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IT+ účetní společnost

ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

WWW.NOVINYECHO.CZ

26 000 VÝTISKŮ

Nové situace generují nové výzvy.

Hledáme samostatné FINANČNÍ a MZDOVÉ ÚČETNÍ
pro nové účetní projekty

Muzikanti vybrali přes sto tisíc
Mladí hudebníci z Police nad Metují, kteří si říkají Police Symphony
Orchestra (PSO), na sklonku prázdnin absolvovali sérii neobvyklých koncertů ve vybraných nádražních budovách. Celkem šestkrát ve třech dnech
tak zněla živá hudba nádražími v Plzni, v Pardubicích a nakonec v Praze.
Při koncertním benefičním turné muzikanti z PSO vybrali pro Plešouny
(www.plesouni.com) přes sto tisíc korun.

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují
Tel: 491470572, www.billcom.cz

Akademie vzdělávání dospělých
Náchod
dne 23. září 2020
zahajuje nový
CYKLUS VZDĚLÁVÁNÍ
PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ
ROČNÍK 2020/2021

9 přednášek za zvýhodněnou cenu
bližší informace a přihlášky
na www.avdnachod.cz

SLEVY NA OKNA
AŽ 60%

OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA
A DVEŘE
GARÁŽOVÁ VRATA
STAVEBNÍ PRÁCE

Vysokovská spojka - krok k nezbytné modernizaci
železniční infrastruktury v našem regionu
Mluvíme-li o krajské dopravě,
jedním z hlavních problémů nejsou jenom problémy „rozbitých
silnic“, ale rovněž stále narůstající míra jejich zatížení. A pokud
si někdo myslí, že až vybudujeme
několik nových kilometrů silnic/
dálnic, bude vyhráno, mýlí se.
I proto jsem velkým zastáncem investic také do železniční dopravní
infrastruktury, neboť i to ve svém
důsledku může napomoci alespoň
částečnému odlehčení provozu
na silnicích.

V Královéhradeckém kraji je
železnice, bohužel, v mnoha ohledech velmi zanedbanou příležitostí. Proto v uplynulém období bylo
a je mým cílem v současné pozici
1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, zodpovědným
za gesci dopravy a silničního hospodářství, abychom k dopravní
obslužnosti prostřednictvím veřejné dopravy přistupovali jinak, než
tomu bylo v minulosti, kdy se pouze
nasmlouvaly vlaky a autobusy, a nic
víc. (dokončení na str.6)

TANAX

ZÁRUKA 10 LET!!
Tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu
www.tanax.eu

PRONÁJEM
/ PRODEJ

komerční nemovitosti v Hronově Zbečníku
dílenské, skladovací a kancelářské
prostory o celkové ploše cca 1000m2
část lze přebudovat na bydlení

KONTAKT: 724 284 224
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VZPOMÍNKA
Dne 4. 7. 2020 nás na vždy opustila

paní Eva Bendová
(rozená Škodová)
„Evičko, mrzí nás, že jsi neměla žádné rozloučení, kde bychom Ti
mohly dát poslední sbohem. Budeme stále vzpomínat na Tvou
dobrou vůli a laskavé srdce“.
Veliký dík za péči a ochotu personálu Hospice
v Červeném Kostelci.
Tvoje kamarádky

Obec Jasenná má nový znak a vlajku
Z podnětu Obecního zastupitelstva a starostky obce Jasenná na Jaroměřsku se podařilo od prosince
2018 do dubna 2020 zrealizovat návrh na nový a znak a vlajku. Oboje
letos schválila Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR. Autorem je Mgr. Jan
Tejkal z Ostravy, který vytvořil čtyři
návrhy, z nichž zastupitelstvo vybralo a schválilo návrh, na němž jsou
„ve stříbrném štítě děleném modrým
břevnem dva zelené jasanové listy“.
Symbolika představuje tzv. mluvící
znamení, to znamená symbol vyjadřující název obce. Na znaku i vlajce
je znázorněn „potok tekoucí mezi
jasany“. Obec původního němec-

kého jména Hengsberch (Hřebčí
vrch) a Roßberch (Rosperg - Koňský vrch), od roku 1343 nesoucí již
český název „Jasenni“, se poprvé
připomíná roku 1298, respektive ke
2. prosinci 1305. Největší vesnice
na Jaroměřsku, tedy naše Jasenná
historicky existuje více jak 715 roků,
ačkoliv zdejší území bylo osídleno již
v pravěku. Již v roce 1994 a 2007 vydala obec dvě různé vlastivědy Jasenné. V letošním roce hodlá starostka
obce Jasenná Jitka Slezáková, hlavní
autorka projektované knihy „Jasenná
1305-2007-2020“, vydat s Jiřím Uhlířem další doplněk vlastivědy za léta
2007-2020.

