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PŘIJMEME DĚLNÍKY/CE
DO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,
Y,
ideálně manželský pár, dvousměnný provoz,
z,
požadujeme: základní vzdělání - odborné vzdělání
ání
není podmínkou, nutná praxe u skotu,
nabízíme: pracovní poměr na dobu určitou,
dále s možností na dobu neurčitou,
možnost služebního bytu, mzda od 20000,-Kč/měsíčně
ěsíččně

kontakt: mobil 724 543 525, e-mail: ludvik@agriteam.cz

Město Červený Kostelec
v Náchodě

přijme

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU
na HPP
samostatnost, praxe vítána
PLAT až 22 000,-Kč

PŘIVÝDĚLEK

ROZNOS NOVIN
Hledáme spolehlivého
distributora
na roznášku novin ECHO
do jednotlivých schránek
pro oblast Nové Město nad
Metují – KRČÍN.
Města a obce sice „jako na běžícím pásu“ přijímají vyhlášky omezující konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti (v určitých lokalitách), ale tato
dvojice vodníků si z toho moc těžkou zelenou hlavu nedělá (naopak i „zelenou“
pije.) Najdete je v rybníčku v Provodově – Šonově. A pokud uvidíte jejich stoličky prázdné, jsou určitě ve výčepu naproti – v hospodě Na Statku. Foto echo

Roznáška 3x za měsíc v PA a SO

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

tel. 608 277 340
nebo osobně na hotelu
u p. Tomáše Hynka

PRODÁ

rypadlo KSH 45 A,
traktory ZETOR 4511
a ZETOR 4611
a malotraktor MT8 070.
Bližší informace
na stránkách města
www.cervenykostelec.cz

ANGLIČTINA
O PRÁZDNINÁCH

Chcete se během léta zdokonalit v angličtině? Obraťte se na nás!

Připravili jsme pro vás:

• Opakovací kurzy (1. – 3. ročník)
• Konverzační kurzy
• Kurzy přípravy na opravnou maturitu
• Kurzy dle vašeho přání
(po domluvě s lektorem se přizpůsobíme vašim požadavkům)
Rozumné ceny, možnost podílet se na obsahu výuky.
Více informací na tel. 774 374 784
nebo e-mail: pavel_hrabec@centrum.cz

Osvěžení v horkém dni
Vám poskytne správná volba

Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

info: 777 602 884

Dne 17. 7. 2018 uplyne 5 smutných let,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček a bratr,

www.realityeu.com

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Helena, dcera Jana s rodinou,
vnučka Lucie s rodinou a sestra Míla s rodinou

jsou prázdninové měsíce také v klubovně seniorů, a proto vám přejeme, abyste
si užili co nejvíce přírody a v září se opět sejdeme při našich programech.

Chceme vás upozornit na připravované

Již osm let s úctou a láskou vzpomínáme,
tak dlouho tu s námi není

Nová divadelní inscenace o osudech česko-německého sportovce
a broumovského hrdiny Emericha
Ratha vzniká ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov.
Světová premiéra se uskuteční 22.
července v sále Dřevník, v zahradě
broumovského kláštera. Fiktivní příběh mapuje (nejen) poslední dny života všestranného sportovce Emericha Ratha (1883-1962), jeho poslední
závod s časem a velmi starostlivými
sestřičkami. Když hrdinové zestárnou
a vypráví o svých činech, přecházíme
to často mávnutím ruky, jako by šlo
o pouhé výplody stařecké fantazie.
Ale i ve starých lidech kdysi hořel
oheň - a některé z nich vypálil zevnitř
do tvrdosti keramické sošky. Zemřel
opravdu Emerich Rath v poklidu

domova důchodců? Nebo zemřel jinde? Jinak? Zemřel vůbec... Vstupenky jsou již v předprodeji buď online
na webu www.klasterbroumov.cz
nebo v klášterní kavárně Café Dientzenhofer v Broumově. Autorkou textové předlohy je mladá talentovaná
dramatička Tereza Verecká, režisérem
a dramaturgem je Petr Lanta. Hudbu
složil a skupinu hudebníků povede
Jan Matásek, jako dramaturgyně spolupracuje Pavla Nohýnková, autorem
výpravy je Petr Vaněk. Herecké obsazení je složené z profesionálních herců, ale i amatérů. V hlavních rolích
se objeví Martin Legerski, Gabriela
Pyšná, Kryštof Nohýnek, Petr Haken,
Kateřina Vejrostová a další.
Agentura pro rozvoj
Broumovska, KO

FOLKOVÉ SOBOTY
NA MLEJNĚ
Na akci Vás srdečně zvou Posezení na mlejně a Správa NKP Státní zámek Ratibořice

ZAČÁTKY VŽDY VE 14.00 hodin
7. 7. – Pepa Štross & syn – Klášterec nad Ohří
14. 7. – Fukanec – Nové Město nad Metují
21. 7. – Madalen – Zábřeh na Moravě
28. 7. – Standa Haláček – Sadská – Kostelní Lhota
Vstupné: zakoupením alespoň jednoho koláče přispějete nejen na pořádání akce,
ale i na opravy a údržbu Rudrova mlýna. Děti zdarma

Budova hostince s řadou dochovaných původních, prvorepublikových
prvků stojí na návsi obce Lipí u Náchoda. V přízemí hostince se nachází klasický lokál, salonek a kuchyň, vlevo pak
sál s pódiem a šatna. Výměra pozemků
Cena: 2 800 000,- Kč
včetně zastavěné plochy je 788 m2.

SENIOR KLUB V NÁCHODĚ „HARMONIE 2“
ČERVENEC A SRPEN

VZPOMÍNKA

Cesta Emericha Ratha

2

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 690 000,- Kč
Rodinný dům v obci Bolehošť, vyměněná okna, vchodové dveře ...................................... 1 395 000,- Kč
Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky ..................................... 5 500 000,- Kč
Řadový domek v Náchodě – Babí se zahradou, skleníkem a garáží .................................. 1 190 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................ 5 900 000,- Kč

pan Evžen Pilarčík ze Žďárek.

manželka Zdena a dcera Sylva s rodinou

str.
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VZPOMÍNÁME

pan Oldřich Štrof.

Tel./Fax: 491 424 522

Sborník Rodným
krajem
Koncem června vyšlo další, tentokrát již 56. číslo vlastivědného regionálního sborníku Rodným krajem.
Nové číslo sborníku si můžete zakoupit (cena 40 Kč) ve všech obvyklých předprodejích. V našem regionu (v Červeném Kostelci například
v Informačním centru, trafice Dali,
papírnictví Ivín apod.). Nové číslo opět přináší mnoho zajímavých
článků o naší historii a osobnostech
našeho regionu. Nově sborník také
vychází v celobarevném provedení.

nové letní pobyty v příštím roce.
Ke konci června bude týdenní pobyt v Lučanech nad Jizerou v penzionu
Kitty s plnou penzí a opět s dopravou z Náchoda.
Na první týden v září je domluvený pobytový a poznávací zájezd na Pálavu,
s ubytováním mezi vinohrady v penzionu Pod Kraví horou, Bořetice.
Doprava bude opět z Náchoda a v ceně budou i výlety do okolí:
Lednicko-Valtický areál, Novomlýnská vodní nádrž, Dolní Věstonice,
Mikulov - Sv. Kopeček, Kozí hrádek...
Podrobnější informace budou v nabídce ve vývěskách o letních měsících.
Přihlásit se budete moci od září v klubovně Harmonie 2, vždy v pondělí
a čtvrtek od 15.30 do 16 hod., nebo na tel. 775 242 562.
Za výbor SČR MO Náchod Anna Poláková

Výstava
s překvapením
Fotografická výstava „s překvapením“ je zatím zahalena tajemstvím. Jisté je pouze to, že ji můžete navštívit ve společenském sále
Městské knihovny v Novém Městě
nad Metují v termínu od 2. do 31.
července. Vstup volný během otevírací doby knihovny.

