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www.novinyecho.cz

říjen 1866, založení vojenského 

hřbitova v Náchodě

“společnost JvD, 
Jasněna vláhová s.r.o. oslavila své 

27. výročí každoroční hodinářskou 
výstavou a stylovým bálem 

v náchodském divadle 
Dr. Josefa čížka.”

slevy nA oknA 
AŽ 50% 

oknA A Dveře
PlAstová oknA
PlAstové Dveře

eURooknA

tAnAx
záRUkA 10 let!!

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

 www.tanax.eu

Nově otevřeno
pondělí až pátek 9.00-18.00 hod.

sobota 9.00-12.00 hod. Jarmila zemánková, 
tyršova ul. 65, náchod (vjezd na náměstí tgM)

DO PRACOVNÍHO POMĚRU 
PRO PRACOVIŠTĚ V NÁCHODĚ:

VYUČENÉ KREJČOVÉ NEBO ŠVADLENY

POPŘ. ŠIKOVNÉ ŽENY MAJÍCÍ ZÁJEM
O PRÁCI V ŠICÍ DÍLNĚ

PRACOVNICE DO STŘÍHÁRNY

PRACOVNICE PRO DOKONČOVACÍ PRÁCE 

NĚMECKÁ FIRMA

PŘIJME
VSTUPUJÍCÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY

  Nabízí:

  Požadujeme:

ZÁJEMKYNĚ VOLEJTE NA TEL: 602 138 218   
NEBO PIŠTE NA: pehan@pehan.cz

- VÝHODU JEDNOSMĚNNÉHO PROVOZU
- DOBRÉ PLATOVÉ PODMÍNKY (20-25 000,-)
- STÁLÁ PRÁCE V PŘÍJEMNÉM KOLEKTIVU 
- MOŽNOST PROFESNÍHO RŮSTU
- ZNALOST ANGLIČTINY, NĚMČINY
  A PC VÝHODOU (není podmínkou)

- zručnost
- popř. znalost konstrukce střihů 
- důslednost a zájem

AGRO CS a.s. 
Společnost AGRO CS a.s. hledá vhodného kandidáta na pozici 

ObChOdní záStupCe
požadujeme:

nabízíme:

typ pracovního vztahu:

typ smluvního vztahu:

délka pracovního poměru:

• Zaměstnání v prosperující společnosti
• Nástup dohodou
• Možnost profesního rozvoje
• Zaměstnanecké výhody
• Služební automobil, telefon, notebook

• Práce na plný úvazek

• Pracovní smlouva

• Na dobu neurčitou po zapracování

• Podmínkou VŠ nebo SŠ agronomického směru
• Předností je praxe v oblasti prodeje komodit rostlinné výroby, hnojiv  
• Výborné komunikační a obchodní dovednosti, schopnost orientovat se na trhu
• Řidičský průkaz sk. B, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, spolehlivost
• Znalost práce na PC, MS Office-World, Excel
• Znalost AJ, PL výhodou

Své životopisy zasílejte na 
email: capova@agrocs.cz.

pro region Náchod a okolí v oblasti prodeje zemědělských hnojiv

Kurz paměťových technik 
a technik učení

Informace a přihlášky:
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz 

nebo tel. 603 440 969
(nejlépe SMS)

pořádá ve dnech
19. a 20. října 2019
jazyková škola Gate Náchod

– Dr. Lada Petránková

Náchod, Komenského, t. 737 195 195
Hronov, Hostovského, t. 602 158 585
N. Město nM, Nádražní, t. 602 122 102



Slavnostní závěr  letošní turistic-
ké sezóny v  pevnosti Josefov pro-
běhne 28. října v 10 hodin. Součástí 
ceremonie bude i sejmutí pevnost-
ního praporu a další divácky atrak-
tivní kratochvíle. 

Zveme vás na  setkání s  Hanou 
Marií Körnerovou -  autorkou „An-
dělské tváře“, rodinné ságy „Pán 
hor“ a  dalších románů pro ženy. 
Historická témata paní Körnerová 
doplňuje příběhy ze své mnohale-
té praxe zdravotní sestry a obojí se 

setkává s  velmi pozitivním hodno-
cením čtenářů. Beseda se uskuteční 
v Městské knihovně v České Skali-
ci 9. října od 18 hodin.  Vzhledem 
k  omezené kapacitě doporučujeme 
rezervaci míst na tel. 734 155 855.

Fotoklub Náchod oslavil koncem 
září své již 95. narozeniny! Klub 
fotografů amatérů byl založen již 
v  září roku 1924. V  průběhu doby 

trvání tohoto spolu došlo k mnoha 
změnám, jak společenským, poli-
tickým a  samozřejmě i  technolo-
gickým. Přesto, že je dnešní způsob 

práce s fotografií úplně jiný, vážíme 
si našich předchůdců a  jsme jejich 
hrdými pokračovateli. Fotoklub Ná-
chod, v dnešní podobě, můžete po-
tkávat od roku 2004, kdy jsme slavili 
80. výročí. V  této době jsme dali 
našemu, do  té doby neoficiálnímu, 
seskupení oficiální rámec, založili 
jsme občanské sdružení a  zahájili 
četnější činnost. Dnes jsme o celých 
15 let dál a slavíme 95 let. Držte nám 
palce ať všichni společně oslavíme 
stovku. Současní členové Fotoklubu 
Náchod jsou: Pavel Berák, Jana Číž-
ková, Jindřich Klabačka, Jiří Klíma, 
Miroslav Kolátor, Veronika Michlo-
vá, Tomáš Šimek (místopředseda), 
Monika Šimek Fulková, Petr Šulc 
(předseda) a Roman Unger (místo-
předseda). Srdečně zveme na  naši 
výroční výstavu ve  výstavní síni 
v budově ZUŠ v Náchodě.

Za Fotoklub Náchod Petr ŠULC

Prostory pro umístění přístroje 
na vyšetření magnetickou rezonan-
cí začala během září připravovat 
stavební firma v  prostorách radio-
diagnostického oddělení náchodské 
nemocnice. „Jsem rád, že se poda-
řilo prosadit umístění tohoto pří-
stroje v  náchodské nemocnici ještě 
před dokončením výstavby nového 
areálu,“ řekl při předání staveniště 
náměstek hejtmana pro zdravot-
nictví Aleš Cabicar. „Přes peripetie 
s  výběrovým řízením můžu pro-
hlásit, že z  našeho pohledu již nic 
nebrání tomu, aby začátkem února 
příštího roku začal přístroj slou-
žit pacientům a  lékařům,“ dodává 
Cabicar. „Největší užitek z  toho 
budou mít pacienti z  Náchodska, 
kteří v současné době musejí dojíž-

dět na vyšetření do Hradce Králové 
nebo Trutnova“, doplňuje jeho slova 

ředitelka Oblastní nemocnice Ná-
chod, a.s., Ivana Urešová. 

