Příští Echo vychází 10. května 2019
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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

26 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

Pozvánka na školení
pro účetní, ekonomy, auditory,
daňové poradce a odbornou veřejnost
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DAŇOVÝ BALÍČEK 2019
- Novela DPH a Daní z příjmů
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PŘEDNÁŠÍ: Ing. Pavel Běhounek, špičkový lektor a daňový poradce
KDY / KDE: 16.05. 2019 od 9,00 do 14,00 hodin
v přednáškovém sále náchodského Beránku
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OBSAH: Daňový balíček 2019 účinný od 1.4.2019.
Změny v DPH (např. uplatnění nových pravidel pro zaokrouhlování DPH, či novou úpravu doručování daňových dokladů a opravných daňových dokladů). Pozornost bude
zaměřena i na změny v daních z příjmů, a to především na změny, které bude nutné
uplatnit již v průběhu roku 2019. Výklad bude zaměřen na problémy běžné praxe.
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CENA: 1600 Kč + DPH / osoba, přihlášky na www.profitreal.cz
V ceně je zahrnuto občerstvení a materiály v tištěné i elektronické podobě

Do jarně - velikonočního hávu
se oblékají v Náchodě nejen lidé,
ale i hydranty. Naše foto je toho
důkazem (s úsměvem echo)

Na průzkum
Policka
Botanická, geologická i zoologická procházka s Mgr. Kunou za
poznáním lokality Stárkovské bučiny proběhne v Polici nad Metují
25.května. Zájemci o průzkumný
výšlap do této evropsky hodnotné
lokality se mohou přihlásit v polickém informačním centru.
V neděli 14.dubna 2019 se konal závěrečný závod elektro RC modelů 1:10
na parketovém povrchu RC SMYK ČERNČICE. Tradiční domovinou těchto závodů je sportovní hala v Černčicích. Závěrečného osmého závodu se zúčastnilo
27 modelů, z toho dva z Polska. 27 závodníků, z toho 7 juniorů, dalo vzpomenout na standard počtu účastníků běžný zhruba před pěti léty. Jezdci, rozděleni
do jednotlivých skupin, bojovali v kvalifikacích o nejlepší postavení ve finálových
jízdách. Kvalifikace bezkonkurenčně ovládl Ondra Kohoutek, který se do Černčic přijel podívat po dvouleté přestávce. V juniorské kategorii nebylo překvapením vítězství Jonáše Zítka. Zatímco junior Jonáš Zítko udržel TQ a vyhrál, v kategorii dospělých se dokázal s finálovými boji nejlépe vypořádat Milan Křeček
a po zásluze vyhrál. Celkovými vítězi seriálu parketových závodů sezóny 2018
- 2019 se stali David Bednář v juniorské kategorii a Milan Křeček v seniorech.
Blahopřejeme! Miloš Kohoutek

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

WWW.DOMIVO.CZ

Spolek H6
Hilden
V Městské galerii Zázvorka v Novém Městě nad Metují se v termínu
od 23.5. do 28.7. uskuteční jubilejní
výstava prací výtvarníků z německého města Hildenu. Dodejme, že Hilden je dlouhodobým partnerským
městem Nového Města nad Metují.

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
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www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Výstava fotografií

TICHÁ VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na

paní Hanu Balcarovou z Borové,
dlouholetou členku tamního zastupitelstva.
7. května 2019 uplyne 10 let od jejího úmrtí.
Kdo v srdcích žije - neumírá.

VZPOMÍNKA
Dne 28. 4. 2019 uplynuly 4 smutné roky,
kdy nás navždy opustil manžel, otec a dědeček,

pan Miroslav Králíček
z Nového Města nad Metují.
Stále vzpomíná manželka,
syn Petr s Irenou a vnučka Petra

Galerie 102 – Obecní dům v městysu Velké Poříčí zve na výstavu výběru fotografií. Jejich autorem je pan
Milan Hanč. Výstava se uskuteční
WڀUFSNÓOVPELWʏUOBEPʊFSWOB

Koloběžkou
po Asii
V Městské knihovně Egona Hostovského v Hronově se 7. května (od
17.30 hod.) uskuteční cestovatelská
přednáška Marka Jelínka o putování koloběžkou po Asii. Marek se po
projetí Jižní Ameriky rozhodl sám
projet i ostatní kontinenty, a tak se
vydal na netradičním dopravním
prostředku do Asie. Cesta dlouIÈ  LN USWBMB TFEN NʏTÓDʹ  
Vedla přes devět států včetně Indie
a Nepálu.

Pocta fotoaparátu

VZPOMÍNKA
Dne 29. dubna uplynuly 3 smutné roky, kdy
nás tragicky navždy opustil pan
Zbyněk Gebrt z Dolní Radechové.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná přítelkyně Monika

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali Pohřební službě pana
Tomáše Picha za důstojné vypravení posledního rozloučení
s paní Jaroslavou Maršíkovou z České Čermné dne 23.4.2019
a rovněž děkujeme všem, kdo ji na této poslední cestě doprovodili.

pozůstalí

Jako pocta legendárnímu fotoaparátu a českému přesnému strojírenství i optice je jistě myšlena
výstava, které je věnována fotografickému přístroji Flexaret a jeho
výrobě v Meoptě Hynčice. Výstava
probíhá až do 25. srpna ve Výstavní
síni Broumovska (město Broumov).

str.

Tel./Fax: 491 424 522

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 2 450 000,- Kč

Večer plný tance připravil taneční obor
ZUŠ Náchod nejen maminkám k svátku, ale i všem příznivcům tanečního
umění.

