Příští Echo vychází 12. října 2018
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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

V soutěži Batist Nej
sestřička 2018 Oblastní
nemocnici
Náchod a.s. úspěšně
reprezentovala sestřička Simona Rýdlová
(vpravo) z Endoskopického centra, která obsadila krásné 2.
místo. Sestřičce přišla
za úspěšnou reprezentaci poděkovat a poblahopřát k úspěchu
i předsedkyně představenstva nemocnice
Ivana Urešová a náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.

26 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ
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JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY,
BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2018/2019 zahajujeme
již podevětadvacáté

PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivé
distributory novin ECHO
pro následující oblasti:

Velké Poříčí
Hronov (Husova ul. a okolí)
Náchod – Lipí
Roznáška 3x měsíčně o víkendu,
vhodné pro studenty (příspěvek
ke kapesnému), důchodce, apod.
Více info na tel. 602 103 775
(nejlépe SMS) nebo e-mail:
echo@novinyecho.cz

Rychlobruslař
Michal Prokop
je letos
šestinásobným
mistrem republiky!
Mimořádnou letní sezónu letos
prožil rychlobruslař na in-linech
(kolečkových bruslích) z Náchoda Michal Prokop. V „královské“
kategorii seniorů (19-29 let) se
letos stal mistrem České republiky. Více se dozvíte v příštím vydání novin Echo….

KURZY:

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

Telefonicky: A - 774 374 784
E-mailem:

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

Osmičková výročí s regionálním podtextem

1

Číslo 8 mohou mít na konci nejen velké epochální události, ale i menší počiny z minulosti
regionu a širší oblasti Východních Čech, které, navlékány na šňůru času, vytvoří zdobný
i cenný řetěz historie. Tak například roku
1868 byla prodloužena železniční trať vedoucí přes Červený Kostelec až do Královce (foto
č.1 – vlaková souprava vyjíždějící z červenokosteleckého železničního nádraží). Pojďme hlouběji do historie a připomeňme si rok
1608, kdy vyšel první opravdový český cestopis (o cestě na Blízký Východ, řečeno soudobou terminologií) z pera šlechtice Kryštofa
Haranta z Polžic a Bezdružic (jeho sídlem byl
hrad Pecka v jičínském okrese, foto č.2)
text foto Mirek Brát
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VÍNO OD NÁS
radost z dobré volby

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

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNÁME
Dne 28.9.2018 uplynuly 3 roky,
kdy nás opustil náš bratr,

pan Jiří Holubec.
Vzpomíná rodina

Dne 20.10. 2018 si připomeneme sedmé výročí,
kdy nás opustil náš manžel a dědeček,

pan Karel Jiruška.
Vzpomínají
manželka a syn s rodinou

e-mail: echo@novinyecho.cz

SRAZ RODÁKŮ
V sobotu 20.října se již podesáté sejdou rodáci z BABÍ, MALÉHO
POŘÍČÍ a okolí. Všichni, kterří si
chtějí popovídat a pobavit se při
hudbě, přijďte v 15 hodin do restaurace Reduta (3.poschodí, proti
bývalému klubu tepna) v Náchodě.
Jste srdečně zváni!

Tel./Fax: 491 424 522
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Komerční objekt v Náchodě – Malé Poříčí
se třemi byty a velkým komerčním prostorem
sloužícím jako obchod a sklady. Obchodní
prostory jsou se zázemím, kanceláří a kotelnou. Obchod má 2 vstupy. V 2NP jsou dva
info: 777 602 884
větší byty se samostatným vchodem a garwww.realityeu.com
sonka.
Cena: 2 690 000,- Kč
Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ...................... 880 000,- Kč
Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky ..................................... 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

Pověsti Novoměstska a Jaroměřska
Pro Svazek obcí vytiskla Tiskárna V&H Print Hlávko , s.r.o., Nové
Město nad Metují v nákladu 2500
výtisků pozoruhodnou a zajímavou
knihu Pověsti obcí dolní Metuje Bohuslavice, Černčice, Jasenná, Nahořany, Rychnovek, Říkov, Slavětín,
Šestajovice, Velká Jesenice, Vršovka.
Knížka 44 pověstí historických i pověstí místních je záslužným dílem
spisovatelky Evy Koudelkové, která
pověsti zdařile převyprávěla, a ilustrátora 23 plnobarevných vyobrazení Petra Netíka. Knížka v pevné
vazbě má celkem 136 stran. Genezi
sličné, poutavé a zajímavé knížky
pro všechny generace, zejména pro
děti a mládež, v úvodu objasňuje
Ladislav Tylš, předseda Dobrovolného svazku obcí Metuje. Byli to
právě starostové, kteří se rozhodli
vydat knížku pověstí z našeho mikroregionu a seznámit své spoluobčany s historií našeho kraje, protože

„právě pověsti a báje naši minulost
silně odrážejí“.
Převyprávěné pověsti o každé
konkrétní obci v rozsahu od tří
do šesti pověstí přinášejí mnoho
poučení o místních reálných či vybájených událostech, o minulosti,

o skutečných historických osobách
či o vodnících ( Vodník ve Zbytkách,
Hastrman v Dolsku, Vodník z Řemínku, Vodník od Říkova, Šestajovický vodník, Vodník v Roztokách),
čertech (Karbaníci z Doubravice),
čarodějnicích ap.. Zastoupeny jsou
zde historické i místní pověsti. Například O hradu Veselici či historka
Císařská návštěva v Šestajovicích,
dále o černické tvrzi, o křížích atd.
Další pověsti se snaží objasnit původ
místních jmen, například O původu jména Jasenná. Autorka knihu
na závěr opatřila vysvětlivkami,
přehledem pramenů a zasvěceným
výkladem o typologii pověstí v této
zajímavé, pozoruhodné a hodnotné
knize, která může být vhodným dárkem k blížícím se Vánocům. Knihu
lze zakoupit na deseti obecních úřadech Svazku obcí Metuje.
PhDr. Jiří UHLÍŘ
(redakčně kráceno)

