Příští Echo vychází 15. března 2019
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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

26 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

NĚMČINA ANGLIČTINA
výuka • překlady • tlumočení
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- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné
a úřední překlady
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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
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Helena
je stále v kurzu
Když jsme v minulém vydání ECHA
č. 6 vyhlašovali soutěž „Vyhrajte lístky
na Helenu“, netušili jsme, jaký zájem
vyvolá. SMSkou nebo e-mailem přišly stovky správných odpovědí . Asi
ani nemusíme uvádět, že správnou
odpovědí byla odpověď číslo jedna Šíleně smutnou princeznu. Je vidět, že
zpěvačka Helena Vondráčková svou
popularitu neztrácí. A koho jsme tedy
ze správných odpovědí vylosovali?
Výherci jsou a dva lístky na vystoupení Heleny Vondráčkové 16. března
v náchodském Beránku získávají paní
Jitka Cejnarová z Velké Jesenice, Blanka Šmehlíková z Náchoda a pan Milan
Školník z Bohuslavic. Srdečně blahopřejeme.
Redakce ECHO

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

Hasičský ples
SDH Česká Skalice pořádá 16. března tradiční Hasičský ples. Začne úderem osmé hodiny večerní v klubovně
českoskalických zahrádkářů. K tanci
a poslechu zahraje skupina Hektor.

Mandaly
V Městské knihovně v Novém Městě nad Metují proběhne v termínu
od 4. do 30. dubna autorská výstava
Báry Lýdie Sládkové nazvaná Mandaly. Pokud si nenecháte ujít vernisáž
výstavy (4.4. od 17 hodin) uslyšíte zde
hrát autorku i na Tibetské mísy.

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

WWW.DOMIVO.CZ
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VĚRNOSTNÍ KARTIČKA
Vinotéka Jarmila Zemánková
Tyršova 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)
Za každý celý litr sudového vína
získáte naše razítko.
20 našich razítek
=
1 litr sudového vína ZDARMA

Příběhy
našich sousedů
V klášteře Broumově – sále Dřevník
se 22. března od 16 hodin uskuteční
závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Představí se v něm
práce žáků základní škol Broumovska
a studentů Gymnázia v Broumově.
V projektu Příběhy našich sousedů
natáčeli žáci a studenti s pamětníky
zvuková, textová a obrazová svědectví.
Jedná se o iniciativu organizace Post
Bellum.

Nabízíme zaměstnání
v CHRÁNĚNÝCH DÍLNÁCH
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... S věrnostní kartičkou
radost se násobí...

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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VZPOMÍNÁME

www.realityeu.com

Komerční objekt se třemi byty s parkováním v Náchodě – Malé Poříčí ............................ 2 690 000,- 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

pan Václav Zítko z Černčic.
Stále vzpomíná manželka,
sestra a dcery s rodinami.

VZPOMÍNKA
Ze začátku letošního roku by oslavil
své 90. narozeniny vždy veselý a usměvavý

pan Miroslav Kozák z Náchoda.
Stále vzpomíná
manželka s dcerami

Jan Neruda jistě promine, že jsme
v titulku parafrázovali jeho známou
sentenci z Romance o Karlu IV. Jistě
to však bude to správné pozvání na
zahrádkářskou přednášku, která proběhne v malém sále červenokosteleckého Divadla J.K.Tyla (16. března od
14 hodin). Jejím tématem je pěstování
vinné révy a peckovin v našem kraji.

Večer
pro dobrou věc
David Novotný, jako hlavní organizátor, vás srdečně zve na společensko – kulturní akci Večer pro dobrou
věc, která se uskuteční v pátek 15.
března – od 19. hodin v Městském
divadle v Jaroměři. Výtěžek z akce
bude věnován Základní škole speciální v Jaroměři. Na akci organizačně participuje město Jaroměř.
Záštitu nad akcí přijali jaroměřský
starosta Josef Horáček, předseda
Krajské hospodářské komory KHK
Radek Jakubský a 1. náměstek hejtmana KHK Martin Červíček. Večer
moderuje Monika Trávničková. Na
programu je divadelní představení
Vysoká hra (hrají Pavel Trávníček,
Yvetta Blanarovičová a další).
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Budova hostince s řadou dochovaných původních, prvorepublikových
prvků stojí na návsi obce Lipí u Náchoda. V přízemí hostince se nachází klasický lokál, salonek a kuchyň, vlevo pak
sál s pódiem a šatna. Výměra pozemků
Cena: 2 800 000,- Kč
včetně zastavěné plochy je 788 m2.

