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Obrazy Karla
Kratochvíla
Ve Výstavní síni Městského úřadu v Červeném Kostelci se do 30.
září koná výstava obrazů bohdašínského rodáka (Bohdašín – část Č.
Kostelce, pozn. red.) Karla Kratochvíla. Výstava je retrospektivní a je
věnována výtvarníkovi, od jehož
úmrtí letos uběhlo 20 let.

Gate

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

Ve školním roce 2018/2019 zahajujeme již podevětadvacáté

KURZY:

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

Hasiči z Jizbice
oslavili 130 let
SDH Jizbice si připomněl 130 let
existence zdejších dobrovolných
hasičů (1888 – 2018). Oslavy zde
proběhly například formou žehnání
hasičského praporu, předání nového hasičského vozidla či vystoupení mažoretek. Na závěr oblohu
prozářil slavnostní ohňostroj. Akci
doprovázela výstava hasičské techniky a fotografií. Za město Náchod
pozdravili přítomné místostarostové Miroslav Brát, Ing. Jan Čtvrtečka
a radní Marek Dvorský.

ECHO
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VZPOMÍNKA
JE TO UŽ SEDM LET
VAŠEK ČÁP

VZPOMÍNKA
Dne 24. září 2018 uplyne již 10 let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná dcera,

paní Monika Švorcová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí tichou vzpomínku.
Rodina

e-mail: echo@novinyecho.cz

V lapidáriu Kláštera Broumov
je, zejména pro dětské návštěvníky, připravena výstava ilustrací
z dětského časopisu Raketa (nakladatelství Labyrint). Výstava je
interaktivní a obsahuje i zajímavé
3D objekty. Navštívit ji můžete až
do 15. října.

Galerie Fortna zve
V České Skalici se do 30. září
koná výstava obrazů s názvem Zrcadlení – Zrkadlenie. Dvojjazyčný, česko-slovenský, název je zcela
na místě, protože se jedná o již 7.
ročník společného projektu výtvarníků z České Skalice a partnerského slovenského města Liptovského
Hrádku. Výstava se koná v Galerii
Fortna SVČ Bájo.

ka Zdeňka, rozená Vecková,rovněž
výtvarnice. Vychovali tři děti: Naděždu, Karla a Markétu, z nichž výtvarnému umění se věnují obě dcery
Jiří Škopek během 66 leté práce v Jaroměři namaloval přes 1000 obrazů,
několik tisíc kreseb i kreslených vtipů, nakreslil 700 portrétů různých
osobností. V roce 2008 mu zastupitelstvo města Jaroměř k jeho 75.
narozeninám udělilo Pamětní medaili města Jaroměře a v roce 2017
na galavečeru k 17. listopadu město
Jaroměř z mého podnětu udělilo Jiřímu Škopkovi Cenu za celoživotní kulturní přínos městu Jaroměři.
Podle mého osobního názoru by si
zasloužil i titul čestný občan města
Jaroměře, nyní již jen „in memoriam“. Jsem rád, že jsem v Jiřím Škop-

kovi našel dobrého a věrného přítele, umělce nesmírně pracovitého
a všestranného. PhDr. Jiří UHLÍŘ
(redakčně kráceno), autoportrét
Jiřího Škopka z roku 1994
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„Za Raketou
do kláštera“

NEKROLOG: Zemřel Akademický malíř Jiří Škopek
(1933-2018)
Přítel Jiří Škopek zesnul tiše kolem
deváté hodiny ranní ve čtvrtek 30.
srpna 2018 v jaroměřské nemocnici po delší nemoci v požehnaném
věku 85 let. Uzavřel se tak jeho
bohatý pozemský život naplněný
tvůrčí prací, kterou většinou vykonal od roku 1952 v naší starobylé
Jaroměři. Narodil se dne 21. července 1933 v rodině řezníka ve Velimi u Kolína. Pozdější akademický
malíř imponuje svou výtvarnou
všestranností a univerzálností. Během svého pozoruhodného života
maluje, kreslí, portrétuje, ilustruje,
restauruje, navrhuje knižní vazby,
v monumentálních úkolech pracuje
se sklem, kovem, hlínou i textiliemi.
Jiří Škopek trvale zakotvil v Jaroměři, odkud pochází jeho manžel-

Tel./Fax: 491 424 522
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Zrekonstruovaný rodinný dům
s bazénem v Náchodě – Třešinky
a výhledem na zámek. Rohová masážní vana, sauna, posilovna, krb,
garáž pro 3 auta, zahrada.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 5 500 000,- Kč

Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ........................... 2 800 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 690 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................ 5 900 000,- 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

Děkujeme INTEGRAFU !!!
Hodnotný a velmi užitečný dárek dostala naše škola od náchodské firmy
Integraf. Balíky bílých papírů a křídových čtvrtek nejen umožní zkvalitnit
naše vyučování, ale pomohou nám i uspořit finanční
prostředky na jiné potřebné pomůcky pro naše žáky. Dar je proo
nás o to cennější, že výuka žáků se zvláštními vzdělávacími
vé
potřebami je na nejrůznější materiál pro výtvarné a tvořivé
mě
práce náročnější než na běžných základních školách. Firmě
INTEGRAF děkujeme a slibujeme, že jejich sponzorskýý
mana
dar náležitě využijeme.
Za PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana
tauer
v Náchodě ředitel školy Ing. Ivo Feistauer

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

MEDOVEJ VEJKEND NA MLEJNĚ
ve dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí
Sobota 29. 9. od 10.00 do 16.00 se budou střídat ŠMIKURANDA lidová kapela z Český
Skalice, ČERVÁNEK DFS z Hradce Královýho, HADÁŘEK DFS z Červenýho Kostelce
Od 10.00 hodin 4.ročník soutěže O NEJLEPŠÍ MED ČESKOSKALICKA
Neděle 30.9.od 11.00 STRUNOVRAT folk.kapela ze Slatiňan
Od 14.00 ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA –jednotné vstupné 100,-Kč bude
vybíráno od 13.00 hodin
Vstupné po oba dny 20,-Kč + koláč zdarma
„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“

Uctění památky Tomáše Garrigue Masaryka
(1850 – 1937)
Vedení města Náchoda zastoupené místostarosty Pavlou Maršíkovou, Miroslavem Brátem a Janem
Čtvrtečkou si společně se zástupci Základní školy T. G. Masaryka
a místní organizace Konfederace politických vězňů připomnělo
osmdesát jedna let od úmrtí prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigue Masaryka (7. 3.
1850 Hodonín - 14. 9. 1937 Lány).
Pietní připomínka na tohoto velkého státníka i pedagoga proběhla
u vstupu do náchodského základní školy, která nese Masarykovo
jméno a kde je také umístěna jeho
busta.

