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Příští Echo vychází 11. prosince 2020

www.novinyecho.cz

11. prosince 1948 byl v Náchodě poprvé

rozsvícen Vánoční strom republiky

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 firmy 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

zimní slevy !!!
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

Jarmila zemánková, 
tyršova ul. 65, náchod (vjezd na náměstí tgm)

„Náš problém není v tom, že toho víme málo.
Náš problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.“  Will Rogers 

Klidný adventní čas
s dobrými víny od nás

Váš oblíbený butik LOLA FASHION
rozšířuje svůj sortiment

U nás můžete nyní zakoupit
bavlněné látky a pruženku do

roušek za velkoobchodní ceny!!!

Zbytky kvalitních bavlněných látek- od 50,- Kč/kg

Obchod a výdejní místo: Tyršova 61, 547 01 Náchod
Sklad: Kramolna 118, 547 01 Náchod

Otevřeno každý všední den od 8:00 do 17:00 hodin 
nebo dle telefonické domluvy na tel. 774 510 445

e-shop: www.ariatex.cz

POMÁHEJME SI NAVZÁJEM
V KRIZI COVID-19

50 Kč/bm

100 Kč/bm
35 Kč/bm

60 Kč/bm

3 Kč/bm



ECHO 2str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel. 602 103 775

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování všem za projevenou soustrast 

při úmrtí mého syna 

Luboše Holého. 

Děkuji Hana Holá 

Rovněž někteří jaroměřští vý-
tvarníci vytvořili několik pozo-
ruhodných betlémů.  Tak napří-
klad akademický malíř Jiří Škopek 
(1933-2018), organizovaný bet-
lémář, vytvořil také několik desítek 
pohlednic s betlémskými motivy – 
s  jesličkami, které oživují též jemu 
blízcí lidé. Je rovněž autorem svého 
prvního vystřihovacího betlému 
Český betlém Nové Město nad Me-
tují z  roku 1969 až po  nadživotní 
deskový Český betlém Nové Měs-
to n. M.. J. Škopek od  r. 1969 do              
r. 2016 namaloval a vydal celkem 24 
různých lokálních betlémů. 

Další jaroměřský  betlémář-řez-
bář a  esperantista František Vácha 
(*1929), původně nadporučík čsl. 
armády, vyučený truhlář a  tesař, 
v  letech 1989 až 1999 vytvořil cel-
kem 18 menších vyřezaných  betlé-
mů a také jeho unikátní tzv. Český 
betlém má celkem 1014 figurek 
vyřezaných z  lipového dřeva o  ve-
likosti do 10 cm a několik objektů.

Náchodsko a Broumovko

Největší dochovaný betlém kos-
telní je v děkanském kostele sv. Vav-
řince v  Náchodě. Pochází z  konce 
19. století a každým rokem se staví 

díky pomoci kolektivu ochotných 
betlemářů do  celé šíře chrámové 
lodi nad hlavním oltářem. Porovná-
ním jednotlivých figur lze dokázat, 
že je tento soubor složen z figurek 
nejméně tří různých autorů, co při 
stáří tohoto betléma není nic neob-
vyklého. Za ztracené nebo poškoze-
né figurky se často stavěly figurky 
mladších autorů.

Na  Broumovsku s  původně ně-
meckým etnikem jsou velmi cenné 
staré betlémy v kostelích. Tak v dě-
kanském chrámu v Broumově je tr-
vale instalováno osm figur v životní 
velikosti. Zřejmě je to práce profesio-
nálních umělců pod vlivem beuron-
ské benediktinské školy. Typické pro 
Broumovsko jsou skříňové betlémy 
a  betlémské hory v  skleněných po-
klopech z  přelomu 19. a  20. století. 
Skříňový betlém v Otovicích má 31 
figur až 30 centimetrů vysokých. 

Na  Náchodsku s  českým etni-
kem nejstarší dochovaný betlém je 
dílo řemeslného řezbáře Františ-
ka Hartmanna z  doby kolem roku 
1800.  Zpravidla bývá o  Vánocích 
vystavován v  krásném starobylém 
kostele ve  Slavoňově u  Nového 
Města n.M. (pokračování v příštím 
čísle ECHA)  

PhDr. Jiří UHLÍŘ

O křesťanských Vánocích 
v době koronavirové (2.)