CRY BABY CRY kolektiv

*Neděle 12. května v 19.00 hodin
9. představení
v rámci „ZELENÉHO“ abonmá
Neil Simon:

Režie: Martina Krátká
Komedie o tom, jak pět žen
hledá návod na štěstí
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč
*Pondělí 6. května v 19.00 hodin
Legenda české hudební scény

PETR SPÁLENÝ
slaví 75 let!
Speciální host: MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ, která letos oslaví 70 let
Předprodej: www.ticketportal.cz
*Čtvrtek 9. května v 19.00 hodin
VYPRODÁNO!

LUCIE BÍLÁ
a Petr Malásek
Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky
Lucie Bílé za klavírního doprovodu
Petra Maláska.
Těšit se můžete na jedinečný hudební
zážitek v podání toho nejlepšího hlasu
české hudební scény.

VĚZEŇ NA DRUHÉ
AVENUE
Úprava a režie: Vladimír Strnisko
Slavná americká komedie
Vtipná komedie s jiskřivými dialogy
a dramatickým spádem groteskních
i tragických situací.
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč
*Pondělí 13. května v 19.00 hodin
Festival Náchodská Prima sezóna
uvádí koncert kapely

minus123minut
Síla kapely spočívá především
v živých energických koncertech, které
jsou z velké části tvořeny improvizací.
Propojují žánry jako jsou soul, groove,
jazz, blues, funky či world music.
Předprodej již probíhá
Vstupné: 100 Kč

*Pátek 10. května v 17.00 hodin
ZUŠ Náchod vás zve

*Úterý 14. května v 10.00 hodin
Festival Náchodská Prima sezóna
uvádí divadelní představení pro školy

PRO TEBE…

Chutilo vám, páni?

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).

Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................ 449 000,- Kč
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ................................... 1 090 000,- Kč
Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ........................... 2 800 000,- Kč
Komerční objekt se třemi byty s parkováním v Náchodě – Malé Poříčí ............................ 2 690 000,- Kč
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva ............................. 1 290 000,- Kč

KVĚTINOVÝ DEN
Také v tomto roce se uskuteční jako
součást mezinárodní kampaně proti
rakovině za zlepšení léčby a výzkumu
nádorových onemocnění ve středu dne
15. května již 23. ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový den s označením
ɇFTLâEFOQSPUJSBLPWJOʏ"LDFKF
zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině a na prevenci před
rizikovými faktory, spolupodílejícími se
na nádorových onemocněních. Účelem
sbírky je preventivně působit na širokou
veřejnost prostřednictvím informací
v letácích a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj
proti rakovině, na nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických
pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických
pracovišť. Tradičním symbolem sbírky
je žlutý květ měsíčku lékařského, barva
stužky u kytiček bude letos meruňková.
Kvítek bude opět nabízen za minimální příspěvek 20 Kč. Hlavním tématem

sbírky a letáků bude tentokrát prevence
nádorového onemocnění plic. V našem
regionu se Květinovému dni dlouhodobě věnuje Liga proti rakovině Náchod,
která již více než 20 let působí v oblasti prevence a podpory nemocných.
V tomto roce došlo ke změně její adresy,
nově sídlí v Pražské ulici 1759 (areál Hamra). Díky její spolupráci s 15 středními
školami a skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka,
Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska
jsme oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde má Květinový den každoroční širokou podporu veřejnosti. V celostátní statistice se v loňském roce mezi
57 organizacemi umístila náchodská
LPR na vynikajícím 5. místě jak v počtu prodaných kytiček, tak i v celkovém
výtěžku Květinového dne! Šíření zásad
prevence rakoviny je naším hlavním
cílem, pomozte prosím 15. května i vy!
MUDr. Vladimír Müller,
Liga proti rakovině Náchod

Po zemích
vzdálených
Obrazy jaroměřského malíře Alexe Gabriela můžete nově zhlédnout v prostorách Krkonošského centra enviromentálního vzdělávání „Krtek“ ve Vrchlabí.
Výstava s názvem Po zemích vzdálených
představí jeho díla současně s tvorbou
Faheda Ashtara. Zatímco pro obrazy
Alexe Gabriela je charakteristická jeho
fascinace mořem, dílo Faheda Ashtara
spojuje kombinaci arabské kaligrafie
a abstrakce. Výstava v „Krtku“ potrvá
do 25. června. (otevřeno každé úterý
od 15 do 17 hodin), jindy po domluvě.
(foto z vernisáže výstavy)
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*Sobota 4. května v 19.00 hodin
9. představení v rámci
„MODRÉHO“ abonmá
Švandovo divadlo na Smíchově
Sabina Krátká:
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Autor: Pavol Seriš
Pohybová komedie jednoho herce
z podivného světa restaurací a číšníků. Během představení odehraje herec
více než 20 různých charakterů. Jelikož
používá minimum rekvizit, počítá s aktivní představivostí diváka. Autorská
inscenace je směsí fyzického divadla,
pantomimy, absurdity a tance. Vzešla
ze spolupráce s režisérem Arnoštem
Goldflamem.
Vstup zdarma
Úterý 14. května v 19.00 hodin
VYPRODÁNO!
Divadlo Ungelt

Keith Huff: DEŠTIVÉ DNY
Výprava a režie: Janusz Klimsza
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Americké drama o síle přátelství spojující prvky kriminálního
příběhu a hry
*Čtvrtek 16. května v 18.00 hodin
Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma „O zaniklých místech Náchodska“
Besedovat s vámi bude Bc. Richard
Švanda.
Vstupné: 50 Kč
*Pátek 17. května od 9.00 hodin
Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana v Náchodě

a Náchodská Prima Sezóna Vás zvou na

X. ročník HUDEBNĚ
- DIVADELNÍHO
FESTIVALU
pro žáky speciálních škol Královéhradeckého regionu s mezinárodní
účastí
Vstup pro vážné zájemce v omezeném
počtu na balkón možný.