S jawou
na cestách
Cestovatelská beseda, jejímiž
protagonisty budou cestovatelé
Michal Franc a Martin Gregor, se
uskuteční 16. října od 18 hodin
ve Společenském centru – Kino
70 v Dobrušce. Beseda nebude
o cestování letadlem, lodí, koňmo
či pěšky. Vždyť, nejhezčí pohled
na svět je ze sedadla motocyklu
JAWA!

Výstava králíků, holubů, drůbeže a další zvěře
ZO ČSCH Výrov se sídlem Nové
Město nad Metují ve spolupráci se
ZO ČSCH Náchod Vás srdečně zve
na Okresní soutěžní výstavu králíků,
holubů, drůbeže s expozicí exotického ptactva a terarijních zvířat. Výstava se uskuteční ve dnech 29. - 30.
září 2018 v areálu ZO ČSCH Náchod
„Za Cihelnou“. Otevřeno sobota 8 16 hodin, neděle 8 – 12 hodin.
Během výstavy (sobota) proběhne
ukázka „Králičího hopu“ pod vedením Evy Černé, dále ukázka Mini
Terazoo, kde si můžete pomazlit

krajtu i různé ještěry a uvidíte volně
létající papoušky. Pro děti připravena jízda na koni a pro všechny
návštěvníky bohatá tombola, kde
hlavní cenou je 30kg živé sele. Bude
připraven stánkový prodej chovatelských a zahradnických potřeb. Po
celou dobu výstavy zajištěno chutné
občerstvení z grilu a udírny, žízeň
můžete spláchnout pivem a děti točenou limonádou z místního pivovaru Primátor. Veškeré informace
podá Jiří Andrš tel.: 608 268 581,
e-mail: andrs.jirka@centrum.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 155.

ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

Vážení a milí čtenáři,
Po vyhodnocení hromadné poptávky na cenu silové
elektřiny a plynu Vám již můžeme poskytnout tyto údaje:
1) Docílili jsme v průměru o 200,-Kč nižší ceny za 1
MWh silové elektřiny bez DPH než měli naši zákazníci před poptávkou.
2) Docílili jsme v průměru o 200,-Kč v průměru o 200,Kč nižší ceny za 1 MWh plynu bez DPH než měli naši
zákazníci před hromadnou poptávkou.
3) Docílili jsme u silové elektřiny a plynu stálých měsíčních plateb 0,-Kč/měsíc.
4) Docílili jsme průměrné úspory výdajů na domácnost přes 7 000,-Kč při
spotřebě 20 MWh plynu/rok a 3 MWh elektřiny/rok.
5) Docílili jsme průměrné úspory výdajů za domácnost přes 5 000,-Kč se sazbami D45d, D56d a D57d ( přímotop, tepelné čerpadlo ) při spotřebě na VT
1 MWh a NT 15 MWh.
6) Docílili jsme průměrné úspory za domácnost 1 000,-Kč s malou spotřebou
1,5 MWh elektřiny/rok.
7) I chata s 0,1 MWh za rok vykáže úsporu 700,-Kč/rok.
8) Docílili jsme toho, že ceny můžeme využívat i pro nově příchozí zákazníky.
Samozřejmě ne donekonečna. Odhaduji max. do konce září.
9) A ještě si můžete vybrat ze dvou dodavatelů u elektřiny a dvou vítězných
cen a ze dvou dodavatelů u plynu a dvou vítězných cen
10) Docílili jsme paradoxu. Naši zákazníci v příštím roce výrazně sníží
výdaje za energie a to v situaci, kdy se ostatním výrazně zvýší výdaje
za energie.
JAK SE STÁT NAŠIMI ZÁKAZNÍKY? Zavolejte nám, napište nám, navštivte
nás na pobočkách… Podívejte se i na naše webové stránky www.j-e-s.cz.
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.

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

„Půjčka za oplátku“
na dobrou věc!
NODIVSE – NOvoměstská DIVadelní Sebranka sehraje 5. října
ve Vrchovinách (Hostinec U Škaldů v 19 hodin) reprízu inscenace
z pera Williama Shakespeara „Půjčka za oplátku“. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek z této akce bude
věnován Tomáši Voborníkovi (1,5
roku), který trpí vzácnou nemocí
CCHS – Kletba Ondinina (vzácné,
geneticky podmíněné potenciálně
smrtelné onemocnění – u pacientů dochází k zástavě dechu). K této
diagnóze má ještě přidružené onemocnění – Hirschsprungovu chorobu. Přijďte podpořit dobrou věc.
https://tomasekvobornik.proweb.cz/

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

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

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

Do restaurace – tankovny Formanka v České Skalici se můžete
vypravit nejen posedět, ale i NA
STOJÁKA! Nemáme však na mysli zrychlenou konzumaci piva „ve
stoje“, ale populární vystoupení, ve
kterém se vám představí Petr Cerha, Dominik Heřman Lev či Arnošt
Rauenberg. Stačí si poznamenat,
třeba na pivní tácek, přesné datum
a a čas: 12. října od 20 hodin.

Vyberte si až z 800 aut v regionu
J
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L
S
SUPER
Kč
až

90000

Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Akce „Super slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla
uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří
si zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí
možnosti financování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání.

HRADEC KRÁLOVÉ
Koutníkova 272

800 110 800

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Váš
V úterý
25. 9. 2018
ve 14.00
silný
hlas
v Senátu

„PŘIJMĚTE NAŠE POZVÁNÍ
NEJEN NA ČAJ“
Masarykovo náměstí Náchod

Přijďte si popovídat u šálku dobrého čaje
a poslechu příjemné hudby.
Na vaše otázky budou odpovídat:
kandidátka do Senátu Soňa Marková
europoslankyně Kateřina Konečná
a kandidáti do zastupitelstva města.

Mgr. Soňa
MARKOVÁ
kandidátka KSČM
do Senátu PČR,
volební obvod Náchod

TI NEJLEPŠÍ PRACUJÍ U NÁS!

CO NABÍZÍME?
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!

www.kscm.cz

komunistickastranacechamoravy

czkscm

Objednatel: KSČM | Zhotovitel: Futura, a. s.

STAÈÍ

ZAVOLAT

KDO U NÁS NAJDE UPLATNĚNÍ?

