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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

PRONÁJEM / PRODEJ

Ministr Toman slíbil 1,7 miliardy

V rámci návštěvy Královéhra- taš, kde ministr debatoval se zemědeckého kraje zavítal koncem roku dělci z celého regionu. Po poledni
2019 ministr zemědělství Miroslav se pak společně se starostou NáToman (na fotografii druhý zleva) choda Janem Birke setkal s předi na Náchodsko. Svou návštěvu staviteli společnosti Lesy města
zahájil na náchodské radnici a po- Náchoda, s.r.o.. V Hradci Králové
tom vyrazil do Teplic nad Metují, si ministr prohlédl nadregionálkde si společně se zástupci akciové ní krizový vodárenský dispečink
společnosti Vodovody a kanalizace vody a diskutoval s vodohospoNáchod prohlédl nově zrekonstru- dáři o stavu vodohospodářské
ovanou čistírnu odpadních vod soustavy v Královéhradeckém
a nejvydatnější vrt VS5 v prame- kraji, která zásobuje kvalitní pitništi, které je uzpůsobeno k přiro- nou vodou více než půl milionu
zené akumulaci podzemních vod obyvatel v okresech Náchod, HK,
v Polické křídové pánvi. V sou- Pardubice, Chrudim. A přivezl
časné době je vrt využíván přibliž- skvělou zprávu! Počítá s investicí
ně z poloviny (tj. 1,6 mil. m3/rok) 1,7 miliardy do nezbytné opravy
a napojen na vodárenskou sousta- přivaděče a rekonstrukce páteřní
vu východních Čech, na kterou sítě, která je v některých místech
jsou napojeny další zdroje pitné na hranici své životnosti tak, aby
vody ležící v Polické křídové pánvi. nebyla ohrožena dodávka kvalitní
Další zastávkou byla soukromá pitné vody pro celý náš region.
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robotická
mléčná farma v ZD Os-

Hledáme do týmu:

SKLADNÍK
– manipulace, kompletace, el. VZV

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

775 866 858 | doklady@drana.cz

komerční nemovitosti
v Hronově Zbečníku

dílenské, skladovací
a kancelářské prostory
o celkové ploše cca 1000m2
část lze přebudovat na bydlení

KONTAKT:
724 284 224

Modlitby
za jednotu
V objektu Sboru Církve
bratrské v Tyršově ulici
v České Skalici proběhnou 22. ledna od 18 hodin
modlitby za jednotu křesťanů. Křesťanské církve působící v Jaroměři-Josefově,
České Skalici a ve Smiřicích se zde sejdou ke společnému setkání v rámci
Týdne modliteb za jednotu
křesťanů. Kázáním poslouží P. Petr Boháč z Římskokatolické farnosti Josefov.
Spolupořádá Ekumenická
rada církví ČR a Česká biskupská konfederace.

26 000 výtisků

www.novinyecho.cz

SERVIS
mobilních telefonů
Opravy většiny mobilních telefonů NA POČKÁNÍ
výměna vadných a prasklých displejů
l výměny baterií l čištění telefonů
l lepení ochranných skel l zálohy a přetažení dat
l aktualizace navigací
l

Expozice
knihtiskařské
dílny
Od ledna 2020 bude
v broumovském klášteře
vzdělávací program knihtisku pro školy a veřejnost
rozšířen o komentovanou
prohlídku nové expozice
knihtiskařské dílny, jejíž
součástí je unikátní knihařský lis le Monte Olivi ze
16. st. století. Lis je jedinou
kopií v ČR. Dílna je vystavena vedle Skriptoria v interaktivních prostorách
Maiwaldovy akademie. Expozici dlouhodobě zapůjčil
Památník národního písemnictví v Praze.

Dobrá paměť
– základ úspěchu
Kurz paměťových technik
a technik učení

pořádá ve dnech 25. a 26. ledna 2020
jazyková škola Gate Náchod
– Dr. Lada Petránková
Informace a přihlášky:
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
nebo tel. 603 440 969 (nejlépe SMS)