www.beraneknachod.cz
Cantores Cantant, Kolín
(pěvecký sbor ZUŠ Fr. Kmocha)
sbormistr: Jakub Hrubý
Vstupné: 90 Kč, 80 Kč, 70 Kč
*Čtvrtek 30. května v 18.00 hodin
Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma „Operace
Bricha – útěk Židů z Evropy
a Náchod“

*Středa 22. května v 10.00
hodin a ve čtvrtek 23. května
v 8.30 a v 10.00 hodin

Besedovat s vámi bude
Bc. Richard Švanda.
Vstupné: 50 Kč

HRA KOUZEL A MAGIE
- Pavel Kožíšek

*Pátek 31. května ve 20.00 hodin

Pojďte si hrát na kouzelníky jako Harry
Potter a naučíte se mimo jiné také sami
kouzlit! V roli kouzelnice se představí modelka Hana Mašlíková nebo
Martina Dvořáková. Po představení je
v případě zájmu možné také pro děti
uspořádat autogramiádu.
Vhodné pro děti do 12 let
/nejen pro děti/
Vstupné: 50,-

Herci Pavel Liška, Jan Révai
a režisér Hynek Bernard
Beseda „VANDRÁCI“ nejen
o motorkách, ale také o tom,
co se do televize nevešlo.
Vstupné: 300 Kč

*Úterý 28. května od 19.00 hodin
10. koncert ab. cyklu - skupina „K“

CAMERATA NOVA
NÁCHOD
Komorní orchestr Slávy Vorlové,
Náchod
dirigent: Josef Vlach

VANDRÁCI
VAGAMUNDOS

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
t.*$/ÈDIPE UFMڀڀ
t*$)SPOPW UFMڀڀ
t*$/.ʏTUPO.FU UFMڀڀ
t*$ɇFSWFOâ,PTUFMFD UFMڀڀ
t3*$ɇFTLÈ4LBMJDF UFMڀڀ
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení
OBڀUFMڀڀWTUVQ[EBSNB
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www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Nová sociální lůžka zvýší kapacitu
sociálních služeb v kraji
Zákon č.108/2006 Sb. hovoří
v jednom ze svých paragrafů o sociálních lůžkách, která jsou službou
poskytovanou ve zdravotnickém
zařízení pacientům, kteří již nevyžadují klasickou lůžkovou péči. Zároveň však jejich stav vyžaduje péči
jiné osoby
Motto: Pokud se chceš pozvednout, pozvedni někoho jiného
(Brooker T.Washington)
Sociální lůžka řeší přechodnou
dobu, než se u konkrétního člověka
podaří zajistit jeho sociální situaci
například odchodem do domácího prostředí či domova pro seniory.
„Systém zdravotnické péče v Královéhradeckém kraji musíme vždy vnímat
v jeho propojení se sociální kvalitou života a zajištění důstojných podmínek
pro člověka i v situaci, kdy už je me-

dicínsky zvládnutý akutní problém, se
kterým se do zdravotnického zařízení
dostal“, vysvětluje Ing. Aleš Cabicar,
náměstek hejmana KHK s gescí pro
zdravotnictví. Stávající nabídka kapacity sociálních lůžek v našem kraji
již přestává stačit poptávce. Z toho
důvodu dochází k rozšíření této
kapacity realizací stavebních prací
v objektech v Jaroměři a Broumově.
Například v již zmíněné Jaroměři
vznikne (nákladem 2 699 703,-Kč)
nově kapacita sociálních lůžek až pro
17 klientů. Důležitým důsledkem
bude uvolnění kapacit na akutních
lůžkách a usnadnění ukončení některých hospitalizací. „Pro mě je navýšení počtu sociálních lůžek dalším
krokem k naplnění vize komplexního
poskytování zdravotnické a sociální
péče v Královéhradeckém kraji jako

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Moto víkend
V areálu kempu Brodský u Červeného Kostelce proběhne v termínu od 24. do 26. května moto
víkend. Příznivci jednostopých vozidel se mohou těšit na vystoupení
živých kapel, jízdu zručnosti i spanilou jízdu po okolí.
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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

%.%2'%4)#+¥/+¥.+/
Vážení a milí čtenáři,

veřejné služby, jejímž společnými jmenovateli jsou vysoká odbornost lékařské péče i zajištění lidské důstojnosti
v následné etapě sociální potřebnosti.
Pokud se chceme jako společnost či
krajská komunita pozvednout na další kvalitativní úroveň, musíme umět
pozvednout ty, kteří to naléhavě potřebují“, uzavírá náměstek Cabicar.

V tomto roce si naši zákazníci užívají
těchto cen energií.
Plyn : 496,-Kč/MWh se stálou měsíční platbou 0,-Kč
Silová elektřina : 899,-Kč/MWh se stálou měsíční platbou 0,-Kč

V roce 2020 si naši zákazníci budou
užívat těchto cen energií.
Plyn : 549,-Kč/MWh se stálou měsíční platbou 0,-Kč
Silová elektřina : 999,-Kč se stálou měsíční platbou 0,-Kč

V roce 2021 si naši zákazníci budou užívat ceny plynu
549,-Kč/MWh se stálou měsíční platbou 0,-Kč.
Všechny výše uvedené ceny bez DPH.

Jedná se o nejnižší ceny v této republice na uvedená období.

Samozřejmě výše uvedené ceny na rok 2020/2021
máme i pro naše nové zákazníky. Jen upozorňuji, že
cenu plynu 549,-Kč/ MWh se stálou měsíční platbou
0,-Kč máme již ne více než pro 300 nově příchozích zákazníků.
Doporučujeme Vám si na našem webu www.j-e-s.cz bez registrace spustit
naši kalkulačku pro porovnání.
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

30. ročník pochodu Václavice
Havlovice letos s parním vlakem!

