
Ročník 28 / číslo 4 / 19. února 2021           ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY           28 000 VÝTISKŮ                                

Příští Echo vychází 5. března 2021

WWW.NOVINYECHO.CZ

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA Flexi

Implementujeme informační systém pro automatizaci účetních procesů. 
ABRA Flexi je pro malé a střední fi rmy 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

24. února 1794 se v  Havlovicích narodil Josef 

Regner Havlovický, nejvýznamnější postava 

Národního obrození na Náchodsku a hlavní 

hrdina Jiráskovy kroniky U nás.

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

Dominikánské
rumy

•široká nabídka
   stáčených vín
•dekantační nádoby 
•sommelierské potřeby  
•dárkové boxy 
   na víno
•skleničky 
•koštýře

Starosta přišel o střechu nad hlavou
Zchátralou budovu radnice v Hro-

nově začala v  těchto dnech rekon-
struovat stavební fi rma. Osmdesát let 
starý dům, kde býval zároveň měst-
ský úřad, hotel a  restaurace s  vinár-
nou, bude po  opravě sloužit už jen 
úřadu. Sídlit tam bude také městská 
policie a  přibudou parkovací místa. 
Předpokládané náklady jsou téměř 
50 milionů korun. Dům si město 
postavilo v  letech 1937 – 1938 po-
dle projektu místního stavitele Josefa 
Šustra a vnitřní vybavení navrhl také 
Hronovák Otakar Ticháček mladší. 
Budova s mladší přístavbou ze sedm-
desátých let minulého století však po-

stupně chátrala a dlouhodobě ji nikdo 
neopravoval. Původně vedení města 
prosazovalo její prodej ale nakonec 
Hronováci v referendu rozhodli o je-
jím zachování v majetku města a re-
konstrukci.

Podle projektanta je dům v hava-
rijním stavu, ale nosné konstrukce 
jsou v  pořádku. Zvenčí se jeho ráz 
nezmění, strohý funkcionalismus 
bude zachován. Strhne se jen budova 
přistavěná v sedmdesátých letech mi-
nulého století. Východní a jižní fasády 
orientované do  náměstí fi rma pou-
ze omyje a vyspraví. Uvnitř Radnice 
ve  dvou spodních podlažích projek-

tant zdůraznil původní rukopis archi-
tekta Ticháčka, a to reprezentativním 
schodištěm nebo v obřadní síni. Další 
dvě patra by měla být moderní a dis-
pozice by měla vyhovovat městskému 
úřadu, který se po dokončení do bu-
dovy sestěhuje.

Zásadně se také změní venkovní 
veřejný prostor za radnicí, kde vznik-
ne parkoviště pro 30 osobních aut. 
Z toho 4 stání budou sloužit pro nabí-
jení elektromobilů. Povede tam nový 
chodník z Jiráskovy ulice, podél nějž 
budou umístěny garáže pro kola i auta 
úřadu a městské policie. U Jiráskovy 
ulice postaví také nové veřejné toalety.

„LEPŠÍ PRAVIDELNÉ TESTOVÁNÍ
NEŽ OKRESNÍ KARANTÉNA“

covid.edu-med.cz

Termín a čas odběru si rezervujte 
prostřednictvím webu

Testujeme na našich pracovištích

v Náchodě, Broumově, Jaroměři,
Novém Městě nad Metují

a České Skalici

Testování je určeno pouze pro osoby
bez příznaků virového onemocnění.

Vyšetření je bezplatné, 
výsledek do 20 minut.

PROVÁDÍME PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TESTY NA COVID-19

Testujeme denně i o víkendu na několika
místech v okrese Náchod.
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Součástí právě dokončených oprav 
v  okolí sakrálního kříže na  Jizbici, 
které si z  rozpočtu města Náchoda 
vyžádaly částku 249 tisíc korun, bylo 
vybudování žulového schodiště včetně 
kovaného zábradlí, zpevněných ploch 
z  žulových kostek a  nového mobiliá-
ře. Nechybí také litinová lavička, koš 
na odpadky a stojan na kola. (NA)

Již tradičně pořádá pan staros-
ta Petr Hable před Vánocemi akci 
pro vedoucí  všech oddělení  novo-
městského úřadu. Turistický výšlap, 
jak znělo první ofi ciální vyjádření 
pana tajemníka. Kdesi na  okraji lesa 
na otevřeném ohništi opekli špekáčky 
a lživou informací prý je, že by došlo 
k  nějaké nákaze zúčastněných. Dnes 
již existuje druhé vyjádření pana ta-
jemníka. Jednalo se o pracovní pora-
du vedoucích úřadu. 