Bytová výstavba na sídlišti SUN pokračuje Úkolem bylo nasát zápasový rytmus a to se podařilo
Těžká stavební technika v lokalitě sídliště SUN v Náchodě je důkazem,
že zde započala další etapa bytové výstavby. Nové bytové jednotky se budují v horní části sídliště u komunikace směr Lipí. Investorem je soukromá
společnost. foto echo

Nejlepší STOUT na světě vaříme v Náchodě
Náchodský Stout – obstál v tvrdé mezinárodní konkurenci světových
značek a zvítězil na jedné z nejprestižnějších degustačních soutěží světa
World Beer Awards pořádané v Londýně v kategorii pivních stylů. Letošního ročníku WBA se zúčastnilo více než 500 výrobců. Nezávislá profesionální porota složená ze světově uznávaných odborníků vybírala v degustaci naslepo nejlepší piva z více než 2 300 vzorků z 50 zemí celého světa.
PRIMÁTOR® Stout - tmavé pivo irského typu s hebkou a hustou pěnou,
s jemným a intenzivním aroma oříšků, čokolády a karamele na straně jedné a drsnou chutí pražených sladů a suchým dozníváním ovsa na straně
druhé – oceněný v roce 2017 zlatou medailí na soutěži pivních speciálů
Cerevisia Specialis.
Letošním vítězstvím navazuje na jedinečný úspěch pšeničného piva
PRIMÁTOR® Weizenbier z roku 2013 (WBA 2013 - nejlepší pivo na světě) a potvrzuje, že náchodský pivovar vaří pivo na světové úrovni a zároveň
nabízí českému trhu netradiční piva uznávaná světovými odborníky.

K prvnímu basketbalovému
utkání v kariéře nastoupily náchodské děti v kategorii U12 v přátelském zápase na palubovce Týniště
nad Orlicí, se soupeřem jehož žáci
již mají nějaké zkušenosti s mistrovskými utkáními. Zápas splnil svůj
účel, který byl hlavně nasát zápasový rytmus před sezónou, vyzkoušet
všechny zúčastněné hráče na zápase. Konečný výsledek bereme jako
pozitivní i přes prohru 53:83 jsme
odehráli dobré utkání, hlavně základní pětka po první čtvrtině udržela stav 10:12. Body zaznamenali :
Dobeš 17, Prouza P. ml. 14, Dlask
13, Porada 4, Prouzová E. 2, Murga 2, Ležovič 1, další hráči, kteří se
zúčastnili Gebrt, Bors, Prouza M.,
Prouzová K.
K prvnímu zápasu nové sezóny
Východočeské ligy v basketbale nastoupili náchodští muži na domácí

palubovce na „stavebce“ proti favoritovi a kandidátovi na titul celku
z Jaroměře. Hned od první minuty
bylo jasné, že to bude tvrdé derby
o každý míč, domácí se dostali rychle do vedení ve 4.min. 10:4, poté
se hosté začali prosazovat a první
čtvrtku vyhráli 18:16. Od začátku
II. čtvrtky se skóre přelilo na domácí stranu a skvělá obrana dirigovaná
zkušeným borcem Pavlem Prouzou
nedala hostům nic zadarmo a poločas byl 32:24. A nástup do III. čtvrtky
byl z domácí strany drtivý a po sérii
13:2 si vypracovali slušný náskok,
který navýšili až na 19 bodů a zkušeně pohlídali na konečný výsledek
71:55. Stínem zápasů byly pouze tragické trestné hody a několik ztrát při
rozehrávce, ale pokud se bude takto
bojovat, tak by měli náchodští být
v popředí tabulky. Body : Čermák
19, Sarpong 17, Tondr 11, Klimek

9, Martinec 6, Chvojka 5 a Vaněček 4.
K dalšímu utkání nastoupili náchodští muži opět doma v sobotu
29.9. proti týmu z Hradce Králové a od začátku bylo jasné, kdo
v tomto utkání zvítězí, konečné
skóre je pro hosty ještě přijatelné
83:49 /51:31/. O den později přijel
do Náchoda celek Rychnova nad
Kněžnou. I v tomto utkání bylo jasně dáno od začátku, kdo chce body
do tabulky. Hlavně výborná obrana
domácích dělala hostům problém
ve skórování a ve 25min. byl stav
již 48:20. Konečný výsledek 60:40
/34:16/.
Dále probíhá nábor malých basketbalistů a basketbalistek každé
pondělí a pátek od 16h na stavebce
- přijďte se podívat či zkusit si tento
skvělý sport, který je v české republice na vzestupu.
předseda oddílu

velicí odborníci, někteří milují technické
novinky a vymoženosti a při výuce na ně
nedají dopustit, další zase preferuje křídu
a tužku, někdo je raději v hodině sám, jsou
učitelé, kterým vyhovuje výuka ve dvojici,
někdo šetří úsměvy, někdo jiný je rozdává na potkání, mluví hodně nahlas, nebo
naopak potichu, rychle, škrábe na tabuli,
dává úkoly, nedává úkoly, testy boduje,
v písemce se vybírají možnosti….tak jako
děti jsou pestrou paletou osobností, tak
jsou pestrou paletou i dospělí. Všichni dospělí, učitele nevyjímám, ale ani nikterak
nezdůrazňuji. Někteří z učitelů jsou velice oblíbení, někteří málo, některé miluje
deset dětí ze třídy, dva žáci jsou neutrální
a zbytek je prostě- nebojme se toho slova
– nesnáší. Je to venku za zdmi škol jinak?
To, že se budova Masarykovy školy rekonstruuje, opravuje, kupuje se nové vybavení, pracuje se různými metodami, uplatňují se rozličné pedagogické přístupy, že je
učitelský sbor nyní plně kvalifikován, že
jeho tým je doplněn mnoha asistenty pedagoga, bez nichž se moderní škola dnes