Basketbalisté postoupili do 2. ligy
Náchodští basketbalisté TJ SPŠS
Náchod ovládli Final Four v Trutnově a zajistili si postup do 2.ligy. Nejdříve se v sobotním semifinále utkali
s Novou Pakou a zdaleka nebyli favority tohoto mače. Od začátku se
dostala Paka do mírného vedení a 1.
čtvrtinu ovládla v poměru 15:11,
ve druhé desetiminutovce se Náchodu dařila střelba, dali pět trojek
a poločas byl příznivý 39:29, bohužel
po kolapsu ve 3. čtvrtce byl stav zápasu osm minut před koncem 63:48
pro Paku, která byla na koni. Od této
chvíle se Náchodu podařila neobvyklá bodová smršť, když za 8 minut dali
34 bodů a ve tvrdém a vyhroceném
konci utkání zvítězili 82:78 a postoupili do nedělního finále, ve kterém

narazili na domácího favorita z Trutnova, který porazil ve 2. semifinále
Turnov rozdílem více jak padesáti
bodů.
V neděli ve finále se náchodští
v průběhu 1. desetiminutovky dostali do vedení a tuto ovládli v poměru
19:14, v další části si Náchod díky
velké bojovnosti, nasazení a zónové obrany udržoval mírně navrch
a poločas pro něj skončil příznivým
skórem 36:27. Vstup do druhého
poločasu vyšel lépe domácím, vyrovnali na 39:39, ale to bylo z jejich
strany vše, poté se hosté opět dostali do mírného vedení, které dotáhli
do vítězného konce 62:57 a mohly
vypuknout velké oslavy nečekaného
a historického úspěchu tohoto týmu,

BĚŽÍME S VóCé-čkem
Volejbalové centrum nad Metují pořádá již třetím rokem dobročinný běh „Běžíme s VóCé-čkem“,
jehož výtěžek bude věnován stacionáři NONA 92, o.p.s. Máte-li chuť
podpořit dobrou věc a zároveň si
zpříjemnit květnovou neděli trochou pohybu, přijďte v neděli 19.
5. na nádvoří hotelu Rajská zahrada v Novém Městě nad Metují, kde
v 11:45 bude protržena prvními
účastníky startovní páska. Samotná
registrace bude probíhat již od 11
hodin. Můžete si zvolit nejen délku

trasy (cca 5,5 km a 3,5 km – pro děti
a nenáročné běžce) ale i to, jakým
způsobem úsek absolvujete, zda
půjdete či poběžíte. V cíli bude pro
děti přichystán doprovodný program a zároveň proběhne slosování
všech zúčastněných o krásné poukazy věnované generálním partnerem,
Hotelem Rajská zahrada. Více informací najdete na www.volejbal-nm.
cz a FB volejbal.novac. Snad bude
i počasí přát - Těšíme se na Vás!
Za Volejbalové centrum
Monika Richterová

ve složení Prouza, Čermák, Sarpong,
Martinec, Tondr, Vaněček, Chvojka, Klimek, Pavlů, Hubka, Poprašič,
Pavlišta, Hátle.
Velký dík patří fanouškům, kteří
ve finále v hojném počtu mohutně
podpořili náš tým, všem funkcionářům a sponzorům, bez kterých by
tento tým mužů již dávno zanikl.
Sponzoři týmu: HOTEL TOMMY, LK AUTOSERVIS spol.s.r.o.,
Kancelářská technika Laštovic, AUTOTEST-TKMV s.r.o., ELEKTRO
Drapač s.r.o., ATAS elektromotory
Náchod a.s., ATM CZ a.s., Stavebniny DANTON, Autoprodej Rohan
spol.s.r.o., Tapety Šolín Náchod.
Předseda oddílu
Pavel Prouza

Odjezd parního vlaku
z Náchoda v 9:10
11.května se koná 30,ročník
pochodu Václavice a pořadatelé
z Modré Střelky Náchod a Sokola
Havlovice se rozhodli zopakovat
jízdu historického parního vlaku, který jel i při prvním ročníku
12.5.1990. Vlak doplní tradiční
trasy pro pěší a cyklisty, účastníci
se mohou projet ze stanice Jaroměř přes Václavice do Náchoda
a Červeného Kostelce. Odpoledne
se vlak vrací stejnou cestou zpět
do Jaroměře.
Účastníci pochodu i ti, kteří se
chtějí jen projet historickým vláčkem mohou nastoupit kdekoliv
po jeho trase a pokračovat z jednotlivých zastávek trasou pochodu přes kontrolu ve Slatině nad

Přečetli jsme za Vás…
Lyžařská sezóna 2019
v Novém Hrádku
Po mnoha sezonách bez sněhu
se ta letošní vydařila, i když netrvala dlouho. Na Panské stráni se
lyžovalo v celém areálu od 4. ledna
do 16. února. Potom jezdil ještě oddíl na nové sjezdovce vedle vleku
a poslední trénink byl 23. února.
Sněhová vrstva vlivem několika
oblev, ale včasných zámrzů obdivuhodně odolávala i smýkajícím
lyžařům. Rolba jezdila dle potřeby

a dostala potřebnou, dlouho odkládanou údržbu. Celou sezonu
fungoval vlek bez závad. Stráň by
letos vydržela mnohem větší nápor
lyžařů, ale ti si po těch mizerných
zimách odvykli na Hrádek jezdit.
Kdo přijel, byl spokojen, protože
tak členitý terén se málokde najde.
Ve službách na vleku, v pokladně
a na rolbě se vystřídalo 52 dobrovolník ů a všem je nutno poděkovat. Za celou dobu nebyl v areálu
žádný úraz. (Frymburské ozvěny
1/2019)

Úpou, hrad Vízmburk do Havlovic.
Z Červeného Kostelce vede i dětská trasa Rytířskou stezkou na Vízmburk a do Havlovic.
Na kontrole ve Slatině bude připraveno občerstvení, zahraje kapela Domamazec, na Vízmburku
budou kromě občerstvení k vidění
historické postavy a v Havlovicích
ve sportovním areálu ukázka techniky úpických hvězdářů.
Veškeré informace k pochodu,
podrobný jízdní řád parního vlaku,
jízdné, mapky tras a vše ostatní najdete na www.vaclavice-havlovice.
cz
Přijďte s námi oslavit 30.ročník akce Václavice Havlovice!