Babáci mají nové sportovně kulturní
centrum
Na začátku prosince loňského roku
byly zahájeny stavební práce na novostavbě sportovně kulturního centra v náchodské příměstské části Babí.
Zhotovitelem této multifunkční stavby za 8,6 mil. Kč, jejíž návrh realizace
vzešel přímo z řad místních občanů,
byla firma Bezedos, s.r.o.
Samotné stavbě předcházela příprava staveniště, odstranění dřevin
a zemní práce. Stavbařům se podařilo dokončit nové zázemí pro místní
obyvatele o čtyři měsíce dříve, než
bylo původně plánováno.
„Vzniklo tady skvělé zázemí, které může nabídnout obyvatelům Babí
prostor pro různá cvičení, sportovní
vyžití, ale hlavně možnost setkávání se
při kulturních a společenských akcích.
V neposlední řadě je dokončení ještě

před zahájením školního roku skvělou
zprávou pro místní školáky a paní učitelky, které s dětmi budou moci využívat centrum v případě nepříznivého
počasí a nebudou muset již docházet
do tělocvičen v Náchodě,“ uvedl při
slavnostním otevření v pátek 28.
srpna odpoledne starosta Jan Birke
a dodal: „Pro místa, kde často už dnes
není ani pošta, ani obchod, má takové
zázemí obrovský význam“.
„Přesně takhle si představujeme, že
by spolupráce s jednotlivými příměstskými částmi měla fungovat. Zástupci občanské rady přišli s nápadem
a konkrétní představou využití centra,
věnovali pro jeho výstavbu potřebný pozemek, a na nás bylo jejich sen
zrealizovat,“ dodal místostarosta Jan
Čtvrtečka

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel. 602 103 775
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Generálně rekonstruovaná horská
chata v atraktivním místě Zdobnice,
700 m.n.m. Celková ubytovací kapacita
je 30 lůžek, všechny pokoje (10) mají
svá sociální zařízení. Chata i celé okolí je
v precizním stavu, po úplné rekonstrukci
Info v RK
v r. 2010.

Komerční objekt se třemi byty s parkováním v Náchodě – Malé Poříčí ............................ 2 690 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují .................................. 1 890 000,- Kč
Prodej moderního apartmánu s terasou v Horním Maršově ........................................... 2 995 000,- Kč
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ................................... 1 090 000,- Kč
Prodej pozemku k výstavbě v Hronově v Husově ulici ....................................................... 350 000,- Kč

Krása našeho nářečí
Mám moc rád naše nářečí. Pomalu již
mizí a je nahrazováno hovorovou češtinou. Je to logické, školka, škola, televize
a internet pomalu a jistě unifikují češtinu. Nejsem nějaký nekritický staromilec,
jazyk se prostě vyvíjí. Vnikají do něj anglicismy, které vytlačují nejen dříve rozšířené germanismy, ale i česká slova. Třeba
dnes už se snad „level“ používá častěji,
než české slovo „úroveň“. Vždycky ale
rád slyším, když někdo promluví a já vím,
že je od nás. Kreu, kjeten, prauda, zrouna,
poliuka, příjdu vo hodině… Vzpomínám
na babičku, jak nám s bratrem říkala votroci a děda jí poňoukal, ať dá nejdřiu nám

Olga Brichová
90 let
Naše milá babičko,
devadesát není málo,
prožít je snad za to stálo,
jsi nejbohatší člověk mezi námi,
ne penězi ale vzpomínkami.
Mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje rodina

hošům. Byli by určitě rádi, že máme dohromady tři hoši a čtyři ďouky. Ve fotbalovém dorostu jsme hráli přátelská utkání
s pekařima a s doktořima, snad nikdo by
to neřekl tenkrát jinak. Doma máme pořád v zajčárně zajci a opilcům se říká vožbrundové. Kdo ví, třeba moje vnoučata
budou jednou při četbě Kubína, Jiráska,
nebo Škvoreckého, potřebovat nápovědu,
aby porozuměli textu psanému v našem
nářečí. Člověk by měl určitě umět spisovný jazyk a při oficiální komunikaci
ho používat. Ale znalost specifické mluvy
našich předků není určitě také k zahození, nemyslíte?
Váš Pavel Bělobrádek

Zadavatel: Koalice pro Královéhradecký kraj
KDU-ČSL ■ VPM ■ Nestraníci
/ Zpracovatel: Pavel Bělobrádek

Atleti si vedli výtečně
Poslední srpnovou sobotu se v Novém Městě nad Metují konal krajský přebor
družstev v dorostenecké a juniorské kategorii v atletice. Z tréninkové skupiny
Jiřího Vondřejce z Náchoda odjela na tyto závody početná skupina a vedla si
výtečně.
Družstva chlapců dorostu i juniorů zvítězila, děvčata juniorek skončila na
2. místě a všichni tak postoupili na Mistrovství Čech.
V kategorii juniorů jasně dominoval Jirka Bruha, který zvítězil jak na 100 m
tak i na 200 m. V kategorii dorostenců obsadil na 800 m Martin Zeman 2. Místo. V kategorii juniorek brala stříbro Daniela Vacková v běhu na 100 m časem
12,91 sec., což je její osobní rekord. (trenéři JV)

)HVWLYDOþHVNp
ÀOPRYpNRPHGLH
13. – 19.9.2020
Nové Město n. M.