Je vidět, že pan tajemník sledo-
val podobnou akci, která se odehrála 
v Teplicích a přichází i s podobnou po-
hádkou o pracovní poradě vedoucích. 
Už je tam vidím, jak sedí u otevřeného 
ohniště na kraji lesa v dvoumetrovém 
rozestupu s  napíchnutým špekáčkem 
na klacku. Hezká pohádka, ale v dneš-
ní době pandemie a vyhlášením nou-
zového stavu? Nepřijatelné!

Někteří si tento výšlap zpříjemňo-
vali popíjením alkoholu z jedné lahve, 
vždyť ve  vládním nařízení je pouze 
zakázáno pití alkoholu na  veřejnos-
ti. Nikde není zakázáno při turistic-
kém výšlapu pití alkoholu z  jedné 
lahve. V cíli na ně nečekalo otevřené 
ohniště a  opékání špekáčků, jak se 
ofi ciálně pan tajemník vyjádřil, ale 
v prostoru chaty pana starosty otevře-
ná kuchyň s  navařeným zvěřinovým 

guláškem. Ten jim zde jeden ze za-
městnanců úřadu připravil. Posilněni 
alkoholem a  hlavně hlad po  tomto 
namáhavém výšlapu byl příčinou, že 
se zapomnělo na všechna vládní naří-
zení. Společně si chodili do kuchyně 
pro gulášek, společně používali jednu 
toaletu, společně se bavili...

Výsledek této akce? Vítěznou cenu 
si odnesl sám pan starosta v podobě 
oboustranného zápalu plic. Zároveň 
tím na novoměstském úřadě stouplo 
reprodukční číslo R na  1,5.  Akce se 
prokazatelně zúčastnil jeden nakaže-
ný vedoucí, který nakazil dalších pět. 
A těch dalších pět nakazilo a dostalo 
do karantény další. Takže jednou akcí 
pořídili promořit novoměstský úřad. 
Zatímco obyčejný občan má z důvo-
du pandemie zakázán vstup do vnitř-
ních prostorů úřadu, aby zde někoho 
nenakazil. Musí si za  deště, sněžení 
a  mrazu vystát před úřadem fron-
tu a  ani se zde před povětrnostními 
podmínkami nemá kde schovat. To, 
že by se těmto frontám dalo předejít, 
protože již doba v elektronické komu-
nikaci na  mnoha úřadech pokročila 
a  občané mohou některé záležitosti 
vyřizovat elektronicky, se na  novo-
městský úřad ještě nedostalo. Jak vy-
světluje pan tajemník, ne, že by se ne-
chtělo, ale nemá dostatek úředníků.

Je smutné, že v  době, kdy lidé 
na  jedné straně už tři čtvrtě roku 
žijí pod tlakem různých protiepide-
mických opatření,  nic neporušují 
a  i  přesto jsou někteří nuceni za-
vřít fi rmy, nemají peníze, krachují. 
Na druhé straně, někdo, jako náš pan 
starosta, se svým nezodpovědným 
chováním nakazí a přivede do náka-
zy ještě druhé. Ale na  rozdíl od  nás 
všech si starosti o fi nance on ani jeho 
kolegové dělat nemusí, ty jim ve sto-
procentní výši každý měsíc automa-
ticky přijdou.

Je samozřejmostí, že starosta, kte-
rý lže a  podvádí, si ani z  nějakého 
vládního nařízení těžkou hlavu dělat 
nebude. A už vůbec by ho nenapadlo, 
že by měl v této těžké době občanům 
pomáhat, být příkladem a  motivo-
vat k  dodržování vládních nařízení. 
Svým jednáním pouze ukázal, co si 
o  vládních nařízeních a  obyčejných 
občanech ve  frontách před úřadem 
myslí a za co je má. 

Takováto akce je porušením a  ob-
cházením vládních nařízení a jako or-
ganizátor by  měl za toto vážné a ne-
morální porušení nést zodpovědnost, 
je to nepřijatelné papalášství. Dříve 
odborář, nyní papaláš.         

 Miroslav Hofmann

Upravili okolí

sakrálního kříže

Papalášství na novoměstské radnici

VZPOMÍNKA
Dne 18. 2. 2021 uplynul 1 smutný rok,

co nás navždy opustila
paní Jarmila Nováková

z Nového Města nad Metují. Kdo jste ji znal,
vzpomeňte s námi.