ECHO

www.novinyecho.cz

Vzpomínka
Dne 12.ledna 2020 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí paní Moniky Tejchmanové.
S bolestí v srdci vzpomínají maminka,
sestry Anička a Irena s rodinou
a bratr Jaroslav.
Kdo jste ji znali, s láskou
a úctou vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNka
Každý z nás má v nebi někoho, komu by chtěl
poděkovat za to, že „byl“ a říct mu „moc mi chybíš“.
Dne 9.1.2020 uplynuly čtyři smutné roky od úmrtí
naší drahé manželky, maminky a babičky,

paní Marie Maršíkové z Náchoda.
která by 13.1.2020 oslavila 80. narozeniny.
S láskou a tichou pokorou
vzpomíná manžel a dcery s rodinami.

vzpomínka
Dne 9. ledna 2020 uplynulo 10 let od smrti

Zdeňka Duby z Hronova.
Kdo jste ho znali,
zavzpomínejte si s námi.
Manželka a syn s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 19.1.2020 uplyne 17 let, kdy nás navždy opustila maminka,

paní Věra Kosinková z Kramolny.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Rodina

Michal ŠKORPIL

servis osobních a dodávkových vozů FORD

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:
• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

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

str.

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Krajské zdravotnictví v roce 2020
Královéhradecký kraj poskytne
v roce 2020 svým nemocnicím
na zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní
nemocniční péče a zajištění lékařské pohotovostní služby 140
milionů korun. Dalších 6,5 milionu poputuje jako vyrovnávací
platba za poskytování lékařské
pohotovostní služby do Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Rozhodli o tom v prosinci 2019
krajští zastupitelé. „Zdraví obyvatel Královéhradeckého kraje
a kvalitní zdravotní péče je naší
prioritou. Zároveň chceme zajistit i dobré pracovní podmínky pro
lékařský i nelékařský personál,
proto našim nemocnicím poskyt-

Šifra mistra
Dientzenhofera
Název přednášky, která proběhne
v Novém Městě nad Metují 15. ledna, je zřejmou narážkou na jeden
slavný román a film. Přednáškový
blok s názvem Šifra mistra Dientzenhofera aneb tajemství barokních kostelů na Broumovsku začíná
v knihovně v 18 hodin. Přednáška
Zdeňka Zahradníka bude doplněna světelnými obrazy, divadelními prvky a závěrečnou hypotézou.
Máte se na co těšit (pokud budete
mít ale v kapse 30 korun českých na
vstupné).

Expozice
knihtiskařské
dílny
Od ledna 2020 bude v broumovském klášteře vzdělávací program
knihtisku pro školy a veřejnost rozšířen o komentovanou prohlídku
nové expozice knihtiskařské dílny,
jejíž součástí je unikátní knihařský
lis le Monte Olivi ze 16. st. století. Lis je jedinou kopií v ČR. Dílna
je vystavena vedle Skriptoria - v interaktivních prostorách Maiwaldovy akademie. Expozici dlouhodobě
zapůjčil Památník národního písemnictví v Praze.

SLEVA

20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do
31. 1. 2020

neme 140 milionů korun ve formě
takzvané
vyrovnávací
platby,“ uvedl náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar. Královéhradecký kraj poskytne pro
zajištění urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče a zajištění
lékařské pohotovostní služby
jednotlivým zdravotnickým zařízením v roce 2020 vyrovnávací platby ve výši: ON Jičín a.s.
– 34 924 463 Kč, ON Náchod a.s.
– 67 644 132 Kč, ON Trutnov a.s.
– 28 713 554 Kč, Městská nemocnice a.s. – 8 717 851 Kč. Smlouvy
o závazku veřejné služby kraj uzavřel s nemocnicemi v roce 2016
na období 10 let. Výši a rozdělení
vyrovnávací platby schvaluje zastupitelstvo kraje na návrh zdravotnického holdingu a na zákla-
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dě žádosti samotných nemocnic.
„Při stanovení výše vyrovnávacích
plateb pro jednotlivá zdravotnická
zařízení na rok 2020 jsme vycházeli například z výročních zpráv či
výsledků hospodaření zdravotnických zařízení za rok 2018 a předběžných výsledků za leden až září
2019,“ sdělil Aleš Cabicar.

V hlavní roli lak
Do 17. ledna máte ještě možnost navštívit výstavu obrazů Milana Housera, která je umístěna
v českoskalické galerii Luxfer. Milan Houser je bývalým děkanem
výtvarné fakulty vysokého učení
technického v Brně. Samotné dílo
Milana Housera se zdánlivě pohybuje na hranici designu a umění.