Obsluha strojů
Seřizovač
Elektrikář
Manipulant
Brusič
Kontrolor

AŽ

70.000 KÈ

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

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

SQUASH CENTRUM NÁCHOD
tel.: 602 886 577, házenkářská hala – Hamra
Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

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

Strojírenský/á dělník/dělnice

Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

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

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

• Výborné platové
podmínky
• Práce ve stabilním
a slušném kolektivu

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

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

&REXGHGiOV7(3128"
3521iFKRG

9åLFKQLĨtNDMtçHMHSRWĨHEDQęFRXGęODWV~]HPtPSREìYDOp
7HSQęDOHQLNGRMHåWęQHSĨHGORçLOçiGQpNRQNUpWQtSOiQ\

v6Pë Vë Të ë  Të 6ë Xë e ë ë
ëë 6²ë ëëeP?ëP?ë?ë
ë?ë6X®
v ë C@ë ë ;Cë ²ë ?ë ë
 ë  ë H²ë Cë ë V ²ë
T6ë P@ë ë ²ë ?ë  Cë Cë
ì;?ëXC®
s?@ë ë 6ë ë  Cë ²ë 6ë ë Cë
²ë 6XCëëë ?ëë²ë6 ë
¿ë  e²ë P@²ë ;?ë ²ë Cë
²ë 6
ë ë6
ë ë
ëëe66CëTTë
6ë
ë6ë
ëëëe66CëTë
ìCë
Cë C®
C®

v6Pë6ëë
v6
6Pë6
6ëë  ëëë?ëë
ë
ë

ë
?ëë
Të

Të ë ë @?ë 6ë
6ë ë 6Vë
6Vë ; ²ë

Xë
X 6²ë
6²
 6@ë
6@ ë eCë
eC   ë
 ë

?ëë 6®
7239ìFKRGRĀHåL/(6QH]iYLVOt

ZZZ9ROED3UR1DFKRGF]



3ĨHGVWDYXMHPHQiåWìP
3521iFKRG

6SRMXMH QiV VSROHĀQi LGHD Y\WYRĨLW ] 1iFKRGD D MHKR RNROt
SĨtMHPQpPtVWRSURçLYRW9tPHçHWRQHQt~NROSURMHGQRWOLYFH
DOHSURFHOìWìPDWHQYiPQDEt]tPH

~ ëëv6ëëXCë6@ë ë ëVPCCë; Të@ ëv6 ²ë
eCëeëë6Cëë£«¢©ë;ë 6®



9ęUD6YDWRåRYi



ĨHGLWHONDåNRO\63ä6D2$
YęN
Y]GęOiQt
NRQtĀN\

Y\GDYDWHOQRYLQ(&+2


Y\VRNRåNROVNp
O\çRYiQt
F\NOLVWLND
GLYDGOR

.GRMVHP
wëVëPëëXëëv6@®ë ;C  ëë
ëë¢ª©¦ë ë; ë  ²ë@ë
ë@?ëVë ë;Pëëp@ë ëëë
¢ªª¤ë TCë  ë Pë ë v6@®ë wë ë
¢ªª¦ëëCëP®ëvë ë6@ë
eë ëëë£«¢£ë ëe ëP®ëwë
eC ë£«¢¥ëë ë@ ëv6®
3URĀNDQGLGXML
uCë ²ë Xë  X6ë ;ë Cë ; ë
ì²ë;ë6 ²ë ëXë ë ëëCë6ë
@ë ë ²ë ?ë ë ë
X ²ë ë @ë  eC®ë
v ;Cë ë · ¶ë  ë @ë ë ë ë
 Xëëe?ëX@ë ë XCëëe@ë
ë ²ë ë ë ë ë  PCë ;ë
®

.DUHO3HWUiQHN
YęN
Y]GęOiQt
NRQtĀN\


Y\VRNRåNROVNp
KRXEDĨHQt
UDGLRDPDWpUVWYt



/HQND+URQRYVNi
SUDFRYQLFHDGPLQLVWUDWLY\
YęN
Y]GęOiQt
NRQtĀN\


VWĨHGRåNROVNp
O\çRYiQt
Mt]GDQDPRWRUFH

.GRMVHP
v ë ë ë ë v6@®ë xë 6Cë
x ?ë  ë ë p ë s6?ë ë
 ë Áë ë ë Të  ë ;ë  ë
@ ëP6ë ëëë¢ªª¥ëë@ë ë
w{~ë 66Cë ë mkpw®ë z6Cë
ë ë @ë Xë ²ë ë ePVë
CëCëëë ë@ ë
v6 ®

.GRMVHP
v  ëëëë|@²ë ëXë¢¦ëëXë
ìv6@®ë xë  @ë  ë ?ë
6ë ë  6 ë ë  ë {Cë
 @ë |}ë ë t®ë xë ;Cë  ë ë
  ëëëpVë®®®²ëë ë
®ë&6VëCë  ;Cëëë
ë   ²ë?@ëëë ; ë
@ë ëëëC®

3URĀNDQGLGXML
këXCëVëPCëë6Cëë
ë  Cë CCë eCë ë  6Cë
T²ë 6 Të ë C²ë ?ë ë ë
PCë X ë ë v6@®ë uVë Cë
ë ¯ë xeCë ë ë ë @ë Vë  66ë
@²ëeCëëCëÃx JÄ®

3URĀNDQGLGXML
{ë  X Cë ë 6Cë ë ë
 XCë e@ë ë ²ë ë ?ë 6@ë
 ²ë  ë ë ë Vë
 ®ëx6ëë@ëëCë ëë
?ë @@ë ë   ë eCXë  C ë
P²ë ë Vë ë ; ë ë eë
 X6Cëëì6Cë®

7239ìFKRGRĀHåL/(6QH]iYLVOt

ZZZ9ROED3UR1DFKRGF]



1DåHSOiQ\SURUR]YRM1iFKRGD

~; ?ë
ëCëXC
xeC  ëCë ë ëeCP6ë
  CëC ²ë ë
 ?ë ?²ëë6Cë
r6 ë P@ë ëXCë
 ?ëJëCëVë6Cë
eT²ë Cë;CëCë
 ë ë6CëCëePQ®

u 
Pë ëP
x 6ë@ ëV;Cë
ì ;Cë²ë@PCëXCë
VVë Të ì6ë
V ²ë6ë@ëë ?ë
 @Cë ìPëëX®

z  
?ëV 
~V  ë  Cë ì 6XCë
Tëë ëë PCë ²ë
 ëTë ëë6Cë
X®

&KFHPHGRNRQĀLW.DUORYRQiPęVWt
së?ëV @PCë6@Cëëv6@ëë
Xë @ë ë ;V®ë kë ë  ë
TVë²ëëëë?ëPë ë
 ë6ë=ë ëë@PCëëPVëV ®



$OHå&DELFDU



QiPęVWHNKHMWPDQDĨHGLWHO&,$)
YęN
Y]GęOiQt
NRQtĀN\

.GRMVHP
xë;Cë~?ëPë?ëëx ë
ë  Xë ë ë ë  V CCë ë
ë;C ;Tëi®ëwëë¢ªª¤ëë
?ëeCëkqin®ëlëë£««ªëëë
V²ëìë£««ªëëëë|wxë«ª²ë
?ë ë  CCë ;®ë xTë ë
 ë  ë ë  Cë v6 ®ë z@Xë ë
 ë s6? ?ë  ë
ì66ë ë 6@ ë   ë ë
 C®ë
3URĀNDQGLGXML
 ë ©ë ë ?ë TCë ë 6?ë
 ëëë²ëXë6ë 6ë
C ë ; Të v6 ë ë ë e ²ë
ì ?ë@@ëë@ëXC®ë~Pëv6=6Të
eëëëëë ëPë®

0LURVODY-LQGUD
YęN
Y]GęOiQt
NRQtĀN\

PCë6Cë ²ëë
eC@Vë ë Vë;6Cë
v6 ®

DXWRUSURMHNWX'LSO,QJ:DOWHU.XUVFKDWNH

K\SRWHĀQtVSHFLDOLVWD


Y\VRNRåNROVNp
O\çRYiQt
F\NOLVWLND
SRWiSęQt

zë@?
 