Všichni vzpomínáme

TICHÁ VZPOMÍNKA
Vzpomeňte s námi na

Báru Hofmanovou, 
která, kdyby neprohrála boj s těžkou nemocí, 

by se 3. března 2021 dožila krásných 26 let. 

Vzpomíná taťka s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 19. února 2021 by se dožil 65 let 

pan MUDr. Bohumil KLEPRLÍK, 
rodák z Náchoda.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi vzpomínku.
Stále nám chybíš a nikdy na Tebe nezapomeneme.

S úctou sestra Mladena s rodinou a maminkou

 
TICHÁ VZPOMÍNKA

Už je to 20 let,
co nás opustil náš tatínek 

pan Jan Kovář
z Náchoda

a 
a 17 let, co nás opustila

naše maminka  

paní 
Karla Kovářová

z Náchoda.
Stále vzpomínají dcera Jana s rodinou,

dcera Erika s rodinou.

VZPOMÍNKA
Jak těžké je žít s tím, že jsi odešel.

Ještě těžší je vědět, že už se nevrátíš.

Dne 23. 2. 2021 uplyne 5 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný syn a manžel, 

pan OTTO FRIEDL 
z Dolní Radechové.

Stále vzpomíná manželka, maminka a sestra

Chcete zveřejnit vzpomínku na Vaše blízké?

Zavolejte nebo pošlete SMS s dotazem
na tel. číslo 602 103 775 a domluvíme se

na nejvhodnějším řešení.

Text vzpomínky a fotografi i lze také zaslat
e-mailem na redakce@novinyecho.cz

Příběhy lidí v  polském příhraničí, 
v okouzlující krajině hor, skal a tem-
ných hvozdů s pohnutou historií tiše 
sleduje jabloň na  zahrádce hospo-
dy u  Lidmanů v  Machovské Lhotě. 
Pojí se s ní vzpomínky na maminčin 
štrúdl, hřebíky u  kořenů na  podpo-
ru růstu nebo mnoho svateb pod její 
rozlehlou korunou. Je totiž součástí 
místního života. A nyní soutěží o ti-
tul Evropský strom roku 2021. Hla-
sovat pro jabloň lze zdarma na www.
evropskystromroku.cz do 28. února. 

Už během letních a  podzimních 
měsíců  minulého roku lidé nejen 
z okolí Machova ukázali, že je jediný 
ovocný strom v republikové anketě 
velmi zaujal. A to natolik, že získal 
celkem 2 191 hlasů, které byly zpo-
platněny dárcovskou SMS. Jabloň 
díky těmto hlasům získala prvenství 
v národní anketě Strom roku 2020. 
Vítězství předcházelo velké nadšení 
z nápadu, jenž vzešel od Místní akč-
ní skupiny Stolové hory, která strom 
do  soutěže nominovala. Jabloň 
však o  přízeň bojovala i  s  podpo-
rou obce, dětí z  místní školy nebo 
zdejších zahrádkářů. Děti nakreslily 

desítky tematických obrázků, další 
se zapojili do  pečení štrúdlů, které 
byly rozdávány v  rámci akce Tour 
de Štrúdl. 

Osudu jabloně započatého před 
více než 70 lety si více všímají míst-
ní, a tak se jabloň stává i v současné 
nelehké době jakýmsi tmelícím prv-
kem. O  tom svědčí i  vznik propa-
gačního videa, se kterým jde jabloň 
do klání o titul starého kontinentu. 
MAS Stolové hory hledala na  so-
ciální síti Facebook tvůrce, který 
by spot vytvořil bez nároku na  fi-
nanční honorář, jedinou nabízenou 
odměnou byl štrúdl. S  nabídkou 
se ozvalo sedm nadšenců, přičemž 
volba nakonec padla na  Honzu 
Bartoně, fotografa a  kameramana. 
„Samozřejmě, že každý máme své 
rozpočty a  výdaje, ale myslím, že 
bychom všichni měli jednou za čas 
udělat něco, do čeho se nám prostě 
jen chce, protože to pomůže něče-
mu nebo někomu dalšímu. A byla to 
opravdu moc příjemná spolupráce 
ve  všech směrech,“ dodává Honza 
Bartoň, jenž umně zachytil jabloňo-
vý příběh v pětiminutovém minido-

kumentu, který je možné zhlédnut 
na internetu. 