Noc kostelů
I v Broumově proběhne 24.
května tradiční akce Noc kostelů.
Pořádá ji město Broumov ve spolupráci s Římskokatolickou farností Broumov. Proběhne formou
koncertů ve svatostáncích. Chybět
nebude ani možnost prohlídky fresek na broumovské faře. Akce se
týká tamních kostelů sv. Ducha, sv.
Petra a Pavla, dřevěného kostelíka
Panny Marie.
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Olivie má svůj první koncert

Inzerujte v Polsku
602 103 775

Rodačka z Náchoda Olivie
Žižková vystoupí 17. května
v Praze na svém prvním oficiálním koncertě.
„Po politickém zaškatulkováním jsem pochopila, že už
si v Čechách asi nepípnu. Takže jsem se intenzivně věnovala focení a smířila se s tím, že
jednou pro vždy se zpíváním
končím. Zvrat však nastal poté,
když mě můj fotograf a učitel
focení v jednom začal „hecovat“ a přesvědčovat, abych se

MV č.34/2016 Sb.

4

zpíváním nekončila. Nazpívala
jsem tedy romantickou písničku
a ta se moc líbila. Složila jsem
další, moje textařka začala posílat opravdu krásné texty, až to
dalo téměř na celý koncert. No
a pak najednou přišel můj manager s tím, že v květnu budu mít
svůj první koncert v Praze. Když
jsem viděla vstupenky, plakáty
a reklamu, která se kolem točí,
nevěřila jsem vlastním očím,“
říká pro noviny ECHO Olivie
a současně zve na svůj koncert
i náchodské fanoušky.

PŘIJMEME
UKLÍZEČKY
pro pracoviště v Náchodě

Nabízíme:
t
t
t
t
t

Jednoduchou práci určenou pro invalidní důchodce
Mzda od 7 120,-/měsíc
Pouze odpolední směny / 4 hod. denně
Víkendy a svátky volné
Výplata mzdy v pevných termínech
a to na účet nebo složenkou
t Zázemí stabilní a specializované ﬁrmy
t Odměny dle vykonané práce
t Možnost bezúročné půjčky

Požadujeme:
t Čistý trestní rejstřík
t Důslednost, spolehlivost, vstřícnost

Zájemce žádáme o zaslání životopisu na
e-mail: veronika.durcova@vkus-bustan.cz
recepce ﬁrmy tel.č. 725 466 606

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením na pozice
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

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

chemické výrobní družstvo, významná společnost v oblasti
výroby a prodeje kosmetiky a nátěrových hmot

KARNEVAL ZŠ
PAVLIŠOVSKÁ – BABÍ
Není karneval, jako karneval! Ten
babácký byl letos plný humoru. O
program se nám totiž starali kutilové, Pat a Mat. V úvodu se děti pobavily nad pokusem Pata a Mata vyrobit si rámeček k fotografii. Protože
se jim příliš nedařilo, byli všichni
zapojeni do dalších stavitelských
soutěží. Natírali plot, zatloukali
hřebíky, nebo stavěli kvádr. Dětem
i rodičům se dařilo mnohem lépe,
proto byli za vše sladce odměněni.
Po celé odpoledne se tančilo a nikomu se nechtělo domů. Všechny
děti si odnesly krásné dárky, o které se postarali rodiče. Děkujeme!
Kolektiv ZŠ Babí

se sídlem v Novém Městě nad Metují
hledá uchazeče na pozici:

VEDOUCÍ PRODEJNÍHO SERVISU
Náplň práce:

 kompletní odbyt výrobků kosmetiky a nátěrových hmot
 evidence poptávky a odběratelů
 koordinace prodeje, jednání s odběrateli, nabídka výrobků
 sledování odbytových nákladů a ukazatelů
 příprava akcí na podporu prodeje
 řídí pracovníky prodejního servisu, expedice a prodejny

Požadujeme:

 min. SŠ s maturitou
 praxe v obchodním oddělení vítána
 obchodní dovednosti, komunikativnost, odpovědnost
 řidičský průkaz

Nabízíme:

 pracovní poměr na dobu určitou



/ zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou/
společnosti s dlouholetou tradicí
 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravenky
 zázemí

Nástup: dle dohody

Profesní životopis zasílejte na adresu: lambertova@detecha.cz
personální oddělení: tel.: 491 477 133
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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:
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Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Na Chocholouši, Hronov | www.alkalisrezidence.cz

VOLEJBALOVÝ KEMP
SE VŠESPORTOVNÍ TEMATIKOU

KDY?

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

Nejrychlejší
půjčka
BEZ
ELE
RUČIT

8.-12. čer vence 2019 (denně 8.00-16.00)

PRO KOHO?

1. až 4. třída

PROGRAM?

minivolejbal, gymnastika,
lezení, atletika a další akční aktivity

PŘIHLÁŠKY?

www.volejbal-nm.cz

INFORMACE?

