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Muzeum kočárků, panenek
a patentních listin zve k návštěvě
Provozovatelé náchodského Muzea kočárků, panenek a patentních
listin - manželé Romana a Josef

Hendlovi, obdrželi v březnu letošního roku v Národním technickém
muzeu v Praze významné ocenění za jejich sběratelskou a muzejní
činnost. Ocenění převzali z rukou
zástupce Národního technického
muzea Bc.Jana Dudy. Přítomni byli,
mimo jiné, i zástupci Klubu sběratelů kuriozit Praha - pan Čech a
pan Zaoral. V Náchodě vytvořená
sbírka kočárků,doplněná originály královských patentních listin,
přesahuje evropský rámec a je skutečnou evropskou raritou, kterou
s laskavou podporou města Náchod
můžete navštívit od 15.5. do 15.9.
2019 každý den od 10 -16 hod,
na adrese Za Sodovkárnou 2108 /
pod finančním úřadem/ v Náchodě
. „Jste srdečně zváni a věřím, že se
vám v našem muzeu bude líbit“, říká
Josef Hendl. Foto (manželé Hendlovi v prostorách Technického muzea
v Praze) archiv muzea

Výstava studentů
FAMU

Tinga Tinga

V Broumově proběhne 14. května
od 18 hodin vernisáž výstavy prací
studentů FAMU. Místem jejího konání je klášterní lapidárium – dětská galerie. Akci pořádá Maiwaldova akademie, vzdělávací a kulturní
centrum Broumov. Pro zajímavost
uveďme, že jméno pořádajícího subjektu je odvozeno od jména botanika, benediktina a dlouholetého ředitele Klášterního gymnázia Broumov
Vincence Maiwalda (1862 – 1951).

Do 17. května je v minigalerii Městské knihovny v České Skalici (oddělení pro dospělé) otevřena prodejní
výstava afrického umění s názvem
Tinga Tinga. Výstava navazuje na již
proběhnuvší přednášku Sen Safari.
Dodejme, že Tinga Tinga je výtvarný
styl subsaharské Afriky nesoucí jméno svého prvního představitele Edwarda S. Tingatinga - narozen v jižní
Tanzanii, pocházel z etnika Makua
(1937 – 1972).
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Bezpečně jiná!
Tak se dá mluvit o novém vozu
ŠKODA SCALA, kterou představila společnost AUTO BRANKA
Náchod ve středu 24. dubna 2019
na svém předváděcím dni. ŠKODA
SCALA se představila v celé své
kráse a bylo možné nejen otestovat
její přednosti, ale také vyzkoušet si
např. FRONT ASSIST v živém vystoupení, či PARK ASSIST.
A co jste mohli vidět a zažít? Předváděcí jízdy s novým vozem ŠKODA SCALA, SUPERB, KODIAQ
a OCTAVIA, soutěže o malé a velké

dárky, nechybělo občerstvení pro
hosty a po celou dobu akci doprovázela muzika.
Nesmíme zapomenout na skvělé zapojení do akce celého týmu AUTO
BRANKA Náchod.
AUTO BRANCE Náchod přejeme mnoho spokojených zákazníků nejen s vozem SCALA, ale také
i s ostatními modely značky ŠKODA a kompletními službami této
společnosti.

NĚMČINA ANGLIČTINA

Pozvánka na školení

výuka • překlady • tlumočení

pro účetní, ekonomy, auditory,
daňové poradce a odbornou veřejnost

DAŇOVÝ BALÍČEK 2019
- Novela DPH a Daní z příjmů
PŘEDNÁŠÍ: Ing. Pavel Běhounek, špičkový lektor a daňový poradce
KDY / KDE: 16.05. 2019 od 9,00 do 14,00 hodin
v přednáškovém sále náchodského Beránku
OBSAH: Daňový balíček 2019 účinný od 1.4.2019.
Změny v DPH (např. uplatnění nových pravidel pro zaokrouhlování DPH, či novou úpravu doručování daňových dokladů a opravných daňových dokladů). Pozornost bude
zaměřena i na změny v daních z příjmů, a to především na změny, které bude nutné
uplatnit již v průběhu roku 2019. Výklad bude zaměřen na problémy běžné praxe.