Jeho hlavním výrazovým prostředkem je lak, který je nanášen
a v dlouhých časových úsecích
vrstven, mísen či stékán. Tímto
procesem vznikají silné reliéfy
zaschlých lazur připomínající fotografie laboratorních zvětšenin
nebo barevně upravených střetů
galaxií.

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?

Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost !!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří

Program

ve čtvrtek dne 16. ledna 2020.

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní
a hudební vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník…
 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich
rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.
 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich
rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.
Řezníčkova 451, 547 01 Náchod, tel. 491423243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

Město Náchod

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce

odborného pracovníka / odborné pracovnice
sociálně-právní ochrany a prevence - kurátor

Náplň práce

l sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný, a s dětmi páchajícími
přestupky. Plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí (kurátor pro děti a mládež). Administrativní činnost v rámci odboru sociálních věcí

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

Nabízíme
l
l
l
l

pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 01.04.2020
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

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 20.01.2020.

ECHO

www.novinyecho.cz
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e-mail: echo@novinyecho.cz

Broumovská
klávesa 2020

Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd 1

Mladí talentovaní klavíristé,
pozor! Mezinárodní soutěž pro
mladé klavíristy do 17 let Broumovská klávesa spustila registraci pro 10. ročník soutěže, který
se uskuteční 24.–26. dubna 2020
v broumovském klášteře. Registrace je možná online na webu soutěže: www.broumovskaklavesa.cz

03.10.2019 14:10:38

MODELÁŽ NEHTŮ
Strnadova 48, Náchod

Michaela Vlčková

774 817 042

str.

Tel./Fax: 491 424 522
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 200.

Vážení a milí čtenáři,

Přestože je teprve začátek nového roku, tak již
začínáme připravovat novou hromadnou poptávku na cenu energií pro naše zákazníky na rok 2021.
Chcete -li se přidat , tak prosím neváhejte a staňte
se našimi zákazníky. Nejefektivnější je přihlásit se
k nám co nejdříve.
Aby bylo Vaše rozhodování jednodušší, tak Vám přikládám nejnižší ceny
energií našich zákazníků JES v roce 2018, 2019 a 2020.
Ceny silové elektřiny JES:
2018 899,- Kč/MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč
( při jakékoliv sazbě , VT i NT )
2019 899,- Kč/MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč
( při jakékoliv sazbě , VT i NT )
2020 999,- Kč/MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč
( při jakékoliv sazbě , VT i NT )
Ceny plynu JES:
2018 496,-Kč/MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč
2019 496,-Kč/MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč
2020 549,-Kč/MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč
Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH.

S námi budete mít nejnižší ceny energií v každém období.

S úctou Váš

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

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

Poděkování

Chtěli
bychom
touto
cesto
poděkovat
zaměstnancům Charity Náchod za obětavou péči.
Manželé Šitinovi, Bohuslavice.

Vaky a Nádrže, Dunlop
Součástí Trelleborg Bohemia,
a.s. (dříve Rubena a.s.) je pobočný závod ve Velkém Poříčí,
ve kterém je soustředěna ruční
konfekční výroba pryžotextilních a pryžových výrobků se
širokým spektrem uživatelů
od domácnosti po jaderné elektrárny přes důlní průmysl po letectví.
Mezi nejmenší výrobky s největším počtem vyrobených
kusů, až 700 různých druhů
od 100 l do 25 000 l objemu,
patří Ploché vakové membrány do topných tlakových expanzních nádob, které jsou určeny pro použití v soustavách
pitné a užitkové vody budov.
Na druhé straně jsou pryžotextilní membrány Vakového
jezu s hmotností 24 tun, který
je součástí projektu Aquabella ve Francii a jeho instalace

proběhla v létě 2019. Takto veliký jez je možné vyrábět díky
vlastnímu vývoji a instalované
technologii kontinuálního lisování na jednom z největších lisů
na světě. Vakové jezy jsou v Rubeně vyráběny od 60. let minulého století s celkovým počtem
instalací přes 380 kusů po celém
světě.
Kusová nestandardní výroba pryžových a pryžotextilních
výrobků je zastoupena širokou
škálou násypek, manžet, izolačních vaků až po ucpávky chladících okruhů v Jaderné elektrárně Temelín.
Pro letecký průmysl se na středisku Vaky a Nádrže, Dunlop
vyrábějí palivové nádrže pro
letouny L-39, L- 159 českého
výrobce AERO Vodochody a L
– 410 vyráběného v Aircraft
Industrie. Součástí výroby je