Statistika nuda je, má však cenné 
údaje... , zpívá se v jedné pohádkové pís-
ničce. Politici ji umí přečíst vždy ve svůj 
prospěch. Stejně tak učinili v  Novém 
Městě nad Metují, když z  nepříjemné 
bilance města učinili svůj úspěch. 

Být třetí, to je většinou obrovský 
úspěch. Důležité je sdělit, z  kolika 
účastníků a  v  jakých disciplínách. Po-
kud byl soutěžící v minulosti první, tak 
už je to spíše prohra.  Přesně to se stalo 
Novému Městu. Z 12 měst Královéhra-
deckého kraje už není už premiantem 
v  kvalitě života. Krásné město s  op-
timálními podmínkami pro bydlení, 
s přírodou za zády, kvalitním středním 
školstvím a  mladými lidmi je minu-
lostí. Město stárne, prestiž středního 
školství je na dně, mladí marně shánějí 
pozemek pro stavbu rodinného domu 
a dostupnost dálnice či obchvat v nedo-
hlednu. Naproti tomu je celorepubliko-
vou jedničkou v průměrné délce života.

Předrevoluční Nové Město mělo 
oproti ostatním městům v kraji obrovský 

náskok. Revoluce změnila lídry a změnil 
se náhled na  rozvoj města. Zvolen byl 
úřednický způsob vedení, na které pore-
voluční starosta Pavel Vašina ještě stačil. 
Následné (bohužel pouze čtyřleté) ob-
dobí strategického rozhodování za  sta-
rostování Jiřího Tymela (ODS) bylo 
ke změně moc krátké.  Obdobnou snahu 
měla i další starostka Malijovská (ODS), 
která ale doplatila na své osobní ambice 
a místostarostu Hableho v zádech. Vítěz-
stvím jeho strany Volba pro město před 
deseti lety byly ukončeny veškeré naděje 
na změnu. Neexitující lídr s vizemi byl 
nahrazen přízemní úzkoprsou manipu-
lavatelnou postavou. 

Není divu, že zatímco okolní města si 
vybojovala na kraji školy, staví koupali-
ště, prosadila silniční obchvaty, podpo-
rují výstavbu obchodů a mají dostatek 
stavebních parcel nejenom na  papíře 
v  územním plánu, tak město ze žabo-
myších a  mnohdy osobně-finančních 
důvodů zástavbu blokuje a  o  „čištění 
klik“ na  ministerstvech ani nemluvě. 

Kino jako jediný kulturní stánek, které 
bylo kdysi chloubou, je v  dezolátním 
stavu, stejně jako zimní stadion i se svým 
defraudačním financováním.  Výsled-
kem finančních toků ve  prospěch vy-
volených (samozřejmě podle pravidel) 
je utlumení spolkové činnosti. Žádné 
posuzované město v kraji na tom není 
hůře. Fronty u kas i parkoviště u stáva-
jících marketů jsou plné zákazníků, ale 
nový market je odmítán a větší obchod-
ní plochy blokovány ve  schváleném 
územním plánu. Regulativy územního 
plánu se mění podle „nadstandardních 
vztahů“ s radnicí, když okolí hlavní tří-
dy je výškově znetvořeno zástavbou bez 
dostatečných parkovacích ploch. Ač má 
město v  kraji nejvíce ploch určených 
pro rodinnou zástavbu, tak se nestaví. 
Mnohdy mladé rodině ani po  mnoha 
letech není umožněno (na ploše určené 
k zástavbě) zahájit stavbu domku. 

Mladým lidem je málo platné, že se 
v Novém Městě dožívá rekordního věku 
a je zde málo nepřízpůsobivých v hmotné 

nouzi s exekucemi, když jim není umož-
něno zde bydlet, vidí nedostatky v  ob-
chodní síti a nemají dostatečné kulturní 
či sportovní vyžití. Nové Město bylo a je 
synonymem pro dobré bydlení, a proto 
si obyvatelé zvykli do práce jezdit jinam. 
Nevadí jim tolik, že podle statistiky není 
nejlepší index nabídky pracovních míst, 
ale chtějí rychlou dosažitelnost. To bez 
napojení na  dálnici není možné. Vědí 
také, že dobré bydlení znamená klidné 
prostředí a silniční průtah napříč městem 
přinese pouze hluk a smog.   