Právě začínající únor tak bude vo-
nět po  štrúdlu, neboť po  celý měsíc 
lze hlasovat pro jabloň u  Lidmanů 
a  pomoci jí tak k  titulu Evropský 
strom roku 2021. Nebylo by to po-
hádkové završení celého příběhu? 
Hlasování probíhá od  1.2. do  28.2. 
na  webových stránkách www.evrop-
skystromroku.cz či www.treeoft hey-
ear.org. Z  jednoho e-mailu můžete 
jabloni poslat zdarma vždy jeden 
hlas, dalším hlasem musíte podpořit 
i  další strom.  Obstojí jabloň v  kon-
kurenci 14 evropských fi nalistů a na-
váže na  loňskou vítězku – českou 
Chudobínskou borovici? Možná jab-
loni v  evropském měřítku pomohou 
i polští sousedé. A Angličany zaujme 
místo, kde byla tato odrůda jabloně 
vyšlechtěna. Přízvisko blenheimská 
odkazuje k  městu Blenheim, místu 
narození Winstona Churchilla. Bude 
to však stačit na zisk ocenění? To se 
dozvíme 17. března, kdy bude odtaj-
něn výsledek hlasování.

Mirka Soldánová
(redakčně kráceno)

Jabloň u Lidmanů soutěží o titul Evropský strom roku

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Prvorepubliková vila po původním zaklada-
teli lesní oblasti Kersko. Dispozice: 1.NP vstupní 
hala se zimní zahradou, jednací sál, jednací 
salón, jídelna, šatna, pracovna. 2.NP otevřená 
terasa nad zimní zahradou 5 apartmánů se 
soc. zázemím a tech. prostory, 3NP vestavné 
podkroví, prostor pro samostatnou bytovou 
jednotku.

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

Cena: info v RK

Restaurace Sokolovna

kuchaře/ky

servírky, číšníky

pomocnou sílu

      do kuchyně

Královéhradecký kraj ukončil stavební 
práce ve Střední průmyslové škole staveb-
ní a Obchodní akademii Náchod. Krajská 
investice za více jak 25 milionů korun za-
jistila kompletní rekonstrukci elektroin-
stalace a zdravotně technických rozvodů. 

Stavební úpravy se týkaly budovy školy 
na Pražské ulici v Náchodě. Rekonstrukcí 
prošly rozvody elektrické energie, kana-
lizace, sociální zařízení a  kompletně se 
vyměnily podlahové krytiny. Byl vybudo-
ván bezbariérový přístup s  novým výta-
hem. Celá investice vyšla krajský rozpočet 
na 25,3 milionu korun bez DPH.

Stavební úpravy jsou hotové
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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: 

Na  nedávno dokončenou do-
stavbu a  modernizaci Oblastní 
nemocnice Náchod, která se stala 
největší investicí v  historii Králo-
véhradeckého kraje, naváže další 
etapa. Krajská rada počátkem úno-
ra schválila vyhlášení výběrového 
řízení na  zpracovatele projekto-
vé dokumentace. Předpokládaná 
hodnota zakázky je 27 milionů ko-
run bez DPH. Druhá etapa spočívá 
v  demolici pavilonu E a  výstavbě 
nového a dále adaptaci pavilonu D 
a výstavbě nového spojovacího ko-
ridoru. Celkové investiční náklady 
se odhadují na 580 milionů korun 
bez DPH.

„Demolice a  následná výstavba 
pavilonu E a rekonstrukce budovy D, 
nám umožní zajistit nejlepší možnou 
péči pro občany kraje. Zároveň i kva-
litní a  moderní pracovní prostředí 
pro lékaře a  zdravotnický personál. 
Nemocnice by měla splňovat co nej-
více pasivní standardy dle moderních 
trendů a  tím být šetrná k  životní-
mu prostředí,“ říká první náměstek 
hejtmana Pavel Bulíček odpovědný 
za  oblast inovací, investic a  infor-
mačních technologií.

Nový pavilon E by měl mít osm 
pater s  maximální užitnou plochou 
12 800 m2, v níž bude umístěné pře-
devším celé interní oddělení z horní-

ho areálu (lůžková část, JIP a interní 
ambulance), dialýza, část dětského 
oddělení, urologie, onkologie, cyto-
statika. Dále zde nalezne místo tech-
nické zázemí, chybějící sklady a šatny, 
lékárna a  archiv. Do  adaptovaného 
pavilonu D se předpokládá přestěho-
vání převážné části laboratoří, jako je 
biochemie, mikrobiologie, patologic-
ké laboratoře, cytologie a  transfuzní 
stanice s návazností na hematologic-
ké laboratoře v pavilonu C.