Y\VRNRåNROVNp
Ki]HQi
SODYiQt
ILOPDOLWHUDWXUD



-RVHI0HUWD
ĨHGLWHODXWRGUXçVWYD
YęN
Y]GęOiQt
NRQtĀN\


Y\VRNRåNROVNp
YROHMEDO
IRWRJUDIRYiQt
KXGED

.GRMVHP
v ë ë ë ë v6@²ë C6Cë ë
Xë ëu @²ë@ëëë6ëë?ë
P®ë};ëë ër6@ë6ë ëXë£«ë
ë  ëë ;Cë?e²ë ? ëë ë
 6Cë C®ë rë ;@ë ;Vë
ì6ë ëë²ë? ëë6²ëë
Vë²ë XëëtVëë ëe66ë
@?ë²ëu6Pë ëC6Cë ®

.GRMVHP
v ëëëeë;eëëëv6@®ë
{?ë@CëëXëë ?ë?ë
s®ë~ëv6@ëXëXëeë£«ë®ëx ë
 ë eë ilvë iX ë ë v6@®ë
wìXë ë v6@ë ë  C6ë ë @ë
TCë ë;ë ;CëVë ëCë
ë @ ë v6 ®ë rë  ?ë ë ë
; ëVë|rës ëv6®

3URĀNDQGLGXML
s ë ²ë Xë ë  eë ë ë
·@¶²ëëëC²ëeCëe@ë@C²ëëë6ë
@ ²ë ë ëëë@ë@ ë@ëVëXë
®ë w ²ë Vë ë ë @ë Cë
@ ²ë ë ë ²ë  ²ë PC²ë
6ë ;ë ë ë eC@Vë ;6C®ë
{ eCëë ;Cë  ë@ ®

3URĀNDQGLGXML
k@ë ë Vë 6ë ë ;ë e@ë ë
PCëeCëëv6@²ë? ëì ë
®ë l6ë ë ë @ë   ë ìCë
 66Cë @Vë  ;Cë eT®ë
|ë ë ë @ë  6 ë ? ë  ë  ?ë
²ë ?ë ë @P?ë ë ; ë ;ë
6P@Cë Pë@ ®ë

7239ìFKRGRĀHåL/(6QH]iYLVOt

ZZZ9ROED3UR1DFKRGF]



2çLYtPHEĨHK\ĨHN\0HWXMH
kë ë ; ë v6 ë
ìeCX@CCë 6P@Cë  ë
 ?ë 6eXCë eë uë
ìì;C ë ë 6®ì~P ë
C ë ë Cë ë 6ë p  ë
 ²ë ëëëeëVëë
ë²ë ëì6 ®ì


:DOWHU.XUVFKDWNH

DXWRUSURMHNWX'LSO,QJ:DOWHU.XUVFKDWNH



DUFKLWHNW
YęN
Y]GęOiQt
NRQtĀN\


Y\VRNRåNROVNp
FHVWRYiQt
GREUpYtQR

.GRMVHP
v ë ë ë ë v6@ë  ë s 6®ë xë
        6  C ë            ë  ë i     ë
ìpëÃv@Äëë  ë£¦ëë
ë 6eë{ë ë{ëëp®ëxë
6 ë ë ë ë ?ë ?ë @ ë
v6 ëëë£««¨ëëë©ëë;6Cë
;Cë  6eë w ë | ë ë ?ë
{ ®ëwëë£«¢§ë ë ë ë ë
?ë ®ë wë 6Cë ë ë  C6ë
ì @ëëCë@ëXëë ?ë;6ë
?ë6 ëëz®
3URĀNDQGLGXML
v Cë@;?ëëCëCë
?ë  X ë ë @®ë
s XVëë6ëTXë ëCëëëë@ë
6 ®

=GHQęN%DOFDU

z  

?ëV
Y\VRNRåNROVNp



-RVHI0D]iĀ

UHçLVpUDSURGXFHQW

WHFKQLFNìQiPęVWHN

YęN

YęN

Y]GęOiQt

Y]GęOiQt

O\çRYiQt
DUFKLWHNWXUD
URERWLND

NRQtĀN\

.GRMVHP
v ëëëëv6@®ëxëPVë
Cë ²ë ë ë  ë
ë   ë @ë  ë ²ë
Vë  X²ëVVëeë ëe ë
e  ®ë x?ë ë  ë ë
ë ë  ; ë ë @ë @ ë XC6Cë
ìëT²ëTë ëT®ës6Cë
ë6CëëëS; Cëëë£«¢¥²ë
Cë @ëTCëë@?ëë ?ëë
ëCë®
3URĀNDQGLGXML
Pë C ?ë ë  ë @Cë ë ë
ë 6ë  ë eë 6Cë v6 ë  ë
6?ë ë Cë @ ²ë ë ë ë
eë X®ë uVë Cë ë ¯ë lë
ë ?ë®

NRQtĀN\


VWĨHGRåNROVNp
O\çRYiQt
EęK
Ki]HQi

.GRMVHP
v ë ë ë ë v6@®ë xë 6Cë
r6 ë6 ëë ëë Cë
²ë ë ë 6ë Vë ¢¨ë ®ë vCë
 ë ë { Cë ?ë Xë  ë
Vë6@®ëz6Cëëë@ë
Xë ²ë ë ePVë Cë Cë
ëë;ëCëV®
3URĀNDQGLGXML
i Xë ë ë e?ë X@ë ë  XCë ë
e@ë ë ²ë ìë ë  PCë ;ë
ë ë ë ®ëk@ë²ë
ë ë ë 6ë Cë   ë
ë  ë Vë @ë ë ë
 ëX ëCëXCCëëv6@ë ëëCë
 ëPPCëSH®