info: 777 602 884

Dne 15.3.2019 uplyne 1 smutný rok, kdy nás
ve věku 75 let navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,

Toť první víno,
které ve Východních
Čechách zrálo…

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Letí, jede, plave
Historik a publicista Bc. Richard
Švanda bude protagonistou přednášky, která se uskuteční v přednáškovém sále Městského divadla
Dr. Čížka v Náchodě ve čtvrtek 14.
března od 18 hodin. Jak již napovídá název přednášky: „Letí, jede,
plave“, jejím tématem bude historie dopravních prostředků na Náchodsku.

Hostinec Na Králíku,
Zblov 19
Vás srdečně zve na:

STAROČESKÉ HODY

od soboty 16.3. do neděle 17.3.

BRAMBORÁKOVÉ HODY
od soboty 6.4. do neděle 7.4.

VELIKONOCE NA KRÁLÍKU
od pátku 19.4. do pondělí 22.4.

středa 1.5. a středa 8.5.
mimořádně otevřeno – vaříme

tel. 491 452 262, 776 006 026
podrobnosti naleznete na
www.hostinecnakraliku.cz
nebo na facebooku

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
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chemické výrobní družstvo
významná společnost v oblasti výroby
a distribuce dekorativní a pečující kosmetiky
se sídlem v Novém Městě nad Metují

hledá pracovníka/pracovnici na pozici:

SAMOSTATNÝ TECHNOLOG
Požadujeme:
· vzdělání nin. SŠ chemické,
farmaceutické, přírodovědné
· znalost práce v laboratoři
a technologie výroby
· znalost systému řízení jakosti
dle norem
· praxe v technologii nebo vývoji
vítána
· dobré organizační schopnosti
· samostatnost, odpovědnost,
spolehlivost
Náplň práce:
· vedení a vytváření technologické
dokumentace
· navrhování technologických
zlepšení výroby

· kontrola dodržování
technologických postupů
· vedení poloprovozních
zkoušek
· spolupráce při zavádění
nových výrobků
Nabízíme:
tQSÈDJWFTQPMFǏOPTUJ
s dlouholetou tradicí
tUâEFOEPWPMFOÏOBWÓD
tQǲÓTQǔWFLOBTUSBWPWÈOÓ
tEBMÝÓöSFNOÓWâIPEZ
Nástup: dle dohody

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

„Devítková kulturní výročí jaroměřská“
„divadlo“
V roce 2019 si připomínáme dvě
významná výročí v kultuře Jaroměře, a to 200. výročí existence amatérského divadla a 100 let od založení reálného gymnázia v Jaroměři.
V květnu 1819 přinesly Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny zprávu o tom, že v Jaroměři sehrála „domácí společnost … na městském
divadle zcela nově krásně zřízeném“
vlasteneckou pětiaktovou činohru
Loupežníci na Chlumském vrchu“
(tamtéž se ale také dočítáme, že tento
soubor má už za sebou tři inscenace
v německé řeči). Případné zájemce
o toto téma odkazuji na pozoruhodnou knihu univerzitního profesora
Františka Černého „Divadelní život

v Jaroměři v letech 1819-1918“, kterou vydalo nakladatelství Academia
v Praze v roce 2003. Má 400 stran
velkého formátu a 149 černobílých
obrazových dokumentů.
„reálka“
17. června 1919 Ministerstvo
školství a národní osvěty povolilo
výnosem č. 24916 zřízení Obecní
reálky v Jaroměři. Tehdy ministrem
školství a národní osvěty v Praze byl
Gustav Habrman a starostou města
Jaroměř Karel Višňák. Nyní tento
vzdělávací ústav funguje pod názvem Gymnázium Jaroslava Žáka
Jaroměř. Sluší se jistě, spolu s výročím školy, připomenout i tohoto
výborného pedagoga a úspěšného

