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IT+ účetní společnost

české regionální noviny

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA Flexi

28 000 výtisků

www.novinyecho.cz

Implementujeme informační systém pro automatizaci účetních procesů.
ABRA Flexi je pro malé a střední firmy pro WINDOWS, LINUX i APPLE.

Jste účetní? Spolupracujme, třeba vzdáleně na nových projektech.

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují
www.billcom.cz

Domov důchodců Náchod vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucí funkce

EKONOMKY – EKONOMA – ROZPOČTÁŘKY vedoucí ekonomického úseku.
Požadujeme: VŠ nebo SŠ ekonomické vzdělání (VŠ není podmínkou) praktická
zkušenost (praxe) s vedením účetní agendy příspěvkové organizace sestavením a sledováním rozpočtu organizace. Manažerské schopnosti, trestní bezúhonnost, dobrá znalost práce s PC, časová flexibilita, analytické myšlení a systematický přístup. Výhodou
praktické zkušeností s účetními programy GORDIC – GINIS, Tesco software –FAMA
a Iresoft –Cygnus2.
Platové podmínky dle platného nařízení vlády č.341/2017 ( 10. platová třída, platový
stupeň dle započitatelné praxe ) Hrubá mzda : cca 30 000 – 40 000,- Kč +
příplatek za vedení ( po zapracování přiznání osobního příplatku + výkonnostní
odměny). Plný pracovní úvazek, pružná pracovní doba, možnost práce z domu atd.
Termín podání přihlášek do výběrového řízení do 19.2.2021 nástup do
funkce minimálně od 1.6.2021 nebo dříve dle dohody. Více informací +
formulář přihlášky najdete na našem webu: www.ddnachod.cz sekce
volná pracovní místa

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

Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903, 547 01 Náchod
Bc. Václav Voltr ředitel DD Náchod
mail: voltr.v@ddnachod.cz tel. 491 401 400
Eva Bechyňová vedoucí ekonomického úseku DD Náchod
mail : bechynova.e@ddnachod.cz , telefon 491 401 407.

ÚKLID SNĚHU
SOLENÍ
Tel.: 724 173 560

ZKUSTE TO S NÁMI DISTANČNĚ

Kde není vína, není lásky
Euripides

Krásného
Valentýna
Jarmila Zemánková,

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

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 25. ledna 2021 uplynuly 2 roky,
kdy nás náhle opustila

paní Božena Serbousková
z Nového Města nad Metují.

Dotlouklo Tvé srdce, umlkl Tvůj hlas, však
ve vzpomínkách a v našich srdcích stále zůstáváš…
S láskou stále vzpomíná rodina
Stehlíkova a Serbouskova

e-mail: echo@novinyecho.cz

V únoru uplynulo již 10 let,
kdy nás navždy opustil
MUDr.

Josef Dítě,

primář ortopedie náchodské
nemocnice
a jeho žena

Irena,

Vzpomínáme s úctou.

10. února 2021 uplyne 11 let, kdy nás
v jednadvaceti letech po tragické nehodě,
kterou sám nezavinil, navždy opustil náš drahý
syn, bratr a dobrý kamarád

Vzpomeňte s námi.

Pavel Barka
Všichni vzpomínáme

Tichá vzpomínka
Dne 4.2.2021 uplynuly dva smutné roky,
kdy nás navždy opustila

paní Helena Hanušová z Náchoda.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina a přítel Bohouš.

Tichá vzpomínka
Před 3 lety nás navždy opustila naše skvělá
maminka, babička a prababička,

Božena Ježková

paní
z Nového Města nad Metují.
V únoru 2021 by oslavila 100 let.
Kdo jste ji znali a měli jste ji rádi,
vzpomeňte, prosím, s námi.
Dcery Božena a Hana s rodinami

Vzpomeňte s námi na pana

Bohuslava Nývlta z České Skalice,
který by dne 17. 2. 2021 oslavil 85 narozeniny.
19. ledna 2021 to byl rok, co nás navždy opustil.
Vzpomíná Drahomíra a Josef

Vzpomínka
Už je to 15 let,
co nás opustil tatínek,

pan Vladimír
Semerák
a
10 let, co zemřela maminka,

paní Zdeňka
Semeráková
a stále nás jejich
odchod bolí na srdci.
Syn s rodinou

VZPOMÍNKA
20. 1. 2021, v 16:30 hodin, uplynulo přesně 20 let
od okamžiku, kdy nás opustil úžasný člověk,

pan

info: 777 602 884
www.realityeu.com

Jaroslav Birke.

Prosím, věnujte mu malou vzpomínku
společně s námi.
Jan Birke s rodinou
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Komerční objekt v Náchodě – Malé
Poříčí se třemi byty a velkým komerčním prostorem sloužícím jako obchod
a sklady. Obchodní prostory jsou se zázemím, kanceláří a kotelnou. Obchod má
2 vstupy. V 2NP jsou dva větší byty se
Cena: 2 690 000,- Kč
samostatným vchodem a garsonka.