neobejde, že jsou pro děti a hlavně s dětmi
pořádány nejrůznější akce v rámci výuky
i mimo ni, jistě pozorným čtenářům např.
Náchodské zpravodaje jistě neuniklo.
Nezbývá mi tedy už opravdu říct nic
jiného než to, že stačí dojít do Bartoňovy
ulice, vstoupit do školy, zapsat se u paní
vrátné, nechat se dovést do ředitelny (to
aby vedení školy vědělo, že je někdo cizí
v budově – budujeme bezpečné prostředí)
a požádat o to, zda smíte vejít do hodiny,
jít se podívat na výuku. Jen mám jednu
prosbu – dopředu netelefonujte, nepište
email, rozhodně se, prosím, neohlašujte
s předstihem. Přijďte se klidně za podzimních dnů schovat před deštěm. Protože
jedině tak se sami přesvědčíte o tom, že
se ve škole skutečně „normálně“ učí, pracuje, nikdo nikoho nebije, nenapadá nožem a dokonce nemá ani ty nohy na stole.
A abych nezapomněla – kdo někdy viděl
našeho pana školníka, jistě ví, že fyzicky
napadnout člověka takové konstituce není
skutečně nic, nač si běžně troufnete.
M. Patzáková

TAK TO VIDÍM JÁ….
Z.Š. T.G.Masaryka v Náchodě čelí lžím a pomluvám
„Dřív rozbiješ atom, než pomluvu“ je
jeden z nekonečné řady citátů kolujících
na internetu. Mně se líbí. Chci dnes zkusit jeden atom rozbít. Vlastně asi ne jen já,
vím o lidech, kteří se o to dennodenně pokoušejí se mnou, možná dokonce s větším
úsilím a nasazením.
Jedna paní povídala, že „na Masaryčce
se nedá učit, protože si tam cikáni dělají,
co chtějí, ohrožují učitele….vytáhli na něj
nůž“……“ žáci tam mají absolutní volnost,
při hodinách sedí s nohama na stole, chodí
si po škole, jak chtějí“…….“drželi školníka pod krkem a sprostě mu nadávali“ ….
„ve škole není bezpečno, různý skupiny si
tam vyřizují účty“…….“nikdo tam nechce
učit, učitelé se tam bojí žáků“…..
Já osobně tam učit chci, nebojím se
žáků, ale zlých řečí, polopravd, zkreslených informací, nadsázek a prostě jen zákeřných pomluv a drbů.
Pokud jde o národnostní složení žáků
naší školy, je skutečně pestré – vedle dětí
romských, potkáte na chodbách děti vietnamské, mongolské, potkáte děti s ukra-

jinskými kořeny – jenže ty se obvykle
svým vzhledem na první pohled neodlišují, zrovna tak jako děti s kořeny polskými,
nebo moravskými. Některé děti pocházejí,
jak se říká, z prostředí sociálně znevýhodněného – mimochodem je sociálně
znevýhodněné i dítě, které se přistěhuje
z Ukrajiny a umí česky pouze pozdravit
a poděkovat? Jiné děti jsou z dobře zaopatřených rodin, další patří do tzv. střední
třídy, jsou zde děti lékařů, řidičů, prodavaček, strojařů, řemeslníků, vojáků, zedníků,
elektrikářů, soukromých podnikatelů. Nějak mě při tomto výčtu nenapadá, ve které
škole to takhle není. Nechci hovořit obecně, ale troufám si s mnoha lety za učitelským stolem říci, že všechny děti jsou občas ztracené, veselé, beznadějné, smutné,
řeší si spoustu nejrůznějších věcí, hledají
si kamarády, hledají své místo, zkoumají,
co si mohou dovolit, kam až lze zajít, než je
někdo klepne přes prsty, všechny se chtějí
něčemu učit a naučit, jen někdy více a někdy méně, někomu to jde snadněji a přímočařeji, jiní jsou těžkopádnější, někdo

rychlejší, jiný pomalejší, ale každý z nich
si jde po své cestě. Tak proč tohle nechtějí
někteří vidět?
Že se na Masaryčce děti už několikrát
popraly? Určitě. Vysadily dveře od WC?
Ano. Prokoply dveře? Jistě. Pohádaly se
natolik, že došlo k emočně vypjatým situacím? Ne jednou. Pípal jim mobil při
výuce? Opakovaně. Nesmazaly tabuli?
Bezpočtukrát. Zkusily kouřit? Ale ano.
Neříkám, že veškeré uvedené prohřešky
schvaluji, ale na druhou stranu - ráda bych
našla školu, kde se takové věci skutečně
nedějí.
Škola má, stejně jako tisíce jiných škol
v naší krásné zemi, školní řád a pravidla
tříd, rovněž má nástroje k nějakému upozornění a potrestání, přes napomenutí až
po snížené známky z chování. Ani tady se
nelišíme.
Vztahy dětí a učitelů? To je rozhodně
téma na knihu a troufám si říct, že pořádně rozsáhlou. Jsou učitelé pečliví, pedantští, důslední, jiní jsou hravější, jejich mantinely nejsou tolik striktní, někteří jsou

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Cestopisná beseda
Konferenční sál IC Broumovska bude
dějištěm cestopisné přednášky Ctibora
Košťála s názvem Chorvatsko a Bosna trochu jinak. Zavede vás do méně známých
oblastí této turisticky atraktivní země.
Přednáška se uskuteční v úterý 30. října
v 18.00 hodin. Abyste cestou na cestopisnou přednášku nebloudili, dodáváme zároveň, že zmíněný konferenční sál najdete na
broumovském centrálním náměstí.
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ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

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

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

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

ENERGETICKÉ OKÉNKO 156.

