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Od 10. října 2006 byl Novému Hrádku

vrácen status městyse

SLEVY NA OKNA

AŽ 60% 

OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA

A DVEŘE

GARÁŽOVÁ VRATA

STAVEBNÍ PRÁCE

TANAX
ZÁRUKA 10 LET!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392

nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Hledáme samostatné FINANČNÍ  a MZDOVÉ ÚČETNÍ 

pro nové účetní projekty

Nové situace generují nové výzvy. BILLcom spol. s r.o.

Nové Město nad Metují
Tel: 491470572, www.billcom.cz

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA FLEXIBEE

Implementujte informační systém pro automatizaci účetních procesů

ABRA FLEXIBEE pro malé a střední fi rmy pro WINDOWS, LINUX

i APPLE s vynikajícím API pro napojení externích aplikací

BILLcom spol. s r.o.

Nové Město nad Metují
Tel: 491470572, www.billcom.cz

Ametek elektromotory, s.r.o. se sídlem v Náchodě 

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:
OBSLUHA

A SEŘIZOVAČ VÝROBNÍCH LINEK
Nástup je možný ihned, se mzdou až 28 000Kč/měsíčně.

Požadujeme:

- Manuální a technickou zručnost
- Ochotu učit se novým věcem

Benefi ty společnosti:

- závodní stravování
- 5 dnů dodatkové dovolené

- vlastní zvýhodněné mobilní tarify
- zvýhodněné podmínky vedení bankovního účtu a spoření

Tel.: 778 002 270,

email: alena.dubovska@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION

Ametek elektromotory, s.r.o. se sídlem v Náchodě 

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

OPERÁTOR/KA
MONTÁŽNÍCH LINEK

Nástup je možný ihned, se mzdou až 22 000Kč/měsíčně.

Benefi ty společnosti:

- závodní stravování
- 5 dnů dodatkové dovolené

- vlastní zvýhodněné mobilní tarify
- zvýhodněné podmínky vedení bankovního účtu a spoření

Tel.: 778 002 270,

email: alena.dubovska@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION

Díky všem za hlasy pro hnutí ANO
Děkujeme všem voličům 

za  podporu v  krajských volbách. 
Tak velká podpora je pro všech-
ny velkým závazkem. Obyvatele 
náchodského regionu bude zastu-
povat na krajské úrovni Jana Ber-
kovcová za oblast školství, Darina 
Kricnarová za  regionální rozvoj 
a  Petr Koleta za  oblast dopravy. 
Přestože jsme v  opozici, budeme 
se snažit prosazovat náš program. 
„Nejsme zvyklí cokoliv dělat jen 
z  kanceláře. Proto zůstaneme co 
nejvíc v kontaktu s lidmi a budeme 
pravidelně objíždět celý region. 
Zpětná vazba byla, je a vždy bude 
tou nejpodstatnější informací,“ 
říká krajský zastupitel a  starosta 
Hronova Petr Koleta.

Desetikoalice nebude fungovat…
Hnutí ANO považuje řešení spojit 

do jedné vládnoucí koalice v Králo-
véhradeckém kraji 10 různých sub-
jektů za mimořádně nešťastné řešení, 
které zabrzdí už tak skoro zastavený 
rozvoj regionu. „Myslím si, že čle-
nové koalice nebudou své koaliční 
partnery ani schopni vyjmenovat 
kolik jich je. Kde jsou prohlášení 
generála Červíčka, že na  vládnutí 
v kraji by se měly podílet nejsilněj-
ší subjekty? Jeho slovo prostě nemá 
a  bohužel nikdy nemělo žádnou 
váhu. Desetikoalice je výsledek poli-
tikaření politických dinosaurů a ne 
výsledek vůle voličů,“ komentoval 
dohodu o budoucí krajské vládě lídr 
hnutí ANO Jaromír Dědeček.

(pokračování na str. 3)

Říjnová soutěž

novin ECHO

a pivovaru Primátor
Pro velký zájem máte možnost 

s  novinami ECHO a  pivovarem 
Primátor opět vyhrát dárkový balí-
ček v naší podzimní soutěži. Pokud 
jste si dobře přečetli ECHO, bude 
pro Vás soutěžení snadnou záleži-
tostí. Stačí odpovědět na otázku:  

Které pivo Primátor bylo
oceněné jako poslední?
Odpovědi s Vaší adresou zasílejte

e-mailem na  echo@novinyecho.
cz nebo SMS na  602  103  775 nej-
později do 30. 10. 2020. Výherci se 
opět můžou těšit na ceny, věnované 
náchodským pivovarem Primátor.
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Profesor Karel Martinek je autorem 
nové publikace ZVIČINA Historie pa-
mátného vrchu Podkrkonoší, která vy-
chází právě v  těchto dnech. Je Zvičina 
sopka? Jak vznikl název Zvičina? Jsou 
v okolí drahokamy? Těžilo se zde stří-
bro? Kde hledat poklad? Jak se na Zvi-
čině válčilo? Českoněmecké vztahy 
a  zánik německé komunity. Odpovědi 
na  tyto otázky a  řadu dalších témat 

o  Zvičině najdete právě v  nové knize 
s takřka 600 stranami.