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
Prodej venkovské usedlosti s pozemky, hosp. zázemí v Úpohlavech................................. 3 990 000,- Kč
Prodej pozemku ke komerční výstavbě ve Vysokém Mýtě............................................... 1 690 000,- Kč
Prodej pozemků k výstavbě rodinných domů v Rychnově nad Kněžnou............................. 4 000 000,- Kč

Otevřená výzva pro umělce
Centrum podpory uměleckých aktivit vyhlašuje otevřenou výzvu pro
umělce z oblasti výtvarného umění pro účast v 9. ročníku výtvarného festivalu Dny otevřených ateliérů – (DOA) v Královéhradeckém kraji. Akce
se uskuteční o víkendu 12. – 13. června.
Pořadatelé vyzývají výtvarníky, sochaře, řezbáře, ale i designéry, architekty a další výtvarné subjekty, aby na jeden červnový den otevřeli veřejnosti
své ateliéry, galerie, dílny, tvůrčí prostor nebo se prezentovali svými díly.
Přihlašovací formulář k účasti je k dispozici na webových stránkách Impuls
HK. Přihlášku je možné vyplnit do 28. února.

Životní jubileum jaroměřské koncertní sopranistky
Před devadesáti roky se dne 15.
února 1931 narodila v Jaroměři v domě čp. 98 známá koncertní
sopranistka, skvělá pěvkyně Libuše
Čertnerová, provdaná Nováková.
Občanským povoláním úřednice, emeritní tajemnice gymnázia
v Jaroměři, kde také v letech 1970
– 1977 vyučovala psaní na stroji
všemi deseti. Její manžel byl známý umělecký fotograf Václav Novák (1930-2013) a jejich syn Petr
(*1957) je akademický sochař, rovněž úspěšný v zahraničí.
Už jako malé děvčátko ráda
a krásně zpívala tak, že mohla
již od pěti let veřejně vystupovat
a v době školní docházky se žádná
školní oslava neobešla bez jejího
účinkování. V patnácti letech začala svůj hlas školit u jaroměřské koncertní sopranistky Anny Kovandové. V době studií ve Dvoře Králové
nad Labem ji obchodní škola vy-

slala do soutěže tvořivosti mládeže
a v ústředním kole v Praze obsadila
v roce 1948 první místo. Ve studiu
zpěvu pokračovala u profesorek
Jakoubkové a Součkové v Hradci
Králové.
Později v Praze zpívala jako sólistka v malostranském chrámu sv.
Mikuláše, v Dvořákově síni Rudolfina, v chrámu sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě, ve Smetanově síni
Obecního domu a na Výstavišti

Zájemci o výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění mají další šanci
získat dotační podporu. Radní Královéhradeckého kraje schválili vypsání dodatečné výzvy, ve které bude
k dispozici přes 11,4 milionu korun.
„Aktuální výzvou doplňujeme zásobník projektů z předchozího kola.
Úspěšní žadatelé, kteří splní podmínky formálních náležitostí této
výzvy, nejprve zařadíme do zásobníku projektů a následně po získání
dodatečných finančních prostředků
dojde k přesunutí mezi žádosti doporučené k poskytnutí dotace. Zájemce
následně vyzveme k uzavření smlouvy. O dotaci mohou požádat občané
Královéhradeckého kraje, kteří se
chystají pořídit si, nebo si již pořídili
tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo kotel na biomasu
(automat nebo ruční) místo nevyho-

pod širým nebem i v Průmyslovém
paláci.
S různými orchestry a pěveckými
soubory jako sólistka vystupovala
také v zahraničí, kde se považuje
za nejhezčí koncert v gotické radnici ve Stralsundu, za nejvýznamnější koncert v Berlíně a vystoupení
v přeplněné katedrále v Hannoveru, kde zpívala Bachovu píseň „Jsi
se mnou“. Ovládá českou i světovou
operní i operetní hudební literaturu.
V posledních desetiletích se věnovala i pedagogické činnosti. Tři
své žákyně úspěšně připravila k přijetí na pedagogické fakulty v oboru
hudební výchovy a další připravila
ke zkoušce na konzervatoř.
Blahopřejeme jí k jejím 90. narozeninám a přejeme jí hodně radosti, štěstí a zdraví do dalších plodných let.

PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ

Kraj rozdělí další kotlíkové dotace

Vzpomínka

Dcera s rodinou

str.
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Vzpomínka

oční primářka.

Tichá vzpomínka

Tel. 602 103 775

vujícího zdroje vytápění,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje,
evropských grantů a dotací Adam
Valenta.
Kompletní podmínky dodatečné výzvy kraj zveřejnil 20. ledna
s tím, že registrace pořadových čísel
se uskuteční 24. února 2020 od 10
hodin prostřednictvím Dotačního
portálu Královéhradeckého kraje
(DOTIS).
„Mezi obyvateli našeho kraje je
o kotlíkové dotace dlouhodobě veliký
zájem i kvůli skutečnosti, že od září
roku 2022 již nebude možné topit
v kotlích první a druhé emisní třídy.
Kotlíková dotace tak bezesporu ulehčí rozpočtům jednotlivých domácností, které si již vyměnily, nebo se
právě chystají vyměnit nevyhovující
zdroj vytápění,“ dodal radní Adam
Valenta.