SOŠ sociální a zdravotnická Ná-
chod vystaví fotografie o  pěstite-
lích z Pobřeží slonoviny.

Čokoláda patří mezi nejoblíbe-
nější sladkosti. Příběh čokolády má 
ale i své stinné stránky. 

Navzdory rostoucí poptávce 
po klíčové surovině pro její výrobu 
– kakau – příjmy pěstitelů kakaa 
často nestačí jejich rodinám na ži-
vobytí. Zejména v západní Africe je 
navíc rozšířená dětská práce, pro-

blémem je i  ničení životního pro-
středí.

Podmínky, panující na  kakao-
vých plantážích, přibližuje výstava 
pod širým nebem nazvaná CENA 
KAKAA, která bude od  5. října 
do 12. října 2019 k vidění v parku 
před náchodským nádražím.

Výstava na stromech se koná při 
příležitosti Světového dne důstojné 
práce.

Marie Veverková

V prostorách Zámku rodiny Bar-
toň – Dobenín v Novém Městě nad 
Metují proběhne výstava fotografic-
ké tvorby z regionu. Výstava je pří-
stupna v době otevření zámku a na-
vštívit ji můžete až do 14. října t.r. 

V  českoskalické školní jídelně 
Na Kamenci proběhne 8. října be-
seda s hejtmanem Královéhradec-
kého kraje PhDr.  Jiřím Štěpánem  
PhD. Beseda začíná v 18 hodin. 

Eskalace dění  ohledně čelních pozic 
v  Oblastní nemocnici Náchod, kraj-
ská politická impotence a  názorová 
mediální přestřelka včetně vyjádření 
MUDr.  Holíka, které se stalo údajně 
„nechtěným“ apendixem pod prohlá-
šením náměstka hejtmana pro zdra-
votnictví v  Královéhradeckém kraji 
Ing. Cabicara, ale už více chtěným od-
stavcem téhož znění v ECHO novinách 
a osočení mé osoby z anonymních, ale 
slušně psaných reakcích na  současnou 
situaci v ONN, mě nutí k reakci.

Vyjádření MUDr.  Holíka ve  zmí-
něných mediálních prostorech je sku-
tečně reakcí jednotlivce a  dle mého 
zjištění se v žádném případě nejedná 
o  stanovisko LOKu a  řadových léka-
řů či ostatního zdravotnického per-
sonálu, o  který se pan doktor opírá. 
Opak je pravdou. Denně se setká-
vám v  diskuzích se zaměstnanci ne-
mocnice s  toužebnými očekáváními 
na  „změnu“.  Je těžké se orientovat 
v současné situaci a o to víc si myslím, 
že bychom my, řadoví lékaři, sestry 
a  ostatní personál, neměli být scho-

vaní na  odděleních a  ambulancích 
nemocnice, ale aktivně se angažovat, 
klást si otázky a  vyžadovat odpově-
di. Jak je lidstvo staré platí, že změna 
přichází od  spodu…pokud je ovšem 
jednota. Tak na co čekáme? Osobně si 
vážím angažovanosti starosty Nácho-
da pana Jana Birke  ve snaze spolupra-
covat s  vedením nemocnice  a  jsem 
přesvědčený, že jako patriot města je 
a snad i nadále bude podporovatelem 
a pozitivním politickým hybatelem co 
se budoucnosti nemocnice týče. Měli 
bychom o  to stát, jelikož se krajské 
zdravotnictví  po  temeno hlavy topí 
v marasmu politikaření a ubírá se ces-
tou vyhnívání  problémů. Zamysleme 
se a žádejme o podporu a pomoc pa-
trioty  - jedince, pokud možno loko-
regionálně zainteresované, za  nimiž 
je vidět kus  práce, jímž beze sporu 
starosta Birke je.  

Komu z  vás je jedno, kde pracuje 
a kdo ho vede?

MUDr. Pavel Křenovský
Endoskopické centrum 

a chirurgické oddělení ONN (pi)

Ukončení sezóny

Setkání se spisovatelkou 

FOTOKLUB NÁCHOD SLAVÍ!!!

Magnetická rezonance bude v Náchodě začátkem příštího roku

Jaká je skutečná cena kakaa?

Fotografie 2019

Beseda  
s hejtmanem

Kolegové, zajímáte se dostatečně 
o současné dění v náchodské nemocnici?
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MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. uVÁDÍ V MĚSÍCI ŘÍJNu 2019

www.beraneknachod.cz

*Středa 9. října v 19.00 hodin
2. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

Městské divadlo Mladá Boleslav
Nikolaj Vasiljevič Gogol:

REVIZOR
Režie: Štěpán Pácl

Klasická komedie o naší současnosti z dob carského Ruska
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikes-
ka, Ivana Nováčková, Lucie Končoková, Roman 

Teprt, Martin Hrubý a další
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

*Čtvrtek 10. října  v 19.00 hodin
2. koncert ab. cyklu - skupina „K“

AGILE QUINTET
Pavel Wallinger - 1. housle, Jan Vašta - 2. 

housle, Petr Pšenica - viola, Martin Švajda 
- violoncello, Michal Pokorný - kontrabas                                                                

Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč    

*Neděle 13. října v 15.00 hodin
Divadelní společnost J. Jurištové

uvádí nedělní pohádku

ČERTŮV ŠVAGR
Na motivy Boženy Němcové napsala Dana Bar-

tůňková. Vstupné: 60 Kč

*Čtvrtek 17. října v 18.00 hodin
Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma 

„Vojenská historie 
Kladského pomezí“

 Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard 
Švanda.

Vstupné: 50 Kč

*Středa 23. října v 19.00 hodin

KAMELOT 
& ROMAN HORKÝ

Koncert Romana Horkého a skupiny Kamelot 
v rámci turné k novému albu „Země tvých dlaní“. 

Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč    

*Čtvrtek 24. října  v 18.00 hodin 
Péče o duševní zdraví pořádá koncert s názvem

CELLA PRO DUŠI 
- PRAGUE CELLO 

QUARTET
Vstupné: 220 Kč, 200 Kč, 150 Kč  

*Pátek 25. října v 19.00 hodin
Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY
– BOUNDAR JAZZ QUINTET

Vstupné: 90 Kč

*Středa 30. října  v 19.00 hodin
2. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 

Náchodská divadelní scéna
Jiří Hubač: 

GENERÁLKA 
JEHO VELIČENSTVA

Režie: Ludmila Šmídová
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 

• MIC Náchod, tel.: 491 426 060
• IC Hronov, tel.: 491 483 646

• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

vzpomínka 
Dne 7. října t. r. uplyne 20 let, co zemřel 

PhDr. Jiří Horina, 
přesvědčený antikomunista, první starosta Hronova 

po sametové revoluci a především dobrý, čestný 
a zásadový člověk. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Eva Bauerová a Alena Lozinská, dcery s rodinami

Tichá vzpomínka
Dne 3.října 2019 uplynulo 24 smutných let, kdy nás 
náhle opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, 

brat, strýc, švagr a tchán,

pan Vladimír Lemera.

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají manželka Zdeňka, Luboš, Zdeňka, 

Vladimír a Jiřina – děti s rodinami a ostatní příbuzní.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP 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 šat-
na. Výměra pozemků včetně zastavěné 
plochy je 788 m2. 

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
Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč          
Rodinný dům se zahradou v Hronově na Příčnici .............................................................2 900 000,- Kč                  
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 600 000,- Kč

  Foto: Členové Fotoklubu Náchod v Galerii NOLA v Náchodě, stojící zleva: Petr Šulc, Veronika 
Michlová, Jiří Klíma, Miroslav Kolátor, Pavel Berák a dole zleva Jindřich Klabačka a Jana Čížková

  Foto: Technický náměstek Miroslav Bůžek, primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Marek 
Strnad, ředitelka ONN Ivana Urešová a náměstek hejtmana s gescí zdravotnictví Aleš Cabicar nad 
plány rekonstruovaných prostor.
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27 LET SPOLEČNOSTI JVD, 
JASNĚNA VLÁHOVÁ s.r.o.

Již tradičně se na konci září konala v sídle společnosti JVD na Přibyslavi nej-
větší  hodinářská výstava, která do Nového Města nad Metují každoročně při-
láká mnoho lidí nejen z České republiky, ale také Polska, Slovenska, Rakouska 
a  Německa. Dvacátá hodinářská výstava paní Jasněny Vláhové, zakladatelky 
společnosti, jejíž vnik se datuje do roku 1992, představuje mnoho sezónních 
novinek této české značky a jejím zlatým hřebem je hodinářský bál v náchod-
ském divadle Dr. Josefa Čížka. Tak jako každý rok galavečer odstartoval krásný 
ohňostroj na hlavním náměstí, a poté se program přesunul do sálu, kde vystou-
pila známá operetní pěvkyně Iveta Dufková a populární česká skupina Mirai. 
Nechyběly ani známé osobnosti jako herečka Anna Kadeřávková, Nikol Čecho-
vá, muž roku 2015 Jakub Kraus a mnoho dalších. Celý letošní ročník tak vyda-
řeně oslavil již 27 let od založení rodinné společnosti, která je známkou toho, 
že pokud máte jasnou vizi a chuť se posouvat stále dál, pak nic není nemožné.

První česká pneumatika
Za  počátky náchodského gumá-

renského podnikání můžeme po-
važovat aktivity Josefa Kudrnáče, 
který zde roku 1908 začal s výrobou 
mazadel, ucpávek a  dalšího zboží. 
V roce 1923 přibírá  Josef Kudrnáč 
do firmy jako společníka Ing. Jaro-
slava Hakaufa. Společně pak zahaju-
jí  výrobu technické pryže. I když se 

cesty obou partnerů později rozchá-
zejí ( Ing.Hakauf zakládá v  Hradci 
Králové gumovku později známou 
pod názvem Gumokov ), začíná Jo-
sef Kudrnáč v roce 1928 v Náchodě 
vyrábět velopláště a veloduše. Roz-
víjí se automobilismus. Firma Ku-
drnáč na tento trend reaguje o rok 
později výrobou prvního českého 
autopláště a autoduše.

Pod značkou Rubena 
Po druhé světové válce byla fir-

ma Kudrnáč znárodněna. V  roce 
1947 funguje pod novým ná-
zvem  – RUBENA. V  roce 1989 
vznikl samostatný státní podnik 
RUBENA Náchod, o tři roky poz-
ději byl přeměněn na  akciovou 
společnost. Původní společnosti 
Kudrnáč a Hakauf se opět spojují 
v  roce 1999. Společnost dostává 
název Rubena Hradec Králové, 
a.s. s výrobními provozy v Hradci 
Králové, v  Náchodě, Velkém Po-
říčí a slovenské Bytči. Od prosin-
ce 1999 je založena dceřiná firma 
Sico Rubena s německým partne-
rem Sico Witten GmbH, kam Ru-
bena vložila své aktiva zpracování 
silikonových elastomerů. V  roce 
2004 Rubena kupuje výrobu klí-
nových řemenů ve Zlíně od sester-
ské společnosti Mitas. Tuto výro-
bu založil v roce 1934 Tomáš Baťa. 
V  roce 2006 je vybudován nový 
výrobní závod v Mexiku. Zde jsou 
vyráběny membrány do  brzdo-
vých systémů pro americký trh.

Strategický investor
Důležitým milníkem pro rozví-

jení gumárenské tradice v Náchodě 
se stal rok 2016, kdy do firmy vstu-
puje strategický investor, švédská 
nadnárodní skupina Trelleborg AB, 
která vlastní 120 výrobních závodů 
v 50 zemích světa. Zde zaměstnává 
více než 24 000 pracovníků. Vstup 
investora se projevil i  v  novém 
názvu společnosti a  v  roce 2017 
společnost  RUBENA  mění název 
na Trelleborg Bohemia a.s. 

Kapitoly 
gumárenské tradice 

Globální  kronika gumárenského 
průmyslu začala možná symbolic-
ky někde na  karibské pláži v  15. 
století, kde se míč z neznámé pruž-
né hmoty tak výborně hodil ke hře. 
Jeho důležité kapitoly však patřily 
a  patří i  k  Náchodu 20. a  21. sto-
letí. Jsou spjaté  se jménem Josefa 
Kudrnáče v roce 1908.  O jedenáct 
let  později  spatřila  v jeho závodě 
světlo světa první česká pneuma-
tika. V  roce 2019 se pod značkou 
Trelleborg  Bohemia a.s. dostáva-
jí k  zákazníkům do  celého světa 
klínové řemeny, hokejové puky, 
vaky a  nádrže, gumárenské smě-
si, velopláště, veloduše, vlnovce či 
těsnící elementy. Kapitoly  tradic 
gumárenství v  Náchodě jsou nyní 
na symbolické stránce „111“.