Roman Ptáček, 603 863 891

(od září )

CENA 1650 Kč

peníze na cokoliv
vyplacení do 24 hodin

Hotovostní půjčky
do

70.000,- Kč
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13.–17.
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s Ondřejem
Kepkou

www.expresscash.cz
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XXX 317
XXX 668
XXX

NĚMČINA
překlady
a tlumočení

DIVADLO | LITERATURA | FOTOGRAFIE
HUDBA | WORKSHOPY | FILM
VÝSTAVY | KONCERTY

tel.: 603 440 969

www.primasezona.cz
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SOUKROMĚ
BYTY

*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
*Pronajmu dlouhodobě byt
2+1, 50m2 ve zděném revitalizovaném BD v centru
Náchoda, nezařízený, pouze
kuch. linka, sporák, vest. skř.,
vytápění + TUV dálkově, výhledy: řeka, zámek. Nájem +
energie 10.000,- Kč + kauce,
k nastěhování od 06/2019.
Tel: 602 150 836

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

ROZUMNĚ
ná kauce 16 tis. Kč. Volný
od 1.7.. TEL.: 604 98 38 44
*Koupím dům nejlépe řadovku v Náchodě, nabídky
prosím na tel. 608 519 126
*Prodám zahradu s podsklepenou chatou, 600 m2
v obci Dolní Rybníky, voda
užitková, WC chemie, zastávku BUS v místě, cena 435 tis.
Kč. NE RK. TEL.: 603 511 861
do 19 hodin
*Koupím les s pozemkem.
Stáří ani výměra nerozhoduje. Platba hotově. Horší stav
nevadí. 773 585 290
*Prodám chalupu na Machovsku nejvyšší nabídce. Tel.
774 639 013
NEBYTOVÉ PROSTORY

776 622 777

www.realitytichy.cz
*Pronajmeme
dlouhodobě byt 1+1 44 m2 v Náchodě
„u nemocnice“, ul. Zelená,
v 6. poschodí s balkonem
a výhledem do přírody. Volný
od června 2019. Cena včetně
elektřiny 6000,-Kč + kauce
6000,-Kč. Tel. 776 242 682
*Prodám družstevní byt
v Náchodě 3+1 po rekonstrukci, zanechám zánovní
kuchyňskou linku na míru
a některé další bytové doplňky. Cena dohodou. Tel.
604 27 47 06
*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
*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
NEMOVITOSTI

*Koupím chatu okolo Náchod, Běloves, Dolní Radechová, Horní Radechová do 1.000000,- Kč Tel:
777176507
*Hledám pronájem garáže v ulici DOBROŠOVSKÁ
v Náchodě. Preferuji dlouhodobý pronájem popř. s možným odkupem v budoucnu.
TEL.: 601322634
*Pronajmu RD 3+1, 100
metrů od přehrady Rozkoš
v obci Spyta s velkou zahradou a hospod. budovami,
možnost chovu zvířat, nájem
9000,-Kč + energie. Vrat-

*Prodám nebo pronajmu
výrobní a skladové prostory
na Novém Hrádku. Více informací na tel.774 224 446
*Od září 2019 pronajmeme
prodejnu v Náchodě na Kamenici. Bližší informace
na tel. 606 789 999
*Pronajmu nebytové prostory cca 30 m2 se soc. zázemím u Kina Vesmír v Náchodě. Volný od 1.6.19. Nájem
5000,-Kč + energie. TEL.
777 325 910
PRODÁM

*Prodám dřevěnou patrovou postel s úložným prostorem. Cena 2.000 Kč. Tel.607
744 038
*Prodám starožitnou kovářskou kovadlinu, váha
100 kg. Cena 7.000 Kč. Tel.
604 866 378
*Prodám kameny na zahradu, k jezírkům apod.. TEL.:
602 145 222
*Prodám velmi levně kvalitní pánské obleky a košile
téměř nenošené. Velikost 4650. TEL.: 604 699 888
*Prodám netřesky, kvetoucí afrikány, sazenice rajčat,
okurek a cuket od 10 Kč/ks.
Tel.:608 024 140 po 14. hodině
*Eliptický
trenažer
HOUSEFIT
MOTIO 80iTrain v záruce.
Možnost připojení iPhone/
iPad HRC režimy, jako nový.
8.000 Kč. Tel.: 774 180 060
*Prodám dřevěné brikety,
levně. TEL.: 774 308 086
*Prodám suché palivové dřevo, smrková kulatina v délkách 3m, cena
600,-Kč/m 3, Hronov tel.
602 428 288
*Prodám palivové dřevo
500Kč/m3. Tel: 733 644 249
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

*Prodám palivové dřevo
v metrech, půlmetrech – jasan, olše. 900,-Kč za rovnaný metr. TEL.: 776 327 208
KOUPÍM

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

*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
*Prodám zimní pneu GOODYEAR ULTRA GRIP
9.205/55R16.91H jeté jeden
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měsíc. Komplet cena 3500,Kč. TEL.: 777 735 666
RŮZNÉ

* SEČENÍ TRÁVY. Tel.
606 312 337
*Převedu záznamy z videokazet na DVD nebo Flash
disk. Levně. Tel. 777 554 484
*Hledám
brigádníka
na stěhování a montáž nábytku, dlouhodobě, Náchod. TEL.: 608 480 700
*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
DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Na letní brigádu
do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice

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.

HROMOSVODY
Montáž, Opravy
Revize
Tel. 776 543 988

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

*Daruji koťátka začátek
května. Studnice 739 433 396

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

Přivýdělek

HYDROIZOLACE

Hledáme spolehlivého
distributora novin ECHO

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

pro Nové Město nad Metují – Krčín
Více info na tel. 602 103 775
(SMS – zavoláme zpět)
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

RESTAURACE v NÁCHODĚ

přijme do kuchyně ženu
na pomocné práce
Výhodná pracovní doba
a ﬁnanční ohodnocení.
Tel. 602 402 085

SVAŘOVANOU PVC FÓLII

Tel.: 608 10 38 10
Koupím vše, co se týká legií
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

TEL.: 722 907 510
Koupím knihy

Přijmeme zručnou pracovnici
pro tvorbu papírových šablon textilních
výrobků. Ideální pro domácí práci
jako přivýdělek.
Zkušenosti z textilní výroby výhodou.
Telefon 777 737 124

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

PO

ZĩSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

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

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.