Přes miliardu
na sociální služby
Na poskytování sociálních služeb získal Královéhradecký kraj
dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1,1 miliardy korun. Kraj obdržel rekordní částku, která je o 139 milionu
vyšší než v loňském roce. Z dotace
pokryje nárůst platů pracovníků
přímé péče i rozšíření sítě sociálních služeb.
„Kraj vyplatí většinu prostředků
do konce února. Největší část peněz
z dotací na sociální služby, zhruba
60 %, míří k službám pro seniory,“
říká náměstkyně hejtmana Martina
Berdychová odpovědná za oblast
sociálních věcí a doplňuje: „Dalších 300 milionů plánuje dát kraj ze
svých vlastních prostředků.“

Soudy řeší obchvat Nového Města
Když zastupitelé schválili v dubnu
2018 nový územní plán, který místo obchvatu upřednostnil stavební
pozemky a zajistil tak zúčastněným
bezpracný zisk, mnozí představitelé
radnice se radovali. Neuspěli ti, co
chtěli v plánu zakreslit trasu obchvatu. Na podzim téhož roku občané v referendu jednoznačně vedení města sdělili, že požadují jižní
obchvat pro odvedení těžké dopravy z centra. Výsledek? Starostova
Volba pro město spolu s koaličními

lidovci požadavky občanů ignorují.
Zastánci obchvatu v čele s Václavem Zilvarem se rozhodli prosadit
jižní obchvat soudní cestou. V září
2019 u soudu v Hradci Králové neuspěli. Soudce byl názoru, že samospráva obce si může řešit územní
plán podle svého. Věcí se hlouběji
nezabýval. To se nelíbilo nadřízenému nejvyššímu správnímu soudu.
Rozsudek v minulých dnech zrušil.
Krajský soud se bude muset znovu
podrobněji zabývat námitkami k

obchvatu v územním plánu i zákonností okolo stavebních pozemků.
Nekompromisní byl však rozsudek
vůči orgánu životního prostředí,
který by měl chránit ornou půdu.
Podle soudu „ve své úloze naprosto
selhal“. Zda je toto selhání z důvodu neodbornosti či účelové, lze jen
spekulovat. Vedením nad tímto orgánem je pověřen Ondřej Hanka,
který patřil k nejvýraznějším podporovatelům změny orné půdy na
stavební pozemky.
VZ

ECHO

www.novinyecho.cz
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e-mail: echo@novinyecho.cz

Kuchyňské studio
www.expresscash.cz

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

Milióny na sucho
Spolku Živá voda a jeho týmu
Živá krajina se podařilo získat ze
státních prostředků cca 4,9 milionů
korun, tedy 90% dotaci, na realizaci
projektové dokumentace pro řešení
omezení sucha, povodní a dopadů
klimatické změny ve významné části Zdoňovska. Předmětem grantu je
projektová příprava komplexního
souboru opatření sloužících k obnovení hydrologického režimu území o rozloze 479 ha jako adaptace
na klimatickou změnu, projednání
dokumentace v povolovacím řízení a zasmluvnění dodavatele prací.
Projekt bude vycházet z aktualizované studie proveditelnosti – Model
Zdoňov, která byla zhotovena již
v letech 2016-2017. V rámci realiza-
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Tel. 602 103 775

www.MARCONABYTEK.cz

Kladská 106, Náchod 547 01
ce by mělo být vybudováno03.10.2019
celkem14:10:38
775 725 520
71 tůní o celkové rozloze přes 20 000
2
m a 25 mokřadů o celkové rozloze
přibližně 15 ha, zrevitalizováno 8 km
niv malých vodních toků, využito
Se zajímavým nápadem, jak zaba(na vhodných místech přerušeno
vit děti v současné době kovidové,
nebo vyvedeno na povrch) na 2 km
přišli v Domově dětí a mládeže Ulita
odvodňovacích zařízení, vysázeno
v Broumově. Každé jarní prázdnitéměř 3000 stromů ve volné krajině
ny nabízí dětem bohatý volnočasový
a dalších dřevin rostoucích mimo
program. A ani letos to nebude jinak.
les – všechna opatření synergicky
Co musíte udělat? Podívat se na www.
a komplexně podporují snížení vliulita.org nebo FB Ulity, kde se dozvíte
vu účinků sucha, povodní, eroze
podrobná pravidla nové soutěže „Poa podporují návrat biologické rozznávačka o Broumově a okolí“. Čtyři
týdny po sobě se na těchto stránmanitosti do krajiny. Souběžně se
kách objeví nová mozaika 9 fotograna Broumovsku rozbíhají další dvě
fií. Kdo chce soutěžit a hádat, která
studie proveditelnosti podle metodimísta ukrývají, napíše své odpovědi
ky Živá krajina na území o celkové
2
na email a pozor, hraje se o hezké ceny.
rozloze téměř 60 km .

