Příští Echo vychází 23. srpna 2019

n
srpe

Ročník 26 / číslo 22 / 9. srpna 2019

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

SOCIÁLNÍ PORADCE

26 000 VÝTISKŮ

ní
jeve
z
é
k
ols
hod
c
u
S
,
1892

WWW.NOVINYECHO.CZ

SLEVY NA OKNA
AŽ 50%

Občanská poradna v Náchodě
hledá do svého týmu
nového kolegu/kolegyni na pozici:

OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA
PLASTOVÉ DVEŘE
EUROOKNA

ODBORNÝ SOCIÁLNÍ PORADCE
Požadujeme VŠ/VOŠ
v oboru sociální práce.
Možno i na zkrácený úvazek.

TANAX

ZÁRUKA 10 LET!!

Přihlášky zasílejte do 15. 8.
na adresu reditel@ops.cz
Více informací na: www.ops.cz

Tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu
www.tanax.eu

NĚMČINA ANGLIČTINA
výuka • překlady • tlumočení

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné
a úřední překlady

KOŽENÁ
GALANTERIE
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,
ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

NOVÁ KOLEKCE

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

ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK
TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY
EMIPO, BELMIL, KARTON P+P
KAMENICE 142,
PLHOVSKÁ 339, NÁCHOD

Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz
FB: Jazyková škola Gate

PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD

DĚKUJI
Mé poděkování patří
za léčbu, ošetřovatelskou a rehabilitační péči
zaměstnancům ONN.
Děkuji lékařům, sestrám, ošetřovatelkám a rehabilitačním pracovníkům Oblastní nemocnice
v Náchodě, kteří mě po dobu hospitalizace poskytovali profesionální
a laskavou péči na neurologickém
oddělení tamní nemocnice pod
vedením prim. MUDr. Miroslava
Škody, na rehabilitačním oddělení
pod vedením prim. MUDr. Simony
Umlaufové a MUDr. Jiřího Martinů
na interním oddělení…
Všem jsem moc vděčný,
Jaroslav Tomáš
Česko – polská jízda historických vozidel z Náchoda do Walbrzychu proběhla o uplynulém víkendu za pomoci KHV Metuje a Wikov MGI a.s.. Milovníci historických vozidel mohli obdivovat nablýskané automobily v Náchodě
na náměstí již v pátek v podvečer nebo potom v sobotu ráno při slavnostním
startu „spanilé“ jízdy. A kdo měl smůlu a veterány v Náchodě nestihl, může
v sobotu 10.8.2019 od 13.30 hodin zajet na 18. setkání majitelů historických
motorových vozidel v areálu zámeckého parku v Ratibořicích, doprovázené
koncertem populárních evergreenů v podání kapely BIG BAND DVORSKÝ
ze Dvora Králové n.L..
(red)

Hřbitovní kostel v Broumově
je jednou z nejstarších dřevěných
sakrálních staveb ve Střední Evropě Původní kostel byl spálen při
obléhání města husitskými vojsky
v roce 1421, dnešní podoba kostela pochází pravděpodobně z roku
1450.
foto echo

HLEDÁME
DISTRIBUTORY
(nejlépe držitele průkazu ZTP)

pro roznos letáků
v Náchodě:
Klínek a Nový Svět,
Montace - Třešinky,
Karlův kopec.
VÍCE INFORMACÍ
NA TEL. 603 990 636

HLEDÁME SPOLEHLIVÉHO DISTRIBUTORA NOVIN ECHO
PRO NÁCHOD – CENTRUM (OKOLÍ SOUDU).

Více informací na tel. 602 103 775 (nejlépe SMS)
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

Balonová fiesta
Společnost DLNK s.r.o. slaví
25 let založení a zve vás na letní
fiestu horkovzdušných balonů
Kdy? V termínu 5.–8.září 2019.
Kde? V okolí přehradní nádrže Rozkoš. Přesná místa startů
budou upřesňována dle počasí
a směru větru na www.25balonu.cz. Lety balónů jsou závislé
na počasí. V případě nepříznivého počasí může být let
zrušen nebo přesunut na jiné
místo.
Bližší informace na
www.25balonu.cz

ECHO

www.novinyecho.cz

Vzpomínka
Dne 12. srpna 2019 si připomeneme šest
smutných let, kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička, sestra a teta,
paní Alena Voborníková z Náchoda.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná rodina