spisovatele. Středoškolský profesor
Jaroslav Žák (1906-1960) vyučoval
celkem deset let ( od 1. září 1936
do září 1946) na Reálném gymnasiu v Jaroměři latinu a francouzštinu. A hlavně zde některé Žákovy
knižky se inspirují životem na jaroměřském gymnáziu. Mnohý literární typ profesora, studenta, jejich
návyky či řeč, studentský slang, našly živý pravzor ve zdech jaroměřské alma mater. Jaroměř na něho
také nezapomněla. A proto jaroměřský ústav má plné právo hlásit
se ve svém názvu k této osobnosti,
uznávanému spisovateli a demokratu!
PhDr. Jiří Uhlíř
(redakčně kráceno)

Nový mamograf zlepší diagnostiku i prevenci
Nový mamograf zprovoznilo
v těchto dnech Radiodiagnostické oddělení Oblastní nemocnice
v Náchodě. Předchozí mamograf již
dosloužil, a po více než 8 letech ho

bylo nutné vyměnit. Nový mamograf v hodnotě přes 7 milionů korun
pořídila nemocnice z vlastních prostředků, jedná se o nejmodernější
přístroj, který umožní pokračovat
ve špičkové diagnostice onemocnění
prsu.
„Jde o mamografické zařízení
se stereotaktickou jednotkou a přímou digitalizací obrazu, které slouží
k včasné diagnostice a tím i prevenci
nádorových onemocnění prsu. Tento
moderní přístroj zajišťuje diagnostiku
na nejvyšší úrovni. Ročně zde provedeme zhruba 8-10 tisíc vyšetření, které je nyní pro pacienty o něco šetrnější, neboť minimalizuje radiační zátěž“
uvádí primář oddělení MUDr. Marek Strnad. Nemocnice také zajistí
v případě pozitivního nálezu další
komplexní péči o pacienta včetně
operativy a následné péče.
„Jsem rád, že má nemocnice další
moderní přístroj, který zlepší diagnostiku a prevenci v případě tak závažných onkologických onemocnění,

jakými je bezesporu rakovina prsu
u žen“, dodává náměstek hejtmana
pro zdravotnictví Aleš Cabicar.
Dále mimo pokračující I. etapu výstavby v Oblastní nemocnici Náchod se pomalu dokončují také
stavební práce na modernizaci části
radiodiagnostického oddělení. Tato
modernizace nabídne zanedlouho
možnost oddělit ultrazvuková a RTG
vyšetření, prostory budou pro pacienty komfortnější, snadněji dostupné a současně zde bude zajištěna
kvalitnější diagnostika díky novým
přístrojům. „Kromě mamografu již
nemocnice také získala z IROP přístroje za cca 80 mil. Kč od ultrazvuků přes endoskopické vybavení až
po rehabilitaci. Radiologie je již nyní
osazena novými ultrazvuky, které
čekají na nové prostory. Jde o ultrazvuky za více než 23 milionů korun,
tyto umožní kvalitnější vyšetření pacientů a nové RTG přístroje umožní
dokončit digitalizaci zobrazovacích
metod a zlepší součinnost s dalšími,“

doplňuje Cabicar. Všechny již slouží
v původních vyšetřovnách a následně jimi budou vybaveny i renovované prostory. „Stavební úpravy již
pomalu postupují do finále a nyní se
budou prostory vybavovat nábytkem

a přístroji. Uvedení do plného provozu předpokládám koncem dubna
a začátkem května,“ upřesňuje ředitelka Oblastní nemocnice v Náchodě
Ivana Urešová.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Tel./Fax: 491 424 522

Diamantové ocenění putuje do Náchoda
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ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

V Náchodě se byznysu daří a množství úspěšných firem je toho důkazem. Dalším kamínkem
do pomyslné mozaiky slávy je Diamantové ocenění, které převzala náchodská firma ROBOT
WORLD s.r.o., jako nejrychleji rostoucí firma
v Královehradeckém kraji.