CENA: 1600 Kč + DPH / osoba, přihlášky na www.profitreal.cz
V ceně je zahrnuto občerstvení a materiály v tištěné i elektronické podobě

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné a úřední překlady
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
Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz
FB: Jazyková škola Gate

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

(vjezd na náměstí TGM)

GRILOVACÍSEZÓNA
SEZÓNA ZAČÍNÁ
GRILOVACÍ
ZAČÍNÁ

12
vín,lahvová
lahvovávína
vínatuzemská
tuzemskái izahraniční
zahraniční
12 aavíce
vícedruhů
druhůrozlévaných
sudových vín,

(&+2

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 10.5.2019 uplyne 10 smutných let od okamžiku,
kdy nás ve věku 57 let opustil náš drahý dědeček,
tatínek, strýc, manžel, tchán, švagr a bratr,

pan Václav Hvězda z Nového
Města nad Metují.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodina

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Setkání v trávě
V jaroměřských sadech T.G.Masaryka se 8. června uskuteční Setkání v trávě aneb malé jaroměřské
slavnosti. Jejich součástí bude loutková pohádka i zábavný program
pro děti. Dospělí jistě ocení elektrifikovanou verzi cimbálové hudby
či koncerty Michala Foreta a Olgy
Lounové. Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno.

Obrazy
duchovních krajin
V prostorách Zámku rodiny rodiny Bartoň – Dobenín v Novém
Městě nad Metují je až do 29. června t.r. ke zhlédnutí výstava obrazů
duchovní krajiny malířky Kateřiny
Pfeiferové. Jak říká pozvánka: „jedná
se o harmonizační obrazy, motivem
vesmírných, duchovních míst a krajin, božských poslů, andělů, ale také
krajin a zvířat planety Země.“

Letiště dokořán
Děti z náchodské ZŠ Babí – pod vedením učitelek Mgr. Kateřiny Korcové
a Mgr.Báry Polákové - navštívily penzion pro důchodce Harmonie v Náchodě. Tamním klientům sehrály pohádky o Šípkové Růžence a Sněhurce
a osmi trpaslících, zahrály na zobcové flétny, zazpívaly… Děti věnovaly
seniorům i vlastnoručně vyrobené dárky v podobě motýlků s motivem nastupujícího jara. Všem se milé odpoledne, vztažené k oslavám Svátku matek, velmi líbilo!
Foto Mgr. Maruše Smrčková

Závody v koloběhu ve Velkém Poříčí
27.-28.4.2019 se již po několikáté konala Rollo liga v koloběhu za účasti závodníků z celé
republiky včetně nejvyšší špičky
v tomto sportu. S velkými obtížemi organizátoři dávali dohromady povolení a hledali možnosti
tras, aby nemuseli závody zcela
zrušit. I počasí v týdnu se zdálo,
že je proti organizátorům i závodníkům, ale nakonec počasí
i závody dopadly nad očekávání
a všichni dorazili zdraví do cíle.
Dlouhý závod mužů se jel na 5km
okruhu Brné, Žďárky a směrem
k Čermné zpět na Brné. V 35 km
závodě vyhrál Tomáš Pelc Ultima,
závod žen na 25 km po opětovných jarních zdravotních problémech ovládla rodačka z Police nad Metují Katka Šefcová.
Na neděli byla připravena časovka do vrchu v délce 5 km Hronov-Velká Srbská. V mužích zvítězil

celkově Václav Barák, v ženách
nenašla přemožitelku opět Katka
Šefcová. Nakonec i nějaký potěr
až do kadetů se přihlásil včetně
několika odvážlivců z řad hobíků,
takže žádná kategorie nezůstala bez závodníka. Po oba závody
byly losovány jak pro děti a hobby, tak pro účastníky Rollo ligy
poukázky v hodnotě 3 000,- Kč
na koloběžky Kostka. Organizátoři děkují za podporu Velkému
Poříčí, Žďárkám, Vysoké Srbské,
Brnému, občanům za shovívavost
v odpoledních hodinách při průběhu závodů, hasičům za skvělé
zázemí občerstvení a vyhlášení
sobotních závodů, sponzorům,
časomíře i dopravnímu inspektorátu, kdy v obtížných podmínkách oprav místních komunikací
v okolí není jednoduché závody
uskutečnit.
EŠ

str.

Tel./Fax: 491 424 522

Dne 25. května proběhne v areálu
jaroměřského letiště Den otevřených
dveří. Akce se uskuteční od 10 do 17
hodin. K vidění budou letecké modely i letové ukázky. Na večerní hodiny
je chystán i vzlet horkovzdušného balónu. Akce je vhodná též pro děti – je
prezentována i jako Dětský den.

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Cena: 2 450 000,- Kč
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Rodinný dům se dvěma byty v Novém Městě nad Metují. Dvě samostatné
jednotky 2+1 s vlastním vstupem, udržovaná zahrada, garáž, sklep. Obecní
voda, el. 220/380 V, plyn, kanalizace,
(septik s přepadem).