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 9. srpna 2019 uplynuly dva smutné roky, kdy nás
navždy opustila paní Jadwiga Horáková
z Náchoda Bražce.
Stále vzpomíná manžel
a dcera Renata a syn Robert s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 13. 8. 2019 uplyne již 20 let,
kdy nás navždy opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Jaroslav Rousek ze Šonova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děti – Jára, Marcela a Jarda s rodinami

VZPOMÍNKA

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Moje krajiny
V Turistickém informačním
centru Teplice nad Metují je k vidění fotografická kolekce s názvem
Moje krajiny. Autorem fotografií
je Miloš Kleiner. Výstava potrvá
do 18. srpna.

Přehlídka
folklóru

Broumovský
CYKLODŮM

V Broumově, v areálu tamního Schrollova parku, je v hlavní
turistické sezóně pro cyklisty otevřen (každý den od 8 do 20 hodin)
CYKLODŮM. O tom, že poskytuje perfektní zázemí pro jízdní kola,
svědčí i udělená certifikace Cyklisté vítáni. CYKLODŮM se nachází u vstupu do klášterní zahrady
a jeho služeb mohou využít nejen
cyklisté, ale i běžní turisté nebo
místní občané. Objekt je vybaven
bezbariérovým WC, úschovnou
kol, úschovnou zavazadel, lékárničkou s rozšířeným vybavením,
nářadím pro opravy kol. možností
dobíjení elektrokol, informačními
materiály o městě i okolí, nabídkou
cyklistických tras v okolí, pozvánkami na kulturní akce.

NAVITA a.s

v Olešnici u Č.Kostelce

pan Vladimír Kosinka z Kramolny.
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hodn pro akti n d chodce.

www.realityeu.com

Komerční objekt se třemi byty s parkováním v Náchodě – Malé Poříčí ............................ 2 690 000,- Kč
Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................ 449 000,- Kč
Rodinný dům dvě nezávislé bytové jednotky v České Metují .............................................. 990 000,- Kč
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ................................... 1 090 000,- Kč
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva ............................. 1 290 000,- Kč

POMOCNÉ
STAVEBNÍ PRÁCE.
P

SPOLEHLIVOST,
SAMOSTATNOST A FLEXIBILITU.

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

VZPOMÍNÁME
Dne 5. srpna 2019 uplynul jeden smutný rok,
kdy nás v 95 letech navždy opustila naše drahá teta,

paní Eliška Vodáková z Kramolny.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina

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

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

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
vyklidím půdu, sklep, dům
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

NÁBYTEK

Město Náchod

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce

odborného pracovníka / odborné pracovnice
sociálně-právní ochrany a prevence – opatrovník
Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění

l fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
l dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
l bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme

l vyšší odborné vzdělání získané v oborech zaměřených na sociální práci a sociální
pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
l vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,
akreditovaném podle zvláštního právního předpisu
l praxe v agendě sociálně-právní ochrany dětí výhodou
l řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
l znalost práce na PC
l komunikativnost, vstřícný přístup k občanům
l ZOZ na úseku sociálně-právní ochrany výhodou
l
l
l
l

pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 01.10.2019
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (10.platová třída)
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno,
pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní
smlouvy

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci

odborného pracovníka / odborné pracovnice
územního plánování

pan Oldřich Žilík z Náchoda.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Koupím knihy

ZůSTALOST
O
VETEŠ
P

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

NABÍZÍME

Vzpomínají kamarádi z práce.

TEL.: 722 907 510

Tel.: 608 10 38 10

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Dne 22. srpna 2019 uplynou dva smutné roky,
kdy nás opustil kamarád a spolupracovník,

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

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 23.08.2019.

Podrobnosti na tel.
pan Pa lo á

VZPOMÍNKA

info: 777 602 884

Nabízíme

přijme

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Rodina
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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 včetně
Cena: 2 800 000,- Kč
zastavěné plochy je 788 m2.

HLEDÁM BRIGÁDNÍKA NA

V Dobrušce vystoupí dvě zahraniční folklorní sdružení. Prvním z nich bude těleso Dunsmuir
Scottish Dancers z USA. Americké
„skotské tanečníky“ vystřídá bulharský soubor MADARA. Akce
se uskuteční 13. srpna od 18 hodin
na dobrušském náměstí F.L.Věka.

