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

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK
TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY
EMIPO, BELMIL, KARTON P+P
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Úřad „na petlici“
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Prázdninovému provozu a období čerpání dovolených se přizpůsobují nejen firmy, ale i úřady. Tak
například Městský úřad v České
Skalici vydal upozornění, že v období července a srpna bude každý
pátek uzavřen.
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KAMENICE 142,
PLHOVSKÁ 339, NÁCHOD
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Oprava komunikace sice znemožnila
tradiční příjezd do Nového Města nad
Metují – z Krčína (směr od Rychnova
nad Kněžnou). Jak se nám však podařilo zjistit, čerpací stanice OD IMPRO,
byť v omezené dostupnosti, je stále
v provozu. Foto echo
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Tip na výlet: na svačinku k Ďáblovu kyji
Polské pohraničí je plné památek
i zajímavých přírodních monumentů.

1.

Jedním z nich je i tzv. Ďáblův kyj (foto
č.1), který najdete těsně u silnice spojující Mieroszów s Krzeszówem. Ačkoli vypadá jako dílo lidských rukou, je
tento pískovcový monument o výšce
8 metrů dílem přírody. Lidé na něj
pouze osadili tabulku upomínající
na napoleonské války (a přidali rovněž stoly a lavice pro možné cestovní
občerstvení či jen rozjímání). Váže
se k němu zajímavá legenda... Prý
ve dvanáctém století, když cisterciáčtí mniši stavěli v nedalém Krzeszóvě
klášter, ďábla to velmi rozlobilo. Rozhodl se „bombardovat” klášter právě
tímto pískovcovým monumentem. Jak
si prý tak letěl směr Krzeszów, před
cílem mu došly síly a kámen upustil.
O tom, že klášter stále stojí, se můžete
přesvědčit. Nyní je to působivý komplex, kterému vévodí krásná bazilika
(foto č.2). O její výzdobu se zasloužil

i český sochař Maxmilián Brokoff.
Text a foto Mirek Brát

Horolezecký festival

2.

Voda v bazénu ás
ko od n
Vás ochladí, vín
Vás osvěží…

Rok se s rokem sešel a opět se
blíží další ročník Mezinárodního
horolezeckého filmového festivalu
v Teplicích nad Metují. Proběhne
letos opět jako soutěžní přehlídka
profesionálních a amatérských filmů
s horolezeckou tématikou v termínu
od 23. do 26. srpna. Chybět nebude
ani zajímavý doprovodný program.

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

Město Police nad Metují hledá
nové veřejné zdroje vody. Nově je
tak obnovován a analyzován zdroj
vody na Malém Rynku, který čerpá
pumpa z hloubky 12 metrů. Průzkum ukázal, že vydatnost tohoto
vodního zdroje je 8 krychlových
metrů vody za den.

paní Michaela Grimová,
rozená Hermanová.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají rodiče,
synové a sestry.

IP
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info: 777 602 884
www.realityeu.com
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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 788m2.

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 690 000,- Kč
Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky ..................................... 5 500 000,- 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

Fettersova monografie o spisovatelovi Vratislavu Blažkovi (1925-1973)

VZPOMÍNKA
Dne 30. července 2018 by se dožil 95 let

pan František Flaška z Bělovse
13. března 2018 uplynulo 10 let,
kdy jsme se s ním naposledy rozloučili.
Stále vzpomíná dcera Věra
a syn Jiří s rodinami

Klienti a pracovníci PDZ doporučují výlet na Ostaš
skvělou příležitost strávit den aktivně, protáhnout svá těla a poznat se
lépe s ostatními. Jeden z klientů, pan
Mirek říká: „Ostaš mě okouzlila, je
to krásné místo, které rozhodně stojí
za to navštívit. Den jsem si moc užil,
viděl jsem něco nového a popovídal
si s ostatními.“ Pracovníci pořádáním výletů a dalších aktivit dávají
možnost lidem s duševní nemocí
strávit den neobvyklým způsobem,
setkat se s lidmi s podobným osudem, prožít společné zážitky a navázat nová přátelství.

Sraz Jizbic z ČR
Dne 23. června na Jizbici u Náchoda proběhl již 3. ročník setkání obcí
nesoucích název Jizbice. Pro hosty
z obce poblíž Nymburka byl připravený bohatý program. V místním hostinci u Martina Kubelky proběhl slavnostní oběd za účastí radního města
Náchoda Marka Dvorského. Po obědě jsme se všichni přesunuli na místní

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Voda z „Malého Rynku“

Dne 25. července uplynulo 10 smutných let,
kdy nás v 38 letech opustila

Sociální pracovníci Péče o duševní zdraví střediska Náchod pořádají pravidelné klubové aktivity
pro klienty. V létě využívají hezkého počasí k pořádání aktivit v přírodě na čerstvém vzduchu.
Na začátku prázdnin podnikli
výlet na Ostaš. Výletu se účastnilo 6
uživatelů služeb z Náchoda a Broumova. Všichni se společně sešli v Pěkově a zamířili do skal. Proplétali se
mezi balvany bludiště skalního města a na vrcholu si užívali nádherný
výhled. Výlet všichni hodnotili jako

e-mail: echo@novinyecho.cz

hřiště, kde se ujal slova starosta dobrovolných hasičů Petr Břenda, oficiálně
přivítal i starostu města Náchoda Jana
Birke, krajského radního Pavla Hečka,
starostku obce Jizbice Evu Pacltovou,
předsedu osadního výboru Jana Dršku a zastupitele města Náchoda Františka Majera. Následně jsme na za naši
obec předali dary všem přítomným.