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
Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ........................... 2 800 000,- Kč
Komerční objekt se třemi byty s parkováním v Náchodě – Malé Poříčí ............................ 2 690 000,- Kč
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva ............................. 1 290 000,- Kč

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

Vítání zmrzlejch
na mlejně
aneb Přiďte připít na zdraví ledovejch mužů
Pankráce, Serváce a Bonifáce!
POZOR! Kdo přinese starej hrníček a nechá nám ho na plotě,
dostane do něj svařák zadarmo
Smutně i vesele bude vyhrávat od 12 hodin:

Country kapela TOMY z Opočna
akce se uskuteční na dvoře Rudrova mlejna v Babiččině údolí

v neděli 12.5.2019 od 11.00 do 16.00 hodin
Vstupný 20 korun a k tomu koláč přede mlejnem zadarmo!
Stylové občerstvení
„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“

Krkonošské
pohádky
Legendární večerníček s Krakonošem, Trautenberkem, a triem Anča
– Kuba – Hajnej oživne 11. května
(od 15 hodin) na dvoře ZŠ Olešnice
(část Č. Kostelce – pozn. red.). Krkonošské pohádky nastudovali právě
divadelní ochotníci z Olešnice. V případě nepříznivého počasí poskytne
pohádkám azyl interiér školy.

Restaurace U Pitašů
Velký Třebešov

PŘIJME
SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
na hlavní pracovní poměr

pracovní doba 9 – 17 hodin
Info na tel. 774 60 13 07

Město Náchod zvažuje vstoupení do společného projektu se společností
innogy Energo s.r.o. Společnost nyní umožnila náchodským městským
zastupitelům prohlídku objektu teplárny, který prošel výraznou změnou
technologií a do budoucna už sází pouze na zemní plyn. Na snímku náchodský zastupitel Marek Dvorský. V pozadí dvojice nových obřích akumulačních nádob.
foto echo

Úspěšné 3D modely od studentek Jiráskova gymnázia
Letos se konal již třetí ročník
soutěže „3D pro všechny“, kterou pořádá Gymnázium Arabská
v Praze ve spolupráci s Gymnáziem Radlická pro zrakově postižené. Jde o soutěžní přehlídku prací
vytištěných (a studenty předem

SLEVA

20%

navržených a vymodelovaných)
na 3D tiskárně. Modely jsou poté
předány zrakově postiženým žákům, pro které mohou sloužit jako
výukové pomůcky. Z Jiráskova
gymnázia jsme do soutěže přihlásili práce studentů třetího ročníku
semináře Počítačová grafika a 3D
modelování. Šlo o jejich první setkání s 3D modelováním (a tedy
i jejich první 3D modely), a proto
je velice potěšitelné, že v konkurenci výborně uspěli – v katego-

rii „Architektura – svět“ zvítězila
Hana Štěpánová s modelem šikmé
věže v Pise (foto č.1) a třetí místo
obsadila Monika Vydláková s modelem Opery v Sydney ( foto č.2).
V kategorii „Příroda“ se na třetím
místě umístila Kateřina Kejzlarová
s modelem leknínu. Gratulujeme
a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.
RNDr. Jan Preclík
Jiráskovo gymnázium Náchod

PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 6. 2019 r.

1.

2.
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e-mail: echo@novinyecho.cz

Kdo jsme – Kto sme

Šachový
memoriál

SVČ Bájo Česká Skalice realizovalo v květnu již devátý společný výtvarný pobyt se slovenskou základní školou z Liptovského Hrádku. Jedná
se o součást dlouholetého projektu Kdo jsme – Kto sme. Letošní pobyt se
uskutečnil ve Štrbě ve Vysokých Tatrách. Společná díla budou prezentována v září t.r. v Regionálním informačním centru v České Skalici.

KUCHYŇSKÉ STUDIO
Integrační sociální podnik Pro-Charitu s.r.o. Vás
u příležitosti Mezinárodního dne rodiny zve na:

DE N
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Nechte se zlákat bylinkovou vůní, přijďte nahlédnout
do zákulisí výroby sirupů Camellus a objevit, co vše
se ukrývá v jejich chuti.

Kdy: 18. 5. 2019 10:00 – 17:00
Kde: v Pro-Charitu s.r.o., 17. listopadu 170,
Červený Kostelec 549 41
(výrobna sirupů Camellus)
Akce pro celou rodinu, můžete se těšit na:
z
představení integračního sociálního podniku a návštěvu
výrobních prostor
z
představení výdejny zdravotních a kompenzačních
pomůcek Medesa care
z
ochutnávku nových druhů BIO sirupů
z
tipy na osvěžující bylinkové limonády
z
zábavný program pro malé návštěvníky
z
občerstvení různých chutí
Těšíme se na Vás!