Dne 11.8.2019 uplyne 17 let, co nás navždy opustil

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

ubytování pro firmy v Náchodě a okolí.

Tel. 722 497 778

l fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
l dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
l bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Kvalifikační požadavky

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

l autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru, nebo
l vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
l vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, nebo
l 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)

Požadujeme

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 59,-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

l 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
l praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě výhodou
l zkouška ZOZ v územním plánování výhodou
l znalost správního řízení výhodou
l dobrá znalost práce na PC
l komunikační schopnosti
l řidičský průkaz sk. B

Nabízíme
l
l
l
l

pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD, RD)
nástup do pracovního poměru dohodou
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9.platová třída)
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 23.08.2019.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

str.

Tel./Fax: 491 424 522
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 186.
Vážení a milí čtenáři,

Několik drobných rad , jak se vyhnout případným komplikacím, které Vás
obvykle čekají pokud přistoupíte na telefonickou hru „obchodníků s energiemi“ o tom, že Vám někdo chce zadarmo zajistit, aby jste se měli lépe.
Samozřejmě nic takového se po tomto čistě obchodním rozhovoru, který
se tváří jako Vaše spása, nestane. OPRAVDU NENASTANE. Motivace volajícího „ obchodníka“ je jednoduchá , A JE POTŘEBA TO MÍT STÁLE NAPAMĚTI : udolat co nejvíce „poslouchajících“ potenciálních zákazníků, protože
za to je placen. Opakuji je placen, nedělá to zadarmo a už vůbec ne pro
Vaše dobro.
Konečně těch několik rad :

DEN SPOLKŮ

Na území města Česká Skalice a v blízkém okolí působí
okolo 70 neziskových organizací, které se věnují různorodým
aktivitám. Na louce pod maloskalickým muzejním areálem
(při Jiřinkových slavnostech) proběhne 7. září 2019 prezentace těchto neziskových organizací. Na tvrzi a v Jiřinkovém
sále se uskuteční koncert Komorního smyčcového orchestru
Bona Nota a Komorního dua – Libor Janeček, Aneta Podracká-Bendová. Podrobný program na www.CeskaSkalice.cz

Oprava pomníku

Neodkladnou opravu si vyžádala v Červeném Kostelci poškození na pískovcovém pomníku s plastikou legionáře od tamního sochaře Břetislava Kafky. Město Červený Kostelec vyčlenilo ve svém rozpočtu finanční prostředky na opravu této kulturní
památky. Vzhledem k tomu, že se jedná o význačnou kulturní
památku, podléhají restaurátorské práce dozoru odborného
pracoviště Národně památkového úřadu v Jaroměři a schválení
příslušného odboru výstavby a územního plánování v Náchodě.

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

1) V prvé řadě se zeptejte, kde vzal Vaše soukromé, zdůrazňuji soukromé, telefonní číslo a jestli má od
Vás svolení nakládat s tímto Vašim osobním údajem.. Existují zákonné normy o ochraně Vašich dat…..
2) Když se zapomenete zeptat, tak odpovídejte NE, NE, NE a stokrát NE
3) Když podlehnete kouzlu okamžiku a necháte se vést „ obchodním hovorem“, tak zakončete hovor
tím, že než něco odsouhlasíte, tak si to chcete přečíst. „JE TO ZAJÍMAVÉ , TAK MI ZAŠLETE VÁŠ
NÁVRH PÍSEMNĚ, JÁ SI TO S RADOSTÍ PŘEČTU A PAK SE TEPRVE ROZHODNU“
4) Po tomto Vašem konstatování se s největší pravděpodobností bude „obchodník pro Vaše dobro“
u Vás objednávat k fyzické návštěvě nebo že k Vám zašle na „slovo vzatého odborníka“. Pokud opět
podlehnete kouzlu okamžiku, tak až k Vám ten „odborník“ přijde, tak již jediné co Vás může zachránit
je trvat, zopakuji trvat, na tomto : „JE TO ZAJÍMAVÉ, TAK MI TADY NECHTE VAŠE DOKUMENTY,
JÁ SI JE S RADOSTÍ PŘEČTU A PAK SE TEPRVE ROZHODNU“.
5) Když opět podlehnete kouzlu okamžiku, že přece Vás to nic nestojí, je to takové nezávazné a když
nic jiného, tak určitě nic neztratíte a PODEPÍŠETE… Pak je zásadní, že máte pouze 14 dní na to
s tím něco velmi jednoduše udělat, pouze 14 dní….
6) Po 14 dnech od souhlasu ( podpisu ) je stále situace řešitelná, ale je komplikovanější a obvykle
zdlouhavá a vyžaduje i trochu odborných znalostí, aby jste vše ukončili bez jakýchkoliv
finančních ztrát
Proto jsme otevřeli naší ENERGETICKOU PORADNU FREE ( zdarma ), abychom Vám mohli v obecné
rovině poradit, jak Vaši situaci konkrétní situaci řešit. A teď si řeknete, vždyť právě popírá to , že nic není
zadarmo… Proto musí být srozumitelně a jasně řečeno : TUTO ČINNOST BEREME JAKO DOBROU INVESTICI , KDY MNOHO Z TĚCH, KTEŘÍ SE PŘIJDOU PORADIT SE STANOU NAKONEC NAŠIMI DLOUHOLETÝMI A SPOKOJENÝMI ZÁKAZNÍKY. A to se nám potvrzuje a ještě u toho máme všichni velmi
dobrý pocit, že odvádíme dobrou práci…

