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Brány města dokořán
Husovo náměstí
v Novém Městě nad Metují
Sobota 13. dubna 2019

WWW.NOVINYECHO.CZ

Hledáme do týmu:

PROVOZNÍ ÚČETNÍ
앫 min. SŠ vzdělání ekonomického směru, praxe v s.r.o.
앫 zpracování dokladů (tuz./zahr.), zápočtů, EET
앫 příprava podkladů k DPH, KH, SH, uzávěrkám
앫 zpracování personalistiky, mzdových podkladů
앫 spolupráce s hlavní účetní, ERP Money
앫 samostatná práce (Po–Pá, 40 hod.)
앫

ZÁKLADNÍ MZDA 35 000 Kč + ODMĚNY

603 878 537 | drana@drana.cz

Chráněná dílna hledá nové kolegy
do svého týmu.
Částečná či plná invalidita výhodou. Odměna 5-6 tisíc /měs.
Skládání a roznáška reklamních materiálů 2x týdně.

Více informací na tel. 603 990 636

z Veteráni na zámku
přehlídka auto a moto veteránů
v prostoru před zámkem
z Zámecké trhy na nádvoří zámku
9.30 až 17.00 hodin
z Speciální kastelánské prohlídky
zámecké zahrady a špýcharu
v 11.00, 13.00 a v 15.00 hodin
z Výstava vláčků Modelářského
centra Česká Skalice v Galerii
Pod Žebrovkou (v sobotu i v neděli)
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VZPOMÍNKA

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 11. dubna 2019 vzpomeneme 10. smutné
výročí, kdy tragicky zemřel v nedožitých 22. letech

pan Pepa DRAŠNAR
z Nového Města nad Metují.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Inzerujte
v Polsku
Tel. 602 103 775

Stále vzpomínají rodiče, sestra,
příbuzní a kamarádi.

VZPOMÍNKA
To, že čas rány hojí je pouhé zdání,
stále je v srdcích bolest a tichá vzpomínka.
Dne 2.4.2019 uplynul jeden rok,
kdy nás navždy opustil drahý

pan Jan Prokopec.
S láskou vzpomínáme

VZPOMÍNKA
Dne 27.3. by oslavil 75. narozeniny

pan Jiří Beneš z Bohuslavic.
Navždy zůstaneš v našich srdcích
Š+P

str.

Tel./Fax: 491 424 522
IP
EU - T

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 2 450 000,- Kč

Dobrovolnické aktivity v nemocnicích
pomáhají pacientům i sestřičkám
Léčebna dlouhodobě nemocných v Jaroměři, patřící pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s., navázala v nedávné
době spolupráci s organizací Královédvorská Arnika z. s.. Spolupráce
byla stvrzena smlouvou s Oblastní
nemocnicí Náchod, pod kterou jaroměřská LDN spadá.
Motto: Ten má právo kritizovat,
kdo má odvahu pomáhat
Spolupráce se týká dobrovolnických aktivit ve prospěch dlouhodobě hospitalizovaných pacientů.
Právě jim mohou dobrovolníci výrazně pomoci například s kvalitou trávení volného času. Mohou
si s pacienty číst, hrát společenské
hry, chodit na procházky, povídat
si s nimi. „V LDN v Jaroměři jsou
hospitalizováni pacienti, jejichž zdra-

votní stav osciluje mezi nutností být
hospitalizován a možností zvládnout
svoje fungování v domácím prostředí. Zapojení dobrovolníků pomůže pacientům i sestřičkám, jejichž
primárním úkolem je samozřejmě
maximální péče o pacienta po zdravotnické stránce. Pro tuto formu
dobrovolnictví není nutná žádaná
speciální kvalifikace. Dobrovolnická
služba částečně supluje i rodinu, pokud ji pacient nemá nebo nemůže mít
nablízku“, vysvětluje Ing. Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje odpovědný za oblast
zdravotnictví.
Zdravotnictví je
samozřejmě vždy v ohnisku pozornosti veřejnosti. Lidé často nešetří
ani sžíravou kritikou. Neměli bychom ale zapomínat na to, co kdysi
už řekl Abraham Lincoln: „Ten má
právo kritizovat, kdo má odvahu po-

pana Zdeňka Hornycha
z Velkého Poříčí. Zároveň děkuji za květinové dary.
Manželka Renáta

V soutěži o nejlepší webovou
aplikaci využívající otevřená data
Královéhradeckého kraje zvítězil
tým žáků Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních
technologií v Dobrušce. Vytvořil
aplikaci mediFinder, pomocí které
si uživatel může najít praktického
lékaře či zubaře pomocí klíčových
slov a dalších specifikací. Uživatel si
také může vytvořit vlastní seznam
doktorů a zubařů a mít tak všechny
informace na jednom místě.

Pěchotní srub “Na Pláni”

se sídlem Olešnice 337, 549 41 Červený Kostelec
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

vedoucí bramborárny
s náplní práce samostatného řízení výroby
a obchodu s nástupním termínem do 1.7.2019.
Nabízíme:
z
Ohodnocení odpovídající pracovní náplni
z
Práce v malém kolektivu
z
Benefity - stravenky, penzijní připojištění, benefits poukázky
z
Možnosti odborného růstu
z
5 týdnů dovolené
Požadujeme:
z
Minimálně středoškolské vzdělání, ideálně v potravinářském oboru
z
Minimální praxe 5 let ve vedoucí funkci ve výrobě nebo obchodu, potravinářské zaměření výhodou
z
Práce na počítači - Excel, Word
z
Řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
z
Zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
z
Organizační a komunikační schopnosti
z
Silná orientace na zákazníka
Písemné nabídky včetně profesního životopisu zasílejte do 30.4.2019
na adresu firmy nebo e-mailem na navita@navita.cz
Případné telefonické dotazy na tel. 604 733 110.

máhat.“ Dobrovolnictví obecně znamená objevování i sebe sama, našich
možností a schopností. „Člověk se
rozhodne pro výkon takové činnosti na základě vlastního rozhodnutí
a vůle a to bez nároku na odměnu
či nějaký prospěch, který by mu měl
z takové činnosti plynout. Je skvělé,
že takové lidi u nás máme“, uzavírá
Ing. Cabicar.