Malby a kresby
Základní umělecká škola v Broumově nenabízí studium uměleckých
oborů pouze pro děti a mládež. Přesvědčit se o tom (až do 30. července) můžete na výstavě v prostorách
broumovské městské knihovny.
Tamní výstava s názvem Malby
a kresby představuje práce frekventantů studia pro dospělé – nad 18
let věku.

Setkání účastníků projektu Historia Incognita
V Náchodě se uskutečnilo další
setkání partnerů projektu Historia Incognita (Neznámá historie),
který sdružuje čtyři subjekty: Židovská obec Praha, Nadace Sarny
(Scinawka Gorna), město Klodzko
a Muzeum Náchodska. Projekt chce
prostřednictvím zvýšení atraktivity
konkrétních míst v česko - polském
příhraničí napomoci poznání křesťanských a židovských duchovních
tradic - a tím zvýšit přitažlivost

vybraných lokalit pro turisty domácí
a zahraniční. „V současné době jsme
v etapě podání projektového záměru.
Poté se již mohou rozběhnout práce
na přípravě žádosti. Zda projekt, jehož celková částka přesahuje 1 milion EUR, uspěje, se dozvíme na jaře
příštího roku“, říká místostarosta
Náchoda Miroslav Brát. Město Náchod není v projektu partnerem, ale
zastává roli koordinátora.
Foto archiv

Květinový den 2018 v náchodském regionu

Zahraniční sbory vystoupí v České Skalici
Úspěšný Varšavský akademický
sbor „UNIVERSITY OF WARSAW
CHOIR” (na fotografii), účastník mezinárodního soutěžního festivalu IFAS
Pardubice 2018, vystoupí v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici, v pátek 6.července
od 16:00. Tento šedesátičlenný, smíšený sbor patří k nejstarším polským
akademickým sborům. Kromě tohoto
sboru se posluchačům představí také
sbor „POY, FRIEND!“ NATIONAL
RESEARCH IRKUTSK STATE TECH-

NICAL UNIVERSITY“ IRKUTSK
s dirigentkou Galinou Gilenovou.
Předprodej vstupenek na tento koncert, který je jediným výjezdním koncertem pardubického Mezinárodního
soutěžního festivalu akademických
sborů (IFAS) v Královéhradeckém, byl
zahájen v pondělí 18. června 2018 v Regionálním informačním centru v České Skalici, vchod z třídy T. G. Masaryka 33, tel.: 491 453 870, 773 578 112,
e-mail: infocentrum@ceskaskalice.cz
foto archiv

Ve středu 16. května bylo příjemné
počasí, jako stvořené pro 22. ročník
celonárodní veřejné sbírky Květinový
den. Členové náchodské pobočky Ligy
proti rakovině, která již více než 20
let působí na poli protinádorové prevence, připravili celou sbírku ve spolupráci se čtrnácti středními školami
a skauty v mnoha městech a obcích
Náchodska, Broumovska, Policka,
Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska. A jaká je konečná bilance letošní
charitativní sbírky v našem regionu?
Celkem bylo prodáno 12 279 kytiček
a na celorepublikový účet sbírky bylo
posláno 278 174 Kč. Největší pochvalu
ze škol si právem zaslouží trojice, které se každoročně umisťují v prodeji
květinek na prvních pozicích: Střední
škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, která díky svým žákům a pedagogům přispěla do sbírky
částkou 44 906 Kč, druhá byla Vyšší
odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov s výtěžkem 37 245 Kč a na třetím místě
se umístila Obchodní akademie Náchod s 34 218 Kč. Upřímné poděkování patří všem prodejcům – žákům,

studentům i jejich pedagogům, skautům a dalším dobrovolníkům, zejména však členům LPR Náchod za jejich
obětavý přístup ke sbírce. Zásadní
podíl na úspěšnosti celé náchodské
sbírky mají každoročně dvě obětavé
organizátorky, které se již mnoho let
věnují práci pro Ligu proti rakovině,
paní Helena Vomáčková a paní Eva
Hrnčířová. Veliký dík také patří pracovníkům a pracovnicím České pošty

Náchod a jejího depa. Náchodský
region je již tradičně oblastí, kde má
Květinový den každoroční vstřícné
přijetí a podporu veřejnosti, mnoha
ochotných dárců z řad občanů. Zároveň je také důležité, že významná
část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět
do regionu, v první řadě pro Hospic
Anežky České v Červeném Kostelci.
(redakčně kráceno) Mgr. Renata
Lelková, Liga proti rakovině Náchod

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 148.

Blahopřání

Vážení a milí čtenáři,
Opakování je matka moudrosti. Ze zkušenosti
v energiích = „Několikeré opakování je matka
moudrosti“. Tak dnes trochu důležitého opakování ...

Paní Ludmila Čejková
ková
z Nového Města nad Metují
slaví tento měsíc
svoje 95. narozeniny.

Důležité zásady, jak se chovat
v energiích

Hodně štěstí, zdravíí
a stále veselou mysll
dce
jí přejí z celého srdce
rodina a přátelé.

Blahopřání k narozeninám
Milá maminko, babičko
a prababičko

I ve věku atomových hodin se
stále můžeme pokochat hodinami,
které natahuje i řídí slunce. Jedny
takové hodiny jsou na historickém
náměstí v Novém Městě nad Metují. A pokud nechceme smutnit
na oním „koncem“, na který hodiny latinským i českým nápisem
upozorňují, můžeme si v tomto
významu klidně představit i konec
pracovní doby…
foto echo

Helenko Pilarčíková
k tvým 85. narozeninám
inám
přejeme z celého srdíčka
díčka
hodně štěstí a zdravíčka
víčka
a dlouhá léta mezi námi.
Máme tě moc rádi,
snad potěší tě naše přání.
Dcera Jana s manželem, vnučka Lucie s manželem,
želem,
pravnoučata Marco a Linda a švagrová Míla s rodinou

Sdružení občanů SZdP města Náchoda,
děkuje panu starostovi a poslanci Parlamentu ČR Janu Birke,
za zprostředkování a financování cyklu seminářů Finanční gramotnosti a základního právního povědomí. Cyklus seminářů připravila
společnost Fingram CS s.r.o, která k dané problematice přistoupila
erudovaným a profesionálním přístupem.
Jednotlivé
přednášky
byly pro občany ZTP velkým přínosem a do budoucna jistě předejdou
nemalým osobním tragédiím. Dále pak děkujeme
panu starostovi Janu Birke,
za laskavý a odpovědný přístup k občanům ZTP v dané
a v současné době velice
opomíjené problematice
finanční gramotnosti, která
je nedílnou součástí života
každého občana.

Cyklobusy
do Orlických hor
Cyklobusy do turistických regionů jsou v letošním roce v provozu od začátku června do konce
září a budou jezdit každou sobotu
a neděli, a navíc také o svátcích 5.6. července a 28. září. Po loňském
zavedení několika významných novinek využívajících moderní informační technologie, které umožňuje
sledování spojů a rychlé zjištění případného zpoždění autobusu nebo
využití dispečinku IREDO, který
je v provozu i o víkendu, došlo také
k očekávanému spuštění mobilní
aplikace IDS IREDO. Ke sledování
spoje lze využít internetové stránky
http://tabule.oredo.cz.

