Příští Echo vychází 20. března 2020
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NĚMČINA ANGLIČTINA

PRONÁJEM / PRODEJ

výuka • překlady • tlumočení

komerční nemovitosti
v Hronově Zbečníku

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

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

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

www.novinyecho.cz
Přijmeme SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
do hotelu VEBA v Broumově
Nabízíme:

nástupní plat 20 000 Kč plus osobní ohodnocení 5 000 Kč, 25 dnů dovolené, příspěvky
na obědy, možnost osobního růstu a zvýšení
kvalifikace v oboru, nástup možný hned

KONTAKT:
724 284 224

Požadujeme:

odbornou znalost profese
znalost cizího jazyka

Kontakt:

Gabriela Špůrová - provozní,
telefon 724 603 816

KURZY DOBRÁ PAMĚŤ

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

– paměťové techniky a techniky učení –

Novou kliniku infekčních
nemocí kraj potřebuje
Rada Královéhradeckého kraje
vyjádřila souhlas Fakultní nemocnici Hradec Králové k zahájení investiční akce na výstavbu nového
pavilonu kliniky infekčních nemocí. V regionu obdobné zařízení chybí a stav současné infekční kliniky je
nevyhovující. Nemocnice předpokládá, že novou kliniku zprovozní
v roce 2025.
„Fakultní nemocnice Hradec
Králové musí projekt na výstavbu
nové kliniky zaregistrovat na ministerstvu zdravotnictví a k tomu
potřebuje souhlas regionu, ve kterém působí. Nová infekční klinika
není v konfliktu s aktualizovanou
koncepcí zdravotnictví Královéhradeckého kraje.,“ uvedl náměstek
hejtmana pro zdravotnictví Aleš
Cabicar. Výstavbu nové budovy
kliniky infekčních nemocí za více
jak 600 milionů korun by mělo financovat ministerstvo zdravotnictví. „Klinika infekčních nemocí je v
současnosti jediné lůžkové infekční
pracoviště v Královéhradeckém
kraji a v rámci zdravotní péče je
nezastupitelná. Zajišťuje hospitali-

26 000 výtisků

- Základní kurz

- dvoudenní: 28. a 29. března

- Kurz pro pokročilé
- jednodenní: 14. března

v prostorách jazykové školy GATE Náchod

Další info: www.gatenachod.cz,

sekce PRO STUDENTY, rubrika KURZY Dobrá paměť

Přihlášky: lada.petrankova@gatenachod.cz
nebo 603440969 (do 14. hod. nebo SMS)

zaci nemocných s přenosnými chorobami, u kterých izolaci nařizuje
zákon, a v případě potřeby poskytuje péči i pro pacienty ze sousedního
Pardubického kraje,“ doplnil náměstek Cabicar. Současná budova
infekční kliniky vznikla ve 30. letech minulého století a je technicky ale i morálně zastaralá. Podle
vedení nemocnice nevyhovuje ani
energetickým požadavkům. Nová
klinika zajistí komplexní nemocniční i ambulantní péči o nemocné s infekčními chorobami včetně
intenzivní péče nejen pro pacienty
celého Královéhradeckého kraje.

Ministryně Maláčová otevřela
s klienty denní stacionář v Náchodě

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

Společnost EY s podporou hejtmana Královéhradeckého kraje
Jiřího Štěpána a ve spolupráci
s Královéhradeckým krajem vyhlásila vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2019 Královéhradeckého
kraje. Stal se jím Josef Hronovský
(na fotografii vpravo), majitel společnosti HRONOVSKÝ s.r.o. Společnost, která má výrobní závody
v Česku a Bulharsku, je předním
výrobcem komponentů pro automobilový průmysl a zaměřuje se
především na podvolantové systémy, páčky a interiérové spínače.

Ve čtvrtek 5. března byla u příležitosti návštěvy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové v Náchodě slavnostně otevřena nová budova
Denního stacionáře Cesta Náchod.
„Pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního, mentálního
či kombinovaného postižení a jejich rodinám je prvořadý úkol, který si jako
město v oblasti sociálních služeb klademe. Proto jsem srdečně rád, že se nám
podařilo najít vhodnou lokalitu, která umožní stacionáři lépe realizovat aktivity s ohledem na věkově širokou cílovou skupinu,“ uvedl při slavnostním
otevření Jan Birke.
Rekonstrukce budovy včetně nákupu a instalace vybavení a nábytku probíhala od ledna 2019 do konce února 2020. Celkové výdaje na realizaci projektu činí více než 34 mil. Kč. Projekt vypracovala firma PROXION z Náchoda a vlastní stavební práce provedla firma Průmstav Náchod.