i vývoj nových nádrží pro nově
vznikající letoun L – 39 NG.
K tváření plechů v leteckém
průmyslu, k uzavírání lisovacích
forem, k lisování potravin se používají Lisovací vaky různých
materiálů a konstrukcí využívající autokláv s maximálním rozměrem 12,5 m.
K celkovému portfoliu tradičních výrobků Rubena přibyly výrobky Dunlop, kdy v roce
2017 byla do Velkého Poříčí
převedena výroba z Manchesteru ve Velké Británii včetně
výrobního zařízení. Tato výroba je podobného charakteru se
zaměřením na ruční konfekci
výroby. Nejobjemnějším výrobkem řady Dunlop je Gas Seal.
Jedná se o těsnění plynového
zásobníku s možností pojmout
až 158 000 m3 plynu vznikajícího při výrobě oceli. Součástí
nové produkce jsou velkoobjemové nádrže na média jako je
voda, jak užitková tak i pitná,
dále paliva a různé druhy lepidel. Typickými uživateli těchto nádrží jsou armády celého
světa, humanitární organizace, ale i farmáři a soukromní-

ci. Speciálním výrobkem jsou
nízkotlaké fendry používané
k ochraně trupu velkých lodí.
Jde o výrobek z pryžotextilu
s vnějším průměrem až 4,5m
a délkou až 25 m, který tvoří
měkkou, ale velmi odolnou bariéru mezi trupem lodi a předmětem, který by mohl daný trup
poškodit. K upřesnění funkce
a podoby jednotlivých výrobků je možné si prohlédnout
internetové stránky střediska
www.rubena.eu v sekci Pryžotextilní výrobky a výrobky Dunlop.
Výroba situovaná ve Velkém
Poříčí klade velké nároky jak
na technologii a organizaci vý-

roby, tak na výrobní dělníky,
a to z hlediska jejich odbornosti, dlouholeté praxi a vysoké
manuální zručnosti v daném
oboru. Tohoto výrobního zázemí využívají obchodníci
a technici, kteří jsou schopni
předat koncovému zákazníkovi
maximální možné požadované
vlastnosti poptaného výrobku.
Pevně věřím, že speciální výroba pryžových a pryžotextilních
výrobků bude i nadále atraktivním místem k práci, a že naši
zákazníci budou minimálně tak
spokojení jako doposud.
Přemysl Hvězda
Vedoucí produktové skupiny
Vaky a Nádrže, Dunlop
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Společnost Marius Pedersen a.s., provozovna DRA Rychnovek, Rychnovek 97, 552 52
přijme zaměstnance na pozici

ŘIDIČ

MV č.34/2016 Sb.

Místo výkonu práce: Rychnovek u Jaroměře, Broumov, Česká Třebová
- řízení kontejnerových a svozových vozidel, dvousměnný provoz
Náplň práce:
Požadujeme:
- řidičské oprávnění skupiny C, C + E výhodou, platný profesní průkaz řidiče
- smysl pro zodpovědnost, aktivní a samostatný přístup k práci
- osvědčení ADR výhodou
Nabízíme:
mzdové ohodnocení od 27 000,-Kč/měsíc

DĚLNÍK SVOZU ODPADŮ

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

Hasičské
miniatury

Novoroční
koncert

Hasičská technika v miniaturách je až do 30. ledna prezentována na výstavě ve foyer Městské knihovny v Dobrušce. Jejím
obsahem je sbírka Milana Kolena, člena SDH Mělčany. Pan
Koleno má nyní ve sbírce 200
kusů kovových modelů hasičské
techniky. Jste srdečně zváni!

Ve Společenském centru –
Kině 70 v Dobrušce proběhne
16. ledna Novoroční koncert.
Jeho protagonisty bude dvojice
význačných osobností české pěvecké a muzikálové scény Marian Vojtek a Kamila Nývltová.
Koncert začíná v 18 hodin.

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce

pracovník / pracovnice městského informačního centra
Obecné předpoklady

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
l znalost jednacího jazyka
l bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme

l střední vzdělání s maturitní zkouškou
l aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem, případně znalost polského jazyka
a dalšího cizího jazyka výhodou
l znalost práce s PC (MS Office, grafické programy výhodou)
l řidičský průkaz sk. B
l organizační a komunikační schopnosti
l příjemné vystupování
l dobrá znalost regionu Kladské pomezí
l obecný přehled v oblasti cestovního ruchu
l časová flexibilita (práce o víkendech)
l schopnost týmové práce
l znalost pravidel českého pravopisu – bezchybný písemný projev

Nabízíme
l
l
l
l

pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 1.4.2020 nebo dle dohody
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (8. 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 15.1.2020.