Úspěchy novoměstského badmintonu

První letošní závod orientačního běhu
V Jívce, v bezprostřední blízkosti
měděného dolu Bohumír na Trutnovsku, se konal v sobotu 5. 9. závod
v orientačním běhu na zkrácené klasické trati v rámci 1. kola Východočeského poháru pořádaný oddílem
TJ Start Náchod. Jednalo se vůbec o
první závod konaný v tomto roce po
zrušení celé jarní části. Na start závodu se postavilo více než 810 běžců
v 39 kategoriích od nejmenších dětí
s doprovodem rodičů přes špičkové
běžce v kategoriích H21C a D21C až
po veterány. V Jívce se běhalo na nové
mapě Kuprovka, které zavedla závod-

níky do velmi rozmanitých terénů –
od skalních srázů, přes krásné partie
kolem rybníků Buchťák a Kuprovka,
až po vegetačně velmi zvláštní bývalá odkaliště. Oddíl TJ Start Náchod
děkuje především Obecnímu úřadu
v Jívce a firmě Gemec Union za součinnost při organizaci závodu a poskytnutí prostor. Velké poděkování
patří též Městu Náchod, majitelům
pozemků, firmám Lesy České republiky, Saar Gummi Czech a Wikov
MGI.
Za TJ Start Náchod
Martin Sychrovský

Poslední prázdninový víkend přinesl novoměstským badmintonistům
ve věkové kategorii U 13 a U 15 mnoho medailových umístění. Zároveň
potvrdil, že mladí sportovci v době
„volna“ nezaháleli a rovněž prázdninové soustředění v Krkonoších přineslo své výsledky.
Na turnaji GP C U15 v Českém
Krumlově obsadil Matyáš Slavík
v chlapecké čtyřhře se svým spoluhráčem Ondřejem Kaplanem (Holice) 2. místo, v singlu se pak dělil
o krásné 5. – 8. místo.
Oblastní přebor kategorie U13
v Holicích byl bez nadsázky v režii
novoměstských hráčů, kterých se
v nelehké konkurenci drželo i pověstné štěstí. Nikdo ze čtyřčlenného
týmu neodešel bez medaile. Smíšená čtyřhra znamenala pro Jindřišku
Andělovou a Lukáše Patzáka stříbrnou medaili, čtyřhra dívek pro Markétu Kuncovou a Adélu Vrzáčkovou
představovala nádherné 2. místo
a zisk další stříbrné medaile. Čtyřhra chlapců byla ve znamení vítězství
dvojice Lukáš Patzák a Daniel Čada
(Rychnov nad Kněžnou). Ti skutečně
vybojovali zlatou medaili, ve finálové třísetové bitvě porazili výbornou
dvojici z pardubického oddílu. V in-

dividuálních bojích pak mezi dívkami skončila Adéla Vrzáčková na 2.
místě a Markéta Kuncová se umístila
na 4. místě, Jindřiška Andělová skončila na děleném 5. -8. místě, a to po té,
co všechna naše děvčata prohrála
s nasazenou jedničkou a vítězkou
turnaje Kateřinou Malou ze Šumperka. Lukáš Patzák pak úspěšnou badmintonovou neděli zakončil výhrou
ve finále chlapecké dvouhry, když

si jako nasazená jednička poradil se
svými soupeři a právem se tak může
titulovat Přeborníkem Východočeské
oblasti pro rok 2020 v kategorii U13.
Na turnaji startoval i Michal Novák,
který se připravuje individuálně, jeho
nejlepším umístěním bylo 4. místo ze
čtyřhry chlapců. V pozadí úspěchů
dětí stojí trenér Václav Drašnar, který
je pro děti vzorem, autoritou i parťákem.
(MP)

 Novoměstští mladí hráči společně s badmintonovou legendou a novým
předsedou Českého badmintonového svazu Petrem Koukalem.
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Dezinfekce vozu ozónem zdarma
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Výstava
chovatelů
ZRUŠENA!
Ve dnech 26. - 27. září se
v areálu chovatelů v Náchodě
Starém Městě v ulici U Cihelny
měla uskutečnit okresní výstava
mláďat králíků, drůbeže a výletků holubů s mezinárodní účastí.
Výstavu připravovala organizace
chovatelů Výrov z Nového Města
n. M. ve spolupráci s náchodskou
organizací.
Z důvodů zhoršené situace
s epidemií Covid – 19 se celá akce
bohužel RUŠÍ!