HLEDAJÍ DOMOV

1) NIKDY NIC NEPODEPISUJTE HNED!!!
2) NA TELEFONICKÉ NABÍDKY VŽDY ŘÍKEJTE NE, NE, stokrát NE!!! Vždy si nechte několik dní na rozmyšlenou, poraďte se
o tom třeba v rodině, s přáteli, se sousedy
nebo s odborníky, kterým důvěřujete. Pokud
budete mít, ať z jakéhokoliv důvodu zájem,
nechte si poslat nabídku v písemné podobě
a kompletní.
3) POKUD SE K VÁM KDOKOLIV OBJEDNÁ
NA SCHŮZKU, NIKDY NIC NEPODEPISUJTE
HNED!!! Vyžádejte si podklady k prostudování, vizitku s telefonickým a mailovým spojením. V klidu si to všechno, tím myslím úplně
všechno, přečtěte, a ještě se radši s někým
poraďte. Vždy si nechte dostatek času na prostudování a poradu s rodinou, přáteli nebo
odborníky, které znáte a věříte jim.
4) NEZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY DO TZV.SOUTĚŽÍ, AUKCÍ A VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ JSOU
TÉMĚŘ VŽDY VELMI ZÁVAZNÉ!!! NIKDY JE
NEPODEPISUJTE HNED!!! Vždy si nechte
dostatek času na prostudování a poradu s rodinou, přáteli nebo odborníky, které znáte
a věříte
5) POKUD SE K VÁM SNAŽÍ DOSTAT VŠELIJAKÉ „KONTROLY“ VAŠICH FAKTUR
ZA ENERGIE, ŽE TO MÁTE URČITĚ VŠECHNO
ŠPATNĚ NASTAVENÉ, TAK TYTO POSÍLEJTE
OKAMŽITĚ PRYČ!!! JSOU TO ŠMEJDI!!! Totéž
se týká tzv. kontrol elektroměrů a plynoměrů.
To jsou opět šmejdi! Vždy to je pouze záminka, aby Vás vystrašili a Vy jste bez jakékoliv
znalosti věci podepsali nějakou novou smlouvu a to vždy, a tomu věřte, KRAJNĚ PRO VÁS
NEVÝHODNOU.

6) NIC NENÍ ZADARMO, I KDYŽ
SE TO NA PRVNÍ
POHLED TAK TVÁŘÍ!!! Vše, co se vydává za zadarmo, se
vždy objeví ve Vaší
mnohem
vyšší
ceně za plyn nebo
elektřinu, nastavení
produktu, délce smlouvy, skrytých poplatcích
apod.
7) POKUD CHCETE MÍT SKUTEČNĚ DLOUHODOBĚ CO NEJNIŽŠÍ VÝDAJE ZA ENERGIE, VŽDY SI NA TO SJEDNEJTE ODBORNÍKY V OBORU!!!
8) NEDĚLAT PRO SNIŽOVÁNÍ SVÝCH VÝDAJŮ ZA ENERGIE NIC, JE ALE TAKÉ NAPROSTO ŠPATNĚ!!! Dokud totiž existuje obrovská
konkurence více jak 65ti dodavatelů energií,
tak ten, kdo se v tom vyzná, ušetří vždy tisíce
až desetitisíce korun za rok a to každoročně.
9) PLYN A SILOVÁ ELEKTŘINA JE POUZE
O CENĚ V KČ ZA 1 MWh, O NIČEM JINÉM!!!
Samozřejmě, že musíte vědět od kdy do kdy
platí cena za MWh a za jakých smluvních podmínek.
10) NEJLEPŠÍ ČAS KDY ŘEŠIT ENERGIE JE
JARO AŽ LÉTO. TO JE VŽDY SPRÁVNÝ ČAS
NA PŘÍPRAVU PRO DALŠÍ ZIMNÍ TOPNOU
SEZONU!!!
S úctou
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 a Pá 13 - 20 a SO 9 - 12.
www.j-e-s.cz

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici

OBSLUHA BALICÍ LINKY
NA VÝROBU SUBSTRÁTŮ


Požadujeme:
práce ve dvousměnném provozu
 samostatnost  zodpovědnost
 nástup možný ihned

Nabízíme:
 zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení
 firemní bonusy
V případě Vašeho zájmu kontaktujte pana Martina Tylše
– č. tel. 737 219 682, e-mail: tyls@agrocs.cz

VÍTEK je asi roční pejsek, který
živořil v krmelci s bezdomovcem.
Z počátku bázlivý, ale po rozkoukání je z něho pan úžasný. Vítek je moc
hodný, přátelský, veselý a mazlivý.
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JARMILKA je sama ještě kotě,
byla nalezena na pokraji smrti,
když měla v sobě koťátko v počátku rozkladu. Jarmilku se podařilo
zachránit, a tak nic nebrání tomu
najít jí milující domov. Jarmilka je
naučená na kočkolit. Je kastrovaná.

Městský útulek Broumov,
Jana Slováková,
721 543 498

          
 ! "#$ %&  &'

    
 


 
  
      
  

     
    !
  ! ! "#$%    &
    !'(()$  & 
(  !  )  ' * #   + & # ,-./ 000 012 /32
4)  5" * 6  $     

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522

str.

4

ALKALIS Senior rezidence - „Bez vrásek na duši“
MV č.34/2016 Sb.

93. koncer tní
ABONENTNÍ CYKLUS

Komorní hudby
2018 /2019

Společnost MERTLIN s.r.o., výrobce zdravotnických prostředků
s již 26 letou tradicí výroby v Červeném Kostelci, rozšiřuje svoje aktivity
a v září letošního roku otevře v Hronově rezidenční bydlení pro seniory.
Kompletní rekonstrukcí internátu
někdejší hronovské hotelové školy
vzniká pohodlné bezbariérové bydlení, jež umožní starším lidem žít
plnohodnotný život v kolektivu vrstevníků. V nově zrekonstruovaném
objektu s moderním výtahem mají
senioři možnost žít samostatný život
s jistotou zázemí a potřebné pomoci.
Klientům je ve třech podlažích k dispozici sedmnáct apartmánů o velikosti 1+kk vhodných pro jednotlivce,
jedenáct apartmánů o velikosti 2+kk
pro ubytování až dvou osob a tři
apartmány 3+kk. Největší apartmány 3+kk jsou vhodné také pro rodiny,
které chtějí bydlet společně se svými
rodiči, současné bydlení jim však

nevyhovuje například kvůli bezbariérovosti. Každý apartmán má vlastní
kuchyňský kout a koupelnu uzpůsobenou speciálním potřebám starších
lidí a lidí s pohybovým handicapem,
ubytovaným je k dispozici velká společenská místnost. V přízemí objektu
je navíc vytvořené zázemí pro samostatné služby (kadeřnictví, pedikúra,
manikúra, masáže, kosmetika). Areál
má dostatek parkovacích míst a bonusem je klidné prostředí a vlastní
zahrada pro relaxaci a odpočinek.
„Pro nikoho není snadné opustit
místo, kde strávil velkou část svého
života. Péče o dům však mnohdy stojí spoustu času i úsilí a člověk na ni
zkrátka časem nemusí stačit. ALKALIS Senior Rezidence vzniká s cílem
poskytnout starším lidem takové bydlení, které jim místo starostí bude
znovu přinášet radost. Jsme přesvědčeni, že pestrý a aktivní život plný
podnětů a zážitků lze žít v každém

věku. Budeme proto usilovat o zapojení našich obyvatel do společných
aktivit, které jsou pro všechny obohacující a pomáhají k udržení dobré
fyzické kondice i duševního zdraví,“
uvádí Jan a Kateřina Zavřelovi, autoři
projektu.
Bydlení v rezidenci ALKALIS je
určené především seniorům, jejichž
zdravotní stav nevyžaduje nepřetržitou kompletní pečovatelskou
a ošetřovatelskou péči. Pokud senioři
potřebují, mohou využívat pomoc
pečovatelské služby, která poskytne
asistenci při osobní hygieně, donášku obědů, pomoc s úklidem, praní
prádla, nákupy, zajištěna je také domácí zdravotní péče. Motto celého
projektu je: „Bez vrásek na duši“.
ALKALIS Senior Rezidence
otvírá 15. září. Pokud máte zájem o rezervaci, volejte na číslo 730 578 292. Více informací
na www.alkalisrezidence.cz. (pi)