Nejlepší
programátory
má dobrušská
průmyslovka

Děkuji všem, kteří vyjádřili soustrast s úmrtím mého manžela,

Akciová společnost Navita

Rodinný dům se dvěma byty v Novém Městě nad Metují. Dvě samostatné
jednotky 2+1 s vlastním vstupem, udržovaná zahrada, garáž, sklep. Obecní voda,
el. 220/380 V, plyn, kanalizace, (septik
s přepadem).

Komerční objekt se třemi byty s parkováním v Náchodě – Malé Poříčí ............................ 2 690 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................ 5 900 000,- Kč
Komerční objekt – restaurace, vyhřívaná pergola, byty ve Velkém Dřevíči ....................... 7 290 000,- Kč
Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ...................... 880 000,- Kč
Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ........................... 2 800 000,- Kč

PODĚKOVÁNÍ

Objekt předválečného československého opevnění T-S 20 „Na Pláni“,(silnice
Červený Kostelec – Stárkov) ukrytý v lese, na zelené turistické značce pod Krkavčinou, který provozuje Spolek vojenské historie T-S 20 „Pláň,“ se v dubnu
opět otevře veřejnosti! Zahájení sezony, které se koná k výročí 81 let od betonáže pěchotního srubu, proběhne ve dnech 27. 4. – 28. 4. Od minulé sezony
je ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Červený Kostelec zapůjčena výstava
Končinské události 1942, která je na stálo umístěna ve spodním patře pěchotního srubu. Mimo uvedený termín můžete navštívit muzeum každý poslední
víkend v měsíci, a to v době od 9.00 do 17.00 hod. či v letní sezoně mimo tyto
termíny po telefonické domluvě. Aktuální informace o otevírací době a dalších
akcích se dozvíte napříkald na webu www.ts20.cz.
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Wings of Future – není to jen obyčejná vlaštovka
Svaz českého leteckého průmyslu, Vysoké učení technické v Brně a České
vysoké učení technické v Praze letos
společně pořádaly první ročník soutěže Wings of Future v létání s „walkalong gliderem“ – zjednodušeně řečeno
papírovou vlaštovkou. Vlaštovka je
přitom „poháněna a pilotována“ proudem vzduchu, který vytvoří „pilot“
jdoucí za ní pomocí k tomu určené
desky. Deska vytváří stoupavý proud
vzduchu a uplatňuje se zde stejný efekt
jako při svahovém létání – v případě
pěkného počasí na vhodných svazích
můžeme vidět několik paraglidistů využívajících téhož efektu.
Walkalong glider ale není jen obyčejná vlaštovka složená z papíru, studenti
nejprve museli navrhnout vhodný tvar
křídla a najít nejvhodnější materiál
(zde děkujeme Petru Hetfleischovi
z LMK FALEMO Červený Kostelec,
který nám pomohl se zhotovením
tenkých desek z EPS = fasádního polystyrenu, které jsme při konstrukci využili). A poté je čekalo několik
hodin ladění modelu, kdy postupně
zjišťovali, jak funguje aerodynamika
v praxi – že větší vzepětí se projeví
na lepší stabilitě, větší váha modelu

znamená sice větší rychlost, ale horší
ovladatelnost, nižší váha naopak větší
náchylnost k turbulencím, že profil
křídla významně ovlivňuje rychlost
letu… je to ideální způsob, jak si vše
vyzkoušet v praxi. Vlastní „pilotovaný
let“ pak má už blíže ke sportu, často se
u něj studenti při běhu docela zapotili.
Na základě kvalifikace na školách devět týmů postoupilo do finále, které se
konalo v pátek 22. 3. 2019 na Fakultě
strojní na ČVUT v Praze. Mezi nimi
i tým MAD Glider Jiráskova gymnázia Náchod ve složení
Adam Pavlík, Daniel
Kubrt a Martin Uždil. Na týmy ve finále
čekaly dvě disciplíny
– štafetový let, kdy
si piloti museli letící vlaštovku předat,
a soutěž v kluzu –
kdo doletí nejdál.
Ve štafetě se nám dařilo, časem 24 sekund
jsme vyhráli svoji
skupinu (a celkově to
byl třetí nejlepší čas),
ale druhá disciplína
se nám nevyvedla –

náš glider sice klouzal pěkně, ale ne
rovně, vždy se stočil stranou. Teď už
víme, že by bylo lepší pro tuto disciplínu zvolit jinou konstrukci, snad příště… Celkově výkon týmu znamenal
sice nepopulární, přesto krásné čtvrté
místo! Děkujeme studentům za reprezentaci našeho gymnázia a poděkování patří i firmě Saar Gummi Czech z Č.
Kostelce, která technicky orientované
aktivity našich studentů podporuje.
RNDr. Jan Preclík,
Jiráskovo gymnázium Náchod
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Mateřská škola Náchod, Vítkova 304

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
10. 4. 2019 od 8:00 do 11:00 hodin

e-mail: echo@novinyecho.cz

VYJÍŽĎKY
NA KONÍCH
Náchod – Babí, ul. Pavlišovská
PRO ZAýÁTEýNÍKY
(cca od 5 let)
ƒ Základy komunikace a práce s koĖmi
ƒ Základní výcvik
ƒ Jízdy na koních na jízdárnČ
ƒ Vyjížćky do pĜírody s doprovodem

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Takoví normální
zabijáci
Přednáška se zajímavým názvem
- Takoví normální zabijáci - proběhne v Malém sále Jiráskova divadla
v Hronově dne 12.4. od 18 hodin. Jejím tématem bude ornitologie. Přednáší RNDr. Tomáš Grim.
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ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

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

www.andy-skalice.cz
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

PRO POKROýILÉ
ƒ Vyjížćky do okolí
ƒ Jízdy na koních na jízdárnČ
Dohled instruktorĤ, hodní a klidní
konČ a poníci, individuální pĜístup
Dárkové poukazy

PěÍMċSTSKÝ TÁBOR
ƒ 8.7. – 12.7. ƒ 5.8. – 9.8.

 Přijďte se podívat na naše třídy upravené do center aktivit.
 Rodičům zodpovíme dotazy.
 Děti si budou moci pohrát a zapojit se do činností
probíhajících na třídách.

