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Hledáme nové kolegy
do týmu v Náchodě
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Jsme AXIGON a.s. – autorizovaný
distributor tankovacích karet Shell
s ročním obratem 1,5 miliard Kč.
Rosteme, a proto potřebujeme i Vás!
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Náplň práce
• Vyřizování příchozích poptávek
(telefonicky a prostřednictvím e-mailu)
• Ověřování obchodního potenciálu
u přidělených kontaktů
Nabízíme:
• Náborový příspěvek až 10 000 Kč
• Práci na hlavní pracovní poměr
nebo na zkrácený úvazek
• Práce jenom během pracovního týdne
• Vysoké výkonové bonusy
• 5 týdnů dovolené, zvýhodněné ceny
paliva a řadu dalších benefitů

Své životopisy posílejte na:
info@axigon.cz.

NĚMČINA ANGLIČTINA
výuka • překlady • tlumočení
- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné
a úřední překlady
Informace NĚMČINA:
Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969,
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Informace ANGLIČTINA:
Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784,
pavel_hrabec@centrum.cz
Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz
FB: Jazyková škola Gate

Chráněná dílna

PŘIJME
ZAMĚSTNANCE
se zdravotním
pos žením (ZTP)
na roznášku
reklamních skovin
Více informací
na tel. 603 990 636

PROSÍM SVĚDKY
DOPRAVNÍ NEHODY,
která se stala
dne 29. 3. 2018
(na zelený čtvrtek)
v 7 hodin 15 minut
na kruhovém objezdu
„U Itálie v Náchodě“
aby se mi ozvali. Střet
bílého BMW X6
s modrou Škodovkou.
Odměna jistá. Děkuji.
Telefonní kontakt
704 421 193

BRIGÁDA
PŘIVÝDĚLEK

HLEDÁME
SPOLEHLIVÉHO
DISTRIBUTORA NOVIN
ECHO PRO NÁCHOD
– CENTRUM, HRONOV
A ČERVENÝ KOSTELEC.

v Náchodě

PŘIJME

KUCHAŘE /KUCHAŘKU
na HPP
samostatnost,
praxe v oboru podmínkou
tel. 608 277 340
nebo osobně na hotelu
u p.Tomáše Hynka

Více informací
na tel. 602 103 775

Pozvánka
do klubu NIRON
N.I.R – Národní institut rozvoje váz zve do náchodského
klubu NIRON (Krámská 29, I.
patro) na přednášku s názvem
Ptačí park Josefovské louky.
Přednáška se uskuteční v úterý
5. března od 18 hodin. Přednášet bude Mgr. Břeněk Michálek, Dis., správce zmíněného
parku. Z důvodů omezené kapacity je nutné účast rezervovat
na tel. 773 220 773. Vstupné je
dobrovolné.

HLEDÁME MAJITELE

HLEDÁ DOMOV

pejsek, německý ovčák byl odchycen
7.2.2019 před polednem na Kramolně
u Náchoda. Nemá čip, ani identifikační známku. Na krku měl stahovací,
ostnatý obojek s karabinou. Je hodný
a přátelský.

LUBOŠEK - nalezl se na Nový rok
v Hronově. Nikdo ho nehledá, nikomu nechybí, tak mu hledáme nový
domov. Je to asi 8letý pejsek, přátelský, mazel, procházky miluje.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

info: 777 602 884

Dne 24. února 2019 uplyne 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička,

www.realityeu.com

Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

To, že čas rány hojí, je jenom pouhé zdání,
stále je v srdcích bolest a tiché vzpomínání.

Dne 23. 2. 2019 uplynou 3 roky, kdy nás navždy
opustil náš milovaný syn a manžel,

pan OTTO FRIEDL
z Dolní Radechové.
Stále vzpomíná manželka, maminka a sestra

VZPOMÍNKA
Dne 27. února 2019 vzpomeneme 20. výročí
úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka,

pana Zdeňka Erlebacha z Náchoda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají synové
Josef a Zdeněk s rodinami

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. 2. 2019 vzpomeneme
již páté výročí odchodu našeho
drahého tatínka, dědečka
a pradědečka,

pana Josefa Poláčka.
Dne 4. 3. 2019 vzpomeneme
čtvrté smutné výročí od úmrtí
naší milované maminky, babičky
a prababičky,

paní Jiřiny Poláčkové.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcera Jiřina s rodinou,
vnoučata s rodinami a pravnoučata

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 větší byty se
Cena: 2 690 000,- Kč
samostatným vchodem a garsonka.

Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ........................... 2 800 000,- Kč
Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ...................... 880 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................ 5 900 000,- Kč
Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ........................................... 449 000,- Kč
Činžovní dům v centru Broumova – dva komerční prostory a byty .................................. 4 490 000,- Kč

paní Věra Máslová ze Zbečníka.

VZPOMÍNKA
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manžel, dcery Věra a Hana s rodinami
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„Aby všichni byli jedno“ aneb
ekumenické setkání jaroměřských církví
Ve středu 6. února 2019 se konalo
v zaplněné modlitebně církve adventistů sedmého dne od 18. do 19. hodin další zdařilé ekumenické setkání
pěti jaroměřských křesťanských církví. Setkání bylo neseno radostností
a optimismem. Ekumenismus je organizované úsilí o sjednocení všech
křesťanů. První ekumenické setkání
se v Jaroměři uskutečnilo před 19 roky
právě zde v modlitebně jaroměřských
adventistů v neděli 11. června 2000
z iniciativy josefovské farnice paní

Ing. Zděnky Uhlířové. Postupně se
z týdne modliteb stal měsíc modliteb
za jednotu křesťanů.
Letos od ledna do února 2019 v kostelích, sborech i modlitebnách probíhaly modlitby za jednotu křesťanů.
Spojily se zde křesťanské církve působící v Jaroměři-Josefově, České Skalici
a Smiřicích, jež zvaly ke společným
modlitbám za jednotu křesťanů. Společné bohoslužby se konaly pod společným motem evangelisty Jana: „Aby
všichni byli jedno.“ (Jan 17, 21).

Zlatí na brněnské Robotiádě!
V pátek 8. února se v konala
ve VIDA! science centru na brněnském výstavišti mezinárodní robotická soutěž zvaná Robotiáda. Z náchodského Jiráskova gymnázia se
této soutěže letos zúčastnilo jedenáct
žáků ve čtyřech týmech. Týmy svým
zaměřením obsáhly většinu soutěžních disciplín (robotický sprint,
sledování čáry i záchranu medvěda
z bludiště).
Nejlépe se dařilo týmu s názvem
Ďábel 07 ve složení Evheniy Vorokhta, Dominik Ruffer a Kryštof Veverka,
který zvítězil v nejnáročnější disciplíně
– záchraně medvěda z bludiště. Úkolem robota bylo zcela samostatně (bez
dálkového řízení atp.) najít na hrací
ploše plyšového medvěda a dopravit
ho bludištěm do cíle v co nejkratším
čase. Tým Ďábel 07 zvítězil dvěma
zcela bezchybnými a rychlými jízdami, při kterých jejich robot vždy sám
spolehlivě vyhledal medvěda a „zachránil jej“. Časový rozdíl mezi jejich
výkonem a časem druhého týmu byl
téměř 10 sekund! O náročnosti této

disciplíny svědčí i fakt, že mnohým
soutěžícím týmům se ani nepodařilo
medvěda na hrací ploše najít.
Robotiáda v Brně je ale kromě
soutěžního napětí také naplněna zajímavými setkáními, spoustou inspirace výtvory ostatních týmů a nezapomenutelným dnem prožitým
mezi exponáty zábavního vědeckého
VIDA! centra. Doufáme, že si tento