Žádný vrcholný představitel nepři-
pustí, že je neschopný. Do  krve bude 
hájit své výsledky a  dokazovat, že do-
sáhnul maximum možného, a všemož-
ně obviňovat odvážné kritiky. Můžeme 
očekávat toto i v případě Nového Města. 
Dokud však index stěhování mladých 
do města dobrého bydlení bude záporný, 
půjde jen o tlachání neschopného jedin-
ce ověnčeného starostenským řetězem 
nebo jeho nohsledů.                                                                     

V. Zilvar, komentář (PI)

VZPOMÍNÁME
Před třemi lety nás v těchto dnech opustila 

naše maminka a babička, 

paní  Barbara Hejzlarová
z Náchoda. 

Byl to člověk s velkým srdcem a vždy tu byla pro nás. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte si na ni s námi. 

Dcera Barbara, syn Jindřich 
a vnučka Julinka.

Prodej vánočních 
stromků!!!

*kavkazská jedle 
1,3 – 3 m

cena od 320 do 690 Kč

*stříbrné smrky
1,8 – 2 m, cena 380 Kč

Od 29.11. do 24.12.2020 každý 
den od 8:00 do 18:00 hodin.

Více informací a objednávky
na tel. 739 142 184
Těšíme se na Vás!

Najdete nás na adrese
Červený Kostelec, Lipky 128

Dále v prodeji jablka 5 odrůd, mandarinky, 
pomeranče, brambory, cibule a další ovoce
a zelenina, stojánky a větvičky na zdobení.

Zveme vás na tradiční prodej 
vánočních stromků z Dánska

Nové Město je jedničkou v průměrné délce života

Opravy úspěšně pokračují

Rekonstrukce staré školy v No-
vém Městě nad Metují Krčíně 
úspěšně pokračuje i  v  těchto 
dnech. Spodní část objektu má 
kompletně udělanou novou stře-
chu, na  severní budově se bude 
střecha dělat až v  příštím roce. 
Nyní se pracuje na spodní, tj. jižní 
části budovy. Ta musela být zajiště-
na proti sesuvu půdy, který způso-
bil, že začaly praskat zdi. Před lety 
pod školou postavili garáže a břeh 
nad nimi začal pracovat. To je již 
dané do pořádku a nyní řemeslní-
ci pracují na  opravě tří místností 
v této části bývalé krčínské školy. 

Foto Irena Řehounková

NĚMČINA
Překlady – běžné, odborné, 
soudní (výpisy z obchod-

ního rejstříku, vysvědčení, 
oddací listy atd. 

s kulatým razítkem)

Tel. 603 440 969

Může být železniční doprava spolehlivá?
Dne 22. listopadu v  15:20 došlo 

ve Studnici na železničním přejezdu 
mezi Starkočí a  Červeným Kostel-
cem ke střetnutí osobního automobi-
lu s rychlíkem jedoucím z Trutnova 
do Prahy. 

Přejezd je vybaven světelným za-
bezpečovacím zařízením bez závor 
a plně odpovídá platným předpisům 
a normám. Možná by bylo vhodněj-
ší, kdyby byl právě tento přejezd vy-
baven závorami, protože se nachází 
v zářezu a není dostatečně vidět ani 
z  jedné strany přijíždějící vlak. Zá-
vory jsou ale pouze doplňkem svě-
telného zabezpečovacího zařízení, 
který zvýší bezpečnost na  přejezdu. 
A  právě závory mohly v  tomto pří-
padě zamezit nehodě a  následným 
komplikacím v  železniční dopravě. 
Nic však nezbavuje řidiče silničních 
vozidel zvýšené pozornosti pokaždé, 
když se blíží k  železničnímu přejez-
du, ať je vybaven jakýmkoli zabezpe-
čovacím zařízením, nebo jen doprav-
ní značkou! 

Mimořádnostem v  železničním 
provozu, ať jde o  nehody na  želez-
ničních přejezdech, nebo střetu vlaku 
s osobou (sebevraždy), ale i jiným ne-
lze zabránit. Bohužel tyto mimořád-
nosti mají vliv na železniční provoz, 
kdy dochází k  několikahodinovému 
přerušení dopravy. Následně vznikají 
zpoždění, ujeté přípoje, nebo nahra-
zení vlaků náhradní autobusovou do-
pravou. V tu chvíli se stává železniční 
doprava naprosto nespolehlivou.

Následné komplikace se dají řešit 
operativně a  maximálně eliminovat 
negativní dopady na  cestující. Jenže 
toto platí možná ve Švýcarsku a jiných 
zemích, kde je cestující na  prvním 
místě. V Čechách to tak bohužel ne-
funguje. Cestující je až ten poslední.  