Knížka, jejíž vydání podpořilo město Náchod, splácí dluh spisovatelovi,
dramatikovi, filmovému scenáristovi, humoristovi, autoru satirických
komedií, autorovi písňových textů,
tak trochu bohémovi a karbaníkovi
Vratislavu Blažkovi, rodákovi z Náchoda, kde spatřil světlo světa dne
31. srpna 1925, aby posléze před
45 roky ve 48 letech dne 28. dubna
1973 zesnul v exilu v Mnichově. To
vše se dozví čtenář nové knihy s názvem „ Mariáš v Beránku. Náchoďan
Vratislav Blažek“, kterou zpracoval

Požehnání kostelům
Na Broumovsku probíhá rekonstrukce dvojice kostelů: kostela sv.
Jakuba Většího v Ruprechticích
a kostela sv. Michaela Archanděla
ve Vernéřovicích. Rekonstrukce za 32
milionů korun zaplatí zdroje z Evropské Unie s pomocí Královéhradeckého kraje a pana Františka Kociána.
A protože nikdy nemůže škodit, zajistit si pro rekonstrukci svatostánků
i vhodnou podporu „tam nahoře“,
opravám kostelů požehnal i arciopat
Kláštera Břevnov Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
Po výměně darů jsme šli společně zasadit v pořadí druhou jizbickou růži
na náves. A jelikož je u nás zvykem
si to odpracovat od A do Z, tak se
Petr Břenda, Jan Birke, Eva Pactlová,
Pavel Hečko a Marek Dvorský chopili nástrojů a společně vykopali a následně zasadili jizbickou růži. Druhou
růži jsme na oplátku darovali Jizbici
u Nymburka, kde bude vysazena vedle
původní růže z loňského roku. Po oficiální části probíhala volná diskuze
na hřišti s chutným občerstvením až
pozdních hodin. Padla zde myšlenka oslovit i další Jizbice ve světě. Tak
uvidíme, zda se to v budoucnu zrealizuje. Součástí odpoledne byl i dětský den, kterého se účastnilo cca 50
dětí. Chtěli bychom poděkovat všem
hostům, sponzorům. Jmenovitě: společnosti Atas elektromotory Náchod,
Primátor Náchod, Královehradeckému kraji, městu Náchod a Pekárnám
U Zvonu.
Petr Břenda – starosta SDH Jizbice,
foto Marek Dvorský

85letý literární historik a spisovatel, magistr Aleš Fetters, emeritní
profesor z Náchoda. Pozoruhodnou
knihu vydala Dr. Eva Koudelková
ve svém nakladatelství Bor v Liberci. Čtenář ocení čtivý styl 20 kapitol ve třech samostatných oddílech.
První část je biografická. Druhá nazvaná Literární příloha a třetí Bibliografie a literatura. Knihu, vycházející při příležitosti 45. výročí úmrtí
Vratislava Blažka, doprovází množství obrazových dokumentů, z nichž
některé jsou tiskem zveřejněny

vůbec poprvé. Tato Fettersova kniha obsahuje velké množství zajímavých a troufám si říci - i objevných
fakt, informací a událostí ze života
náchodského rodáka a bouřliváka.
Proto i symbolický atraktivní název
„Mariáš v Beránku“. Knihu mohu
doporučit k zakoupení i k přečtení.
Aleš Fetters ke svým několika publikacím o slavném náchodském rodákovi Josefu Škvoreckém nyní přidal
další hodnotnou a přínosnou monografii.
PhDr. Jiří UHLÍŘ
(redakčně kráceno)

FOLKOVÉ SOBOTY
NA MLEJNĚ
Na akci Vás srdečně zvou Posezení na mlejně a Správa NKP Státní zámek Ratibořice

ZAČÁTKY VŽDY VE 14.00 hodin
4. 8. – A. M. Úlet – Moravičany
11. 8. – V. Troníček Trio – Pardubice
18. 8. – Přístav – Brno
25. 8. – Strunovrat - Slatiňany
Vstupné: zakoupením alespoň jednoho koláče přispějete nejen na pořádání akce,
ale i na opravy a údržbu Rudrova mlýna. Děti zdarma

Prvorepublikový den v Jaroměři
Dne 18. 8. 2018 se v Jaroměři
v Masarykových sadech uskuteční
Prvorepublikový den v Jaroměři.
Akce bude laděna v prvorepublikovém stylu a bude tak probíhat
v duchu starých časů.
Návštěvníci se mohou těšit
na dobové stánky, swingové a jazzové kapely či flašinetáře. Chybět
nebudou dobové scénky na pódiu či
pestrý doprovodný program, který
bude pro návštěvníky překvapením.
Celá akce pak vyvrcholí národně laděným ohňostrojem.
Akce, která se bude konat na počest 100. výročí založení Českoslo-

venska, bude mít volné vstupné.
Pořadatelé budou potěšeni, když
návštěvníci přijdou oblečeni ve stylu první republiky. Projekt zajištuje Město Jaroměř ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem
v Jaroměři a s Městským muzeem
v Jaroměři. Projekt je také finančně
podpořen Královéhradeckým krajem.
Informace o akci budou průběžně upřesňovány na webových stránkách pořadatele – www.jaromer-josefov.cz a na facebookovém profilu
města Zpravodaj města Jaroměře.
Mgr. Markéta Drahorádová

Soutěž mladých zdravotníků
Již po dvacáté organizovala naše Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod
okresní kolo Soutěže mladý zdravotník. 24. května se
za vydatné pomoci paní ředitelky Lenky Zelené a členek

Oblastního spolku Českého červeného kříže uskutečnilo klání 7 tříčlenných hlídek ze 4 škol.
Mladí zdravotníci porovnávali své vědomosti nejenom ze
základních zdravotnických znalostí a historie Červeného
kříže, ale bylo nutné uspět i v praktických dovednostech
při resuscitaci zraněného, zastavení krvácení, ošetření
popálenin a znehybnění zlomeniny. Naše škola se umístila na 3. místě za žáky z Dobrušky a České Skalice.
Finančně byla soutěž podpořena odborem školství Královéhradeckého kraje a všichni soutěžící byli za své výkony oceněni.
Velice děkujeme firmě Řeznictví Mareš, která sponzorsky poskytla pro všechny soutěžící pohoštění.
14. 6. 2018 klání zdravotníků pokračovalo na krajské
soutěži v Úpici, kde žáci naší školy obsadili mezi soutěžními hlídkami krásné 5. místo.
Všem mladým zdravotníkům děkujeme a přejeme jim
hezké prázdniny.
Mgr. Zdeňka Říhová,
učitelka PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana, Náchod

...bez vrásek na duši

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

www.alkalisrezidence.cz
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Výuka se omezovat nebude