Zvoník od Matky Boží v Paříži? Nikoli, pouze údržba věže farního kostela sv. Vavřince na centrálním náchodském
náměstí. Kostel je chráněn jako kulturní památka ČR. Jeho „kořeny“, potažmo základy sahají do období gotiky.
Foto echo

SQUASH CENTRUM NÁCHOD
tel.: 602 886 577, házenkářská hala – Hamra
V Náchodě pobývali studenti z gymnázia Oesede
Jiráskovo gymnázium v Náchodě
bylo hostitelem výměnného pobytu
36 studentů z partnerského německého gymnázia Oesede z Georgsmarienhütte v Dolním Sasku. Německé
studenty přivítal v obřadní síni náchodského radnice i místostarosta
Miroslav Brát. Studenty čekalo poznávání regionu i vzdálenějších míst:
již v první den pobytu pro ně byla
připravena prohlídka náchodského
zámku. Nechyběly výlety do Teplicko-adršpašských skal, do Prahy
či pevnosti v Josefově. Kromě toho
pro ně připravily další program české
hostitelské rodiny. „Těší mě, že jsem
mohl německé studenty na radnici
přivítat a krátce jim přiblížit Náchod
jako město s dlouhou a zajímavou
historií. Zároveň jako město otevře-

né a přátelské. Věřím, že němečtí
studenti budou mít na pobyt v Náchodě ty nejlepší vzpomínky“, řekl

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

Včelařský rok 2018 na Náchodsku
Na území okresu Náchod od Jaroměřska po Broumovsko působí 14
základních organizací Českého svazu
včelařů, sdružující 727 členů a 16 neorganizovaných včelařů, kteří chovají
kolem 8 000 včelstev na skoro 1 000 stanovištích. Členská základna se na rozdíl
od jiných spolků každoročně rozšiřuje o
několik desítek nových členů, což je jistě velmi pozitivní jev. Bohužel mnoho
z nich z počátku nepředpokládá, o jak
náročný koníček se jedná. Nejenom po
stránce finanční, kdy na chov 10 včelstev
je třeba investovat přibližně kolem 100
000 Kč. Je třeba mít velmi dobré znalosti

Střípky ze skautského léta
na hrad. Mezi naše aktivity patří
Tábor Štěnkov
Letos se 4. chlapecký oddíl rozhodl vydat na známé tábořiště
nedaleko Třebechovic pod Orebem. Místo je ve starém pískovém
lomu, tudíž ideální příležitost
chodit přes tábor bez bot. Etapovou hru jsme měli zaměřenou
na téma Ivanhoe a jeho cesta zpět

místostarosta Brát. Foto archiv města Náchoda

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.

také poznávání přírodních zajímavostí, historie blízkého okolí a společné zážitky, takže jsme
v průběhu tábora např. navštívili
zámek v Častolovicích, třebechovické muzeum betlémů, vrch
Oreb, přírodní bludiště v Brandýse nad Orlicí, Podorlický skanzen,
na táboře jsme stahovali a opékali divoké prase, zkoušeli lanové
aktivity, v horkých dnech jsme
navštěvovali koryto Tiché Orlice
a třebechovické koupaliště.

Tábor
v Orlických horách

5. dívčí oddíl tábořil první dva
týdny prázdnin v Orlických horách,
konkrétně v zákrutu u řeky blízko
Orlického Záhoří - Černé Vody.
V prvním týdnu se k nám na sousední loučce přidal tábor rodin na-

šich starších a bývalých vedoucích
se svými předškolními dětmi.
Téměř 20 světlušek a skautek se
spolu s vedoucími zabralo do důležitého úkolu - obnovit knihovnu, odkud začaly mizet knihy, které už dlouho nikdo nečetl a které
proto začaly upadat v zapomnění. Spolu s knihovníkem děvčata
prožila vždy část děje a přivedla
tak knihu zpět k životu.
V rámci tábora jsme všichni
měli možnost se něco naučit. Věnovali jsme se nejen tradičním
i netradičním skautským dovednostem, ale také samotné skautky
využily příležitost sdílet s ostatními své zájmy a speciální znalosti či schopnosti. V neposlední
řadě jsme měli možnost naučit se
něco sami o sobě i o druhých, se
kterými jsme celý čas trávili.
Za středisko Náchod
Ondřej Fáborský

z biologie či legislativy a dalších oborů.
Je třeba si uvědomit, že každý chovatel
včel přímo ovlivňuje prostor doletu včely a to v okruhu minimálně 3 - 5 km!
Včelu nelze jako jiné hospodářské zvíře
izolovat pouze do výběhu. Zootechnické zásady chovu se v podstatě včelař učí
„celý život“. Legislativní podmínky pomáhá začínajícím včelařům z vlastních
prostředků přiblížit okresní organizace
Českého svazu včelařů na pravidelných
seminářích.
Za Český svaz včelařů, z.s. okresní
organizace Náchod
Ing. Jiří Valtera, předseda

V areálu horní nemocnice v Náchodě se tuží těžká technika. Svědek těchto
aktivit správně usoudí, že práce mají souvislost s I. etapou modernizace
a dostavby nemocnice. V tomto prostoru však nevzniká žádná nová budova. Jedná se o přípravu území pro uložení zeminy, vybudování opěrné
stěny a oplocení. Hodnota prací je předpokládána ve výši cca 2 milionů
korun českých (bez DPH).
Foto echo
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LOGISTIC s.r.o.
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Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

• 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

Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice
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Pro posílení a rozšíření kapacit hledáme uchazeče pro pozici:

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

OBSLUHA CNC strojů
ve třísměnném provozu

GMS Racing team
- Mistr České republiky 2018
republiky” se stal Michal Sedláček
s vozem FIAT Ritmo 130TC.
Miloš Beneš ve všech závodech,
kterých se v letošním roce zúčastnil
v rámci MČR, zajel traťový rekord
a ve všech závodech zvítězil v absolutním pořadí, kromě jednoho závodu, ve kterém rozhodovalo o pořadí počasí.
Získanými tituly Mistrů republiky chceme poděkovat sponzorům za perfektní spolupráci v roce
2018 a těšíme se na další spolupráci
v roce 2019.
Text: RS, foto: GMS
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Jsme česká firma náležící do nadnárodní skupiny Savio Group, Italy,
která je vedoucím hráčem v textilním strojírenství, působící po celém
světě. Saviotechnics se zaměřuje na vývoj produktů, výrobu dílů,
komponentů a kompletaci strojních celků pro textilní strojírenství.