„Po  realizaci druhé etapy moder-
nizace se celý horní areál náchodské 
nemocnice přestěhuje do  dolního 
a dojde tak ke sjednocení a propoje-
ní všech provozů. Díky tomu vznikne 
komplexní areál přívětivý pro pacien-
ty a  efektivní při využití personálu. 
Dojde ke  zkrácení vzdáleností a  eli-
minaci nežádoucích přesunů pacien-
ta sanitou mezi odděleními,“ dopl-
ňuje radní Zdeněk Fink odpovědný 
za oblast zdravotnictví a dodává, že 
roční úspora provozních nákladů se 
odhaduje až na 34 milionů korun. 

Financování projektové přípravy 
druhé etapy již schválilo krajské za-
stupitelstvo na  svém prosincovém 
zasedání. Součástí projektové doku-
mentace bude i  zajištění veškerých 
nutných průzkumů, vypracování 
energetických posudků a  dalších 
studií a také autorský dozor při rea-
lizaci záměru.

V modernizaci náchodské nemocnice
bude kraj pokračovat

OLVAN PALIVA Náchod I  Běloveská 237, 547 01 Náchod
e-mail : paliva@olvan.cz   I  www.olvanpaliva.cz

Volejte:
775 720 820
491 428 594

PALIVA

AKCE  ŠTÍPANÉ 
           DŘEVO

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod  
Sortiment:          dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto
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

R

O

Z

V

O

Z

O

B

Ě

D

Ů

Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi 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

MV č.34/2016 Sb. 

Firma ADAPT electronic CZ s.r.o. se sídlem v Nízké Srbské
- výroba kabelové konfekce hledá spolupracovníky na pozice:

Popis práce:
Montáž a kompletace kabelů, tj. ručně nebo s použitím nástrojů.

Požadujeme:
Pečlivost, spolehlivost , manuální zručnost.

Nabízíme:
Smlouvu na HPP, jednosměnný provoz , příspěvek na dopravu,
stravenky, čisté pracovní prostředí, proplácené přesčasy, zázemí
stabilní společnosti.
Zkušenosti s pájením výhodou.

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Životopisy zasílejte na e-mail: info@adapt-electronic.cz
nebo telefonicky na telefonním čísle 733 125 661

PRACOVNÍK/CE VÝROBY
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Jako volné ložiště odpadu slouží poze-
mek 488/20 ve vlastnictví Ředitelství silnic 
a dálnic při výjezdu z Velkého Třebešova 
na obchvat České Skalice. Majitel pozem-
ku by se měl o  svůj majetek řádně starat 
a  dostupnými prostředky ukládání od-
padů zamezit. Pokud se nepodaří odhalit 
viníka, tak i na své náklady odpadky od-
stranit. Likvidace černých skládek spočívá 
v  odvozu nelegálně uložených odpadků, 
úklidu a úpravě pozemku. Nelegální ulo-
žení uložením odpadu na černých sklád-
kách je sankciováno pokutami až do výše 
500 000,- Kč. Sankcemi se zabývá obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, Česká 
inspekce životního prostředí nebo staveb-
ní úřady.

Černou skládku

nikdo neřeší

www.bazenymachov.cz
Referent Oddělení správy nemovitostí

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání:
1. dubna nebo dle dohody

Přihlášky podávejte do 17. března 2021 do 16:00 hodin

Podrobné informace na
http://www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/volna-mista/

Případné další dotazy o pracovní pozici podá Petr Tichý, 
vedoucí Oddělení správy nemovitostí, telefon: 491 419 689, 

mobil: 724 461 157, e-mail: tichy@novemestonm.cz

Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

TEL. 777 24 86 24 
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TAKOVÁTO KŘESLA

OPÁLOVÉ SVĚTLO

ŠKOLNÍ POTŘEBY

TELEVIZNÍ DOTACE!

Eurosport, Discovery,
a UFC přes satelit nebo

internet do Vaší tv.

Tel.: 778  880  006

Každoročně vznikají v  našem kraji 
stavby, které si zaslouží pozornost ve-
řejnosti. Upozornit na  ně má tradiční 
soutěž Stavba roku Královéhradeckého 
kraje, jejíž 18. ročník byl vyhlášen po-
čátkem února. Adepty na titul mohou 
jejich investoři, projektanti i zhotovitelé 
přihlašovat až do konce června.