PRODEJ
KOĕSKÉHO HNOJE
KONċ BABÍ – tel. 608 66 77 32
p. Prouza Pavel – majitel

ATAS elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

REFERENTA JAKOSTI A KVALITY

Náplň práce:
• průběžná péče o kvalitu výroby
• vyřizování interních a externích reklamací
• provádění měření vzorků
• rozhodování o kvalitě a správnosti materiálů a výrobků
• spolupráce na projektech v oblasti zabezpečení kvality
• interní a externí audity
Nabízíme:
• pružnou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené
• stravenky, závodní stravování
• rekreace na chatě v Krkonoších
• odměny za dárcovství krve
• příspěvek na dětské tábory a další benefity

Kontakt: Ing. Tereza Peterková tel.: 491 446 494, 604 527 636
Ing. Michaela Eimannová tel.: 491 446 490, 604 211 467

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

PROVOZNÍ TECHNOLOG
Požadujeme:

 vzdělání min. SŠ chemické, popř. jiné blízké zaměření
 zkušenost s prací v technologii výroby
 samostatnost, odpovědnost, spolehlivost

Náplň práce:

 vedení a vytváření technologické dokumentace
 kontrola a dodržování technologických postupů

VEDOUCÍ VÝVOJE
Požadujeme:
Náplň práce:

 VŠ chemické, přírodovědné nebo jiný blízký obor
 vývoj nových výrobků, návrhy změn, zavádění nových výrobků

SKLADNÍK
Požadujeme:

spolehlivost, samostatnost, flexibilitu,
řidičský průkaz sk.B
Náplň práce:  příjem a expedice výrobků, vedení evidence, obsluha VZV
Nabízíme:
 práci ve společnosti s dlouholetou tradicí
 týden dovolené navíc
 příspěvek na stravování
 jednosměnný provoz
 další firemní výhody

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

VÝSLEDNÁ CENA
JE POD 550,- Kč/MWh
se stálým měsíčním
platem 0,- Kč. Uvedeno bez DPH.
Cena je určena pro všechny typy
maloodběrů (do 630 MWh)
domácností a firem.

Jak se stát naším zákazníkem najdete na našem webu:
www.j-e-s.cz a to v záložce Služby JES. Nebo se stavte
na našich pobočkách v České Skalici nebo Trutnově.
Zvláště pro váhavce, moc neváhejte !!!
Ceny plynu rozhodně nejdou dolů !!!

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

www.MARCONABYTEK.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

Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

FINAL TOUR
Poslední březnový víkend se na palubovce stavebky odehrály poslední zápasy Východočeské ligy basketbalistů.
V sobotu do Náchoda přijel tým Vysokého Mýta, který ještě teoreticky mohl
domácí tým atakovat v první čtyřce tabulky. Po celkem vyrovnané první desetiminutovce byl stav 15:10 pro domácí, ale po druhé již stav ukazoval 39:14.
Do druhého poločasu domácí ještě přidali, když za 4min zvýšili na 54:16 a to
již byli hosté na ručník. Od této doby
nechali domácí dohrát zápas hráče z lavičky a konečné skóre zní 80:50.
V neděli přijeli do Náchoda Svitavy a tento zápas měl podobný průběh
jako v sobotu, konečný výsledek 75:55
a tým Náchoda skončil po základní
části Východočeské ligy na 3.místě ze
14 týmu pouze se šesti prohrami a toto
umístění je posunulo do konečné fáze
FINAL FOUR, která se koná v Trutnově 13.-14.4, kde se v semifinále utká
Náchod s Novou Pakou a druhý zápas
domácí Trutnov s Turnovem.
Prouza Pavel, předseda oddílu

 min. SOU,

Nástup: dle dohody

Vážení a milí čtenáři,
Informuji Vás o výsledku poptávky na cenu
plynu pro naše zákazníky na další období.

K dispozici máme volnou kapacitu max. pro 400
nových zákazníků a to max. do 31.5.2019.

PŘIJME PRO PROVOZ VE VELKÉM POŘÍČÍ:

Požadujeme:
• středoškolské vzdělání v oboru strojním nebo elektro
• praxe v oboru zabezpečení kvality výhodou
• dobré znalosti měřící techniky
• znalost výkresové dokumentace
• znalosti systému managementu kvality
• německý jazyk na pokročilé úrovni
• dobrá znalost MS-Office, SAP
• organizační schopnosti, komunikační schopnosti, spolehlivost
• řidičské oprávnění skupiny B

ENERGETICKÉ OKÉNKO 174.

PŘIJMEME
OBSLUHU
DO KASINA
V NÁCHODĚ
TEL: 491 520 356,
720 042 671

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením na pozice

ŘIDIČ/SKLADNÍK
UKLÍZEČKA
• pracoviště Náchod • hlavní pracovní poměr
• dvousměnný provoz • příspěvek na stravování
• možnost zkráceného pracovního úvazku
• dopravné hrazeno v plné výši
• řidičský průkaz skupiny B (řidič) • 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
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e-mail: echo@novinyecho.cz
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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

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

Jaro je tu!
Plánujete koupi nového vozu?

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

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

Velikonoční
trh

Pozvánka
do Galerie Luxfer

Na téma divadla
a architektury

V sobotu 13.4. si můžete užít Velikonoce i na trhu v areálu benediktinského kláštera v Broumově. Čekají
zde na vás regionální produkty, ukázky řemesel i občerstvení. V rámci
trhu proběhne i knihtiskařská dílna
v klášterním skriptoriu.

Českoskalická Galerie Luxfer
připravila výstavu obrazů Martiny
Valchařové. Jedná se o mladou talentovanou výtvarnici (ročník 1995),
aktuálně studentku ateliéru malby
na brněnské FaVU. Výstava je otevřena od 5. dubna do 12.května 2019.

V Městském divadle v Jaroměři se
18. dubna koná přednáška zaměřená
na divadelnictví a architekturu tamních divadelních budov. Tématem
přednášky vás s erudicí provedou
Petr Hrudka a Matěj Kubina. Přednáška začíná v 17.30 hodin.