„Světlo pro historii“

V rámci optimalizace krajského
školství došlo v Náchodě ke sloučení
dvou středních škol, a to Obchodní
akademie a „stavebky“. Novou ředitelkou Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie, Náchod
se na základě výběrového řízení stala
od 1. července RNDr. Věra Svatošová,
kterou jsme požádali o krátký rozhovor.
* Paní ředitelko, co pro obě střední
školy sloučení znamená a dojde k nějakému omezení výuky na školách?
Sloučení znamená především organizační změny v oblasti řízení. Všechny součásti nové školy (škola, školní
jídelna, domov mládeže) budou fungovat i nadále. Sloučená škola bude zajišťovat samozřejmě hlavně teoretickou a praktickou výuku. Pod sloučený
subjekt však spadá také stravování pro náchodské střední školy v jídelně
v Raisově ulici a ubytování na domově mládeže.
O omezení výuky neuvažujeme. Stavebnictví patří v současné době mezi
perspektivní obory, kde v praxi chybí jak absolventi našeho maturitního
oboru tak vyučení zedníci, tesaři, klempíři či malíři. Stálý zájem je i o naše
absolventy oborů Obchodní akademie a Informační technologie. Jejich
teoretické znalosti ověřené praktickou činností ve fiktivní firmě jsou základem pro jejich velmi dobré uplatnění na různých pozicích ve firmách,
úřadech nebo v soukromém podnikání.
* V říjnových komunálních volbách se budete o přízeň náchodských voličů ucházet na prvním místě kandidátky nezávislých kandidátů „Volba
pro Náchod“. Na co byste se v případě zvolení do zastupitelstva chtěla
hlavně zaměřit?
Vzhledem k tomu, že se již přes 30 let pohybuji ve školství, je mojí prioritou školství, vzdělávání a výchova k zodpovědnosti v duchu hesla: „Účelem
vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím
více si uvědomíme, co ještě neznáme.“
Ráda bych podpořila především
školská zařízení, jejichž zřizovatelem
je město Náchod. V této souvislosti
jistě stojí za úvahu, zda se na radnici
nevrátit k vytvoření samostatného
odboru školství, který by se vyčlenil
z odboru sociálních věcí a školství
a mohl tak lépe reagovat na problémy náchodských škol a školek.

Nového venkovního osvětlení se
dočkal barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují
(s cenným gotickým vstupním portálem z 13. století). Osvětlení bylo
realizováno pomocí moderních
zemních svítidel LED PHILIPS
poskytujících teplou bílou barvu.
Podobná technologie se chystá
i pro osvětlení tamního Selendrova
sloupu a hřbitovní kaple Narození
Panny Marie.

Archeologové
v kolejišti
Jaroměřské železniční nádraží
prochází rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž celkové náklady by měly
činit úctyhodných 905 milionů
korun českých. Cíleno je nejen na
komfort cestujících, ale i na úpravy související s plánovanou vyšší
rychlostí vlakových souprav atd.
Rekonstrukce nádraží však otevřela
i prostor pro archeology, kteří zde
nacházejí cenné nálezy z dávných
věků – od pravěku, doby bronzové
až po epochu středověku.

Výměna
měřičů rychlosti
V Polici nad Metují – Pěkově se
staraly o bezpečnost silničního
provozu varovné měřiče aktuální
rychlosti. A budou se starat i nadále. Pouze staré dosluhující měřiče
nahrazují nové – na stejných místech. Ať už staré či nové měřiče, jejich funkce je pořád stejná: donutit
nás „trochu sundat nohu z plynu“
při průjezdu lokalitou Pěkova.

Ruiny po bývalé Tepně mizí, ale co dál?
V minulém vydání novin ECHO
jsme informovali o nákupu pozemků po bývalé Tepně městem Náchod
a současně jsme vyzvali čtenáře, aby
vyjádřili své představy, co by se s pozemky do budoucna mělo dít a jak
je využít. Z desítek vašich SMSek,
majlů a facebookových příspěvků
je patrno, že se v Náchodě jedná
o velké téma, které zajímá spoustu
lidí nejen z našeho okresního města. Ze zaslaných námětů lze obecně
vytvořit tři okruhy. První zahrnuje
skupinu názorů pozemky zastavět.
Například byty, krámky, sportovní halou, multifunkčním kulturně
sportovním centrem, obchodním
centrem, nové komunikační propojení s Plhovem, atd. Druhá skupina
je pro vytvoření parku s rekreačním
využitím a třetí je pro to, nechat celou záležitost „uzrát“ a zatím na pozemcích nic neplánovat. Celou
záležitost nyní zjednodušíme a pokračujme v naší anketě. Otázka tedy

zní: Jaký je váš názor na další využití
pozemků?:
A) Zastavět
B) Zeleň a park
C) Do roku 2022
nic neplánovat

Nová parkovací plocha

Hlasovat pro A), B) nebo C) můžete opět na e-mail: tepna@volbapronachod.cz, na www.facebook.
com/VolbaProNachod nebo SMS
na telefonní číslo 776 59 66 06. O výsledcích ankety budeme opět informovat v příštím vydání ECHA.
Foto: Josef Pepa Voltr
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Vážení a milí čtenáři,
co bych měl naprosto přesně vědět a znát,abych podepsal správnou smlouvu s dodavatelem energií ?
1) Délka kontraktu s dodavatelem by měla být
stejná jako nastavení ceny za plyn nebo silovou
elektřinu. Pokud neznám cenu energií do konce smlouvy, je to navýsost špatná smlouva. Bohužel permanentně podepisujeme nevýhodné
dlouhodobé smlouvy, kde známe cenu energií
pouze na nějaké počáteční období smlouvy.
Optimální délka kontraktu dodávek je 12 měsíců.
2) Měl bych naprosto přesně vědět jak, kdy
a jakým způsobem mohu ukončit smlouvu.
Ideální je pokud dodavatel umožňuje ukončení
smlouvy nejen poštou, ale i elektronicky. Maximální lhůta pro ukončení by měla být ne více
než 3 měsíce před koncem smluvního vztahu.
O tuto oblast se obecně moc nezajímáme a tak
podepisujeme smlouvy s velmi zapeklitými
výpovědními podmínkami třeba : „smlouvu lze
ukončit min. 5 měsíců před koncem smluvního
závazku maximálně však 6 měsíců před koncem smluvního závazku“. Vy si to budete po třeba třech letech pamatovat ?
3) Zcela určitě bych měl vědět jakou cenu
za spotřebovaný plyn a silovou elektřinu budu
po dobu kontraktu platit. Neplést si s celkovou
platbou i s distribucí a ostatními regulovanými
složkami ceny. Ty dodavatel neovlivňuje ,o těch
rozhoduje Energetický regulační úřad (stát).
Jako odběratel před podpisem smlouvy musím
vědět kolik bude stát v Kč jedna MWh plynu
nebo jedna MWh silové elektřiny, většinou se
uvádí bez DPH.
4) Dnes neméně důležitou věcí , kterou bych
měl před podpisem smlouvy přesně vědět, je
zda a kolik budu platit za stálou měsíční platbu,
kterou dodavatelé váží na cenu plynu a cenu
silové elektřiny. V rámci konkurenčního boje
dodavatelů o zákazníky se čím dál častěji přesouvá zvyšování cen z oblasti zvyšování cen
za komoditu na zvyšování stálých měsíčních
plateb. A to v mnoha případech podstatně.
Zvláště důležité je to u běžných spotřeb do 30
MWh. Přeloženo, opticky je Vám nabídnuta relativně lepší ceny za komoditu než máte u současného dodavatele, ale pokud bychom k tomu
připočetli roční platbu stálého měsíčního platu,
tak zjistíte, že jste na tom úplně stejně a někdy
hůře. A přeci nebudete dělat změnu dodavatele, když tím nic nezískáte, ne ?