Nástup: ihned anebo podle domluvy

Gms Racing team získal v letošní sezóně dva tituly “Mistr České
republiky” a jeden titul “Vicemistr
České republiky” v Mistrovství České republiky v závodech automobilů
do vrchu.
Titul “Mistr České republiky
v absolutním pořadí” a titul “Mistr
České republiky” v Divizi 3 získal
Miloš Beneš s monopostem Osella
FA30/Judd.
V historických automobilech
titul “Mistr České republiky” v Divizi 1 získal Milan Stejskal s vozem
LADA VFTS a “Vicemistrem České

9SĜtSDGČ
QXWQRVWLYêPČQ\

±

STAÈÍ

ZAVOLAT

AŽ

70.000 KÈ

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

Požadavky:

Nabízíme:

• SOU i absolvent

• Dovolená 24 dnů
• Závodní stravování
• Práce v příjemném kolektivu

Kontakt
E-mail: Jarmila.krivdova@saviotechnics.com
775 069 325 499 451 614
Saviotechnics s.r.o., Lhota 427, 549 41 Červený Kostelec

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

Náchodští házenkáři v Liberci
Nová sezona začala i pro mini
žáky a přípravku náchodského oddílu házené. Tentokrát cestovali
společně na soutěžní turnaj do Liberce. Zde si družstva jak mini žáků,
tak i přípravky, ověřily, jak náročné
zápasy je v nové sezoně čekají, jaká
je jejich připravenost a sehranost
v nových sestavách po přirozené
generační obměně. Všichni se přesvědčili, že sezona bude náročná
a soupeři kvalitní. Družstva náchodských mini žáků se postupně
utkala s hráči z Jablonce nad Nisou,
Libercem I a II. Družstva náchodské přípravky svedla boje s mužstvy
z Liberce, Jablonce nad Nisou a Bělé
pod Bezdězem I a II.
Všechny zápasy nepostrádali vysoké nasazení a bojovnost. U mužstev
přípravky to byly pro některé první soutěžní utkání a první vstřelené
góly. Všichni si zaslouží velký dík

za předvedené výkony a bojovnost
a taky rodiče, kteří je v pěkném počtu doprovází a podporují. Všichni
společně pak tvoří velkou házenkářskou rodinu, což dokázali, když ihned
po návratu z turnaje zasedli na tribunu domácí házenkářské haly Plechárna, kde hlasitě společně fandili hrá-

čům mladšího dorostu při premiéře
v 1.lize a následně družstvu mužů při
jejich prvním domácím utkání rovněž v 1.lize. Po krátkém odpočinku se
opět sešli na náchodském náměstí kde
společně ukázali krásu sportu, který
tak milují. Velký dík všem hráčům
a rodičům za pomoc a podporu.
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Máte zájem o zaměstnání v naší společnosti?
Přijďte se k nám podívat a zjistit, co Vám nabízíme!!!

Dne 12. 10. 2018 od 12:00–16:00
Pro zájemce o zaměstnání pořádáme každou celou hodinu průvodcované prohlídky po našem závodě.

Nemusíte se registrovat ani hlásit, prostě se stavte!

Otevřené pozice

Chráníme naše výrobky, proto prosíme: mějte dlouhé kalhoty, uzavřenou obuv
bez podpatku a veškeré šperky nechte doma.

Operátor výrobní linky
 Technická obsluha balícího konce linky
 Elektrikář


Elektroinženýr
 Strojní inženýr
 Operátor skladu


Více na www.jobs.cz – ﬁremní proﬁl Kimberly-Clark

Asistent hlídání mrtvého úhlu sleduje
ÖÙËÝäËÙºË½ÃôËĀéôÖÛÖÖËäÛû
rÝéÖËĀËÙÄÄÄËºË½ËȳrûÝ«äº
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MV č.34/2016 Sb.

NOVÁ ŠKODA

FABIA
S ASISTENTEM HLÍDÁNÍ
MRTVÉHO ÚHLU

novaskodafabia.cz

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

rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙË·ôËĀò]:Iȭ
AUTO BRANKA Náchod
ÝºËÝº½«ºǜǢǟǞȹ-ȮǠǟǢǛǜC¨Ë
b½ȳȭǟǤǟǢǢǛǢǛǛȮ«Ä¢ËʤéäËÙÄºȳĀ
www.autobranka.cz

259 900

·«ĂË:
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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

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

Makes Beneﬁts from Handicaps

MECHANIK – SEŘIZOVAČ
Požadujeme:
• min. vzdělání s výučním listem v technickém oboru,
možno i absolvent

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

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

ECHO
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
*Vdovec 178 cm, tmavovlasý nekuřák z Náchoda by rád poznal
hodnou ženu do 63 let z Náchoda
a okolí, která je také nyní sama.
SMS na tel.: 731 233 562
*Podnikavý 50/177/72 hledá štíhlou ženu do 45 let z Náchodska,
která má ráda život na vesnici
v rod.domku se zájmem o přírodu
a cestování, dítě není překážkou.
Prosím SMS 776 433 722
*Rozvedený 46 let, 175/85 hledá
štíhlou ženu na seznámení z Náchoda. Tel. 721 655 611