23. září 2018

VARHANNÍ KONCERT

Petra Kujalová - varhany

4. října 2018 v 19.00 hodin

EBEN TRIO

Tereza Fialová - klavír,
Roman Patočka - housle, Jiří Bárta - violoncello

20. listopadu 2018 v 19.00 hodin

ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO
Štěpán Pražák, Viktor Mazáček,
Jiří Poslední a Jakub Dvořák

1. prosince 2018 v 19.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
Komorního orchestru Slávy Vorlové
Dirigent: Josef Vlach

9. ledna 2019 v 19.00 hodin

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Dramaturg - Marek Hrubecký
Dirigent - Pantelis Kogiamis
Renata Ardaševová - klavír

30. ledna 2019 v 19.00 hodin

FLÉTNA A PAŘÍŽ

Jan Ostrý - ﬂétna, Silvie Ježková - klavír

27. února 2019 v 19.00 hodin

Matyáš Novák - klavír

20. března 2019 v 19.00 hodin

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Dirigent - A. S. Weiser
Roman Janál - baryton

Duben 2019

NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE
Dirigent - Jaroslav Rybáček
HOST: Lukáš Vondráček - klavír

V Galerii Luxfer v České Skalici
můžete do 29. července navštívit
výstavu sochařských prací Rudolfa
Samohejla (1987). Připomeňme, že
se jedná o absolventa Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze i držitele holandské ceny Jan Naaijkens
Prize.

hledá

správce tenisového areálu
(zprovoznĢní kurtƽ po zimĢ a jejich údržba, sekání trávy, úklid)

Hradozámecká pouť
V zámeckém areálu v Ratibořicích proběhne 25. srpna (od 19.30
do 22.30 hod.) Hradozámecká pouť.
Nabídne volné prohlídky – bez průvodce i možnost posedět si v zámecké hale u šálku kávy či sklenky vína.
Doporučenou výbavou je i baterka.
Nikoli však pro pohyb na zámku, ale
pro cestu na parkoviště.

Bližší informace na tel. 739 552 553.

Projekt „Promocja turystycznych atrakcji górniczych“ jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis;
oś priorytetowa 2, typ projektu A (wspólny) CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949
fot. Tomasz Góra

ROMANTICKÝ KLAVÍR

Pozvánka
do Galerie Luxfer

Varhanní léto 2018
V termínu 5. července až 30. srpna milovníky hudby potěší na Teplicku akce Varhanní léto. Proběhne
v podobě koncertů ve svatostáncích
v Teplicích nad Metují, Lachově,
Bohdašíně, Dědově, Nových Dvorech či Zdoňově.

28. května 2019 v 19.00 hodin

CAMERATA NOVA NÁCHOD
Zahajovací koncert
Komorní orchestr Slávy Vorlové
Dirigent - Josef Vlach
Předplatné platí pro jednu sezonu a zahrnuje jedno předplacené místo
BERÁNEK NÁCHOD a.s.
na 10 koncertů včetně Varhanního koncertu v Kostele svatého Vavřince.
Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 12. 6. a potrvá do 14. 7. 2018 (prosíme o předložení letošní
průkazky). Od 12. 6. bude zároveň probíhat prodej pro veřejnost, a to na místa, která nebyla v loňské sezoně
obsazena. Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen 17. 7. a potrvá do 15. 9. 2018.
Prodej bude probíhat v Městském informačním centru v Náchodě:
otevírací doba: po - pá od 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin, so - ne 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hod.
Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 426 060) nebo písemně na adrese Městské informační centrum,
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popřípadě na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz.
Rezervované permanentky vyzvedněte do 7 dnů od rezervace. Platbu je možné provést hotově nebo platební kartou.
Slevy poskytujeme studentům 150 Kč, dále studentům hromadné 200 Kč (platí při zakoupení min. 5 ks),
pro děti do 14 let v doprovodu rodičů sleva na místo 50 %.

Další informace na webových stránkách www.beraneknachod.cz nebo v MIC v Náchodě.

Cena pernamentek: 950 Kč, 800 Kč, 600 Kč

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

OBJEVTE DŮL
STARA KOPALNIA
(STARÝ DŮL) VE
WAŁBRZYCHU

Historická architektura s původním zařízením
bývalého dolu, doplněná bohatou nabídkou
kulturních a vzdělávacích akcí, dává tomuto
místu neopakovatelnou atmosféru. Starý důl poskytuje zajímavý prostor pro kulturu a zábavu.
Je to také výjimečné místo setkávání obyvatel
a turistů. Zveme vás na prohlídku!

CENTRUM NAUKI I SZTUKI STARA KOPALNIA

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

ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
e-mail: recepcja@starakopalnia.pl
tel. +48 74 667 09 70

www.starakopalnia.pl
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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

Festival Na Ostrovech 2018
nabízí opět špičky folk a country
Zveme vás na 6. ročník oblíbeného folk & country festivalu
Na Ostrovech v malebném údolí řeky Metuje v Bražci u Náchoda.
Letos hvězdně obsazený. Zahraje pro vás Věra Martinová, František
Nedvěd, Zelenáči, Miroslav Paleček, Folk Team, Jimmy Bozeman &
the Lazy Pigs (USA/CZ), Leo & Batt (Irsko), Splav a Sem Tam.
Připravené bude bohaté občerstvení, možnost stanování v místě,
parkování před cyklo stezkou a pokud vás budou bolet nohy, můžete využít naši dopravu od parkoviště až do areálu festivalu a zpět.
Vstup pro ZTP + doprovod a děti do 140cm zdarma. Pejskům je
vstup povolen 
Předprodej na www.kupvstupenku.cz
Více na www.naostrovech.cz
Facebook: https://www.facebook.com/naostrovech/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ik0cpxcQMos&t=4s

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775

ZAJISTÍME ROZNÁŠKU VAŠICH REKLAMNÍCH LETÁKŮ
DO POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK V POLSKU.
Více info na tel. 602 103 775 nebo echo@novinyecho.cz

Bourání skončilo, nyní se začne stavět. Modernizace
náchodské nemocnice pokračuje podle plánu
Koncem června uplyne již čtvrt roku od podpisu smlouvy
na první etapu modernizace Oblastní nemocnice Náchod
za 1,344 miliardy korun. Za tuto dobu dělníci v nemocničním areálu provedli demoliční a přípravné práce. Nyní začne
samotná stavba, kterou zahájili zástupci Královéhradeckého kraje, města Náchod a stavebních firem.
„Dostavba a modernizace Oblastní nemocnice Náchod už opravdu
není jen slibem nebo zprávou o podpisu smlouvy. Stavební práce začaly a budou intenzivně pokračovat,
dokud nebude hotovo. Musíme náchodskou nemocnici modernizovat,

řekl hejtman Královéhradeckého
kraje Jiří Štěpán.
Od předání staveniště dělníci pracovali na přípravách pro samotný
začátek stavby. Zbourána byla hospodářská budova včetně spojovacích koridorů, které ji propojovaly s pavilony

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (čtvrtý zprava) společně s dalšími zástupci kraje, města Náchoda, stavební firmy a projektanta slavnostně
poklepali 14. června 2018 na základní kámen 1. etapy modernizace a dostavby
Oblastní nemocnice v Náchodě.
protože věřím, že pouze kvalitní
a moderní zázemí nám zajistí příchod nových lékařů a sester. Jsem
velmi rád, že slib, že na jaře začneme
stavět, jsme splnili a harmonogram,
který jsme si předsevzali, plníme,“

A a D. Před demolicí byla upravena
trasa potrubní pošty, která hospodářskou budovu vedla. Jako další bylo
nutné provést montáž základových
patek a provizorních technických rozvodů podél stávajících objektů.

