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

závod Dolany hledá

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY,
BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2018/2019 zahajujeme již podevětadvacáté

KURZY:

KRMIČE KRAV
v obci Svinišťany

možnost bytu vedle farmy
podmínkou je vlastnit ŘP sk. T
V případě zájmu kontaktujte
Ing. P. Škodu, tel. 491 419 080

ANGLIČTINY (1. až 4. ročník)
NĚMČINY (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurzy
Kurzovné za pololetí: 1.890,- Kč
Přihlášky:

Telefonicky:
E-mailem:

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

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

Ústecká 21- Miloš Beneš – traťový rekord
Jubilejní 60. a 61. mezinárodní
závod automobilů do vrchu - Ústecká 21, memoriál Miroslava Urbana
se konal v Ústí nad Orlicí. Piloti
z Česka, Slovenska, Polska, Rakousko, Itálie a Černé Hory se zúčastnili
tohoto závodu, který se jel v rámci
Mistrovství České republiky a Mistrovsví Evropy historických automobilů.
Gms Racing team reprezentovali Miloš Beneš /Osella FA30-Judd/,
Milan Stejskal /Lada VFTS/, Michal
Sedláček /Fiat Ritmo 130TC/ a Tereza
Machová /Suzuki Swift/.

Absolutní traťový rekord držel Ander Vilariňo (ESP) - /Reynard 01L
Honda F. Nippon/ časem 1:47,76.
V první sobotní závodní jízdě překonal Miloš Beneš časem 1.45,03 traťový rekord A. Vilariňa. Celkově obsadil Miloš Beneš v absolutním pořadí
Mistrovství České republiky 1. místo.
V nedělním závodě Miloš Beneš
překonal traťový rekord ještě v obou
závodních jízdách a ve druhé stanovil
nový traťový rekord Ústecké 21 časem
1.44,50 a zvítězil v absolutním pořadí.
V současné době je na 1. místě v absolutním pořadí MČR.
Tereza Machová ve své třídě E11.400 zvítězila a kromě „hodin“
v první sobotní tréninkové jízdě zajela ve druhé nedělní jízdě velmi dobrý
čas 2:26.90.
Milan Stejskal zvítězil v Mistrovství České republiky v obou závodech
ve své skupině HA-K4 před týmovým
kolegou Michalem Sedláčkem (114
bodů), který obsadil 2. místo. Milan
Stejskal vede v průběžném bodování
divizi 1 (123 bodů) v MČR historických automobilů a je na dobré cestě
za získáním titulu „Mistr České republiky 2018“.
text: RS, foto: Tomáš Tichý

PRODEJ BURČÁKU
každé úterý a čtvrtek

Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)
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V Bohuslavicích vzkřísili legendu o Jeanu Maraisovi
Příběh o spojitosti Bohuslavic
a Jeana Maraise (Hrbáč, Hrabě
Monte Christo, trilogie o Fantomasovi) z francouzského hereckého
nebe je dnes už legendou, byť vystavenou na velmi silných základech.
Ať už to byl zájem gestapa o jeho
případné předky na tehdejším obecním úřadě, anebo výrazná podobnost s rodinou Marešů, se kterou
měl být herec spřízněn. „Je třeba
přiznat zásluhy někdejšímu bohuslavickému učiteli panu Richtrovi.
Nebýt jeho badatelského úsilí, žádná legenda by nikdy nevznikla. Byl
to on, kdo sestavil rodokmen rodiny
Marešů, ověřil všechny dostupné indicie a hlavně kontaktoval Stanislava Motla, jenž tématu věnoval jeden
díl televizního pořadu Stopy, fakta,
tajemství a k tomu kapitolu v knize.
Dovolím si na jeho odkaz navázat

a příběh s tak obrovským potenciálem ještě více rozvinout. Je to příležitost nejen pro Bohuslavice, ale i pro

Foto: Mgr. Milan Školník s knihou
Stanislava Motla „Cesty za oponu
času“ v novoměstské knihovně

Českou republiku. Obrátil jsem se
proto na Velvyslanectví České republiky ve Francii, na tamní České centrum a dokonce i na pařížskou pobočku CzechTourismu, tedy na instituce,
jejichž posláním je tvořit dobré jméno ČR v zahraničí. Osmého listopadu
totiž uplyne dvacet let od úmrtí Jeana
Maraise. U příležitosti tohoto výročí
bude vydána série tiskových zpráv
francouzským médiím, ve kterých
budou Bohuslavice a jejich spojitost
s legendárním hercem zmíněny. Stejně tak počítám s mediálními výstupy
i v naší české kotlině. Podpora redakce novin Echo je první vlaštovkou.
Celé dění uzavře společenský večer,
věnovaný tomuto velikánovi francouzského filmu, který se symbolicky
uskuteční právě v Bohuslavicích“ říká
Mgr. Milan Školník, který legendu
po několika letech oživil.

Přednáška o zajímavostech světa pod vodní hladinou
V Domově důchodců v Náchodě proběhla přednáška Mirka Bráta zaměřená na zajímavosti světa
pod hladinou moří i sladkovodních
lokalit: řek, zatopených lomů, písníků i obřích akvárií. Promítání
fotografií a videí doplnila i ukázka
technického vybavení, které člověku
umožňuje pobyt pod vodní hladinou. „Přednášková činnost k mým
aktivitám při propagaci vodního
prostředí formou časopiseckých reportáží i v minulosti vydaných pěti
knih, vždy patřila. Těšilo mě, že jsem
mohl klientům domova důchodců
zpestřit jedno úterní dopoledne. Pokud je přednáška zaujala, mohou
se k ní vrátit i listováním v jedné
z mých knih, kterou jsem ve třech

exemplářích věnoval do knihovny domova. Co klienty domova při
přednášce nejvíce zaujalo? Mohu jen
odhadovat, že to bylo krátké video,
které zachycovalo jednu speciální

východočeskou misi. Během ní jsem
se v akváriu v ZOO Dvůr Králové
nad Labem potápěl s kajmany hladkočelými“, říká Mirek Brát.
Foto Marie Demjanovičová

Výstavba obchodní zóny
v Novém Městě nad Metují
V Novém Městě nad Metují se
mohou těšit na nové obchody. Jedná se o projekt soukromého investora, podnikatelskou skupinu Saller
Group z Chomutova. Obchodní
zóna ponese název „S1 Center
Nové Město nad Metují“ (nacházet se bude v sousedství stávajících
prodejen potravin Albert a Penny
market). Termín otevření „S1 Center Nové Město nad Metují“ je plánován na podzim letošního roku.
foto echo

info: 777 602 884
www.realityeu.com
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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.
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
Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ...................... 880 000,- Kč
Slunný pozemek v klidné části města Náchoda nad rybníkem Podborným ............................ 695 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................ 5 900 000,- Kč

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Netíkovi,
i,
majiteli penzionu Jízdárna v Hejtmánkovicích,
za poskytnutí zázemí při našem putování po okolí,
spojeném s hledáním Svatého grálu.
Táborníci LT Devítka - Eldorádo

Upřímný dík
Rád bych touto formou vyjádřil svůj upřímný dík
panu MVDr. Petru Faltovi a jeho klinice FANA
za péči a lékařskou pomoc při ošetřování našeho
milovaného jezevčíka Adama. Zvlášť bych rád vyzdvihl jeho lidský
i profesionální přístup jak k jeho pacientům tak k nám páníčkům.
Chci proto ještě jednou poděkovat a popřát jemu osobně i celému
kolektivu FANY pevné zdraví a dostatek sil v jeho nelehkém ale
i krásném povolání.
S úctou Olda Unger, Náchod