Pojďte s námi ven

vestavěné skříně na míru
zakázková výroba nábytku
kuchyňské linky

Truhlářství
Tomáš Šnajdr

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

Náchod, Parkány 171
Tel: 604 437 128

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

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě
drátěného programu, ve skladu,
v logistice, v práškové lakovně
• Práce ve dvousměnném provozu

• Samostatnost,
zodpovědnost, přesnost,
manuální zručnost
• Odpovídající vzdělání

• Výborné platové
podmínky
• Práce ve stabilním
a slušném kolektivu

Nástup: ihned anebo podle domluvy

ŠTÍPANÉ
DŘEVO

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod
Sortiment:

Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

OLVAN PALIVA Náchod

e-mail : paliva@olvan.cz

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

Polohovací lůžka pro Marii
Před rokem zasáhla celý svět pandemie,
která změnila naše životy. Přinesla s sebou
řadu omezení a nejistot, ale také obrovskou
vlnu solidarity a vzájemné podpory. Jedním ze symbolů boje proti pandemii v jarních měsících loňského roku se v Náchodě
stal rouškomat.
„Rouškomat pomáhal před rokem, teď
pomůže výtěžek z něj našim seniorům,“
uvedl starosta Jan Birke a upřesnil záměr
nákupu vybavení do Městského střediska
sociálních služeb Marie (MěSSS Marie),
který schválili radní.
Za finanční prostředky utržené z prodeje roušek za symbolickou pětikorunu

AKCE

v celkovém objemu 355.500 Kč nyní nakoupí Město Náchod moderní polohovací postele do MěSSS Marie. Dodání těchto lůžek zajistí místní firma – PROMA
REHA z České Skalice. Od té město pořídí
celkem 13 postelí včetně nezbytného příslušenství (matrace, hrazdy, polohovací
stolky). Další dvě lůžka přidá firma jako
sponzorský dar.
„V této nelehké době neustálých změn je
potřeba pomáhat potřebným. I proto jsme
se rozhodli, že ke 13 lůžkům, které si u nás
město objednalo, přidáme ještě dvě jako
dar a zároveň jako naše poděkování Městskému středisku sociálních služeb Marie.
V dnešní době
je péče o seniory
nesmírně důležitá,“ sdělil Radek
Jakubský, majitel
společnosti PROMA REHA.
I když jedou
její výrobní linky
na plné obrátky,
rozhodla se PROMA REHA navýšit
výrobní kapacitu,
aby tuto zakázku
pro město dodala
co nejrychleji.

I
I

Běloveská 237, 547 01 Náchod

www.olvanpaliva.cz

PALIVA
Volejte:
775 720 820
491 428 594

ECHO

www.novinyecho.cz

str.

facebook: Echo - noviny náchodského regionu
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Eurosport, Discovery,
a UFC přes satelit nebo
internet do Vaší tv.
TELEVIZNÍ DOTACE!
Tel.: 778 880 006

Překlady
do němčiny.
(i s kulatým razítkem)

Tel. 603 440 969

Hronov chystá
nový územní plán
Město Hronov zahájilo práce
na pořízení nového územního plánu (ÚP). Zastupitelstvo města proto vyzývá občany k podání námětů
a připomínek k řešení ÚP týkajících
se rozvoje města Hronov a dále k podání případných požadavků ze strany vlastníků nemovitostí a pozemků
na změny jejich využití oproti stávající ÚPD. Více zájemci naleznou
na webových stránkách Hronova.
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Tel. 777 24 86 24

takováto křesla

školní potřeby
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Rozsáhlé kácení
kolem železnice

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

volné místo na pozici
OBSLUHA BALICÍ LINKY a PLNICÍ LINKY
Požadujeme:

 práce ve dvousměnném provozu
 flexibilita
 samostatnost
 zodpovědnost
 pravidelné pracoviště: středisko V Lukách v České Skalici
Nabízíme:

 nástup možný ihned
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
 zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení
 firemní bonusy – stravenkový paušál, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění……
Kontakt: Martin Tylš, e-mail: tyls@agrocs.cz, tel. 737 219 682

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR obdržela v listopadu loňského roku oznámení Správy železnic
o záměru kácení necelého tisíce
vzrostlých stromů podél dráhy v
devítikilometrovém úseku mezi nádražím Police nad Metují a nádražím Teplice nad Metují. Jednalo se
hlavně o zdravé javory, smrky, osiky, olše a břízy na pozemcích drah.
AOPK ČR proto vyvolala jednání
spojené s terénní pochůzkou. Podařilo se prosadit, že část stromů, které nepředstavují riziko pro provoz
dráhy, zůstane na místě ponechána.
„Domluvili jsme, že budou zachovány některé solitérní stromy,
část doprovodné zeleně kolem zastávek a některé stromy zpevňující
břehy potoků. V porostech mladých náletových dřevin se vyberou
nadějné stromky, které na místě zůstanou a nahradí ty velké, pro provoz dráhy již rizikové. AOPK ČR
zajistí odborné ošetření čtyř letitých
javorů a jednoho velkého jasanu u
podjezdu mezi Žďárem a Českou
Metují, aby se omezilo riziko pádu
větví,“ uvedla Lucie Berkovcová z
Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR. Aleje a stromořadí, které lemují cesty nebo rozdělují velké plochy
zemědělské půdy, patří mezi typické
znaky Broumovska. Jsou domovem
hmyzu, ptáků a drobných savců.