„Považuji tento projekt za nejtěžší
v mé dosavadní kariéře. Děkuji celému
svému týmu za tvrdou práci, kterou
odvedl. Za kraj také na vše dohlížíme,
aby nás nic nezdržovalo v harmonogramu stavby. Jednou za týden také
pravidelně jezdíme na kontrolní dny.
Zároveň máme vždy za Královéhradecký kraj alespoň jednoho pracovníka
na stavbě samotné,“ řekl radní Václav
Řehoř odpovědný za oblast investic
a majetku.
Práce zahrnuly také zřízení sjezdu
pro sanitní vozy na ulici Purkyňovy.
Z ulice Nemocniční byl zajištěn nový
vstup do pavilonu rehabilitace. Kvůli
zákazu parkování je nutné neustále
dohlížet na dopravní stav v okolí nemocnice.
„Dopravní situace v této lokalitě
není a nebude jednoduchá. Návštěvníky a zaměstnance už nyní primárně
trápí především parkování. Je zřejmé,
že během stavby budeme muset všichni
ubrat ze svého komfortu a nebudeme
moci zaparkovat v bezprostřední blízkosti nemocnice. Proto jsme jako město nabídli alespoň možnost rozšíření
dopravních spojů městské hromadné
dopravy a připravujeme v nejbližších
týdnech po nezbytných stavebních
úpravách (vybudování zálivu pro zastávku BUS ve směru do města) zavedení autobusového spojení pro personál i návštěvníky nemocnice v kratších
časových intervalech. A samozřejmě
hledáme další možnosti pro parkování po dobu rekonstrukce. Zvažujeme
úpravu plochy mezi horním a dolním

Po demolici nevyhovujících objektů jsou v plném proudu zemní práce.
areálem nemocnice u ZŠ TGM, jistou
alternativou pak bude i parkování
v docházkové vzdálenosti hned za řekou Metuje, u sportovní haly v ulici
Na Hamrech,“ sdělil starosta města
Náchod Jan Birke.
Základem modernizace je výstavba
dvou nových nemocničních objektů J
a K, které jsou na sebe napojeny jak
v nadzemní části, tak v podzemí. Dále
vznikne objekt O, kde budou uloženy zdroje medicinálních plynů, bude
vystavěn nadzemní koridor mezi budovami A a K. Zároveň se mimo jiné
počítá s vybudováním chodníků a přístupových komunikací.
„Náchodská nemocnice byla dlouho
investičně podfinancovaná, protože se
stále nedařilo zahájit výstavbu. Naší
představou je, že touto enormní investicí se Oblastní nemocnice Náchod zmodernizuje na několik nadcházejících
desetiletí. Jedná se o klíčovou investici

do zdravotnické infrastruktury, kterou
jistě ocení nejen každý občan ve spadu
této nemocnice, ale věřím, že i náš lékařský personál,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.
Na první etapu modernizace Oblastní nemocnice Náchod se v listopadu 2017 sešly celkem tři nabídky.
Nejnižší částku ve výši 1,344 miliardy
korun nabídlo konsorcium společností Geosan Group, a. s. a BAK stavební
společnost, a. s., které nyní projekt realizuje.
Královéhradecký kraj poprvé tendr
na modernizaci náchodské nemocnice vypsal v březnu 2012, v květnu
následujícího roku ho zrušil. Podobný
případ byl u druhého tendru, který
kraj vypsal v červenci 2015. Třetí tendr zrušilo nové vedení kraje v prosinci
2016 z důvodu jeho nedůvěryhodnosti a následně vypsalo 1. srpna 2017
v pořadí čtvrtý tendr.
(pi)
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ
* Rozvedený 46 let 175/85 hledá štíhlou ženu na seznámení z Náchoda. tel.
721 655 611

BYTY
*Pronajmu podkrovní byt větší 2+1
v rodinném domě v Novém Městě
nad Metují kauce nutná, nájem info:
606 486 372.
*Prodám byt Náchod Plhov 4+1 77m2
info mail stransky.mirek@centrum.cz
* Pronajmu byt 3+1 96 m2 v Horním Dřevíči, nájem 5800,-Kč v ceně
poplatky za vodu, tv, internet, mimo
el. energie. Byt část.vybaven. TEL..
604 643 843
* Prodám byt 3+1 Červený Kostelec, Koubovka, v OV, pěkný, tichý,
slunný s balkonem, vlastní ústř.
Topení T. P. + EL k okamžitému nastěhování, bez investic, inf. Včetně
foto poskytnu na požádání nabídky
na byt3.1ck@seznam.cz
*Koupím menší byt do 50m2 v Červeném Kostelci. Tel: 737 174 378
*Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě v nízkoenergetickém domě s vlastním parkovacím stáním. Kontakty
730 517 357, 733 131 189
* Hledám pronájem bytu 1+1 nebo
2+1 v Náchodě. Tel. 776 649 501
* Pronajmu částečně zařízený byt 1+1
v Č. Skalici. Tel. 777 225 360
*Pronajmu byt 1+1 ve Velkém Poříčí, podkrovní, 200 m od náměstí,
po rekonstrukci, kuch. linka, sporák,
nájem + služby 6500,-Kč, kauce. TEL.:
603 49 54 79

NEMOVITOSTI
* Prodám chatu se zahradou v zahrádkářské osadě u Náchoda. El.
220/380 V, voda. Cena dohodou. TEL.:
732 836 391 RK NEVOLAT
*Nabízíme pronájem nově zrekonstruované chalupy. Nachází se v obci
Říčky v Orlických horách v turisticky
oblíbené oblasti. http://www.e-chalupy.
cz/orlicke_hory/chalupa-ricky-ubytovani-dominika
*Prodej řad. rod. domu v Horní Radechové. Tel.773 678 718
*Prodám dům - chalupu s pozemkem
1300m2, k celoročnímu využití, v rekreační oblasti Ratibořic u České Skalice. Dispozičně 4+1kk, koupelna, půda,
garáž, dílna se sklepem, studna atd..
Nutno vidět, volat mezi 10-18hodinou
na tel. 736 769 381
* Prodám stavební pozemek s protékajícím potokem 2500 m2 na okraji obce Dolní Radechová. TEL.:608
66 77 30
*Prodám rodinný řadový dům v lokalitě Broumov – Spořilov. Cena dle
dohody. TEL.: 732 552 773
*Koupím pozemek nebo nemovitost
na přestavbu v podhůří Orlických hor.
TEL: 608 66 77 30
*Koupím les i s pozemkem. Může být
malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem.tel.: 773 585 290
*Sháním na Náchodsku ke koupi domek nebo trvale obyvatelnou chalupu.
Menší opravy nevadí. Cena do 2 mil.
Děkuji za nabídky. Tel: 604 336 337.