/HQND5RPDQRYi

0LFKDO.OHPP

'DQLHO)UDQF

,YR6FKlUIHU

/LERUäXVWU

-DQ7RPHå

RĀQtOpNDĨND

SURYR]QtYHGRXFt

WUHQpUIRWEDOX

LQIRUPDWLN

GęOQtN

NRX]HOQtN0DJLF7RPP\













3HWU7RPDQ

5RVWLVODY+ORXåHN

äiUNDäQDMGURYi

-DNXE'YRĨiN

äiUND+URGNRYi

-DURPtU.YDVQLFD

DXWRPHFKDQLN

SURYR]QtĨHGLWHO

DVLVWHQWND

XĀLWHO

]GUDYRWQtVHVWUD

çLYQRVWQtN













/DGD3HWUiQNRYi

5LDQD%DUQHWRYi

-LĨt+DQXå

/\GLH6YRERGRYi

9ODGLPtU9LQWHUD

7HUH]DäQDMGURYi

SĨHNODGDWHOND

DGPLQLVWUDWLYQtSUDFRYQLFH

GģFKRGFH

YĀHODĨNDRYRFQiĨND

GģFKRGFH

DVLVWHQWNDYDGYRNiWQtNDQFHOiĨL

7239ìFKRGRĀHåL/(6QH]iYLVOt

ZZZ9ROED3UR1DFKRGF]



Mirek Brát
místostarosta Náchoda,
novinář

kandidát do Senátu PČR
za volební obvod Náchod

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

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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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

PROSAZUJI
OBCHVATY
A DÁLNICI
Pavel Bělobrádek
kandidát do Senátu

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

2

www.senatjimnedame.cz

PRODEJ STÁČENÉHO I LAHVOVÉHO VÍNA

- PARFÉMŮ
- POTRAVINOVÉ DOPLŇKY ALOE VERA

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi

Riegrova ul. 196, Náchod

Otevřeno: PO-PA 9-12 13-17
a SO 8-11 hod.
Tel.: 776 862 272

Protecting Your Life
Firma Microtherm CZ, s.r.o. je součástí skupiny Microtherm International Cooperation,
která je dodavatelem komponentů tepelných ochran pro elektrospotřebiče po celém světě.

Výrobní závod Microtherm CZ s.r.o se nachází v malebném městečku
Police nad Metují. Pro tento závod hledáme nového kolegu na pozici:

• Mistr – řízení a správa dílny – 35 operátorů
• Logistik – manipulant – manipulace zboží a produktů,
řízení dopravy
• Nástrojař – seřizovač – opravy a údržba strojového parku k
a vybavení
• Operátoři výroby – montáž sestav a dílců
Pro všechny naše otevřené pozice a více informací k nim navštivte
naše stránky www.microtherm.cz
Nabízíme – 5 týdnů dovolené, příspěvek na závodní stravování,
příspěvek na penzijní připojištění, benefitní systém Cafeterie.
Životopisy zasílejte a schůzky si domlouvejte přes email
miloslava.klimesova@microtherm.cz nebo na telefonicky 491 511 404

Makes Beneﬁts from Handicaps

Pomalu končí čtyřleté období mé
práce zastupitele Města Náchoda,
kterou jsem mohl díky Vaší důvěře
a hlasům vykonávat.
Tato práce mi přinesla velice hodně nových zkušeností v komunální
politice, ale hlavně mě naplňovala
práce s Vámi všemi, kteří jste mě
po celé období oslovovali a měli
různé dotazy a požadavky, které
jsem se snažil velice rád splnit. Za ty
čtyři roky se mi podařilo pro Vás
prosadit různé opravy přístupových

komunikací, chodníků, parkovací
místa, atd.
Musím ale říci, že toto vše nebyla
jen má zásluha. Byla to zásluha našeho celého týmu, ve kterém jsem
měl nesmírnou podporu. Byl to tým
lidí, který pro Vás celé to období
rovněž poctivě pracoval, starosta
města Honza Birke, místostarostové Honza Čtvrtečka a Mirek Brát,
radní Láďa Tichý a Marek Dvorský
a ostatní zastupitelé. Nesmím ale
opomenout fakt a tím i poděkovat
našim koaličním partnerům, kteří
se na poctivé práci pro Vás s námi
podíleli.
Chtěl bych také poděkovat všem
kolegům ze sportovní komise města,
kde jsem byl členem. Za naše období se podařilo navýšit dotace z rozpočtu města pro naše mládežnické
sporty o 1,5 mil korun. Musím říci,
že všechna naše jednání byla velice
konstruktivní a přínosná.
Dovolím si dále poděkovat všem
pracovníkům městského úřadu
za jejich vstřícnost a ochotu řešit

požadavky, se kterými jsem za nimi
přišel.
Chtěl bych ale také říci, že vše
nebylo někdy tak jednoduché. Jsem
člověk velice pozitivně naladěn
a rád se posouvám dopředu. O to
více mě občas zamrzely od některých kolegů zastupitelů negativní pohledy na věci, které se měly
schvalovat. Kolikrát to vypadalo,
jako že snad ani nejsou z našeho
města a nezastupují Vás, kteří tu žijete a kteří jste jim dali svoji důvěru.
Ale samozřejmě každý má jiný pohled na věc.
Rozhodl jsem se opět v následujícím období kandidovat do zastupitelstva města. Rád bych i nadále
pokračoval v tom, co jsem dělal
v uplynulém období. A to je práce
pro Vás občany našeho města. Jak
už jsem se zmínil v článku výše, tato
moje práce je týmová a v kvalitním
týmu společně můžeme hodně dosáhnout.
Petr Jirásek,
zastupitel Města Náchoda
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Hospic Anežky České v Červeném Kostelci
dostal z kraje peníze na výstavbu zázemí
mobilní hospicové péče.

Na posledním jednání krajského
zastupitelstva krajští zastupitelé
schválili na návrh náměstka pro
zdravotnictví Aleše Cabicara finanční dotaci pro Oblastní charitu
Červený Kostelec částku 6 milionů
korun na zahájení výstavby zázemí mobilních hospicových služeb.

Podle Cabicara se poskytování
hospicové péče občanům nejenom
Náchodska a Broumovska bude
v budoucnu přesouvat i do domácího prostředí pacientů. „Je naprosto logické pro naše občany vyžadující tento druh péče přijmout
ji ve svém domácím prostředí.
Hospicová péče je projev lidskosti v té nejsyrovější formě a já jsem
moc rád, že Královéhradecký kraj
prostřednictvím svých zastupitelů
vnímá tento problém stejně“, vyjádřil se náměstek hejtmana pro
zdravotnictví Aleš Cabicar.