„Jsem rád, že i v současné době, kte-
rá klade takový důraz na ekonomické 

hledisko a  efektivitu vynaložených 
nákladů, vznikají v  našem regionu 
zajímavé a  z  architektonického a  ur-
banistického hlediska hodnotné stavby. 
Díky nim podoba našich měst a  ves-
nic neupadá, a proto takové počínání 
Královéhradecký kraj podporuje,“ říká 
hejtman Martin Červíček, pod jehož 
záštitou se soutěž koná.

Hlásit se mohou stavby všech 
kategorií zkolaudované nebo s povo-
leným zkušebním provozem během 
uplynulých tří let. Výsledky letošního 
ročníku budou slavnostně vyhláše-
ny koncem roku za  účasti krajského 
vedení. V roce 2020 usilovalo o titul 
15 staveb, zvítězila rozhledna na Vel-
ké Deštné.

Výroba kabelové konfekce
Kontaktních systému

CNC obrábění

Pravidelná a férová mzda, nadstandartní příplatky za směnnost, moderní a čisté prostředí, příspěvek na stravování formou stravenek,
podpora při zaškolení, docházkové bonusy a mnoho dalšího. Přijďte se přesvědčit!

Kontakt pro zaslání životopisu a sjednání schůzky: personal@hronovsky.cz, tel.: +420 727 814 795

Jako přední dodavatel evropského automobilového průmyslu působí naše společnost již 30 let. Výroba kabelové konfekce, obrábění 
na CNC strojích, lisování plastových součástek a kompletace mechatronických komponent – to vše patří do portfolia našich činností, při 

nichž dbáme zejména na vysokou kvalitu naší práce a maximální spokojenost našich zákazníků.

Do našich moderních a čistých provozů v Náchodě hledáme kolegy/kolegyně na pozice:

Operátor/ka výroby
Drobná výroba v čistém prostředí,

obsluha strojů ve třísměnném provozu

Seřizovači
montážních linek

Moderní a zajímavé technologie, seřizování a údržba 
strojů. Zaučení i pro absolventy a zájemce bez praxe

Seřizovači CNC strojů
Seřizování CNC strojů značky STAR

provoz Nové Město nad Metují

Soutěž Stavba roku je vyhlášena

Royal
Music
Club
& Bar
Náchod
přijme

barmany / servírky

Praxe nutná.
Více informací na tel. 737 057 111

10-17 hod.) nebo e-mail:
Royalclubnachod@gmail.com
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*69 letá, věřící, hledá muže též věřícího. 
Tel. 723 321 670
*Rozvedený 48 let 175/85 hledá ženu na 
seznámení, která má ráda přírodu. Štíhlejší 
z Náchoda. Tel. 721 655 611
*65 letý muž hledá ženu, ke společnému 
spolužití s fotem tel.605 721 014
*Vdovec 64 nekonfl iktní hledá ženu, která 
je sama a chtěla by to změnit. Hodnou, ne-
hádavou. Samota je zlá. Náchod a okolí. Tel. 
739 735 052

*Pronajmu 2+1 ve Studnici od 1.2., povin-
ná kauce. Tel. 608 86 98 85
*Prodám luxusní bezbariérový byt 3kk 
76m2 v přízemí se zahradou 189 m2 vše v 
OV. Jižní strana. Výhled do přírody. 500m 
od centra Náchoda. Postaveno rok 2006. 
Největší devízou je přenádherná oplocená 
zahrada s pergolou 16m2 a skleníkem 11m2, 
ovocné stromy, keře aj. Vhodné pro rodinu s 
dětmi, lidé, kteří si chtějí v klidu užít důchod, 
pro tělesně postižené, nebo podnikatelé pra-
cující z domova. Cena 3 888 000,-Kč. Vážné 
zájemce nejprve prosím o sms na tel.604 505 
605, pošlu foto a více informací.
* Koupím byt v osobním vlastnictví v Ná-
chodě, 2+kk nebo 2+1 i před rekonstrukcí. 
Tel. 608 66 77 30
*Prodám nový luxusní družstevní byt 
3+kk v Náchodě v nízkoenergetickém domě 
s vlastním parkovacím stáním, nebo mož-
nost pronájmu. Kontakt 730 517 357, 733 
735 709.