Všem organizátorům děkujeme
za uspořádání měsíce modliteb za jednotu křesťanů, která všem křesťanským církvím na Jaroměřsku je velmi
blízká a konstruktivní. V jednotě je
síla! Vždyť i křesťané v současném
světě musí čelit nástrahám: chamtivosti, násilí, vytlačování na okraj, zneužívání, chudobě, znečišťování životního prostředí, hladu, obchodování
s lidmi i pronásledování.
PhDr. Jiří UHLÍŘ
(redakčně kráceno)

den všichni soutěžící užili, a přejeme
mnoho úspěchů v dalších soutěžích!
Děkujeme žákům i jejich vedoucím
za výbornou reprezentaci gymnázia
(příprava na takovou soutěž znamená
minimálně několik desítek hodin náročné práce) a také červenokostelecké
firmě Saar Gummi Czech za podporu
našich aktivit.
Text i foto
Jiráskovo gymnázium Náchod

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI BŘEZNU 2019
www.beraneknachod.cz

Oblastní nemocnice Náchod přijme

všeobecnou nebo prak ckou sestru
na chirurgické oddělení

Požadujeme:
• vzdělání dle zák. 96/2004 Sb., v příslušném oboru
• trestní bezúhonnost
Nabízíme:
• nástup možný ihned
• vhodné i pro absolventy
• nástupní mzda všeobecné sestry od 24 890 Kč,
možnost přiznání osobního příplatku
• nástupní mzda prak cké sestry od 21 810 Kč,
možnost přiznání osobního příplatku
• zaměstnanecké benefity a čtvrtletní odměny
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• stabilizační odměna pro všeobecné sestry 50 000 Kč
s podmínkou setrvání v pracovním poměru minimálně 18 měsíců
• stabilizační odměna pro prak cké sestry 50 000 Kč
s podmínkou setrvání v pracovním poměru minimálně 18 měsíců

Více informací poskytne: Bc. Eva Jará, odborný referent PaM
Tel.: +420 491 601 394, mobil +420 728 215 931
Email: jara.eva@nemocnicenachod.cz

Sobota 2. března v 15.00 hodin

MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ REJ
PRO DĚTI
Po Sousedském masopustním průvodu
pořádaném SVČ Déčko Náchod Vás
zveme do Městského divadla Dr. Josefa
Čížka na zábavné odpoledne pro děti!
Budeme tančit, soutěžit…,
zkrátka se dobře bavit.
Vstupné bez masky 40 Kč, všechny masky
i dospělí zdarma
Sobota 2. března v 19.00 hodin

MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ BÁL
PRO DOSPĚLÉ
Zapomeňte na starosti a přijďte se
bavit jako v dětství! Masku na sebe,
dobrou náladu s sebou!
Zábavu vám mimo jiné zpestří náchodští
ochotníci. K tanci zahraje hudební skupina
REFLEX Hronov.
Předprodej již probíhá
Vstupné: 50 Kč
Úterý 12. března v 9.00 hodin
Divadlo Pegas Praha uvádí pohádku pro MŠ,
I. stupeň ZŠ a další zájemce

PRINCEZNA ZE MLEJNA
Kterak Jindřich našel v Elišce tu pravou
princeznu svého srdce. Divadelní zpracování
oblíbené filmové pohádky Zdeňka Trošky
Princezna ze mlejna ožívá na divadelních
prknech.
Vstupné: 60 Kč

Středa 13. března v 19.00 hodin
7. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá
Divadlo Palace Praha
Seán O´Casey, Jiří Krejčík:

Pátek 22. března v 19.00 hodin
Velký sál Městského divadla Dr. J. Čížka

PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

V programu večera zazní skladby swingového
a jazzového charakteru 30. – 40. let minulého
století, obohacené projevem saxofonisty Františka Havlíčka a vokalistky Pavlíny Rudolfové.
Vstupné: 90 Kč

Režie: Jaromír Dulava
Komediální divadelní aktovka
Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč
Čtvrtek 14. března v 18.00 hodin
Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma„Letí, jede, plave
- z historie dopravních
prostředků na Náchodsku“
Besedovat s vámi bude historik
Bc. Richard Švanda.
Vstupné: 50 Kč
Sobota 16. března v 19.00 hodin

DLOUHÁ NOC LIVE HELENA VONDRÁČKOVÁ
Legenda populární hudby Helena Vondráčková
oslaví letos 55 let na scéně na česko-slovenském turné Dlouhá noc live. Hostem tohoto
koncertu bude zpěvačka Šárka Rezková.
Vstupné: 990 Kč, 850 Kč, 750 Kč
Středa 20. března v 19.00 hodin
8. koncert ab. cyklu - skupina „K“

OSUD HRDINY - koncert
Roman Janál – baryton
Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser – dirigent
Vstupné: 160 Kč, 140 Kč, 120 Kč

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY
– SWING SEXTET a jeho hosté

Pondělí 25. března v 19.00 hodin

Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě
Cestovatelská projekce / stand-up
Vstupné: 180 Kč, 160 Kč, 140 Kč
Čtvrtek 28. března v 19.00 hodin
7. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá
Švandovo divadlo na Smíchově

Lars von Trier: KDO JE TADY
ŘEDITEL?
Komedie o řediteli, kterého nikdy nikdo
neviděl.
Režie: Daniel Hrbek
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
• MIC Náchod, tel.: 491 426 060
• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov

V současnosti probíhají etapizované stavební úpravy JIP nemocnice Broumov.
Zhotovitelem je společnost Broumovské
stavební sdružení s.r.o. Aktuální dvojice
stavebních etap, které budou dokončeny
počátkem března, se týkají úprav pokojů oddělení JIP a pracoven lékařů JIP.
Přestavbou stávajících prostor vznikají
nové pokoje jednotky intenzivní péče,
dohledové pracoviště, vyšetřovna, hygienické zázemí pro pacienta, zázemí pro
zaměstnance, hovorna, filtr pro návštěvy, toalety a sklady. „Rovněž přestavbou
vznikají nové pracovny pro lékaře, místnosti pro administrativu, hygienické zázemí a sklad. Stavební úpravy jsou navrženy za plného provozu nemocnice“,
vysvětluje Ing. Aleš Cabicar, náměstek
hejtmana Královéhradeckého kraje

odpovědný za oblast zdravotnictví.
Cena výše uvedených prací je stanovena
smlouvou na částku 21 162 832,41 Kč
(bez DPH). Smlouva řeší dodatkem
i možné navýšení o nové stavební práce – navýšení o 303 009,36 Kč (bez
DPH). Třetí, závěrečná etapa stavebních úprav JIP nemocnice Broumov,
se týká pracoviště příjmu a stabilizace
pacienta. Zahrnuje realizaci sterilního mini-invazivního multioborového
pracoviště. Součástí navrhovaných stavebních úprav jsou úpravy spojené se
změnou dispozice pracoviště k příjmu
a stabilizaci pacienta, zahrnující i místnosti pro mytí nástrojů a sterilizaci.
Dále vznikne 1 třílůžkový nemocniční
pokoj s vlastním hygienickým zázemím
(toaleta se sprchovým koutem). Součástí navrhovaných prací jsou dále nové
vnitřní rozvody, tj. realizace nových

silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace, vody a kanalizace,
vytápění, medicinálních plynů, měření a regulace, vzduchotechniky, atd.
Hodnota této části veřejné zakázky je
6 375 000,-Kč (bez DPH). Čisté vestavby
a lékařské technologie budu řešeny dalším samostatným výběrovým řízením.
Dokončení všech tří etap je plánováno
na konec června tohoto roku. „Stavební
úpravy JIP nemocnice Broumov znamenají zlepšení podmínek pro lékaře
i pacienty. V kontextu následné obnovy technologií znamenají i vyšší kvalitu intenzivní lékařské péče“, uzavírá
Ing. Aleš Cabicar.

Již 16. ročník přejezdu Javořích hor
na lyžích – nazvaný podle olympionika a sportovce Emericha Ratha
- proběhl 16. února na Broumovsku.
Účastníci si mohli vybrat z tras 30
a 21 km, které je zavedly do Janoviček, na Ruprechtický Špičák, hřebenové partie a další místa. Nově bylo
letos možno absolvovat celou trasu
i pěšky (reagováno tím bylo na možnost skoupé sněhové nadílky).

V paneláku
explodovala varna
pervitinu

Ve čtvrtek 14. 2. 2019 krátce před
půl třetí odpoledne policisté společně s dalšími složkami integrovaného záchranného systému zasahovali
u exploze v bytě v nejvyšším patře
jednoho z panelových domů v Náchodě na Pražské ulici. Jedna osoba
z bytu byla ošetřena zdravotníky,
z okolních bytů ani z kolemjdoucích
nikdo zraněn nebyl. Škoda na nemovitosti se odhaduje na milion korun.
Podle dosud zjištěných skutečností
v místnosti explodovala varna při
výrobě pervitinu. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro zločin
obecného ohrožení v jednočinném
souběhu s přečinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a vše dále
vyšetřují.
(red)

Návrat učňů do Trelleborgu – Rubeny po 25letech
– plastikář neboli Chemik, který
volně navázal na obor, který zanikl
v náchodské Rubeně v roce 1993.
Žáci tohoto oboru se v rámci
odborného výcviku ve druhém
a třetím ročníku seznamují s „gumařinou“ ve firmách Emerge a.s.,
TF Press s.r.o. Horní Rybníky,
Saar Gummi Czech s.r.o., Vapo
s.r.o. a Trelleborg Bohemia a.s.
(Rubena).
Na pracovištích firem Trelleborg Bohemia a.s. Náchod a Vapo
s.r.o. Červený Kostelec složí žáci
třetího ročníku praktické závěrečné zkoušky.
Spolupráce s těmito firmami,
ale také uplatnění žáků naší školy
ve firmách regionu je příslibem, že
se škola vydala správnou cestou.
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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 170.

Přejezd Javořích hor

V roce 2016 byl na Střední škole
v Červeném Kostelci otevřen nový
učební obor reagující na potřeby
regionálních gumárenských firem
získat kvalifikované zaměstnance.
Vzniká tříletý učební obor Gumař

str.

Primky
Přednáška s jednoduchým
a jasným názvem Primky proběhne 7. března (od 17 hodin)
v Městské knihovně v Broumově.
Přednáší Ing. Libor Hovorka. Tématem jsou legendární hodinky
s kořeny v našem regionu.

Multidisciplinární jednotka intenzivní péče (JIP) v broumovské nemocnici byla založena v roce 1993. Na pět lůžek JIP jsou přijímáni
pacienti jak ze všech oddělení nemocnice, tak i z terénu cestou interní
ambulance nebo od záchranné služby. Jedná se například o pacienty
s ohrožením životně důležitých orgánů a funkcí, včetně pacientů uměle
ventilovaných, těžkých srdečních a ledvinných selhání, závažné poruchy vnitřního prostředí – například diabetická komata, intoxikace, poresuscitační a poúrazové stavy vyžadující pokračující intenzivní péči.

Tři etapy rekonstrukce

Tel./Fax: 491 424 522

Pokud nevíte, kam nasměrovat
své děti opouštějící základní školy, chlapce i dívky, podívejte se
na stránky naší školy www.ssck.cz.
Rádi vás uvidíme.
T. Krause, SŠ Červený Kostelec

Vážení a milí čtenáři,
Protože připravujeme hromadnou poptávku na cenu
plynu na sezónu 2019/2020, tak dnes trochu čísel.
Zjištěné rozdíly mezi našimi zákazníky a potenciálními
novými zákazníky jsou od 250,- do 400,-Kč / MWh bez
DPH za cenu plynu. Rozdíly ve stálých měsíčních platech se pohybují od 50,- do 150,-Kč/měsíc bez DPH.
Našimi obvyklými zákazníky jsou domácnosti se spotřebou od 15 – 30 MWh plynu za rok. Rozdíly ve výdajích za plyn mez naši zákazníky a ostatními spotřebiteli se pohybují při
spotřebě 15 MWh od 3 500,- do 6 000,-Kč/rok. Při 30 MWh je to od 7 000,do 12 000,-Kč/ rok.
Stálá měsíční platba ( stálý plat ) je nezávislá na spotřebě . Roční rozdíly jsou
od 600 – 1 800,-Kč/ rok. Obvykle 1 200,-Kč/ rok. To je to co obvykle platí běžný
spotřebitel.
Takže sečteno a podtrženo s přidáním DPH 21%. Obvyklé rozdíly mezi
našimi zákazníky a ostatními spotřebiteli jsou při 15 MWh spotřeby plynu od 5 500,- do 8 700,-Kč/ rok. Při 30 MWh je to od 9 500,- 16 000,-Kč / rok.
Na další topnou sezónu počítáme s velmi podobnými rozdíly mezi našimi zákazníky a běžnými ostatními spotřebiteli.
Pokud Vám nejsou lhostejné mnohem vyšší útraty za plyn, tak jednou
z možností je přidat se k nám. Přes nás budete mít vždy nejnižší možné
ceny plynu v této republice. Poptávku podle vývoje na velkoobchodním
trhu na cenu plynu připravujeme již na přelom března/ dubna.
Příště rozbor výdajů za elektřinu pro domácnosti.
Další informace na www.j-e-s.cz
S úctou Váš
Mgr. Bors Michal
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz
provozovna: B. Němcové 13,
552 03 Česká Skalice,
otevřeno PO až Pá 8 - 18 a SO 9 - 12.