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

Vlaky do
Adršpachu posílí
Královéhradecký kraj posílil vlaková spojení do Adršpachu. Chce
tak zlepšit dopravní situaci v regionu. Nové vlaky pojedou z Polska,
Trutnova i Teplic nad Metují. Blížící
se turistická sezona znamená pro
obyvatele
Adršpašsko-teplických
skal příjezd tisíce turistů z Česka
i Polska. Zájem turistů přináší dopravní komplikace v podobě přeplněných parkovišť a aut stojících podél silnic, V rámci posílení dopravy
vznikl také nový ranní spoj z Trutnova do Adršpachu, který odjíždí
v 8:37 a zpět se vrací v 17:20. Nový
spoj pojede od června do srpna každý den, v září pouze o víkendech.
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ŠKODA
ORIGINÁLNÍ
TY/[<g]C[br/

str.

Tel./Fax: 491 424 522

V Jaroměři se 26. května uskuteční 18. ročník šachového memoriálu Ing. Václava Vomáčky o pohár starosty města. Pořadatelem
je šachový oddíl TJ Jiskra Jaroměř
spolu s DDM Klíč.
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ŽALUZIE
ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice,

mobil 603 531 304,
andy.skalice@seznam.cz,

www.andy-skalice.cz
y žaluzie y látkové rolety y sítě proti hmyzu

LEVNĚ y KVALITNĚ y ZÁRUKA 3 ROKY
ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

%.%2'%4)#+¥/+¥.+/
Vážení a milí čtenáři,

V tomto roce si naši zákazníci užívají
těchto cen energií.
Plyn : 496,-Kč/MWh se stálou měsíční platbou 0,-Kč
Silová elektřina : 899,-Kč/MWh se stálou měsíční platbou 0,-Kč

V roce 2020 si naši zákazníci budou
užívat těchto cen energií.
Plyn : 549,-Kč/MWh se stálou měsíční platbou 0,-Kč
Silová elektřina : 999,-Kč se stálou měsíční platbou 0,-Kč

V roce 2021 si naši zákazníci budou užívat ceny plynu
549,-Kč/MWh se stálou měsíční platbou 0,-Kč.
Všechny výše uvedené ceny bez DPH.

Jedná se o nejnižší ceny v této republice na uvedená období.

Samozřejmě výše uvedené ceny na rok 2020/2021
máme i pro naše nové zákazníky. Jen upozorňuji, že
cenu plynu 549,-Kč/ MWh se stálou měsíční platbou
0,-Kč máme již ne více než pro 200 nově příchozích zákazníků.
Doporučujeme Vám si na našem webu www.j-e-s.cz bez registrace spustit
naši kalkulačku pro porovnání.
S úctou Váš
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
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Originální příslušenství

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO BRANKA Náchod
ÝºËÝº½«ºǜǢǟǞȹǠǟǢǛǜC¨Ë
b½ȳȭǟǤǟǢǢǛǢǛǛ
www.autobranka.cz

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

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:
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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

ZAJISTÍME ROZNOS
LETÁKŮ DO SCHRÁNEK
tel.: 602 103 775
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Rozhovor s RNDr. Pavlem Pocem – poslancem Evropského parlamentu, lídrem
kandidátky ČSSD do voleb do Evropského parlamentu 24.- 25.5.2019
Pane doktore, v Evropském parlamentu se velmi angažujete v tématech ochrany zdraví i v redukci
zátěže, kterou do přírody přináší
lidská civilizace…
Ochrana zdraví člověka je klíčová věc. Zvyšuje se zátěž na lidský organismus v důsledku přítomnosti škodlivých látek. Roste
množství onemocnění rakovinou,
cukrovkou, degenerativními a au-

toimunitními chorobami. Ze stejné
příčiny se hroutí ekosystém, který
nám umožňuje získávat potraviny.
Důležitý je například tlak na zavedení testování stavebních materiálů
na toxicitu kouře, který ohrožuje při
požárech budov a dlouhodobě způsobuje nádorová onemocnění u hasičů. Je toho opravdu mnoho, ale
nejhorší jsou bitvy s těmi plíživými
nepřáteli, např. různými jedy, které
jsme akceptovali, často nevědomky,
coby součást našich každodenních
životů. Ničí nás opravdu pomalu,
v řádech desetiletí, za to masově.