Na Chocholouši, Hronov | www.alkalisrezidence.cz
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www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Nová ŠKODA SCALA

Emise COȅ: 108 – 113 g/km
:ËÃ«ÄËôÄÝÖËäÛȭǟȮǜɇǠȮǛ½ȹǜǛǛºÃ

Zveme Vás na premiéru zcela nového vozu ŠKODA SCALA.

rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙË·ôËĀò]:Iȭ

Kdy:ÝäÛǝǟȳǟȳǝǛǜǤËǜǛȭǛǛËǜǢȭǛǛ
Kde:gbIWC:C¨Ë

AUTO BRANKA Náchod
ÝºËÝº½«ºǜǢǟǞȹǠǟǢǛǜC¨Ë

[ĀÄÃäÝÝÖÛÄËÝäÃ«ôËĀé[<ºÙËÃÙôË½éÄ¨ËÃËä«ôÄ¨ËÝ«£ÄéÝ«rß«ÖËĀËÙÄËÝä·«Ýä
ĀÝºäºÄËôüºËÄÖä«ÄäÙ«Ùé«ÃËÙÄôüôÝ½ËéÛËéĀÖÄËÝäÄ¨ÝûÝäÃòȳ
TÛÝôäÝËäËÃËÝËÄÄÄ¨ËäôÛÄü¨ôÛôûĀºËéß·äÝ«ÄËôüôòĀ]:I[<éĂ«·ä
Ý«ÖÛ·ÃÄüÄÖ½ÄüĀôûÖËĀÄÄȳTÙËrßä«·ÝÃÝ«ÖÛ«ÖÙô«½«ÙËÄÝËéäĂËÝ½ºËÝä«Ā·Ãô
Ùºûȳ
IÝ½ôäÝÄÃ«ÖÛ¨ËôËĀéȮºäÙü·ĀÖÄ·«ÄüȰ
bßÃÝÄrÝȳ

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

Využijte
množstevní
slevy 10%

NOVÝ PERMANENTNÍ
(TRVALÝ) MAKE-UP

NANO BROW = nová metoda vláskování
obočí (nové moduly jehel, přírodní
kvalitnější pigmenty švýcarské značky
SWISS COLOR – trvanlivost 2 – 5 let)
POWDER BROWS = pudrové obočí
OČNÍ LINKY, RTY (kontury, stínované, plné)
KLÁRA NÝVLTOVÁ
– kosmetička, zdravotní sestra
Strnadova 48, II.patro, NÁCHOD,
Tel. 776 267 371

Výcvikový polygon ve Velkém Poříčí je středoevropským unikátem
Velké Poříčí na Náchodsku se brzy
bude pyšnit výjimečnou stavbou –
výcvikovým polygonem pro činnost
ve výšce a nad volnou hloubkou. Projekt je dílem společnosti ATELIER
TSUNAMI s.r.o. Lezecký polygon se
nachází v bezprostřední blízkosti náchodské hasičské stanice se sídlem
ve Velkém Poříčí. Objekt je součástí
stávajícího výcvikového zařízení. Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí
je organizační složkou HZS Královéhradeckého kraje. Již v roce 2002
bylo pověřeno prováděním základní

a pravidelné odborné přípravy hasičů
– instruktorů pro práci ve výšce a nad
volnou hloubkou. Stávající trenažéry
však kapacitně neumožnily rozšíření
odborné přípravy. Navíc jsou všechny
umístěné venku a nejsou žádným způsobem kryté či chráněné. Proto bylo
období, po které bylo možné provádět praktický výcvik, omezeno. Tento
problém řeší nový lezecký polygon
za částku téměř 54 milionů Kč. včetně
DPH. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pokryje
85 % nákladů, zbytek bude hrazen ze

Uvnitř objektu polygonu se
nachází i téměř dvacet metrů
vysoká lezecká cvičná stěna.

Novostavba polygonu pro trénink ve výšce a nad volnou hloubkou se
nachází v areálu hasičské stanice ve Velkém Poříčí.

státního rozpočtu. Projekt unikátního
polygonu nebyl vůbec jednoduchou
záležitostí, protože jediný podobný
objekt v Evropě se nachází ve francouzském městě Crolles nedaleko Grenoblu. Jedná se o zařízení firmy Petzl,
která jej používá k testování svých produktů pro horolezectví i profesionální
záchranářské operace. „Nezbylo, než
vydat se do Crolles na zkušenou a za poznáním“, říká s úsměvem ing. arch.
Aleš Krtička z projektové kanceláře
ATELIER TSUNAMI s.r.o. a dodává:
„Cestovali jsme trochu s obavou jak budeme v této soukromé společnosti přijati. Musím však říci, že specialisté firmy
Petzl se nám věnovali s velkou vstřícností. Prvotní inspirace je francouzská,
finální podoba ve Velkém Poříčí je ovšem naše jedinečné kreativní řešení“.
Dodejme k jeho slovům, že v polygonu
hasiči – lezci naleznou vnější i vnitřní
lezeckou stěnu, cvičný labyrint šachet
s možností částečného zatopení, trenažéry stísněných prostor, varianty střech

k výcviku včetně odkrytých krovů
nebo stromový kmen s větvemi. K výcviku bude sloužit i střecha objektu,
kde bude možné simulovat zásahy při
silném větru nebo v přívalech sněhu.
„Novým polygonem docílíme toho, že se
zde budou moci vzdělávat nejen příslušníci HZS ČR, ale také dobrovolní hasiči
a zástupci dalších složek IZS. Kapacita
střediska se totiž zvýší ze současných asi
140 vyškolených osob ročně až na 500
osob,“ řekl ředitel HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. František Mencl.
Polygon ve Velkém Poříčí je opravdu
ojedinělou stavbou, jejíž exteriér i interiér je v každé jednotce plochy maximálně využitý pro simulaci a trénink
zásahů specialistů jednotek IZS. „Právě
ta jedinečnost této stavby pro nás byla
velkou výzvou, protože se téměř nemůžete opřít při své práci o zkušenosti někoho jiného. Zásadní bylo modifikovat
projekt i v dílčích krocích podle poža-

davků hasičů
– a to se zdařilo Byla to
skvělá spolupráce, ze které bylo vidět
jejich zapálení
pro věc. Interiér polygonu
jsme záměrně
pojali v industriálním stylu (pohledový
beton, ocel), na nic si nehraje, je poctivý.
Nyní se moc těšíme, až „skutečně ožije“
a bude dovybaven pro různé tréninkové
situace. Opravdu není podobný ničemu, na čem jsme zatím v TSUNAMI
pracovali. Finální podoba stavby, která
se již brzy dočká slavnostního otevření, nás velmi těší.“, podotýká na závěr
ing. arch. Ivo Balcar z ATELIERu TSUNAMI s.r.o.
(echo-pi)
www.atsunami.cz