V Jaroměři pokračují práce na Tyršově mostě přes Labe. Dokončeny by
měly být do konce t. r. Celkové náklady si vyžádají částku 16 milionů Kč.
Připomeňme, že v místě Tyršova mostu stál v letech 1831-33 jeden z nejstarších řetězových mostů v Evropě.
Foto Mirek Brát

Závody v orientačním běhu
Tělovýchovná jednota START NÁCHOD uspořádala v lesích v okolí Kramolny závod východočeské
oblasti v orientačním běhu pro 780
závodníků. Do východočeské oblasti náleží Královéhradecký a Pardubický kraj. Jednalo se tedy o soutěž

na rozšířené krajské úrovni.V kategoriích žáků a žákyň startovalo 235
závodníků, juniorů 51 závodníků
a 42 závodníků pak v kategorii rodičů s dětmi. Závod proběhl úspěšně
za slunečného počasí. Tratě byly velmi náročné okořeněné podstatnou

částí v hustém lese s mnoha melioračními rýhami. Nově připravená
velmi přesná mapa přispěla k objektivitě závodu.
Vítězové žákovských kategorií
obdrželi drobné ceny a diplomy.
Všem závodníkům se podle pořadí
v závodu připočetli body do celoroční soutěže oblasti do které je zařazeno celkem 18 závodů.
Kdy je nejbližší zajímavá akce?
V neděli 23. září 2018 pořádá
město Náchod představení sportovních klubů s názvem „Za sportem na náměstí“ od 13.00 do 17.00
hodin. Na náměstí v prostoru dnes
umístěného děla bude společný
stan Déčka a Startu. Pro děti bude
připravena trať s fáborky se startem
a cílem na náměstí. Trať povede
převážně na mapě zahrady Déčka. Na místě je možné se přihlásit
do kroužku „Orienťáček“.
Zdeněk Sokolář (foto archiv)
Stupně vítězů kategorie žákyň

...bez vrásek na duši

Srdečně zveme všechny zájemce na

SOBOTA
15. 9. 2018
14–17 HODIN

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
s bohatým doprovodným programem

• HADÁŘEK - dětský folklórní soubor
• KANTOŘI - folková skupina
• ŠMIKURANDA - lidová muzika
• AGA TWARDOCH QUARTET - blues
ALKALIS Senior Rezidence, Na Chocholouši 409, 549 31 Hronov
tel.: 730 578 292, e-mail: info@alkalisrezidence.cz,

www.alkalisrezidence.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Spolek Ateliér
vystavuje

ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

V Městském muzeu v Jaroměři proběhne v termínu 14. 9. – 14.
10. 2018 výstava prací členů spolku
Ateliér. Vernisáž výstavy se uskuteční 13. 9. v 17.30 hod. za hudebního doprovodu žáků ZUŠ F. A.
Šporka v Jaroměři.

mobil 603 531 304,
andy.skalice@seznam.cz,

www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY
ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

ENERGETICKÉ OKÉNKO 153.

SENÁT JIM NEDÁME

Pavel Bělobrádek
kandidát do Senátu

Vážení a milí čtenáři,
Pro jednoduché porovnání Vašich cen plynu a silové
elektřiny na rok 2019 slouží níže uvedené tabulky. Stačí
tyto ceny porovnat třeba s Vašim letošním vyúčtováním, s Vaším
novým cenovým dodatkem ,s novým ceníkem pro Váš produkt,
s oznámením o změně ceny nebo s nějakou novou nabídkou.
Hned budete vědět zda budete mít či máte výborně nastavené
ceny energií nebo naprosto zbytečně budete vyhazovat nebo
již vyhazujete své peníze „komínem“.
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www.pavelbelobradek.cz
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Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:
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Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

*0

• 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

Září v pevnosti

Termín prohlídky s průvodcem
sobota 22. 9. 2018
v časech 9:00, 10:00, 11:00

V případě zájmu se přihlaste na čas dle vašeho výběru
na telefonu 491 419 823 nebo 491 419 811.

Mesa Parts s.r.o.

Vysokov 112, 549 12 Vysokov, tel.: 491 419 811
E-mail: job@mesa-parts.cz, http://www.mesa-parts.cz
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Barevně označená políčka jsou ceny plynu a elektřiny našich zákazníků na rok 2019.
Všechny ceny v tabulkách jsou uvedeny bez DPH.
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.

Kuba Šípků,
vedoucí regionu Trutnov
tel. 602 300 282,
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz
Železničářská 506,
541 01 Trutnov

Nové pohledy a nové náměty

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

Mesa Parts s.r.o.
Vás zve na prohlídku
výrobních prostor
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Pevnost Dobrošov vás v září zve
na zajímavé akce a cenově zvýhodněné prohlídky. Tak například 22.
září se (od 20 hodin) uskuteční již
3. ročník akce Světla nad bunkry
(svítilny vzít s sebou!). Nasvětlovat
se budou objekty Zelený a Můstek.
Na svátek sv. Václava se zase můžete vypravit do pevnosti za poloviční
vstupné. Otevřeny budou rovněž
sruby Jeřáb a Polsko.

Hasiči z Jizbice
slaví 130 let
SDH Jizbice (Jizbice byla v minulosti samostatnou obcí, nyní součást Náchoda – pozn. red.) si připomínají 130 let existence zdejších
dobrovolných hasičů (1888 – 2018).
Oslavy zde proběhnou 15. září od
14 hodin. Jejich součástí je například žehnání hasičského praporu,
předání nového hasičského vozidla
či vystoupení mažoretek. Na závěr
je plánován ohňostroj. Akci doprovází výstava hasičské techniky a fotografií. Jste srdečně zváni!

Do komunálních voleb v Náchodě jde hodně lidí, kteří se ucházejí o post městského zastupitele.
V každém zastupitelstvu přináší noví zastupitelé nový pohled
a nové náměty. Je ale dobré mít
také paměť, smysl pro pokračování dobré práce předchozích vedení
města a navázat na to, co již bylo
vykonáno.
V současné době jsem členkou
Komise lázeňské. Ráda bych v této
práci pokračovala a spolupodílela se
na obnově lázeňství v Náchodě. Žiju
v Náchodě už 15 let, znám historii
lázeňství. Velmi ráda bych se přičinila o to, aby se po téměř třiceti letech přestalo o Náchodě mluvit jako
o lázeňském městě bez lázní.
Ale nejsou to samozřejmě pouze
lázně, co je předmětem mé kandidatury do zastupitelstva města. Jsou
to i řešení otázek zabývajících se
blízkou i vzdálenější budoucností.
Je třeba konstruktivně komunikovat se všemi zastupiteli bez ohledu
na jejich politickou příslušnost nebo
přesvědčení tak, aby byl zajištěn každodenní chod města, aby fungovaly všechny služby pro občany. A to

nejen pro občany města Náchod, ale
i pro příměstské a spádové oblasti.
…a jak řekl slavný anglický politik Francis Bacon: „Je to tajemství
úspěšné politiky, že je leckdy bezpečnější změnit spousty menších
věcí než udělat jednu větší změnu.“
Lenka Hronovská

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Mirek Brát – kandidát do Senátu PČR: Odpovědi na Vaše otázky…

Mirek Brát
místostarosta Náchoda,
novinář

www.mirekbrat.cz

Uzavřené
náměstí
Centrální náměstí T. G.
Masaryka v Červeném Kostelci je nyní uzavřeno. Činí se
tam stavbaři v rámci oprav silnice I/14. Práce, které zde potrvají do 12. října t.r., zahrnují
například pokládku nových
asfaltových vrstev, výměnu obrubníků či obnovu dopravního
značení.