NEBYTOVÉ PROSTORY
* Pronajmu nebytové prostory na pěší zóně v Náchodě, Palackého 27.
Prostor 14,5 m2 je vhodný jako kancelář
nebo obchod. Tel. 776 208 916
*Nebytové prostory k pronájmu Hronov, centrum, blízko ČS, 54m2,
zrekonstruované, WC, umyvárka, měsíčně cca 5.600,- včetně služeb. Tel.
774 846 099
* Prodám hospodu ve Vysokově,
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5 mil.
Kč. TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Prodám zavedenou prodejnu potravin v ideální lokalitě ve Velkém Poříčí
(kousek vlaková i autobusová zastávka,
škola a školka) s kompletním vybavením, bez nutnosti větších investic.
Dále prodám byt 3+1 79 m2 v bytovém
domě, ve kterém se nachází i obchod
s potravinami. Pouze vážní zájemci.
Tel: 775 321 071 po 17 hod

PRODÁM
* Prodám betonové pažnice 120 x 20
x 6 cm se železnou armaturou, cca 60
kusů, nepoužité, cena dohodou. TEL.:
732 836 391
* Prodám levně autotrakční lehátko.
Tel. 604 699 88
* Prodám palivové dřevo 550 Kč
za m3 i s dovozem. Tel. 702 611 187
*Prodám masivní jídelní stůl, tvar
ovál, nohy nerez. TEL.: 604 893 939
*Prodám suché dubové fošny + prkna. Mob. 774 308 086
*Prodej dřeva - metrové i štípané.
TEL.: 777 690 390
*Prodám rozkládací sedací soupravu
s úložným prostorem 3+2 ještě v záruce do 2/2019 z rodinných důvodů.
Šířka trojsedu je 170cm, dvojsedu
150cm.Sedačka je v perfektním stavu,pohodlná k sezení,má praktický potah,
je bytelná.Cena dohodou. Při rychlém
jednání sleva. Tel: 776 884 860
*Prodám zánovní plynový sporák
s troubou (4 hořáky). Cena dohodou.
TEL. 604 893 939

*Výprodej pletací a háčkovací příze. Každou středu od 18 do 20 hodin. Náchod, Janáčkova 803 (Raisova), 1.patro
* Žena v ID hledá spolehlivou paní
na výpomoc v domácnosti. Náchod.
Tel. 737 906 436 (volat 10 - 16 hod.)
* V Bohuslavicích n. Met. vystoupí muzikálový zpěvák Bohuš Matuš, v sále bývalého kina 8. 9. 2018
od 17,00 hodin. Rezervace vst.
mob: 774 322 080
*Práce minibagrem. Přípojky, bazény,
čističky, drenáže, terénní úpravy, atd.
Cena dohodou. Tel. 774 224 446
* Přijmeme muže, ženy i seniory
na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně, 1220.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359
* Přenechám hlínu za odvoz (odvoz
seženu) – Náchod. TEL. 721 184 002
* Provádím řemeslnické práce:
zednické práce, nátěry, malby,
voda + odpady v PVC atd. TEL.:
702 611 187
*DOUČOVÁNÍ. Nabízím individuální doučování školních předmětů.
Zaměření na přípravu do školy, doplnění učiva a motivaci ke vzdělání. Tel.:
776 308 701; vlckova.d@post.cz
*ZDARMA nabízím stavební suť,
vhodné na zavážku. Nejlépe Česká
Skalice a okolí. TEL.: 724 012 104

AUTO - MOTO

*Koupím mačkač obilí nebo válcový
šrotovník. Zn. Rousek, Slavík,. Mob:
739 711 628
* 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 veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30
* Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn. ITES,
KDN aj..vláčky TT, HO, MERKUR
aj.aj., starožitný a chromovaný nábytek, hudební nástroje, hodiny,
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto
díly, atd.. Než něco vyhodíte, volejte 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK,
PUŇŤA aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé knihovny, pohledy, známky, plakáty, aj. papírový
materiál, bankovky, mince, LP desky, CD atd. TEL.:777 579 920

*Člen klubu historických vozidel
koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv
starý motocykl či vůz, případně vraky
a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:
606 515 966
*Prodám ze zdravotních důvodů
skútr 125 ccm najeto 446 km původní cena 39 900,- nyní dohodou,
baterie by chtěla vyměnit, jinak ještě
polepy z obchodu, dvousedadlový,
nezajetý, nehavarovaný, nepoškozený, s SPZ, bez záruky. Bližší info.
602 436 986

* Hledám spolupracovníka na stavební práce. Tel. 606 643 635

Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

PRÁC
PRÁCE V NĚMECKU
HHledáme
pracovníka/ci
pracovníka/ do zahradnictví,
kde máme i chov andulek
e-mail: rafalzik@t-online.de

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

PŘIJMEME PRACOVNICI
NA STŘIHACÍ STROJ
TEXTILU (CUTER).
Možné i na zkrácený úvazek.
Pružná pracovní doba dle
dohody. Telefon 777 737 124

HYDROIZOLACE
STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169
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RODOKMENY!
CHCETE ZJISTIT, KDO BYLI VAŠI PŘEDKOVÉ?
NECHTE SI SESTAVIT RODOKMEN.
Tel. 702 015 784, www.rodokmenyzdenka.cz.

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

KOUPÍM

Přijmeme uklízečku
na pravidelný úklid
administrativních
prostor v Náchodě
Po – pá 2-3 hodiny denně
v odpoledních hodinách
Plat 100,-Kč/hod.
Pečlivost, bezúhonnost

Tel. 603 743 983

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810

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

ZATEPLOVÁNÍ a OPRAVY

ROVNÝCH STŘECH
Tel. 739 363 920
HOTEL HRON
v Náchodě

přijme do svého kolektivu

KUCHAŘE
mzda až 30 000,- Kč
hotelhron@hotelhron.cz
Tel.: 737 261 570

NÁCHODSKO
776 353 038
PŘIJMEME ŠIČKY
– MOŽNOST I DOMÁCÍHO
ŠITÍ. STROJ POSKYTNEME.
TEL.: 777 737 124

SEKÁNÍ TRÁVY
608 338 758

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme
předměty všeho druhu - nábytek,
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo,
nice, šperky, bižuterie, zbraně,
hodinky, známky, odznaky apod.

starož.
obrazy,
pohledmince,

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii),
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy,
i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00

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

PO

ZŮSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

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

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

TEL.: 722 907 510
RESTAURACE V NÁCHODĚ
přijme do stálého kolektivu
zaměstnanců

ČÍŠNÍKA - SERVÍRKU
s praxí I BRIGÁDNÍKY
Tel. 602 402 085
Výhodné podmínky osobně

SVAŘOVANOU PVC FÓLII
RŮZNÉ

Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
*Britská modrá koťata - čistokr. bez
PP. Socializovaná, očkovaná, odčervená, naučená na záchodek. Tel.
731 604 789
*Prodám štěňata Jack russell teriér,
čistokrevná, hladkosrstá, bez PP, odběr 15. 8. 2018, cena 3000,-. Tel.:
603 327 031.
*Nabízím britská koťata bez PP: dva
kocouři modří, kočka modrá a kočka
modrobílá. Možno vidět. Info na tel.
604 237 835.
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

KOUPÍM
* Koupím větší klec – starší, zachovalou. LEVNĚ. Tel. 731 684 028

Tel./Fax: 491 424 522

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

Obchodní družstvo Impro

Zábrodí, Končiny 111
provozovna opravy a servis motorových vozidel a zemědělských strojů
nabízí 1 volné místo na pozici

NÁKUPČÍ, ZÁSOBOVAČ SKLADU
NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Požadujeme:
- SŠ - odpovídajícího zaměření
- Znalost zemědělské techniky
výhodou
- Časová flexibilita
- Řidičský průkaz sk. B
podmínkou,
sk. C výhodou
- Občanská bezúhonnost

Nabízíme:
- Odpovídající platové ohodnocení
/ od 25 000,- Kč/
- Práci v dobře prosperující firmě
Oceníme:
- Obchodní talent
- Iniciativu a elán
- Profesionální vystupování
- Tvůrčí myšlení

V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, písemnou nabídku s profesním
životopisem na e-mailovou adresu: personalni1@odimpro.com,
tel. 491 445 206
- datum nástupu: 15. 8. 2018



www.novinyecho.cz

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA
VENCLÍK
Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135

www.venclik.com

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

e-mail: echo@novinyecho.cz

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

BAZÉNOVÁ CHEMIE až -50 %
JŠÍ
MULTI TABLETY 5v1 199,- /kg LEVNĚNA
NEŽ
U
VEŠKERÉ ELEKTRO až -80 %
RNET
INTE
SÁČKY NA 1000 VYSAVAČŮ
OPRAVY VYSAVAČŮ VAX A HOOVER
Rohová prodejna elektro Běloveská a Žižkova 955
Náchod (vedle restaurace sport) tel. 602 790 044,
kposepny@seznam.cz, www.elpo-elektro.cz

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 8. 2018 r.