BYTY
* Pronajmeme malou přízemní
garzonku s terasou a parkovištěm v zahradě v Náchodě Bělovsi.
Nájem 3.500 Kč, záloha na energie 1.500, kauce 5.000 Kč. Tel.
777 737 127
*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
*Prodám garsonku v družstevním vlastnictví v Náchodě. Nová
plastová okna, zateplení, fasáda,
opravený výtah. Velký opravený
balkon. Výměra bytu 27 m². Tel.
777 602 884, RK nevolat. Cena:
770 000,- Kč
*Koupím byt v N. Městě n/Metují, osobní vlastnictví, poblíž centra,
platba ihned. Tel. 775 640 969
* Pronajmu pěkný byt 3+1 v Červeném Kostelci. Tel. 732 135 136
*Pronájem bytu/domu min. dispozic 2+1 od 55m2 více v Červeném Kostelci nebo okolí do 25km
shání slušná 3členná rodina. Kontaktujte prosím tel. 777 760 266
*Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 2+1 nebo 3+1 v Náchodě
a okolí. Rodina s pejskem. Od půlky listopadu. TEL.: 739 434 504
*Pronajmu byt 3+1 nebo 4+1
v Náchodě. nachodbyt@gmail.
com
*Pronajmu malou garsoniéru
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
*Prodáme byt 3 + 1 do osobního
vlastnictví v Broumově, Sídliště
Křinické 209, 3. podlaží. Minimální cena 780 tisíc. Tel.: 733 131 189.
*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

NEMOVITOSTI
*Pronájem rodinného domu 4+1
s garáží a zahradou, Nové Město nad Metují, Krčín. Kontakt:
+420 777 157 176
*Pronajmu dlouhodobě garáž
v Náchodě. Tel. 732 167 291
*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.
*Koupím pozemek nebo nemovitost na přestavbu v podhůří Orlických hor. TEL: 608 66 77 30

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Prodám garáž, Č. Kostelec,
Kaštánek. Tel.605 975 216.
*Prodám pozemek vedený jako
zahrada a i stavební pozemek
o výměře 1094 m2, pozemek se
nachází v Horním Dřevíči oblast
CHKO lze tady postavit zděný nebo
roubený dům, pozemek se nachází
u Stárkova. Pozemek je upravený,
posekaný, okrasné túje, nějaké stromy, klidné a slunné místo. Je tam i
zahradní dřevěná chatička, malá,
slouží na odpočinek a na nářadí.
Info na tel.: 606 139 730
*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

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Prodám hospodu ve Vysokově,
zn. jakékoliv využití, navr. cena 1,5
mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
*Pronajmu prostory k podnikání 16m2 na autobusovém
nádraží v Novém Městě nad
Metují, nyní využívané jako KEBAB&BURGER. Lze používat
i sklad 10m2. TEL.: 721 977 393
*Pronajmeme komerční prostory
k podnikání obchod, sklady, garáž,
dílna. Nájem od 7000 - 25000,- dle
pronajatých prostor. 5 min. od centra. Bývalá zahradní technika. TEL.:
602 366 319

PRODÁM
*Prodej THUJE SMARAGD hrnkované pro podzimní výsadbu,
výška 70 cm, 60,-Kč/kus. TEL.604
452 789
* Prodám pianino PETROF, odvezu. Tel. 775 328 366
*Přenechám za odvoz a mírný
poplatek koženou sedací soupravu černé barvy (3+1+1). TEL.
732 945 462
*Prodám palivové dřevo suché
550,-.Kč/m3. TEL.: 702 611 187
*Prodám
funkční
akvárium
60x30x30cm včetně vzduchování,
vytápění, osvětlení a stojanu. Zn.
Levně. TEL.: 604 534 937
* Prodám palivové dřevo surové/
suché cena od 550,-Kč/m, možnost dopravy. TEL.: 608 072 171
* Prodám za cenu železa klasický
trubkový sušák na prádlo a daruji za odvoz čalouněnou sedačku
- trojku a křeslo. Tel. 602 103 775,
603 440 969
* Prodám kamna typu PETRA (prosklenná dvířka). Rozměry 38
x 90. Průměr kouřovodu 12 cm,
béžové barvy. Velmi dobrý stav!
Tel. 774 916 444
*Prodám palivové dřevo v metrech, půlmetrech – jasan, olše.
900,-Kč za rovnaný metr. TEL.:
776 327 208

KOUPÍM
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy,
staré fotografie, reklamní fotografické materiály.TEL.: 777 559 451

Tel./Fax: 491 424 522

* Koupím staré, nepotřebné
i poškozené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, HO,
MERKUR aj.aj., starožitný
a chromovaný nábytek, hudební nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, automoto díly,
atd.. Než něco vyhodíte, volejte
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé knihovny, pohledy, známky, plakáty,
aj.papírový materiál, bankovky,
mince, LP desky, CD atd. TEL.:
777 579 920

RŮZNÉ
*Převedu Vaše záznamy z videokazet na DVD nebo USB, rychle
a levně. Tel.: 777 554 484
* Nabízím úklidové práce domků,
bytů, penzionů a malých firem.
Jednorázové i pravidelné. Náchod
a okolí. TEL.: 737 564 496
*Hledáme spolehlivou a empatickou paní v Hronově, na sobotní
výpomoc při péči o milou, chodící
seniorku. Časové rozpětí a rozsah
péče dle domluvy. Finanční vyrovnání samozřejmostí. Kontakt:
603 841 694
*Půjčím štípačku na dřevo o tlaku
10 tun. Cena 550,-Kč/den + vratná
kauce. TEL.: 605 95 73 99
*Půjčím motorový provzdušňovač trávníků – vertikutátor, cena
450,-Kč/den + vratná kauce. TEL.:
605 95 73 99
*Nabízím řeznické práce, domácí
zabíjačky, hovězí porážku, bourání masa.Více informací na tel.
605 518 209
* Přijmeme muže, ženy i seniory
na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně,
12-20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359

6

RYCHLE

ŠIKOVNĚ

*Koupím československé bankovky od roku 1919, výměna. TEL.:
776 176 032
* 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
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NÁCHODSKO
776 353 038

Stěhování Macek

VYKLÍZENÍ
(půdy, sklepy,
pozůstalosti, garáže atd.)