Vychází nová obsáhlá publikace o Zvičině

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

Větší rodinný dům s udržovanou  
zahradou sloužící k rekreaci je umístěn  
v malé vesničce Bohdašín 2,5 km od Tep-
lic n. Met. - brány do Adršpašských 
skal. Nachází se v udržovaném stavu  
a během posledních 20 let, byla oprave-
na koupelna, kuchyně a ústřední topení.

Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- 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
Generálně rekonstruovaná horská chata v atraktivním místě Zdobnice ..................................... info v RK
Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví v Novém Městě nad Metují ..................................1 890 000,- Kč

EU - TIP

Cena: 2 199 000,- Kč

Město Nové Město nad Metují  
nabízí možnost každodenní brigády 
na přechodu pro chodce ve Vrchovinách  
u kruhové křižovatky. Brigáda je vhod-
ná zejména pro aktivní důchodce, kteří 
zvládnou jednu hodinu převádět škol-
ní mládež přes  přechod pro  chodce 
a  to ve  dnech školního vyučování od   
7:00 hodin do  8:00 hodin.  Více info 
na tel. 605 201 080.

Gate
JAZYKOVÉ KURZY

Telefonicky:   AJ   -  774 374 784
          NJ  -  603 440 969

E-mailem:      AJ  -  pavel_hrabec@centrum.cz
               NJ  -  lada.petrankova@gatenachod.cz

Společnost Velos, výrobní družstvo, Nový Hrádek 
se specializuje na kovovýrobu a povrchovou úpravu práškovou barvou. 
Mezi její stěžejní výrobky patří díly pro automobilový průmysl, zdravotnic-
tví a kovové bytové doplňky. Společnost je stabilní zaměstnavatel s dlou-
hodobou tradicí s provozovnami na Novém Hrádku.

V současné době hledáme do našeho týmu
nového kolegu či kolegyni na pozici:

Asistent(ka) ředitele, referent(ka) odbytu

Vaší náplní práce bude zejména:
Příjem a zpracování objednávek, sledování jejich stavu až 
po konečnou fakturaci
Vystavování faktur a kontrola jejich splatnosti
Vedení celkové administrativy
Komunikace a jednání se zákazníky
Spolupráce s ostatními pracovníky (management, výroba, 
sklad, ostatní oddělení)
Správa svěřených úkolů (práce s daty, příprava produktových 
katalogů, podílení se na přípravě marketingových podkladů  
a komunikace s partnerskou marketingovou agenturou)
Práce v podnikovém systému (ERP) a celním programu  
- zaučíme

Požadujeme:
SŠ vzdělání 
komunikační a organizační dovednosti
schopnost pracovat systematicky, organizovat svěřené úkoly
schopnost rychle vstřebávat nové informace, vysokou zodpo-
vědnost a spolehlivost
Angličtina aktivně
Uživatelskou znalost práce na PC (MS Office  - MS Word, Ex-
cel…)
Řidičský průkaz sk.B, praxe v řízení

Nabízíme: 
stravenky/příspěvek na stravování
mzda odpovídající pracovnímu nasazení a ochotě se dále vzdě-
lávat
práce pro známé značky (IKEA, Linet, Automotive)
možnost seberealizace, přátelský kolektiv

rd, Ex-

í

ení a och

Práce na plný úvazek,

nástup možný ihned.

Více informací poskytne Bc. Denisa Kotyšková Bachurová
VELOS, výrobní družstvo, Doly 272, 549 22 Nový Hrádek