PODØEZÁVÁNÍ
izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE
ýLãWČQt]iPNRYpGODåE\

...bez vrásek na duši

V nově otevřeném domě seniorů v Hronově
nabízíme pronájem komerčních prostor pro využití

KADEŘNICTVÍ
PEDIKÚRA / MANIKÚRA
KOSMETIKA / MASÁŽE
Komerční prostory jsou zkolaudované
pro výše uvedené poskytování služeb a jsou částečně vybavené.

ALKALIS Senior Rezidence
Na Chocholouši 409, 549 31 Hronov
tel.: 730 578 292, e-mail: info@alkalisrezidence.cz

þLãWČQt]iPNRYpGODåE\
EHWRQRYêFKSORFK
GODåGLF
VRNOĤ
NDPHQQêFKDEHWRQRYêFKSORWĤ
SORWRYêFKSRGH]GtYHNDIDViG
FHQDRG.þ]DP2
ZZZFLVWHQLGOD]E\HX
WHO

Tel./Fax: 491 424 522
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Vážení a milí čtenáři,
Dnes bych se chtěla věnovat tématu: takzvaných aukcí
a e-aukcí.
Aukce – zákazník podepíše přihlášku obchodnímu zástupci a čeká na smlouvy od vítězného dodavatele (pozor, ne vždy to musí znamenat nejnižší cenu). Každý rok
bude zákazník přesouván k jinému dodavateli dle nabídky na trhu a většina zákazníků ani netuší, že podepsala
přihlášku.
E-aukce – ve většině případů se přihlašují zákazníci on-line přes internet do veřejných e-aukcí a poté jim je vybrán nejvýhodnější dodavatel. Tyto smlouvy jsou většinou na dva a více let (opět je potřeba brát v úvahu
že to nemusí být nejlevnější dodavatel na trhu). Dle podmínek přihlášky může
být zákazník opět přesouván k různým dodavatelům. Tyto společnosti nejsou
přímý obchodníci, nýbrž si nasmlouvají několik dodavatelů, kteří se nabízejí zákazníkům jako nejlepší a nejlevnější a to samozřejmě za provize od dodavatelů.
I zde je možnost odstoupit od smlouvy 14 dní od podpisu přihlášky!!!! Pokud
nestihnete termín, je to trochu složitější, ale řešení je zde také. V první řadě je
potřeba vypovědět přihlášku která je buď na dobu neurčitou s výpovědní dobou
3 měsíce, nebo na dobu určitou s výpovědní dobou dle obchodních podmínek.
Výpověď je potřeba zaslat doporučeně na adresu, která se nachází na přihlášce. Mezitím však musíte podepsat návrhy smluv, které Vám přijdou od vítězného
dodavatele a zaslat zpět. Pokud tak neučiníte, hrozí Vám smluvní pokuta. Vždy
totiž máte právo odstoupit 15 dnů po zahájení dodávky, tudíž se vyvážete i ze
smlouvy s vítězným dodavatelem a po 15 dnech se můžete vrátit k původnímu
dodavateli. Pokud budete potřebovat pomoci, neváhejte nás navštívit na naší
kanceláři v Náchodě.
Vaše Iveta Kovářová (Tomanová)
Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod
Iveta.kovarova@armexenergy.cz
Veronika Fischerová, regionální vedoucí
9HURQLND)LVFKHURYiUHJLRQiOQtYHGRXFt
Pobočka
Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
3RERþND$50(;(1(5*<DV-LKRVORYDQVNi7UXWQRY
veronika.fi
scherova@armexenergy.cz
YHURQLND¿VFKHURYD#DUPH[HQHUJ\F]
Pavel
Švec, regionální vedoucí
3DYHOâYHF
3RERþND$50(;(1(5*<DV+DYOtþNRYD5\FKQRYQDG.QČåQRX
Pobočka
Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
SDYHOVYHF#DUPH[HQHUJ\F]
pavel.svec@armexenergy.cz

Hospůdka Na návsi
ve Velkém Dřevíči
NABÍZÍ PRÁCI KUCHAŘI,
který má rád svoji práci.
Jako bonus nabízíme zajímavou
prac. dobu a možnost bydlení
přímo nad hospůdkou
za zvýhodněných podmínek.

...bez vrásek na duši

Vaše nabídky očekávám
na tel. 608 213 154 p. Vajsarová

www.alkalisrezidence.cz

Mladí atleti nezaháleli
Ve středu 20. 6. 2018 se uskutečnilo již 3. kolo Krajského přeboru
družstev přípravek chlapců i dívek
ročník 2007 a mladších v Pardubicích. Celkem odjelo na tento tzv.
čtyřboj (60m + 600m + skok daleký + hod kriketovým míčkem)
19 atletů, z toho 8 chlapců, z tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce
z Náchoda. Nejlépe se vedlo podle
očekávání Kateřině Krombholzové ziskem 1431 bodů. Velice dobře
jí sekundovala Anežka Ševčíková

s 960 body a Tereza Daňková s 944
body. Z chlapců byl nejlepší Matěj
Lukáš ziskem 598 bodů.
V sobotu 23. 6. 2018 bylo v Praze na Julisce uspořádáno Mistrovství ČR v atletice dorostu a juniorů
v obou kategoriích chlapců i děvčat.
Na těchto nejdůležitějších závodech
běžela Klára Machková v závodě
na 1500 m v kategorii juniorek ročník 1999 - 2000 a celkově skončila
na výborném 8. místě časem 5:14,35
min. z celé ČR.

Na fotografii zleva: Bubeníčková Nela, Hosnedlová Linda, Daňková Tereza, Strnadová Vanessa, Wittvarová Nela, Renská Adéla, Mošnerová Stela, Samková Tereza, Krombholzová Kateřina, Hanušová Nela, Ševčíková Anežka a ležící trenér Jiří Vondřejc.
Stojící zleva: Kubec Matouš, Tyč Štěpán, Kraml Matyáš, Rufer Marek, Korec Jakub,
Renský Matěj, Maršík Tobiáš Petr a Lukáš Matěj

Českoskalické
posvícení

Bydlení hotelového typu vhodné pro seniory,
jejichž zdravotní stav nevyžaduje nepřetržitou kompletní
sociální péči, ale potřebují vhodné bydlení a dostupné,
spolehlivé a kvalitní služby k vedení samostatného života.

V termínu 18. 8. - 21. 8. se můžete těšit na Českoskalické posvícení. Proběhne v restauraci Na Hřišti v České Skalici. Zahraje country
kapela a chybět nebudou ani vysokokalorické posvícenské dobroty zahrnující kachnu s knedlíkem
a zelím či svíčkovou.