Komentované
prohlídky

V České Skalici se můžete 14. září (v termínu od 10 do 18 hodin) vypravit na speciální komentované prohlídky u příležitosti
stého výročí vzniku Československa. Čeká
na vás nejen průvodce v dobovém (prvorepublikovém) oblečení, ale i výstava historických hraček, pohlednic a ošacení. Na zahradě vily pak zaparkují veteráni z řad
automobilů. A pokud vás prohlídka unaví,
pořád je tu ještě kavárna s občerstvením.

Často mi lidé pokládají dvě základní
podstatné otázky, které se týkají mojí
kandidatury do Senátu PČR: otázka
č.1 – Proč bychom měli volit právě Vás,
právě Tebe? Otázka č.2 – Budeš, Budete
se chtít věnovat, v případě Vašeho, Tvého zvolení, ještě nějakým jiným funkcím? Moje odpověď na tyto kardinální
otázky zní takto: Jsem člověk s dlouholetou zkušeností z místní samosprávy.
Šestnáct let jsem členem Městského
zastupitelstva v Náchodě, z toho osm
let jsem členem náchodské městské
rady, třetím rokem jsem neuvolněným
místostarostou města Náchoda. Po celou dobu mého působení v komunální
politice jsem si zároveň ponechal svoji civilní profesi novináře v místním
periodiku, která mi umožnila poznat
problémy volebního obvodu. Nikdy
jsem tento region neopustil kvůli jiným
funkcím. Nejsem od reality odtržený
profesionální politik. Nechci si, v případě mého zvolení, postavit senátorské křeslo do „osobní výlohy“ k jiným
funkcím. Chci se věnovat pouze a jen
práci senátora. Za těch mnoho let, co
sleduji kumulaci funkcí u některých
politiků, jsem poznal osobně jediného
člověka, který díky ohromnému osobnímu nasazení zvládá současně více
důležitých funkcí – a to je starosta Náchoda Honza Birke. Chápu to ale jako
výjimku z pravidla… Pokud bych byl
v říjnových volbách zvolen i do Městského zastupitelstva v Náchodě, zůstanu pouze řadovým zastupitelem
města. Spojení senátor – řadový zastupitel města považuji za akceptovatelnou
kombinaci veřejných funkcí. Ostatně,
chci být s Náchodem a celým volebním
obvodem spojen i prostřednictvím regionální senátní kanceláře. O žádné jiné
funkce neusiluji. Novinářská a publicistická činnost, včetně práce na knihách,
je pro mě koníčkem. Tento koníček si
ponechám.
V úctě Váš Mirek Brát

Setkání
s ilustrátorkou
V
Městské
knihovně
v Dobrušce se 2. října (od 17
hodin) koná setkání s ilustrátorkou dětských knih, jehož
protagonistkou bude Adéla
Moravcová. Připomeňme namátkou jí ilustrované a úspěšné knihy Výletovník či Můj
první atlas Evropy.

1.

foto č.1: Natáčení ve studiu České rozhlasu v Hradci Králové. Moje
volební vizitka bude odvysílána na vlnách Českého rozhlasu, zároveň
bude jako zvuková stopa i v elektronickém archivu rozhlasu.
Foto č.2: V poslední době mě velmi potěšila, při neformálním setkání, projevená podpora mojí senátní kandidatuře ze strany profesora
MUDr. Jaroslava Malého, CSc., špičkového lékaře a senátora za volební obvod Hradec Králové. Pana profesora si velmi vážím jako moudrého člověka se širokým rozhledem, vybaveného empatií i smyslem
pro humor.

2.
(Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická, Zpracovatel – Mgr. Karel Petránek, noviny Echo)

Formanka v České Skalici
znovu otevřena!

Tankové pivo Primátor 11°
Dále v nabídce:
Primátor 12°, Primátor 10° Antonín,
pivní speciály, Primátor Nealko
Tradiční občerstvení k pivu,
restaurační zahrádka
Restaurace Formanka, Husovo nám č.p. 19, Česká Skalice
Otevírací doba: po – ne: 10 – 22 hodin
Tel. 727 960 320, facebook:
Restaurace a Tankovna Formanka

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Asistent hlídání mrtvého úhlu sleduje
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NOVÁ ŠKODA

FABIA
S ASISTENTEM HLÍDÁNÍ
MRTVÉHO ÚHLU

novaskodafabia.cz

rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙË·ôËĀò]:Iȭ

SQUASH CENTRUM
NÁCHOD

AUTO BRANKA Náchod
ÝºËÝº½«ºǜǢǟǞȹ-ȮǠǟǢǛǜC¨Ë
b½ȳȭǟǤǟǢǢǛǢǛǛȮ«Ä¢ËʤéäËÙÄºȳĀ
www.autobranka.cz

tel.: 602 886 577,
házenkářská hala – Hamra
259 900

·«ĂË:

NOVOU
PRODEJNU
OTEVÍRÁME
30. SRPNA
2018

Příběh zámku

slev
46 a
%

PRAMEN

:ËÃ«ÄËôÄÝÖËäÛÃ«ÝIǱôËĀò
]:I$-ȭǟȮǢɇǟȮǤ½ȹǜǛǛºÃȮǜǛǢɇǜǜǞ£ȹºÃ

1DMGHWHXQ¢VGRP¢F®SRWĚHE\
GHNRUDFHG¢UNRYªSĚHGPÜW\
SRPRFQ®N\GRGRP¢FQRVWLŭ
NÁCHOD, Palackého 24

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením na pozice

DĚLNÍK/DĚLNICE

• pracoviště Náchod • jednoduchá manuální práce
• hlavní pracovní poměr • dvousměnný provoz
• možnost zkráceného pracovního úvazku
• příspěvek na stravování • dopravné hrazeno v plné výši
• nástup možný ihned
Informace
FIDES Group a.s., zaměstnavatel zdravotně postižených
Jugoslávská 15, Náchod 547 01
tel.: 608 666 252, info@fides-group.cz, www.fides-group.cz

U příležitosti Dnů evropského
dědictví 2018 se můžete vypravit
na ratibořický zámek, kde na vás
15. září čekají prohlídky s rozšířeným odborným výkladem. Zaměřeny budou na historii zámku
i příběhy lidí s tímto šlechtickým
sídlem spjatých v letech první světové války 1914 – 1918. Prohlídky
zámku proběhnou v 16 a 17 hodin.

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

V provozu je penzion
s restaurací
Někdy v roce 2009 se zrodila myšlenka využít prostor pro

vybudování menšího, ale komplexně vybudovaného sídliště,
které by mělo architektonicky
sladěné řešení a vyzývalo k osídlení stejně smýšlejících lidí. Nezůstalo jen při myšlence a cíl
vybudovat ukázkové sídliště se
postupně naplňuje. Od července
loňského roku je v provozu restaurace a penzion Zahradní

V areálu se
do budoucna plánuje
i výstavba wellness
centra
(www.zahradni.cz) s nabídkou
vybraných jídel, s ubytováním
a příjemným prostředím pro
oslavy narozenin, svatební hostiny a podobná setkání.
Z pěti nabízených domků
jsou v současné době volné už
pouze dva RD (nejedná se však
o domy na okrajích zástavby).
Vzhledem k tomu, že prodaný
je i vzorový domek, prohlídky
jsou možné pouze po telefonické domluvě na tel. č. 775 114 955
p. Šolcová, kde získáte i další
informace.