Seriózně
Volejte na tel. 774 062 267

VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE
ST

604 687 554
NAVITA a.s

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

v Olešnici u Č.Kostelce

IHNED PŘIJME

na provoz loupárny brambor

zaměstnance na dočišťování
a pracovníka na expedici.

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

Vhodné pro invalidy, důchodce
a matky na RD.
Podrobnosti na
tel. 604 120 920, pí. Holečková

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

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

*Nabízím občasné, později i pravidelné práce, přidělat, vyměnit,
opravit, uklidit a úklid sněhu. Náchod 776370678
*Obráběč kovů hledá práci
na jednu směnu. 20let praxe. Řidičský průkaz C+E. kontakt: soustruh1234@email.cz

AUTO - MOTO
*KOUPÍM
MOTOCYKLY
- jakékoliv - staré, nepotřebné, neúplné, překážející, díly,
ale i traktůrky a jinou techniku, rychlé slušné jednání. Tel.
723 837 437
*Člen klubu historických vozidel koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv starý motocykl či
vůz, případně vraky a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:
606 515 966
*Prodám 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
*Koupím staré motorky JAWA,
CZ, Babeta 210, VELOREX i nepojízdné. TEL.: 776 327 208

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

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

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

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



www.novinyecho.cz
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Silniční běh Hronov - Náchod
V sobotu 20. října 2018 v 11.00 hodin bude odstartován z hronovského náměstí již 61. ročník silničního běhu Hronov-Náchod.
Na závodníky čeká nová trať dlouhá 10000m s cílem na Denisově nábřeží v Náchodě, kde se nejlepší běžci objeví krátce po půl dvanácté
hodině. Tento běh je veřejným závodem, přeborem okresu Náchod
mužů a žen v silničním běhu a posledním 7. závodem seriálu běhů
„Primátor cupu 2018“.
Přihlášky nových závodníků a vydání startovních čísel elektronicky
přihlášeným závodníkům proběhne jak v pátek 19.10. tak i v sobotu
20.10. ve sportovní hale SK Náchod dříve Rubeny. V pátek 19. října 2018
od 13 – 18 hodin (startovné 200,-Kč). V sobotu 20.října 2018 od 7.30
do 9.50 hod. (startovné 300,-Kč).
Při prezentaci převezmou závodníci startovní číslo s čipem, pamětní
list a ledvinku s logem závodu. Všichni závodníci budou převezeni autobusy z Náchoda z parkoviště před sportovní halou SK Náchod na místo startu od 8.45 do 10.10 hodin. Jeden autobus pak jejich osobní svršky
zase doveze do cíle závodu. Pořadatelé i policejní orgány mají prosbu
k obyvatelům sídliště v Běloveské ulici, aby v době od 11.15 – 12.15 hodin nevyjížděli svými auty na cyklostezku, po které se závod poběží.
Ve 13 hodin proběhne slavnostní vyhlášení výsledků závodu v obřadní síni MěÚ v Náchodě. Ceny předají představitelé pořádajících měst
a zástupci pořadatele a sponzorů závodu..
Organizační výbor závodu Hronov-Náchod

Skrytý půvab odpadů
Ukládání odpadů mimo odpadové
nádoby je terčem kritiky i z hlediska
estetiky. Města a obce se proti tomuto nešvaru brání citelnými finančními sankcemi. V některých sídlech se
snaží tuto problematiku řešit přímo
i městská policie kontrolami odpadových stanovišť: Kdo bude přistižen,
bude postižen! Občas se však u odpadové nádoby objeví něco nepotřebného, co může nízkou estetickou
hodnotu kontejnerového stanoviště
krátkodobě zvýšit. Příkladem je náchodské kontejnerové zátiší, které
jednoho rána dýchlo na příchozího
až pařížským šarmem...
foto echo

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

Městské muzeum v Jaroměři
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ÚČETNÍ/MZDOVÁ ÚČETNÍ
NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK.
Termín podání přihlášek
(profesní životopis a identifikační údaje s kontaktem) je 17. 10. 2018,
elektronicky na adresu info@muzeumjaromer.cz,
nebo osobně v Městském muzeu (Husova 295, Jaroměř).
Termín pracovního pohovoru je 22. 10. 2018 v dopoledních hodinách.
Nástup dle dohody, ideálně od 1. 11. 2018.
Další informace na uvedeném emailu nebo na tel. 776 105 252

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

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

odborného pracovníka / odborné pracovnice
sociálně-právní ochrany a prevence – opatrovník
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

vyšší odborné vzdělání získané v oborech zaměřených na sociální práci a sociální
pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci,
sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo

vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském
studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku,
sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle
zvláštního právního předpisu

praxe v agendě sociálně-právní ochrany dětí výhodou

řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka

znalost práce na PC

komunikativnost, vstřícný přístup k občanům

ZOZ na úseku sociálně-právní ochrany výhodou
Nabízíme

pracovní poměr na dobu neurčitou

nástup do pracovního poměru 1.1.2019

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (10.platová třída)

5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno,
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 17. 10. 2018.

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 140, Kč/
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

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

Ů

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 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 30. 11. 2018 r.

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

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

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Řadový RD, Police n/Met.,ul. Smetanova
Velký, čtyř podlažní
RD z r. 1989, s pozemkem 247 m2, velmi
klidné a slunné místo,
velký balkon, ihned
k předání. PENB:G.