Pozvánka
do Laosu

V Městské knihovně v České
Skalici proběhne 22. ledna od 18
hodin další cestovatelská beseda. Tentokrát s Luďkem Rudišem
o asijském Laosu. Laos je přezdíván zapomenutým klenotem Asie.
Země se zcela specifickou kulturou,
historií a zvyklostmi. Pouze v Laosu žije 68 národností, naprostá většina obyvatel dosud žije tradičním
způsobem života. Nezapomenutelným zážitkem je plavba po veletoku Mekong, který představuje
pro Laos dopravní tepnu. Zároveň
je také nepostradatelnou součástí
života obyvatel jako zdroj a zásobárna vody, potravy a úrodné půdy.
Pokud se chcete dozvědět o této
zemi víc, nenechte si tuto besedu
ujít. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme rezervaci míst
na tel. 734 155 855.

DĚLNÍK/DĚLNICE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Místo výkonu práce: Rychnovek u Jaroměře, Heřmánkovice
Náplň práce:
- třídění plastových odpadů dle jednotlivých druhů
- dvousměnný provoz
Požadujeme:
- smysl pro zodpovědnost, aktivní a samostatný přístup k práci
Nabízíme:
mzdové ohodnocení 85 - 95,-Kč/hod + bonus 6% za odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby
Nabízíme:

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

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

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě
drátěného programu, ve skladu,
v logistice, v práškové lakovně
• Práce ve dvousměnném provozu

• Samostatnost,
zodpovědnost, přesnost,
manuální zručnost
• Odpovídající vzdělání

• Výborné platové
podmínky
• Práce ve stabilním
a slušném kolektivu

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

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

Podpora kulturních akcí
Expozice
regionu
knihtiskařské vKrálovéhradecký
kraj podpoří vybrané kulturní akce v kraji částkou
téměř čtyř milionů. Jedná se o události, které v roce 2017 obdržely trvalou
dílny
záštitu Rady Královéhradeckého kraje. Celkem kraj tímto způsobem pod-

Od ledna 2020 bude v broumovském
klášteře vzdělávací program knihtisku
pro školy a veřejnost rozšířen o komentovanou prohlídku nové expozice knihtiskařské dílny, jejíž součástí je unikátní
knihařský lis le Monte Olivi ze 16. st.
století. Lis je jedinou kopií v ČR. Dílna je
vystavena vedle Skriptoria - v interaktivních prostorách Maiwaldovy akademie.
Expozici dlouhodobě zapůjčil Památník
národního písemnictví v Praze.

poruje dvacet čtyři významných a tradičních akcí.
„Letos mezi pořadatele rozdělíme 3,85 milionu korun. Nadále budeme
usilovat o navýšení finančních prostředků pro tyto kulturní akce, protože požadavky organizátorů trvale převyšují možnosti krajského rozpočtu. Například pro rok 2020 jsme obdrželi žádosti o dotace, které v součtu přesáhly sedm
milionu korun,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Martina
Berdychová (Východočeši). Z Náchodska se jedná například o Mezinárodní filmový festival v Teplicích nad Metují, Jiráskův Hronov, Náchodská
Prima sezóna, Za poklady Broumovska, Theatrum Kuks či Mezinárodní
folklórní festival Červený Kostelec.
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SOUKROMĚ
BYTY