Zveme všechny k prohlídce
Makes Beneﬁts from Handicaps

Bližší informace na www.bydleniceskaskalice.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Lépe se pohybuji. I když jsem
doposud sportoval, teď mi připadá
vše jednodušší

TI NEJLEPŠÍ PRACUJÍ U NÁS!

JOSEF

CO NABÍZÍME?

-20,6

Podílet se na výrobě vysoce kvalitních, soustružených
dílců pro automobilový a spotřební průmysl na moderních
CNC strojích * práci v silné a stabilní firmě s dlouholetou
tradicí, která je špičkou na trhnu * přátelský kolektiv * nové
znalosti a praxi na špičkových CNC strojích třetího tisíciletí,
kterou vás na škole nenaučí * zajímavé finanční ohodnocení
* na vybraných pozicích flexibilní pracovní dobu * množství
firemních benefitů, které jsou u nás samozřejmostí.
My se o své zaměstnance staráme!

kg

Josef
Škoda

KDO U NÁS NAJDE UPLATNĚNÍ?
Obsluha strojů * Seřizovač * Elektrikář *
Manipulant * Brusič * Kontrolor *

Bydliště: Velké Poříčí
Poradna: Náchod
Věk:
Výška:
Původní hmotnost:
Současná hmotnost:

44 let
180 cm
108,7 kg
88,1 kg

Délka hubnutí:

3 měsíce

Přijďte si prohlédnout naše výrobní prostory
v NÁVŠTĚVNÍ DNY!!!
Více informací: www.facebook.com/mesapartssro

Mesa Parts s.r.o.,
Vysokov 112, 549 12 Vysokov, Tel.: 491 419 811,
e-mail: job@mesa-parts.cz,
http://www.mesa-parts.com

Úbytek v pase: 20 cm

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113, Pasáž Magnum, 547 01 Náchod
TEL: 491 427 445, e-mail: nachod@naturhouse-cz.cz

FIRMA
NYKLÍČEK A SPOL. S.R.O.

STAÈÍ

ZAVOLAT

nabízí tyto volné pracovní pozice:

SEŘIZOVAČ, TKADLENA,
PŘISUKOVAČKA - TŘÍSMĚNNÝ PROVOZ.
Nabízíme: stravenky, 5 týdnů dovolené.
Kontakt:
telefon: 491 470 678
telefon: 491 470 662
e-mail: nyklicek@nyklicekaspol.cz

AŽ

70.000 KÈ

NÁSTUP NEJLÉPE IHNED.
Adresa: Rašínova 278,
549 01 Nové Město nad Metují

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

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

VELKÝ BASKETBALOVÝ NÁBOR
Přijď poznat nové kamarády a kamarádky!
Pro všechny dívky a chlapce ročníků 2012 a starší.
Oddíl basketbalu TJ SPŠS Náchod
pořádá nábor nových hráčů
Tréninky pondělí a pátek
od 16 hodin v tělocvičně školy
SPSŠ stavební a OA Náchod
(ul. Pražská 931).
Kontakt: Pavel Prouza
(+420 608 667 732)
https://basketnachod.webnode.cz/

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

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

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775
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Jiřinkový ples
V České Skalici vám 15. září roztančí boty a střevíčky tradiční Jiřinkový ples. Uskuteční se 15. září od 20
hodin v českoskalické sokolovně.
K tanci i poslechu bude hrát skupina
GENY ze Rtyně v Podkrkonoší.

Novosvětská
v Dobrušce
V rámci Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka 2018 se
v Dobrušce 23. září uskuteční koncert
Symfonického orchestru Českého
rozhlasu. Na koncertě, jehož sálem
bude tovární hala firmy KBA Grafitec Dobruška, bude i symfonie e moll
Novosvětská skladatele Antonína
Dvořáka. Koncert začíná v 17 hodin.

Tel./Fax: 491 424 522

str.

MOTHER IN LAW…
tak trochu jiná TCHYNĚ
Nefiltrované, neuvěřitelně pitelné pivo s krásnou zlato-měděnou
barvou, bohatou pěnou a nezaměnitelným aroma amerických
chmelů kombinující dva styly – ležák a IPA chutnalo porotě na 48.
ročníku pivního festivalu Chmielaki Krasnostawskie v Polsku.
V konkurenci téměř 400 vzorků
zvítězilo v kategorii Pale Ale, Imperial Pale Ale, Bitter.
India Pale Lager, který náchodský
pivovar uvařil původně speciálně
na akci DEN P, si našel své příznivce nejen v náchodském regionu,

ale populární je i za hranicemi. Je
to prostě TCHYNĚ – napoprvé jsi
v rozpacích, ale pak nechceš jinou!

Středověké
hrnčířství

VYJÍŽĎKY
NA KONÍCH

V Městském muzeu v Jaroměři se
27. září uskuteční další z přednášek
z cyklu Mezi řádky. Tentokráte bude
jejím tématem středověké hrnčířství
na Hořicku ve světle archeologie.
Přednášet budou Radek Novák a Kateřina Opicová. Přednáška začíná
v 17.30 hodin.

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

PRO POKROČILÉ

Výstava králíků,
holubů a drůbeže

PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivé
distributory letáků a novin
v následujících lokalitách:
Náchod - LIPÍ
Náchod - Komenského a centrum,
Na Přadýnku a Kašparák
Hronov
Teplice nad Metují

Více informací
na tel. 603 990 636

Národní institut rozvoje
Krámská 29, Náchod, 1. Patro
Uvádí v KLUBU NIRON
v pořadu MOJE TÉMA

BESEDU
Co: KVANTOVÉ TECHNIKY
– „znovu na vaši žádost“
jako cesta ke zdraví ...

Kdy: Úterý 18. září 2018
v 18:00 hod
Kdo: Vladimír Škývara
Z DŮVODU OMEZENÉ
KAPACITY MÍST
PRO REZERVACI VOLEJTE
773 220 773
Vstupné dobrovolné

V termínu od 29. 9. do 30. 9. 2018
proběhne v chovatelském areálu
u Cihelny v Náchodě – Starém městě Okresní výstava králíků, holubů
a drůbeže (s expozicemi ptactva,
morčat, ovcí a koz). Čeká na vás i bohatý doprovodný program s tombolou (hlavní cena je živé sele.) Chybět
nebude ani jízda na koni, občerstvení
z udírny, prodej chovatelských potřeb
či expozice exotických zvířat. Výstava
je přístupná v sobotu 29. 9. od 8 do 16
hodin, v neděli 30. 9. od 8 do 12 hod..
Jste srdečně zváni!