*Projmu nedávno rekonstruovaný byt o ve-
likosti 3+KK za 7 tisíc měsíčně a 2+1 za 5 ti-
síc měsíčně v Hronově, ulice Husova. Kauce 
je ve výši dvou nájmů bez služeb. Upřednost-

ňuji nájemníky nekuřáky bez zvířat se stálým 
příjmem, bez exekucí a insolvencí a dlouho-
dobým nájemním vztahem. Tel. 732 180 081
*Prodám byt 3+1 po rekonstrukci v OV 
ve zděném domě 94m2 Lokalita Náchod 
-Plhov. K bytu náleží garáž. Více info na
tel. čísle 607 174 938

* Projmu nebytový prostor - kancelář 
kolaudovaný v roce 2012 o velikosti 130 
m2. Jedná se o bývalou pobočku banky,
prostory jsou klimatizované a zasíťované 
včetně kuchyňky a sociálního zařízení. 
Nemovitost se nachází v Hronově, ulice 
Husova. Tel. 732 180 081

*Pronajmeme kancelář 40 m2 (nebytový 
prostor) v blízkosti centra Nového Města nad 
Metují (cca 250 m od autobusového nádra-
ží). 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

*Posilte imunitu proti kovidu! Černá řed-
kev 20 Kč/kg Kocourek, Slavětín, tel. 732 381 
524 e-mail: vl.kocourek@seznam.cz. 
*Prodám BMW X1, r.v. 2011, DRIVE 20D, 
4x4, najeto 47.583 km. Cena 349.000 Kč. Tel. 
776 603 407
*Daruji různé věci pro křečky apod. (do-
mečky, klece, kolečka atd.). Nejraději vše 
vcelku. Tel. 602 103 775 – nejlépe SMS
*Prodám akumulační kamna EMKO M40 
AK, 4000W. Málo používaná. Cena doho-
dou. Tel.721 977 393
*Prodám malé balíky sena 50*70cm 100 
Kč/ks či volně ložené 776 049 577
*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
*Prodám sedák do vany, nový, nepoužitý, 
materiál plast a chrom. Dř. 800 Kč, nyní 600 
Kč. Tel. 723 735 906
*Prodám palivové odřezky (smrkové). Více 
informací na tel.776 322 705.

*Koupím JAWA kývačka, panelka, pérák, 
pařez, stadion, i ve špatném stavu, s doklady 
i bez. Tel. 777 222 232
*Koupím chovný pár králíků rasy Činčila 
velká. Volejte po 19. hodině. Tel. 724011241
*Koupím staré pivní láhve a sklenice s ná-
pisy. Tel:732 170 454, sběratel
*Koupím doklady na JAWA 632,634,638 
nebo 640. Tel. 777 222 232
*Koupím 10 kg láhve na propan-butan, tel: 
777222232
*Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, 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 pří-
slušenství - objektivy, staré fotografi e, reklam-
ní fotografi 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 hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vy-
znamenání i z období socialismu v jakémkoli 
stavu. TEL.: 603 549 451
*Koupím staré fi lmové plakáty a jiné. TEL.: 
722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. 
TEL.:722 907 510

*Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, vy-
znamenání, mince a bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i poškoze-
né věci, veškeré hračky KDN aj., různé 
vláčky MERKUR aj., starožitný a chro-
movaný nábytek a jiné zajímavosti do r. 
1975, hodiny, hodinky, hudební nástroje, 
fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, obrazy, 
knihy, časopisy, plakáty, voj. výzbroj a vý-
stroj, veterány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím vše s hodinářskou tématikou: 
hodinky, hodiny, budíky, propagační ma-
teriály, knihy, plakáty, různé součástky i 
díly, např. od fy PRIM a dalších značek. 
TEL.: 777 579 920

*Poradím s řešením paranormálních (ano-
málních) aktivit v  domech (bytech). Dis-
krétně. Vyhledám geopatogenní zóny. Tel. 
774 814 111

* Suchá pedikúra do domu. Tel.737 
719 219
* 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 ni-
kdo nezruší. Tel. 608 222 586

*Pohlídáte malou, dospělou fenku, která 
nezvládá samotu? Celý den štěká. Je milá, 
přítulná. 3 dny v týdnu, nejlépe Náchod síd-
liště U nemocnice, Bražec. Tel:732 265 577

BYTY

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

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

Hledáme spolehlivého distri-
butora 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

SEZNÁMENÍ

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 

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

◆ ◆ 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

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. 