Foto: Ministryně Maláčová se pozdravila s klienty stacionáře a následně si nové prostory společně s nimi a řadou hostů prohlédla.

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 10.3.2020 by se dožil 100 let

pan Jaroslav Osoba z Babí,
vedoucí výrobny polotovar° R aJ. Opustil nás ve˛v˝ku 64 let.
Kdo jste ho znali, vzpome˙t e s˛námi.
Stále vzpomíná dcera,
vnoučata s rodinami.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Velikonoční
výstava
V Informačním centru v Teplicích nad Metují probíhá od 4. března
do 15. dubna Velikonoční výstava. Její
součástí budou i veřejnosti otevřené
Velikonoční dílny – dne 15. března.

Tel./Fax: 491˜424˜522

str.
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info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 2 900 000,- Kč
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Rodinný d˘m se zahradou v Hronově na Příčnici. Vnit ní i venkovní krb,
krytá terasa, garáž, dílna. Nemovitost je podsklepena, větší technické
zázemí. Dvě obytná patra.

Komerční objekt se třemi byty s parkováním v Náchodě – Malé Poříčí ............................. 2 690 000,- Kč
Pronájem opravených prostor•, sloužící jako obchod v centru Náchoda...........................9 500,- Kč/měs.
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
Světlý, zděný byt 2 +1 v osobním vlastnictví v Náchodě................................................. 1 590 000,- Kč

Božena Němcová inspirací pro umění IV. (závěr)
Motto: „Kdybych měla volit – tedy
bych si přála narodit se znovu as
za dvě stě let – anebo ještě později- neboť nevím, bude-li do té doby takový
svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ (Božena Němcová v listu ze dne
17.12 1851 MUDr. Janu Helceletovi)

Zleva Ladislav Tichý, náměstek pro léčebnou péči, Aleš Cabicar, Ivana Urešová a Jan Mach.

Náchodská nemocnice
má nového ředitele

Novým ředitelem Oblastní nemocnice v Náchodě byl jmenován od 1. března Jan Mach, který doposud působil v nemocnici jako prokurista a ekonomický náměstek. Do funkce ho na poradě primářů a vrchních sester uvedl
náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar. Současně poděkoval již
bývalé ředitelce Ivaně Urešové za odvedenou práci a vedení nemocnice ve složitém období nedostatku zdravotního personálu a přípravy a realizace stavby nového areálu. Urešová byla nově jmenována předsedkyní představenstva
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.
KP

V letošním roce 2020 si celý
kulturní svět připomíná 200 let od
narození (4.2.1820 ve Vídni) této
pozoruhodné osobnosti, jejíž krása,
literární aktivity, dramatický život i
podnětné dílo okouzlovaly současníky již za jejího života. Budila úctu
i obdiv a již za svého života inspirovala básníky, malíře i hudebníky.
Tato inspirace je už 178 let nepřetržitá…

Poezie, próza, ikonografie, divadlo
či film si Boženu Němcovou rády
přisvojily, jak dokládá náš výčet. Inspirací se stala i pro astronomy:
Na její památku pojmenovali
planetku (asteroidu) (3628) Bozenanemcova (1979 WD), objevenou
českou astronomkou Z. Vávrovou
dne 25.listopadu 1979 na hvězdárně Kleť u Českých Budějovic. V letech 1992 až 1993 přišla z Kalifornie (USA) zpráva, že první českou
ženou, která dostala kráter “Nemcova“ má průměr 22.9 km, vyvýšení (elevaci) o poloměru (radius)
6052.486 kilometrů na planetě Venuše, je naše paní Božena Němcová. A mohli bychom pokračovat.
Z toho plyne, že BN je významná

osobnost nejen v měřítku celonárodním, ale i mezinárodním. Ba
chce se říci, přímo kosmickém.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, JAROMĚŘ