5) Ceny za plyn,
silovou elektřinu
a výši stálé měsíční
platby bych měl
znát od dodavatele vždy včas před
tím, než se mi prolonguje smlouva
a to nejméně 1
až 2 měsíce před
započetím ukončovací lhůty a to ze
strany dodavatele zcela automaticky. Obecně
cca 4 – 6 měsíců před koncem kontraktu.
6) TOTO VŠE VÝŠE UVEDENÉ PŘI UZAVÍRÁNÍ
SMLOUVY PO TELEFONU NEBO NARYCHLO
S „PODOMNÍM“ PRODEJCEM ČI „PORADCEM“
NENÍ MOŽNÉ ZVLÁDNOUT NEBO SE PLETU ?
PRO VŠECHNY ZÁKAZNÍKY JES ZAJIŠŤUJEME,
KONTROLUJEME A HLÍDÁME VŠE VÝŠE UVEDENÉ JAKO NAPROSTÝ ZÁKLAD A SAMOZŘEJMOST. PRO PŘÍKLAD : NA DALŚÍ ROK 2019 BUDOU MÍT VŠICHNI NAŠI ZÁKAZNÍCI SJEDNÁNY
SMLOUVY NA MAX. 12 MĚSÍCŮ S CENOU PLYNU
POD 550,-Kč/MWh BEZ DPH PLATNOU PO CELOU DOBU KONTRAKTU SE STÁLOU MĚSÍČNÍ
PLATBOU 0,-Kč PO CELOU DOBU KONTRAKTU
A S CENOU SILOVÉ ELEKTŘINY POD 1 000,-Kč/
MWh BEZ ROZDÍLU CENY ZA VT A NT A TO
NA JAKÉKOLIV DISTRIBUČNÍ SAZBĚ A OPĚT SE
STÁLOU MĚSÍČNÍ PLATBOU 0,-Kč, TAKÉ PO CELOU DOBU KONTRAKTU. 3 MĚSÍČNÍ UKONČOVACÍ LHŮTA JE NAPROSTÁ SAMOZŘEJMOST…
VŠICHNI NAŠI ZÁKAZNÍCI BUDOU ZAVČASU
INFORMOVÁNI PŘED ZAPOČETÍM UKONČOVACÍ LHŮTY O NOVÝCH CENÁCH A PODMÍNKÁCH
NA DALŠÍ OBDOBÍ ( NA ROK 2020 ).
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

Koupaliště Starkoč v akci
Nevíte kam o víkendu vyrazit? Máte
rádi živou hudbu, tančíte, nebo
rádi jen tak posedíte s přáteli? Potom jsou akce na Koupališti Starkoč
přesně pro Vás. Hraje se za každého
počasí a areál nabízí vyžití nejen
pro dospělé, ale také pro děti. A co
nás čeká? Nedělní odpoledne pro
všechny generace vždy od 15 hodin:
29.7.2018 – Simon a Kaněra
5.8.2018 – Fr-čí
12.8.2018 – Splav
19.8.2018 – Nádech

v srpnu se můžete těšit na dvě Benátské noci. A kdo nám bude hrát? Dvě
osvědčené kapely – 4.8.2018 v 19:30
- ČEDIČ a 25.8.2018 ve 20:30 PRORADOST. Více informací naleznete na internetových stránkách www.
koupalistestarkoc.wz.cz

Na Koupališti Starkoč však nejsou
jen hudební nedělní odpoledne,

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

KOTLÍKOVÉ DOTACE
2018
Město Náchod otevřelo novou
parkovací plochu v prostoru za házenkářskou sportovní halou – tzv.
„plechovkou“. Možnost zaparkovat
v této lokalitě ulehčí aktuálně situaci
i návštěvníkům náchodské nemocnice, pro které nyní standardní parkovací místa v nemocničním areálu
ubyla z důvodu stavebních prací.
Otevření parkovací plochy se zúčastnili náchodští místostarostové Ing.
Pavla Maršíková, Miroslav Brát, Ing.
Jan Čtvrtečka, tajemnice Městského
úřadu v Náchodě Mgr. Hana Mílová
a zástupce dodavatelské firmy Silvagro s.r.o. Jan Dlauhoweský. foto archiv

CÍLEM DOTACE JE NÁHRADA STÁVAJÍCÍCH STACIONÁRNÍCH SPALOVACÍCH
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Najdete nás i na Facebooku HANAKO CZ

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Katalog
„po osmdesáti letech“
máte u nás ZDARMA

Pojï si zahrát FotbalGolf
Zveme vás na FotbalGolfové hřiště na Pavlišově.
Jedná se o propojení fotbalu a golfu v jeden sport.
Otevřeno každý den od 11:00 do 20:00
Zároveň je otevřena i restaurace u Vlčků v tento čas.