Interiér připomíná svými prvky industriální architekturu. Vše je ovšem
podřízeno heslu: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
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SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
*Muž 47/186 rozvedený, s vyřešenou minulostí, by se rád touto cestou seznámil se ženou přiměřeného věku. Moje koníčky: cestování,
toulky za historií (zámky, hrady),
turistika. Zn. Jaro ve dvou. Tel.
776 261 444

BYTY
*Pronajmu pěkný zděný slunný
byt s lodžií 3+1 83 m2 v RD Náchod
Běloves. Nájem 8000,-Kč + energie,
vratná dvouměsíční kauce. Připraven k okamžitému nastěhování.
Pouze pro vážné zájemce. TEL.:
731 47 85 50
*Koupím nebo pronajmu byt 3+1
v Jaroměři a okolí, případně i menší
domek. TEL.: 731 181 688
*Hledám pronájem bytu v Polici
nad Metují (nájem do 6000,-Kč).
Tel.703 501 758

776 622 777

www.realitytichy.cz
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě,
Plhovská 695. Nájem 5.500 Kč +
3.000 Kč energie. Kauce 15.000 Kč.
Volný ihned. Tel. 777 606 801
*Prodej bytu 4+1 po kompletní
rekonstrukci v revitalizovaném
domě, upraven na 3+1,Havlíčkova
ul. Náchod-Plhov. Celková plocha
s příslušenstvím 87,4 m2. Cena dohodou. Kontakt tel. 603 556 008
*Vyměníme
zrekonstruovaný
zděný byt 3+1 v centru Nového
Města nad Metují v osobním vlastnictví za rodinný dům v Novém
Městě nad Metují + doplatek z naší
strany. Tel. 721 411 274
*Pronajmu byt 2+kk 70 m2 v Červeném Kostelci. TEL.: 736 603 169
*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 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

NEMOVITOSTI
*Sháním na Náchodsku ke koupi
domek nebo trvale obyvatelnou
chalupu. Menší opravy nevadí.

www.novinyecho.cz

ROZUMNĚ
Cena do 2,5 mil. Děkuji za nabídky. Tel: 608 245 634
*Prodám řadovou zděnou
garáž v Náchodě, lokalita v
Úvozu, II. řada, 18m2 (u dolní
nemocnice). Stav dobrý.El.230V.
RK nevolat !!! Info: 603 343 132
*Nabízím k pronájmu větší garáž
na Podraci, část Úpice. Cena 2.000
Kč/měs. Kontakt 731 448 668
*Koupím garáž v Novém Městě
nad Metují, lokalita Malecí, nad
kasárnama, ale není podmínkou. TEL.: 602 528 864
*Koupím les s pozemkem. Stáří
ani výměra nerozhoduje. Platba hotově. Horší stav nevadí.773
585 290

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Od září 2019 pronajmeme prodejnu v Náchodě na Kamenici.
Bližší informace na tel. 606 789 999

PRODÁM
*Prodám palivové dřevo v metrech, půlmetrech – jasan, olše.
900,-Kč za rovnaný metr. TEL.:
776 327 208
*Prodám domácí prase v půlkách a uskladněné seno 30 -40
q. Náchod. Volat po 16.hodině
777 213 229
*Prodám
klec
roz.70x45x75
na chov andulek, corel, cena 300,Kč. TEL.: 774 595 981
*Prodám
dětskou
sedačku
na kolo, cena 200,-Kč. TEL.
774 595 981
*Prodám suché palivové dřevo, smrková kulatina v délkách
3m, cena 600,-Kč/m3, Hronov
tel.602 428 288
*Prodám cirkulárku s podavačem,
okružní pilu, míchačku na maltu,
vrátek a vozík za Vari. Srovnávačku
MS 30. Motorka 125 Kawasaki. Tel.
722 605 734
*Prodám palivové dřevo 500Kč/
m3. Tel: 733 644 249
*Prodám myčku AEG,potřeba dokoupit pojezdy šuplat,cena700Kč.
Tel.774 407 168
*Prodám stavební míchačku na 3
kolečka. TEL.: 603 226 454
*Prodám suché tvrdé palivové
dřevo. Tel. 777 690 390
*Prodám dubové fošny + prkna.
Tel. 774 308 086
*Prodám železniční kolejnice. Tel.
774 308 086
*Prodám sbírku pivního skla
a půllitrů. Tel. 732 301 165
* Prodám psí výstavní klec na kolečkách s ohrádkou, skládací přenosnou klec, plastovou přepravku
a tašku. Tel. 776 022 514
*Prodám staré cihly. TEL.:
774 308 086
*Prodám dřevěné brikety, levně.
TEL.: 774 308 086

KOUPÍM
*Koupím použitý, demontovaný
ale plně funkční kotel DAKON
UR21. Tel. 604 437 128
*Koupím dřevěného starého
houpacího koně i poškozeného.

e-mail: echo@novinyecho.cz

ŠIKOVNĚ
A starý kočárek k renovaci. Mob:
603 487 428
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy,
staré fotografie, reklamní fotografické materiály.TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní díly na hodinky PRIM
- pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky a další díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky,
uniformy,
vyznamenání
i z období socialismu v jakémkoli stavu. TEL.: 603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.:722 907
510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice
a známky. TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30
* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT,
HO, MERKUR aj.aj., starožitný
a chromovaný nábytek, hudební nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, automoto díly,
atd.. Než něco vyhodíte, volejte
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj.staré časopisy,
komiksy, knihy, celé knihovny, pohledy, známky, plakáty,
aj.papírový materiál, bankovky, mince, LP desky, CD atd.
TEL.:777 579 920

RŮZNÉ
*PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍKŮ. Půjčím motorový provzdušňovač trávníků vertikutátor, cena
450 Kč/den + vratná kauce po dohodě možno i s obsluhou. Tel.
605 95 73 99
*Hledám brigádníka na stěhování a montáž nábytku,
dlouhodobě, Náchod. TEL.:
608 480 700
*Žena v ID HLEDÁ spolehlivou
masérku na pravidelné masáže cca
2x týdně. Přípravky v mé režii. Volejte 737 906 436, sms ne! Náchod.
Spěchá!
*Do nedávna jsem žila v USA
po 20 let a ráda Vám pomůžu
s doučováním angličtiny, gramatiku i konverzaci. TEL.:
608 455 150
*Šití stanů. Hledám švadlenu,
která mi ušije stan z přírodní
bavlněné látky. Postupně jich
bude i více. Pište SMS na tel.
777 200 452, nebo email: benes.
lubomir@email.cz

TEPLICKÁ AUTOOPRAVNA S.R.O provozovnaTeplice nad Metují

PŘIJME AUTOMECHANIKA,
MECHANIKA PNEUSERVISU
SE ZÁJMEM O PRÁCI A ROZVOJ ZNALOSTÍ V OBORU,
VÍCE INFO NA TEL. 777 324 257

str.