tel.: +420 491 478 103, e-mail: assistant@velosnh.cz

Léto nám už definitivně zamávalo, 
ale podzim v  Adršpachu má také své 
kouzlo. Až pojedete s  dětmi do  skal, 
můžete využít letos nově otevřenou in-
teraktivní pohádkovou cestu na zámek. 
Začíná na  skalním okruhu u  Ozvě-
ny a  provede Vás Havraním městem 
na zámek. Na děti zde čeká pohádková 
místnost, kde po splnění tří zábavných 
úkolů dostanou odměnu. Vítáni jsou 
samozřejmě i  dospělí návštěvníci, pro 
které by mohla být odměnou kávička 
a  zákusek v  kavárně či výstava origi-
nální módy 20. století. Zámek jako ta-
kový má svůj prohlídkový okruh, který 
nabízí historickou část z  dob Nádher-
ných, horolezecké muzeum a  expozici 
lnářství a  tkalcovství. A  že zde najde 
zábavu opravdu každý, dokazuje úni-
ková hra na téma pohádky Třetí princ. 
Během podzimu a  zimy se na  zám-
ku konají různé přednášky, povídání 
a kulturní akce. Vyplatí se proto sledo-
vat FB: Zámek Adršpach nebo www.
obecadrspach.cz/zamek-1. Otevřeno je 
celoročně kromě pondělí. V říjnu ještě 
od 10:00–17:00, od listopadu do března 
pak od  10:00–16:00. Parkování na  ná-
dvoří zámku zdarma. Tak se zastavte 
a užijte si bezva den.

Podzim na zámku 
Adršpach

Sokolové si 8. října připomně-
li nejtemnější den své historie, kdy 
byla výnosem Heydricha z  8. října 
1941 definitivně rozpuštěna Česká 
obec sokolská a  její majetek zaba-
ven. V noci ze 7. na 8. října proběhla 
Akce Sokol, ve které byli podle při-
pravených seznamů zatčeni sokolští 
činovníci z  ústředí, žup i  z  jednot. 
Následně byli uvězněni v  Osvětimi. 
Součástí vzpomínkové akce se sta-
lo i  odhalování Kamenů zmizelých 
(Stolpersteine). To jsou doslova „ka-

meny, o  které je třeba klopýtnout“ 
(zavadit pohledem). Jedná se o dla-
žební kostky s mosazným povrchem, 
vsazené do  chodníku před domy 
obětí holokaustu a nacistického reži-
mu. Původně šlo o projekt německé-
ho umělce Guntera Demniga, který 
první kámen položil 16. prosince 
1992 před radnicí v Kolíně nad Rý-
nem. Od roku 2008 se Stolpersteine 
nacházejí i v chodnících ve městech 
a  obcích v  České republice.   Letos 
bylo v našem regionu odhaleno ně-

kolik dalších „kamenů zmizelých“. 
V Jaroměři bývalému jaroměřskému 
knihkupci Aloisi Šmahelovi na  ná-
městí ČSA čp. 26, dále to byl kámen 
pro Antonína Ivanova,  bývalého 
náčelníka VI. okrsku sokolské župy 
Podkrkonošské Jiráskovy a otce spi-
sovatele Miroslava Ivanova v Guldo-
vě čp. 67 ulici v Josefově.  Ve Dvoře 
Králové byl odhalen kámen zmize-
lého Josefu Šonkovi, dědovi pilota 
Martina Šonky.

Sokolové odhalili kameny zmizelých

V  posledních dnech registruje-
me v  našem regionu vysoký ná-
růst počtu nakažených nemocí 
COVID-19. Oblastní nemocnice 
Náchod se snaží operativně vy-
čleňovat dostatečně velký počet 
lůžek pro pacienty s  touto náka-
zou (Náchod, Rychnov nad Kněž-
nou, Jaroměř). V  současné době 
jsou zaplněny přibližně dvě tře-
tiny z  celkového počtu 76 lůžek. 
V  dalších krocích připravíme 20 
nových lůžek v Náchodě a 10 v Ja-
roměři. Personál pro covidová od-
dělení uvolňujeme sdružováním 
lůžkových fondů (nyní urologie + 
chirurgie + ORL), v dalším kroku 
rehabilitace + ortopedie. 

Práce ve zdravotnictví je nároč-
ným povoláním a  na  covidových 
odděleních to platí dvojnásob. 
Vítáme pomoc Sociální a zdravot-
nické evangelické akademie v Ná-

chodě, jejíž studenti a pedagogové 
nabídli bezprostředně po uzavře-
ní středních škol pomoc, a  všech 
dalších, kteří se na  nás již nyní 
obracíte s nabídkou pomoci.

Z  našich dosavadních zkuše-
ností vyplývá, že počet hospi-
talizovaných pacientů kopíruje 
nárůsty pozitivních případů 
v  našem regionu přibližně s  de-
setidenním zpožděním. Potře-
bujeme se připravit co možná 
nejlépe na  nadcházející týdny. 
Proto se obracíme na  ty z  Vás, 
kteří máte zdravotnické vzdělá-
ní a  byli byste ochotni pomoci 
našemu personálu se zvládáním 
této epidemie. Vytvoříme se-
znam ochotných lidí zapojit se 
v  případě, že by to nemocnice 
potřebovala. Náš personál má 
k dispozici dostatek ochranných 
pomůcek se zásobou na  několik 

měsíců. Vaše síly bychom využi-
li s ohledem na Vaše zkušenosti 
a vzdělání. 