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.

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ
Tel.: 730 173 493

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

auto moto součástky
motocykl mopeda bicykl.

. 608 103 810

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

Senior taxi využívají první zákazníci
Senior taxi v Náchodě odstartovalo
své fungování 1. srpna 2019. V průběhu července projevilo zájem o vydání
průkazky k využívání této nové služby
více než 300 zájemců. Služba je v provozu od včerejšího dne a provozovatel
- Vodní záchranná a dopravní služba
s.r.o., Náchod, již přepravila první uživatele.
Podrobnosti fungování a registraci
k využití Senior taxi najdete na http://
www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/
zpravodajstvi-detail.asp?id=6442

DISKUZE

V rámci prázdninových výjezdů Českomoravské konfederace odborových svazů do regionů zavítal do Náchoda i její předseda Josef Středula. Se starostou Janem
Birke diskutovali během návštěvy náchodské radnice
především o dopravní infrastruktuře v regionu, chystané stavbě obchvatu města, příhraniční spolupráci a stále
častěji skloňovaném tématu levné práce.
„Náchod je městem s velmi nízkou nezaměstnaností,
proto se místní firmy stále častěji potýkají s nedostatkem
pracovních sil. Obracejí se na mě, diskutujeme o tom, hledáme řešení i formou podpory vzdělávání v učňovských
oborech. Je to opravdu aktuální problém i co se týká konkrétních kvalifikací zaměstnanců,“ uvedl v debatě starosta
Jan Birke.
Během diskuze za účasti místopředsedkyně ČMKOS
paní Radky Sokolové přišla také řeč na výši platů zaměstnanců v jednotlivých oborech. A rozdíly jsou často
opravdu velké. Na toto téma se předseda ČMKOS Josef
Středula tradičně vyjadřuje velmi ostře. „I tady v Královéhradeckém kraji, potažmo náchodském okrese, mohu
jmenovat konkrétní zaměstnavatele, kteří vyplácejí svým
zaměstnancům naprosto neadekvátní mzdu za odvedenou
práci. Většinou právě ti nejvíce křičí, jaký mají zoufalý nedostatek pracovních sil. Není se čemu divit. Kdyby namísto
shánění levnější pracovní síly v zahraničí, zvýšili svým zaměstnancům mzdu, vrátí se to nejen firmě, ale i městu. Právě v regionu totiž vydělané peníze lidé opět zpravidla utratí.“

Starosta Jan Birke po setkání
na náchodské radnici navštívil odboráře ve stánku na Masarykově náměstí. Témat k diskuzi bylo opravdu
mnoho, proto se se zástupci jednotlivých odborových svazů z Náchodska
a okolí domluvil na přípravě společného setkání v nejbližších měsících
na náchodské radnici.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

HYDROIZOLACE

HROMOSVODY

ROCKSTOCK
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V Broumově v sobotu 17. 8. (od 18 hodin) proběhne ROCKSTOCK festival česko-polských kapel. Vystoupí: Warování, In4mation, Heebies Jeebies aj. Rockeři a diváci se potkají v areálu tamního dětského hřiště.
Pořádá Město Broumov, vstupné je zdarma.

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 9. 2019 r.