PŘIJÍMÁME REZERVACE
NASTĚHOVÁNÍ OD 15. 9. 2018
ALKALIS Senior Rezidence
Na Chocholouši 409, 549 31 Hronov
tel.: 730 578 292, e-mail: info@alkalisrezidence.cz

www.alkalisrezidence.cz

Judo v solném dole

Poslední soutěží sportovního kalendáře SKP JUDO NÁCHOD školního roku 2017/2018 byl INTERNATIONAL JUDO TOURNAMENT
IN THE SALT MINE IN BOCHNIA, který se konal v Polské Bochni.
V letošním roce v Bochnie přivítali
týmy z Rakouska, Dánska, České republiky, Slovenska, Litvy, Lotyšska,
Chorvatska, Ukrajiny, Slovinska,
Finska, Irska, Německa a Polska.
V Bochnie není magnetem jenom
samotná soutěž, ale také atraktivita místa, která je součástí lázní Salt
Mine Spa v Bochnia - nejstarší solný
důl v Polsku. Boje se odehrávají 275
metrů pod zemí a bochenski MOSiR
je jediným klubem na světě, který
organizuje soutěže judo v takových
podmínkách. Náchod na soutěži

nasadil celkem 7 judistů v kategoriích FMU16,14,12 z toho 4 děvčata a tři chlapce. Čtyři medailová
umístění jsou pro nás moc pěkným
úspěchem!!! Medailistům velká
gratulace a pro všechny zúčastněné

pochvala za chování, přístup k soutěži a skvělou reprezentaci klubu,
města Náchod a zkrátka za to, že jste
skvělý tým. SKP Judo Náchod z.s.,
předseda spolku Oldřich Kolín
(redakčně kráceno)

www.novinyecho.cz

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
RD s bazénem, Bohuslavice u N. Města n/M
RD z r. 2004, 4+1, UP
124 m2, klidná lokalita.
Dům zateplen, vytápění i ohřev TUV tep.čerpadlem, poz. 9.376 m2
z části k výstavbě, vše
nutno vidět. PENB: C.
180788
cena: 4.690.000,-Kč k jednání

Bývalý mlýn po rekonstr., Miskolezy, okr. NA
Nadst. vybavený, zatepl. dům po exkluz.
rekonstr. na samotě
s 1,5 ha pozemků, 3
samost. velké byty
(už. 524 m2), všechny
IS. PENB:G.
180703
cena: 7.900.000,-Kč

Dva domy, Bukovice u Police n/Met.
Domy s poz. po cca
460 m2 v klidné lokalitě obce, část. rekonstr.
- izolace proti vlhkosti,
nové podlahy, rozvody,
koupelny s WC, přípojky. PENB: G.
180757
cena: po 1.000.000,-Kč

Dvougenerační RD u centra, Deštné v O/h
Nově zateplený dům
s 2 byty (4+1 a 2+1užitná pl. 160 m2),
s poz. 809 m2, klidné
slunné místo, z části
nová okna, garáž,
dílna. PENB: E.
180729
cena: 2.800.000,-Kč k jednání

Rodinný dům, Náchod-M. Poříčí
RD s bytem 3+1
po rekonstrukci, nová
koupelna s WC, dále
garsonka v rekonstrukci, pozemek 940
m2 u lesa, samost.
garáž, PENB: G.
180717
cena: 1.750.000,- Kč k jednání

RD s bytem a komer. prostory, Č. Skalice
RD o užit. pl. 400 m2
s bytem 7+1 (265 m2),
prodejnou (35 m2),
restaurací (100 m2)
na hl. třídě, 50 m
od náměstí, po část.
rekonstr. PENB: G.
180760
cena: 3.690.000,-Kč

Pronajmeme atraktivní kanceláře (od 16 m2) v centru N. Města n/Met.,
cena od 2.900,-Kč/měsíc, tel. 602 204 002.

DAVER s.r.o

>

- realitní kancelář

* 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

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

provádění účetních uzávěrek
evidence obyvatel
upomínání dlužníků
vedení fondu oprav
vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172
www.sbdnachod.cz

„Měření hranic“
V roce 2018 probíhá na katastru
Meziměstí společné přezkoušení
hraničních znaků státních hranic.
Práce budou prováděny v souladu
se Smlouvou mezi Českou a Polskou republikou o společných
státní hranicích ze dne 17. ledna
1995 a zákonem č. 312/2001 Sb.,

o státních hranicích. Práce budou
provádět pracovníci Zeměměřičského úřadu Praha a budou podle
§ 9, §1 0 a § 11 zákona o státních
hranicích v nezbytném rozsahu
vstupovat nebo vjíždět na pozemky, které se nacházejí podél státních hranic.

e-mail: echo@novinyecho.cz

TENNIS CLUB
NOVÉ MĚSTO
NAD METUJÍ
Pořádá v sobotu
14. 7. 2018

MEMORIÁL
J. GRIMA a I. RYDLA
Věkové kategorie:
1. Ženy – dvojice nad 70 let
4. Muži – dvojice nad 120 let
Startovné za dvojici: 340,-Kč
(v ceně startovného je guláš….
možná i zvěřina)
Přihlášky:
Jozef Uhrin tel. 777 152 700
do 10. 7. 2018
mail: tcnmnm@tcnm.cz
prezentace do 9.00 hodin
Vítězné dvojice obdrží
putovní pohár.

Tel./Fax: 491 424 522
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

Letní kino
Centrum Hronova se v letních
měsících mění i na kinosál pod
širým nebem. Tak například 12.
července od 20.30 hodin bude
v letním kině za radnicí promítána pohádka Čertoviny. Na konci
prázdnin, 31. srpna od 21.50 hod.,
se uskuteční projekce „ženské road
– movie“ Tátova volha.

Turistická novinka
z Broumova
Město Broumov má dva nové
turistické okruhy tzv. questy. Quest
neboli hledačka je založena na procházení konkrétní trasy, odkrývání
hádanek a hledání indicií na stanovištích a na jeho konci by měla být
vyluštěna tajenka. Město Broumov
vytvořilo síť questů společně s obcí
Adršpach a partnerskými městy v Polsku, městem Nowa Ruda
a obcí Radków. Tímto krokem opět
využilo příležitosti čerpat finanční
prostředky z fondů Evropské unie.

HLEDAJÍ DOMOV

Posezení na mlejně a Správa NKP Státní zámek Ratibořice
ve spolupráci s Městským úřadem v České Skalici
Vás zvou na akci

MLYNÁŘSKÉ SLAVNOSTI
na dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí v Ratibořicích
ve dnech 5. až 8. 7. 2018

BÁRA - Krásná psí babička (10 let),
bohužel jí zemřel páníček a nikdo z rodiny si ji nemohl nechat. Je to úžasná,
přátelská, něžná psí dáma, která by si
moc přála a zasloužila pelíšek u někoho
doma.

MÍŠA - malinký roční kříženec yorkširka. Je hodný, zpočátku nedůvěřivý
a hledá nový domov u někoho, kde by
se z něho stal miláček rodiny.

ŠMUDLA - Odchytáván byl jako agresivní pes, přitom je to spíše vyděšené
štěně. Je mu půl roku a potřebuje milé
a vlídné zacházení, aby mohl poznat lásku člověka. Je hodný, ale vystrašený, proto se nehodí k malým a divokým dětem,
které by ho mohly vyděsit.

Tel. 608 524 973 , email: utuleklukavice@seznam.cz, www.psidomovlukavice

Čtvrtek 5. 7. od 14.00 hodin písničkář Miroslav Paleček z Prahy
Pátek 6. 7. od 11.00 hodin lidová kapela ŠMIKURANDA z České Skalice
Sobota 7. 7. od 14.00 hodin folková kapela Pepa ŠTROSS & syn z Klášterce n. O.
Neděle 8. 7. od 14.00 hodin folková kapela KANTOŘI z Hradce Králové
Vstupné: 20 Kč a koláč přede mlejnem zdarma
Stylové občerstvení
„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“

AUTOŠKOLA
NA
PRÁZDNINY
zahajujeme prázdninové kurzy ĜidiþĤ na automobil a motocykl
informace v kanceláĜi Autoškoly Náchod s.r.o., Mlýnská 189, Náchod
mobil: 775 995 995, www.autoskolanachod.cz