Koronavirus a chřipka

Koronavirus se podle očekávání objevil už i v České republice. Zpočátku
je podobný běžným respiračním onemocněním. Teplota bývá obvykle u nakažených okolo 38 stupňů Celsia. Dále
se objevuje dechová nedostatečnost
a typický suchý, dráždivý kašel. Poté
může přijít zápal plic, někdy dochází až
k multiorgánovému selhání. Tento virus
má schopnost probíhat závažně u kategorie starších osob a velmi výrazně jsou
ohrožení lidé s jiným chronickým onemocněním. U dětí se téměř neobjevuje.
Např. u chřipky je mnohem větší riziko

nakažení, i když přijdu do místnosti, kde
byl předtím nemocný jedinec. U koronaviru je zpravidla nutný přímý kontakt.
Proto je nezbytná osobní hygiena, hlavně mytí rukou. Proto nepodléhejme panice a důvěřujme našim lékařům a hygienikům. Při příznacích se telefonicky
obraťme právě na ně, nechoďme mezi
lidi ani do čekáren, abychom nemoc dále
nešířili. Není důvod mít obavy, že nás
zasáhne dramaticky více než choroby,
které již známe. Určitě nemějme strach,
že budeme v situaci našich předků, kteří
bojovali s morem nebo cholerou.

Váš Pavel Bělobrádek

Pozvánka do muzea

Zajímavým cílem při výletu do nedalekých Orlických hor je
bezesporu Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách. V jeho expozici se seznámíte se vším,
co je pro oblast Orlických hor i Deštného typické. Objevíte zde
například Kačenky (viz. foto č.1). Koho že, ptáte se možná překvapeně… Princezna Kačenka je více než 200 let patronkou Orlických hor. Zmínku o ní najdeme například již v pohádce Boženy Němcové či v románech Aloise Jiráska. Populární a známější
strážce zdejších hor – Rampušák je přitom jen mladším bratrem
Kačenky (vznikl jako „umělá“ postava pro jeden rozhlasový pořad teprve v 60. letech minulého století.) Pro Orlické hory byly
rovněž kdysi charakteristické sklářské dílny. Jejich výrobky i modely těchto manufaktur nejdete rovněž v prostorách muzea (foto
č.2). A současné Deštné? To je především turistika, zejména pak
ta zimní. Proto v muzeu nechybí ani ukázky zimních „dopravních prostředků“ (foto č.3).
Foto Mirek Brát

1.

Úspěšný únor minižáků v házené
O víkendu 31. ledna – 2. února se
dvě družstva náchodských minižáků zúčastnila kvalitně obsazeného
turnaje ZORNO CUP 2020 ve slovenské Stúpavě, kterého se v kategorii MINI (ročníky 2009 a 2010)
zúčastnilo celkem 12 družstev.
Družstvo A s probojovalo až do finále, ve kterém kluci těsně podleh-

li Kostelci na Hané a skončili tak
druzí. Družstvo B se umístilo na 7.
místě.
V neděli 9. února se družstvo minižáků zúčastnilo kvalitně obsazeného turnaje BOTICA CUP 2020,
který pořádá oddíl házené v Jičíně.
Družstvo Náchoda odjelo do Jičína
s ohledem na zvýšenou nemocnost

pouze s torzem družstva (z 22 stávajících členů bylo připraveno jen
9 hráčů), takže oproti původním
plánům bylo cílem turnaj důstojně
odehrát bez nějakých medailových
ambicí. Nakonec však chlapci obsadili vynikající druhé místo za první
favorizovanou Duklou Praha.
(red)

3.

2.

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 206.

Vážení a milí čtenáři,

mílovými kroky se blížíme k realizaci
poptávky na ceny energií pro rok 2021.
Pokud máte zájem se jí zúčastnit, tak je
nejvyšší čas stát se našimi zákazníky.
Jakmile tuto poptávku spustíme , tak
po jejím skončení bude pouze omezená volná kapacita na dočerpání poptaného objemu .

POSLEDNÍ VÝZVA
NEJNIŽŠÍ CENY ENERGIÍ,
S NÁMI V KAŽDÉM
OBDOBÍ
S úctou Váš

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

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

Najdete nás na
www.novinyecho.cz
FB: noviny Echo

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

elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 54701 Náchod

PŘIJME PRO PROVOZ V NÁCHODĚ:
PŘEKLADATEL/KA – ASISTENT/KA OBCHODNÍHO ŘEDITELE

Požadavky:

• znalost německého jazyka slovem i písmem na vyšší úrovni
• znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
• zkušenost v oblasti překladatelství výhodou
• dobrá znalost práce na PC (MS Office)
• zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost

Náplň práce:

• překlady dokumentů
• tlumočení a překlady při jednání se zákazníkem, auditech apod.
• drobné administrativní práce

Přijme pro provoz ve Velkém Poříčí:
REFERENTA JAKOSTI
Požadavky:

• znalost německého jazyka na vyšší úrovni, znalost anglického jazyka
na komunikativní úrovni
• základní znalosti statistiky
• znalost managementu kvality (normy EN ISO 9001)
• znalost elektrotechniky, mechanických a montážních procesů
• znalost mechanické a elektrické měřící techniky
• znalost běžných softwarových aplikací
• základní znalost principů leanu

Náplň práce:

• zpracování a přehled interních/externích reklamací, kontrola opatření
• provádění samostatných analýz reklamací zákazníků, včetně jejich dokumentace
• provádění produktových auditů
• příprava interních, certifikačních a zákaznických auditů
• podpora oddělení při koncepci a zavádění zkušebních procesů

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu
majiteli a celému personálu Zámeckého hotelu
U Rajských v Náchodě, že jsme dne 29.2.2020 náš
svatební den mohli strávit v tak pěkném prostředí s výborným jídlem a vstřícnou obsluhou.
Za všechny spokojené hosty děkují rodiče
a novomanželé Škodovi

Sportovní hala
u Bílé růže

Zpracování zadávací dokumentace k soutěži
o návrh pro situování sportovní haly v lokalitě
u Bílé růže v centru Náchoda odsouhlasili náchodští radní. Zpracovatelem projektu bude Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. z Hradce Králové.

Nabízíme:
• pružnou pracovní dobu
• 5 týdnu dovolené
• stravenky, závodní stravování
• rekreace na chatě v Krkonoších
• odměny za dárcovství krve
• příspěvek na dětské tábory
• a další

KONTAKT:

Ing. Tereza Ilšnerová, tel. 491 446 494, mob. 604 527 636
Ing. Michaela Eimannová, tel. 491 446 490, mob. 604 211 467
personalistika@atas.cz

ECHO

www.novinyecho.cz
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Stříhání ovocných stromů Tel.: 724 173 560
Spolehněte se na nejmodernější
technologie
Čtvrtá generace populárního modelu
ŠKODA OCTAVIA COMBI je bezpečnější než kdy
předtím. Nabízí až 14 úplně nových nebo zcela
inovovaných asistentů včetně rozpoznávání dopravních
značek. Pocit bezpečí celé posádky navíc umocňují
špičkové Matrix-LED světlomety a až 9 airbagů.

NOVÁ
ŠKODA
OCTAVIA
Moje volba

novaoctavia.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO BRANKA Náchod
Českoskalická 1743/I
547 01 Náchod
Tel.: 494 770 700
www.autobranka.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,5 – 4,9 l/100 km, 93 – 113 g/km

Untitled-615 1

Vyřešte DVBT-2!

Televize přes satelit
nebo internet zdarma!
Tel. 778 880 006

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

6.3.2020 13:16:14



www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

SOUKROMĚ

BYTY

Info: 604 505 605
www.pojistenicohla.cz

a

* Rozvedená žena koupí
menší byt v Náchodě, zavolejte prosím na tel.774
777 073
*Prodám zděný byt 2+1
v OV, Náchod, naproti nádraží, balkon, sklep, a podíl
na parkování za domem.
Cena 1.800 000,-Kč, původní stav. Zn. Možno ihned
nastěhovat. TEL.: 13.18. Hodina 776 635 036,
602 494 403
*Vyměním byt v Náchodě
o výměře 83m2 s pěkným
výhledem za rodinný
dům v náchodské lokalitě.
Tel.: 724 121 415
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, platím v hotovosti,
volejte na tel. 776 566 630
*Prodám nový luxusní
družstevní byt 3+kk v Náchodě v nízkoenergetickém
domě s vlastním parkovacím stáním. Kontakt 730
517 357, 733 735 709. www.
sbdnachod.cz
*Prodám DB 2+1 s balkonem a sklepem v Běloveské ulici v Náchodě. Cena
1.500 000,-Kč. Ihned k nastěhování. TEL. 605 441 323
* Mladá rodina hledá větší byt nebo dům
v Náchodě a okolí,



HYPOTÉKY – ÚVĚRY
DŮM, BYT, CHATA

rm

776 622 777

www.realitytichy.cz

*Pronájem
rodinného
domku s bytem 3+kk u N.
Města n/Met., cena se službami 12.000 Kč/měs., tel.
797 628 595
*Koupím zahradu s chatkou v Náchodě, nejlépe
Branka, ale i jinde. TEL.:
770 112 176

zda

*Pronajmu byt 2+kk po
kompletní
rekonstrukci
včetně kuchyně a spotřebičů
v Náchodě ulice Běloveská.
Okna bytu jsou k řece. Nájem 8900,-kč + energie. Požaduji 3.měsíční vratnou
kauci. Tel.774 224 446