Obracíme se také na  Vaše za-
městnavatele, aby Vám umožnili 
flexibilně čerpat dovolenou, ná-
hradní nebo neplacené volno. 
Vaše práce pro nemocnici bude 
samozřejmě honorována dle na-
stavených mzdových pravidel.

V případě ochoty pomoci v Ná-
chodě a Jaroměři kontaktujte paní 
Evu Jarou, jara.eva@nemocnice-
nachod.cz, mobil 728 215 931.

V  případě ochoty pomoci 
v  Rychnově nad Kněžnou kon-
taktujte Mgr. Renatu Boukalovou, 
boukalova.renata@nemocnicerk.
cz, mobil 720 958 579.

Za Vaši ochotu, odvahu
a nasazení předem děkujeme!

Jan Mach, statutární ředitel

Vážení spoluobčané našeho regionu!

Je to jednoduché. Stačí zavolat nebo poslat SMS s dotazem na tel. číslo 
602 103 775, zavoláme zpět a domluvíme se na nejvhodnějším řešení. 
Nebo můžete text a  fotku poslat e-mailem na redakce@novinyecho.cz 
a vše vyřídíme elektronicky.

Nevíte, jak zadat VZPOMÍNKU?

VZPOMÍNKA
Každý z nás má v srdci milovanou osobu,

kterou mu nenahradí nikdo na světě. 
16. 10. 2020 to je 10 let,
kdy nás navždy opustil

pan RUDOLF NÝVLT.

S úctou a láskou vzpomíná manželka a děti

VZPOMÍNKA
Čas plyne jako voda, bolest zůstává

Dne 29. 10. 2020 vzpomeneme šesté výročí 
úmrtí naší maminky a babičky,  

paní Heleny Polákové 
z Provodova – Šonova. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí  tichou vzpomínku. 
Vzpomínají synové Libor a Miroslav s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 18. října uplyne 7 smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka a babička

paní  Jolana Plicková  z Náchoda.

Stále s láskou vzpomínáme.

Vnučky Dita a Kristýna, 
všichni blízcí příbuzní a známí.
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(dokončení ze str. 1) Na  budoucí vládě 
v Královéhradeckém kraji se má podílet ODS, 
STAN, Východočeši, Piráti, KDU-ČSL, VPM, 
Nestraníci, TOP 09, HDK a  LES. „Skoro se 
mi chce říct: není to málo Antone Pavloviči? 
Všeobecně se vědělo, že sedmičlenná pro-
tibabišovská koalice v  uplynulých čtyřech 
letech nefungovala. S  deseti členy to bude 
ještě podstatně horší,“ komentuje situaci 
Jaromír Dědeček. Hnutí ANO ctí vůli voli-
čů, a proto dojednávalo silnou koalici slože-
nou ze dvou vítězů, ANO a ODS doplněnou 
o ČSSD s pohodlnou většinou 28 hlasů. Dru-
hou variantou místo kočkopsí desetikoalice 
byla trojkoalice složená z hnutí ANO, Pirátů 
a ČSSD s tím, že hnutí ANO Pirátům nabízelo 
i post hejtmana.

Postup ODS hodnotí hnutí ANO jako vel-
mi neseriózní, když 
Martin Červíček při 
rozhovorech už dlouho 
před volbami na setkání 
s  hnutím ANO opako-
vaně deklaroval zájem jít 
do koalice právě s ANO. 
A  potvrdil to i  v  den 
voleb. Ve  skutečnosti 
šlo jen o  politický ma-
névr protřelého generá-
la, který chtěl víc času 
na  přípravu desetikoa-
lice. „Mrzí mne, že pan 
Červíček nemá odvahu 
jít do  koalice se silným 
partnerem, který má 
nejen zkušené kvalifi -
kované zástupce na po-
zice radních, ale hlav-

ně máme připravené projekty, které máme 
možnost i  díky zastoupení na  vládní úrovni 
realizovat!“ komentuje výsledky dojednání 
krajské koalice předseda MO ANO v Náchodě 
Jiří Prokop. Stejně podivné je podle hnutí ANO 
rozhodnutí Pirátů akceptovat kumulaci sená-
torské a hejtmanské funkce, když právě Piráti 
stojí naprosto zásadně proti kumulaci funkcí. 
„Hnutí ANO bude jako v minulém volebním 
období konstruktivní opozicí. Nebudeme za-
stavovat projekty, které jsou ve prospěch všech 
lidí v kraji jen proto, že jsme opoziční stranou. 
Zároveň ale koalice musí počítat s  tím, že 
všechny její kroky budeme poctivě kontrolo-
vat a když nebudou ku prospěchu kraje, také 
ostře napadat a upozorňovat na ně,“ uzavírá 
z náchodského regionu Petr Koleta.