ADAPT electronic CZ s.r.o.
se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov,
zabývající se výrobou v oblasti elektroniky
a kabelové konfekce, hledá nové

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY
• Jednosměnný provoz, nové pracovní prostředí aj.
• Možnost práce na HPP, nebo zkrácený pracovní úvazek,
nebo dohodu
• Benefity - stravenky, příspěvky na dopravu a dovolenou,
možnost dalšího vzdělávání – např. NJ
• Nástup možný ihned nebo dle dohody

MECHANIK – SEŘIZOVAČ

Koleta expres křižující Královéhradecko praskal ve švech
Přeplněný vlak křižoval v sobotu
8. září východem Čech. Jízdu unikátním Koleta expresem napříč
Královéhradeckým krajem vypravil
pro širokou veřejnost Petr Koleta,
kandidát na senátora v náchodském
obvodu. „Nechtěl jsem o naší představě pohodlného cestování na železnici jen planě hovořit a psát jako
ostatní politici. Rozhodl jsem se pro
konkrétní akci, aby si lidé moderní

vlak RegioShark přezdívaný „žralok“ mohli osahat,“ vysvětluje Koleta, jak vznikl originální nápad. „Je
jen škoda, že tato moderní souprava
nabízející bezbariérový přístup, klimatizaci, wi-fi či elektrické zásuvky
jezdí v Pardubickém, Ústecké či Libereckém kraji ale u nás na Královéhradecku nikoliv,“ dodává senátorský kandidát na Náchodsku, jenž
má plán na rychlejší vlakové spojení

Požadujeme:
• min. vzdělání s výučním listem v technickém oboru,
možno i absolvent
Nabízíme:
• Smlouvu na HPP
• Jednosměnný provoz, nové pracovní prostředí
• Benefity – stravenky, příspěvek na dopravu, dovolenou,
• možnost dalšího vzdělávání – např. NJ

Tel. 733 125 665, 733 125 661,
e-mail: info@adapt-electronic.cz

Na co bych se chtěl při práci pro příští
zastupitelstvo nejvíce zaměřit?
Kladského pomezí se světem. Do senátorského Koleta expresu usedli
také dva ministři Dan Ťok a Klára
Dostálová, kteří živě diskutovali
s cestujícími. „Nebývalý zájem o jízdu s námi překonal všechna očekávání. Vlak byl skutečně narvaný.
S nadsázkou jsme se shodli, že tak
si cestování v 21. století nepředstavujeme,“ uzavřel s úsměvem autor
originální jízdy Petr Koleta.

Dny poezie
pracovní místa pro OZZ/OZP
1 směna | 778 744 981 | doklady@drana.cz
앫 denní provoz PO–PÁ
앫 v centru Náchoda
앫 kompletace výrobků (koření, čaje)

V Broumově se chystají IXX.
Dny poezie. V termínu 19. až 21.
října se zde představí autoři, básníci a básnířky z Čech, Moravy,
Polska, Slovenska, Ukrajiny, Litvy
a Řecka. Na programu budou poetické večery, tvůrčí dílny i vydání sborníku zúčastněných autorů.
Krásné slovo doplní i krásné vizuální vjemy představované výstavou
obrazů.

Těch oblastí je celá řada. To co Náchod nejvíce potřebuje je dlouhodobá koncepce rozvoje města v horizontu 30 – 50 let. Měli bychom
si stanovit cíl, jaký Náchod vlastně
chceme mít, zda spíše průmyslový
či spíše lázeňský nebo turistický.
S tím také souvisí finanční stabilita
a plánování klíčových investic.

Dále bych se chtěl věnovat podpoře sportu, jak výkonnostního, tak
rekreačního. Myslím ,že si náchodští
sportovci zaslouží novou sportovní
halu.Za důležité považuji dokončení
sportovního areálu Hamra a využití
řeky Metuje pro rekreační sport.
Jako lipský patriot se chci zaměřit i na rozvoj příměstských částí
a s tím související spolkové činnosti,
význam hasičů a dalších spolků pro
život vesnice je neocenitelný.
Budu také podporovat to, aby
se město jako významný vlastník
pozemků a lesů podílelo na ochraně přírody a podporovalo projekty vedoucí k návratu vody
do krajiny. Mgr. Miroslav Jindra

www.gatenachod.cz
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
BYTY

*Pronajmu
byt
3+1
nebo 4+1 v Náchodě.
nachodbyt@gmail.com
*Pronajmu byt 1+1 s příslušenstvím v Hronově u náměstí. Nájem 4200 Kč + inkaso 1000 Kč. Kauce 10000 Kč.
Tel.: 603 770 977
*Koupím byt v N. Městě n/
Metují, osobní vlastnictví,
poblíž centra. Rychlá platba,
nejsem RK, tel. 775 640 969
*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.
Volejte po – pá 8-18 hodin na
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. Volejte po – pá
8-18 hod. na tel.: 777 606 801
*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 malou garsoniéru v Hronově. TEL.:
608 66 77 30
*Hledám pronájem bytu
nebo domu v okolí do 25 km
nebo v Červeném Kostelci, nejmenších dispozic 3kk,
jsme slušná 3členná rodina.
Tel: 777 760 266
*Vyměním částečně zrekonstruovaný byt 1+1 v Červeném Kostelci ve Lhotě
v osobním vlastnictví za větší
a aby byly v blízkosti dostupné služby. Náchodsko, Trutnovsko. TEL.: 739 823 820
*Prodáme byt 3 + 1 do osobního vlastnictví v Broumově, Sídliště Křinické 209, 3.
podlaží. Minimální cena 780
tisíc. Tel.: 733 131 189.
*Hledám pronájem bytu
2+kk, 2+1 v Novém Městě nad Metují, nejlépe
v OV, prosím volat na tel.
724 924 959
*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 v bytovém
domě ve Velkém Dřevíči.
Volný ihned. Další informace
na telefonu 608 213 154.

e-mail: echo@novinyecho.cz

NEMOVITOSTI

*Prodám garáž, Č. Kostelec,
Kaštánek. Tel.605 975 216.
* Na prodej pěkná chaloupka, ve Velkém Poříčí, Pod
horou, pozemek 1480 m2,
elektřina 220 V/380 V, veřejný vodovod, kanalizace, plyn
na hranici pozemku. Cena dohodou. Tel. 732 657 735
*Prodám dřevěnou chatu
se zahradou v obci Lhotky. Cena: 260 tis.Kč Tel.
603 567 617
* PRODEJ STAVEBNÍHO
POZEMKU 624 M² V CENTRU HRONOVA. TEL.:
778 074 615.
*Sháním na Náchodsku
ke koupi domek nebo trvale
obyvatelnou chalupu. Menší
opravy nevadí. Cena do 2,5
mil. Děkuji za nabídky. Tel:
604 336 337.
*Pronajmu garáž v ulici
U cihelny v Náchodě. TEL.:
731 404 636
*Koupím les i s pozemkem.
Může být malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem.tel.: 773 585 290
* 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
NEBYTOVÉ PROSTORY