Řešme věci, které nás zabíjejí, ne ty,
co jsou mediálně zajímavé!
Pokud byste měl uvést za všechna
témata jednu věc, jejíž prosazení
do evropské legislativy vás nadmíru potěšilo, která záležitost by to
byla?
Určitě za svůj osobní úspěch
považuji výsledky mnohaleté komplexní práce v oblasti povolování

pesticidů a látek v oblasti potravního řetězce. Korunou této dlouhodobé práce byla novela evropského
potravinového práva. Z pozice stínového zpravodaje frakce socialistů a demokratů se mi podařilo
prosadit, že data o pesticidech, barvivech, potravinářských aditivech
a jiných schvalovaných látkách už
se nebudou nesmyslně utajovat,
že studie, které prokazují škodlivé
účinky, se nebudou moci dál zametat pod koberec. I kdybych v Parlamentu za těch 10 let ničeho jiného
nedosáhl, na tohle jsem pyšný.

Dá se tato věc záležitost označit
jako vyhraný boj?
Do jisté míry. Zklamáním je pro mě
nezodpovědný přístup členských
států, u nichž obavy o soukromé
zisky společností často vítězí nad
bezpečností potravin a veřejným
zdravím. Příkladem je vyjednávání
limitů těžkých kovů v hnojivech.
Jednalo se konkrétně o kadmium.
To buď odstraníme z hnojiv, nebo
ho sníme a ono se nám uloží v těle.
Členské státy ale posléze při vyjednávání s těmito limity nesouhlasily
a nesouhlasily dokonce ani s povinným značením jeho množství, které
bylo jedním z mých požadavků.
Existují nějaké oblíbené omyly
o činnosti Evropského parlamentu?
Určitě. Oblíbeným omylem je
například tvrzení, že europoslanci
jsou nikým nevolení úředníci. Ještě
horší než euroomyly jsou euromýty.
Mezi nimi vyniká případ, který se
stal před několika lety, kdy jedna
produkční skupina natočila fiktivní reportáž německé televize RTL
o tom, že čeští europoslanci svou
leností zabránili výměně několika křesel v Evropském parlamentu
za kus mořského pobřeží v Chorvatsku. Mysleli jsme si, že je to tak
nehorázný nesmysl, že tomu nikdo
nebude věřit. Jenže lidi tomu věřili
a ve veřejném prostoru ten nesmysl straší dodnes. Pikantní je, že tu
hrůzu financovala Sorosova nadace
Open Society Found.
Jaká bude podle vás budoucí Evropská unie ve vztahu k jednotlivým národním státům?

Budoucnost je postavení národních států v Evropské unii, a ne
kontroverze. Evropská unie bez
členských států neexistuje. Evropská unie je spolupráce národních
států. Budoucnost Evropské unie je
úzce provázána se schopností národních států komunikovat a v jejich ochotě nalézt společná řešení.
Takže pokud má EU v budoucnosti
fungovat, tak komunikace, naslouchání občanům, spolupráce a umění kompromisu musí být na prvním
místě.

zdroj, proto máme v EU poměrně rozvinutou legislativu týkající
se kvality i ochrany vodních zdrojů. Ochrana vody v EU může být
možná nejpřísnější na světě, stále
to však není dost. Bohužel existuje
příliš velké množství zdrojů znečištění, kterými ohrožujeme evropské
i české vodní zdroje a vlastně i sami
sebe. Proto také Evropský parlament obhajuje celostní přístup k její
ochraně, a proto se s ČSSD snažíme
o to, aby voda byla v ČR chráněna
Ústavou.

Řešme věci, které nás zabíjejí,
ne ty, co jsou mediálně zajímavé!
Někde v počátcích evropské integrace byla snaha o udržení míru
na kontinentu. Platí to i nadále?
I díky evropské integraci je
na evropském kontinentu nejdéle
trvající mír v historii. Právě díky
užší spolupráci evropských států, či
už v rámci EU, nebo mimo ni, jsme
konečně přestali válčit, jelikož ze
spolupráce je vždy větší prospěch,
než z konfliktu. Je zřejmé, že snaha
států bývalé Jugoslávie o členství
v EU je motivována také snahou zakopat všechny válečné sekery a soustředit se na budoucnost.
Kromě válek nás však ohrožují
i klimatické změny. Mezi nimi jistě dominuje dlouhotrvající sucho
a nedostatek srážek…
Voda není běžný obchodní produkt, ale veřejný statek. Jedná se
o životně důležitý, ale omezený

Proč by měli jít lidé k volbám
do Evropského parlamentu?
Účast ve volbách je podmínkou
fungování demokracie. Čím méně
lidí chodí volit, tím hůř demokracie jako forma správy společnosti
funguje. V rámci Evropské unie
probíhají stejné ideové zápasy mezi
pravicí a levicí jako v kterémkoli
členském státě. Pravice víc fandí
byznysu, levice víc fandí pracujícím. Z poměru zastoupení těchto
sil v Evropském parlamentu vyplývá, jakým směrem se bude budoucí
politika ubírat. Je dobře se k tomu
vyjádřit provedením volby těch,
kdo hájí stejné zájmy jako máte právě Vy.
Děkuji Vám za rozhovor, Mirek Brát
www.pavelpoc.cz
zadavatel: Česká strana
sociálně demokratická
zpracovatel Mgr. Karel Petránek