Přijmeme do týmu:
MONTÉRA NÁBYTKU
Náplň práce:

• montáže nábytku
• obsluha prodejny
• rozvoz k zákazníkům
• stěhování

Požadavky:

• manuální zručnost • fyzická zdatnost •
• časová flexibilita • čistý trestní rejstřík •
• řidičský průkaz sk. B výhodou •

www.MARCONABYTEK.cz
obchod@marconabytek.cz
608 480 700

Hašpl a.s. Velké Poříčí přijme SPRÁVCE IT, ADMINISTRÁTOR
Požadujeme:

• základní znalosti HW
• znalost Linux a Windows OS
na administrátorské úrovni
• znalost síťového prostředí TCP/IP
a síťových služeb (DHCP, DNS, ...)
• základy programování (delphi, php)
• řidičský průkaz skupina B
• praxe na obdobné pozici
minimálně 3 roky
• vítána znalost systémů MicroFocus
(bývalý Novell)
• vítána znalost informačního systému K2
• vítána znalost práce v Adobe photoshop
• trestní bezúhonnost

Nabízíme:

• pracovní poměr na dobu neurčitou
• pružná pracovní doba
• služební telefon

Požadujeme:

• poskytovat podporu uživatelům
(PC, NB, tiskárny, apod.)
• zajišťovat správu serverů na platformě
Linux, Windows, VMware
• rozvíjet a podporovat infrastrukturu
• programování
• připravovat technickou dokumentaci
• spolupráce při zavádění nových
technologií a jejich integrace
se stávajícími systémy
• spolupráce s externími
dodavateli HW a SW
• odpovědnost za řešení nenadálých
událostí v reálném čase
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
• zajímavé platové ohodnocení

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: +420 491 401 718

SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Montáž, Opravy
Revize
Tel. 608 677 021

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

Nové oddělení JIP v nemocnici v Broumově

Modernějším oddělením Jednotky intenzivní péče (JIP) nyní
disponuje nemocnice v Broumově.
Stavební úpravy trvaly téměř rok.
Otevřely se zde nové pokoje pro
pacienty i zázemí pro zaměstnance.
Královéhradecký kraj profinancoval více jak 31 milionů korun.

„Oddělení JIP považuji za jedno
z nejdůležitějších oddělení vůbec.
Nové prostory budou sloužit pacientům s ohrožením životně důležitých orgánů a funkcí, včetně těch,
kteří vyžadují následnou intenzivní
péči. Věřím, že modernější zázemí
umožní efektivní a profesionální
zdravotnickou péči,“ řekl náměstek
hejtmana Aleš Cabicar odpovědný
za oblast zdravotnictví. Rekonstrukce se dotkla hlavně druhého nadzemního podlaží: „Vzniklo zde šest
nových pokojů s celkem 11 lůžky,
dále vyšetřovna a zázemí pro personál včetně kanceláří. Z toho jeden
třílůžkový pokoj již patří k oddělení Lůžek následné péče (LNP),
které v budoucnu také zrekonstruujeme,“ doplnil náměstek Cabicar.
„Součástí stavebních prací byla ještě
nová vzduchotechnická jednotka

Slavnostní přestřižení pásky nově zrekonstruovaného oddělení JIP
v broumovské nemocnici provedli: (zleva) Miroslav Netík za dodavatele BSS Broumov, ředitelka Oblastní nemocnice Náchod Ivana
Urešová, radní Václav Řehoř, MUDr. Miroslav Švábl, náměstek Aleš
Cabicar, hejtman Jiří Štěpán a projektant Petr Šulc.
pro oddělení JIP ve třetím patře.
Vedle toho bylo nezbytné vybudovat zázemí jako je sociální zařízení, sklady a společenská místnost.
Pořídili jsme nové lékařské vybavení a za tuto rekonstrukci zaplatili 31,3 milionu korun bez DPH,“
okomentoval rekonstrukci radní
Václav Řehoř odpovědný za krajské
investice. V průběhu modernizace
vzniklo ještě takzvané multioborové
pracoviště. Jedná se o ambulanci

(na snímku zleva) radní KHK Mgr. Václav Řehoř, primář MUDr.
Miroslav Švábl, náměstek hejtmana KHK s gescí pro zdravotnictví
Ing. Aleš Cabicar.