Hnutí ANO 2011 Náchodsko (PI)

Díky všem za hlasy pro hnutí ANO

 Alespoň „letní“ fotografi í se vracíme na počátek září, kdy probíhala v Ratiboři-
cích balonová show. Krásné počasí, žádná omezení, to tenkrát bejvávaly časy… Městský útulek Broumov, Jana Slováková, tel. 721 543 498

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV
Rex je asi 8letý pejsek, kříženec německého ovčá-
ka, který žil v nevhodných podmínkách. Neustále 
byl někde přivázán. Rex je z počátku bázlivý, ale 
jak pozná dobrého člověka, stává se z něho velký 
mazel a kamarád. Rexovi hledáme domov nejlé-
pe v domku se zahradou s přístupem do domu.

Mazlík je 7letý pejsek, který žil uvázaný na ře-
tězu.  Je věrný svému jménu, neuvěřitelný mazel, 
který miluje společnost lidí a užívá si každičký 
moment s člověkem. Do adopce nejlepší jako je-
dináček, na druhého pejska doma žárlí. Mazlík je 
očkován, čipován.

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520
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Právní poradna Dity Vávrové
Chtěl bych sepsat o svém majetku závěť, jakým způsobem mám postupovat?

Chcete-li rozhodnout o tom, kdo a jaký majetek po vás bude 
dědit, je nejjednodušší způsob pořídit závěť. Závěť můžete se-
psat celou vlastní rukou a  také ji vlastnoručně podepsat. Po-
kud závěť nesepíšete vlastnoručně, musíte ji alespoň podepsat 
vlastní rukou a  to před dvěma svědky současně přítomnými 
a výslovně prohlásit, že listina obsahuje vaši poslední vůli. Tito 
svědci přitom nesmí být osobami, které budou ze závěti dědit 
a podepíší se na závěť také.

V závěti je nutné vždy označit přesné datum, kdy byla poří-
zena a musí být pořízena písemně. Závěť lze také pořídit for-

mou veřejné listiny u notáře.
Kdo bude uveden v závěti jako dědic, bude mít přednost před děděním podle 

zákona. Vyloučit však nelze zůstavitelovy děti a jejich potomky, kteří dědí jako tzv. 
nepominutelní dědicové, pokud nejsou vyděděni.

O sepsání závěti můžete požádat v naší kanceláři.
JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,

Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

Město Náchod obdrželo na urba-
nistické řešení areálu bývalé Tepny 
26 návrhů. Porota na svém jednání 
dne 8. října vybrala 5 návrhů, které 
postupují do dalšího kola soutěže. 

„Jsme opravdu mile překvapeni, 
kolik návrhů se sešlo, a  především 
v  jaké kvalitě. Je zřejmé, a  cítíme 
to tak od  začátku, že nákup toho-
to lukrativního pozemku v  centru 
do  majetku města je naprosto uni-
kátní v  rámci nejen České repub-
liky, ale i  Evropy. Potvrzuje se, že 
tato investice byla tedy jednoznačně 
správným krokem. Do  návrhů byly 
zakomponovány nejen požadavky 
města, ale především občanů, za což 
jsem velmi rád. Společně tvoříme 
novou městskou čtvrť,“ uvedl sta-
rosta města Náchoda Jan Birke.

S  náročným úkolem představit 
budoucí podobu náchodské Tepny 
se popraly ateliéry a  týmy z České 
republiky i ze zahraničí a 26 účast-
níků soutěže znamená alespoň 150 
odborníků, kteří se několik měsíců 
věnovali vizi rozvoje města Nácho-
da. Dosavadní průběh soutěže pro-
kázal, že území snese značný počet 
nových obyvatel v  centru města, 
a že propojení bydlení s lehkou vý-
robou a výzkumnou činností pone-
chává dostatek prostoru pro stavby 
fi nancované z  veřejných rozpočtů, 
jako je výjezdová stanice záchran-
né služby a  hasičská zbrojnice či 
sociální služby – mezigenerační 
centrum, školka nebo komunitní 
centrum. Návrhy řešily i  fázování 
výstavby, zejména u obchodu Lidl. 