Michal Kubeček 
Místopředseda představenstva

111 let gumárenského průmyslu na Náchodsku
Vyprávět globální příběh rozvoje gumárenského průmyslu od samého po-

čátku znamená přeplout Atlantik a zakotvit  v  15. století. Tehdy si Kryštof Ko-
lumbus všiml na ostrovech v Karibiku domorodých obyvatel, kteří se s velkým 
zaujetím  věnovali hře se zvláštním pružným míčem. Šťáva z rostliny Hevea 
brasilensis (Kaučukovníku brazilského)  byla paradoxně pro moderní svět ob-
jevena nejprve jako materiál pro výrobu sportovně – rituálních předmětů.  
V dalších stoletích lidé zaujali k přírodnímu kaučuku vážnější postoj. Nové 
technologie zvyšovaly možnosti jeho využití. Přicházela doba výroby pneu-
matik, které lidé navlékli na původně sumerský vynález – kolo. Nedostatek 
přírodního kaučuku si vynutil výrobu kaučuku syntetického. Příběh  gumá-
renského průmyslu je plný velkých kapitol, objevů a inovací, které překonávají 
národní hranice a hovoří mnoha jazyky. Můžeme být hrdí na to, že některé 
z nich jsou psané i česky. Jejich dějištěm je například východočeský Náchod.



KuchyňsKé studio
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARcoNABytEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Dne 10.10.2019 oslaví 
manželé Emilie a Vladimír Máslovi 

z Náchoda 60 let společného života.
K tomuto významnému jubileu přejeme 

pevné zdraví, hodně radosti z pravnuček 
a ještě  mnoho společných let.

                              Milující rodina

diamantová svatba

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

Strojírenský/á  dělník/dělnice

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

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

Náplň práce: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

Hotovostní půjčky 

 do  Kč70.000,-

BEZ 

RUČITELE

www.expresscash.cz

peníze na cokoliv     

vyplacení do 24 hodin

Nejrychlejší 
půjčka

 

XXX XXX XXX734 152 798

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

Vážení a milí čtenáři,
Tak jak jsme již avizovali, nastává další období OZNAMOVÁNÍ 
ZVÝŠOVÁNÍ CEN ZA ENERGIE. Pokud takové oznámení obdr-
žíte máte velmi málo času s tím něco dělat. Musíte REAGOVAT 
DO 10ti DNÍ PŘED ÚČINNOSTÍ NOVÝCH CEN. Příklad : pokud 
jste obdrželi oznámení s datem účinnosti nových vyšších cen 
1.11.2019 , tak musíte reagovat max. do 20.10.2019.

Pro Vaše snadnější rozhodování
uvádím obecné příklady domácností .

DOMÁCNOST 1 
( roční spotřeba plynu 20 MWh – 1 900m3 a spotřeba el. při sazbě D02d 3 MWh  ) :
1) Stávající nebo nové ceny plynu 800,-Kč/MWh a stálý měsíční plat 100,-Kč/měsíc
2) Stávající nebo nové ceny silové elektřiny 1 500,-Kč/MWh
     se stálým měsíčním platem 70,-Kč/měsíc
Roční náklady jsou nebo budou za plyn  27 500,-Kč a za elektřinu  16 500,-Kč. 

Celkem 44 000,-Kč.Vč. DPH.

DOMÁCNOST JES 
(roční spotřeba plynu 20 MWh – 1 900m3 a spotřeba el. při sazbě D02d 3 MWh ):
1) Cena plynu 559,-Kč/MWh a stálý měsíční plat 0,-Kč
2) Cena  silové elektřiny 999,-Kč/MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč

Roční náklady budou na plyn 20 500,-Kč a za elektřinu 13 500,-Kč.
Celkem 34 000,-Kč. Vč. DPH.

RoZdÍL  neuvěřitelných 10 000,-Kč/rok za totéž.  
Zašlete nám Vaše vyúčtování 

( i třeba s oznámením o zvýšení ceny ) 
a spočítáme Vám rozdíl  obratem na míru.

S úctou Váš

ENERGETICKÉ OKÉNKO 191.

21. skautský oddíl Velké Poříčí 
Vás zve na cestopisnou projekci

lži a realita českeho medialního 
prostoru na vlastní kůži

RUSKO

lašského cypa, blogaře, cestaře, 
fotografa a spisovatele

Cestopisná projekce s povídáním a diskuzí z ces-
ty po Kaliningradské oblasti, Povolží a aktuálním 
otázkám se uskuteční v úterý 15. října od 18 ho-
din v sále obecního domu ve Velkém Poříčí.

Ládika Větvičky 

Hledáme na trvalý pracovní poměr kolegu na pozici montáž koupelno-
vého nábytku z hliníkových profilů a výroba na CNC routeru, praxe není 
požadována. Požadujeme manuální zručnost, preciznost a technické myš-
lení. ŘP skupiny B a základní znalost práce v AutoCad výhodou. Nabízíme 
práci v dobrém kolektivu rodinné společnosti a dobré platové ohodnocení. 
Provozovna Náchod, Slunečná 2089. Kontakt: 739900091, timera@timera.cz.
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TONAVA, a.s. Úpice
tradiční český výrobce vážících zařízení

rozšiřuje tým na pozicích:

Provozně – technických pracovníků

Strojírenských dělníků 
Nabízíme: 
l zázemí české společnosti rodinného typu
l HPP 
l odpovídající finanční ohodnocení
l nástup možný ihned

Dovedeme si vážit Vaší práce

Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz, 
případné informace na tel. 499 802 170, www.tonava.cz 

Havlíčkova 437, 542 32 Úpice

PODZIM JE TADY A S NÍM SPOUSTY AKCÍ PRO VAŠI ZAHRADU A DÍLNU 

AKCE

2019

7.10. - 26.10.