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

www.andy-skalice.cz

Tel.: 605 458 951
Bc. Jana Štěpánová

Svůj úspěch si společnost ROBOT WORLD s.r.o.
vybudovala díky e-shopu roboticky-vysavac.cz, který
se už 10 let specializuje na prodej zejména robotických vysavačů, ale i robotických sekaček a bazénových
vysavačů. Hlavní prioritou firmy je péče o zákazníka,
odbornost a rychlé dodání zboží. Vedle
kvalitního poradenství nabízí také možnost vyzkoušet si produkty ve vlastní
domácnosti nebo zahradě.
Diamanty českého byznysu je projekt,
který hodnotí podnikatelské subjekty
podle ekonomického růstu za poslední
tři roky. Pro vyhodnocení jsou použity čtyři základní ekonomické ukazatele – nárůst tržeb, nárůst aktiv, poměr
hospodářského výsledku po zdanění
k vlastnímu kapitálu a běžná likvidita.
Z hodnocení jsou vyloučeny firmy s nesplacenými závazky.
Celý projekt zaštiťuje Univerzita KarSlavnostní předávání ocenění proběhlo v pražském Hudebním divalova, ČVUT a Hospodářská Komora
dle Karlín 14. února 2019.
České republiky.

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:
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y žaluzie y látkové rolety y sítě proti hmyzu

LEVNĚ y KVALITNĚ y ZÁRUKA 3 ROKY
ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU
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Vážení a milí čtenáři,
Rychlým tempem se opět blížíme do jarních měsíců
a nám začíná příprava pro zajištění cen plynu na
zimní sezónu 2019/2020. Stav na velkoobchodních trzích je vyšší než když jsme připravovali poptávku na cenu plynu v roce 2018 na sezónu 2018/2019.
Dosažená cena pro naše zákazníky byla pod 500,-Kč/
MWh se stálou měsíční platbou 0,-Kč. V současné
době se cena plynu pohybuje okolo 20 EUR / MWh. Předpokládáme mírnou
korekci snad až k 17 EUR / MWh.
Ve výsledku na zimní sezónu 2019/2020 počítáme s cenou pod 600,-Kč/
MWh , v ideálním případě někde na hranici 550,-Kč/ MWh . Samozřejmě se
stálou měsíční platbou 0,-Kč. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
Mile rádi přivítáme další zájemce do našich řad. Naše síla roste každým dnem.
Proto si věříme, že stanovených cílů opět dosáhneme.
Neřešte své ceny plynu až na poslední chvíli, vše je vždy potřeba připravit
včas, v předstihu a ne „ honit kočku za ocas“. A k tomu se Vám třeba bude
hodit naše služba JES. Každoroční zadání našich zákazníků je jednoduché „
Poptejte, vyjednejte abychom za totéž platili co možná nejméně a to vždy“.
My zajistíme…

Rozdíly v cenách mezi Vámi a našimi zákazníky si lehce můžete
spočítat na kalkulačce JES a to bez jakékoliv registrace. Najdete
ji na našem webu. Možná, že se budete divit, kolik peněz za totéž
vyhazujete zbytečně komínem… Zkuste si to…
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

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
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Pozvánka na besedu

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

ZAHRADA VAŠICH SNŮ
– 2. část

6ÉCEINFONATELNEBOECHO NOVINYECHOCZ

S Radkou Votavovou,
nezkrotnou zahradnicí,
návrhářkou interiérů
a přírodních zahrad

v níž si prakticky ukážeme,
jak na to.
Beseda se koná
v úterý 19. 3. 2019 v 18:00
hodin, Klub NIRON,
Krámská 29, Náchod.
Z důvodů omezené kapacity
míst pro rezervaci volejte
na tel. 773 220 773

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

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

NABÍZÍM SLUŽBY HODINOVÉHO MANŽELA
Drobné opravy, pokládka podlah,
montáže nábytku, truhlářské
práce, drobné zednické úpravy
a mnoho dalších prací.
Tel:+420 774 264 223
Email: ekuservis@email.cz
Facebook: facebook.com/EKU-Servis

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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PRAMEN

Na Chocholouši, Hronov | www.alkalisrezidence.cz

prodejna
PRAMEN Náchod
3Ě®MPHSUDFRYQ®N\QDSR]LFL
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MV č.34/2016 Sb.