776 622 777

www.realitytichy.cz
*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 3+1 v Polici
nad Metuji. TEL.: 737 876 556
*Pronajmu dlouh. byt 1+kk
29m2 + balkon+ nová kolna v 1.NP zrek.byt. domu
v Dolní Radechové. Nájemné 4.500,-Kč + záloha voda,plyn1.500,-+ el.+ kauce.-Kč,
tel. 608 90 30 50.
*Prodám DB 3+1 v Náchodě,
3.patro, celý dům zděný, balkon,
dobrý stav,blízko centra. RK
NEVOLAT. TEL.:776 703 582
*Pronajmu menší garsoniéru
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
* Pronajmu dlouhodobě 1+1
Nové Město nad Metují. TEL.:
604 309 346
*Pronajmu byt 3+kk v centru Náchoda, po celkové rekonstrukci, 1. NP, 66 m2,
podlahové vytápění, nová kuchyňská linka, sporák, myčka,
solidním nájemcům bez domácích zvířat. Volný ihned,
jistina podmínkou, info na tel.
773 202 773. RK NEVOLAT
*Pronajmu zařízený byt 1+1
v Náchodě v cihlovém domě.
Tel. 776 716 365
*Pronajmu nově zrekonstruovaný byt včetně kuchyně
2+kk v Náchodě, ul. Běloveská,
okna k řece. Nájem 9.500 Kč +
energie, kauce 3 měsíční nájmy. Tel. 774 224 446
*Pronajmu garzonku 1+1
v přízemí, 58 m2, částečně zařízená, Kladská 235, Náchod.
Nájem 4.500 Kč/měs., kauce 2
měsíce + 3.000 Kč energie. Tel.
731 478 550



NEMOVITOSTI
HYPOTÉKY – LEVNĚ
COHLA
Tel. 604 505 605
www.pojistenicohla.cz

* Prodám dvougenerační
dům v klidné části Náchoda.
Součástí domu je garáž. Cena
dohodou. TEL.: 608 210 436

e-mail: echo@novinyecho.cz

ROZUMNĚ
NEBYTOVÉ PROSTORY

*Pronajmeme nebytové prostory 50,65m2 v blízkosti centra Červeného Kostelce (cca
128m od náměstí). Lze využít
jako kancelář či k poskytování
služeb. Po kompletní rekonstrukci. Na podlaze koberec,
součástí je chodbička, WC
a umyvadlo, malá kuchyňka
a další místnost. Prostor se
skládá ze dvou místností, které
lze využít i samostatně. Cena:
7000 za 50m2+energie. TEL.:
733 735 709, 733 131 189
*Pronajmeme kancelář 40m2
(nebytový prostor) v blízkosti
centra Nového Města nad Metují (cca 250m od autobusového nádraží). Lze využít jako
kancelář či poskytování služeb. Po kompletní rekonstrukci. Na podlaze koberec, součástí je WC, umyvadlo a další
místnost. Prostor se skládá ze
dvou místností. Cena: 6000
za
40m2+energie.
TEL.:
733 735 709, 733 131 189
*PRONÁJEM / PRODEJ komerční nemovitosti v Hronově Zbečníku - dílenské, skladovací
a kancelářské prostory
o celkové ploše ca 1000m2.
Část možno případně předělat na bydlení. KONTAKT: 724 284 224
PRODÁM

*Prodám pšenici 400 Kč/g,
pytle výměnou, nebo za
10Kč, možno našrotovat plus
50 Kč, černou ředkev 10,-Kč/
kg, jádra vlašských ořechů
150,-Kč/kg, P.Kocourek, Slavětín nad Metují email: vl.
kocourek@seznam.cz.
Tel.
732 381 524
*Prodám levně 2 kusy peřiňák – bílý, délka 90 cm, výška cca 1m,zachovalý, cena
250,-Kč /kus. Náchod. TEL.:
776 114 975
*Prodám dvě jehňata – ovečky. Pro chov, nebo na zabití. Možno i jednotlivě. Tel.
728 851 149
*Prodám kamínka na uhlí
a dřevo, typu PETRY, párkrát
zatopeno, nevyužité. Cena
2.500 Kč. Tel. 602 103 775
*Prodám dvě nové koupelnové předložky bílé MEMORY
SOFT, rozměr 50 cm x 80 cm
(SCAN quilt), původní cena
890 Kč za kus, nyní za 500 Kč
za kus. Vhodné do koupelny s podlahovým topením.
Tel.723 055 768
KOUPÍM

* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo,
porcelán, hodiny, mince,

ŠIKOVNĚ

pohlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím vyřazenou, použitou autoplachtu. TEL.:
604 437 128
*Koupím historické Rybářské věci. Mobil 730 935 935
* 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 staré, nepotřebné i poškozené věci, veškeré hračky KDN aj.., různé
vláčky MERKUR aj.., starožitný 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 hodinářskou tématikou: hodinky,
hodiny, budíky, propagační
materiály, knihy, plakáty,
různé součástky i díly, např.
od fy PRIM a dalších značek. TEL.: 777 579 920

str.