+DhSODV9HONc3Rgded
SgLMPH

3RiDGXMHPH

www.fotbalgolfpavlisov.cz

Adresa: Pavlišov 26, Náchod
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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. Schováváte – li si „do šuplete“ zajímavé tiskoviny s regionální
tématikou, máme pro vás dobrou
zprávu. Katalog si můžete vyzvednou
v redakci novin ECHO (každý den od
8 do 15.30 hodin) ZDARMA! Počet
výtisků, který máme k dispozici, je
omezen Další šance může být až zase
za 80 let….
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ZAČÁTEK LÉTA VE ZNAMENÍ STAVĚNÍ I BOURÁNÍ

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

METAL MINE
FESTIWAL VE
STARÉM DOLE
25.08.2018

Gigantická kubatura a vybavení Centra umožnují
organizování akcí bez technických a oborových
omezení. Verejný prostor, stejne jako interiéry, byly
navrženy svetove uznávanými odborníky a úspešne
se osvedcily jako oddychové místo pro konání koncertu, projekcí, konferencí, výstav, komorních setkání a masové rekreace.

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

www.starakopalnia.pl

První prázdninový měsíc začal
celkem neobvykle lámáním nočních
mrazivých rekordů, kdy v Adršpachu naměřili více než dva stupně
pod nulou. Žákům, studentům,
učitelům i ostatním to náladu nezkazilo a začali si užívat báječných
dní volna a své zasloužené dovolené. Město Náchod nyní žije především dlouho očekávaným bouráním
a odstraňováním trosek dříve proslulé a polistopadově zkrachovalé
textilky Tepna. Je dobře, že když se
popřevratové vedení města vzdalo možnosti ovlivnit, co na tomto
důležitém místě v centru vznikne,
je nyní po různých peripetiích napravováno. KSČM v zastupitelstvu
hlasovala již v roce 2014 pro odkup
alespoň části pozemků, ale cena
byla tehdy pro zastupitele nepřijatelná. Doufejme, že se devastace
v důsledku bezbřehé privatizace

narovná i v případě obnovy dlouhé
tradice náchodského lázeňství. Tzv.
Malé lázně rostou jako z minerální
vody… Po šesti letech průtahů se
staví i v areálu oblastní nemocnice.
Po slavnostním „klepání“ kladívky
ale začalo peklo nejen pro pacienty,
kteří se často marně snaží za pražské ceny zaparkovat, ale také pro
obyvatele v nejbližším okolí. Petice
zoufalých občanů přiměla představitele města vzniklou, jimi nezaviněnou situaci, řešit. Vybudování
autobusové zastávky a provizorních
parkovacích ploch však mělo předcházet tolik marných let připravované rekonstrukci druhé největší
nemocnice v regionu. Další fatální
selhání tak jde jednoznačně za krajem pod vedením ČSSD, za vydatného přispění koaliční ODS, TOP
09 a KDU-ČSL. Ostatně tyto strany
spolu se Zelenými, nesou také plnou

zodpovědnost za to, že se musíme
potýkat s dennodenními dopravními zácpami v důsledku dvacetileté
neexistence obchvatu města. Jen
slabou náplastí tak zůstává, že byla
ve Sněmovně konečně přijata novela o zrychlení výstavby silnic, dálnic
a železnic. Návrh zákona o liniových stavbách po vzoru německé
předlohy jsem spolu se svými kolegy
předložila v Poslanecké sněmovně
již v roce 2003 a neprošel právě díky
odporu poslanců za ODS a dalších
pravicových politiků!
(pi)

Mgr. Soňa Marková
kandidátka do senátu
za KSČM

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Mirek Brát – kandidát do Senátu PČR: Historie jako zodpovědnost

Mirek Brát
místostarosta Náchoda,
novinář

www.mirekbrat.cz

Vážení čtenáři, milí rodáci,
Dovolte mi, abych k úrodě letošních
„osmičkových“ výročí přidal ještě jedno červencové, které se přímo
váže i k našemu kraji. Psal se červenec roku 1948, kdy se pilotního kurzu
v Letecké akademii v Hradci Králové
účastní izraelští piloti. Celkem v Československu absolvovalo v roce 1948
výcvik 82 izraelských pilotů. Jako jediní jsme v kritických okamžicích pro
vznikající Stát Izrael podpořili jeho
armádu nejen zbraněmi a vojenským
materiálem, ale i přímým výcvikem.
Kredit, který má od těchto časů naše
republika v Izraeli, je stále patrný. Filozof Jan Patočka jednou řekl: Historie
není pohled, nýbrž zodpovědnost. Nelistujme stránkami historie jen v roli
pouhých čtenářů, ale lidí, kteří berou
věci minulé jako možnost poučení
pro budoucnost. V rámci osmičkových výročí letošního roku si tak stojí
připomenout i to červencové, které
se odehrávalo v rámci výcviku izraelských pilotů na východočeském nebi.
Stalo se tak pouhé tři roky od konce druhé světové války, ve které byli
Židé podrobeni strašlivé zkoušce. Ani
v Náchodě nedokázala židovská komunita uniknout genocidním praktikám nacistů. Historie nikoli jako
pohled, nýbrž zodpovědnost. Město
Náchod přispělo v letošním roce částkou 250 000 korun na rekonstrukci
bývalé židovské obřadní síně, poslední ucelené stavební památky na zdejší
židovskou komunitu. Jako místostarosta Náchoda se angažuji i v česko-polském projektu Historia Incognita
(Neznámá historie), který by mohl
přinést externí zdroje z EU na pokračování těchto rekonstrukčních prací.
Vnímám historii jako zodpovědnost
a připomínku jejich jednotlivých
kapitol jako svoji mravní povinnost.
V úctě Mirek Brát

1.

Foto č.1: Stisk ruky s bývalým
velvyslancem USA v České republice (2014-2017), kterým byl právník Andrew H.Shapiro. Jeho matka se narodila v židovské rodině
v Praze, odkud se jí podařilo před
okupací uprchnout do Spojených
států. Jeden střípek na okraj…
Jméno znějící podobně - D.Shapira
patřilo izraelskému pilotovi, který

se zúčastnil v roce 1948 výcviku
v Hradci Králové. Foto č.2: Město
Náchod se připojilo k projektu Kameny zmizelých (kostky se jmény
obětí holocaustu jsou zadlážděny
do prostoru před domy, kde tito
lidé bydleli). S kolegy z náchodské
samosprávy naslouchám výkladu
autora projektu Guntera Demniga
(zcela vlevo).

2.
(zadavatel Česká strana sociálně demokratická, zpracovatel - Mgr. Karel Petránek, noviny Echo)

Významné datum náchodského průmyslu
Akciová společnost ATAS elektromotory Náchod si v červenci připomněla významné datum – 90.
výročí založení firmy. Zároveň se
jednalo o 110. výročí narození zakladatele společnosti pana Antonína Taichmana (1899 – 1969). U této
příležitosti byl před objektem společnosti na Pražské ulici odhalen
pamětní kámen odkazující na zmíněná výročí. Předseda představenstva společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. Ing. Otto Daněk

a starosta Náchoda Jan Birke spolu
rovněž symbolicky zasadili pamětní
strom. Vzpomínková pieta pokračovala na Staroměstském hřbitově,
kde za účasti potomků z rodiny
Antonína Taichmana, akcionářů
firmy a zaměstnanců byly na hrob
položeny smuteční věnce. Za město
Náchod se kromě starosty Jana Birke ceremonie zúčastnili i místostarostové Ing. Pavla Maršíková a Miroslav Brát. (Foto archiv M.Bráta)

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520
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Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:
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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

ECHO

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Muž 71 let z Velkého Poříčí by se
rád seznámil se ženou přiměřeného
věku. TEL.: 773 070 214

BYTY
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově. Tel.
608 110 041
* Koupím byt 4+1 min. 75 m2 v Náchodě. Děkuji za nabídku, příp. nabízím rychlé jednání. TEL. 608 519 126
*Hledám pronájem bytu 2+1,
1+1 nebo 1+kk v Novém Městě
n.M. SPĚCHÁ. TEL.: 703 572 959
*Koupíme byt 2+1 až 4+1 s výtahem
a balkonem v Náchodě, poblíž centra. Nejsme RK, rychlá platba. TEL.:
733 320 007
*Koupím byt v Novém Městě n.M.
nejlépe 2+1, OV , poblíž centra. Platba bez úvěru, nejsem RK. TEL. 775
640 969
*Pronajmu podkrovní byt větší 2+1
v rodinném domě v Novém Městě
nad Metují kauce nutná, nájem info:
606 486 372.
*Pronajmu pěkný byt 2+1 v Náchodě,zděná budova,2.patro,jen solidním zájemcům.Celkové nájemné
9500,-.Vratná jistota 20000,-.Volný
od 1.8.2018. Tel. 725 557 030
*Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě v nízkoenergetickém domě s
vlastním parkovacím stáním. Kontakty 730 517 357,733 131 189
* 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
*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
* 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
* Pronájem nově zrekonstruovaného bytu 4+1 , 115m2, OV, cihla, 3 patro( bez výtahu). Dispozice - kuchyň
s jídelním koutem, obývací pokoj, 3
pokoje, koupelna s vanou, sprchovým koutem, WC+bidet, a samost.
WC. Byt se nachází v centru Náchoda. Nájem 10tis.+4tis.energie+el.
Vratná kauce 30tis.+provize .Zvířata
ne. TEL.: 774 333 171

NEMOVITOSTI
*Prodám garáž v Náchodě u nem. V
Úvoze. TEL. po 17. hod. 605 951 515
* 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 pozemek nebo nemovitost na přestavbu v podhůří Orlických hor. TEL: 608 66 77 30
* Pronajmeme polovinu RD v Novém Městě nad Metují - velké 3+1,
zvláštní vchod, balkon, venkovní
terasa. Cena dohodou. Slušným,
zaměstnaným lidem. TEL.:724 392
249

e-mail: echo@novinyecho.cz

* Sháním chatu, chalupu, domek v
okolí Náchoda do 20 km na všechny
směry, nabídněte na tel. 774 777 072
*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
10-18hodinou na tel. 736 769 381.
*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

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodám hospodu ve Vysokově,
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5
mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
*Nebytové prostory k pronájmu-Hronov,centrum,blízko ČS, 54m2,zrekonstruované,WC,umyvárka,měsíčně cca 5.600,- včetně služeb.
Tel.774 846 099

PRODÁM
* Prodám betonové pažnice
120x20x6 cm se železnou armaturou, cca 60 kusů, nepoužité, cena
dohodou. TEL.: 732 836 391
* Prodám kvalitní pánský oblek
(Moda Prostějov), černý, perfektní
stav, slim, na výšku 170 - 175 cm,
pas 75 - 80 cm, vnitřní délka nohavic
83 cm. Původní cena 2800,-Kč, nyní
1200,-Kč. Tel. 724 087 654
*Prodám plně vybavené trekové
kolo APACHA Matto Lady, model
2018. Zakoupeno březen 2018, záruka ještě 20 měsíců, najeto 112 km.
Pův.cena vč.výbavy 18 304,-Kč. Výrazná sleva, přecházím na elektrokolo. Návod, záruční a servisní list, doklady o koupi i příslušenství. TEL.:
+420 605 064 572
* Prodám palivové dřevo 550 Kč za
m3 i s dovozem. Tel. 702 611 187
*Prodej starší dlažby 60x40x5 cm
30 ks a 50x50x5 8 ks. Cena dle dohody. Tel. 775 447 269
*Prodám cca 2 palety dutých cihel,
3 Kč/ks. Tel. 776 33 56 37
*Prodám vepřové půlky, krmeno
beze směsi. Volat po 20.hodině 773
914 858
*Prodej dřeva - metrové i štípané.
TEL.:777 690 390

KOUPÍM
* Filatelista koupí známky Československa a čtyřbloky protektorátu
případně celou filatelistickou pozůstalost - obálky, pohledy, dopisnice
atd. Tel. 604 452 789
* Koupím větší klec – starší, zachovalou. LEVNĚ. Tel. 731 684 028
*Vykoupím Váš starý elektromotor
v bedně na kolečkách (transmise).
Nabídněte. Mob: 739 711 628
*Koupím tříkolku Velorex (hadrák)
250 - 350 cm3 i v nepojízdném stavu. TEL.: 604 437 128
* 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, 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 starý betlém, vánoční
ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722
907 510
* 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

*Prodám ze zdravotních důvodů
skútr 125 ccm najeto 446 km původní cena 39 900,- nyní dohodou ,
baterie by chtěla vyměnit, jinak ještě
polepy z obchodu,dvousedadlov, nezajetý, nehavarovaný, nepoškozený,
s SPZ,bez záruky. Bližší info. 602
436 986
*Prodám úplně nový tříkolový
elektrický skútr zn. Selvo vhodný pro seniory. Není třeba řidičský
průkaz. Původní cena 35000 nyní
30000Kč. Tel. 735 953 797