NEMOVITOSTI

o

*Farmář 51/177/77 se
7-letou dcerkou hledají pohodovou ženu, která
chce žít v přírodě v rodinném domě, dítě ve stejném
věku vítáno. Nejdřív SMS
733 215 791
*Rozvedený
50/178/78
podnikatel , záliby příroda,
vaření, hledá pohodovou
ženu, která má ráda život
na vesnici v RD. Dítě není
překážkou. Prosím, nejdříve SMS 603 900 690

nabídky prosím na tel. 775
777 073
*Pronajmu
garsoniéru
v Hronově. TEL.: 608 66 77
30

inf

SEZNÁMENÍ

ROZUMNĚ

* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Náchoda do 20 km na
všechny směry, nabídněte
na tel. 774 777 072
NEBYTOVÉ PROSTORY

*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 horší dubové
fošny + prkna.774 308 086.
*Výroba a prodej dřevěných briket. 774 308 086.
KOUPÍM

* Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz,
sklo,
porcelán,
hodiny, mince, pohlednice,
knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

ŠIKOVNĚ

*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 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
* Koupím staré filmové
plakáty a jiné. TEL.: 722
907 510

SLEVA

20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02
platnost do 30. 4. 2020

str.

Tel./Fax: 491˜424˜522
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RYCHLE

* Koupím starý betlém,
vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
RŮZNÉ

*Přenechám zavedenou
provozovnu
čistírny
peří v Červeném Kostelci. Včetně strojního zařízení.TEL.: 702 461 362
*Převedu záznamy z videokazet na DVD nebo
Flešku, levně. Tel. 777
554 484
*Nabízím zemní práce
traktorbagrem a minibagrem(vrtání děr,řezání
asfaltu,katrování hlíny,
atd…). Cena dohodou.
Tel.774 224 446
* Přijmeme muže, ženy i
seniory na rozvoz knih, 80
hod. měsíčně, 12-20.000
Kč/měs. Tel. 777 803 359

IZOLACE
Miroslav Žá ek
Fóliové hydroizolace
plochých st†ech,
balkónš a teras.
Tel. 731 510 599
e-mail: izolacezacek@seznam.cz

Nabízím vedení účetnictví či daňové evidence,
včetně vypracování daňového přiznání,
zpracování mezd

Na letní brigádu
do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY

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

Volejte na tel.: 731 457 620.

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

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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

TEL.: 722 907 510

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810
Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10

Tel: 731 653 227 email: vitovaleona@email.cz

Koupím knihy

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

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

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE



PO

604 687 554

ZŮSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Restaurace

U Slovana v Náchodě

P IJME
kuchaře/ servírku
TEL.: 608 416 617

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10

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

Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.

Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

www.novinyecho.cz

str.

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

HVĚZDA
ORIENTU 2020
První únorový víkend se uskutečnil již 9. ročník soutěžní přehlídky
HVĚZDA ORIENTU. Do náchodského
Beránku se sjely orientální tanečnice
a skupiny z celého kraje, ale i z různých koutů Česka a Slovenska. K vidění
bylo celkem 176 soutěžních vystoupení, ve kterých účinkovalo celkem 350 tanečnic a tanečníků. Ani naše náchodské
tanečnice se v obrovské konkurenci neztratily a získaly celkem 3 stříbrné medaile, 2 bronzové medaile a 2 poháry!
Akci pořádá SVČ Déčko Náchod
ve spolupráci s taneční školou SAHAR,
s podporou Města Náchod a Královéhradeckého Kraje.
Foto: Martin Hurdálek,
Hana Šimůnková
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Společnost Marius Pedersen a.s., provozovna DRA Rychnovek, Rychnovek 97, 552 52
přijme zaměstnance na pozici

ŘIDIČ

Místo výkonu práce: Rychnovek u Jaroměře, Broumov
Náplň práce: - řízení kontejnerových a svozových vozidel, dvousměnný provoz
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
Požadujeme: - dobrý zdravotní stav, smysl pro zodpovědnost
- slušné vystupování
Nabízíme: mzdové ohodnocení od 107,- Kč/hod
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf

ECHO

Nově otevřeno!

I R I S BEAUTY
SALON
Nabízíme např. modeláž nehtů,
úpravu obočí, prodlužování řas,
pedikúru, manikúru…
Otevřeno: po-pá: 8.30 – 19.00
so: 9.00 – 17.00, ne: NA OBJEDNÁNÍ
608 359 818

IRIS BEAUTY
NÁCHOD

@

irisbeautynachod@gmail.com

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 od 93,-Kč/hod

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

MV č.34/2016 Sb.