Běloveská 168

Náchod
směr Polsko

ZALOŽENO 1992

491 423 669
602 686 918

www.ceky.cz

4990,-

BENZÍNOVÁ

PILA

SP 375

3990,-

DRTIČ

BIO SILEND 2500

220V/2500W

BENZÍNOVÉ PILY

EL. ŘETĚZOVÉ PILY

46 cm³

1499,-
HOBBY

H 2035

2490,-
H 45

HOBBY

1390,-

POKOSOVÉ PILY
 S LASEREM

1799,-
H 814

HOBBY

PROFI

PROFI

AKU ŠROUBOVÁK LI-ON

AKN 20-1

2X LI-ON AKU 20V/2Ah

KUFR

2490,-
2990,-

HOBBY

PLYNOVÁ TOPIDLA

15 kW - 30 kW

2490,-

ULICOVÝ SMETÁK

37cm
12 zubů/41cm

HRÁBĚ PLASTOVÉ

160cm100 -

NÁSADA HLINÍKOVÁ

SYSTÉM CLICK

139,-

169,-

89,-

89,-

23 lamel/48x28cm

SYSTÉM CLICK

SYSTÉM CLICK

179,-
119,-

119,-

KLÍNY ŠTÍPACÍ

2000g/torzní

2500g/čtyřramenný

219,-

239,-
299,-

279,-

49,-

ZAKRÝVACÍ PLACHTY

STANDARD  70g/m²

2x3m až 10x15m

ZAHRADNÍ KOLEČKO

PVC korba 180 L

1990,-
2590,-

1499,-

FUKARY LISTÍ

HOBBY

BENZÍNOVÝ
SBL 327V

4890,-

PROFI

H 3303
ELEKTRICKÝ

PONORNÁ ČERPADLA

230V

400-1100W

AKU PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA

DCD996 P2

2x článek 18V/5,2Ah XRP

8990,-

VRTACÍ SEKACÍ
KLADIVO

GBH2-26DFR

+ výměnná hlavička

PROFI

PROFI

4390,-
6990,-

19390,-

990,-
SPW 400-2

Město Hronov si v  tomto roce 
připomíná 660 let od první písem-
né zmínky. Připomeňme, že počát-
ky města souvisejí s  kolonizačním 
úsilím náchodského rytíře Hrona 

z rodu Načeraticů, který zde založil 
vodní tvrz.  V roce 1415 je Hronov 
uváděn již jako městečko. Do roku 
1848 náležel Hronov k  náchodské-
mu panství.

660 hronovských let

www.bazenymachov.cz

bazény • zastřešení 
plastové nádrže

výroba • montáž • servis

Děkujeme celému kolektivu 
zaměstnanců Domova pro seniory 

Marie v Náchodě za obětavou 
a vzornou péči o naši maminku, 

babičku a prababičku, 
paní Andělu Mičkovou.

Velice děkuje 
Jana Rosová, 

dcera s rodinou

Poděkování

n m d . e d u - m e d . c z

Hotel U Beránka
Masarykovo náměstí 74 – Náchod

ODBORNÝ PROGRAM A REGISTRACE K  ÚČASTI NA

Odborná konference
pro zdravotníky
s důrazem na mezi-
oborovou problematiku.

Odborná sdělení
Kardiologie
Diabetologie
Endokrinologie
Pneumologie
Alergologie a Imunologie
Chirurgie a hojení ran
Dětské lékařství
Laboratorní medicína
Rehabilitace
a další obory

Na Vaši účast se těší programový
a organizační tým

společnosti EDUMED s. r. o.

16. – 17. 10. 2019

PARTNEŘI  KONFERENCE



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

* Rozvedený 47 let 175/85 hle-
dá ženu na seznámení z Nácho-
da. TEL.: 721 655 611
*Rozvedený 50/178/79 podni-
katel hledá štíhlou ženu do  40 
let, která má ráda přírodu, zví-
řátka a  život na  vesnici v  rod. 
domě v  krásné přírodě. Dítě 
není překážkou. Prosím nejdřív 
SMS na tel. 603 900 690
* Rozvedený 47/177/77 s  6 le-
tou dcerkou hledají štíhlou 
ženu, která chce žít v  přírodě. 
Dítě ve  stejném věku vítáno. 
Nejdříve SMS 733 215 791

*Dlouhodobě pronajmu nově 
zrekonstruovanou garsonku 
30 m2 v  Novém Městě n.M. 
na  Malecí. Nájem 6000,-Kč + 
služby 1500,-Kč. Kauce 10 tis.
Kč.  Tel.: 733 735 709
*Pronajmu dlouhodobě nový 
byt v  centru Náchoda 2kk, 
64m2, nová kuchyň, volný 
ihned, kontakt: novelle@cent-
rum.cz
*Pronajmu byt 3+kk, 2. patro, 
70 m2, v  Náchodě na  Kame-
nici, nejvyšší nabídce. Kauce.  
Tel.: 602 575 252
* Pronajmu pěkný větší 1+1 
po  celk.rekonstr. v  centru Ná-
choda. TEL.: 608 817 115

* Pronajmu dlouhodobě byt 
1+kk 40 m2 v OV v Náchodě 
sídl. u  nem., volný od  1.11. 
celkové náklady 6000,-Kč. 
Vratná kauce 10 tis.Kč.. Pouze 
slušným lidem, nekuřák bez 
zvířete. TEL.: 604 437 128
*Pronajmu byt větší 1+1, 
částečně zařízený ve  Velkém 
Dřevíči. Volný  ihned. V  pří-
padě vážného zájmu volejte 
608 213 154.
*Od  1.11.2019 pronajmu byt 
3+1 na  Malecí v  N.Městě n.
Met. Byt je v  přízemí, plně 
zařízen (koberce, záclony, 
nábytek, pračka, lednička, 
sporák). Měsíční nájemné vč. 
energií a  poplatků 11.000 Kč 
+ kauce ve  stejné výši. Pro-
sím jen seriózní zájemce. Tel. 
733 752 611
*Pronajmu nový podkrovní 
byt 3+kk na  venkově. Volný 
od 1.2.2020. Tel.: 737 135 160
*Pronajmu byt 2+kk, 64 m2, 
v  centru Náchoda, zděný 
dům, zateplený, nová okna, 
s  balkonem, volný koncem 

října 2019, kauce dohodou, 
nájem 5000,-Kč + energie, tel. 
734 753 303
*Pronajmu byt 32m2 2. patro, 
v  centru České Skalice.Vol-
ný od  1.10.2019. Kontakt tel. 
777 182 362
*Pronajmu menší garsoniéru 
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní druž-
stevní byt 3+kk v  Náchodě 
v  nízkoenergetickém domě 
s  vlastním parkovacím stá-
ním. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709
*Nabízíme k  prodeji nové lu-
xusní družstevní byty 1+kk, 
2+kk a  3+kk v  Náchodě. Byty 
jsou částečně zařízené a  při-
pravené k  okamžitému nastě-
hování. Členský vklad je mož-
né rozdělit do splátek. Kontakt: 
730  517  357, 733  735  709. 
www.sbdnachod.cz
* Prodám byt 1+1 v Náchodě, 
ul. Borská. TEL.: 603 308 776