Právě neschopnost maximálně 
eliminovat komplikace v  dopravě 
ukázala nedělní nehoda ve  Studnici. 
Vzhledem k období probíhající pande-
mie byla o víkendu omezena doprava 
na polovinu, kdy vlaky jezdily ve dvou-
hodinovém taktu. Cestující tak museli 
na další spoj čekat déle než dvě hodiny. 
O to více měl zafungovat dispečerský 
aparát, který dopravu řídí. A  zde je 
právě zakopaný pes. Řízení železniční 
dopravy v takových případech napros-
to selhává. Stalo se tak, že přípoj ze 
Starkoče do Václavic na vlaky směr Tý-
niště a Náchod ujel o pouhých 5 minut 
cestujícím, kteří přijeli náhradní auto-
busovou dopravou za rychlík od Trut-
nova. Cestující směr Choceň měli dvojí 
smůlu, protože se nedostali do Václavic 
na spěšný vlak, který jel za hodinu. Ni-
kdo nebyl schopný zavést mimořádný 
spoj, který by přípoj zajistil, přitom to 
bylo technicky možné. 

Od  doby rozdělení železnice 
na  dopravce (v  našem kraji zatím 
převážně České dráhy ČD) a provo-
zovatele dráhy (Správu železnic SŽ) 
přestalo fungovat přímé řízení, které 
bylo velmi operativní. Nebyl problém 
překročit čekací dobu pro zajištění 
přípoje, nebo použít jakýkoli vhod-

ný vlak i navíc mimo jízdní řád, aby 
se cestující odvezli, když ne včas tak 
s minimálním zpožděním, aby se do-
stali do cíle své cesty co nejdříve.

Dnes toto nefunguje. SŽ má své 
provozní dispečery a  dopravce ČD 
májí také své. Výpravčí již dávno 
není ten, který rozhoduje o  tom, že 
se zavede vlak navíc, který by odvezl 
cestující, ale ani o  tom, který přípoj 
na cestující počká. To se nyní rozho-
duje až v Praze! Výsledkem je, že ces-
tující zůstanou napospas osudu, až 
pojede další vlak. Co na tom, že musí 
čekat i déle než dvě hodiny? 

Cestující se stává rukojmím. Proč 
by v  takových případech dopravce 
dělal něco víc, než musí? Vždyť stačí 
cestujícím vysvětlit, že se jedná o mi-
mořádnou situaci, která byla zaviněna 
někým jiným. Cestující neví, že pro ně 
dopravce neudělal nic, i když by mohl. 
Cestující netuší, že jim ujel přípoj, kte-
rý na ně mohl počkat a oni by tak byli 
doma třeba o hodinu dříve! Nikdo si 
tak kolikrát ani nestěžuje.

Komu by to ale nemělo být jedno 
je kraj, který dopravu objednává. Ten 
je zodpovědný za její kvalitu a přede-
vším by měl mít zájem, aby byla ve-
řejná doprava spolehlivá. Je nutné, aby 
byl kraj partnerem cestujících! Samot-
ný cestující svou oprávněnou stížností 
nic nezmůže. Jedině kraj může ovliv-
nit to, jak kvalitní a především spoleh-
livou veřejnou dopravu budeme u nás 
mít.                                         Jiří Prokop, 

zastupitel města Náchod

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Zděný městský rodinný dům s udr-
žovanou malou zahrádkou  v Náchodě 
- Bělovsi s výbornou dostupností k místní 
občanské vybavenosti. Nemovitost je 
k nastěhování  v dobrém stavu po celkové 
rekonstrukci  před 15 lety. Nemovitost je 
přístupná z obecní asfaltové komunikace.  

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
Rodinný dům na Dobrošově, sklípek, stáj, chlívek, veranda .............................................1 190 000,- Kč     
Rodinný dům v České Skalici  s menší zahradou k rekonstrukci ...........................................899 000,- Kč
Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč

Cena: 3 290 000,- Kč
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Debata o  potřebě vybudování no-
vého sportovního zázemí pro halové 
sporty v  Náchodě probíhá již delší 
dobu, během které se vyvíjí i jeho mož-
né umístění. Z původního záměru po-
stavit halu v prostoru parkoviště u Bílé 
růže z  důvodu majetkových poměrů 
v této lokalitě sešlo, jako další možnost 
se nabízelo vybudování nové sportovní 
haly v  místě, kde dnes stojí tzv. „Ple-
chovka“. Ta však není v majetku města 
a vlastník, kterým je TJ Náchod, se roz-
hodl ji neprodat. Město Náchod muse-
lo tedy od realizace výstavby haly právě 
v těchto místech ustoupit.