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

Jak šel čas, voda řekou Metují tekla

pohled do stoleté historie novoměstského rybářství – díl I.
Spisovatel Ota Pavel říkal (1930
– 1973) říkal: „Chceš-li být šťasten
hodinu, tak se opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se ožeň. Chceš-li být
šťasten celý život, staň se rybářem.“
Sportovní rybářství má u nás dlouhou a zajímavou tradici. Příkladem
je stoleté výročí rybářů z Nového
Města nad Metují, které mapuje pětidílný seriál novin ECHO.
Otcové zakladatelé
a první rybářský revír
Psal se rok 1920, kdy byl v srpnu
založen první rybářský spolek - tehdy nazývaný Spolek přátel rybářství.
Jeho předsedou se stal p. generál
ve výslužbě Jaroslav Venclík. V té
době ale ještě neměl spolek k dis-

pozici žádný svůj revír. Ten získal
od obce až v roce 1922. Zemská
rada tehdy darovala 5000 kusů plůdku pstruha obecného. Převážná část
řeky Metuje v té době byla ve vlastnictví novoměstského zámeckého pána. Počet členů rybářského
spolku v tomto roce byl 23 členů.
V roce 1928 byl vydán první místní
rybářský řád - a to z důvodu výskytu pytláctví. Již v roce 1938 získal
spolek i část pozemků na Pavlátově
louce, kde hodlal vybudovat chovné rybníčky pro chov ryb. V období válečných let bylo poříčním
svazem ujednáno vytvoření rybářských revírů Krčín a Nové Město.
Krčín získal Podhoru – dnes stará
řeka a Město získalo úsek od Bera-

 Rybářství je spousta zábavy i množství tvrdé práce. (snímek Jan Roubal)

nova mostu ke Krčínské elektrárně.
V roce 1945 byla činnost novoměstského rybářského spolku dočasně
pozastavena. Ne však na dlouho…
Po osvobození opět spolek ožil, a to
i díky tomu, že pan Mencl, tehdejší
předseda, přenechal svůj soukromý
revír rybářskému spolku. Tímto měl
rybářský spolek ve svém držení již
24 km pstruhového pásma a 15 km
pásma smíšeného! V tomto období
se rybářský spolek rozrůstal a měl již
83 členů. Již v té době členové získali pozemek od MNV a s elánem se
pouštějí do budování rybníku Hradiště i sádek u Matoulků (psal se rok
1949). V tomto roce se také konal
první rybářský bál. V roce 1951 započalo jednání s náchodskou organizací o výměně revíru Olešenka
za část revíru Metuje. Tato jednání
trvala téměř pět let. Definitivní řešení nastalo až v roce 1956. V tomto
roce, kdy měl spolek 90 členů, byly
vybudovány u Horákova mlýna odchovné rybníčky.
(pokračování příště)

Na Broumovsku mají opravené silnice
Rekonstrukcí silnic v česko-polském příhraničí se věnovalo
pracovní setkání zástupců Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského vojvodství na půdě krajského
úřadu v polovině února. Za peníze
z evropských fondů se opravily silnice II/302 Starostín – Meziměstí
– Hejtmánkovice a III/3025 Broumov – Božanov – státní hranice
a na polské straně silnice Tłumaczów – Gorzuchów a Radków – státní hranice.
„Pro obnovu krajské silniční sítě
jsou tyto mezinárodní projekty velice
důležité, protože řeší silnice, na které
by financování z jiných zdrojů nebylo možné zajistit,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček,
odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Obě stavby na české straně
vyšly celkem na více než 150 milionů korun. Úsek z Broumova přes
Božanov na hranice je již v plném provozu, silnice ze Starostína
do Hejtmánkovic se bude kolaudovat v létě, je ale v předčasném užívání.
„Připravujeme umístění dopravních značek Kulturní nebo turistický
cíl, které budou navádět české turisty k zajímavým lokalitám v Polsku,
jako jsou Stolové hory, Vambeřice
nebo Kladsko. Polské turisty zase
chceme nalákat k návštěvě našich
památek, jako je broumovský klášter
nebo skalní města,“ dodává radní
Pavel Hečko odpovědný za regionální rozvoj, dotace a cestovní ruch.
Foto: zleva Martin Červíček
a Pavel Hečko