Národní institut rozvoje N.I.R.
Krámská 29, Náchod , 1. patro
v KLUBU NIRON proběhne v pořadu MOJE TÉMA
BESEDA TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA, od teorie k praxi
Seznámíte se se základy čínské medicíny, poznáte terapie
medicinálními houbami a bylinkami ve formě tinktur
Úterý 14. května 2019 v 18:00 hod
Milan Schirlo terapeut čínské medicíny a zakladatel
MycoMedica.cz/YaoMedica.cz
Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY MÍST PRO REZERVACI VOLEJTE

773 220 773

Tři modely na výběr, cena nejvýše
199 990 Kč a mohu ihned odjet?
Přesně tak!

Ať už zvolíte Hyundai i10, i20, nebo ix20, neuděláte chybu! Na místě uhradíte 199 990 Kč
nebo méně a u zbylých splátek s nulovým navýšením nezaplatíte ani korunu navíc.
V květnu vám ještě k tomu přidáme májovou odměnu Hyundai až 15 000 Kč.
Tak neváhejte a navštivte naše prodejce ještě dnes!

Inzerujte v Polsku
602 103 775

BOS auto

Trutnov, Na Besedě 97
+420 499 819 054 / www.bosauto.cz
Hyundai i10 – kombinovaná spotřeba: 5,1–6,2 l/100 km, CO2: 117–141 g/km; Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba: 4,8–5,7 l/100 km, CO2: 109–136 g/km;
Hyundai ix20 – kombinovaná spotřeba: 6,5–6,9 l/100 km, CO2: 149–159 g/km Fotografie je pouze ilustrativní.
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ

*Rozvedený 46 let 175/85
hledá ženu na seznámení
z Náchoda. Tel. 721 655 611
BYTY

*Pronajmu byt 3+1, 63 m2,
v Náchodě pod nemocnicí, první patro, 2 balkony,
sprchový kout, sklep. S kaucí, nejvyšší nabídce. Tel.:
602 575 252
*Pronajmu
dlouhodobě
byt 1+kk, 27m2, 2.NP, plast.
okna, v domě v NA-Šafránice
čp.368. Náj.+zál. 6.020Kč+kauce, tel.: 608 903 050

776 622 777

www.realitytichy.cz

*Prodám byt 4+1 v OV Náchod – Plhov, 3. NP s výtahem, bezbarier. přístup, dům
po celk. rekonstrukci. Cena
dohodou. TEL.: 608 20 48 40
*Koupím 3+1, 2+1 v
Náchodě
s
výtahem
nebo vyměním za 3+1
Branka 4NP bez výtahu,platba ihned hotově. TEL.:
607 705 707
*Hledám
podnájem
1 místnosti k bydlení v bytě nebo v rod.
domě v Broumově za 4000
měs,jsem prac.žena. Tel.704
021 518 od 1.září ,děkuji za
nabídky.
*Koupím byt 1+1 nebo
2+1 v OV v panelákovém
domě v Náchodě. Upřednostňuji lokalitu sídliště
Plhov, ulice Běloveská.
Rychlé, slušné jednání.
Platba hotově. TEL.: 604
437 128
* Rozvedená žena koupí
menší byt v Náchodě, zavolejte prosím na tel.774
777 073
* Mladý muž koupí byt 2+1 v
Náchodě, platím v hotovosti,
volejte na tel. 776 566 630
* Mladá rodina hledá větší byt
nebo dům v Náchodě a okolí,
nabídky prosím na tel. 775
777 073
NEMOVITOSTI

*Prodám pozemek (400m2)
s chatou (30m2)v Batňovicích u rybníku, voda, el.energie,WC chemie, cena 690 tis.
Kč. TEL.: 721 107 230 do 20
hodin.
*Koupím GARÁŽ v Náchodě a okolí. Až 100 000 Kč
ihned. TEL.: 702 193 280
*PRODEJ LESA I S PO-

e-mail: echo@novinyecho.cz

ZEMKEM V OBCI VYSOKÁ SRBSKÁ.TEL.737 742
949
* Pronajmu RD 3+1, 100
metrů od přehrady Rozkoš
v obci Spyta s velkou zahradou a hospod.budovami,
možnost chovu zvířat, nájem
9000,-Kč + energie. Vratná
kauce 16 tis.Kč. Volný od
1.7.. TEL.: 604 98 38 44
*Prodám zahradu s podsklepenou chatou, 600 m2
v obci Dolní Rybníky, voda
užitková, WC chemie, zastávku BUS v místě, cena
435 tis.Kč. NE RK. TEL.:
603 511 861 do 19.hodin
*Koupím les s pozemkem.
Stáří ani výměra nerozhoduje. Platba hotově. Horší stav
nevadí.773 585 290
* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Náchoda do 20 km na
všechny směry, nabídněte na
tel. 774 777 072
NEBYTOVÉ PROSTORY