A  tak vedení města přišlo s  další, 
v  pořadí již třetí variantou výstavby 
multifunkční sportovní haly na Plho-
vě v  areálu základní školy a  bezpro-
střední blízkosti Jiráskova koupaliště.

Právě s  tímto návrhem seznámili 

v  polovině listopadu zástupci města 
– starosta Jan Birke a místostarostové 
Jan Čtvrtečka a František Majer, ředi-
tele a pedagogy ZŠ Náchod-Plhov.

„Halu potřebujeme a chceme, o tom 
není pochyb. Jednoznačně to prokázal 
i  průzkum mezi jednotlivými sportov-
ními kluby, které mají v Náchodě tradici 
a sdružují početnou členskou základnu 
mládeže. Na  nás je, abychom zajistili 
místo a financování projektu. Po všech 
těch návrzích se nám toto umístění na-
konec jeví jako mimořádná příležitost 
vybudovat sportoviště v krásné lokalitě 
s  komplexním navazujícím zázemím 
i  možností využití pro žáky ZŠ, která 
se zaměřuje na  rozšířenou sportovní 
výuku,“ komentoval záměr starosta 
Jan Birke a dodal: „První, komu jsme 
chtěli tento záměr představit a  slyšet 
jejich názory a připomínky, jsou právě 

pedagogové. V  rámci výstavby se totiž 
nabízí i modernizace stávajících prostor 
ZŠ a následné propojení. Nezanedbatel-
ným multiplikačním efektem jsou nová 
parkovací místa, která pomohou vyřešit 
jejich dlouhodobý nedostatek i pro ná-
vštěvníky koupaliště.“

Samotné realizaci bude předcházet 
architektonická soutěž o  návrh, jejíž 
výsledek bude podkladem pro zpra-
cování žádosti o dotaci. 

„V  návrhu sportovní haly počítáme 
s  herní plochou o  rozměrech 50x30 
metrů a  kapacitou pro více než 1000 
diváků. Součástí haly bude i  zázemí 
a  prostory pro menší sporty jako na-
příklad judo, karate, stolní tenis, fit-
ness a  další. Nebude chybět potřebné 
parkování s návazností na komunikaci 
I/14 včetně nové autobusové zastávky, 
která bude sloužit jak pro žáky ZŠ, tak 
pro návštěvníky sportoviště,“ upřesnil 
místostarosta Jan Čtvrtečka.

Projekt je nyní na samotném začát-
ku, v  návrhu rozpočtu města na  rok 
2021 jsou finanční prostředky na zpra-
cování projektové dokumentace. 
V  průběhu přípravných prací budou 
probíhat debaty s  jednotlivými spor-
tovními kluby o specifikaci požadavků 
na konkrétní sportovní zázemí a jejich 
vzájemné skloubení, tak aby bylo v bu-
doucnu zajištěno efektivní využití haly.

Projekt nové sportovní haly v Náchodě začíná mít první obrysy

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: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38

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

    Montáž nového satelitu  
u Vás zdarma

    Karta s Eurosportem do  
Vašeho satelitu za super cenu

  Nemůžete mít satelit?  
Zprovozníme televizi přes 
internet

TELEVIZNÍ 
DOTACE!

www.satelitnidotace.cz
Tel.: 778 880 006

vestavěné skříně na míru
zakázková výroba nábytku
kuchyňské linky

truhlářství
tomáš Šnajdr

náchod, Parkány 171
tel: 604 437 128

e-mail: t.snajdr@seznam.cz
www.skrine-nachod.cz

chemické výrobní družstvo
 významná společnost v oblasti výroby a prodeje kosmetických výrobků

 se sídlem v Nové Městě nad Metují

 vypisuje výběrové řízení na pozici: 

vedoucí divize kosmetiky

Nástup dle dohody.

Pokud vás nabízená pozice zaujala,
napište nám a pošlete strukturovaný životopis. 

Kontakt : lambertova@detecha.cz

Náplň práce: n řízení výrobní divize kosmetiky
	 n řízení činnosti vývojového oddělení
	 n spolupráce při vytváření  koncepce společnosti
	 n kontrola dodržování výrobně technické dokumentace
                              n získávání a realizace nových výrobních programů
	 n dohled nad smluvní výrobou 

Požadujeme: n vzdělání VŠ / SŠ chemického směru 
	 n zkušenost s vedením pracovního kolektivu 
	 n zkušenost s prací ve vývojovém oddělení výhodou
	 n organizační schopnosti, komunikativnost, flexibilita
                              n znalost systému ISO vítána /není podmínkou/ 

Nabízíme:  n zajímavou  práci ve společnosti s dlouholetou tradicí 
	 n příjemné pracovní prostředí
	 n mzdu odpovídající výsledkům
	 n týden dovolené navíc, příspěvek na stravování
	 n a další firemní výhody
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LÉKÁRNA
U STŘÍBRNÉHO ORLA
NÁCHOD

Masarykovo náměstí 45
547 01  Náchod
T: 491 426 295
M: 721 633 381
E: stribrnyorel@seznam.cz

T. G. Masaryka 197
549 01 Nové Město nad Metují

T: 491 470 759
M: 606 739 348

E: lekarnaucernehoorla@o2active.cz

LÉKÁRNA
U ČERNÉHO ORLA

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Vánoční dárky pro celou rodinu?
Inspirujte se v našich lékárnách!

Přejeme všem našim zákazníkům 
a obchodním partnerům příjemné prožití 

vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2021

OBEC BOHUSLAVICE NAD METUJÍ 
HLEDÁ VHODNÉHO
KANDIDÁTA/KANDIDÁTKU  
NA PRACOVNÍ POZICI:

Náplň práce:
•   Vedení, kontrola a koordinace pracovníků údržby
•   Správa movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví obce
•   Kontrola revizních termínů a provedených revizí
•   Kontrola a údržba ČOV
•   Opravy a údržba domácích čerpacích technologií

•   Středoškolské vzdělání nejlépe technického směru
•   Praxe min. 3 roky (ve vedoucí pozici výhodou)
•   Znalost práce na PC
•   Řidičské oprávnění B (C nebo T výhodou)
•   Ochota učit se novým věcem
•   Časová flexibilita
•   Maximální pracovní nasazení
•   Bezúhonnost

Požadavky:

Termín nástupu: leden 2021 (nebo po dohodě)

Pro více informací kontaktujte starostu obce.
email: starosta@bohuslavice.com

adresa: Obec Bohuslavice nad Metují, Bohuslavice 175, 549 06 

V případě zájmu doručte svůj životopis na Obecní úřad v Bohuslavicích, 
buď osobně na podatelnu, nebo poštou či emailem do 15.12.2020. 

PRACOVNÍK ÚDRŽBY A SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

Vedení a pracovníci lakovny EKO Česká Skalice přejí svým obchodním partnerům 
hezké vánoční svátky a pracovní i privátní úspěchy v novém roce 2021.

Ing. Rudolf Rousek

Firma nabízí volnou kapacitu ekologického 
lakování vypalovanými plasty
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* Pronajmu garzonku v Novém  Městě 
n. Met. Tel. 739 440 955
* Nabízíme možnost ubytování pro 
dělníky (i  zahraniční) v  Náchodě 
ve  třech místnostech se společnou ku-
chyňkou a soc. zařízením. Kapacita cca 
6 osob, pronájem jednotlivě i  celý byt. 
Cena dohodou. Tel. 608 32 90 80
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 
v Náchodě, ul. Běloveská, včetně vyba-
vené kuchyně. Okna bytu k řece. Nájem 
(2+1) 8.900 Kč + energie + kauce. Tel. 
774 224 446
* Pronajmu garzonku v Hronově. Pří-
zemí. Tel. 608 66 77 30
* Prodám nový luxusní družstevní 
byt 3+kk v Náchodě v nízkoenergetic-
kém domě s  vlastním parkovacím stá-
ním, nebo možnost pronájmu. Kontakt 
730 517 357, 733 735 709.