0VWRSUDFRYLġWÛ Palackého 24, Náchod
0]GDş.ÍPÛVF
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Společnost Marius Pedersen a.s., provozovna DRA Rychnovek, Rychnovek 97, 552 52
přijme zaměstnance na pozici

ŘIDIČ
Místo výkonu práce: Rychnovek u Jaroměře
Náplň práce:
- řízení kontejnerových a svozových vozidel, dvousměnný provoz
Požadujeme:
- řidičské oprávnění skupiny C, C + E výhodou, platný profesní průkaz řidiče
- smysl pro zodpovědnost, aktivní a samostatný přístup k práci
- osvědčení ADR výhodou
Nabízíme:
mzdové ohodnocení 118 – 135,-Kč/hod + bonus 6% za odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby

DĚLNÍK SVOZU ODPADŮ

V domě seniorů
v Hronově nabízíme

pronájem
prostor

· Kadeřnictví
· Pedikúra
Manikúra
· Kosmetika
Masáže
730 578 292

Místo výkonu práce: Rychnovek u Jaroměře
Náplň práce:
- vykonávat manuální práce související s činností dělníka svozu odpadů
- dvousměnný provoz, dodržovat BOZP
Požadujeme:
- dobrý zdravotní stav, smysl pro zodpovědnost
- slušné vystupování
Nabízíme:
mzdové ohodnocení 91 – 101,- Kč/hod + bonus 6% za odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby

DĚLNÍK/DĚLNICE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Místo výkonu práce: Rychnovek u Jaroměře
Náplň práce:
- třídění plastových odpadů dle jednotlivých druhů
- dvousměnný provoz
Požadujeme:
- smysl pro zodpovědnost, aktivní a samostatný přístup k práci
Nabízíme:
mzdové ohodnocení 90 - 95,-Kč/hod + bonus 6% za odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby
Nabízíme:

- zodpovědnou práci ve stabilní společnosti s vedoucím postavením na trhu v oblasti nakládání s odpady
- dlouhodobý pracovní poměr na dobu neurčitou
- nástup možný ihned, nebo po vzájemné dohodě
Vaše nabídky zasílejte na adresu: Marius Pedersen a.s., Ing. Michal Kárník, Rychnovek 97, Rychnovek 552 25
nebo e-mailem: CV@mariuspedersen.cz , či volejte na tel.: 734 411 019
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www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
*Paní z Náchoda v důchodovém
věku hledá kamaráda nebo přítele na
procházky. Jsem dobrá kuchařka. Tel.
608 577 892

BYTY
*Nabízím k pronájmu větší byt 2+1 v
RD v Novém Městě nad Metují - Krčíně. Tel. 736 667 052
*Prodám byt 3+1 na Pražské ul. v Náchodě. Zateplený, nová okna, nová fasáda, dům je po rekonstrukci, II. patro.
Tel. 739 159 173
*Pronajmu byt 2+1 po kompletní rekonstrukci včetně spotřebičů v Náchodě ulice Běloveská. Okna bytu jsou
k řece. Nájem 8500,-Kč + energie. Požaduji 3měsíční vratnou kauci. Tel. 774
224 446

776 622 777

www.realitytichy.cz
*Nabízíme k prodeji družstevní byt
2+kk 68 m2 v nově zrekonstruovaném
domě v Náchodě Purkyňově ulici. Byt
je částečně zařízený a připravený k okamžitému nastěhování. Členský vklad
je možné rozdělit do splátek. Kontakt
730 517 357, 733 735 709
*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
*Prodám družstevní byt 3+1 v Novém Městě n. Met., Nad Stadionem
1304. Cena dohodou. Tel. 723 656 218
*Pronajmu garzonku v Bělým 4 km od
Police nad Metují. Tel. 728 951 232
* Pron. dlouh. byt 2+1 v os. vl., 51m2 v
přízemí, v NA-Bělovsi u Korunky, parkování u domu, náj. 4.500Kč+1000,voda + el.+plyn +kauce, volný od
1.4.19, tel.608 903 050

NEMOVITOSTI
* Pronajmu nebytový prostor na frekventované ulici v centru Broumova,
výloha do ulice. Tel. 602 103 775
*Prodám pozemek 1094 m2, lze použít
jako zahradu a nebo stavební pozemek.
Oblast CHKO. Pozemek je v Horním
Dřevíči u Stárkova. Lze tady postavit
zděný dům a nebo roubený dům. Na
pozemku okrasné tuje nějaké stromy,
malá dřevěná chatička na odpočinek a
na nářadí. Pozemek je upravený pravidelně ho sekáme. Slunné a klidné místo. Cena dohodou na tel.606 139 730
při rychlém jednání sleva.
*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
*Sháním na Náchodsku ke koupi domek nebo trvale obyvatelnou chalupu.
Menší opravy nevadí. Cena do 2,5 mil.
Děkuji za nabídky. Tel: 608 245 634
*KOUPÍM rodinný dům v Náchodě
nebo blízkém okolí. Tel:602 604 576

PRODÁM
*Prodám polohovací elektrickou postel za 8.000 Kč, inkontinenční kalhotky Tena L100-135 cm, M 80-110 cm za
130 Kč. Tel. 728 951 232
*Prodám suché tvrdé palivové dřevo.
Tel. 777 690 390

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Prodám suché palivové dřevo a dřev.
odřezky. Tel. 776 322 706
*Prodám palivové dřevo suché 550
Kč/m3. TEL.: 702 611 187
*Prodám míchačku na beton – “na
jedno kolečko”. Cena dohodou. Tel.
728 378 148
*Prodám jídelní dřevěné čalouněné
židle hnědé barvy 6 kusů. Cena komplet 2400,- Kč. Tel. 602 405 274
*Prodám sedačku do vany s velkou slevou. Nevhodný dárek. TEL.:
720 642 300
*Prodám palivové dřevo v metrech,
půlmetrech – jasan, olše. 900,-Kč za
rovnaný metr. TEL.: 776 327 208
*Prodám dubové fošny + prkna.
Mob.774 308 086
*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 jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy,
staré fotografie, reklamní fotografické materiály. TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka,
řemínky, ciferníky, strojky a další díly.
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání i z období
socialismu v jakémkoli stavu. TEL.:603
549 451
* Koupím staré filmové plakáty a jiné.
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.:724
020 858
* Koupím
veškeré
starožitnosti např. obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky
zn. ITES, KDN aj., vláčky TT,
HO, MERKUR aj., 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
* Pronajmu garáž – Na Cihelnách
v Náchodě, dále prodám seno – Kramolna. Tel. 777 213 229
* Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod.
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel. 777
803 359
*Provádím zednické a jiné řemeslnické práce: štuky, dlažby, obklady,
komplet. rekonstrukce bytu, malby
od 3000,-Kč atd. TEL. 702 611 187
*PROVEĎTE ÚDRŽBU VAŠÍ ZAHRADY! Půjčím provzdušňovač trávníků (vertikutátor) 450,– Kč/den, štafle,
žebříky, motorové pily, hydraulickou
štípačku na dřevo a další. Popříp. s obsluhou. TEL.: 605 95 73 99
*Nabízím práci v okolí Náchoda pro
spolehlivého člověka. Jedná se o pomocnou sílu k Minibagru. Hutnění zeminy, úprava pozemku, řezání asfaltu a
další. Více informací na tel. 774 224 446
*Hledám do zámečnické dílny ženy
a muže v důchodovém věku. Tel.
723 515 080