Společnost Saviotechnics s.r.o., Lhota 427, Červený Kostelec,
přední výrobce v textilním strojírenství,

přijme

zaměstnance na lehké
strojírenské práce.
Pracovní poměr
na dobu určitou.
Nástup dle dohody
v průběhu února 2021
Kontakt:
mobil: 608824340

e-mail: petr.sveceny.ml@saviotechnics.com

ECHO
SEZNÁMENÍ
*Rozvedený 48 let 175/85 hledá
ženu na seznámení, která má ráda
přírodu. Štíhlejší z Náchoda. Tel.
721 655 611
*Odpoví na mé upřímné volání po nezištném a harmonickém
vztahu plný důvěry a tolerance
a lásky žena, která je maminkou
od dětí (není však podmínkou),
věkem mezi 40 – 55 lety, štíhlejší
postavy pocházející od Policka,
Broumovska či Teplicka. Jsem
muž plný nadějí a očekávání nebránící se ničemu novému. Jsem
vyšší štíhlé postavy bez závazků,
věkem lehce nad 50 let. Svou minulost mám vyřešenou a budoucnost? Tam mi scházíš právě ty, kterou postrádám. Prosím jen vážně.
Tel. 739 256 092
*Vdovec 64 nekonfliktní hledá ženu,
která je sama a chtěla by to změnit.
Hodnou, nehádavou. Samota je zlá.
Náchod a okolí. Tel. 739 735 052

www.novinyecho.cz
NEBYTOVÉ PROSTORY
*Pronajmeme kancelář 40 m2
(nebytový prostor) v blízkosti centra Nového 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. Prostor se skládá
ze dvou místností. Nájem 6.000 Kč
za 40 m2 + energie. Tel. 733 735 709

NEMOVITOSTI
*Mladá rodina hledá větší byt nebo
dům v Náchodě a okolí, nabídky
prosím na tel. 775 777 073
*Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Náchoda do 20 km
na všechny směry, nabídněte na tel.
774 777 072

BYTY
*Pronajmu dlouhodobě zrek.
slunný podkrovní byt 3+1, v 1.NP,
103m2, v RD se zahradou ve Vysoké Srbské. Náj. 7.000Kč +1.000,voda +el. +plyn +kauce, volný
od 4/21, tel.608903050
*Prodám byt 3+1 po rekonstrukci v OV ve zděném domě 94m2
Lokalita Náchod -Plhov. K bytu
náleží garáž. Více info. na tel. čísle
607174938

776 622 777

www.realitytichy.cz
*Pronajmu garzonku v Hronově.
Přízemí. Tel. 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní družstevní
byt 3+kk v Náchodě v nízkoenergetickém domě s vlastním parkovacím stáním, nebo možnost
pronájmu. Kontakt 730 517 357,
733 735 709.
*Koupím byt v osobním vlastnictví
v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, platím v hotovosti, volejte
na tel. 776 566 630
*Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk
50 m2 v 1.patře zděného domu
v Novém Městě n.Met. Po částečné
rekonstrukci připravený k nastěhování. Možno využít část dvorku.
Nájemné 7500 Kč+ elektřina. Kauce
15000 Kč. Info tel. 721 977 393.
*Prodej bytu 2+kk, 8p., družstevní
s možností do osobního Náchod,
Plhov tel.777103090
*Prodám družstevní byt 2+1 v Náchodě na sídlišti u nemocnice.
Veškeré informace na Bazoš.cz
nebo Sbazar.cz. Realitní kanceláře
opravdu prosím nevolat!! Telefon:
736140798
*Rozvedená žena koupí menší byt
v Náchodě, zavolejte prosím na tel.
774 777 073
*Pronajmu starší, nezařízený byt
3+1 Náchod Branka. Nájem včetně
energií 10.000 Kč. Kauce dohodou.
608 724 096
*Pronajmu byt 1+1 v bytovém
domě ve Velké Dřevíči. Volný
ihned. Veškeré informace na tel.
608 213 154.

*Daruji rodinnou hrobku na hřbitově v Hronově. Tel.: 603 237 069

PRODÁM
*Prodám kulatý stůl o průměru 90 cm a konferenční stolek
70x60 cm. Cena dohodou. 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.
*Prodáváme živá vykrmená prasata o hmotnosti 115-180 kg. Cena
za vykrmené prase 39,-Kč/kg. Tel.
603 228 792
*Prodám ručně polohovací postel
na horní polovinu těla včetně matrace. Cena 1000,-. Vlastní odvoz
z Náchoda. Telefon 603707850.
*Prodej krmítek různé druhy
za levné ceny ve Velké Jesenici
čp. 173. Odběr osobní po dohodě
na tel. 728258231 nebo 72349754
*Prodám sypané štípané smrkové
dříví, 30 cm, 1 m3 za 680 Kč, rovnané 1m3 za 960 Kč. Dovezu. I menší
množství. Tel. 776 015 814

KOUPÍM
*Koupím platné doklady (tech.
průkaz) na tříkolku Velorex. TEL.:
604 437 128
*Koupím doklady na JAWA 632,
634, 638 nebo 640. Tel. 777 222 232
*Koupím 10 kg láhve na propan-butan, tel: 777222232
*Koupím staré pivní láhve a sklenice s nápisy. Tel: 732170454, sběratel
*Koupím veškeré starožitnosti
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny,
mince, pohlednice, knihy i celou
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské věci.
Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické
materiály. TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené
hračky, kočárky, panenky, autíčka,
hry apod. TEL.: 603 549 451

e-mail: echo@novinyecho.cz
*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 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
*Koupím starý betlém, vánoční
ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722
907 510
*Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince
a bankovky, pohlednice a známky.
TEL.: 724 020 858
*Koupím staré, nepotřebné
i poškozené věci, veškeré hračky
KDN aj., různé vláčky MERKUR
aj., starožitný a chromovaný
nábytek a jiné zajímavosti do r.
1975, hodiny, hodinky, hudební
nástroje, fotoaparáty, rádia, sklo,
porcelán, obrazy, knihy, časopisy,
plakáty, voj. výzbroj a výstroj, veterány atd. TEL.: 608 811 683

str.

Tel. 602 103 775
*Prodám BMW X1, r.v. 2011,
DRIVE 20D, 4x4, najeto 47.583 km.
Cena 349.000 Kč. Tel. 776 603 407
*Koupím JAWA kývačka, panelka, pérák, pařez, stadion, i ve špatném stavu, s doklady i bez. Tel.
777 222 232

RŮZNÉ
*Pohlídáte malou, dospělou fenku,
která nezvládá samotu? Celý den
štěká. Je milá, přítulná. 3 dny v týdnu, nejlépe Náchod sídliště U nemocnice, Bražec. Tel:732 265 577
*Suchá pedikúra do domu.
Tel.737 719 21
*Digitalizace VHS a 8mm filmu,
kvalitně. Tel. 606 629 767
*Pronajmu nový velký obytný vůz Fiat Luano camp, model
2021 pro 6 osob na jízdu i spánek.
Vlastní solární systém, wc, sprcha, sporák 3 plotny, velká garáž
i na skůtr. Kempingové a gril. vybavení v ceně. Neomezené kilometry, žádné další poplatky. Termíny
od května 2021. Cena 3790/den
s dph, od 8 dnů sleva 5%. Stačí ŘP
sk.B. Jediná dovolená, kterou vám
nikdo nezruší. Tel. 608222586
*Hledám kontakt na domy (místa)
s paranormálními (anomálními)
aktivitami. Vyhledám geopatogenní
zóny. Diskrétně. Tel. 774 814 111
*Hledám brigádu na stavbách
(odpoledne a víkendy). ŽL mám.
Tel. 728 828 375

AUTO - MOTO
*Prodám moto BMW 750 K75, r.v.
86, menší oprava. Cena dohodou,
tel. 605 948 860
*Prodám MITSUBISHI PAJERO
SPORT r.v. 1999, 4x4, modrá met.
Třída A50-X. Cena 65.000 Kč. Tel.
608 909 642

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 59,-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

hod
Úklid sněhu Nác
Zajišťujeme úklid sněhu
s nakladačem UNC Bobcat.
Účtujeme 350 Kč za 1/2 hod.
Dále provádíme odkrývky, rovnání
pozemků, trhání kořenů.
Telefon
602 145 222

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka ◆ panenky ◆ kočárky

Ů
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

OBCHODNÍ MANAŽER
Nový Elton a.s.

v Novém Městě n. Metují
přijme muže či ženu na pozici:
Obchodní manažer
s technickým zaměřením

Získávání nových zákazníků
a péče o zákazníky stávající;
evidence objednávek; zpracování plánů výroby soustružených dílů včetně jejich
sledování a následného vyhodnocování.
Znalost německého příp.
anglického jazyka podmínkou

Ukončené středoškolské nebo
vyšší vzdělání v oboru strojírenství výhodou.
Nástup ihned
Informace:
pí Martinková
tel. 491403113,
nebo eltn@eltn.cz

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

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

TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

zůstalost
o
veteš
p
nábytek

VOLNÁ
PRACOVNÍ MÍSTA
Nový Elton a.s.