Cestovní kancelář SONA, s.r.o.
přijme pro svoji pobočku v Náchodě
pracovníka/ pracovnici na pozici

prodejce zájezdů
/administrativa
Požadujeme:
rychlá práce na PC, Word, Excel,
komunikativnost, spolehlivost,
obchodní talent, zájem o cestování,
druhý jazyk angličtina
či němčina výhodou,
nikoliv podmínkou.
Nabízíme:
zajímavé ﬁnanční ohodnocení,
příjemné pracovní prostředí
a dobrý kolektiv.
Nástup září-říjen (dle dohody)
Životopis zasílejte na:
subertova@sonatour.cz.
Tel.: 602 448 587

Mayday nad horami východních Čech
Pomalu končící letní turistická
sezóna opět přivedla množství turistů do Orlických hor a Krkonoš.
Jen málokdo - s okouzlením hledící
z vrcholků do údolí - si však uvědomí, že horstva vždy byla rizikem
pro leteckou dopravu. Rizika byla o
to větší v minulosti, kdy pilotní kabiny neměly tak dokonalé přístroje,
jako dnes. Některé letecké nehody
se staly i v napjatém historickém
kontextu: po vypuknutí druhé světové války a po srpnové invazi roku
1968. Archivy leteckých nehod tak
uchovávají informace například
o nehodě německého Junkersu

JU-52 společnosti Lufthansa v lokalitě Studniční hory v Krkonoších 17.
září 1939 (v prvním měsíci druhé
světové války). Tříčlenná posádka
nehodu nepřežila. Jen několik týdnů po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968
se zřítil sovětský armádní MIG - 17
nad Zdobnicí v Orlických horách.
Pilot nehodu nepřežil.
text Mirek Brát, foto JU - 52, - zdroj
magazín Lufthnasa (Poznámka:
Mayday je mezinárodní volací znak
používaný při akutním nebezpečí
zejména v letecké či námořní dopravě, vznikl již v roce 1923)

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 10. 2018 r.
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▪ Vyjížďky do okolí
▪ Jízdy na koních na jízdárně
Dohled instruktorů, hodní a klidní
koně a poníci, individuální přístup
Dárkové poukazy

KONĚ BABÍ – tel. 608 66 77 32
Prouza
Pavel
majitel
p P
p.
rouz
ro
uza
uz
a Pa
Pave
vell – ma
ve
maji
j te
ji
tell

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

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

Škola bruslení
je opět tady!!!
Srdečně zveme všechny zájemce o bruslení na ledě, aby neváhali
a přihlásili se včas do naší školy. Bruslíme již od 2. září každou neděli
od 9:45 na Zimním stadionu v Náchodě. Máme zase připravšeny hry
na ledě pro děti ale chodí s námi bruslit již i dospělí. Jestli nestihnete
hned první hodinu, tak se můžete v případě volných míst k nám po dohodě připojit. Přihlášky a další informace najdete na našich stránkcách
www.brusleniskola.cz nebo na mobilu 733 508 392.
Bruslíme pro radost !!!
Těší se na vás trenérský tým

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán,
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly,
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

ECHO
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
*Muž 48 l hledá ženu 45-55 l
k intimním schůzkám. Broumov
a okolí. TEL.: 604 172 623
*Rozvedený 46 let, 175/185 hledá
štíhlou ženu na seznámení z Náchoda. Tel. 721 655 611

BYTY
*Prodáme byt 3 + 1 do osobního vlastnictví v Broumově,
Sídliště Křinické 209, 3. podlaží.
Minimální cena 780 tisíc. Tel.:
733 131 189.
* Poptáváme pronájem nebo
koupi garsoniéry 1+1 v Červeném Kostelci, eventuelně v okolí.
Tel.605 981 943
*Koupím byt v N. Městě n/Metuj,
osobní vlastnictví, poblíž centra.
Platba bez úvěru, nejsem RK, tel.
775 640 969.
*Pronajmu byt 3+kk v Novém
Městě nad Metují. Nájem 11.500,Kč včetně všech služeb. Kauce 2
nájmy dopředu. RK nevolat. Kontakt: 731 296 841
*Pronajmu byt 2+1 47 m2 v Náchodě, Plhovská 695 (nad prodejnou KRÁM), 3. patro, nájem
5500,-, volný od 1.12.2018, nízké
provozní náklady, kauce 20000,-.
Kč. TEL.: 777 606 801
*Pronajmu byt 1+1 40 m2 v Náchodě, Kladská 1828 (naproti
autobusovému nádraží), 1.patro,
nájem 4500,-, volný od 10.měsíce, nízké provozní náklady, kauce
20000,-Kč. TEL.: 777 606 801
* Hledám podnájem v Novém Městě nad Metují. Mám
zájem o garsonku, 1+kk nebo
1+1. Za nabídky děkuji. Tel:
606 918 338
*Prodám udržovaný byt 1+1
v družstevním vlastnictví v Náchodě nedaleko nádraží. Nová
plastová okna, zateplení. Větší
sklep, parkování u domu. Výměra
bytu 35 m². Tel. 777 602 884, RK
nevolat, Cena: 880 000,- Kč
*Pronajmu byt v bytovém domě
ve Velkém Dřevíči. Volný ihned.
Další informace na telefonu
608 213 154.
*Prodám byt 3+1 v osobním
vlastnictví v Náchodě, ulice
na Strži. Bytová jednotka prošla
částečnou rekonstrukcí kuchyně
s vestavnými spotřebiči, koupelna
se sprchou, nové obložené samostatné wc, vestavné skříně, dlažba
v kuchyni a předsíni, krb, velmi zachovalé parkety a pod. Vše
v dobrém stavu. Výměra bytu 63
m². Tel. 777 602 884, RK nevolat,
Cena: 1 890 000,- Kč
*Prodám byt v OV 2+1 ul. Husova Broumov, v přízemí, cena 370
tis.Kč. Tel. 606 943 934
*Pronajmu dlouhodobě nezařízený byt 3+1, 98m2 v centru
Náchoda. Nájem 6000Kč + záloha na energie 4000Kč. TEL.:
732 234 655
* Pronajmu družstevní byt 4+1
(94m2) v Náchodě. Dlouhodobý pronájem na 3 a více roků,
pouze slušným lidem. Kontakt:
nachodbyt@gmail.com

e-mail: echo@novinyecho.cz

NEMOVITOSTI
*PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU 624 M² V CENTRU
HRONOVA. TEL.: 778 074 615.
*Prodám dřevěnou chatu se zahradou v obci Lhotky. Cena: 260
tis. Kč Tel. 603 567 617
*Koupím les i s pozemkem.
Může být malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem. tel.:
773 585 290
*Prodám nemovitost k bydlení
a k podnikání v Náchodě, Malém
Poříčí, Broumovská 28. Posledních
8 let zde byla prodejna kamen,
krbů a bazénů. K domu náleží parkoviště pro 10 automobilů. Cena
k jednání 3.450.000,- Kč. Info
na tel: 739 033 221
* Prodám stavební pozemek
s protékajícím potokem 2500 m2
na okraji obce Dolní Radechová.
TEL.:608 66 77 30
*Koupím pozemek nebo nemovitost na přestavbu v podhůří Orlických hor. TEL: 608 66 77 30
* Prodám pozemek na Přibyslavi o výměře 11.000 m2, vhodný na zřízení zahrádek. Tel.
776 249 771
*Prodám udržovanou zahradu
1.220m2 v Červeném Kostelci
v lokalitě Východní Lhotecká,
klidné místo, rovina. Telefon
774 669 289

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodám hospodu ve Vysokově,
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5
mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT

PRODÁM
*Prodám klec roz. 70x45x75
na chov andulek, corel, cena 500,Kč. TEL.: 774 595 981
*Prodám
dětskou
sedačku
na kolo, cena 250,-Kč. TEL.:
774 595 981
*Prodám stavebnici tanků T-3485 120 dílů v měřítku 1:16 kovová konstrukce, cena 15000,-Kč,
dohoda, vhodná jako dárek. TEL.:
603 73 57 87
*Prodám živá vykrmená prasata,
váha okolo 160 kg, cena 38,-Kč/kg.
TEL.: 776 191 392
*Prodám staré trámy - 4ks
600x20x20 cm. Nabídněte cenu.
e-mail:borova126@seznam.cz
*Prodám
kuchyňský
robot
„Bosch“ v záruce, nepoužívaný.
Původní cena 3750,-Kč, NYNÍ
3000,-Kč. Nevhodný dárek. TEL.:
777 595 991
*Prodám originál kuchyňskou
linku – z 50. let, z masivu, barva červená a béžová. Ve výborném
stavu, možno i pro sběratele retro.
Cena dohodou. Tel. 608 519 075
*Prodám palivové dřevo surové/ suché cena od 550,Kč/m, možnost dopravy. TEL.:
608 072 171
* Prodám pianino PETROF, odvezu.Tel.775 328 366
* Prodám svářecí soupravu, kyslík - plyn + hadice s hodinami
+ řezák. Cena dohodou. mobil
608 728 161

Tel./Fax: 491 424 522

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

* Práce minibagrem. Přípojky,
bazény, čističky, drenáže, terénní
úpravy, atd. Cena dohodou. Tel.
774 224 446
*
NEŘEŠTE
PŘECHOD
NA DVB-T2, NAMONTUJEME
VÁM SATELIT na 2 televize s 2
přijímači JEN za 300,-Kč! Využijte SATELITNÍ DOTACE. Tel.:
+420 778 527 899,
www.SATELITNIDOTACE.cz
* Hledám paní nebo pána
na příležitostný úklid penzionu cca 3 hodiny týdně v okolí
Nového Města nad Metují. tel:
732 253 989
* Hledám seniora / seniorku
pro asistenční službu. Na 16-20
hodin měsíčně. Pracovní a platební podmínky dohodou. Tel.
606 794 889
* Nabízím úklidové práce
domků, bytů, penzionů a malých firem. Jednorázové i nárazové. Náchod a okolí. TEL.:
737 564 496

AUTO - MOTO
*Koupím staré motorky JAWA,
CZ, Babeta 210, VELOREX i nepojízdné. TEL.: 776 327 208
*Prodám ze zdravotních důvodů
skútr 125 ccm, najeto 446 km,
původní cena 39 900,-, baterie by
chtěla vyměnit, jinak ještě polepy
z obchodu, dvousedadlový, nezajetý, nehavarovaný, nepoškozený, se SPZ, za 22 999,-. Bližší info
602 436 986
* Prodám stěhovací - čalouněná
AVIA - skříň, 60 L - TURBO. Konec činnosti. Tel. 776 353 038

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



604 687 554

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

TEL.: 722 907 510

Více info na tel. 775 95 46 95
www.pojistenicohla.cz
HYPOTÉKY. POJIŠTĚNÍ.
COHLA, s.r.o.

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

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

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

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810

NÁCHODSKO
776 353 038

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

RŮZNÉ

*Výprodej pletací a háčkovací příze. Každou středu od 18
do 20 hodin. Náchod, Janáčkova 803 (Raisova), 1.patro

PŘIJMU KOLEGYNI
do kanceláře v Náchodě.

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

PODØEZÁVÁNÍ
* 60nice hledá nekuřačku pro
společ. výlety do přírody a návštěvy kultur. akcí, Náchod a okolí. TEL.: 777 132 430
* Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod.
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel.
777 803 359
*Hledám soukromého učitele
(ku) hry na klavír Velké Poříčí
a okolí. Tel. 608 300 252
*Nabízím přepravu sklopnou
Avií. Cena 20,-/km. Více na tel.
702 882 729
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

* Prodám studentský počítačový
stůl, barva buk, rozměr 135x67,5
cm, jeden šuplík, 2 poličky, místo pro počítač, výsuvná deska pro
klávesnici, dále rohový psací stůl,
barva buk, rozměr 90x90, výsuvná deska pro klávesnici a poličku
na knížky 100 cm, v případě zájmu
i otočné kanc. židle. „Likvidace
studentského pracoviště“. Můžeme
poslat fotku. Tel. 602 103 775 nebo
603 440 969

str.

izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE

Z

Tel.: 728 386 034

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

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
Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

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

Ů

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

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme
předměty všeho druhu - nábytek,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo,
nice, šperky, bižuterie, zbraně,
hodinky, známky, odznaky apod.

starož.
obrazy,
pohledmince,

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



www.novinyecho.cz

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.

e-mail: echo@novinyecho.cz

NÁBYTEK
ZE DŘEVA

Lehce použitý nábytek
z masívu.

Ložnice, postele, vitríny, skříně
Adresa: B. Němcové 269,
Česká Skalice
Tel. 603 229 415, 491 453 035

KORÁLKÁRNA
– obchod pro každého

OD ZÁŘÍ NOVĚ
v NÁCHODĚ NA KAMENICI
(Hrašeho 26)
Jablonecká bižutérie, hotové šperky,
komponenty, korále.
PŘIJĎTE SI UDĚLAT VLASTNÍ ŠPERK.
DÍLNY KAŽDÝ DEN.
Po - Pá 9:00 - 12:30, 13:00 - 17:00
So 9:00 - 12:00

Jidášové, chcíplé kozy a osobní prospěch
Reakce na článek „Zrada za Jidášův groš“ v červnovém vydání novin
ECHO byly bouřlivé. Souhlasíme, že
některé příměry nemusely být všem
úplně jasné, ale v jednom komentáři
nelze vyjádřit veškerá fakta. Příloha
pro Nové Město nad Metují snad čtenáře uspokojila informacemi o technických nebo finančních údajích o řešení tranzitní dopravy. Někteří čtenáři
(a dokonce současní místní politici)
nehledali argumenty pro volbu ANO
či NE. Jejich postoje sklouzly do roviny nejtupější závisti. Neptají se, zda obchvat Nového Města nad Metují bude
prospěšný většině, ale zda nebude prospěšný jen někomu. Cítíte ten rozdíl?

Žijí ve světě podlosti s heslem „ ať mi
chcípne koza, když sousedovi chcípnou dvě“. Je nám proti srsti, když někdo má osobní prospěch na úkor většiny. Ještě více jsme pak naštvaní, když
tomu pomáhají ze své funkce nebo
dokonce z toho mají prospěch lidi,
které si platíme z našich daní. Taková
naštvanost je správný pohled na svět
a tuto myšlenku chtěl článek o zradě
vyjádřit. A co když má někdo osobní
prospěch z toho, co je prospěšné většině? To je taky správné, ač mnozí to
těžko zkousnou.
Někteří členové PVMR zdědili nebo
koupili pozemky v místě trasy přeložky. Ano, jejich cena by při prodeji pro

přeložku byla vysoká a vůbec se nejedná o „groše“. Přesto své krásné město
nezradili, jsou proti výstavbě přeložky,
navrhují reálné trasy obchvatu a veškerou svou činnost směřují proti zrádcům, co za jidášský groš své město ničí.
Mají své osobní zájmy, ať je to hospodařit na rodinném majetku nebo nezlikvidovat sobě i většině občanů Nového
Města klidné bydlení tranzitním průtahem středem města. Jsme přesvědčeni,
že jejich zájem je na rozdíl od osobních
zájmů současného vedení města a lidí
okolo spolku útočící proti obchvatu totožné se zájmem většiny obyvatel města. Zda je to pravda, prověří pořádané
místní referendum.
PVMR (PI)

Tel./Fax: 491 424 522
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Vážení a milí čtenáři,
Dnes bych se chtěla věnovat možnosti odstoupením a výpovědí smlouvy. Pokud jste jako spotřebitel
(domácnost) uzavřeli s dodavatelem energií smlouvu nebo dodatek ke smlouvě mimo prostory obvyklé
k jeho podnikání můžete dle občanského zákoníku
odstoupit od tohoto aktu do 14-ti dní od podpisu (týká
se to i smluv uzavřených korespondenčně, po telefonu a elektronicky). Jestliže tento termín nestihnete
a novou smlouvu jste podepsali podomnímu prodejci ve dveřích, uzavřeli
po telefonu, korespondenčně nebo elektronicky pak je zde možnost vypovědět takovou smlouvu nejdéle do 15 dnů ode dne zahájení dodávky
a to, dle § 11a odst. 3 EnZ. Tento paragraf se může používat jen v případě,
že dochází ke změně dodavatele. Nevztahuje se na dodatky nebo další
nové smlouvy u stávajícího dodavatele. Další možnost na odstoupení je
v případě že Vám domů dojde dopis o zdražení Vašich služeb. Zde můžete
odstoupit ihned a přejít k jinému dodavateli bez sankcí.
Pokud si nebudete jako spotřebitelé jisti, zda došlo k takovému to uzavření
smlouvy či dodatku, posbírejte veškerou korespondenci a poslední vyúčtování a navštivte naše vyškolené pracovníky, kteří Vám rádi poradí a pomohou. Využijte této příležitosti, kterou Vám novela občanského zákoníku
a novela energetického zákona umožňuje, pokud si nejste naprosto jisti,
zda jste učinili správné rozhodnutí a Vás jako spotřebitele staví do rovnoprávného postavení s dodavatelem energií.
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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

Reakce na výzvu pana starosty Petra Hableho v regionálních novinách Echo ze dne 10. 8. 2018
Jidášův groš? – Výzva přípravnému výboru pro místní referendum.
Jelikož jsem byl jmenovitě vyzván
panem starostou Nového Města nad
Metují Petrem Hablem v regionálních
novinách Echo dne 10. 8. 2018, abych
přestal prostřednictvím placené inzerce
zveřejňovat lživé a matoucí informace.
Úvodem bych chtěl upozornit na to, že
já sám jsem ho již několikrát ústně vyzýval, aby předložil články, ve kterých,
jak on tvrdí, lžeme a mateme veřejnost.
Dodnes se tak nestalo a neustále mate
veřejnost zavádějícími informacemi.
Na jeho výslovné přání, bych se chtěl
k tomuto článku vyjádřit a poukázat
na lži a matoucí informace, které prostřednictvím tohoto článku vůči mé
osobě veřejně šíří jako představitel města a člověk, kterého by si měli občané
našeho města vážit.

STAROSTA MATE VEŘEJNOST
K vysvětlení veřejnosti ohledně mých
rozsáhlých pozemků v trase přeložky
I/14, které údajně vlastním a byly změněny na stavební pozemky. Čestně prohlašuji, že nevlastním žádné rozsáhlé
pozemky v trase přeložky I/14, které by
byly změněny na stavební. V tomto článku pan starosta úmyslně mate veřejnost.
Dále bych chtěl vysvětlit, z jakého důvodu byl náš článek pojmenován Jidášův
groš. Toto rčení má sice několik významů, mezi ty prioritní patří ZRADA, pan
starosta si ho ovšem spojil s KORUPCÍ.
V bodě, kdy jsme žádáni uvést informace o obchvatu podle Brány k sousedům
na pravou míru, opět pan starosta mate
veřejnost, když uvádí, že námi navrženou trasu vymyslel pan Ing. Zilvar,
aby nevznikla další možnost výstavby
rodinných domků. K vysvětlení, jak

vznikla tato námi navrhovaná varianta,
uvádím: Tato varianta vznikla na základě záporného vyjádření vedení města,
kdy se tvrdě ohradilo proti návrhu Krajského Úřadu (KÚ)na obchvat Nového
Města nad Metují pod jménem Brána
k sousedům. Tvrzením vedení města, že
tato trasa je v místě, kde ji nelze uskutečnit a KÚ nebude rozhodovat o území,
které je v kompetenci města. O tom, co
bude nebo nebude, rozhoduje město
a pro město je tento návrh KÚ pouze
čarou na mapě.
Naivně jsme se domnívali, že přišel konečně impuls od KÚ k tomu, aby
vedení města začalo řešit obchvat města na místo zastaralého řešení přeložky
1/14. Byla to dokonce varianta, kterou
po mnohaletém jednání navrhovali občané pozemků dotčených výstavbou přeložky I/14 při jednání s vedením města.

nacházejí pozemky spolku pro ochranu
zvířat, který se staral, jak tvrdí pan starosta o paní Přibylovou na sklonku jejího života, a za tyto služby jim darovala
pole. Asi je to nový trend, když spolek
na ochranu zvířat ze Skutče zjistí, že
by paní Přibylová z Nového Města nad
Metují, která nemá dědice, potřebovala
na sklonku svého života jejich služby
a za to se jim odmění. Tím, že zastupitelstvo města schválilo územní plán (pověřeným zastupitelem byl pan starosta
Hable), se několikrát navýšila hodnota
těchto pozemků. Schválen byl rychle
před referendem. Tímto jednáním starosta přihrál spolku pro ochranu zvířat

BRÁNA K SOUSEDŮM
Musím dát za pravdu panu starostovi, že
s navrhovanou trasou petičního výboru
přišel skutečně pan Ing. Zilvar, kterému
ovšem předcházela, jak jsem již uvedl, negativní reakce vedení města a ne
jak matečně a lživě uvádí pan starosta,
aby nevznikla další možnost výstavby rodinných domků. Pan starosta byl
od prvopočátku s touto navrhovanou
trasou seznámen a ví naprosto přesně,
o jakou trasu se jedná, pouze mate veřejnost. Tato trasa navrhovaná petičním
výborem je pouze pozměněna a vychází
z trasy KÚ pod názvem Brána k sousedům, vyhýbá se pouze místu, které vedení města označilo za nereálné.
Je také pravdou, že v místě navrhovaného obchvatu petičním výborem se

Obchvat města na místo zastaralého
řešení přeložky 1/14? Nadcházející
komunální volby a referendum jsou
tou správnou chvílí k řešení této
dlouholeté záležitosti.

(nebo lépe lidem, kteří za spolkem stojí)
stavební pozemky, kde by mohlo dojít k
bohatě placeným výkupům.

PROČ REFERENDUM?
Dále bych chtěl čtenářům mého článku vysvětlit, co zapříčinilo referendum
v našem městě, při kterém si nyní sami
mohou rozhodnout, zda budou chtít nákladní dopravu přesměrovat obchvatem
z města a nebo jen přeložit z Náchodské
ulice před nádraží a nadále zatěžovat
město. Proč k referendu dojde: Petiční
výbor dlouhodobě vyvíjel tlak na vedení
města, aby se vzdalo zastaralého projektu jakou je přeložka cesty I/14 a začalo
pracovat na obchvatu města, na čemž již
ostatní obce dlouhodobě pracují. Pan
starosta Hable nám při jednání vysvětlil,
že s obchvatem města směrem na Krčín
nesouhlasí a pokud bude ve vedení města, bude dělat vše, aby k tomu nedošlo,
protože v Krčíně bydlí. A tak se také
stalo a vedení města se všemi možnými prostředky bránilo a brání obchvatu
města. Domnívám se, že starosta města
by měl prosazovat veřejné zájmy a ne své
osobní.
Nezbývalo nám nic jiného, než jít
soudní cestou, abychom se domohli
referenda o této otázce. Žijeme v demokratickém státě a tak dal soud za pravdu
nám. Rozhodl tak, jak se v demokratickém státě sluší, i když se to vedení
města nelíbí. Rozhodl, že občané Nového Města nad Metují si mohou o tak
závažné věci, rozhodnout v referendu
sami. Dnes vedení města tvrdí, že tímto
referendem vzniknou městu nemalé náklady. Ovšem to, že tuto vzniklou situaci
vedení města samo zavinilo, o tom se

snaží mlčet. Souhlasím s názorem pana
starosty, že by se mělo vše odehrávat
férově a ne podpásovými způsoby, jako
článek v ECHU, který zveřejnil on sám.
Z tohoto důvodu jsem jeho výzvu vyslyšel a snažil se vše vysvětlit.

VYHROŽUJÍ NÁM TRESTNÍM
OZNÁMENÍM
Kdyby se pan starosta za své 12tileté období věnoval více rozvoji a dopravě našeho města, jako se věnoval manipulování s veřejností, mohlo by možná naše
krásné město být ještě krásnější. Pokud
je nám veřejně vyhrožováno trestním
oznámením a to již po dobu několika
let, nechť je tedy konečně podáno. Jsme
přesvědčeni o tom, že to dopadne jako
s místním referendem, že tedy nám
bude orgány činnými v trestním řízení
dáno za pravdu. Jelikož je před volbami,
chtěl bych všem občanům našeho města popřát šťastnou volbu a ne takovou,
jakou byla dle mého názoru Volba pro
Nové Město v minulých volbách. A to
hlavní, aby se opět do našeho města
vrátila slušnost. Dle mého názoru slušnost skončila s odchodem pana starosty
Ing. Tymela.
Na jeho slova v závěru jeho volebního
období nemohu zapomenout, když pronesl „Snažili jsme se chovat slušně a nikomu neškodit“. Tenkrát jsem si řekl, no
to snad ne, to je snad samozřejmostí každého starosty. To co prožívám a vidím
dnes, zjišťuji, že slušnost na úřadech
žádnou samozřejmostí není. A nechci se
tímto dotknout pracovníků MÚ, ti musí
po většině případů plnit pouze příkazy
vedení města.
Miroslav Hofmann (PI)

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
RD s bytem a komer. prostory, Č. Skalice
RD o užit. pl. 400 m2
s bytem 7+1 (265 m2),
prodejnou (35 m2),
restaurací (100 m2)
na hl. třídě, 50 m
od náměstí, po část.
rekonstr. PENB: G.
180760
cena: 3.690.000,-Kč

Řadový RD, Police n/Met., ul. Smetanova
Velký, čtyř podlažní
RD z r. 1989, s pozemkem 247 m2, velmi
klidné a slunné místo, ihned k předání.
PENB: G.

Rodinný dům, Náchod-M. Poříčí
RD s bytem 3+1 po rekonstrukci, nová koupelna s WC, dále garsonka v rekonstrukci,
pozemek 940 m2
u lesa, samost. garáž,
PENB: G.
180717
cena: 1.750.000,-Kč k jednání

Exkluz. pozemek pro RD, N. Město n/M
Poz. 1.000 m2 pro
výstavbu na klidném
a slunném místě, ul.
Stavební,
veškeré
sítě k okmžiténu napojení, nutno vidět.

Nadst. zrekonstr. RD, Šonov u N. Města n/Met.
RD po pečlivé a náročné rekonstr., 5+kk,
užit. pl. 260 m2, 2
koupelny, dvougaráž, poz. 3.954 m2
s jezýrkem a z části
k výstavbě, PENB: C.
180751
cena: 6.400.000,-Kč

Pozemek pro RD, Jestřebí u N. Města n/M
Poz. k výstavbě, výměra dle přání 1.850
- 3.728 m2, na klidném
a slunném místě, voda
a el. u pozemku, příjezd
obecní.

180768

cena: 300,-Kč/m2

180772

Pronajmeme atraktivní kanceláře (od 16 m ) v centru N. Města n/Met.,
cena od 2.900,-Kč/měsíc, tel. 602 204 002.

* 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

DAVER s.r.o

>

- realitní kancelář

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

PŘIVÝDĚLEK

Možnost zkráceného pracovního týdne
3 nebo 4 dny v týdnu na cestách
na pracovní pozici

ROBIN - asi 5letý pejsek, kterému
zemřel páníček. Příbuzní se starat nechtějí a tak Robin šel zpátky do útulku, odkud původně pochází. Je hodný
a milý. Ostatní pesany nemusí, fenky
mu nevadí. Je očkovaný a čipovaný.

Hledáme spolehlivého

Více informací na tel. 602 103 775
nejlépe SMS nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

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

DISTRIBUTORA NOVIN ECHO
pro oblast Náchod – LIPÍ
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HLEDAJÍ
DOMOV

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

10

E
C
H
A

cena: 1.700,-Kč/m2

2

str.

D
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V
K
A

cena: 2.100.000,-Kč

180771

Tel./Fax: 491 424 522

foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
https://marekdvorsky.wordpress.com

ECHO

V hronovské knihovně zašumí moře
BOŽENKA - asi tříměsíční kočička.
Je hodně mazlivá, kamarádská. Naučená na kočkolit.

Městský útulek Broumov,
Jana Slováková, 721 543 498

V Městské knihovně Egona Hostovského v Hronově se v úterý 25.
září od 17.30 hodin uskuteční přednáška Mirka Bráta s názvem Mare
Nostrum – Naše moře, zaměřená
na zajímavosti ze světa pod hladinou
sladkých i slaných vod. V prostorách
knihovny se bude hovořit o vodní
flóře i fauně, o problematice podmořské archeologie, o pronikání nepůvodních živočišných druhů do evropských vod v rámci tzv. Lessepské
migrace i o specifickém tématu

ponorů v obřích mořských i sladkovodních akváriích, které Mirek Brát
absolvoval v rámci práce na pentalogii knižních publikací projektu Mare
Nostrum (knihy vyšly v pražském
nakladatelství Naše vojsko v letech
2007 – 2017). Součástí přednášky
bude i ukázka technického vybavení
pro sportovní potápění. Info o autorovi a knižním projektu Mare Nostrum
www.mirekbrat.cz,
www.marenostrum.cz

HLEDAJÍ DOMOV

SHOTY - malinká fenečka (skoro kapesní), které se někdo zbavil a vyhodil
ji. Je úžasně milá,hodná a přátelská.
Ale je taky hlídací - „hlásí“ všechno,
co se děje v širokém okolí. Shotynka
je vykastrovaná a hledáme pro ni ten
nejlepší domov.

mobil 608 524 973,
utuleklukavice@seznam.cz,
www.psidomovlukavice.cz
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JACK - Jack je černý, krátkosrstý kříženec. Je takový mladý atlet a janek.
Zpočátku je nedůvěřivý a chvilku mu
trvá, než si ho člověk získá. Všechno
je pro něho nové a tak se se vším seznamuje a poznává, co a jak chodí. Je
hodně závislý na pejskovi s kterým
přišel společně, ve kterém má staršího
kamaráda a průvodce. Avšak věříme,
že by si zamiloval i nového lidského
kamaráda, který by ho všemu neznámému naučil