Děti šly do nového
Od nového školního roku mají
děti ZŠ a MŠ v Bohuslavicích nově
vybudované šatny a modernizované třídy. Interaktivní a magnetické
tabule, speciální keramické desky,
nové barevné lavice a židle s úpravou dle výšky žáků a nespočet dalšího nového vybavení pro lepší výuku.
Došlo také k přemístění školní družiny do přízemí u hlavního vstupu
do budovy. Na vnitřním schodišti se
opravilo a natřelo zábradlí a sokly,
zdi se nově vymalovaly. Velkou novinkou pro naše žáky jsou nové pro-

story pro polytechnické dílny pro
dívky a chlapce. Pro dívky budou
připraveny základy šití a ručních
prací, pro chlapce pak mechanicko-robotická činnost.
V mateřské školce proběhla celková rekonstrukce topení, kdy došlo
k odstranění akumulačních kamen
a jejich nahrazení radiátory a vybudování plynové kotelny. Nově byla
také zrealizována kancelář zástupkyně ředitele v prvním patře.
Pedagogický sbor
(redakčně kráceno)
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facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Právní poradna Dity Vávrové
Manžel se ode mě odstěhoval, zůstala jsem sama se dvěma dětmi. Prozatím
nejsme rozvedeni, budu podávat návrh na rozvod. Manžel mi žádné peníze neposílá a dostávám se do obtížné finanční situace. Mám právo na nějaké peníze
pro sebe?
Manželé mají dle zákona právo na stejnou životní úroveň
a mají mezi sebou vzájemnou vyživovací povinnost. To platí
až do rozvodu, i když manželé společně nežijí. I po rozvodu je
nárok na výživné, avšak za přísnějších podmínek.
Manžela tedy vyzvěte, nejlépe písemně, k hrazení přiměřené
částky výživného pro vás jako manželku. Výše výživného může
být rovněž součástí dohody o vypořádání společného jmění
manželů. Výživné by mělo odpovídat příjmům a majetkovým
poměrům manžela, v úvahu se berou rovněž vaše výdělkové
možnosti. Pokud se svou žádostí neuspějete, obraťte se s žalobou na příslušný okresní soud, který o výživném rozhodne. Jako žadatelka jste
v případě soudního řízení osvobozena od placení soudního poplatku.
JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz
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Škola bruslení
je opět tady!!!
KUCHYŇSKÉ STUDIO
t 3D návrh ZDARMA
t Zaměření technikem ZDARMA
t Montáž kuchyně na míru
t Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

Srdečně zveme všechny zájemce o bruslení na ledě, aby neváhali
a přihlásili se včas do naší školy. První hodina začíná 13. září v 9:00 na ledě
a dále sledujte rozvrh hodin dle rozpisu na Zimním stadionu v Náchodě
nebo na našich webových stránkách. Máme zase připraveny hry na ledě
pro děti, ale mohou se zapojit i dospělí. Jestli nestihnete hned první hodinu,
tak se můžete v případě volných míst k nám po dohodě připojit. Přihlášky
a další informace najdete na našich stránkách www.brusleniskola.cz nebo
na mobilu 733 508 392.
Školu bruslení podporuje Město Náchod, Saar Gummi Czech s.r.o.
a Atas elektromotory Náchod a.s.
Bruslíme pro radost!!! Těší se na vás trenérský tým

elektromotory Náchod a.s.

TELEVIZE

Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

přes satelit
nebo internet

Volné pozice ATAS v Náchodě

ZDARMA
Tel.: 778 880 006

NEKUPUJ, ADOPTUJ

Vanilka je asi 3letá fenečka, která nikomu
nechybí, nikdo ji nehledal. Vanilka je z počátku malinko bázlivá, ale jak se rozkouká,
je to velká mazlivka a milá rošťanda. Je očkovaná, čipovaná. Městský útulek Broumov,
Jana Slováková 721 543 498

Soustružník kovů
• požadujeme vyučení ve strojírenském oboru, znalost obrábění,
metrologie, praxe vítána
• dvousměnný režim

Obsluha vtahovacího a obšívacího stroje
• požadujeme vyučení, manuální zručnost, samostatnost,
pečlivost, spolehlivost
• třísměnný režim

Frézař a brusič na kulato na dílnu prototypů
• požadujeme vyučení, manuální zručnost, spolehlivost, pečlivost,
samostatnost
• jednosměnný režim

Večer od cca 21 hod v rámci cíle pochodu 1O hospod zahraje k poslechu
i k tanci skvělá kapela CLARK BAND. Tímto jsou zváni i Ti, kteří samotný
pochod nešli!

Folklorní soubor BARUNKA

v rámci projektu Přeshraniční mezigenerační integrace, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652

vyhlašuje NOVÝ zápis III. semestru na školení – setkávání v oblastech
rukodělná, sportovně pohybová, tréning paměti a hudební.

NABÍZÍME:
• 5 týdnů dovolené
• stravenky, závodní stravování
• rekreace na chatě v Krkonoších
• odměny za dárcovství krve
• příspěvek na dětské tábory a další beneﬁty

Otvírají se třídy hry na hudební nástroje: harfa, dudy, cimbálek, niněra, trumarina. Na všechny
aktivity zaměřené pro juniory 6-15 let a seniory 60+ vás zveme do SVČ Bájo! Počet míst je však
omezený – 20 osob/třída, hlaste se formou sms 604 318 443, 777 347 117,
emailem info@barunka.org nejpozději do 20. 9. 2020.