*PRODÁME ZAVEDENOU
PRODEJNU NA KAMENICI V CENTRU NÁCHODA
DRUH: PRODEJNA KORÁLŮ, JABLONECKÉ BIŽUTERIE A KOMPONENT
CENA: 400 tis. CENA ZAHRNUJE: ZBOŽÍ, VYBAVENNÍ
PRODEJNY,
PŘEDÁNÍ
KONTAKTŮ
NA DODAVATELE. TEL.:
734
429
989
MAIL:
pavla@medfeet.cz
PRODÁM

*Prodám staré cihly. TEL.:
774 308 086
*Prodám dřevěné brikety,
levně. TEL.: 774 308 086
*Prodám kalové čerpadlo
české výroby + hadice hasičské, cena dohodou. Dále bazén TAM PA – BAY průměr
5,5 m , vysoký 110 cm, písková filtrace, solární ohřev, cena
dohodou. TEL.: 728 513 831
*Prodám kameny na zahradu, k jezírkům apod.. TEL.:
602 145 222
*Prodám palivové dřevo v metrech, půlmetrech – jasan, olše. 900,-Kč
za rovnaný metr. TEL.:
776 327 208
*Prodám palivové dřevo
500Kč/m3. Tel: 733 644 249
KOUPÍM

* Koupím jakékoliv staré
fotoaparáty a příslušenství
- objektivy, staré fotografie,
reklamní fotografické ma-

AUTO - MOTO

*Koupím - sběratel koupí
staré automobily a náhradní díly. TATRA, ŠKODA,
... (vše až po Favorit). Náhradní díly plechy, mechanické, vše. Přijedu, platím
hotově na místě. Předem
děkuji za nabídky na mail
autanachod@seznam.cz
nebo na tel. 728 89 84 86

HROMOSVODY

Gynekologická
ambulance v Náchodě
přijme na částečný
úvazek

zdravotní sestru.
Kontakt:
+420 604 296 572
po 17. hod.

Montáž, Opravy
Revize
Tel. 776 543 988

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

Přijmeme zručnou pracovnici
pro tvorbu papírových šablon textilních
výrobků. Ideální pro domácí práci
jako přivýdělek.
Zkušenosti z textilní výroby výhodou.
Telefon 777 737 124
RESTAURACE v NÁCHODĚ

přijme do kuchyně ženu
na pomocné práce
Výhodná pracovní doba
a ﬁnanční ohodnocení.
Tel. 602 402 085
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.

Nově otevřeno!

Areál Špinka
„Na ocase“ (Hornická)
Občerstvení a ubytování
Tel. 739 085 040, 774 942 739

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 56,-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

604 687 554
Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

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

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10
Koupím vše, co se týká legií
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

TEL.: 722 907 510
Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

Ů

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ
Tel.: 730 173 493
Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10

+/50©-

AUTOrMOTOSOUÄ½STKY 
MOTOCYKL MOPEDA BICYKL
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ZĩSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

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

*Hledám brigádníka na
stěhování a montáž nábytku, dlouhodobě, Náchod.
TEL.: 608 480 700
*Převedu záznamy z videokazet na DVD nebo Flash
disk. Levně. Tel. 777 554
484
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RYCHLE

ŠIKOVNĚ

teriály.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

str.
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Vyklízení a likvidace
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Rodinný dům 5+kk, Lipí u Náchoda
Poslední volné RD,
dispozice i dle přání
zákazníka, užit. pl. 123
m2, terasa, slunný pozemek 801 m2, všechny IS, PENB: B.

Řadový RD, Police n/Met.,ul. Smetanova
Velký, čtyř podlažní
RD z r. 1989, s pozemkem 247 m2, velmi
klidné a slunné místo,
velký balkon, ihned
k předání. PENB: G.