Tel./Fax: 491 424 522

RYCHLE

SAKI 125 a rotační sekačku
140 cm, rolnickou sečku 3 m
záběr. Tel. 722 605 734
*Koupím JAWA kývačka,
panelka nebo pérák, nejlépe
s platnými českými doklady.
TEL.: 777 222 232

AUTO - MOTO

* Prodám KIA PICANTO
r.v. 2009, 1.0i, 5 dveř., červená
barva, naj. 85 tis.km, koupeno v ČR, servisní kniha, malá
spotřeba, základ. Výbava, airbag, imobilizér, ABS, autorádio. Cena 56 tis.K. TEL.:
777 104 584
* Koupím platné doklady
(tech. průkaz) na tříkolku Velorex. TEL.: 604 437 128
*Prodám motorku KAWA-

Individuální výuka
ekonomiky a účetnictví.
www.racio.cz
Tel. 730 149 858

Krejčovství,
půjčovna
společenských
šatů,
Náchod,
Borská ulice.
TEL.: 736 768 114

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

Do IQOS týmu
hledám spolupracovníky.
Možnost výdělku na
hlavní/vedlejší činnost.
Info tel. 603 822 177

Výživový poradce
v Náchodě s 25letou praxí

pomůže shodit přebytečná kila.
Zavolejte tel. 604 28 18 12,
www.poradnahubnuti.com.

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

ÚKLID SNĚHU LEVNĚ
Pro firmy i soukromníky

NONSTOP ÚKLID
Až bude sněhu hromada,
nestačí jen lopata
Odvezeme sníh pryč

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

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

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

Koupím

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

Tel. 608 103 810

Vyklidím Vaši pozůstalost
a věci zaplatím.
TEL.: 722 907 510

zůstalost
o
veteš
p
nábytek

koupím - zlikviduju
vyklidím půdu, sklep, dům
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

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

TEL.: 602 145 222

RŮZNÉ

*Převedu záznamy z videokazet na DVD nebo Flešku. Levně. Tel: 777 554 484

5

FITNESS FOOD MENU
S DOPRAVOU ZDARMA
5-6 chodové celodenní menu.
Stravovací program pro každého

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

www.ffmenu.cz

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

info na tel :774 517 727

Tel.: 608 10 38 10

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

www.novinyecho.cz

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

28 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

cena: 2.190.000,-Kč k jednání
Nadst. zrekonstr. byt 3+1 v Náchodě
Byt v ul. Modrá, lodžie, 67 m2, po exkluz.
rekonstr. v 1. patře,
krásná koupelna, kuchyň..vše nutno vidět.
PEN: G
180846

cena: 1.990.000,-Kč

180845 

cena: 1.550.000,-Kč

Pronájem garsonky, Blažkov u N.Města n/M
Vybav. garsonka (30
m2) v malém RD,
možnost užívání části zahrady, energie
1.500,-Kč+topení dř.
briketami.
PEN: G
180847
cena: 6.000,-Kč/měsíc

RD s poz. k výst.RD, Lipí u Náchoda
RD (2+1) ke kompl.
rekonstr. nebo demolici s poz. 459 m2
a samast. zahrada
k výstavbě (356 m2).
PEN: G

Zděný byt 3+1, N.Město n/M,ul.Rašínova
Byt ve 2 NP po rekonstr. koupelny a WC,
z části nové elektro,
celk.pl.79 m2, lodžie,
pěkný výhled.
PEN: G

180848

180851

cena: 750.000,-Kč

DAVER s.r.o

>

- realitní kancelář

cena: 2.359.000,-Kč

* 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

UFO SPORT CLUB NÁCHOD
- SVATEBNÍ
HOSTINY
- FIREMNÍ
VEÈÍRKY
- RODINNÉ
Telefon: 774 292 158 OSLAVY
www.ufosportclub.cz - KOLENÍ
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RD s garáží, Náchod - Klínek
RD (3+1) k rekonstrukci z r.1927, přístavba
z r. 1986, celk.poz. 564
m2, klidné a pěkné
místo s výhledem.
PEN:G

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.

str.