Byt 3+1, N. Město n/Met., ul. Nad Stadionem
Prodej družst. bytu
(77 m2) s lodžií v přízemí panel. domu,
v klidné části, případně směna za byt 2+1,
PENB:G.
180775

180768

cena: dohodou

cena: 2.100.000,-Kč

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: 1.650.000,-Kč

Exkluz. pozemek pro RD, N. Město n/M
Poz. 1.000 m2 pro
výstavbu na klidném
a slunném místě, ul.
Stavební, veškeré
sítě k okamžitému
napojení, nutno vidět.
180771
cena: 1.700,-Kč/m2

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: dohodou

Stylová chalupa, V. Srbská u Hronova
Chalupa po částečné
modernizaci na klidném místě, s pozemkem 1266 m2 a krásným styl. vybavením,
vše nutno vidět.
180789

cena: 2.800.000,-Kč

Pronajmeme atraktivní kanceláře (od 16 m2) v centru N. Města n/Met.,
cena od 2.900,-Kč/měsíc, tel. 602 204 002.

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

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

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

Jen počkej!
zemědělce, chovatele ovcí apod. Vlk se
zabydlel i v našem regionu na Broumovsku. Všem tak přichází vhod webová prezentace www.navratvlku.cz Je zde možné
najít základní informace o této šelmě
i možnosti dotací na ochranná opatření
pro farmáře (pořízení pasteveckého psa,
ohradníku atd.) A propo, věděli jste, že
mezi účinné opatření proti vlkům patří i osel? Je to prý nejlepší alarm, který
na vlka upozorní.

Prokop

Laskavý čtenář jistě promine, že jsme
do našeho titulku vložili název ruské
(potažmo ještě sovětské) animované pohádky o dynamickém vztahu mezi jejími
dvěma protagonisty – zajícem a vlkem.
Ono „Jen počkej“ v našem prostředí
platí pro vlka, který se do české krajiny
po dvou stovkách let vrací z území Polska
a německé Lužice. Ochranáři a odborníci jeho návrat vítají, ovšem škody vlkem
napáchané dráždí například soukromé

Národní institut rozvoje pořádá
v klubu NIRON v Náchodě,
Krámská ulice 29, 1.patro
přednášky na téma:

16. 10. 2018 v 18.00

ČAKRY A MY
- co možná o čakrách nevíte ...
Božena Patriková

30. 10. 2018 v 18.00

str.

Tel./Fax: 491 424 522

MANUÁL PRO ŽIVOT?
- chcete žít život
„mrtvý nebo živý“?
Lucie Prymšová
Z DŮVODU OMEZENÉ
KAPACITY MÍST
PRO REZERVACI VOLEJTE
773 220 773
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Vstupné dobrovolné

Jubilejní ročník má své vítěze
Jubilejní 10. ročník oblíbené soutěže Batist Nej sestřička se konal v Městském
Divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě pod
záštitou ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha, starosty města Náchoda Jana
Birke, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Aleše Cabicara, zastupitelky města Náchoda Soni Markové a dalších významných osobností. O prvenství
v soutěži se utkalo deset zdravotních sestřiček, včetně dvou zdravotních bratrů,
z nemocnic celé republiky. Kritéria byla
jednoduchá! Nesledovaly se míry, proporce a svaly, ale porota vybírala podle
sympatií a celkového dojmu. Stranou šly
i jejich odborné znalosti, protože všechny finalistky a finalisté jsou ve svém oboru naprostí profesionálové a nelze jim
v jejich práci cokoli vytknout. A jak to
dopadlo? 1. místo a titul Nej sestřička
roku 2018 získala Ivana Lelkesová (č.1),
porodní asistentka z Nemocnice v Novém
Městě na Moravě, 2. místo si odnesla
Simona Rýdlová (č.6), sestřička z Endoskopického centra Oblastní nemocnice
v Náchodě, 3. místo získal Michal Svoboda (č.5), zdravotní bratr z interní JIP
v Nemocnici Na Bulovce. Titul Batist
Sympatie 2018 má Eva Drahorádová,

staniční sestra z chirurgie Oblastní nemocnice Kladno. David Novotný, spolupořadatel soutěže Batist Nej sestřička
roku (na fotografii s vítěznou trojicí) zářil
spokojeností: „Vítězům gratuluji a moc
děkuji všem soutěžícím. Byli bezvadní.
Pro mě jsou ale vítězové všechny sestřičky
a zdravotní bratři v republice, kteří svoje
povolání dělají s náležitou péčí a láskou.
Osobně jsem rád, že se mi daří skloubit
soutěž BATIST Nej sestřička s další mou
soutěží Muž roku. Kluci z této soutěže byli
na podiu důstojným doplňkem křehkých

sestřiček,“ uvedl David Novotný na závěr
večera, který moderoval Mirek Šimůnek
a Daniela Šinkorová. Poděkování patří
generálním partnerům soutěže BATIST
Medical a.s. a Královéhradecká lékárna
a.s. a hlavnímu mediálnímu partnerovi
TV Prima a Top Star. Nutno poděkovat
i dalším důležitým partnerům soutěže,
bez jejichž pomoci by se soutěž neuskutečnila. Jejich přehled najdete na internetu:www.nejsestricka.cz Informace o soutěži naleznete též na Facebooku: https://
www.facebook.com/BatistNejSestricka

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

Nejlevnější

16. 11. 2018 Kulturní dům Žďárky
předkapela PINK FLOYD REVIVAL - CZECH
začátek od 20:00 hodin - vstupné 260,předprodej vstupenek v síti ticketstream, Tipsport Hronov, info centra
Hronov, Červený Kostelec, Česká Skalice, Jaroměř, nebo tel. 731 579 373
veškeré informace na www.ceskekoncerty.cz
www.michalprokop.cz

8
L
E
N
A

D
Í
V
K
A

Akce 1.699 Kč

& Framus Five

www.joesgarage.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

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

ECHO

brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o.
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