Tel./Fax: 491 424 522

RYCHLE
*STAVEBNÍ ŘEZIVO trámy
5400Kč/m3, střešní latě 6x4 13Kč/
bm, prkna, fošny vše čerstvý pořez.
TEL.: 776 244 127
* Přijmeme muže, ženy i seniory
na rozvoz knih, 80 hod.měsíčně,
12-20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359

AUTO - MOTO
*Koupím staré motocykly JAWA,
VELOREX, Multicar stadion, áklad.
automobil PRAGA V3S v jakémkoli stavu, díly. TEL. 776 327 208
*Koupím - sběratel koupí staré automobily a náhradní
díly. TATRA, ŠKODA, ...
(vše až po Favorit). Náhradní
díly plechy, mechanické, vše.
Přijedu, platím hotově na
místě. Předem děkuji za nabídky
na mail autanachod@seznam.cz
nebo na tel. 728 89 84 86

Přijmeme brigádníky
na roznos reklamních
tiskovin v okreseNáchod
(Náchod, Česká Skalice, Červený Kostelec, Machov, Žďárky,
Broumov). Roznáška 2x týdně.
Více informací
na tel. 603 990 636

Přivýdělek – brigáda
Hledáme spolehlivého

distributora
novin ECHO
v Machově a Žďárkách. Roznáška 3x
týdně o víkendu. Více informací na tel
602 103 775 (nejlépe SMS) nebo
e-mail: echo@novinyecho.cz

Hledám řidiče s dodávkou
(1500kg) na rozvoz novin
a letáků Dvůr Králové
a Trutnovsko(víkend)
volejte p. Štíbalová 607 029 814,603 581 756

Přijmeme

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

Na letní brigádu
do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice
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SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ
Tel.: 730 173 493

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

+/50©-

AUTOrMOTOSOUÄ½STKY 
MOTOCYKL MOPEDA BICYKL

4%,

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

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

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10
Koupím vše, co se týká legií
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

TEL.: 722 907 510
Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

ZĩSTALOST
O
VETEŠ
P
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
9<./,'Ì03ĩ'86./(3'ĩ0
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY
na kasu, do provozu a na točení zmrzliny.
Vhodné pro studenty i pracující
důchodce.!!!! Mladý kolektiv, výhodné
platové podmínky.

Volejte na tel.: 731 457 620.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Rodinné domy, bytové domy,
ČS PHM, rekonstrukce, zateplení,
energetický audit
Kontakt: www.inkopp.cz
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www.novinyecho.cz

Na památku
z Broumova

Šubertova
Dobruška

Informační centrum v Broumově
opět rozšířilo nabídku předmětů, které jsou vkusnými suvenýry z pobytu
v tomto městě i širším regionu. Jaro
je ve znamení vůní, a tak si zde můžete zakoupit například mýdélka se
zoomorfními motivy (ptáčkové, pejskové). Dále jsou v nabídce dřevěné
magnetky s motivy broumovského
kláštera a tamního centrálního historického náměstí. V nabídce je též
šatní mýdlo zdobené broumovskou
tématikou.

Již 9. ročník přehlídky amatérského divadla pokračuje v Dobrušce
dvojicí představení. Prvním z nich
je divadelní kus Kdo uteče, vyhraje,
který sehraje soubor Divadla Jesličky z Hradce Králové dne 10. dubna.
O týden později – 17. dubna – budou
patřit prkna znamenající svět novoměstskému souboru NODIVSE a jejich inscenaci Půjčka za oplátku.

DOBROČINNÝ
BAZAR

KLINICKÁ LOGOPEDIE
HANÁ s.r.o
Strnadova 48 NÁCHOD

od 8. do 12.4.2019

Po 7 – 17
Út 7 – 15
St 7 – 15
Čt - Teplice n.M.
Pá 7 – 11

Sbor Církve
bratrské Náchod
(vedle hotelu Hron)
Příjem zboží:
po 8.4. 11 – 17 hodin
Prodej zboží:
út 9.4. 11 – 18 hodin
st 10.4. 11 – 18 hodin
16 hodin módní přehlídka
čt 11.4. 8 – 16 hodin
pá 12.4. 8 – 16 hodin
Více informací
na tel. 775 080 337,
777 109 980
www.dobrocinny-bazar.cz

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

Ů

PŘIJÍMÁME
PACIENTY
Tel. 776 638 874, 606 876 822
e-mail: HavrdovaTereza@seznam.cz
aalena.hodpep@seznam.cz

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

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, dĢevo, pohlednice, zbranď, 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

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozĤ FORD

Nabízíme kompletní servis vozĤ znaþky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílĤ
• opravy karoserií a lakování
• pĜípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

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

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Francouzské studentky
na stáži v České Skalici
Dvě studentky maturitního ročníku
z francouzské školy čalouníků Lycée
Professionnel Victor Lépine ve městě
Caen hostila na odborné stáži od 26.
února do 21. března společnost Lumco
spol. s r.o. z České Skalice, která se zabývá zakázkovou výrobou čalouněného
nábytku. Jejich pobyt probíhal v rámci
programu ERASMUS, kdy partnerem
francouzské školy je Střední škola řemeslná Jaroměř, která má ve svém portfoliu nově i učební obor čalouník.
Během stáže se studentky seznámily nejen s výrobou sedacích souprav,
křesel a dalších čalouněných výrobků,
ale zapojily se také samy a předvedly
své dovednosti - přečalounily křesla současnou i historickou metodou.
„Absolvovaly jsme již 4 stáže, ale tato je
naše první zahraniční a je součástí naší
maturitní práce“, uvádí jedna z dívek
jménem Gwendolyne. „U nás se učíme
tradičním metodám čalounění, jedná
se spíše o klasické restaurování, o ruční a individuální práci, kdy kompletně
zrenovujeme požadovaný kus nábytku.
Tady jsme se seznámily s průmyslovým
přístupem, kde je větší podíl strojové
práce a na jednom kuse nábytku pracuje postupně více lidí“, doplňuje druhá studentka Justine.