pro více oborů, která umožnuje provádět drobné lékařské výkony, které
poslouží k příjmu a stabilizaci pacienta. Jinak řečeno se jedná o malý
zákrokový sál. Královéhradecký kraj
otevřel v broumovské nemocnici
oddělení následné intenzivní péče
(NIP) a dlouhodobě intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) již koncem
roku 2017 za více jak 23 milionů
korun. „Prostory slouží pacientům,
kteří prodělali kritické onemocnění
či úraz a potřebují podporu některé ze základních životních funkcí, “
doplnila ředitelka Oblastní nemocnice Ivana Urešová. Broumovská
nemocnice je od roku 2006 součástí Oblastní nemocnice Náchod,
a. s. Poskytuje zdravotní péči pro
spádovou oblast Broumovska a Policka s přibližně 27 tisíci obyvatel.
V broumovské nemocnici se nachází 20 lůžek interního oddělení
s 24hodinovou akutní ambulancí,
5 lůžek na samostatné multidisciplinární jednotce intenzivní péče, 5
lůžek následné intenzivní péče a 64
lůžek následné péče.
Foto ze slavnostního otevření
JIP nemocnice v Broumově, echo

ECHO
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MARTIN A MARTINA IX.

– profesionálové na trhu realit

www.realitytichy.cz

Harmonogram prodeje
= celým procesem vás provedeme hladce a bezpečně
1. úspěšný start = uděláme odborný odhad tržní ceny, prodejní plán na míru
2. home staging = profesionálně připravíme vaši nemovitost k prodeji
3. profesionální fotografie = kvalitní fotografie jsou základem úspěšného prodeje
4. videoprohlídka = zvýší atraktivitu a zájem o vaši nemovitost
5. reklama přímo na nemovitosti = plachty, které zaujmou
6. efektivní inzerce = rychle vytvoříme nepřehlédnutelnou prezentaci
7. organizace prohlídek = ušetříme vám hodiny strávené na telefonu a při prohlídkách
8. prověření zájemců o koupi v registrech = i ve spolupráci s advokátní kanceláří
9. financování = jistota, že kupující dostane úvěr a včas zaplatí kupní cenu je klíčová
10. smlouvy = kompletní smluvní dokumentace, včetně advokátní úschovy kupní ceny
11. dokumenty = zajistíme pro vás všechny nezbytné dokumenty pro prodej
12. katastr nemovitostí = podáme za vás návrh na vklad vlastnického práva do katastru
13. předání nemovitosti = jsme s vámi až do konce - při předání uděláme fotodokumentaci,
sepíšeme advokátem připravený protokol, který slouží i jako podklad pro převod energií

pokračování článku na www.realitytichy.cz

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

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

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci

psychologa/psycholožky ve školství
Náplň práce
l zajištění prevence sociálně patologických jevů u dětí a žáků
l psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí a žáků

Požadujeme
l vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením
na psychologii nebo etopedii
l znalost školské problematiky výhodou
l praxe v oboru školní psychologie a poradenství výhodou
l zkušenosti s prací s dětmi výhodou
l řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
l dobrá znalost práce na PC
l dobré organizační a komunikační schopnosti

Nabízíme
možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 1. 9. 2019 nebo dle dohody
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
v platném znění (11.platová třída)
l 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno,
pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody
dle kolektivní smlouvy
l
l
l
l

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 15.08.2019.

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

e-mail: echo@novinyecho.cz
SEZNÁMENÍ
*Muž 70 let mladšího vzhledu
hledá partnerku z Náchoda a okolí přiměřeného věku. Záliby kolo,
turistika, mám malého pejska.
TEL.: 704 407 322

BYTY
* PRODÁM byt 3+1 v osobním
vlastnictví v Novém Městě nad
Metují na Malecí. Cena 1.950
000,-Kč. RK NEVOLAT. TEL.:
775 611 206
*Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda – po rekonstrukci. Info
na tel. 777 989 881
*Pronajmu jedné osobě byt 1+kk
v Náchodě u nemocnice. Nájemné 4 000,- Kč, zálohy za služby +
el. 3640,-Kč. Kauce 15 000,- Kč.
Tel.777 021 798