V sobotu 5. září 2020 se
v areálu Muzea Boženy Němcové
v České Skalici konaly velkolepé
Jiřinkové slavnosti k připomenutí 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové. Pro
účastníky projektu i veřejnost byl
připraven program SALÓN ČESKÝ OBROZENECKÝ přibližující
atmosféru prvních vlasteneckých
jiřinkových bálů v České Skalici,
dobu polonézy, valčíku a čtverylky.
Tance, při nichž historicky poprvé
muž a žena tančí v těsném držení
v tanečním páru. Zazněly vlastenecké písně s dobovým hudebním
doprovodem. Ladnost i elegance
byla umocněna dobovými kostýmy stylu biedermeier. Představení

KONTAKT:
Ing. Tereza Ilšnerová, tel. 491 446 494, mob. 604 527 636
Ing. Michaela Eimannová, tel. 491 446 490, mob. 604 211 467

elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

Volná pozice ATAS ve Velkém Poříčí

Referent jakosti
Požadavky:

doprovázela výuka tanců návštěvníků. Účastníkům projektu byl nabídnut umělecký workshop-malování na hedvábí, expozice výstavy

Babička ve filmu, příjemné posezení na louce pod muzeem při občerstvení a nádherná výstava květů
jiřin-dahlií, georgín.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

znalost německého jazyka slovem i písmem na vyšší úrovni
znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
základní znalosti statistiky, 8D – systematiky a techniky analýzy příčin
znalost managementu kvality (normy EN ISO 9001)
znalost elektrotechniky, mechanických a montážních procesů
znalost mechanické a elektrické měřící techniky
znalost běžných softwarových aplikací, SAP, Ofﬁce
základní znalost principů leanu
ﬂexibilita, schopnost moderování

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

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

čisté klimatizované prostředí
5 týdnů dovolené
stravenky, závodní stravování
rekreace na chatě v Krkonoších
odměny za dárcovství krve
příspěvek na dětské tábory a další beneﬁty

KONTAKT:
Ivana Kinclová, tel. 491 405 022, mob. 777 609 797
Tereza Ilšnerová, tel. 491 446 494, mob. 604 527 636
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SEZNÁMENÍ
*Rozvedená 170/58 by ráda poznala sympatického pohodového
muže na kafčo, výlety do přírody
i do společnosti. Zájmy všeho druhu. Mobilní. Tel. 731 250 104

BYTY
*Pronajmeme přízemní jednopokojovou garzonku (30 m2) s terasou do zahrady v Náchodě bělovsi. Nájem 4.100, zálohy na energie
1.500 Kč/měs. Tel. 777 737 127
*Pronajmeme přízemní nově
zrekonstruovanou garsonku 42
m2 v zahradě. Nájem 5.300 + zálohy na enrgie 1.700 Kč/měs. Tel.
777 737 127
*Mladá rodina hledá větší byt
nebo dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel. 775 777 073
* Prodám byt 1+1 v osobním
vlastnictví, 33 m2, lokalita Plhov,
páté patro, výtah, byt je v původním stavu. Cena 1.250.000,- Tel.:
602 275 222

776 622 777

www.realitytichy.cz
*Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronově. Více informací na tel.
608 110 041
*Rozvedená žena koupí menší byt
v Náchodě, zavolejte prosím na tel.
774 777 073
*Pronajmu
družstevní
byt
3+1, o velikosti 76 m2, v Náchodě nad nemocnicí. Jedná
se o slunný byt s balkónem, v
šestém podlaží. V bytě je původní
ádro s vanou. Nájemné je 9 tis Kč
měsíčně, plus energie. Požadovaná
kauce při podpisu smlouvy 20 tis.
Kč. Poplatek bytovému družstvu
hradí nájemník. Prosím jen vážní
zájemci, tel. 731 400 243, případě
na email: sadovska7@seznam.cz.
*Pronajmeme byt 1KK v Novém
Městě nad Metují, 40m2,nový pěkný byt na hezkém klidném místě,
vhodné pro jednu osobu, bez domácích zvířat, nájem včetně energií
7.500,-, tel.775 182 793
*Pronajmu zrekonstruovaný byt
2+kk a 2+1 v Náchodě, ul. Běloveská, včetně vybavené kuchyně.
Okna bytu k řece. Nájem (2+kk)
7.900 Kč + energie + kauce. Nájem
(2+1) 8.900 Kč + energie + kauce.
Tel. 774 224 446
*Pronajmu garzonku v Hronově.
Přízemí. Tel. 608 66 77 30
*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.
NEBYTOVÉ PROSTORY

*Pronájem nebytových - výrobních, skladových prostor, 600

www.novinyecho.cz
m2, v Novém Městě n. Met., tel.
606 414 112
*Koupím garáž v Polici nad Metují
nejlépe u fotbalového hřiště. Cenu
respektuji. Nabídněte prosím.
722762707
*Pronajmu nebytový prostor, cca
30 m2, vhodný pro kancelář v centru Náchoda. Volný ihned. Nájem
5.000 Kč + energie. Tel. 777 325 910