Firma Nový Elton a.s.
Nové Město n. Metují

přijme muže či ženu na pozici:

VŠEOBECNÁ ÚČETNÍ
(nezahrnuje vedení pokladny)
Práce na plný úvazek, je možno
i na částečný úvazek či na
zkrácenou pracovní dobu.
Nástup ihned!
Informace: pí Martinková
tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

JUKOV
ČERVENÝ KOSTELEC
Kompletně zrealizujeme
vytápění tepelnými čerpadly
všech typů - včetně servisu
Dále nabízíme:
dodávku a montáž klimatizaci,
instalatérské a topenářské práce.
Pomůžeme zajistit kotlíkovou dotaci
Prodej zahrádkářských
a chovatelských potřeb
Zveme Vás na Krkonošskou výstavu
30.4. - 1.5.2019 - výstavní slevy

tel.: 491462531, prodejna
731369652,
mail: jukov@seznam.cz
www.jukov.cz

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 5. 2019 r.

Během stáže poznávaly dívky i život
v naší zemi a regionu, navštívily přírodní a kulturní památky. „Snažíme se jim
pobyt co nejvíce zpříjemnit, aby se tu
ve volném čase nenudily a cítily se dobře. Problémem je trošku jazyková bariéra, ale pomocí překladače se vždycky
nějak domluvím“, říká Markéta Radoňová, zaměstnankyně firmy, která
má studentky ještě s jednou kolegyní
na starosti. „Vzali jsme je také na nábytkářský veletrh v polské Poznani, aby
se seznámily se situací na trhu ve střední Evropě a jak to v tomto oboru funguje“, říká ke stáži jednatel společnosti
Lumco Martin Lukáš.
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A jaké dojmy si studentky od nás
odnáší? O České republice toho moc
nevěděly, a tak přicestovaly s lehkými
obavami. Ale skutečnost je příjemně
překvapila a jak řekly „jsou tu usměvaví a ochotní lidé, je tu bezpečno a bez
obav se může chodit ven i po setmění,
zaujala nás také krásná příroda“. Trochu nedůvěřují naší kuchyni a problém
je také s jazykovou vybaveností místních, francouzsky se nedomluví vůbec
a anglicky málo kdy. Obě dívky by se
rády vrátily a formou brigády pracovaly ve firmě Lumco. Zároveň by ve volném čase rády poznaly více náš kraj.
Připravil
Karel Petránek

Zleva Markéta Radoňová, studentky Gwendolyne a Justine, Martin Lukáš

Skupina 5+1 fotí
a vystavuje

Prohlídky
s komtesou

V Městské Galerii Zázvorka v Novém Městě nad Metují vystavuje fotografická skupina 5+1. Téma výstavy
trvající do 12. května vám neprozradíme… Prozradíme ovšem, kdo se za šifrou 5+1 ukrývá. Jsou to čtyři pánové
a jedna dáma: Rejtar, Němeček, Moško,
Pavlátová, Mudroch a Michnik.

Novinkou pro letošní sezónu v ratibořickém zámku budou prohlídky
budovy zaměřené na nejmladší generaci. Průvodcem nebude nikdo
jiný, než komtesa Hortensie, kterou
znáte například z románu Babička.
Prohlídky s komtesou jsou plánovány
na termín od 1. do 31. července t.r.

Navýší počet lůžek pro seniory
Královéhradecký kraj společně s městem Broumov chtějí rozšířit kapacity
v tamním domově pro seniory. Stávající objekt projde přestavbou za přibližně
80 milionů korun včetně DPH. Projektová příprava se plánuje na rok 2019.
„Domov seniorů v Broumově má
v současnosti 42 lůžek. Ve spolupráci s městem Broumov chceme zvýšit
počet lůžek o 34, a to přestavbou stávajícího objektu. Rada kraje schválila
tento záměr, přičemž kraj se bude podílet částkou zhruba 61 milionů korun
a Broumov doplatí 19 milionů korun,“
řekl náměstek Vladimír Derner pro
oblast sociálních věcí.

Domov seniorů chce zahájit do dvou
let poskytování služeb pro osoby s potřebou nepřetržité péče z důvodu snížených fyzických schopností i pro osoby
se stařeckou demencí. Zařízení poskytne i pro dočasné tak zvané odlehčovací
pobyty pro seniory, o které většinu času
pečuje rodina.
Zřizovatelem Domova seniorů v Broumově je samotné město a jejím provozovatelem příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Naděje
Broumov. Organizace poskytuje komplexní péči, dává důraz na prožití důstojného stáří a současně také nabízí
volnočasové aktivity.
(TZ)

Náchodská radnice zvyšuje nájmy
Naposledy schválila Rada města
Náchoda jednostranné navýšení nájemného v městských nájemních bytech v únoru 2011. „Výši nájemného
tedy zvedáme po více než osmi letech,
kdy v některých případech je jeho
výše opravdu neúměrně nízká,“ uvedl
starosta Jan Birke.
Na trhu se soukromými byty se aktuálně pohybuje nájemné na území města Náchoda v rozmezí 80-110 Kč/m²,
proto je nezbytně nutné po tolika letech nejen sjednotit výši nájemného
v městských bytech na určitou hladinu, ale zároveň přiblížit jeho výši situaci na trhu.
„U nově uzavíraných smluv na dobu
určitou tak bude činit cena za pro-

nájem standardních nájemních bytů
70 Kč/m2, u bytů se sníženou kvalitou
65 Kč/m2, u bytů v Domech zvláštního
určení Harmonie 40 Kč/m2,“ upřesnila
místostarostka Pavla Maršíková a dodala: „U seniorů starších 70 let, kteří
žijí v Harmonii, k navýšení nájemného
nedojde“.
Aktuálně má město Náchod celkem 363 nájemních bytů, z toho s nájemními smlouvami na dobu neurčitou 178, na dobu určitou 185. U smluv
na dobu neurčitou dojde k navýšení
v souladu s Občanským zákoníkem
od 1. 5. 2019 o 20 %. U smluv na dobu
určitou bude docházet k navýšení
na uvedené částky průběžně dle uplynutí doby sjednaného nájmu.
(TZ)

www.novinyecho.cz

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

e-mail: echo@novinyecho.cz

HLEDAJÍ DOMOV

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

str.