koupím - zlikviduju
vyklidím půdu, sklep, dům
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

v Novém Městě n. Metují
přijme muže či ženy na pozici:

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Obsluha dlouhotočných
automatů, nebo CNC soustruhů
do třísměnného provozu,

Tel.: 608 10 38 10

ukončené středoškolské vzdělání výučním listem podmínkou.
Frézař pro konvenční frézky
do jednosměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe podmínkou.
Obsluha galvanických linek
do třísměnného provozu
Nástup ihned
Informace:
pí Martinková
tel. 491403113,
nebo eltn@eltn.cz

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

5

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

Hledáme spolehlivého
distributora pro roznos
novin ECHO a případně
letáků v oblastech:
Náchod – Babí
Žďárky
Bezděkov
Broumov
Možný i souběh s jinou roznáškou.

Více info na tel.
602 103 775

Inzerci můžete zadat e-mailem (echo@novinyecho.cz), SMS nebo telefonicky na 602 103 775.
Nikam nemusíte chodit! Vše vyřídíme elektronicky nebo telefonem.

Dne 15. února se pan

Jiří Rak z Bělovse
dožívá 90 let.
Milý taťko, dědo a pradědo,
všechno na světě Ti můžeme dát,
ale zdraví a štěstí Ti můžeme jenom přát.
Máme Tě rádi, Ty to víš
a na Tvé zdraví pozvedáme číš.

Vše nejlepší přejí

dcera Iva s manželem a syn Jiří
s manželkou, vnoučata Iva, Jitka,
Pavlína a Vojtěch s rodinami

www.novinyecho.cz

Lidovce povede na společné
kandidátce Pavel Bělobrádek.
V pátek 22. 1. 2021 proběhla
v Hradci Králové krajská nominační konference KDU-ČSL.
Zde se zvolilo pořadí kandidátů
za KDU-ČSL na společnou kandidátní listinu SPOLU (KDU-ČSL, ODS a TOP 09). Tajným
způsobem byl jako lídr za KDU-ČSL (druhý na společné kandidátce) zvolen MVDr. Pavel
Bělobrádek, Ph.D., MPA (44),
z Náchoda, který bude post poslance obhajovat.
„Je mi velkou ctí, že jsem byl
delegáty Krajské nominační konferenci zvolen jako lídr za KDU-ČSL. Věřím, že tato silná trojkoalici bude mít mezi lidmi velký
úspěch a získáme 4 poslanecké
mandáty,“ říká Bělobrádek.
Jako druhý skončil Ing. Stanislav Klik, Ph.D. (46) z Hradce
Králové, který pracuje jako vedoucí oddělení na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

str.

Tel. 602 103 775

Třetí byl zvolen PharmDr. Jiří
Gregor, Ph.D. (47) z Dobrušky,
farmaceut tkáňového zařízení FN HK. Na čtvrtém místě je
zvolena Mgr. Anežka Mišoňová
(39), lektorka německého a českého jazyka, pochází z městyse Mladé Buky na Trutnovsku.
A jako poslední byl zvolen místostarosta Červeného Kostelce
Jiří Regner (50).
(SD)
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf
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Znáte regionální produkty Kladského pomezí?
V letošním roce uplyne již pět let
od okamžiku, kdy se Kladské pomezí zařadilo mezi regiony s vlastní ochrannou
známkou regionálních výrobků – Regionální produkt Kladské pomezí. Hlavním
cílem certifikace je podpora lokálních
producentů a propagace místních výrobků pod jednotnou značkou. Rozhodujícími faktory pro certifikaci jsou čas a péče,
které tvůrci výrobě věnují, myšlenka, kterou výrobku vdechli a samozřejmě původ
z regionu Kladské pomezí.
V roce 2020 se počet certifikovaných
regionálních výrobků Kladského pomezí
1

rozrostl na 19. Najdete mezi nimi různé
šperky, bytové a dekorační doplňky, ručně
vyráběná mýdla a koupelové soli, medy,
džemy či bylinné sirupy i výrobky, které
potěší vaše ratolesti. Loni byly nově certifikovány výšivky z rybích šupin (foto č. 1)
paní Kollové z Jaroměře, která tuto techniku využívá především při tvorbě originálních broží a spon do vlasů, nápaditých
obrázků či betlémů. Historie této výšivky
sahá až do Rakousko-Uherska, a paní Kollová se jí snaží oživit již od roku 2009.
Další tři nově certifikované výrobky
pocházejí z dílny paní Terézie Kalinayové
ze Zaloňova, kterou můžete znát jako autorku folklorních panenek z Kladského
pomezí, tzv. Malenek. K těm nyní přibyly
látkové panenky (foto č. 2), Malovánky
a PekSeSo textilních řemesel. Látkové panenky, podobně jako Malenky, obsahují
prvky folkloru, a při jejich výrobě autorka využívá tradiční materiály, například
plátno z vlastnoručně zpracované vlny či

paličkovanou krajku. Malovánky i PekSeSo seznamují s historií různých textilních
řemesel a jsou tak úzce spjaty s tématikou
autorčiny tvorby, ve které se prolínají řemesla a tradice.
Regionální výrobky Kladského pomezí
můžete nejčastěji zakoupit v informačních
centrech, dárkových obchodech i na nejrůznějších akcích. Jejich kompletní přehled
i seznam prodejních míst najdete na webu:
www.kladskepomezi.cz. Zde jsou uvedeny
také všechny potřebné informace pro zájemce z řad místních výrobců, kteří by rádi
nechali certifikovat své výrobky.
(MT)
2