*Prodám zahradu 400 m2 
s podsklepenou chatkou a ba-
zénem v  Náchodě na  Klínku. 
Splachovací WC, sprchový 
kout, veranda, jedna obytná 
místnost. Tel. 608 241 271
*KOUPÍM LES I  S  POZEM-
KEM. Na  velikosti ani stáří 
nezáleží, horší stav neva-
dí. Platím hotově. TEL.:773 
585 290

* Pronajmeme prodejnu v Ná-
chodě na Kamenici. Bližší info 
na tel. 606 789 999
*Pronajmeme nebyt. prosto-
ry 51 m2 v  blízkosti centra 
v  Červeném Kostelci (cca 
128 m od náměstí). Lze využít 
jako kancelář nebo k  posky-
tování služeb. Po komplet. re-
konstrukci. Na podlaze kobe-
rec, souč. je chodbička, WC, 
umývadlo, kuchyňka a  další 
místnost. Prostor se sklá-
dá ze dvou místností, které 
lze využít i  samostatně. Ná-
jem 7000,-Kč + služby. TEL.: 
733 735 709, 733 131 189
*Pronajmeme kancelář 40 m2 
(nebyt. prostor)v blízkosti 
centra v  Novém Městě n.M. 
(cca 250 m od autobus.zastáv-
ky). Lze využít jako kance-
lář nebo poskytování služeb. 
Po  komplet. rekonstrukci. 
Na  podlaze koberec, součástí 
je WC, umývadlo a další míst-
nost. Prostor se skládá ze dvou 
místností. Nájem 6000,-Kč 
+ služby. TEL.: 733  735  709, 
733 131 189

*Prodám Thuje „SMARAGD“ 
k  výsadbě, hrnkové vyš.70 cm, 
70,-Kč/kus. Větší odběr vítán. 
TEL.: 604 452 789
*Prodám pianino PET-
ROF. Naladím, odvezu. Tel. 
775 328 366
*Prodám dřevo 700Kč/m3 
možnost dovozu,Náchod. 
TEL.:776 049 577
* Prodám vlašské ořechy ne-
loupané, cena 50,-Kč/kg. TEL.: 
702 645 431 Červený Kostelec
* Prodám péřák roz. 95x55 , 
výška 75, cena 500,-Kč. TEL.: 
774 59 59 81
* Prodám šicí stroj zn. LADA 
skříňový, funkční, velmi dob-
rý stav, cena 500,-Kč. TEL.: 
774 59 59 81
* Prodám domácí vykrmené 
prase v  půlkách, krmnou řepu 
„burgini“, bio brambory. Cena 
dohodou. TEL.: 777  213  229, 
607 874 125
*Prodám skleněné akvárium 
délka 133 cm, š 37 cm, v 61 cm 
a  ¾ kožichy (7 ks) z  pravých 
chlupů. Tel. 604 730 461 
*Prodám používanou bicí sou-
pravu Basix po  synovi v  dob-
rém stavu.Součástí je i  stolič-
ka,přidám stojan na  noty.Syn 
už nechce hrát.Cena dohodou.
Tel.776 884 860.
*Prodám horší dubové fošny + 
prkna. TEL.: 774 308 086
*Výroba-prodej dřevěných 
briket. TEL.: 774 308 086            
*Prodám staré cihly. TEL.: 
774 308 086

*Prodej palivového dřeva 
700,-Kč/m3. Tel: 733 644 249

* Sběratel koupí známky Česko-
slovenska a ČR nebo sbírku zná-
mek či filatelistickou pozůsta-
lost. Přijedu! TEL.: 604 452 789
*Koupím starožitný kočárek 
pro dítě (korbičkový-proutěný) 
i ve špatném stavu nebo jen čás-
ti. Dále sháním staré panenky-
,oblečení. Mob: 603 487 435
*Sháním šrotovník obilí válco-
vý. Výrobce Rousek, Slavík nebo 
jen válce. Mob: 739 711 628
*Alfons Mucha pohledni-
ce. Koupě – výměna. Tel. 
776 176 032
* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a  příslušenství - objek-
tivy, staré fotografie, reklamní 
fotografické materiály. TEL.: 
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na  hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451

* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z ob-
dobí socialismu v  jakémkoli 
stavu. TEL.: 603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i  ce-
lou 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, ho-
diny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci, veške-
ré hračky KDN aj.., různé 
vláčky MERKUR aj.., staro-
žitný a chromovaný nábytek 
a  jiné zajímavosti do  r.1975, 
hodiny, hodinky, hudební 
nástroje, fotoaparáty, rádie, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, 
časopisy, plakáty, voj.výzbroj 
a výstroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683

* Koupím vše s  hodinář-
skou tématikou: hodinky, 
hodiny, budíky, propagač-
ní materiály, knihy, plakáty, 
různé součástky i  díly, např.
od fy PRIM a dalších značek. 
TEL.: 777 579 920

*Přijímám klientky na  neh-
tovou modeláž.
Tel:774 817 042

*Doučování matematiky ZŠ, 
SŠ, VŠ. Tel. 734 749 973
* Přijmeme muže, ženy i seni-
ory na rozvoz knih, 80 hod.
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. 
Tel. 777 803 359

*KOUPÍM MOTOCYKLY-
-jakékoliv-starší,neúplné,dí-
ly, mopedy,traktůrky i  jinou 
techniku. Tel.:723 837 437

*Prodám Citroen Xsara, r.v. 
2001, ve velmi dobrém stavu,
spolehlivý vůz. Cena dohodou. 
Mobil po 19 hod. 607 877 688

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

AUTO - MOTO

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

TEL.: 722 907 510 

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Koupím 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
Tel. 608 103 810

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

JANA SRUBJANOVÁ
nabízí ROZVOZ OBĚDŮ
www.rozvozspecialit.cz

tel: 603 422 845



Rok 1918 nepřinesl pouze samo-
statnost, kterou lidé oslavovali také 
sázením lip svobody, ale ukončil 
i pětileté útrapy milionů obyvatel. Již 
v  průběhu války začala vznikat piet-
ní místa nejen na  hřbitovech, která 
připomínala oběti válečné vřavy, jež 
často nemohly být důstojně pohřbeny 
v  domovině. Osudy alespoň někte-
rých pomníků padlým představí Vik-
tor Blažek ve své přednášce. V Králo-
véhradeckém kraji se jich dochovalo 
téměř šest set. Přednáška se uskuteční 
v  Městském muzeu v  Jaroměři 17. 
října od 17.30 hodin. 