Tradice, to je to, co se opakuje…
Z jakéholi důvodu… Ta na Pavlišově,
která se koná každý Štědrý večer, pomáhá lidem v Hospici Anežky České
v Červeném Kostelci. Jinak tomu nebylo ani 24.12.2019.. Opět se sešli Ti, kteří nemyslí jen na sebe a chtějí pomoci...
Zazpívali si, zavzpomínali na své blízké
a výtěžek opět pomůže. Všichni děkujeme… 		
Foto VP

Kniha
o Velkém Poříčí
Městys Velké Poříčí se obrací na
širokou veřejnost s žádostí o pomoc při
hledání informací a fotografií k připravované knize o městysu. Uvítáme jakékoliv sepsané vzpomínky, staré fotografie zachycující osoby, události či budovy
ve Velkém Poříčí. Z Vámi poskytnutých
materiálů si uděláme kopie a materiály
Vám vrátíme nazpět. Sběr materiálu
bude probíhat do 31. 3. 2020 na úřadu
městyse Velké Poříčí u vedoucí knihovny Petry Bartlové, tel. 792 311 351
(v rámci otevírací doby knihovny),
popř. můžete materiál v digitální podobě zasílat panu Richardu Švandovi
na email: svapr@seznam.cz. Za Vaši případnou pomoc předem děkujeme!

mdv47@seznam.cz
https://marekdvorsky.wordpress.com

ECHO
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Běloveské bublinky si můžete
natočit i v zimě
Krátce po poledni v neděli 15. prosince 2019 byla za účasti řady významných hostů
a náchodské veřejnosti slavnostně otevřena replika Vily Komenský a zprovozněno zimní pítko v Malých lázních v Náchodě Bělovsi. Objekt je věrnou replikou původní vily.
„Je to pro Náchod skutečně mimořádný okamžik. Dnes tu můžeme stát a ochutnat
novou minerální vodu, která teče ze zimního pítka a jejíž název si vybrali sami občané – Běloveské bublinky,“ prozradil nový název starosta Jan Birke. Stavba Malých lázní
v Náchodě – Bělovsi byla zahájena 25. října 2017. Celkové náklady na stavbu činily cca
26 mil. Kč z toho dotační prostředky byly přislíbeny ve výši 13,5 mil. Kč. Na repliku objektu navazuje zastřešená kolonáda, jejíž součástí jsou pítka s léčivou minerální vodou.
Projektantem této stavby je Atelier TSUNAMI Náchod. Zprovozněno je přes zimní
měsíce i jedno „zimní pítko“, čímž je pro zájemce minerální voda přístupná celoročně.
„Zimní pítko bude v provozu denně od 8 do 18 hodin za předpokladu, že teploty neklesnou pod -3 stupně Celsia. Vše bude pochopitelně záviset na klimatických podmínkách
a samotný provoz nám ukáže,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.
Zásobování kolonády kvalitní minerální vodou je zajištěno prostřednictvím vrtů Jan
a Běla. Po plném uvedení do provozu a kompletním vybavení objektu, které je plánováno na březen-duben příštího roku, bude veřejnosti v přízemí objektu k dispozici
kavárna s cukrárnou a v prvním nadzemním podlaží stálá expozice.

HledAJÍ domov
HLEDÁME MAJITELE
tato fenečka se našla 2.1.2010 v Adršpachu.
Je trošku bázlivá, klidná, hodná, smutná.

Baronek

je asi roční rezatobílý kocourek. Je to mazlivý
a hravý kocourek, naučený na kočkolit, je kastrovaný.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

Tradiční akce plná
skvělých výkonů
– MOTÁK CUP 2019
Když se něco opakuje, stává se to
tradicí. A pokud něco trvá 12let,
je to sakra velká tradice… Stejně
jako 12.ročník MOTÁK CUPu,
Memoriálu Ládi Kalouse ve stolním tenisu, který se konal v sobotu 14.12.2019. Tentokrát, při
12. ročníku, se turnaje zúčastnily
dvě ženy, Lucie Kučerová a Radka
Jiřičková. Obě hráčky se turnaje
zhostily s noblesou. V kategorii
mužů obsadili první tři místa Michal Skalický 1.místo, 2.místo Leoš
Matoulek, 3.místo Luděk Rydlo.
Nejstarším hráčem turnaj byl tentokrát Stanislav Alt, naopak nejmladším hráčem Filip Schmoranz.
A největším sympaťákem byl označen Václav Chaloupka. Turnaje se
zúčastnilo celkem 32 hráčů.Pořadatelé děkují, všem sponzorům, kteří
přispěli k ocenění hráčů. Jako každý rok se o skvělé zázemí postarali
v Baru U Motáků v Novém Městě
nad Metují.
Foto Jana Šefcová