Cesta do hlubin pivní duše: IPA

S rozvojem malých a středních pivovarů se na trhu objevují nové druhy
piv, často označené záhadnými a cizojazyčnými přídomky jako stout, porter
nebo třeba IPA. Ale co vlastně znamenají, jaký je jejich význam a původ?
Abychom poodkryli tuto pivní záhadu,
je třeba se ponořit hluboko do poloviny 18. století. Koloniální Anglie má
v zahraničí obrovskou armádu vojáků
a úředníku, a ti všichni mají žízen. Jenže
doprava lodí trvá půl roku a piva cestou
zkysnou.
Východní Londýn byl tou dobou
rušné místo, kde přístavní dělník celodenní dřinu v docích spláchl silným
černým pivem. Takové se vařilo v nedalekém pivovaru Bow Brewery. Černý porter bylo tehdy pivem chudiny,
střední stavy se pohlížely po něčem
noblesnějším. Základem piva Ale je
svrchně kvašené pivo ze světlého sladu.
Díky moderním metodám sušení sla-

du na koksu se začalo vařit mimořádně světlé a lehké pivo (pale ale), které
v Anglii zdomácnělo pod názvem October beer. Bylo silně chmelené a muselo
rok zrát v sudech a další rok v lahvích,
než se dalo pít. A právě tento druh piva
uvařil sládek George Hodgson a prodal
ho Východoindické společnosti. Neuzrálé, za studena dodatečně chmelené,
a navíc s odkladem splátky na osmnáct
měsíců. Lodě společnosti putovaly půl
roku z chladných vod Temnže, přes tropickou Afriku, kolem mysu Dobré naděje a rozbouřeným Indickým oceánem
do svých faktorií v orientu. Vysoké teplotní rozdíly a neustálé kolébání měly
na kvalitu piva zázračný účinek. Pivo
dozrávalo v dubových sudech až šestkrát rychleji než obvykle a zaznamenalo okamžitý úspěch. Zrodila se nová
značka India Pale Ale - IPA, která si
podmanila kolonie a získala obrovskou
popularitu i na domovském kontinentě.

Jak tehdy chutnala původní IPA se
dnes můžeme jen domýšlet. Metoda
svrchního kvašení však zdomácněla
po celém světě. Zajištuje pivu nezaměnitelné ovocné aroma a studené chmelení
zase správný hořký říz. Je ideální pro výrobu v malých řemeslných pivovarech,
kde se IPÁm dostává ta správná péče.
Pokud Vám naše vyprávění poškádlilo chuťové pohárky, nemusíte
chodit nikam daleko. Už i v Náchodě
jsme otevřeli specializovaný obchod
v blízkosti náměstí, ve Weyrově ulici
č.p.12, hned za muzeem. 1.náchodská
pivotéka nabízí lahvovaná piva typu
IPA mnoha značek lokálních minipivovarů a pestrou nabídku stáčených piv.
Máme otevřeno denně až do 20 hodin,
jsme připraveni pomoci Vám s výběrem a všechno jsme poctivě ochutnali. Sledujte náši aktuální nabídku na
www.facebook.com/prvninapivo. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením
na pozice

DĚLNÍK/DĚLNICE

• pracoviště Náchod
• jednoduchá manuální práce
• hlavní pracovní poměr • dvousměnný provoz
• zkrácený pracovní úvazek
• příspěvek na stravování
• odpovídající mzdové ohodnocení
• nástup možný ihned
Informace

FIDES Group a.s. I zaměstnavatel zdravotně postižených
Jugoslávská 15, Náchod 547 01, tel.: 608 666 252
info@fides-group.cz, www.fides-group.cz

nebo osobně

Provozovna I Jugoslávská 15, Náchod 547 01

ČÁRYČMÁRY
Výtvarná výzva pro všechny věkové kategorie. Pojďme tvořit na téma: JAK SVĚT
VIDÍM JÁ. Své kresby, malby nebo jiné dílo nafoťte a pošlete s popisem, svým jménem, věkem a tel. číslem do 10. února na e-mail: zborilova.dasa@ulita.org.
Odměna čeká na všechny, nejlepší tvořivce čeká navíc pozvánka – až to půjde
– do Otevřeného ateliéru na tvoření se skutečným malířem, a hlavně proběhne VÝSTAVA všech prací, která se uskuteční v naší Galerii v klubu ROK Broumov, doufejme, v březnu 2021.