Letošní ročník provázelo deštivé 
počasí.  4. ročník si zjevně vybral 
déšť za  všechny předešlé ročníky 
a  možná (doufejme ) i  za  některý 
z dalších. Celý den se svět na Pavli-
šově točil kolem pejsků, zábavy 
s  nimi, sportu a  přátelství „psích“ 
lidiček.  Program byl jako vždy vy-
laděn na notu zábavy spojené s tro-
chou osvěty.  Pro letošek jsme opět 
výtěžek dobrovolného vstupného 
postoupili  broumovskému  útulku 
( možno shlédnout na  facebooku 
Městský Útulek Broumov). Účast-
níci akce ochotně vkládali příspěv-
ky do  prasátka na  stole.  Upoutalo 
předvedení  pejsků  pocházejících 
z  broumovského útulku. Psy v  ru-
kou majitelky p.  Martiny Kosinové  
a výcvikáře p. Štefana Bartóka  bylo 
opravdu dojemné a zajímavé sledo-
vat. Průvodcem problematikou zá-
chrany týraných psů  byl velitel MP 
Náchod pan Bc.  Petr Valica.  Kry-

saříky i nekrysaříky jsme podrobili 
závěrečnému testu jejich dřívějšího 
využití. Hledali v  úkrytech v  ohra-
ničeném prostoru klícky s  křepel-
kami. Je hezké vidět, že pejsci, byť 
se s podobnou aktivitou už v dneš-
ním životě nesetkají, své geny neza-
přou. Nalezli nebo se alespoň snažili 
hledat.   A  byla to legrace. Žádná 

křepelka nedošla úhony, pejsci ale 
měli oči navrch hlavy! Moc hezký 
den jsme zakončili jídlem v  místní 
hospůdce. Dík laskavým sponzo-
rům, dík  všem, kdo přijeli, bavili se 
i pomohli a hlavně - podpořili jsme 
svou zábavou dobrou věc.

Za organizátory setkání 
Z.Horáková a L.Balcarová

V  září 2019 se v  prostorách jí-
delny SPŠ, OŠ a  ZŠ, Nové Město 
nad Metují, na  pozvání náměst-
kyně hejtmana paní Mgr. Martiny 
Berdychové, sešli zástupci města 
Nové Město nad Metují a  Střední 
průmyslové školy, Odborné školy 
a Základní školy, Nové Město nad 
Metují se zástupci významných fi-

rem novoměstského regionu, aby 
se navzájem informovali  o nastar-
tování výuky strojírenských oborů 
ve škole, o potřebách, možnostech 
či nápadech na  vzájemnou spolu-
práci mezi zúčastněnými subjekty.

Zástupci firem a školy se shodli 
na  podpoře strojírenských obo-
rů v  Novém Městě nad Metují, 

na  směru vzdělávání od  důrazu 
na  manuální zručnost směrem 
k  zavádění moderních digitálních 
technologií do  výuky. Při tom 
všem si členové Konsorcia uvědo-
mují, že je třeba vést žáky k doved-
nosti použít zdravý úsudek a  být 
zodpovědný za svůj výsledek. Na-
víc je potřeba nezapomínat na  to, 
že budoucí absolvent školy má být 
nejen vzdělaný, ale i  vychovaný, 
čili slušný, zodpovědný a pracovi-
tý.

V  následujícím období budou 
probíhat vzájemná užší setkání 
zástupců škol, na  kterých bude 
domluvena konkrétní spoluprá-
ce v  nejbližším období. Máme 
v úmyslu začít od odborných praxí 
strojírenských oborů ve  firmách 
Konsorcia přes zapojení odborní-
ků z praxe do výuky až k pomoci 
s materiálním vybavením školy.                                             

Mgr. Naděžda Bínová

Osudy 
pomníků

Krysaříkojáda Pavlišov 2019

Pracovní snídaně na novoměstské průmyslovce

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 30. 11. 2019 r.

AQUA PArK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

(velkoobchod s nářadím)
hleDá DO svéhO teamu:

Nabízíme práci na hlavní i částečný pracovní poměr, přátelské prostředí, 
motivační finanční i nefinanční ohodnocení.

Obchodníka nebo obchodnici
Skladníka nebo skladnici

Očekáváme:
• Uchazeče s min. SŠ vzděláním
• Řidičské oprávnění sk. B
• Komunikativnost , pečlivost, svědomitost, časovou flexibilitu, 
    dobrou znalost práce na PC

Pro případné dotazy kontaktujte paní Terezu Bernardovou tel: 607 034 362
Vaše životopisy zasílejte na email: tereza.bernardova@fortica.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Úplné znění oznámení najdete na stránkách města 
www.mestohronov.cz 

REFERENT ODBORU MAJETEK

Místo výkonu: Městský úřad Hronov, odbor majetek

Nabízíme: plný pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu neurčitou

Platové zařazení: platová třída 9, dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 11. 2019, popř. dle dohody 

Podání přihlášky: do 14. 10. 2019 do 12.00 hodin

Pracovní náplň:
- vedení agendy bytových a nebytových prostor, zajišťování 
předávání a přejímání bytových a nebytových prostor, příprava 
výběrových řízení na byty, příprava nájemních smluv, příprava 
podkladů pro vyúčtování služeb, komunikace s poskytovateli 
energií, agenda spojená s nájemným (předpisy nájemného, změny 
výše nájemného, dlužníci atd.), vedení pokladny odboru majetek, 
provádění inventur, zajišťování podkladů pro prodej a koupi domů 
a bytů, agenda spojená se Společenstvím vlastníků bytových 
jednotek a s nájmy pozemků v majetku města, v případě potřeby 
zajišťování revizí a drobných oprav a údržby spojených s bytovými 
a nebytovými prostory

Požadavky:
· minimálně úplné středoškolské vzdělání
· samostatnost, přesnost a spolehlivost 
· vysoké pracovní nasazení, organizační a komunikační schopnosti
· řidičský průkaz sk. B
· znalost práce na PC

ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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Město Červený Kostelec si ne-
chalo vypracovat 3D model ná-
městí pro následné potřeby mož-
ných úprav a  rekonstrukcí. Jak 
takový trojrozměrný obraz vypa-
dá si mají možnost prohlédnout 
i  občané na  webu www.cerveny-
kostelec.cz. 3D model náměstí 
byl pořízen na základě požadavku 
projektantů jako detailní podklad 
pro zpracování dočasných úprav 
náměstí a  dopravní studie. Data 
do  modelu byla nasnímána nej-
modernější technologií pomocí 
dronu. 