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

www.j-e-s.cz

NABÍZÍM SLUŽBY
BY
HODINOVÉHO
MANŽELA
Tel:+420 774 264 223
Email: ekuservis@email.cz
Facebook: facebook.com/EKU-Servis
Servis

chemické výrobní družstvo
významná společnost v oblasti výroby a distribuce kosmetiky
a nátěrových hmot se sídlem v Novém Městě nad Metují
přijme pracovníka/ pracovnici na pozice:

TECHNOLOG
Požadujeme:


Náplň práce:



 vzdělání SŠ/VŠ chemické, farmaceutické, přírodovědné
 zkušenost s prací v technologii výroby
 samostatnost, odpovědnost, spolehlivost
 vedení a vytváření technologické dokumentace
 kontrola dodržování technologických postupů
 spolupráce při zavádění nových výrobků

SEŘIZOVAČ, ÚDRŽBÁŘ
Požadujeme:
Náplň práce:

 SPŠ nebo SOU technického směru, spolehlivost
 seřizování výrobních zařízení a jejich údržba

REFERENT/KA PRODEJE
Požadujeme:
Náplň práce:

 SŠ vzdělání, komunikační schopnosti, flexibilitu, spolehlivost

Nabízíme:

 práci ve společnosti s dlouholetou tradicí
 týden dovolené navíc

 zajištění prodeje výrobků, spolupráce s odběrateli
 evidence poptávky, fakturace

 příspěvek na stravování
 další firemní výhody

Nástup: dle dohody

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte
na adresu: lambertova@detecha.cz
Kontakt: personální oddělení tel: 491 477 133

ECHO

www.novinyecho.cz

Nejrychlejší
půjčka
BEZ
ELE
RUČIT

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

Velké poděkování
patří příslušníkům Městské
policie v Náchoděě
za ochotu a vstřícnost
ost
při řešení podvodného
ého
e-mailu, který jsem
m
obdržel.

Gratulujeme
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Dne 23. 2. 2019 oslaví životní jubileum 95. let

pan Jan Bouček
z Bohuslavic nad Metují.
Hodně zdraví, štěstí a životní pohody
do dalších let mu přeje jeho celá rodina.

Jiří Bláha, Náchod
d
peníze na cokoliv
vyplacení do 24 hodin

KUCHYŇSKÉ STUDIO

Hotovostní půjčky

• 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

do

70.000,- Kč

www.expresscash.cz

725
XXX 317
XXX 668
XXX

Obch. ﬁrma v textilní oblasti

PŘIJME

ASISTENTKU

DO OBCHODNÍHO ÚSEKU

•SŠ vzdělání, komunikativnost,
znalost práce na PC
•obsluha Excel, Word, řid. p. skup. B
•znalost Aj, případně Polštiny výhodou
(hovorově slovem i textem)
•zákl. znalost účetních operací
Svůj životopis zašlete na adresu:
deptrade@deptrade.cz

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

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

Na Chocholouši, Hronov | www.alkalisrezidence.cz

Porucha
byla
odstraněna



www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Ohlédnutí za rokem plným změn
Společnost Hašpl může být pro
někoho neznalého možná trochu
zjevením: firma z východních
Čech, která svými výrobky zásobuje evropský trh. Firma, kterou
mnozí znají jen jako výrobce hřebíků, ale jejíž portfolio je mnohem,
mnohem širší. V Evropě bychom
marně hledali výrobce s podobným zaměřením a stejnou výrobní
kapacitou.

Karel Langr,
předseda představenstva Hašpl a.s.

„Rok 2018 byl pro nás rekordní
a přelomový v mnoha ohledech“,
shrnuje Karel Langr, předseda představenstva, a pokračuje:
„V uplynulém roce došlo k dramatickému navýšení tržeb; přiblížili
jsme se až k hranici třičtvrtě miliardy korun. Je to obrovský nárůst oproti roku 2017 a pro nás je
to potvrzením, že investice, které
jsme udělali, byly krokem správným směrem“.
Investice směřovaly do několika
oblastí: především šlo o zefektivnění výroby, které umožnil nákup
hřebíkového automatu, v současnosti nejvýkonnější technologie
svého druhu na světě. Druhou
oblastí, kam investice směřovaly, byl nákup manipulační techniky pro výrobu i pro centrální
sklad v Hynčicích, kam se před
nedávnem přestěhovaly veškeré sklady, distribuce a logistika.
Areál v Hynčicích další rozsáhlé investice teprve čekají, na letošní a následující rok se chystá

zásadní rekonstrukce zastaralého
a v mnoha ohledech nevyhovujícího areálu.
Velkým průlomem, který přispěl
k navýšení tržeb, bylo spuštění nového E-shopu. Ocenili ho koncoví
zákazníci i stávající obchodní partneři, kterým pomáhá pružně reagovat na aktuální poptávku. „Počet
zrealizovaných objednávek s novou
aplikací raketově stoupl a potvrdil
tak, že čas, který jsme vývoji internetového obchodu věnovali, se vyplatil“, shrnuje Karel Langr.
A jak je to s lidskou pracovní sílou?
„Personální otázku jsme v uplynulém roce řešili také často a stejně
jako v jiných firmách, ani u nás to
nebyla otázka jednoduchá. Podařilo se nám však stabilizovat kvalitní tým, kterému věříme a s nímž
bychom rádi realizovali další cíle,
které jsme si na příští měsíce a roky
stanovili. Firmě se daří, tak proč
bychom si nevytkli vysoké mety?“,
uzavírá předseda představenstva.
A tomu nezbývá než držet pěsti.

Tel./Fax: 491 424 522

str.

5

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž • servis

www.bazenymachov.cz

NOVĚ

100 let
českoskalické
turistiky

NABÍZÍME PRODEJ
PŘÍRODNÍHO KAMENE
RŮZNÝCH BAREV

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

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

Výstava v regionálním informačním centru v České Skalici připomene 100 let od okamžiku, kdy
začal v České Skalici působit Klub
českých turistů. Výstava potrvá od
1. března do 31. března t.r.

Masopust
v Olešnici
Již II. ročník tradičního sousedského masopustu proběhne 2. března (od 14 hodin) v Olešnici (část
Červeného Kostelce). Přichystán je
masopustní průvod, rozsudek nad
masopustním medvědem i masopustní hody v tamním hostinci.

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

V domě seniorů
v Hronově nabízíme

pronájem
prostor

· Kadeřnictví
· Pedikúra
Manikúra
· Kosmetika
Masáže
730 578 292


SOUKROMĚ
BYTY
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě,
Plhovská 695. Nájem 5.500 Kč
+ 3.000 Kč energie. Kauce
15.000 Kč. Volný od 1.4.2019.
Tel. 777 606 801
*Koupím byt 2+1 (2+kk) s balkonem poblíž centra v N. Městě n. Met., rychlá platba, tel.
606 651 670.
*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

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ
* Prodám RD v Bělým u Police nad Metují. Cena dohodou.
TEL.: 606 56 49 30
*KOUPÍM rodinný dům v Náchodě nebo blízkém okolí.
Tel:602 604 576
NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu nebytové prostory
v centru Náchoda, (v přízemí,
56 m2). Info na tel. 777 207 753

Pronajmu nebytový
prostor v centru
Broumova.
Více info na tel.
603 440 969
PRODÁM

776 622 777

www.realitytichy.cz
*Prodám zděný byt 3+1 – 107
m2, v Náchodě. Tel.737 403 103
*Prodám 1+kk 30 m v osobním vlastnictví po kompletní rekonstrukci v centru Náchoda. Dům je zateplený, nové
rozvody, elektřina i stoupačky.
Cena 1.030.000,- Kč. Cena zahrnuje veškerý servis a poplatky, dohoda ohl. Daně z převodu
nemovitosti možná. Balkon,
sklep, vlastní parkovací místo. Přímo od majitele. TEL.:
603 869 469
*Koupím byt 1+1 nebo 2+1
v OV v panelákovém domě
v Náchodě. Upřednostňuji
lokalitu sídliště Plhov, ulice Běloveská. Rychlé, slušné
jednání. Platba hotově. TEL.:
604 437 128
*Pronajmu garzonku v Bělým
4 km od Police nad Metují. Tel.
728 951 232
*Pronajmeme slunný byt v Náchodě na Plhově 2+1 7. N.P.
s balkonem. Volný od 15.3., nájem vč. energie 7000 Kč. Kauce
10000,-Kč. Pouze pro vážné zájemce. TEL.: 776 242 682
*Prodám druž. byt 3+1 v Náchodě (Staré Město), 55m2,
nová plast. okna, celkově dobrý stav. Cena 1 490 000 Kč.
TEL.: 776 117 198 nebo
608 909 563
NEMOVITOSTI
*Dlouhodobě
pronajmeme
garáž v Náchodě, zavedena
el., 1200,-Kč/měsíčně. TEL.:
733 735 709
*Koupím les s pozemkem. Stáří ani výměra nerozhoduje.
Platba hotově. Horší stav nevadí. 773 585 290
*Prodám rodinný dům s velkou zahradou, Nové Město nad
Metují – Krčín, ul. Kpt. Jaroše.
Telefon 734 491 284

* Prodám polohovací elektrickou postel za 8.000 Kč, inkontinenční kalhotky Tena L100135 cm, M 80-110 cm za 130 Kč.
Tel. 728 951 232
*Prodám levně zánovní šedočerný pánský oblek s vestou,
v podstatě nenošený, velikost
50 na výšku 182 cm. Cena 200,Kč. O.Unger, Náchod. TEL.:
604 802 519
*Prodám palivové dřevo suché
550,-.Kč/m3. TEL.: 702 611 187
*Prodám dubové fošny + prkna. Mob.774 308 086
*Prodám levně repasovanou
klec na potkany, dvě vkládací mezipatra + žebříčky, bílá,
červená spodní vanička s bílou
zásuvkou. Výška 75 cm, šířka
51 cm, hloubka 31 cm. Cena
200,-Kč. O. Unger, Náchod.
TEL.: 604 802 519
*Prodám traktor Zetor 4011
v rozebraném stavu bez SPZ
a kabiny, šrotovník kladívkový větší, kovářskou vrtačku,
kombinátor, stabilní dieselový
motor, postřikovač Sléza. TEL.:
732 269 219
*Prodám staré cihly. Mob.
774 308 086
KOUPÍM
Koupím náhradní uhlíky
s pružinou k motoru kufříkového šicího stroje značky LADA – luxe, typ 132(3,
4). Plně respektuji Vaši cenu.
Za případnou pomoc předem
děkuji. O. Unger, Náchod. TEL.:
604 802 519
* Koupím 10 kg propanbutanovou láhev. Tel. 777 805 724
* Koupím použitou vyřazenou autoplachtu. TEL.:
604 437 128
*Koupím válcový šrotovník
na mačkání obilí. Nabízím
5.000-7.000 Kč. Podle stavu
a velikosti. Mob: 603 487 428
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní
fotografické materiály. TEL.:
777 559 451

e-mail: echo@novinyecho.cz

ŠIKOVNĚ
* 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.,
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 záznamy z videokazet na DVD. Levně.
777 554 484
*Máte volný čas a chcete pomoci při doprovodu k lékaři, na kulturní a společenské
akce? Uvítám Vaši pomoc, příp.
odvoz autem. Náchod. TEL.:
491 420 394
* Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod.
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel.
777 803 359

Tel./Fax: 491 424 522

RYCHLE

PŘIJMU
KADEŘNICI
do zavedeného
kadeřnictví v Náchodě
Tel. 737 84 93 99
Do nedávna jsem žila v USA
– 20 let a ráda Vám
POMŮŽU S DOUČOVÁNÍM
ANGLIČTINY
gramatiku i konverzaci
tel. 608 455 150

PŮJČKY PRO OBČANY
Hronov, Velké Poříčí a okolí
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Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

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

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

tel. 736 444 605

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

TEL.: 722 907 510
PRONAJMU TRAFIKU
V CENTRU NÁCHODA

Stěhování Macek

na parkovišti. Prostory možno
využít i pro jiný druh podnikání.
Tel. 608 143 570

VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE
ST

604 687 554

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

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

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

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

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

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

AUTO - MOTO
KOUPÍM MOTOCYKLY –
jakékoliv - starší, neúplné,
nepotřebné, díly, ale i traktůrky, mopedy a jinou techniku. Tel. 723 837 437
*Prodám Volvo V70 r.v. 2004,
stříbrná metalíza, 2,4 benzín,
103 kW, manuál, 290 tis. km, 67
tis. Kč. tel: 776 150 658
*Koupím JAWA 90 nebo jinou starou motorku. Mob:
739711628

27 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Náchod - Plhov, ul. Příkopy - Byt 3+1 v zatepleném domě, plast. okna, v OV, 71 m2, lodžie, 1 NP......1.800.000,-Kč
N. Město n/M- Exkluz. zasíťovaný poz. (1.000 m2) pro výst. RD v klid. části, okamž. napojení na RD ......dohodou
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
Lipí u Náchoda - Poslední volné domy před dokončením s poz. 801 m2, disp. 5+kk, už. pl. 106 m2......2.400.000,-Kč
Č. Kostelec- Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami a možností napojení vody i kanalizace ...990,-Kč/m2
Opočno - Multifunkční dům občanské vybavenosti, UP 307 m2, pozemek 415 m2, parkoviště ...... 2.800.000,-Kč
Police n/Metují - ul. Smetanova - Řadový čtyřpodlažní RD z r. 1989, v klidné části, UP 180 m2 ......2.100.000,-Kč
Vysoká Srbská - Sedmákovice u Hronova - Krásná, stylově vybavená chalupa s poz. 1266 m2 .......2.800.000,-Kč
Miskolezy u Č. Skalice - Bývalý mlýn po exkluz. rekonstr. s poz. 1,5 ha, užit. plocha 524 m2, PENB G ..... 7,9 mil. Kč
Meziměstí u Bromova - RD, 2 byty 3+1 (149 m2), poz. 1.309 m2, část. rekon.,klid. část, PENB:G.....1.200.000,-Kč
Náchodsko - poz. k výstavbě RD - Náchod, Kramolna, Provodov, Miskolezy, Meziměstí, Opočno...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



www.novinyecho.cz
MARTIN A MARTINA IV.