180416

180768

cena: 2.100.000,-Kč

Atrakt. pozemek pro RD, N. Město n/M
Pozemek se vzrostlými
stromy (1.400 m2) pro
výstavbu RD v ul. Vrchovinská, el. a voda
na pozemku, plyn
a kanalizace u pozemku.
180804
cena: 1.250,-Kč/m2

Zděná chata, N. Město n/M
Chata s velkým skladem, kolnou a udrž.
pozemkem 753 m2
v zahrád. kolonii
Na Popluží, spol.
studna, IS-el., už.
voda.
180808

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

Velký byt 3+1 v OV, Police n/M
Zděný podkrovní byt
3+1 v OV, 112,6 m2,
s garáží a kolnou,
3 NP, střešní okna
do náměstí, nízké
náklady na provoz,
PENB: G.
180814
cena: 1.890.000,-Kč

180813

cena: 1.250.000,-Kč

DAVER s.r.o
>

- realitní kancelář

cena: 790.000,-Kč

Fido je asi 6letý pejsek. Je hodný, milý
pejsek, velký mazel. Má obrnu nervu levé přední nožičky. Nechodí na
ni, nebolí ho, nijak ho to neomezuje.
Pravidelným masírováním tlapky
by se stav mohl zlepšit. Procházky
zvládá bez problémů, užívá si je.
Asi dvouměsíční kotěcí nalezenci
hledají domov. Mazliví, vhodní do
bytu.

* 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

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

str.

Tel./Fax: 491 424 522

HLEDAJÍ DOMOV

27 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

cena: 2.400.000,-Kč

e-mail: echo@novinyecho.cz

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ
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foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
https://marekdvorsky.wordpress.com
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Aktivní senior
Městský útulek Broumov,
Jana Slováková 721 543 498

Regionální informační centrum
v České Skalici hostí do 20. května
výstavu fotografií s názvem Aktivní
senior. Kolekce snímků je věnována

česko-polskému projektu Aktivní
senior česko-polského příhraničí
2017 – 2019.

kalkulace a tvorby rozpočtů
vytváření plánu oprav
pasportizace objektu
pravidelné servisní prohlídky
rozúčtování spotřeby energií

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172
www.sbdnachod.cz
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Sto let vojenské geografie
Do 31. května můžete v Dobrušce
navštívit výstavu věnovanou 100 letům
vojenské geografie. Prezentace je umístěna v Kině 70. V Dobrušce již řadu
let funguje Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) generála Josefa Churavého. VGHMÚř je
vojenské zařízení se speciální vojensko-odbornou působností a zodpovědností. Zabezpečuje sběr informací, tvorbu
a správu standardizovaných geodetických, kartografických a geografických
podkladů a map a speciálních databází
určených pro zabezpečení obrany Čes-

ké republiky. Geografická služba - tehdy
pod názvem vojenská zeměpisná služba - vznikla v roce 1918 bezprostředně
po rozpadu rakousko uherské monarchie a vzniku samostatného Československa (28. října 1918). Již 27. listopadu
1918 - vydalo vrchní velitelství československé branné moci rozkaz číslo
8 o zřízení své nové součásti - oddělení vojenské zeměpisné záležitosti (kartografie). Tímto aktem se datuje vznik
československé vojenské zeměpisné
služby, jejíž uplynulých 100 let dobrušská výstava připomíná.

Shine&Shadows
zahájila soutěžní sezónu
Taneční skupina o osmnácti dětech Shine&Shadows, která funguje
při DDM Stonožka Nové Město nad
Metují opět úspěšně zahájila soutěžní část roku. S loňskou choreografii
děti zařářily na TPO dance v Tře-

bechovicích pod Orebem a domů
si odvezly zlato. S řádným zapálením a energií se probojovaly také
s novou choreografii Kurnik! k 2.
místu na taneční soutěži Dvorská
jednička ve Dvoře Králové. Také ná-

sledující víkend si vyrazila skupina
zatančit, tentokrát do Hradce Králové na Mia Festival, kde získala 2. a 3.
místo. Moc gratulujeme a těšíme se
brzy v Praze na taneční soutěži Česko se hýbe. Mgr. Alena Hušková

První mistrovská sezóna skončila
Mladí basketbalisté TJ SPŠS Náchod kategorie U12 dohráli svojí
první mistrovskou sezónu v kariéře
na 6. místě z 9 týmů krajského přeboru. V posledních zápasech o konečné
umístění nejdříve porazili po nejlepším výkonu v sezóně Ústí nad Orlicí
v poměru 66:44 (32:15) a následně
podlehli favoritovi z Hradce Králové
60:29 (37:22), když se v tomto zápase
zranili 3 nejlepší hráči týmu (kotník,
koleno, loket) a museli v průběhu postupně odstoupit.
Velký dík patří hráčům za skvělou docházku na tréninky a jejich
trenérům za trpělivost. Pro velký zájem o basketbal budeme hrát v příští
sezóně již dvě kategorie.
Stále probíhá nábor mladých
baskeťáků v pondělí a pátek od 16

hodin na stavebce, info na tel.
608 667 732.

Předseda oddílu
Prouza Pavel