* Koupím byt v  osobním vlastnictví 
v  Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i  před re-
konstrukcí. Tel. 608 66 77 30
* Prodám nový luxusní družstevní 
byt 3+kk v Náchodě v nízkoenergetic-
kém domě s  vlastním parkovacím stá-
ním, nebo možnost pronájmu. Kontakt 
730 517 357, 733 735 709.
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na  tel. 
774 777 073

Pronajmu zrekonstruovaný byt 
3+1 (75 m2) v Hronově, ul. T.G.Ma-
saryka. Nájem 8.000Kč + energie + 
kauce. Tel. 602 268 992

* Pron. dlouh. byt 1+kk, balkon v 1.NP 
v nově zrek. domě v NA pod Brankou, 
plast. okna, zateplení, nájem 5.500Kč 
+zál.voda a  plyn 2000Kč +el. +kauce,  
tel.608 903 050
* Koupím byt v Náchodě a okolí. Platba 
hotově. Možnost převzetí vašeho úvěru. 
Tel. 608 86 98 85
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
* Pronájem vybaveného panelového 
bytu 2+1 nejdříve od 01.01.2021 v No-
vém Městě nad Metují. Více informací 
na tel: 603 385 466

* Pronajmeme kancelář 40 m2 (ne-
bytový prostor) v  blízkosti centra No-
vého Města nad Metují (cca 250 m 
od  autobusového nádraží). Lze využít 
jako kancelář či poskytování služeb. 
Po kompletní rekonstrukci. Součástí je 
WC, umyvadlo a  další místnost. Pro-
stor se skládá ze dvou místností. Ná-
jem 6.000 Kč za  40 m2 + energie.  Tel. 
733 735 709
* Pronajmu garáž v Červeném Kostel-
ci, Langrova ul. (možný i prodej garáže) 
tel. 602 268 992
* Pronajmu nebytové prostory (70 m2) 
v  centru Hronova. Léta provozované 
jako sportbar se sázkovou kanceláří. 
Možno využít i jako prodejnu, či kance-
lář… Tel. 602 268 992

* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v  Náchodě a  okolí, nabídky pro-
sím na tel. 775 777 073
* Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv 
stáří. Může být malá výměra, nebo neu-
držovaný. Napadený kůrovcem nevadí. 
Tel.: 773 585 290
* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí 
Náchoda do 20 km na všechny směry, na-
bídněte na tel. 774 777 072

* Prodám kulečníkový stůl KARAM-
BOL C210, atip. Loni nově potaže-
ný, málo hraný. Cena 12.000 Kč při 
rychlém jednání sleva. Spěchá. Tel. 
724 078 566

* Prodám plechové disky na pneu R14. 
Tel. 602 103 775
* Prodám nový dřevěný stojanový 
věšák W30, světlé dřevo - buk, výš-
ka 186 cm. Cena dohodou Kč. Tel.602 
103 775
* Prodám pánský společenský oblek, 
plnoštíhlá postava cca 180 cm. Kvalitní 
materiál. Tel. 602 103 775
* Prodám dřevěné brikety - levně, 
tel.774 308 086
* Prodám 3roky starou sedací sou-
pravu 3+2. Sedačka je ve  výborném 
stavu, rozkládací s úložným prostorem 
a praktickým potahem. Cena dohodou. 
Tel:776 884 860
* Prodám ALU disk s  logem NISAN. 
Tel. 602 103 775
* Posilte imunitu proti kovidu! Černá 
ředkev 20 Kč/kg Kocourek, Slavětín, 
tel. 732  381  524 e-mail: vl.kocourek@
seznam.cz. 
* Prodám 4 originál disky z  Toyoty 
Avensis r.v. 2001. Rozměry
195/60, R15,88H. Disky jsou v dobrém 
stavu. Cena dohodou. Tel:776 884 860

* Koupím platné doklady (tech. 
průkaz) na  tříkolku Velorex. TEL.: 
604 437 128
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
* Koupím historické Rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
gra� e, reklamní fotogra� cké materiály. 
TEL.: 777 559 451
* Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry 
apod. TEL.: 603 549 451
* Koupím hodinky PRIM a  náhradní 
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky a  další díly. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, unifor-
my, vyznamenání i z období
socialismu v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451
* Koupím staré � lmové plakáty a jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.:722 907 510
 * Koupím staré fotogra� e, fotoa-
paráty, vyznamenání, mince a  ban-
kovky, pohlednice a  známky. TEL.: 
724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i  po-
škozené věci, veškeré hračky KDN 
aj., různé vláčky MERKUR aj., staro-
žitný a chromovaný nábytek a jiné za-
jímavosti do r. 1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopi-
sy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, vete-
rány atd. TEL.: 608 811 683

* Koupím vše s  hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budíky, 
propagační materiály, knihy, pla-
káty, různé součástky i  díly, např. 
od fy PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