K  dosavadnímu průběhu soutě-
že a počtu návrhu předseda poroty 
Jaroslav Wertig uvedl: „V této „roz-
komunikované“ době si stále více 
uvědomuji cenu konsensu. Proto si 
velice vážím, že jsme se v  prvním 
kole, bez ohledu na  to, jestli jsme 
místní nebo přespolní, jestli jsme ar-
chitekti, urbanisti nebo tzv. laici, že 
jsme se shodli ve volbě návrhů, které 
podle nás vzdorují trendu tříštění, 
rozdělování a  prezentování sebe 
sama. Návrhů, které hledají způsob, 
jak propojit oddělené části města, 
navázat na jeho genia loci a propojit 
minulost Náchoda s  jeho budouc-
ností. Těším se na další kolo.“

Jednání poroty vedl architekt 
Jaroslav Wertig (A69 – architekti) 
a spolu s kolegy z oboru a politic-
kou reprezentací města vybrali 5 
návrhů postupujících do  druhého 
kola soutěže. Aktivní účast politic-
ké reprezentace, jmenovitě starosty 
Jana Birke, místostarosty Jana Čtvr-
tečky a předsedy Komise pro řešení 
budoucnosti areálu Tepna Michala 
Kudrnáče zajistí kontinuitu soutěž-
ních výsledků a její transformování 

do územní studie, která se po svém 
schválení zastupitelstvem města 
stane závaznou dokumentací pro 
všechny aktéry v území.

S  ohledem na  vládní opatření 
spojená s  COVID-19 se zahranič-
ní porotkyně Tina Saaby a  Marta 
Mnich účastnily jednání na  dálku 
z Dánska a Polska a jejich preferen-
ce byly zohledněny i  v  hodnocení 
tohoto prvního kola. Hlasujícími 
porotci byli dále architekti Pavel 
Hnilička, autor pražských staveb-
ních předpisů a  autor urbanistic-
kého návrhu Rohanského ostrova 
v Praze, Aleš Krtička z atelieru Tsu-
nami a Viktor Vlach.

Termín pro odevzdání návr-
hů v  druhém kole je stanoven na 
11. 12. 2020. Výsledky soutěže spo-
lu se všemi návrhy budou uveřejně-
ny v lednu 2021. 

Oceněny budou tři nejlepší ná-
vrhy: 1 000 000 Kč pro první místo, 
750 000 Kč pro druhé a 500 000 Kč 
pro třetí místo. Další dva neoceně-
né návrhy, které postoupily do dru-
hého kola, obdrží každý 200 000 Kč.

NOVÁ TEPNA – Vrstevnaté centrum Náchoda

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

Strojírenský/á  dělník/dělnice

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

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o., 

Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Náplň práce: Požadujeme: Nabízíme: 

TELEVIZE
přes satelit

nebo internet

ZDARMA
Tel.: 778 880 006

U  restaurace Na  Křižovatce v  Bo-
žanově byla nainstalována nabíjecí 
stanice pro elektrokola. Cyklisté si zde 
mohou dobít baterii zcela zdarma.

V Božanově si dobijete

elektrokolo

Milovníci geoturistiky a obdivovatelé 
neživé přírody Broumovska se mohou 
těšit na  další komentovanou exkur-
zi s  geologem Geoparku Broumovsko 
Stanislavem Staříkem. V sobotu 17. 10. 
2020 opět vyrazíme do  kopců Javořích 
hor, abychom se blíže seznámili s jejich 
sopečným původem a  neobyčejnou 
historií. Na  několika výjimečných lo-
kalitách v  oblasti Šonova a  Rožmitálu 
důkladně prozkoumáme geologickou 
stavbu a překvapující horninové složení 
ostatků zdejších prvohorních vulkánů. 

Z nalezených kamenů budeme číst, jak 
bouřlivě zde probíhaly přibližně před 
300 miliony let sopečné erupce v  teh-
dejší krajině tropických močálů a jezer. 
Možná se nám cestou podaří najít i ně-
jaký místní polodrahokam z  vyvřelých 
skal, nebo objevit novou nevídanou 
geologickou zajímavost. Především ale 
strávíme několik hodin na  čerstvém 
vzduchu v  krásné podzimní přírodě 
a  načerpáme v  tomto období tolik po-
třebnou energii. Bližší informace najde-
te na: www.geopark.broumovsko.cz

Podzimní exkurze Geoparkem Broumovsko

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto



* Pronajmu byt 1+1 s  příslu-
šenstvím v  České Skalici. Tel. 
777 225 360
* Dlouhodobě pronajmu nebo 
prodám byt 3+1 v  Náchodě, 7. 
patro, s  výtahem, velký proskle-
ný balkon. Cena dohodou. Tel. 
604 138 571 RK nevolat.
* Pronajmeme krásně zrekon-
struovaný zateplený byt 1+1 
s  balkonem v  Náchodě u  nemoc-
nice (cca 10.500,-Kč se službami), 
kauce 15.000,-Kč, tel. 602 204 002.
* Koupíme menší byt v N. Městě 
n/Met., nejlépe v  nízkém podlaží 
nebo s  výtahem. Cena dohodou, 
tel. 704 126 072.
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 
2+kk a  2+1 v  Náchodě, ul. Bělo-
veská, 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
* Koupím byt v  osobním vlast-
nictví  v  Náchodě, 2+kk nebo 
2+1 i  před rekonstrukcí. Tel. 
608 66 77 30

* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 
v  Náchodě, Kladská ul. Plastová 
okna, balkon, 2. podlaží. Nájem 
6000,- + 3000,- zálohy na služby + 
kauce. Tel. 608 932 040.
* Pronajmu byt o  velikosti 1+1 
ve  čtvrtém podlaží domu 1505 
v Komenského ul. V Náchodě. Ná-
jemné 5500 Kč. Tel. 774 838 828
* Pronájem bytu 2+1 64 m2 v Ná-
chodě, Běloveská ul. po  částeč. 
rekonstrukci. Nájem 6.500 Kč + 
energie. Kauce 13.000 Kč. Tel. 
728 241 433
* Prodám nový luxusní druž-
stevní byt 3+kk v Náchodě v níz-
koenergetickém domě s  vlast-
ním parkovacím stáním. Kontakt 
730 517 357, 733 735 709.
* Pronajmu dlouhodobě byt 
1+1 v  Náchodě. Byt je po re-
konstrukci, balkon. Nájem 
6200 včetně záloh na  služby + 
elektřina. Kauce, tel. 723 577 280
* Pronajmu byt 2+1 ve  Studnici 
u Náchoda, nejlépe staršímu páru, 
volný od 1.11.2020. Povinná kauce. 
Tel. 608 869 885
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hro-
nově. Více informací na  tel. 
608 110 041

* Pronajmeme kancelář 40 m2 
(nebytový prostor) v blízkosti cen-
tra Nového Města nad Metují (cca 
250 m od  autobusového nádraží). 
Lze využít jako kancelář či posky-
tování služeb. Po kompletní rekon-
strukci. Součástí je WC, umyvadlo 
a  další místnost. Prostor se skládá 
ze dvou místností. Nájem 6.000 Kč 
za 40 m2 + energie.  Tel. 733 735 709
* Dlouhodobě pronajmu garáž 
v centu Hronova. Cena 1000Kč/mě-
síc. Jen vážní zájemci! Tel. 777 133 136
* Pronajmu garáž na Kladské ul., 
Náchod. Tel.603 871 346

* Koupím les i s pozemkem. Jaké-
koliv stáří. Může být malá výměra, 
nebo neudržovaný. Napadený ků-
rovcem nevadí. Tel.: 773 585 290

* Koupím historické rybářské 
věci. Mobil 730 935 935
* Sháním staré pivní láhve a skle-
nice s  nápisy. Seriózně zaplatím, 
tel: 732 170 454, sběratel. 
* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, 
mince, pohlednice, knihy i  celou 
pozůstalost. Peníze na ruku.  Přije-
du kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím historické Rybářské 
věci. Mobil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografie, reklamní fotogra-
fické materiály. TEL.: 777 559 451
* Koupím jakékoli staré, poškoze-
né hračky, kočárky, panenky, au-
tíčka, hry apod. TEL.: 603 549 451
* Koupím hodinky PRIM a  ná-
hradní díly na  hodinky PRIM - 
pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, 
strojky a  další díly. Platba v  hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, unifor-
my, 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 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, ve-
terány atd. TEL.: 608 811 683

* Koupím starý nábytek i  celou 
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografie, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a  bankovky, pohlednice a  znám-
ky. TEL.: 724 020 858

* 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

* Prodám 2 jehničky Suffolk, 8 
měs, pěkné-masný typ, na poráž-
ku i  na  chov, 1500,- Kč/kus, Tel. 
602 428 288 Hronov
* Prodám krmné brambory 3Kč/
kg. Náchod, tel: 604 604 801
* Prodám domácí prase v  půl-
kách, krmnou řepu. Pronajmu ga-
ráž na Kladské ul., Náchod. Tel.603 
871 346 (Kramolna)
* Prodám palivové dřevo. Cena 
700 Kč/prostorový metr. Po dohodě 
možná doprava. Telefon 733 644 249

* Přijmeme muže, ženy i seniory 
na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. 
12-20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359