NEMOVITOSTI
*Prodám stavební pozemek
v Dolní Radechové, polosamota, s protékajícím potokem. Cena
1 490 000,-Kč. Tel. 608 66 77 30
*Prodám zahrádku s chatkou
v Meziměstí, 500 m2, na krásném
klidném místě, na okraji zahrádkářské kolonie. Voda, el. en. k dispozici. Tel. 725 773 141.
*Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Náchoda do 20 km
na všechny směry, nabídněte na tel.
774 777 072
*Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv stáří. Může být malá výměra,
nebo neudržovaný. Napadený kůrovcem nevadí. Tel.: 773 585 290

PRODÁM
*Prodám kamna na propan-butan+bombu. Jsou i na eletriku. Cena
dohodou tel.603 311 180
*Prodám dubové fošny + prkna,
tel.774 308 086.
*Prodám dřevěné brikety - levně,
tel.774 308 086
*Prodám smrkové palivo v metrech, suché skladované pod střechou, 450,-Kč/m3, tel. 602 428 288
Hronov

KOUPÍM
*Nemáte nevyužité housle, violu, čelo, basu, el.kytaru koupím poškozené i nekompletní.
tel:728473687
*Koupím válcový šrotovník
na obilí. Mob:+420739711628
*Koupím staré kočárky a panenky
i poškozené. Mob:603487435
*Koupím historické rybářské věci.
Mobil 730 935 935
*Koupím veškeré starožitnosti
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny,
mince, pohlednice, knihy i celou
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské
věci. Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy,
staré fotografie, reklamní fotografické materiály. TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry apod. TEL.: 603 549 451
*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 pla-

e-mail: echo@novinyecho.cz
káty 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,
rádia, 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

RŮZNÉ
*Hledám učitelku/učitele angličtiny pro obchodní kores p o n d e n c i / k o mu n i k a c i , v ý uka doma u mě nebo u vás, v
Novém Městě n.M., ihned. Tel.
606 646 452
*Nabízím zeminu i s odvozem.
Náchod a okolí. Spěchá. 777941046
*Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. 12-20.000 Kč/měs. Tel.
777 803 359
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PIVNÍ RÁJ
v Hronově
přijme

číšníky – servírky

Menší výrobní ﬁrma

paní na úklid

pracovnici (-ka)
do kanceláře

s praxí

Turnusové směny, pěkné prostředí,
zajímavé finanční ohodnocení.
Podmínkou trestná bezúhonnost,
spolehlivost, příjemný vzhled
a chuť do práce.
Nástup možný ihned.

Více na tel. 777 311 077

PŘIJME
- nutná znalost práce na PC.

Telefon 777 737 123
Menší výrobní ﬁrma

PŘIJME
pracovnici (-ka) do výroby
- příprava výroby
pro textilní výrobu.

Telefon 777 737 123

TRUHLÁŘSTVÍ

Roman Suchánek, Rychnovek
PŘIJME

vyučeného
nábytkáře
Info na tel.774 308 086

Provádím zednické
a řemeslnické práce
malby, štuky, různé opravy, rozvody
vody v PVC, nátěry, sekání trávy, atd.

Tel. 737 296 438

+/50©-(2!¤+9
!UTÉÄKA◆ PANENKY◆ KOÄ½RKY

Stěhování Macek

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

Koupím vše, co se týká legií
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

PO

VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA



STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554

str.

Tel. 602 103 775

NABYTEKVAGNER ATLASCZ
LAKOVÁNÍ vypalovanými
plasty včetně fosfátování

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ
VYPALOVANÝMI PLASTY
včetně zinečnatého fosfátování
EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice

Vyklízení a likvidace
Íē´¼8´¼¡
YÇÍY8YÁ¡
, ¡U¸Î½pssp

KOUPÍM

ƒ křesla, žíněnky
ƒškolní pomůcky
ƒopálová světla
ƒkvětinové stěny

ZĩSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

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

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

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

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

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

TEL. 777 24 86 24

tel. 0048 74 866 45 02
platnost do 31. 10. 2020
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www.novinyecho.cz

Vysokovská spojka - krok k nezbytné modernizaci železniční
infrastruktury v našem regionu (dokončení ze str. 1)
Velkým tématem souvisejícím právě s modernizací železniční sítě je
v našem kraji například Vysokovská
spojka, která by efektivně propojila
Broumovsko, Náchodsko nejen s Hradeckem, ale do budoucna by určitě
přispěla i k opravdové přeshraniční
železniční dopravě. V minulosti byla
obestřena mnoha politickými sliby, ale
jak se říká „skutek utek“. Proto jsem
inicioval a vedl mnoho jednání jak se
Správou železnic, tak zejména na ministerstvu dopravy a jsem moc rád,
že se mi jej přede dvěma lety podařilo
přesvědčit k zahájení prací na tzv. studii proveditelnosti, abychom konečně
znali resumé, zda stát bude či nebude
do této stavby investovat, případně
v jakém rozsahu a variantě řešení. Můžeme hledat i jiné cesty, ale bez tohoto
rozhodnutí se nikdy nepohneme. Studie pracuje se třemi možnými modely
a z posledního jednání, které se usku-