Vzorná reprezentace náchodské házené
V sobotu 13.4.2019 se hráči náchodské házenkářské přípravky zúčastnili mezinárodního Jarního turnaje v mini házené v Telnici u Brna.
Hráči Náchoda byli rozděleni
do dvou týmů na Náchod A (ročník 2010) a Náchod B (ročník 2011
a mladší). Pro většinu hráčů z týmu
Náchod B to byla první opravdu velká zkouška házenkářských doved-

ností. Turnaje se pravidelně účastní
nejlepší týmy z Moravy, Čech doplněné o týmy ze Slovenska. Letošního
turnaje se zúčastnila družstva Dukly
Praha A a B, Sokolnice, Velké Bystřice, domácí Telnice, Náchod A a B a ze
Slovenska družstva z Malacek a ŠKP
Bratislava.
Při hracím systému každý s každým
na týmy čekalo osm těžkých utkání.

Zajistíme roznos letáků
do schránek.
Tel. 602 103 775
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
Lednice, vysavače, fritézy, mikrovlnky, odsavače par, konvice,
elektroinstalační materiál, prodlužováky, vařiče a další.
Absolutní výprodej vánočního osvětlení, topidel, žárovek
a zářivkových trubic.
é
Bazénová chémie a příslušenství až -60%
Sáčky a náhradní díly do vysavačů až -70%

Velk ní
stev
množ y
slev

Prodejna elektro na rohu Běloveské a Žižkovy ulice 955
Náchod, vedle restaurace sport. Tel. 602 790 044,
kposepny@seznam.cz

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

Michal ŠKORPIL

VHUYLVRVREQtFKDGRGiYNRYêFKYR]Ĥ)25'
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NRPSOHWQtVHUYLVNOLPDWL]DFt
SQHXVHUYLV

ýHVNRVNDOLFNi1iFKRG7HOPLFKDOVNRUSLO#WLVFDOLF]
www.ford-skorpil.cz

Družstvo Náchoda B při své velké
premiéře na velkém turnaji rozhodně nezklamali a ve všech utkáních
poctivě bojovali proti často větším
a zkušenějším protihráčům. Na turnaji obsadili nakonec krásné osmé
místo.
Zkušenější tým hráčů Náchoda A jel na turnaj s cílem poprat se
o mety nejvyšší a svůj cíl postupně
plnil. Ve všech svých utkáních své
soupeře s náskokem porazil a jen
z utkání s domácí Telnicí odešel poražen o jediný gól. Na turnaji tedy
obsadil velmi krásné druhé místo
a domů do Náchoda si kromě sladkostí přivezli medaile a krásný pohár.
Všem hráčům patří velký dík
a pochvala za odvedené výkony
na hřišti a vzornou reprezentaci
města Náchoda a oddílu náchodské házené. Znovu potvrdili, že jsou
velkým příslibem pro rozvoj házené
v Náchodě. Rovněž velký dík patří
všem rodičům, kteří nás na turnaj
doprovázeli a hráče podporovali.
V Náchodě nám opravdu funguje
naše Handball family.
PV
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Jaro je tady – a svět je veselejší. I ECHU se „s úsměvem startuje“ z expediční rampy tiskárny UNIPRINT v Rychnově nad Kněžnou.

Dopravní
komplikace
v Náchodě
Z důvodu výstavby nového propojení ulic Raisova a Parkány a nutné úpravy křižovatky ulic Parkány
a Poštovní (za Masarykovým náměstím) v Náchodě došlo 2019 k částečné uzavírce ulic Parkány a Poštovní.
Z ulice Parkány není možné odbočit
na Masarykovo nám. a do ulic Hronova a Krámská, pro příjezd bude
nutné využít ulici Tyršova a Masarykovo náměstí. Výjezd z Masarykova
náměstí a ulic Horova a Krámská
bude umožněn pouze vlevo a pak ulicí Volovnice na okružní křižovatku
„Itálie“. Ulice Parkány bude v prostoru křižovatky jednosměrná od ulice
Riegrova do ulice Volovnice. Z ulice
Hurdálkova bude možné vyjet pouze ulicí Volovnice. Omezení potrvá
do 30. června.
Další komplikace jsou na železničních přejezdech u Kauflandu a u Běloveské zastávky, které jsou pro automobilový provoz uzavřené a řidiči
musí jet až na kruhovou křižovatku
„U Itálie“ téměř v centru Náchoda.

Gynekologická
ambulance v Náchodě
přijme na částečný
úvazek

zdravotní sestru.
Kontakt:
+420 604 296 572
po 17. hod.
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Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci

odborný pracovník / odborná pracovnice
územního plánování

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
z
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem
a má v ČR trvalý pobyt
z
dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
z
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Kvaliﬁkační požadavky
z
autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování nebo bez speciﬁkace oboru, nebo
z
vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
z
vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování
nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, nebo
z
kvaliﬁkační požadavky dle § 24 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (vyšší odborné
vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, stavební směr výhodou)
Další požadavky
z
znalost zákonů č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, č.128/2000 Sb., o obcích
a č. 500/2004 Sb., správní řád, v platných zněních
z
praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě výhodou
z
zkouška ZOZ v územním plánování výhodou
z
znalost správního řízení výhodou
z
dobrá znalost práce na PC
z
komunikační schopnosti
z
řidičský průkaz sk. B
Nabízíme
z
pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD, RD)
z
nástup do pracovního poměru dohodou
z
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9.platová třída)
z
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy
Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny
na úřední desce MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 10.05.2019.