str.
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

*Daruji kaktusy, asi 10 ks. Místo odběru Hronov. Napište, kdo je bude mít
a kde. benes.lubomir@email.cz, nebo
SMS 777200452
*Hledám hodnou paní na nepravidelné občasné (asi 4 až 7 x měsíčně) hlídání 6tiletého bezproblémového chlapce.
Nebo maminku, která občas k sobě na
hlídání může přibrat jedno dítě navíc.
Lokalita Krčín. Odměna samozřejmostí. Tel. 725 204 612
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Vyklízení a likvidace
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AUTO - MOTO
*KOUPÍM MOTOCYKLY - jakékoliv-starší, neúplné, překážející,
díly ale i mopedy, traktůrky a jinou
techniku. Tel. 723 837 437
*Koupím staré motocykly JAWA, VELOREX, Multicar stadion, náklad. automobil PRAGA V3S v jakémkoli stavu, díly. TEL. 776 327 208

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
*Prodám 6i měsíční kotě SPHYNX,
hodná, mazlivá plus záchod, nůžky na
stříhání drápků, pelíšek, tašku na nošení kočičky, vodítko. Rodinné důvody.
Cena 3.000 Kč. Tel. 728 813 704

PEDIKÚRA DO DOMU
TEL.: 604 415 689

+/50©-

AUTOrMOTOSOUÄ½STKY 
MOTOCYKL MOPEDA BICYKL

4%,

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

Koupím knihy

Koupelny - Interier

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

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

Přijmeme

OBSLUHU PARKOVIŠTĚ
v Náchodě
Nejlépe důchodce,
na 4 – 5 hodin denně
Tel.: 602 145 222

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

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

3RWĜHEXMHWHSHQt]H"
PRONAJMU TRAFIKU
V CENTRU NÁCHODA
na parkovišti. Prostory možno
využít i pro jiný druh podnikání.
Tel. 608 143 570

BEZPEČNÁ PŮJČKA
DOMŮ
3 000 až 9000 bez úroků
pro nového klienta
OSVČ, zaměstnance,
důchodce, ženy na MD
Tel. 722 732 992
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KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
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608 103 810
QDE\WHNYDJQHU#DWODVF]

Koupím vše, co se týká legií
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

TEL.: 722 907 510

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 4. 2019 r.
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HYDROIZOLACE
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STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

SVAŘOVANOU PVC FÓLII

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com
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Michal ŠKORPIL
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www.ford-skorpil.cz

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

www.novinyecho.cz

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

e-mail: echo@novinyecho.cz

v7x:ĘB=9HJ¶(7H¤Ā?7

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

88Y±b´b8±Ç9Đ´¼gg9O|Y

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172
www.sbdnachod.cz
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Vietnam očima
Petra Voldána
Publicista a spolupracovník ČT
Petr Voldán se často vrací do České
Skalice se svými cestopisnými přednáškami. Tentokráte se s jeho „postřehy odjinud“ vypravíme až do
exotického Vietnamu. Kdy? Kde?
13. března od 18 hodin v Městské
knihovně v České Skalici.
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz
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Poděkování

Blázni a géniové
existovali na světě vždy společně
jako nerozlučné dvojice. Nejinak
tomu bylo i v paleontologii. I o tom
vás jistě přesvědčí přednáška Blázni
a géniové v paleontologii, která se
uskuteční v Dobrušce 12. března od
18 hodin. Místem jejího konání je
objekt tamní synagogy.

Ráda bych poděkovala lékařům a sestřičkám
z chirurgie 2 náchodské nemocnice a sestřičkám z Charity Náchod za perfektní přístup
v průběhu mého léčení. Děkuji i manželovi Milanovi a mému synovi za to, že mi poskytli oporu, péči a pomoc v době mojí nemoci.
Evženie Mikulicová

Jaro je tu!
Plánujete koupi nového vozu?