– profesionálové na trhu realit

e-mail: echo@novinyecho.cz

Parkování „made in U.S.A.“

www.realitytichy.cz

Konečně! REALITNÍ ZÁKON = znaky DOBRÉHO REALITNÍHO MAKLÉŘE:
- bude mít kancelář (ne garážový makléř „pracující“ z domova)
- bude vzdělaný profesionál (ne bývalý zedník nebo manikérka)
- zajistí home staging (ne prezentace Vašeho soukromí)
- profi foto, videoprohlídka (ne pár špatných fotek mobilem)
- smlouvy připraví advokát (ne smlouva stažená z internetu)
- úschova peněz u advokáta (ne na účtu makléře nebo realitky)
- zajistí všechny potřebné dokumenty pro prodej (ne Vy)
Dnes ještě může dělat realitního makléře kdokoliv, ale
DOBRÁ ZPRÁVA NA ZÁVĚR: od ledna 2020 by měl platit realitní zákon
a „podomních makléřů“ se zbavíte. :-)
více si přečtěte na www.realitytichy.cz

Potřebujete rychlou radu – spojte se s námi – konzultace zdarma!
- zavolejte nebo napište: 776 622 777, martin@realitytichy.cz,
776 622 776, martina@realitytichy.cz
Kancelář: Weyrova 3, Náchod – pravý horní roh náměstí

Městys Velké Poříčí
vyhlašuje konkurz na

ŘEDITELE/ŘEDITELKU
Mateřské školy Velké Poříčí
s nástupem do funkce od 1. srpna 2019.
Přihlášky přijímáme na adrese: Městys Velké Poříčí,
Náměs 102, 549 32 Velké Poříčí
nejpozději do pátku 8. 3. 2019 do 12:00 hodin.
Více informací na www.velkeporici.cz, úřední deska.

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

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

Senior klub v Náchodě
„HARMONIE 2“ RYBÁŘSKÁ 1819
BŘEZEN 2019

Senioři ČR, MO Náchod nabízí všem příznivcům klubovny programové
čtvrtky na měsíc březen, kde se sejdeme při následujících programech:

 čtvrtek 7. 3. od 14 hod. „Zastávka v Kansasu“
– film s Marilyn Monroe o nadějné budoucnosti mladé zpěvačky;

 čtvrtek 14. 3. od 15 hod.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE v restauraci Reduta.
Od 14.30 budou vyřizovány přihlášky nových členů a členské příspěvky. Na programu: zprávy o činnosti a hospodaření v r. 2018, rozpočet a plán akcí na rok
2019, vystoupení hostů z MěÚ a spřátelených organizací, informace o zájezdech
a rekreacích. Občerstvení zajištěno.

 čtvrtek 21. 3. od 14 hod.
„3x z velehor – Fanské – Alpy - Himálaj“,
film promítne a doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 28. 3. od 14 hod.
„Krajinou domova – Říše krápníků, Staré světy mezi kopci“
film pro nás připravil a promítne p Otto Mach
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.
Přihlášky a zálohy na připravené zájezdy v květnu, červnu a září budeme vyřizovat
v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do 16 hod. od 4. března.
Zde se také můžete informovat o rekreacích na tento rok nebo přímo na www.seniortravel. Dotazy na tel. 775242562, A. Poláková /prosím po 19.hod./

Tel./Fax: 491 424 522
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Výstava
V sále Společenského centra
– Kina 70 v Dobrušce probíhá až
do 30. března výstava fotografií
zaměřená na Chorvatsko. Autorem kolekce snímků s názvem
Rozmanité Chorvatsko je Pavel
Štěpán.

Plíhal v Kostelci
Ojedinělý hudebník, textař
a poeta, se po koncertní pauze
způsobené zdravotními potížemi
s rukou vrací na koncertní podia.
Karel Plíhal se v našem regionu
představí v Červeném Kostelci.
Místo konání: Divadlo J.K.Tyla 29.
března od 19 hodin. Jednočlennou
kapelu Karla Plíhala posílil skvělý
kytarista Petr Fiala, kterého Karel
potkal na hudební škole v Hradci
Králové.
NA ZAKÁZKU A KAŽDÉMU
NA MÍRU NABÍZÍM NEREZOVÉ
VÝROBKY:
VNITŘNÍ A VENKOVNÍ
ZÁBRADLÍ-BALKÓNY
NA BYTOVÝCH DOMECH
A PANELÁCÍCH, SCHODIŠŤOVÉ
ZÁBRADLÍ, VENKOVNÍ SUŠÁKY
NA PRÁDLO, PŘÍSTŘEŠKY NAD
DVEŘE, PERGOLY, POJEZDOVÉ
BRÁNY, BRANKY. SVAŘOVÁNÍ
HLINÍKU A DALŠÍ VÝROBKY.
Tel. 608 233 084

PŘIJMEME
OBSLUHU
DO KASINA
V NÁCHODĚ

TEL: 491 520 356,
720 042 671

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 3. 2019 r.

I parkovací automat na historickém
náměstí v Novém Městě nad Metují
(foto č.1) má svého předchůdce až
ve Spojených státech. Právě tam se
totiž ve 30. letech 20. století zrodily
parkovací hodiny. (foto č.2) Autorem jejich patentu byl novinář Carl
Magee z Oklahomy. První parkovací
hodiny byly instalovány 16. července 1935 v americkém městě Oklahoma City. Hodiny s automatickým
systémem se po vhození příslušné
mince samy natáhly na odpočítávání času, manuální musel parkující
řidič natahovat ručně. V současnosti jsou ovšem nejrozšířenější parkovací automaty založené na systému
„zaplať a vystav“. Rozuměj vystav
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parkovací lístek za předním sklem
vozu. Možná si leckterý řidič, parkující nyní v českých městech, povzdychne, že když už z Ameriky
do Evropy doputovaly brambory,
rajčata a tabák, ty parkovací hodiny
si tam mohli klidně nechat…
Foto echo a via flickr

2

Náchodsko se vylidňuje
„Statistika věda je, má však cenné
údaje“, zpívá se v jedné známé pohádkové písničce. A ze statistických
údajů Ministerstva vnitra (MV) lze
opravdu vyčíst zajímavé a v určitém
smyslu i cenné údaje. Například podle počtů obyvatel s platným povolením k pobytu v dané obci je určován
nejen daňový příjem do městské či
obecní pokladny ale i odměny starostů, místostarostů, radních i zastupitelů. Ze zveřejněných údajů z evidence
obyvatel vyplývá, že v Náchodě se
v našem regionu snižuje počet obyvatel nejvíce. Za poslední 4 roky ubylo

v okresním městě 549 lidí a k 1.1.2019
má podle stránek MV v evidenci
19.358 obyvatel. Náchod však nemusí být smutný, počet obyvatel klesá ve většině měst našeho regionu.
V Broumově je to o 264 obyvatel
na současných 7.458, Novém Městě
o 252 lidí na nynějších 9.399. Nejlépe
dopadla Česká Skalice, kde je počet
obyvatel nejstabilnější a za poslední
4 roky klesl o pouhých 11 na současných 5.053 obyvatel. Červený Kostelec má k 1. lednu 2019 8.297 obyvatel,
Dobruška 6.653, Hronov 6.094 a Jaroměř 12.294.
(kp)

Městský úřad na jednom místě
Do budovy bývalého školícího střediska Karlovy univerzity
v Dobrušce by se měl během jarních měsíců sestěhovat městský
úřad. V současné době je rozmístěn
na šesti místech po celém městě.
Dobrušská radnice koupila objekt
v prosinci 2018 za 36 miliónů korun. Jedním z důvodů nákupu byla
i obava, aby zde nevznikla ubytovna například pro zahraniční dělníky pracující v Kvasinách nebo nepřizpůsobivé občany. V současné
době probíhají v budově přípravné

technické a stavební práce nutné
pro bezproblémové fungování úřadu. Radnice chce také zajistit bezbariérový přístup do celého objektu
vybudováním výtahu. Část budovy
bude nadále sloužit jako hotel s kapacitou 80 lůžek a sálem pro 80 lidí.
V padesátých letech minulého
století sloužila budova jako sídlo okresního národního výboru
a po zrušení dobrušského okresu
zde vzniklo školící středisko Karlovy univerzity, kde se zahraniční
studenti učili česky.
(kp)

V Hronově mají problém s arzenem
Desítky let si lidé v Hronově chodí
čepovat minerálku do Jiráskova parku, aniž to budilo rozruch. Koncem
roku však laboratorní testy ukázaly
zvýšené koncentrace arzenu v obou
místních minerálkách až 165 mikrogramů na litr, a tak radnice rozvěsila
varovné cedule, že voda není pitná.
Upozornění od té doby zmizela, jen
v malé vývěsce zůstal přípis Českého
inspektorátu lázní a zřídel (ČILZ),
v němž Hronovu úředníci radí kvůli
předběžné opatrnosti snížit koncentrace arzenu ve veřejném pítku pod 10
mikrogramů. „Nevím, zda jde o výkyv koncentrací arzenu či standardní
hodnotu. Troufám si říct, že ve skříňce
v parku v laboratorních protokolech
se nikdy neuváděly hodnoty arzenu,“
říká starosta Hronova Petr Koleta
(ANO). „V této chvíli bych se držel
vyjádření ministerstva zdravotnictví,
že podle jimi zadaného posudku nebyl
jednoznačně prokázán vliv zvýšeného množství arzenu na lidské zdraví
ve vodách určených k pitnému režimu
nad limitní množství stanovené vyhláškou,“ doplňuje starosta a neskrývá
obavu, že medializace může zdejším
prameníkům uškodit. Hronovské i náchodské minerálky jsou v tuzemsku
ojedinělé právě přirozeným obsahem
arzenu. Problematické jsou v nich však
soli kyseliny arzeničité, proto se tyto
vody k dlouhodobému pití nehodí.
Lidé by si tím mohli přivodit chronické

zdravotní obtíže. „Zdravotní komplikace mohou hrozit při dlouhodobější
opakované konzumaci. Jednalo by se
pak o chronickou otravu, jejíž klinický
obraz je poměrně pestrý, popisovány
jsou zejména změny na kůži a sliznicích, případně změny neurologické
a hematologické,“ popisuje mluvčí
Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí. Podle ní
je však třeba vzít do úvahy všechny
ukazatele pro jakost vody v konkrétní
kategorii. Světová zdravotnická organizace stanovila pro pitné vody limit
hodnot arzenu 10 mikrogramů na litr
a stejný limit určuje i vyhláška ministerstva zdravotnictví. Ministerští úředníci však upozorňují, že není možné
tuto mezní hodnotu pro pitnou vodu
vztahovat i na přírodní léčivý zdroj
minerální vody. U ní by totiž například
lékař v lázeňském zařízení měl pacientovi určit, jak často má minerálku
popíjet. Od války tak funguje v Hronově prameník, který v sedmdesátých
letech dostal podobu pískovcové zdi
a od roku 2013 je v moderní nerezové
úpravě. Zdroje Hronovky a Regnerky
však nemají povolení podle lázeňského zákona, které by upravovalo jejich
využití. „Zdroj nemá stanoveného
správce ani odborný dozor zodpovědný za využívání a ochranu zdroje, tedy
balneotechnika,“ upozorňuje mluvčí
ministerstva zdravotnictví Gabriela
Štěpanyová. (Zdroj: www.idnes.cz)

www.novinyecho.cz

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

provádění účetních uzávěrek
evidence obyvatel
upomínání dlužníků
vedení fondu oprav
vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

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

Exil a návrat

Akce Litoboř

V Městské knihovně v Novém
Městě nad Metují proběhne 28.
února (od 18 hodin) setkání s Helenou Medkovou (s podtitulem Exil
a návrat), manželkou Ivana Medka - někdejšího kancléře prezidenta
Václava Havla. Akci pořádá Křesťanská akademie Nové Město nad
Metují. Vstup je volný.

V českoskalické Vile Čerych se
12. března od 17 hodin uskuteční
beseda s názvem Akce Litoboř. Jejím tématem jsou represe komunistické státní bezpečnosti v Litoboři
u Hořiček v letech 1951 – 52. Znamenaly tři rozsudky smrti a dlouholeté žaláře pro další tamní obyvatele.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Vyhrajte lístky
na Helenu

Soutěžte s ECHEM o lístky
na koncert Heleny Vondráčkové, který proběhne 16. března
2019 v náchodském Beránku.
Podmínky soutěže jsou jednoduché. Stačí zaslat správnou odpověď na níže uvedenou otázku
do pondělí 4. března 2019. Ze
správných odpovědí vylosujeme
3 výherce, kteří obdrží 2 lístky
na její vystoupení.
Otázka zní - Helena Vondráčková si zahrála v pohádce:
1. Šíleně smutnou princeznu
2. Šíleně hysterickou princeznu
3. Šíleně veselou princeznu
Odpovědi s uvedením vašeho
bydliště zasílejte e-mailem:
echo@novinyecho.cz nebo SMS
na tel. 602 103 775

Tel./Fax: 491 424 522
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

HLEDAJÍ DOMOV

KVĚTINY VE VÁZE
H. Koblížková – Šálová
vystavuje OBRAZY
- ve Vile Čerych v České Skalici
od 1. – 21. 3., otevřeno pondělí
až pátek 8-15 hod.

DROL - dvouletý pejsek,otec údajně
barvář,matka určitě teriér. Je to veselý,temperamentní středně velký pejsek,
kterého si pořídili důchodci a nezvládali ho. Proto u nás hledá novy domov.
Je hodný, přátelský, veselý.

mobil 608 524 973

BLACK - krásný velký kříženec, který je však velice přátelský a hodný.
Jsou mu přibližně 3-4 roky, potřeboval by zahradu, dobrý plot a milujícího páníčka, který by za ním ideálně
nejdříve přijel párkrát na návštěvu
k nám, aby se lépe poznali.

REXIK - roční střední pejsek, kterého
k nám dal majitel,kterému utíkal a lovil
slepice po vsi. Je hodný, přátelský a má
rád děti.

email: psidomovlukavice@seznam.cz

AIKA - kříženka NO a husky. Hodná,
temperamentní, upovídaná, přátelská.
Je vhodná ideálně k aktivním lidem.
Nejlépe k domečku se zahrádkou
a dobrým plotem. Bylo by super, kdyby
nový zájemce za Aikou nejprve párkrát
přijel na návštěvu, aby si padli do oka.

www.psidomovlukavice.cz

fb: utuleklukavice

VERNISÁŽ 1. 3.
v 17 hodin.
- s L. Zemanem
v Hronově
ve foyer sálu
divadla J. Čapka
od 5.3 do 29.3.,
po-pá 8-12
a 12:30-16:30

Rozhovor: film Léto s gentlemanem, režisér Jiří Adamec
V náchodském kině Vesmír se
10.února uskutečnila jedna z předpremiér nového českého filmu Léto s gentlemanem. Součástí projekce bylo i setkání s filmařskou delegací, ve které
nechyběli ani jeden z nejvýznamnějších českých režisérů a režisér snímku
Jiří Adamec a představitel hlavní role
a zároveň autor scénáře, česká herecká
legenda, Jaromír Hanzlík. Díky laskavé spolupráci s vedením kina Vesmír
se nám podařilo získat pana Adamce
i pana Hanzlíka ke krátkému rozhovoru pro noviny ECHO.
Na otázky dnes odpovídá režisér
Jiří Adamec…

Snímek Léto s gentlemanem je váš
režisérský debut. Režie celovečerního filmu pro kina je pro Vás po významné režisérské kariéře v televizi
a na divadle dalším krokem. Proč
až nyní, proč jste tuto práci tak
dlouho dokládal?
Režii celovečerního filmu jsem určitě
neodkládal. Chtěl jsem to už i dříve,
pravda, ve svém tvůrčím životě jsem
potkal pár scénářů na celovečerní filmy, které jsem si ochotně a rád přečetl. Poděkoval jsem ale pouze za nabídku producentům a scénáře jsem
vrátil… nelíbily se mi. Bohužel, filmy
podle těchto scénářů nakonec natočeny byly. Jinými režiséry. Dopadlo
to ale tak, jak to dopadnout muselo – špatně. Nevznikly dobré filmy.
Když jsem ale četl scénář od Jaromíra
Hanzlíka, líbil se mi a rád jsem celou
věc realizoval. Protože jsem nabídku
vnímal jako šanci natočit film, který především potěší diváky, unavené dramatickými a dobrodružnými

žánry v nekonečných počtech nabízených jak přes tv obrazovky všech
tv stanic, tak i přes plátna kin… nechtěli jsme svým filmem ani ohromit filmovou kritiku, ani aspirovat
na filmové ceny… chtěli jsme svým
filmem „pouze“ diváky „pohladit
po duši“…nic víc. A nic méně.
Co se ukázalo být při režii filmu
Léto s gentlemanem jako nejvíce
problematické?
V době natáčení filmu, v létě roku
2018, bylo strašné vedro. Samozřejmě, že jsme pro film potřebovali
teplo a letní atmosféru před kamerou. Mnohem hůře se pak ale taková
non-stop vedra snášejí za kamerou.
Dvanáctihodinová pracovní směna
při natáčení filmu, to není v úmorném horku vůbec příjemné. Léto se
lépe tráví u bazénu či u moře, než
za kamerou. My jsme ale horké léto
potřebovali a děkovali Pánubohu,
že nám neseslal déšť, protože ten by
se nám nehodil vůbec. Čeho je však
moc, toho je příliš.
Jak dlouho vám trvala práce
ve střižně, z jak obsažného materiálu byl nakonec film sestříhán
na požadovanou stopáž?
Obvykle práce ve střižně trvá tak
dlouho, jakým systémem režisér pracuje už na place při natáčení. Když
je to režisér mého typu, který přesně
ví, co chce ve finální podobě filmu
mít, tak ta práce nemusí trvat extrémně dlouho. Řekněme čtyři týdny… U mě nenajdete velké množství
natočeného nadbytečného materiálu. Ale jsou režiséři, kteří pracují
jiným systémem. Na place víc točí,
dělají více natáčecích změn, mnoho

postavení kamery. S tím, že se
ve střižně rozhodnou… Tím pádem
musí často a také dlouho hledat
ve střižně souvislosti, aby mohly záběry finálně fungovat.
Podle čeho jste vybírali lokaci pro
natáčení? Jak jste objevil vesničku
Zduchovice ve Středočeském kraji
a okolí Kamýka nad Vltavou?
Výběr vhodné filmové lokace bývá
pro režiséra obvykle velmi dlouhá
práce. Jaromír Hanzlík ale napsal
scénář filmu Léto s gentlemanem
na úplně konkrétní prostředí jednoho konkrétního místa. On mi
říkal: Neboj se. Zapíchneš kružítko
na náves ve Zduchovicích a do třech
kilometrů máš úplně všechny lokace, které potřebujeme pro film.
Když bylo ve scénáři napsáno, že
se šli z hospody na návsi vykoupat
do lomu, opravdu bylo možno v reálu z hospody do lomu dojít. To byla
velká výhoda…a velká úspora času
i finančních prostředků…
Půjde film i do zahraniční distribuce?
Dohoda už byla učiněna na Slovensku, v Bratislavě jsme dokonce
absolvovali i jednu velmi úspěšnou
předpremiéru. V každém případě
platí, že pokud je film v domácí distribuci úspěšný, je pravděpodobné,
že o něho mohou projevit zájem
i distribuční společnosti v dalších,
zejména v okolních zemích. Vnímání našeho filmu Léto s gentlemanem
navíc není podmíněno zlostí české
národní mentality. Téma, které zobrazuje, je naprosto nadnárodní a univerzální.
Jak je v současné době složité financování filmu?

Jiří Adamec – režisér
(úsměv) Složité. Velmi. Potkali jsme
několik potenciálních ekonomických
partnerů filmu, kteří se po osobních zkušenostech s českým filmem
rozhodli, že už do něho nevrazí ani
korunu…a neuspěli jsme u nich
ani my… prodělali miliony, protože uvěřili nereálným slibům… My
jsme se s Jaromírem Hanzlíkem stali
dokonce i producenty našeho filmu,
protože nám ve finále nic jiného nezbylo a museli jsme nakonec doplnit
rozpočet filmu z domácích zdrojů.
Museli jsme vybrat i rodinné kasičky a použít peníze z rodinných rezerv na „horší časy“ a požádat svoje
životní partnerky, abychom mohli
ty peníze z domu do rozpočtu filmu
odnést. Samozřejmě, pokud přijdou
diváci do kin v hojném počtu, pak by
se nám z toho mohlo i něco vrátit.
A možná bychom mohli dostat i své
slíbené honoráře za práci na filmu
nebo alespoň jejich část…
Máte nějaký vztah k našemu regionu?

Já jsem se ve Východních Čechách,
ve Dvoře Králové n/Labem, narodil.
Moji rodiče tam několik let po válce žili a narodili se jim právě tam
v manželství tři kluci. Bohumil, Jiří
a Zdeněk… a do tohoto kraje jsme
celý život často jako rodina zajížděli,
protože moje maminka měla bratra
Jaromíra, který se přiženil do Jaroměře. A přímo v Náchodě jsem před
mnoha lety v sále hotelu U Beránka,
který tak moc připomíná jen trošku zmenšený sál Obecního domu
v Praze, realizoval jedno z kol z ročníků soutěže Miss České republiky.
Rovněž jsem v Náchodě a okolí točil
i několik dokumentů pro tehdejší
Československou televizi. V Náchodě jsem byl několikrát, byl jsem zde
vždy rád… líbí se mi tady.
Za rozhovor poděkoval Mirek Brát
(foto: produkce filmu Léto s gentlemanem)
(příště Rozhovor: film Léto s gentlemanem, autor scénáře a představitel
hlavní role Jaromír Hanzlík)