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 5. 2019 r.

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

www.novinyecho.cz

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

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

PŘÍMĚSTSKÝ
P
ŘÍ M Ě STSKÝ
Všesportovní
Vše sp o rto vn í
K
EMP
KE
SE ZAMĚŘENÍM NA VOLEJBAL
pro děti od 7 do 12 let

e-mail: echo@novinyecho.cz

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Venkovské
prodejny si polepší
Do krajského programu Podpora provozu prodejen na venkově
podaly obce na přelomu prosince
a ledna 63 žádostí za 2,5 milionu
korun. Drtivá většina z nich splnila podmínky a kraj jim přidělí
podporu v požadované výši. Navíc již v dubnu otevře druhé kolo,
v rámci kterého bude možné podávat žádosti do 13. května. Další
žadatelé tak mají šanci. V prvním
kole uspěly z náchodského okresu obce Hořičky, Jetřichov, Vlkov,
Lhota pod Hořičkami, Martínkovice, Horní Radechová, Jestřebí,
Suchý Důl, Rychnovek, Česká Metuje, Božanov, Říkov a Velké Petrovice. Dotace se pohybuje od 25.000
do 50.000 Kč a celkem činí pro
těchto 13 obcí 567.700 korun.
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz
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Náchod Hamra
22.7. - 26.7. 2019

info tel.: 602 129 332

www.volejbalnachod.cz

„Soutěžní sezóna je dlouhá a my ji máme dobře
nastartovanou“ říká trenérka Jana Michelová

Průmstav Náchod s.r.o. přijme profese:

z
řidič sk. B+C na automobil LIAZ bez přívěsu
z
zedník
z
tesař
na stavby v okrese Náchod a Trutnov
Nabízíme:
z
5 týdnů dovolené
z
pracovní poměr
na dobu neurčitou
z
odměny při pracovních
a životních jubileích
z
stravné
z
jednosměnný provoz

Komentovaná
vycházka
Muzeum Náchodska připravilo
na 18. května (od 14 hodin) komentovanou vycházku s názvem „Taky
jsme žili v Hronově“. Zavede vás
na místa v Hronově, kde žili židovští
obyvatelé, které v době druhé světové války smetla vlna holocaustu.

Nástup možný ihned.
Další informace
na tel. 491 433 286
www.prumstavnachod.cz

Trenérka a předsedkyně sportovního klubu Stepík Nové Město nad
Metují zhodnotila na začátku soutěžní sezóny 2019 své svěřenkyně
a jejich výkony.
„Připravili jsme pro novou soutěžní sezónu devět soutěžních týmů
ve všech věkových kategoriích. Náš
nejmladší tým má za sebou úspěšnou
soutěžní premiéru na soutěži v Nymburku, ze které přivezl zlatou medaili.
Také ostatní týmy již zahájily na regionálních i celostátních soutěžích a vedou si velmi dobře. Jen o víkendu 13.
– 14. 4. jsme na soutěžích vybojovali
4 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Soutěžíme v kategorii Fitness
týmy, Aerobic Show a Street Dance.
Do června, kdy soutěžní sezóna končí, nás čeká velké množství soutěží,

ale již teď si troufnu říct, že máme
tuto sezónu dobře nastartovanou“
říká Jana Michelová.
Co připravuje Stepík na jaro a léto
2019 a na co se mohou příznivci tohoto klubu těšit?
„V sobotu 18. 5. 2019 pořádá Stepík v Náchodě celostátní soutěž v pódiových skladbách pod názvem Bohemia Aerobic Tour. Je to páté kolo
postupové soutěže týmů v různých
druzích pódiových skladeb. Každoročně se na tuto soutěž sjíždí až 1000
dětí a mládeže z celé ČR. Chtěla bych
pozvat všechny příznivce tohoto
krásného sportu, ať se přijdou do házenkářské haly Na Hamrech podívat. O letních prázdninách nabízíme
dětem příměstské tábory „Správné

holky v pohybu“ a Taneční tábor, více
informací najdete na www.stepik.eu.
Ještě otázka, jak je to s případnými
zájemci o aerobik a tanec ve Stepíku?
„Stepík stále přijímá nové děti
do jednotlivých kroužků, hodin i soutěžních týmů. Zájemci mají možnost
přijít se během měsíce května na jednotlivé hodiny podívat, případně si
cvičení a tanec zkusit a přímo v tělocvičně se domluvit. U soutěžních
týmů je již třeba talent, který zhodnotí trenérky“ dodává Jana Michelová.
„Zároveň bych vám chtěla všem
poděkovat za podporu, kterou nám
projevujete, a věřím, že i nadále zůstanete s námi!“

HLEDAJÍ DOMOV

Letní kino
Divácký trhák si pro vás připravilo letní kino v Hronově (v parku
A. Jiráska). Ve středu 19. června
bude promítat (od 21.50 hod.) film
Bohemian Rapsody o frotmanovi
kapely Queen, jehož jméno netřeba
asi připomínat.

Kájík se našel společně se sestřičkou Kačenkou na zahradě jednoho domku, opuštění, evidentně nechtění. Oba jsou asi roční sourozenci, takže ještě hravá odrostlá koťata. Jsou z počátku bázliví, ale na mazlení si umí velmi rychle zvyknout. Jsou vhodní jen do bytu, ne ven.
Kačenka je mourovato-bílá, Kájík je rezato-bílý. Oba kastrovaní. Bylo by ideální, kdyby našli
společný domov.

Rico je asi 3letý pejsek, který žil v nevhodných podmínkách. Je to velký pejsek s ještě větším srdcem, který miluje lidi. Rico je
moc hodný a hlavně velký mazel.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

