nový domov.
Bady je moc hodný pejsek.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

SQUASH CENTRUM
NÁCHOD

tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra

BARY A JEHO PŘÍBĚH
BARY se k nám dostal jako odrostlé štěňátko poté, co ho rodina pořídila babičce na chalupu a Barýsek jim
trochu přerostl (fyzicky i psychicky).
Uvázali ho na řetěz a tam stále rostl
a divočel, až se jednou utrhl a choval se jako „urvaný ze řetězu“ a tak
ho přivezli k nám. Byl to psí puberťák, který nic neznal a na všechno si
musel postupně zvyknout. U nás si
zvykl na své tři ošetřovatelky, které
bere za svou smečku a nade vše je
miluje. K ostatním lidem se chová
agresivně a nepřístupně. Však je to
také kříženec středoasijského pasteveckého psa a tak má prostě „svoje
lidi“ a ostatní jsou pro něj cizí. Kdyby
nebyl Bary u nás, byl by dávno utracen, přitom není zlý, pouze se chová
tak, jak bylo toto plemeno vyšlechtěno. U nás si užívá vycházky po okolí, miluje válení v trávě, vodu, bláto,

mazlení a dobré jídlo... Života si užívá naplno a poznává vše, co z pohledu ze řetězu nemohl. Bary je vhodný
pejsek k adopci na dálku…
Více čtěte na str.7
Psí domov Lukavice,
tel. 608 524 973,
utuleklukavice@seznam.cz,
fb: utuleklukavice

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Petrovické zatáčky
V Polici nad Metují proběhne
(4. 8 nebo 5. 8. - v závislosti na počasí) již desátým ročníkem akce
Petrovické zatáčky. Její hlavní
částí bude od 15.45 hodin Hobby
závod pro děti i dospělé na koloběžkách.

Povodeň jako
téma výstavy
V prostorách dobrušského kina
proběhne v termínu 16. 7. – 31. 8.
výstava připomínající rok 1998,
kdy Dobrušsko postihly katastrofální povodně. Výstava je přístupná
v provozní době kina. Připomeňme, že povodeň ve Východních Čechách v roce 1998 zasáhla přes 30
obcí. Zemřelo při ní šest lidí, sedmou (nepřímou) obětí se stal dobrovolný záchranář.
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

Náchodští gymnazisté úspěšní na Robotickém dni
Patnáctého ročníku mezinárodní
soutěže Robotický den se v Kongresovém centru v Praze v červnu zúčastnilo dvanáct studentů náchodského
Jiráskova gymnázia. Jde o největší
robotickou soutěž v České republice
a pravděpodobně i ve střední Evropě.
Naši studenti soutěžili s roboty postavenými ze stavebnic Lego Mindstorms EV3. Největší úspěch měl tým
Madietas v soutěži Puck Collect KIT.
Jeho robot PuckRaptor Mk.II (autorů
Kurta Hartmanna, Tomáše Haka, Víta
Levinského a Miroslava Jarého) získal
první místo a robot Abactor (Pikman
Jan, Brychta Adam, Filip Štěpán) místo druhé. Soutěž spočívá ve sbírání
jedné ze dvou barev puků, naložení
a odvezení do „skladiště“ – barevně
vymezené plochy. Je to obtížná úloha, protože roboty se musí pohybovat
po vymezeném hřišti, rozpoznat barvu puku i skladiště, a navíc se musí vyhýbat soupeřícímu robotovi. Naši studenti soutěžili také v disciplíně Bear
Rescue, kde je úkolem najít v bludišti
plyšového medvěda a zachránit ho –
dovézt do výchozího bodu. Zde se tým
experiment #356 (Evheniy Vorokhta, Kryštof Veverka) utkal především
s pravidly a rozhodčími – zasloužil

by si druhé místo, bohužel však robot
ve finálovém zápase nedokázal uchopit medvěda a byl vyřazen. Podobně se
vedlo i dívčímu týmu Pickles (Alžběta
Jansová, Jana Možíšová) v disciplíně
Toy Cleanup, kde se jejich robot ve finálovém kole nešťastně zasekl v první zatáčce dráhy a také úkol nesplnil.
V této disciplíně bylo úkolem robotů
sbírat různobarevné kostky (představující rozházené hračky) a umísťovat
je na správná místa. Skvělé je, že se
v soutěžích čestně umístili i naši nejmladší, tedy žáci primy a sekundy.
Ačkoli jeli teprve získávat zkušenosti,
neskončili poslední a v robotickém

sumu postoupili z kvalifikace do vyřazovacích bojů. Že se mohlo dvoudenní
soutěže zúčastnit celkem dvanáct studentů, je i díky cestovnímu fondu zřízeného na gymnáziu právě pro takové
účely společností Saar Gummi Czech.
Účast na vícedenních soutěžích není
levnou záležitostí a mnozí studenti
by se bez podpory zúčastnit nemohli.
V případě Robotického dne by tak přišli o skvělou zkušenost a podívanou,
kterou nabízelo klání týmů z devíti
zemí s celkem 207 roboty.
RNDr. Jan Preclík,
Jiráskovo gymnázium Náchod,
foto Jan Preclík, Jan Geťko

K počátkům města Ruiny po bývalé Tepně zmizí, ale co dál?
Na dějiny České Skalice se můžete dívat z různých úhlů. Nejlepší je to
však „z gruntu“ (jak říká naše germanizovaná čeština), z fundamentu (jak
říkají latiníci) nebo od základů (jak
by lakonicky poznamenal kdejaký
stavebník). Tento pohled vám umožní
archeologie. Právě archeologické průzkumy České Skalice jsou základem
výstavy s názvem K počátkům města,
která se uskuteční v českoskalickém
Regionálním informačním centru
v termínu od 16. do 28. července.

Střípky historie hasiči z Meziměstí
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Meziměstí byla založena v roce
1910. V roce 1935 si pořídili do výbavy i malou motorovou stříkačku. Tu
však bylo nutné nějak k ohni dopravit,
proto hasiči spolupracovali s místním
uhlířem, který vlastnil nákladní automobil. Ohlášení požáru provázel
prý nejen signál Hoří!, ale i zaťukání
na okno meziměstského uhlíře. Zlí jazykové by jistě mohly tvrdit, že pokud
se k ohni blížila hasičská stříkačka tažená uhlířským vozem, nebylo jasné,
zda se jede hasit či přikládat…

Koncem června schválili náchodští
zastupitelé nákup pozemků za téměř
57 milionů korun (s DPH) po bývalé textilce Tepně. Jedná se o pozemky
o celkové rozloze 2,6 hektaru v centru
Náchoda pod zámkem s hromadami sutin, s jejichž odklízením začala
v těchto dnech firma Bezedos, která
vyhrála výběrové řízení za 7 milionů
korun. Vyčištěná plocha bude prozatím sloužit jako parkoviště. Následně
by měla být vypsána architektonická
soutěž, kde architekti navrhnou, co
na ploše vznikne.

A právě nyní dáváme prostor Vám, čtenářům Echa a Náchoďákům, které to
zajímá, vyjádřit svůj názor a představy
a odpovědět na naši anketní otázku:
Jak by město Náchod mělo nejlépe využít pozemky po bývalé Tepně?
Vaše nápady a náměty zasílejte
na e-mail: tepna@volbapronachod.
cz, vkládejte na www.facebook.com/
VolbaProNachod nebo posílejte SMS
na číslo 776 59 66 06. O výsledcích
ankety budeme informovat v dalším
vydání Echa.
Foto: Archiv města Náchoda