* Digitalizace VHS a 8mm � lmu do vá-
noc. Tel. 606 629 767

Hledám brigádníka na  DPP pro 
přípravu a řezání desek na formá-
tovací pile v Hronově. Nabídky piš-
te pouze SMS na tel. 777 200 452

Hledám brigádníka / brigádnici 
na DPP pro úklid ve skladu a dal-
ší různorodé práce v  Hronově. 
Nabídky pište pouze SMS na  tel. 
777 200 452 

* Převedu záznamy z  videokazet 
na  DVD nebo Flešku, levně. Tel. 
777 554 484

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

KOUPÍM
▪ křesla, žíněnky
▪ školní pomůcky
▪ opálová světla
▪ květinové stěny

TEL. 777 24 86 24 

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

INZERCI MŮŽETE ZADAT E-MAILEM (ECHO@NOVINYECHO.CZ), SMS NEBO TELEFONICKY NA 602 103 775.
NIKAM NEMUSÍTE CHODIT! VŠE VYŘÍDÍME ELEKTRONICKY NEBO TELEFONEM.

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 28. 2. 2021

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

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 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  ◆  panenky  ◆  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

JAZYKOVÉ KURZY
NĚMČINA 

ANGLIČTINA
TEL. 603 440 969



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCESTĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

Úklid sněhu Náchod

Telefon
602 145 222

Zajišťujeme úklid sněhu
s nakladačem UNC Bobcat.
Účtujeme 350 Kč za 1/2 hod. 

Dále provádíme odkrývky, rovnání 
pozemků, trhání kořenů. 
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 59,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

PŘIVÝDĚLEK
Hledáme zodpovědného 

brigádníka 
na roznos novin ECHO (případně i letáků)

v následujících oblastech:
Červený Kostelec Lipky, Bezděkov, Žďárky, Broumov

Vhodné jako souběh s jinou roznáškou.
Více info na tel. 602 103 775 nebo 

e-mail: echo@novinyecho.cz
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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

Akce 1.799 Kč D
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Informace o inzerci v ECHU
na tel. 602 103 775

sleva 50%

136 500 000 Kč

Náchodští radní schválili 
na svém listopadovém jednání slevu 
na nájemném pro podnikatele, kteří 
mají pronajaté prostory ve vlastnic-
tví města Náchoda, za období 1. 7. 
- 30. 9. 2020 ve výši 50%. Podmín-
kou je uhrazení nájmu a předložení 
schválené žádosti v rámci programu 
„COVID - Nájemné - Výzva 2“.

Střednědobý revolvingový úvěr 
pro roky 2021 až 2022 doporuču-
jí zastupitelstvu města Náchoda 
schválit radní. Úvěr ve výši 136,5 mi-
lionu korun by měl úrokovou sazbu 
1M Pribor + 0,22% p.a. s možností 
splatnosti až do konce roku 2032.

Prosincová soutěž novin ECHO a pivovaru Primátor

Opět máte možnost s novinami ECHO a pivovarem Primátor
soutěžit v naší předvánoční soutěži a vyhrát dárkový balíček

od náchodského pivovaru. Tentokrát bude odpověď na otázku
o něco složitější, protože ji v tomto čísle ECHA nenajdete. Otázka zní:

Z jakého druhu medu se vyrábí
limitovaná edice MEDOVÉHO piva?

Pokud nevíte, tady je malá nápověda www.primator.cz
Odpovědi s Vaší adresou zasílejte e-mailem na echo@novinyecho.cz 

nebo SMS na 602 103 775 nejpozději do 20. prosince 2020.
Výherci se opět můžou těšit na „chutné“ ceny,

věnované náchodským pivovarem Primátor. 

Rádi pro vás připravíme chlebíčky a zákusky.
Samozřejmostí jsou „nákupy do tašky“.

Objednávejte SMS (nejlépe) nebo telefonicky na tel. 603 224 278

N
áchod

M
asarykovo nám

ěstí 44

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE

smrčky, borovice již od 299,-Kč 

Letos slavíme 21. rok s Vámi!!
Tel.: 732 167 291

Prodejní doba: denně od 8:00 do 18:00 hodin
stánek ovoce a zelenina GLOBUs (vedle LiDLU) v náchodě

největší 
výběr vánočních 

stromečků v náchodě 
a v jeho okolí !

Balení stromků 
ZDArMA

Možnost ořezu kmenů