Svaz česko polsko
německého přátelství
pořádá

SRAZ RODÁKŮ

*Zapůjčím držák na převoz 3 jízd.
kol na tažné zařízení 60,-/den. Mob.
605 837 673 po 15.hod
*Hledám seniora pro doprovod
na volnočasové chvíle. Náchod a
okolí. Mobilita vítaná. TEL.: 606
794 889
*Výprodej pletací a háčkovací
příze. Každou středu od 18 do
20 hodin. Náchod, Janáčkova 803
(Raisova), 1.patro
* Provádím řemeslnické práce:
zednické práce, nátěry, malby,
voda + odpady v PVC atd. TEL.:
702 611 187
* Hledáme ihned inv. nebo st.
důchodce na místo vrátného pro
objekt v Náchodě. Nejlépe z Náchoda a okolí. Tel. 776 071 389
*Věnuji za odvoz (zdarma) hnědou kancelářskou skříň – vhodnou
do sklepa či garáže. Skříň je půlená
– stahovací. TEL. 774 429 105 po
18.hodině
*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
*Pro rekonstrukci RD v Náchodě
hledáme zedníka, přidavače, brigádníky. Nástup ihned!. TEL. 776
012 535
* Klinická logopedie Haná s.r.o.,
Strnadova 48, Náchod oznamuje
změnu ordinačních hodin po:
7-17,út:7-15,st:7-15,čt:7-17 Tepl.
n.M.,pá:7-11.tel: 776 63 88 74,606
876 822

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

NÁCHODSKO
776 353 038
Vyklízení a likvidace
pozēstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

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

obcí Čermné, Slaného,
Kudowy a Březové ve Velkém Poříčí dne 11.8.2018.
Ve 14 hodin Mše svatá
v kostele, poté posezení
v sále Obecního úřadu.
Občerstvené je možné
zakoupit. Jaroslav Jung

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

SEKÁNÍ TRÁVY
608 338 758

PŘIJMEME ŠIČKY
– MOŽNOST I DOMÁCÍHO
ŠITÍ. STROJ POSKYTNEME.
TEL.: 777 737 124

RŮZNÉ
* Kdo připraví studenta pro
školní rok 2018/2019 k maturitě
z Čj a Aj? Tel. 724 087 654

6

RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Koupím staré filmové plakáty a
jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a
bankovky, pohlednice a známky.
TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny,
mince, pohlednice, knihy i celou
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Hromosvody
Montáž * opravy * revize
Tel.: 776 543 988

PO

ZĩSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PĩDU, SKLEP, DĩM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

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

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

ZATEPLOVÁNÍ a OPRAVY

ROVNÝCH ST*ECH
Tel. 739 363 920

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

KOUPÍM

auto – moto souÄástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810

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

starož.
obrazy,
pohledmince,

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozĤstalosti, z pĤdy,
i pĜi stČhování.
PO - ýT 9.00 - 16.00

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

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

TEL.: 722 907 510

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Bohuslavice u N. MČsta n/M - Nadst. RD (4+1) z r. 2004 s bazénem a poz. 9.376 m2, PENB:C.........4.690.000,-Kþ
ýeská Skalice - RD s bytem 7+1 (250 m2), prodejnou a restaurací 50 m od námČstí, PENB: G.........3.690.000,-Kþ
Šonov u N. MČsta n/M.-Nadst. zrekonstr. RD 5+kk (260 m2), nutno vidČt, poz. 3954 m2, jezírko, PENB:C..6,4 mil.Kþ
N. MČsto n/Met. “Na Františku”-Velký RD 7+1 s garáží, možné 2 byty, poz. 752 m2, nový kotel, PENB:G...4,2 mil. Kþ
ý. Kostelec- Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. pĜípojkami a možností napojení vody i kanalizace..1.200 Kþ/m2
Náchod-Malé PoĜíþí-RD s 2 byty po þást. rekonstr., samost. garáž, pozemek 1022 m2, PENB:G.......1.750.000,-Kþ
Opoþno-VČtší vila (2 x 2+1) v klidné þásti poblíž centra, pozemek 920 m2, dílna, garáž, PENB:G.....2.590.000,-Kþ
N. MČsto n/Met.-ul. Náchodská-ěadový RD s pozemkem 266 m2, nová stĜecha, plast. okna, PENB:G...1,79 mil. Kþ
N. MČsto n/Met.- pronájem atraktivních kanceláĜí v centru mČsta, už. pl. od 16 m2, PENB:G...od 2.900,-Kþ/mČsíc
Miskolezy u ý. Skalice - Bývalý mlýn po exkluz. rekonstr. s poz. 1,5 ha, užit. plocha 524 m2, PENB G...7,9 mil. Kþ
Broumov - V.Ves - Rekonstr. usedlost -uzavĜ. komplex 4 budov (zast.1667 m2),poz. 4424 m2, PENB G..10,5 mil. Kþ

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, 732 257 957
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

(&+2

www.novinyecho.cz

Nabízím

SUCHOU PEDIKÚRU
Účinná pomoc při popraskání
pat a ztluštělých nehtech

Dále nabízím

NEHTOVOU MODELÁŽ
NA RUKOU I NOHOU
Ulmová Evženie
tel. 728 913 378

Nerudova 330
Nové Město nad Metují

Jaroměřská knihovna
Městské knihovny byly a jsou
důležité kulturní a vzdělávací instituce. Jako takové mají v našem
regionu dlouholetou historii. Například veřejná knihovna v Jaroměři vznikla již 3. října 1896
sloučením knihoven jednotlivých
místních spolků. Základ knihovny tvořilo 719 svazků, postupným

rozšiřováním fondu patřila veřejná knihovna v Jaroměři ke čtyřem
největším knihovnám v Čechách
po Praze, Plzni a Litomyšli. Už
tehdy plnila jaroměřská knihovna
funkci knihovny střediskové. Její
působení se vztahovalo nejen na
Jaroměř a Josefov, ale i na další dvě
desítky.