HLEDAJÍ DOMOV

Zjednodušte si
rozhodování díky nepřekonatelné
nabídce Hyundai TURBO zvýhodnění!
Využijte to jediné a opravdové zvýhodnění v záplavě ostatních jarních nabídek

VŠESTRANNĚ LEPŠÍ volba.
YANIS - je asi 2letý pejsek, který
nikomu nechybí. Je to mazel s obrovským srdcem. Moc hodný. Pro Yanise
hledáme aktivní rodinu, která mu zajistí pohyb, který miluje.

FELIX - asi 6letý pejsek a ani toho
nikdo nepostrádá. Je to úžasný psí
parťák, přátelský, mazlivý, lidi miluje, užívá si procházky.

BOS auto

Trutnov, Na Besedě 97
+420 499 819 054 / www.bosauto.cz

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

S ministrem Danem Ťokem o budoucnosti železniční dopravy
Železniční doprava by měla být páteří veřejné dopravy. Z mnoha důvodů. Zácpy na dálnicích a zahlcená parkovací místa ve městech jsou jen těmi
nejvíce viditelnými aspekty, na jejichž
základě již nezanedbatelné množství
lidí dává přednost jinému cestování,
než je jízda osobním automobilem.
Aby tomu tak bylo i v našem regionu,
je nutné železniční dopravu změnit
tak, aby odpovídala potřebám cestujících 21. století a umožňovala rychlé,
pohodlné, přímé a především spolehlivé cestování.
Proto se snažíme najít řešení, které
by zásadně zlepšilo železniční spojení Náchodska a Broumovska nejen
s krajským městem, ale i s polskou
Vratislaví. Nelze jít cestou experimentů v podobě jednoúčelového rychlíku,
který kromě zvýšení nákladů na dopravní obslužnost nepřilákal žádné
nové cestující.

Na toto téma, díky iniciativě poslance Petra Sadovského (ANO), proběhlo již několik schůzek. Posledního
jednání s ministrem dopravy Danem
Ťokem, starostou Hronova Petrem
Koletou a zastupitelem města Náchoda Jiřím Prokopem, které se uskutečnilo 12. února 2019, se účastnil
i první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje odpovědný za dopravu, senátor Martin Červíček.
Cílem bylo najít řešení umožňující
lepší spojení s Prahou, a to rozšířením
přímých spojů a zavedení celoročního
spojení Hradce Králové s Vratislaví
(PL) přes Meziměstí. Ministr dopravy uznal potřebu posílení dálkové
dopravy v našem kraji a slíbil, že se
v rámci ekonomických možností pokusí dopravu optimalizovat navýšením.
Situaci ohledně spojení Královéhradeckého kraje s Polskem je však

nutné řešit pomocí objednávky regionální dopravy. Proč? Z důvodu
nesouhlasu na straně Polska. To má
zájem provozovat dálkovou dopravu pouze přes železniční přechod
Lichkov. Vše tedy záleží na dalších
jednání se zástupci Dolnoslezského
vojvodství, které za Královéhradecký

kraj povede první náměstek hejtmana
Martin Červíček.
Převezme-li Ministerstvo dopravy
kompletně financování dálkové rychlíkové dopravy v našem kraji, bude reálné zavedení celodenního spojení Hradec Králové – Náchod – Broumov, kdy
bude možné cestovat každé dvě hodiny

přímými vlaky bez nutnosti přestupování ve Starkoči. Znamenalo by to i nasazení pohodlnějších hnacích vozidel
s vyšší kapacitou pro cestující a dokonce s oddílem pro cestující v 1. třídě.
Na rozšíření objednávky dálkové
dopravy, propojení železničního spojení s Polskem i zavedení dvouhodinového taktu přímých vlaků s Hradcem Králové budeme nadále pracovat
a snažit se obyvatelům našeho regionu
zajistit rychlou, pohodlnou a kvalitní
železniční dopravu bez přestupování.
Bohužel se vše odvíjí i od železniční
infrastruktury a současné investice do probíhajících revitalizací tratí
nepřinesou žádné zásadní zlepšení,
které by umožnilo zrychlit železniční dopravu. Musíme si tedy počkat
na realizaci „Vysokovské spojky“, ale
o tom zase příště.
Jiří Prokop (ANO 2011)
zastupitel města Náchod