tečnilo počátkem září letošního roku,
máme příslib, že výsledky zjištění prováděných v rámci studie budou známy
do konce roku 2020. Po předložení
závěrů z nich vyplývajících Centrální
komisi ministerstva dopravy, která jako
jediná může odsouhlasit návrh na rozhodnutí o případném zahájení záměru přípravy pro výstavbu, by následně
mohlo začít i oficiální připomínkové
řízení. Výsledky zjištění budou mimo
jiné využitelné i pro další studie – například k vysokorychlostní trati směrem na Polsko.
Železnice v našem kraji potřebuje
ale i mnoho dalšího, pracuje se na modernizaci trati Velký Osek - Týniště
nad Orlicí, dopravního uzlu v Hradci
Králové apod. ale zároveň na kraji nyní
pracujeme i na výběru dodavatelů veřejné železniční dopravy v Královéhradeckém kraji na dalších 10 let. Věřím,
že výběr dopravců zvládneme stejně

úspěšně, jako tomu bylo s realizací
v kraji doposud největšího autobusového tendru na počátku letošního roku.
Mou snahou je zachování a v lepším
případě navýšení dosavadních 5,5 objednávaných vlakokilometrů a současně také zvyšování úrovně cestování.
Tím mám na mysli modernější a bezpečnější vlakové soupravy, umožňující
vyšší rychlost a větší počet vlakových
spojů.
Byl bych rád, kdyby kraj do budoucna, veřejnou dopravu nasmlouval
v daleko větším rozsahu, což znamená primárně investovat do železniční
infrastruktury a souběžně postupně
i do modernějších vlaků. Jistě, nedělám si iluze, že lidé masově přesedlají
z aut na vlaky. Jsem však přesvědčen,
že pokud jim nabídneme kvalitní a časté spojení, máme šanci je přesvědčit, že
cestování na dráze i v autobusech má
své výhody.
Martin Červíček

PETRA

FOTO: Martin Máslo, +420 773 554 450, @fotomaslo,
fotograf@fotomaslo.cz, https://fotomaslo.cz/,
www.instagram.com/fotomaslo, www.facebook.com/fotomaslo

Zlatá léta
s Karlem Gottem
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ZIWRMGM>TSZSPIFRʧGLZ]NIHRʛZʛRʧNWIQREOSRIGZ]̍IPNEOSWXEVSWXEESHXʣHSF]WIWRE̪ʧQSSFIGWXEVEXNEORINPʣTIHSZIHY

/VEN ^ QʣLS TSLPIHY R]Rʧ TVEGYNI HSGIPE
HSF̃I 3FGʧQ F] QˏP TSQʛLEX W XʧQ GS
RIRʧ NIR NINMGL WXEVSWX E ZI WOYXI˃RSWXM
WPSY̪ʧ̍MVSOʣQYSOSPʧ9̪XSJYRKYNIYZS
HSZSH̛ E OEREPM^EGʧ ˂MWXSXE ̃IO] Z NIHRʣ

SFGM^ENʧQʛMZ̍IGLR]ZIWRMGIEQˏWXETS
TVSYHY HSP̛ (PSYLSHSFʴ ZIPOʴ TVSNIOX
OXIVʴYRʛWWOVENIQESOSPRʧQMSFGIQMT̃M
TVEZYNIQINIG]OPSSOVYL6S^OS̍(SYJʛQ
̪ILSWTSPI˃RˏHSXʛLRIQIEF]WPSY̪MPXM
WʧGSZOʛQFVYWPẼ̛G]OPMWX̛MɸTˏ̍ʧGL
2ESTEO VI^IVZY ZMHʧQ Z HS^SVY REH T̃ʧ
TVEZSY E TVSZIHIRʧQ STVEZ E WXEZIF WMP
RMG /VEN Y RʛW Z VSGI  STVEZMP LPEZRʧ
OSQYRMOEGM (SHRIW WI ̃I̍ʧ ZEH] E NINMGL
VIOPEQEGI /H]F] WI RIWXEVEP Rʛ̍ QʧW
XSWXEVSWXEOVENF]ƊSTVEZIRSYƈWMPRMGMT̃I
Z^EP FI^ ZEH Eɸ XI˅ F] NM STˏX WTVEZSZEP
^EWZʣ(SRE̍ʧQʧWXRʧ˃ʛWXM:IWIPMGIF]PE
Z]TVSNIOXSZʛRE OSQTPIXRʧ VIOSRWXVYOGI
QSWXY(ZSYTVYLSZʣLSEWTSNʧ^HRSY̍ʧ̃
OSY ɸ QIXVY .IR̪I RE XIR QSWX ZIHSY
OSQYRMOEGISGIPOSZʣ̍ʧ̃GIEWJEPXYQE\M
QʛPRˏQIXV]2INFPM̪̍ʧ̍MV̍ʧOSQYRMOEGI