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

www.venclik.com

Město Náchod

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
zstředoškolské vzdělání
s maturitní zkouškou, technický
nebo ekonomický směr výhodou
zminimálně 3 let v řídící funkci výhodou
zbezúhonnost, způsobilost k právním
úkonům
zznalost problematiky komunálních
služeb, orientace v ekonomických
zásadách řízení obchodní společnosti
zznalost právních předpisů vztahujících
se k energetice, čištění odpadních vod,
ekologii – výhodou
zkomunikační a manažerské schopnosti
a dovednosti
zřidičský průkaz sk. B
zznalost práce na PC
zvstřícný přístup k občanům
Nabízíme
z
výkon funkce na dobu neurčitou
z
nástup do výkonu funkce dohodou
(nejpozději 1. 1. 2019)
z
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)

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Opravy za milion
Místní komunikace v Teplicích
nad Metují – mezi hotelem Orlík a autokempem Bučnice – bude
příští rok dějištěm komplexních
oprav. Na cestě, která je součástí
lesních pozemků města Teplice nad
Metují, bude v délce 456 m vyměněno a zesíleno štěrkové podloží,
opraveny propustky a opěrné zdi.
Poté bude položen nový asfaltový
povrch o šíři 3 metry. Cena opraveného úseku bude okolo 1 milionu korun. Cílem města Teplice nad
Metují je pokrýt většinu nákladů
na opravu cesty z vhodných dotačních titulů.

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

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

Tel. 604 715 135

e-mail: echo@novinyecho.cz

K přihlášce připojte tyto doklady
z
strukturovaný životopis
z
výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce
z
ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání
z
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“.
Bližší informace podá:
Jan Birke, starosta města Náchoda,
email: j.birke@mestonachod.cz

izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
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.
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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

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 9. 2018 r.

...bez vrásek na duši

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

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

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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DÍVKA ECHA

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

HLEDAJÍ DOMOV

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

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

ROXY a jeho příběh
ROXY je typický příklad, kdy majitel neodhadl
své možnosti a schopnosti... Roxy si jako malé štěňátko pořídil mladý kluk,
který ji zpočátku věnoval
čas, bral na výlety, fotil
a chlubil se s ní. Postupem
času bylo volného času
asi stále míň a míň a jiných zájmů stále víc a tak
Roxy zůstávala dlouho
často sama doma zavřená
v kleci. Když už nebyla ani řádně
venčena a navíc byla šikanována,majitele pokousala. My jsme byli
požádáni o pomoc ve chvíli, kdy se
majitel bál i vejít do místnosti,kde
chudák Roxy stála v kleci bez jídla
a vody v několika cm vlastní moči,
protože ji DVA DNY nikdo nebyl
schopen vzít ven. Protože je Roxy
chytrá holka,nechala se „vysvobodit“ a odnést do bezpečí...a je za to
vděčná člověku,kterému jako jedinému bezmezně věří a miluje ho...
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. vir-

tuální adopce. Vybranému pejskovi 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. V případě zájmu a dotazů nás
kontaktujte.
Tel.: 608 524 973,
utuleklukavice@seznam.cz,
fb: utuleklukavice

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

NIKOLA

Harry je starší pejsek, který byl
odchycen ve velmi zanedbaném
stavu. Po ostříhání všech dredů je
z něho fešák. Harry na skvělý pejsek,
přátelský, mazlivý, vděčný za společnost. Vhodný i ke starším lidem.
To, že na jedno oko nevidí, ho vůbec
neomezuje.

18. ročník MEGAMINI LIBEREC 2018
Družstvo minižáků oddílu HÁZENÉ HC TJ NÁCHOD se zúčastnilo největšího a nejkvalitněji
obsazeného samostatného turnaje
této kategorie v republice. Družstvo náchodských minižáků obsadilo krásné 11.místo z 28 družstev.

Turnaje jsme se zúčastnili ve složení:
Stojící zleva Petr Zlámal,Ondřej
Lokvenc,Patrik Ilšner,Petr Skořepa,Dominik Vojtěch,Tadeáš Šmehlík,Adam Souček.
Klečící zleva Matyáš Horváth,Jakub Čejchan,Filip Ptáček,Vašek
Lubas
Šimon Bubeníček.

Renátka je asi 6letá fenečka zachráněná ze špatných podmínek. Je to
úžasná fenečka, má ráda děti. Moc
hodná a milá.

Městský útulek Broumov,
Jana Slováková, 721 543 498

Folklorní Babylon
V Červeném Kostelci se chystá již
64. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Proběhne v termínu
od 15. do 19. srpna. Těšit se můžete
nejen na tuzemské folklorní soubory, ale jak již sám název festivalu
napovídá, i na řadu zahraničních
uměleckých těles, mezi kterými
nebudou chybět ani soubory z Alžírska, Indie, Kostariky, Brazílie,
Indie, Španělska, Srbska či hodně
exotického Velikonočních ostrova.
Festival otevře koncert legendární
kapely Olympic.

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

Pozdrav od Veroniky Kováčikové z Jižní Ameriky
Do redakce nám doputoval
milý pozdrav od naší krajanky cestovatelky slečny Veroniky Kováčikové, která, zcela sama, na
malém skútru „navléká“ do svého

cestovního deníku, jako korálky
na šňůru, jednotlivé země jihoamerického kontinentu. Dejme
ale slovo samotné Veronice: „ Aktuálně se nacházím v Ekvádoru.

Na skútru mám zatím najeto 8600
kilometrů. Projela
jsem Chile od Santiaga (hlavního města) po
pobřeží skrz Valparaiso, La Serena,
Vallenar, Copiapo, Caldera, Taltal,
Antofagasta až do města Calama
a San Pedro, kde jsem skrz město
(hraniční přechod) Ollagüe překročila hranice do Bolívie. V Bolívii jsem navštívila města: Uyuni,
Potosí, Challapata, Oruro, hlavní
město La Paz a hranice do Peru
jsem „přebrodila“ (na voru - „trajekt“) přes jedno z nejvýše položených jezer světa Titicaca. Tyto oblasti, které jsem jmenovala, leží ve
výšce okolo 4000 m.n.m Peru jsem
projela prakticky celé od Puna,
přes Cusco a dál: Nazca, Paracas,
Asia, Lima, Barranca, Trujillo,
Chiclayo, Piura, Tumbes. Poblíž
Tumbes jsem překročila hranice do
Ekvádoru. Nikdo z lidí, co jsem
po cestě potkala a poznala, neviděl
někoho na skútru, kdo by projel

takhle vysoké hory a nejsušší místo
světa poušť Atacama a sám“, píše
nám hrdě Veronika. Držíme palce
26-ti leté cestovatelce a těšíme se
na její další pozdrav!

FB:https://www.facebook.com/
Veronicastravel/
WEB: https://veronicastravel.com
(foto archiv VK)