Jan Birke rezignuje na post 
krajského zastupitele

3D model náměstí
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Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková 721 543 498

HledAJÍ doMov

A stále máme v útulku 
hooodně koťátek, 

která hledAjí nový domov. 

Qido je asi 8letý ovčák, který opět niko-
mu nechybí. Je hodný, velký mazel, ale 
taky trochu divoch. Je odčervený a  oč-
kovaný.

Své znepokojení nad řešením 
personálních otázek v  náchodské 
nemocnici jsem již vyjádřil před 
časem. Považuji postup náměstka 
hejtmana pro zdravotnictví A. Ca-
bicara za  nezodpovědný v  rámci 
celého kraje. Stál jsme u zrodu kraj-
ské koalice před třemi lety a  jsem 
přesvědčen, že po celou dobu koa-
lice funguje věcně a dobře. S čím se 
však nemohu a nechci ztotožnit je 
právě situace a směřování v oblasti 
zdravotnictví.

Po  pečlivém zvážení jsem se 
proto rozhodl rezignovat na  post 
krajského zastupitele. Po  tom, co 
se pan náměstek rozhodl tuto gesci 
řídit zcela sám bez jakékoliv snahy 
o hledání kompromisu v rámci ko-
alice, to považuji za důležitý signál 
proto, aby také plně nesl zodpověd-
nost za  důsledky svého přístupu 
a  neochoty najít kompromis. Jeho 
ignorování kolegů a  prosazová-
ní řešení, připomíná model řízení 
před rokem 1989 (po  kritice říze-
ní ONN a.s. ředitelku povýšíme?). 
V  době oslav 30. výročí sametové 
revoluce má takový přístup skuteč-
ně hořkou příchuť. 

Považuji v  politice kompromis 
a  vyjednávání za  základní kámen 

úspěchu vedení ať už kraje nebo 
města. V  oblasti zdravotnictví 
v  Královéhradeckém kraji je rok 
před krajskými volbami situace 
zcela opačná. Nemocnici v Nácho-
dě čeká dokončení modernizace, 
které však má celou řadu dalších 
souvislostí s budoucí ekonomikou, 
a to bude vyžadovat úsilí a politická 
rozhodnutí pro další potřebné in-
vestice, aby celá modernizace byla 
smysluplná na desítky let dopředu. 
K  tomu bude třeba také zodpo-
vědných rozhodnutí celého vedení 
kraje a bez jednání s kolegy se ta-

ková rozhodnutí uskutečňují jen 
stěží. Na  takovém způsobu řízení 
s krátkodobou vizí se nechci podí-
let a  věcně svůj nesouhlas spojím 
s rezignací na mandát člena Zastu-
pitelstva Královéhradeckého kraje. 

Připomínky k  fungování ná-
chodské nemocnice je třeba ad-
resovat vedení Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kraje 
a především náměstkovi pro zdra-
votnictví Aleši Cabicarovi, nikoli 
starostovi města.

jan Birke, starosta náchoda
poslanec Parlamentu Čr (pi)

– stačí nakoupit, být zdarma členem „Klubu výhod“ a mít štěstí.

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

Vyhrajte
zlatou 

cihličku
...a poukazy na zboží

www.stamont.eu         800 404 010

ECHO 105x130 mm 4B 2019 „Cihlička“

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

Dýňování ve Vile Čerych 
Na letošním šestém ročníku Dýňo-

vání v  českoskalické vile Čerych vás 
čeká kavárna s dýňovými specialitami, 
výstava výrobků z  dýní, možnost za-
koupit si dýně a na místě si je vydlabat. 
Dýně si buď budete moci odnést pro 
dekoraci vašich domovů nebo vystavit 
v  zahradě Vily Čerych. V  rámci akce 
budete moci ochutnat také trendy dý-

ňové pokrmy z Kuchyně zdravé výživy. 
Dále je pro vás přichystána dýňová se-
mínkovna. Máte doma přebytečná se-
mínka dýní nebo jiných tykví, zejména 
těch neobvyklých? Přineste je s sebou 
v popsaném pytlíčku s názvem druhu 
a  budete si je moci vyměnit za  jiná. 
Akce se uskuteční 10. října v čase od 16 
do 18 hodin.

   

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 732 257 957
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
       - realitní kancelář

27 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Zděný byt 1+kk v OV, centrum Náchoda
Větší garsonka 31 m2, 
v OV po rekonstrukci, 
2. patro, okno do klid-
né části s výhledem 
na zámek.
PENB:G

180836    cena: 890.000,-Kč

Pronájem obchodních prostor v Náchodě
Prodejna se skla-
dem a zázemím (67 
m2) po rekonstrukci, 
na hl. ulici Komen-
ského, nízké náklady 
na topení.
PENB: G 
180837 cena: 8.500,-Kč/měs.

Hrubá stavba RD u náměstí, N. Město n/M
Velký třípodlažní RD 
s garáží a už. pl. 330 
m2, s pozemkem 
354 m2, již napojen 
na vodu i kanalizaci.

180833 cena: 2.190.000,- Kč

Byt 1+1/L, OV, 37 m2, Náchod
Byt 1+1 s lodžií v 5 NP 
panelového domu
po revitalizaci, orien-
tace na JZ s pěkným 
výhledem.
PENB:D

180816 cena: 1.100.000,-Kč 

Pronájem nadstand.bytu 1+kk, N. Město n/M
Byt (29 m2) s luxusní 
kuch. linkou, myčkou 
a lednicí v centru, 
4. patro, nízké náklady, 
prohlídky 24.-26.10.
PENB: G

180838 cena: 7.000,-Kč/měs.+služby

Byt 2+1/L, DV, 60 m2, Velké poříčí
Pěkný, udržovaný,
slunný byt 2+1 s lo-
džií, 4 NP panelového 
domu, který je z r. 
2006-8 po revitalizaci.
PENB: C.

180813 cena: 1.180.000,-Kč

>

� práce s IT – čtečky, terminály
� pro muže, min. výuční list
� denní provoz PO–PÁ

775 866 858  |  doklady@drana.cz

Hledáme do týmu:

SKLADNÍK
– manipulace, kompletace, el. VZV
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