776 622 777

www.realitytichy.cz
* Pronajmeme byt 30 m2 v blízkosti centra v Náchodě. Po celkové
rekonstrukci. Parkování u domu.
Nájem 6000,-Kč + služby, kauce
10 tis. Kč. TEL.: 733 735 709
*Pronajmu nový byt 1+1 50m2,
Náchod, Plhovská 695 (nad
prodejnou Krám), 2. patro, nájem 6000 Kč, celkové náklady
–elektřina, voda, internet, TV
do 3000 Kč. Volný od 1.9.2019,
kauce 15000 Kč, tel. 777 606 801
*Pronajmu byt 1+1 v Náchodě
nedaleko centra. Nájemné 5000,Kč + elektřina Kauce 3 měs.nájem.
Volat po 19 hod. Tel: 723 577 280
*Dlouhodobě
pronajmeme
od 1.9. byt 2+1 v Náchodě ul. Komenského, není po rekonstrukci. Dva velké pokoje, prostorná
kuchyň, koupelna, WC, balkon
a sklep. Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží /asi 10 schodů/.
Nájemné i s fondem oprav 6500,+ elektřina, kterou si nájemník
hradí sám /nyní vystačily zálohy
750,-/.Po telefonické domluvě
nutné osobní setkání a prohlídka
bytu. Po dohodě kauce 10000,na případné vyúčtování tepla,
které probíhá v březnu. Vážní zájemci volejte navečer na tel. číslo
604 985 873
*Pronajmu pěkný byt 2+1 v Náchodě cca 60m2,bez balkonu,
2.poschodí, poblíž centra. Kauce
20000,-Kč, kompletní nájemné
11000,-Kč. Volné od 1.9.2019. Tel.
725 557 030
* Prodám byt 3+1 v OV Náchod,
dům je po rekonstrukci. Cena
1.400 000,-Kč. TEL.: 602 158 797
*Prodám nový luxusní družstevní byt 3+kk v Náchodě v nízkoenergetickém domě s vlastním
parkovacím stáním. Kontakt
730 517 357, 733 735 709
*Nabízíme k prodeji nové luxusní družstevní byty 1+kk,
2+kk a 3+kk v Náchodě. Byty
jsou částečně zařízené a připravené k okamžitému nastěhování. Členský vklad je možné
rozdělit do splátek. Kontakt:
730 517 357, 733 735 709,
www.sbdnachod.cz
*Pronajmu byt v Náchodě u nemocnice, 32 m2, volný od září
2019. Vana, lodžie. Kauce
15 000 Kč. Cena 4 000,- + energie. Tel. 777 021 798

Tel./Fax: 491 424 522
NEMOVITOSTI
*Hledám k pronájmu malou
místnost/sklad v Náchodě a okolí.
Nájem a energie do 800 Kč/měsíc.
TEL.: 603 383 056
*Pronajmu garáž v Náchodě,
Kladská ul., bez el. Proudu, cena
dohodou. Tel. 777 213 229
* Pronajmu dům neob. Vysokov.
TEL.: 608 677 946
*Prodám chatu v zahrádkářské
kolonii Náchod Kašparák. TEL.:
608 724 096
*Prodám rodinný dům v Náchodě na Klínku. Info.602 190 030
*Pronajmu dům nedaleko od Náchoda. Nejlépe starším lidem
i důchodcům.Krásné prostředí,dopravní dostupnost SMS, nebo
volejte na tlf. 605 285 792
* Pronajmu dům Vysokov. TEL.
608 677 946
*KOUPÍM LES I S POZEMKEM.
Na velikosti ani stáří nezáleží,
horší stav nevadí. Platím hotově.
TEL.:773 585 290
* Koupím chatu v Náchodě, lokalita Kašparák. Pouze dobrý
stav, platba v hotovosti. TEL.:
725 048 842

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu restauraci na náměstí T.G.M. v Náchodě o velikosti cca 100 m2, možnost
využití pro prodejnu. TEL.:
608 730 881