Tel./Fax: 491 424 522

8
D
O
M
I
N
I
K

M
U
Ž
Cézárek - Hodný, starší pejsek, který
se zpočátku bojí. Potřeboval by vlídný
přístup a pelíšek doma v teple. Cézar je
kř. staforda menšího vzrůstu, je drobný.

KSK BONO s.r.o.,

výrobce krmiv pro psy a koky
pºijme zamstnance pro nepºetržitý provoz
v Heºmanicích (u Jaromºe)

E
C
H
A

Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

(&+2

ÚDRŽBÁR, ZÁME'NÍK
Požadujeme: • vyuen, praxe v oboru výhodou • nástup možný ihned
Nabízíme:

• stabilní zamstnání, pºíspvek na obdy
• pracovní smlouvu na dobu neuritou

Kontaktní osoba:
M. Jošt, tel.: 737 229 181, životopisy: mjost@kskbono.cz

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

Lemfeldová
tel. 608 524 973
www.psidomovlukavice
email:
utuleklukavice@seznam.cz

VELIKONOCE
NA TŘEŠŇOVCE
Domovy Na Třešňovce pořádají TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
v úterý 16.dubna 2019 od 8 do 17
hodin v budově domova pro osoby
se zdravotním postižením v Riegrově
ulici v České Skalici. K vidění budou
práce s velikonoční tématikou, voňavé
perníčky i velikonoční dekorace.

Pozvánka
na Cestománii

PŘÍMĚSTSKÝ
P
ŘÍ M Ě STSKÝ
Vše
V š e sp
spor
rto
t o vn
vní
KE
KEMP
SE ZAMĚŘENÍM NA VOLEJBAL
pro děti od 7 do 12 let

Náchod Hamra
22.7. - 26.7. 2019

info tel.: 602 129 332

www.volejbalnachod.cz

HLEDÁ
DOMOV

Denny - Velice temperamentní, živý
a hravý kříženec. Je mu asi rok a je to pejsek většího vzrůstu. Denny bude potřebovat člověka s dostatkem času a energie.

HLEDÁME
MAJITELE

Obecní úřad Zábrodí a Spolek pro sport
a cestování - SPACE Vás srdečně zvou
na XVIII. ročník cestopisných přednášek
a setkání cestovatelů Cestománie. Akce
se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019
od 16:00 v obci Horní Rybníky (budova
Obecního úřadu) Program: 16:00 - Martinik a Dominika – tropické ráje (Petr
Šupich) Letní putování Norskem a Švédskem (Dominik Zerzán), 17:30 - Raná
péče Čechy - informace o terénní činnosti v klientských rodinách (Iva Jungwirthová). Pěšky přes Kavkaz – Od Černého moře ke Kaspickému (Viktorie
Hlaváčková). 19:45 - Divácká soutěž –
losování cen Boundary Waters – aneb
po americko-kanadské hranici na kánoích (Iva Jungwirthová). Na obědě u krále
aneb putovani po Ghaně, Togu a Beninu
(Pavel Černý). Doprovodný program:
Divácká soutěž o zajímavé ceny. Občerstvení s již tradiční ochutnávkou exotické
kuchyně. Vstupné dobrovolné. Výtěžek
z akce bude poskytnut Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – Raná péče
Čechy - poskytovateli sociální služby
rané péče pro rodiny s dětmi s závažným
postižením sluchu.

Určitě přijďte!
To je vzkaz, který Vám posílá firma
„Úsměv“ (žáci 4.C ZŠ Komenského).
Na pobočce České spořitelny v Náchodě pro Vás chystáme „Jarní jarmark“, kde si budete moct nakoupit
krásné nezbytnosti, které jsme pro
Vás vyrobili a které Vám určitě udělají radost. Můžete si ale také dát kávu,
k ní nějakou dobrůtku, kterou pro
Vás máme také připravenou, a u toho
zažít pohodu při našem doprovodném programu. Budou tančit děvčata z naší třídy, zatančí skupina Rond
a také zazpívá skupina MHD (učitelé
z naší školy). Připravena je i bohatá tombola a zcela výjimečná akce
– dražba olympijského a reprezen-

tačního trička plavce Pavla Janečka,
který je nejen náchodským rodákem,
ale také bývalým žákem naší školy.
Prostě 16. 4. 2019 mezi 14. a 17. hodinou na náš „Jarní jarmark“ do České
spořitelny v Náchodě určitě přijďte,
abyste si něco krásného koupili a užili
si s námi spoustu úžasných, pohodových a netradičních zážitků.

Divadelní Olešnice
V obci Olešnice (nyní část Červeného Kostelce) sahají kořeny amatérského divadla až k roku 1886, kdy na podzim byl založen spolek divadelních
ochotníků, který 9. ledna 1887 sehrál dvě jednoaktovky. Zakladatelé tohoto
spolku byli učitelé p. Jan Drahorád a p. Ladislav Andrýs. Své úspěchy zaznamenávali do pamětních knih, které v originálním provedení jsou k vidění v archivu SOKA Náchod. Za svou dobu působení sehrál soubor okolo
340 divadelních her, a to jak z klasického dědictví, tak také čerpal z vlastní
tvorby. Velkou oblibu u souboru měly hry Aloise Jiráska. Kromě klasického
divadla zde nyní provozují i nové loutkové divadélko. Otevřeno bude slavnostně 7. dubna pohádkovou hrou o perníkové chaloupce.
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JUSTÝNKA - asi 2letá fenečka, která žila v nevhodných podmínkách. Z počátku je trochu bázlivá, ale
jinak je moc hodná a milá.

Hledáme majitele této kočičky
nalezené v Náchodě. Je milá,
přítulná, mazlivá. Vypadá
udržovaně. Nechybí někomu?

Mstský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498
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