NI RINQʣRˏ OMPSQIXV HEPIOS /VEN TVSNIOX
SFNIHREP^ETPEXMPETSHPIZ̍ILSWXEZˏXRM
OH]RIFYHI
%TVS˃NWIQVS^LSHPTSHTS̃MX4MVʛX]#4PRS
PMHʧ QM ̃ʧOʛ ̪I NWIQ ƊNMRʴƉ WXEVSWXE %WM
JYRO˃Rʧ OH]̪ NWIQ F]P ^ZSPIR Y̪ TSX̃IXʧ
SFIG RIOVEGLYNI E Nʛ RINWIQ Z OVMQMRʛPI
EERMZFPʛ^MRGM4SHSFRˏƊNMRʴƉQMT̃MTEHʛ
T̃ʧWXYT4MVʛX̛2IFSNʧWIQʧXRIOSRJSVQRʧ
TSWXSNI RIREGLENʧ WI STʧX VSLPʧOIQ E RI
NIHSY Z OEQEVʛH̍SJXIGL 7EQS^̃INQˏ
RINHSY Z̪H] ʱTPRˏ T̃IWRˏ QʴQ WQˏVIQ
Eɸ SF˃EW M Z XSQ WTVʛZRʣQ WQˏVY ^EOST
RSY%PITVSWXˏWIQMPʧFʧ
-RK4IXV.IRM̍XE

NÁCHOD |Ieka-| DOBRUŠKA

NEKUPUJ, ADOPTUJ!
V útulku na nový domov stále čekají malá, milá koťátka.
Pokud hledáte kotěcího kamaráda, neváhejte a ozvěte se.
Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

Autogramiáda nové knížky, kterou
napsal známý bubeník Jan Žižka působící v letech 1977–2002 v kapele, která
doprovázela Karla Gotta, proběhne
17. září v Náchodě. O knížce a autogramiádě se rozhovořila i jeho manželka
Olivie Žižková, rodačka z Náchoda.
„Po úmrtí Karla Gotta, se kterým
Honzi hrál 25 let, zveřejnil krátký vzpomínkový článek, který měl veliký ohlas.
Mnoho fanoušků a čtenářů ho pobízelo,
aby napsal paměti a de facto pokračoval
v tom, co už tímto článkem začal. Dnes
je kniha “Zlata léta s Karlem Gottem Čtvrt století za zády mistra“ na světě
a hned následující den po jejím křtu
v pražském Luxoru zamíříme dne 17. 9.
2020 do Náchoda, kde v kavárně hotelu
Beránek proběhne od 18:00 hodin autogramiáda spojená s prodejem této knihy.
Srdečně Vás na tuto akci zveme a těšíme
se na Vás“

WXEVSWXE:IPOʣ.IWIRMGI
^IQˏQˏ̃M˃EOERHMHʛX4MVʛX̛
HSOVENWOʣLS^EWXYTMXIPWXZE

Slevy nehledám,
CNGMF[ʟLGPCDȜ\GLȜ
8ȉȉ ȏȉȏ ȉȦȉ
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DÍVKA ECHA

PIRÁTI NEJSOU JEN
VE VELKÝCH
MĚSTECH
Starosta vesnice jako je Velká Jesenice
̃I̍ʧZ̍IGLRS2IXZVHʧQ̪IZ]̃I̍ʧEPI˃IOʛ
WI XS SH RˏN 1ʛQI  SF]ZEXIP ̍OSPOY
̍OSPY HS TʛXʣ X̃ʧH] ZSHSZSH OEREPM^EGM
Wɸ OS̃IRSZSY ˃MWXM˃OSY XˏPSGZM˃RY W LSW
TSHSY WEQSSFWPYLY GIWX] TSQRʧO]
WTSPO]Ə % RE XS Z̍I VS˃Rʧ VS^TS˃IX OS
PIQɸQMPMSR̛OSVYR2INQʣRˏQMPMSR̛
^ɸ RMGL WI WRE̪ʧQI Z]˃PIRMX RE MRZIWXMGI
Eɸ HPSYLSHSFʣ ^ʛQˏV] 9̪ɸ TS TVZRʧQ Qˏ
WʧGMZIJYROGMNWIQWM^E˃EPTWʛXTVEGSZRʧ
HIRʧO%ɸTVSXS̪IQʛQ^EQˏWXREZEXI
P̛XEONMQLSTV̛Fˏ̪RˏT̃IHOPʛHʛQOIOSR
XVSPI7XʛPIOSQTPIXRˏZMWʧRE[IFYSFGI

str.

facebook: Echo - noviny náchodského regionu
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RYCHNOV N. KN.

Park projde
revitalizací
Od září do listopadu budou probíhat práce na zkrášlení parku v centru města Náchoda v bezprostřední
blízkosti ulice Pražské před budovou
okresního soudu. Součástí revitalizace bude úprava pěších tras, vytvoření centrálního prostranství, obnova
zeleně a osvětlení vybraných cest
a prvků. Samozřejmě nebudou chybět nové lavičky a odpadkové koše.