PRODÁM
*Nabízím dámské historické kolo
Wanderer a dále kolo Favorit
(ročník 1985). Tel. 776 357 401
*Prodám pšenici a ječmen
400 Kč/g pytle výměnou,nebo
za 10,možno našrotovat plus 50
V,Kocourek,Slavětín nad Metují e vl.kocourek@seznam.cz ,tel
732 381 524
*Prodám psací stůl světlé dřevo,
vysoký lesk, 3 zásuvky a odložný
otvor. Nepoškozený, zachovalý,
š. 55 cm, d. 110 cm. Vhodné pro
školáka. Rozkládací gauč na 1 půl
lůžka s úložným prostorem, barva
vínová s jemným ledovým vzorem, zánovní, nutno vidět. Psací
kufříkový stroj Consul. Peřiňák
černý lesk, zachovalý, š. 80 cm.
Mrazák 50l CALEX, zachovalý, funkční. Ceny dohodou. Tel.
775 447 805
*Prodám maringotku, rozměr
2,3x7m, bez O.T.P. Cena 35 000,Kč Tel:725 893 054
*Štípané palivové dřevo na prodej. Suché nebo surové. Cena
od 600,- za 1 prms. Při odběru nad 10 prms sleva. Tel.:608
072 171.
*Prodám 6 ks broušených napoleonek, nepoužívané a další
broušené předměty – vázu, mísu,
karafu, popelník, cena dohodou.
Levně. Tel. 723 615 803
*Prodám několik kusů starožitného nábytku a jiné předměty.
Tel. 606 56 49 30

KOUPÍM
*Alfons Mucha pohlednice. Koupě – výměna. Tel. 776 176 032
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy,
staré fotografie, reklamní fotografické materiály. TEL.: 777 559 451
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* 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 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
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

RŮZNÉ
*Daruji
zeminu
zdarma
za odvoz z České Skalice. Jedná
se o jílovici, a také o ornici smíchanou s rozdrcenými sutinami. Zemina je ideální pro urovnání terénu. Tel.: 725 648 090
PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
* SEČENÍ TRÁVY.Volat po 19.
hodině na tel. 606 312 337
*Hledám
spolehlivou
paní
na pravidelný úklid domácnosti,
občas venčení pejska a péči o chodící seniorku. ŘP vítán. NA, tel.
777 132 430
*Hledám brigádníka nebo spolupracovníka na pomocné práce
při realizaci vzdušné fasády.Tel:
606 643 635
*Přijmeme šičku na domácí
šití (stroj poskytneme). Kontakt 777 737 124

AUTO - MOTO
*Prodám Ford Focus Hatchback,
r.v. 2008, Motor 1.6 benzín 74kW,
najeto 82t km, nebourané. Výbava: ABS,ESP, klimatizace, mlhovky, 4 x airbag, výškově stavitelný
volant a sedadlo řidiče, 2 klíče,
sada zimních kol. Cena 95000 Kč.
TEL.: 724 131 088
*Prodám TOYOTA YARIS 1.0,
r.v. 2008, naj.164 tis.km, 5 dvéř.,
stříbrná metal., Abs, 2x airbag,
klimatizace,velmi
spolehlivá,
cena 64 tis.Kč. TEL.: 777 104 584

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Agentura Daniela Models
tel. kontakt: 602 420 408
www.danielamodels.cz
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KOUPALIŠTĚ STARKOČ
srpen
2019
✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴
11.8.

HONZA STANĚK jr.

15.00 hod.

18.8.

HOBLUES

15.00 hod.

24.8.

PRORADOST

19.30 hod.

25.8.

LSD

15.00 hod.

30.8.

DISCO FRIDAY DJ

19.30 hod.

1.9.

ZÁVĚREČNÝ FESTIVÁLEK
14.00 KRVESAY
15.30 DRUHÁ VLNA
17.00 HOBLUES

14.00 hod.

Neděle
Neděle

Sobota
Neděle
Pátek

Neděle

– oblíbený šoumen z Nového Města n.M.
– upravené známé i neznámé písně
– Benátské noc – Rock, Big Beat a R´n´R
– lehká sentimentální disharmonie
– venkovní párty „Open Air“

✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴
Dobrovolné vstupné na diskotéky a na nedělné akce
Více na www.koupalistestarkoc.wz.cz

HLEDAJÍ DOMOV

POZOR! PŘEDPLATNÉ KONČÍ 18. 8. 2019

ŤAPINKA je asi 7letá fenečka, která se svému majiteli neustále
toulala, on si jí nevšímal, až se naštěstí dostala do útulku. Je hodná,
milá úžasná partačka na procházky. Hledáme ji milující domov, kde
ji budou mít rádi.
OTAKÁREK je asi 2letý kocourek, který nikomu nechybí. Je hodný
a velký mazel, je kastrovaný. Podmínkou je bydlení v bytě. Naučený
na kočkolit.

MĚSTSKÝ ÚTULEK BROUMOV
JANA SLOVÁKOVÁ - TEL: 721 543 498