* Prodám motocykl Suzuki 
SV650S, bezproblémové moto, 
stav úměrný ujetým km, r.v. 1998 
za 22000 Kč. Tel: 737 238 139.
* Prodám Ford FUSION 1,4 16i 
ventil, najeto 141000 km, černá 
metalýza, klimatizace, el. okna, 
ABS, airbagy, závěs, pěkný stav, 
malá spotřeba, r.v. 2004, nová STK, 
cena 57.000 Kč, tel. 777 708 548
* Prodám Mercedes Vaneo najeto 
217 000 km STK na rok a půl, čás-
tečná koroze, r.v. 2004, první maji-
tel, závěs, loni nová baterie, brzdové 
desky, přední tlumiče, pera, řemen 
motoru, vodní pumpa, alternátor, 
kladka napínací, letos nová zadní 
pera, brzd. desky a trubka, vyjíždě-
cí plošina a přepážka - N1   Cena: 
20.000 + náklady. Tel. 602 436 986
* Koupím JAWA kývačka, panelka, 
pérák, pařez, stadion, i ve  špatném 
stavu, s doklady i bez. Tel. 777 222 232
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KOUPÍM

RŮZNÉ

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2020

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

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

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM
 křesla, žíněnky
školní pomůcky
opálová světla
květinové stěny

TEL. 777 24 86 24 

Vyklízení a likvidace 

◆ ◆ 

Michal ŠKORPIL

www.ford-skorpil.cz

   776 622 777
www.realitytichy.cz

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

 28 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* 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

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

)

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

 
–
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Finále Muže roku se zatím odkládá
Ředitelovi soutěže Muž roku a Anděl 

mezi zdravotníky Davidovi Novotnému 
zbyly oči pro pláč. Pečlivě nachystané 
finále, které se mělo konat už příští ví-
kend 23. října v Náchodě, vzalo za své. 
Důvod je jednoduchý – zákaz společen-
ských akcí kvůli covidu. Letošní ročník 
Muže roku se koná již pojednadvacáté 
a nová akce Anděl mezi zdravotníky je 

určena pro zdravotníky, jako jsou medi-
ci, lékaři, pečovatelé, lékárníci, zdravot-
ní sestry či záchranáři.

„Je mi to líto, dělal jsem všechno 
proto, aby se Muž roku a  Anděl mezi 
zdravotníky uskutečnil i  s  restrikcemi. 
Podařilo se. Ale vláda nakonec zakázala 
pořádání kulturních akcí úplně. Je mi to 
moc líto.“ oznámil David Novotný.

Pořadatel dvou jedinečných soutěží 
ale ví, že ochránit zdraví nás všech je 
velmi důležité. Nezmar Novotný pak 
optimistický dodal: „Určitě to nevzdá-
vám a věřím, že se brzo uvidíme!“ O ná-
hradním termínu konání obou soutěží 
bude David Novotný včas informovat. 

(PP – TZ)

NEKUPUJ, ADOPTUJ!
Mourovatý Béďa, černobílá Borůvka, černobílý Bobeš, želvovinka 

Řešetka, černobílý Puclík, černobílý Klif, mourovatá Nancy, stříbrný mourovatý Nick,  
a mnoho dalších. Každý, kdo chce dát nový domov koťátku, si u nás vybere!

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

#kulturunezastavis a #majakceskekultury
Už pár týdnů můžeme sledovat 

aktivitu #kulturunezastavis, která je 
iniciativou Cirku La Putyka a jejich 
spřátelených umělců z branže. Herecká 
či pěvecká vystoupení, akrobaté pro-
jíždějící ulicemi města nebo promítání 

záznamu divadelních vystoupení na fa-
sády domů. Další akce na podporu této 
iniciativy proběhla v  pondělí 12. října, 
kdy se rozsvítily Majáky české kultury. 
Jednalo se o světelné sloupy v místech, 
kde by v tu chvíli, nebýt koronavirové 

pandemie, normálně probíhaly koncer-
ty, divadelní představení, projekce filmů 
a další kulturně-společenské programy. 
V 19:30 vyslali světelný signál i v Polici 
nad Metují v Pellyho domech.

Primátor zase bodoval

29.  září  na slavnostním vyhlášení ve Valdštejnské zahradě Senátu parlamentu 
ČR s radostí převzali zástupci náchodského pivovaru ocenění za 2. místo v de-
gustační soutěži ČESKÉ PIVO 2020. Pivo, které koštérům chutnalo jako druhé 
nejlepší, je PRIMÁTOR 11 LEŽÁK.

Připomeňme ještě další zářijové ocenění, kdy se přes letošní ne zrovna přízni-
vé podmínky v Londýně opět konala prestižní soutěž World Beer Award. Kvalitu 
náchodských piv posoudila a ocenila odborná porota. A i tentokrát Primátoru za-
cinkaly nějaké ty drahé kovy. Titul Country Winner si odnesla 16 Exkluziv a 24 
Double. Bronzové medaile pro změnu ve svých kategoriích Premium a Tchyně.

Akce 1.699 Kč
obruba dle vlastního výběru

+ jednoohnisková brýlová skla

Profi  1,5 s antirefl exní úpravou + pouzdro

Nejlevnější  
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o. 
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz