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

*Prodej THUJE SMARAGD
hrnkované pro podzimní výsadbu, výška 70 cm, 60,-Kč/
kus. TEL.604 452 789
*Prodám tiskárnu EPSON
XP-530 nová, nepoužitá
za cenu 2500, náhradní náplně
přidám zcela zdarma – nevyhovuje mi. TEL. 608 417 696
*Prodám cestovní kufr na kolečkách tmavomodrá barva
o obsahu 60 litrů, nový. Pův.
cena 1100,-Kč NYNÍ 500,- Kč.
TEL. 608 417 696
* Prodám pianino PETROF,
odvezu. Tel.775 328 366
* Prodám palivové dřevo
surové/ suché cena od 550,Kč/m, možnost dopravy.
TEL.: 608 072 171
KOUPÍM

*KOUPÍM LEVNĚ zachovalou malou lednici s mrazákem. TEL.: 606 452 440

Tel./Fax: 491 424 522
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

NÁCHODSKO
776 353 038

KREJČOVSTVÍ – šití a opravy oděvů
PŮJČOVNA SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ
NOVĚ NA ADRESE: Borská 1850 NÁCHOD
Pouze telefonické objednání
Tel. 736 768 114 Irena Černá

* 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
* Koupím starší kamna „klubky“ apod. Tel. 732 155 272
* Pro rekonstrukci RD v Náchodě hledám zedníka, přidavače. Tel. 776 012 535
RŮZNÉ

* Nabízím úklidové práce
domků, bytů, penzionů a malých firem. Jednorázové i pravidelné. Náchod a okolí. TEL.:
737 564 496
*Hledám práci na farmě v živ.
výrobě Policko max. Broumovsko. TEL.: 604 172 623

8

Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.

* Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod.
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs.
Tel. 777 803 359
*Darujte, nebo nabídněte starý kočárek Liberta, stačí podvozek. Tel.: 774 407 168
*Řidič MKD hledá práci pouze na vnitrostátní přepravu.
Ř.P. sk C+ E, pouze Náchodsko.
TEL.: 604 172 623
*Převedu Vaše záznamy z videokazet na DVD nebo USB,
rychle a levně. Tel.: 777 554 484
*Koupím staré motorky
JAWA, CZ, Babeta 210, VELOREX i nepojízdné. TEL.:
776 327 208
* 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
AUTO - MOTO

*Prodám VW POLO 1,2
cm2, benzín, r.v. 2006, STK
do 6/2020, barva šedá, 4 ks
zimní pneu s ráfky, najeto
125300 km, cena 58 tis.Kč.
TEL.: 734 496 420
DOMÁCÍ MAZLÍČCI

*Daruji koťata. Studnice. Tel.
739 433 396

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

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

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!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810
Koupím vše, co se týká legií
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510

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

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

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

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
N. Město n/M- Exkluz. zasíťovaný poz. (1.000 m2) pro výst. RD v klid. části, okamž. napojení na RD ....1.700,-Kč/m2
N. Město n/Met.- Malecí- Druž. byt 3+1 o celk. pl., 77 m2, 1 NP, nová kuch. linka, možnost směny za 2+1 ..dohodou
Česká Skalice - RD s bytem 7+1 (250 m2), prodejnou a restaurací 50 m od náměstí, PENB: G ... 3.690.000,-Kč
Šonov u N. Města n/M.-Nadst. zrekonstr. RD 5+kk (260 m2), nutno vidět, poz. 3954 m2, jezírko, PENB:C ...dohodou
Č. Kostelec- Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami a možností napojení vody i kanalizace .1.200 Kč/m2
Náchod-Malé Poříčí-RD s 2 byty po část. rekonstr., samost. garáž, pozemek 1022 m2, PENB:G .....1.750.000,-Kč
N. Město n/Met.- pronájem atraktivních kanceláří v centru města, už. pl. od 16 m2, PENB:G ..od 2.900,-Kč/měsíc
Miskolezy u Č. Skalice - Bývalý mlýn po exkluz. rekonstr. s poz. 1,5 ha, užit. plocha 524 m2, PENB G ...7,9 mil. Kč
Police n/Metují - Větší řadový dům z r. 1989 o 4 podlažích s pozemkem 247 m2, klid. místo, PENB:G. ...2,1 mil. Kč
Meziměstí u Bromova - RD, 2 byty 3+1 (149 m2), poz. 1.309 m2, část. rekon.,klid. část, PENB:G...1.390.000,-Kč
Pozemky v okr. NA- poz. k výst. RD - Náchod, Č. Kostelec, Provodov, Miskolezy, Meziměstí ....cena dle lokality

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
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Tel./Fax: 491 424 522
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Historie skrytá
v mapách

146
173

V Centru Walzel v Meziměstí probíhá až do 31. října výstava s názvem Vývoj českého státu
na starých mapách. Prezentace
věnovaná 100. výročí vzniku Československa se konkrétně dotýká
i kartografie Krkonoš, Broumovska
a Kladska. Výstavu ze své sbírky sestavil pan Petr Bergmann.
Hostinec Na Králíku , Zblov 19
Vás srdečně zve na:

Hokej je pro holky i v Náchodě!
V nové začínající sezóně se na Zimním
stadionu v Náchodě rozšířila nabídka pravidelného sportování pro ženy
a dívky bez rozdílu věku. Organizátorem je klub Holkey Náchod, z.s., vzniklý z dobrovolnické iniciativy skupiny
nadšených Náchoďáků, kteří již v minulé sezóně uspořádali několik náborových tréninků ledního hokeje pro
ženy. Inspirací byl ženský hokejový tým
v Jičíně, který se po dvou tréninkových
sezónách zapojil i do druhé národní
ligy žen, soutěže organizované Českým
svazem ledního hokeje, i další ženské
hokejové kluby vznikající v rámci ČR.
V Náchodě během února a března 2018
na výzvu zareagovalo více než tři desítky žen od 12 do 50 let, a zúčastnily se
pěti tréninků na ledě. Cílem iniciátorů
bylo nabídnout hokej i začátečnicím,
součástí přípravy je tedy i škola bruslení. „Hokej mezi ženami a dívkami nabývá na popularitě, nejbližší možnosti

trénovat jsou v Jičíně a v Pardubicích,
chtěli jsme tedy vytvořit příležitost i zde
v Náchodě. Ženský hokej má svá specifika – co se týká pravidel, ale i v rovině
fyzické a psychické, zároveň chceme
podpořit myšlenku užitečnosti masového sportování i v tomto sportovním
odvětví,“ popisuje motivy organizačního a trenérského týmu místopředseda spolku Jan Pelly. Tréninky na ledě
probíhají pravidelně nedělní odpoledne (od 23. 9.) v časech podle rozpisu na http://nachod.rozpisy-ledu.cz.
„Scházíme se 30 minut před začátkem
tréninku, začínáme společnou rozcvičkou a samotný čas na ledě je pak hodinu a čtvrt,“ doplňuje jeden z trenérů
Petr Ficko. Tedy ženy s hokejovou duší,
máte příležitost připojit se k tréninkům
bez ohledu na dosavadní hokejové zkušenosti. Více se dozvíte na www.holkeynachod.cz, https://www.facebook.com/
holkeynachod.

SVATOVÁCLAVSKÉ
HODY
od pátku 28. 9. do neděle 30. 9.
řízky + salát, omáčky, pečínka…

ŘÍZKOVÉ HODY
od soboty 13.10. do neděle 14.10.

POSVÍCENÍ
od soboty 27.10. do neděle 28.10.
v sobotu od 17 hod. posezení
s harmonikářem

SVATOMARTINSKÉ
HODY
od soboty 10.11. do neděle 11.11.
Tel. 491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz
nebo na facebooku

NÁBYTEK
ZE DŘEVA

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

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

strážníka/strážnice Městské policie v Náchodě
Požadujeme

státní občanství ČR

bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a, § 4b z. č. 553/1991 Sb., v platném znění)

věk minimálně 21 let

střední vzdělání s maturitní zkouškou

zdravotní způsobilost (§ 4c z. č. 553/1991 Sb., v platném znění)

dobrou fyzickou a psychickou kondici

řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka

znalost práce na PC

komunikativnost, organizační schopnosti, vstřícný přístup k občanům
Výhodou

platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle z. č. 553/1991 Sb.,
v platném znění

zbrojní průkaz skupiny D

znalost Náchoda a okolí

znalost cizích jazyků (např. angličtina, němčina, polština)

praxe u bezpečnostních složek
Nabízíme

předpokládaný nástup do pracovního poměru dle dohody

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (5. platová třída),
po splnění stanovených odborných předpokladů 7. platová třída

pracovní poměr na dobu neurčitou

5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno,
příspěvek na dovolenou, 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 5. 10. 2018.

SENIOR KLUB V NÁCHODĚ „HARMONIE 2“
ŘÍJEN 2018
Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny
na pravidelné čtvrteční programy, kde se v říjnu sejdeme:
 čtvrtek 4. 10. od 14 hod. „Je-li kde na světě ráj – Kašmír“
– cestopisný filmový dokument Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda;

 čtvrtek 11. 10. od 14 hod.

„Zajímavosti ze zpravodajských programů“
– beseda s pracovníkem České televize;

 čtvrtek 18. 10. od 14 hod „Krajinou domova“– Delty bez moří
a Dvojí srdce Vysočiny – filmy pro nás připravil a promítne p. O. Mach;

 čtvrtek 25. 10. od 14 hod. „Rumunský Banát“
– film ze své cesty nám promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů starší generace,
i když nejsou členy naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR,
MO Náchod

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 56,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Vážení a milí čtenáři,
Jistě jste všichni neustále „bombardováni“ cenovými
nabídkami, ať už stávajících nebo konkurenčních dodavatelů. To vše je naprosto v pořádku, ale ráda bych
upozornila na fakt že tato nabídka nemusí být pro Vás
výhodná .Cena za MWh za spotřebovaný zemní plyn
je důležitým a u většiny z Vás rozhodujícím faktorem
k případné změně dodavatele nebo Vaší stávající
smlouvy. Na to se většina dodavatelů spoléhá. Bohužel cena za MWh není všechno a je důležité vědět, jaký je tzv. stálý měsíční
plat u komodity plynu.
Uvedu příklad pro Vaši představu: Plyn, roční spotřeba 10 MWh. Cena u stávajícího dodavatele: 690 Kč/MWh, konkurenční nabídka 640 Kč/MWh. Rozdíl
za MWh 50 Kč x 10 MWh (spotřeba) = 500Kč úspory za rok, stálý měsíční plat
u stávajícího dodavatele 50 Kč/měs.: 50x12 (měsíců) = 600 Kč a s DPH je
stávající platba 720 Kč/rok, stálý měsíční plat u nového dodavatele je 140Kč/
měs.: 140x12/měsíců/ = 1680Kč a s DPH by budoucí roční platba byla 2 030,Kč. To znamená, že místo, abyste ušetřili a tak to pro neznalého na první
pohled vypadá, tak při takovýchto spotřebách naopak zaplatíte více než se
na první pohled zdálo, v tomto případě o 2 030 – 720 - 500 = 810 Kč. V Podstatě to samé platí u elektřiny, kde je však potřeba rozlišit distribuční sazbu,
a spotřeby v tarifu vysokém a v tarifu nízkém.
Tímto chci upozornit na to, abyste pečlivě porovnali Vaši spotřebu na VT
i NT a při sjednocování cen si byli schopni spočítat, zda je to pro Vás opravdu
výhodné.Protože pro běžného uživatele to není zrovna jednoduché, rádi Vás
přivítáme na naší pobočce v Náchodě kde Vám poradíme a vše propočítáme.
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

Lehce použitý nábytek
z masívu.

Město Náchod
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PODØEZÁVÁNÍ
izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 10. 2018 r.

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

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

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Akce 1.699 Kč
obruba dle vlastního výběru
+ jednoohnisková brýlová skla
Profi 1,5 s antireflexní úpravou + pouzdro

Nejlevnější
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!

str.

Tel./Fax: 491 424 522
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STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

OptikDoDomu, s.r.o.
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz
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foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
https://marekdvorsky.wordpress.com

ECHO

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

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

Uzavírka silnice
Do 10. října platí úplná uzavírka
silnice v úseku Lhota pod Hořičkami – Hořičky. Protože je to úplná
uzavírka, dotýká se značně i regionálních autobusových spojů – například na Českoskalicku.

Železniční výluka

NOVĚ

Prodám dvě chaty a auto Land Rover Freelander. Chaty se nacházejí v osadě Malé město. Poloha cca 300m před občerstvením na Ostrovech na pravém břehu řeky Metuje. Cena obou chat je 850 000.- Kč +
cena auta 50 000.- Kč (auto není podmínkou prodeje, ale pro přepravu
na chaty je nutné SUV). Podrobné informace na tel. 608 277 330

Až do 21. prosince t.r. platí úplná uzavírka železniční trati v úsecích Starkoč – Václavice a Náchod
– Opočno. Dopravu zde nahrazují
autobusy. Bohužel pro cestující nelze vyloučit, že tato výluka bude mít
vliv i na přípoje integrovaného dopravního systému.

NABÍZÍME PRODEJ
PŘÍRODNÍHO KAMENE
RŮZNÝCH BAREV

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

Zastávky „v novém kabátě“

Vítězné snímky z mezinárodní fotografické soutěže 47. ročník
Ratibořického mapového okruhu
si lze prohlédnout ve výstavní síni
v prostorách Staré radnice v Broumově. Vstupné je dobrovolné. Výstava potrvá do 28. září.

Město Červený Kostelec opravilo kvarteto autobusových zastávek
v tamní části Olešnice. Celkem si zde
stavební práce vyžádaly z městské pokladny částku 463 735,-Kč. V další etapě bude dokončena úprava okolí zastávek a instalováno i nové osvětlení.