–

Obecné předpoklady dle § 4 z. č. 312/2002 Sb., v platném znění
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním 
občanem a má v ČR trvalý pobyt 
dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme
vyšší odborné vzdělání získané v oborech zaměřených na sociální práci a sociální peda-
gogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní 
činnost, charitní a sociální činnost, nebo
vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktor-
ském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální peda-
gogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditova-
ném podle zvláštního právního předpisu
praxe v agendě sociálně-právní ochrany dětí výhodou
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
znalost práce na PC
komunikativnost, vstřícný přístup k občanům
ZOZ na úseku sociálně-právní ochrany výhodou

Nabízíme
pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD, RD)
nástup do pracovního poměru 01.03.2021 nebo dohodou
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (10.platová třída)
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pruž-
ná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy  

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení funkce odborného pracovníka / odborné pracovnice
sociálně-právní ochrany a prevence – opatrovník

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce
MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 26.02.2021.

Přijmeme na hlavní pracovní poměr nebo brigádně

spolehlivé distributory letáků a novin
v následujících lokalitách:

Černčice, Nové Město Nad Metují – u nádraží, Náchod – Babí, Plhov,
Lhota u Červeného Kostelce, Hronov centrum, Broumov, Olivětín.

Osoby se zdravotním postižením možno zaměstnat i na trvalý pracovní poměr.

Nenáročná práce, možno i jako souběh s jinou roznáškou
nebo ve spolupráci více osobami. Určitě se domluvíme!

Podrobnější informace na tel. 603 990 636

   776 622 777

www.realitytichy.cz

Vyklízení a likvidace 

 29 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
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Přidej se k nám
Zdrávka v  Náchodě je školou 

pro humanitně zaměřené žáky 
a klade důraz na praktické do-
vednosti. Máš ráda práci s  lidmi? 
Zajímáš se o pomáhající profese? 
Přidej se k nám!

Škola tě připraví na náročnou 
a vysoce specializovanou práci 
ve zdravotnictví a v  sociálních 
službách. Oblastní nemocnice 
v Náchodě ti poskytne špičková 

pracoviště v  nových pavilonech 
pro vykonání tvé odborné pra-
xe. Současně tu najdeš i pracovní 
uplatnění. Zdravotníci tě potřebu-
jí a předají ti své cenné zkušenos-
ti. Přijď studovat obory Praktická 
sestra, Sociální činnost či Ošetřo-
vatel na SOŠ sociální a zdravot-
nická - EA Náchod v Náchodě. 
www.socea.cz                

David Hanuš

*Digitalizace VHS a 8mm fi lmu, kvalitně. 
Tel. 606 629 767

* Hledáme starší paní k dědečkovi. Děda 
žije sám v rodinném domku se zahrádkou. 
Rád by uvítal pohodovou společnici, kte-
rou také trápí samota. Nastěhování možné. 
Pomožme si navzájem. Tel.608 983 980



6str.www.novinyecho.cz                           Tel. 602 103 775

Cesta do hlubin pivní duše: NEIPA
Minule jsme si vyprávěli příběh 

zrození pivního fenoménu jménem 
IPA a  název dnešního článku na-
vozuje jako bychom se dnes chtěli 
postavit do protikladu a důrazným 
NE vystavit IPÁm stopku. Nic ta-
kového. Písmenka NE znamenají 
zeměpisné označení New England, 
kterým se souhrně nazývají země 
severovýchodního koutu Spojených 
států amerických.

Tentokrát se vrátíme pouze 
do  roku 2003, do  městečka Wa-
terbury ve  státě Vermont, kde si 
manželé Kimmichovi otevřeli malý 
městský bar s  vlastní varnou piva. 
Již dva měsíce po  otevření uvařil 
John Kimmich první várku piva 
s názvem Heady Topper. Nové pivo 
bylo sytě oranžové barvy, velmi 
hutné a zakalené konzistence s kré-
movou jemnou pěnou a neuvěřitel-
nou vůní. To první, co vás doslova 
praští přes nos je omamná vůně 
tropického ovoce. Já osobně jsem 

ke sklence čichal mnohokrát a stále 
žasnu. Pivo je na chuti velmi osvě-
žující s  jemnou hořkostí na  konci. 
Díky velké hutnosti a nízkému ob-
sahu céóčka se chutě uvolňují velmi 
pozvolna a  tím prodlužují zážitek. 
Použitý typ pivovarských kvasi-
nek vyniká vysokou produkcí es-
terů, sladové tělo je spíše neutrální 
a dává prostor chmelům rozvinout 
své aromatické vlastnosti. Díky niž-
ší hořkosti pivo také méně vysušuje 
než klasická IPA.

Na dlouhou dobu byla hospoda 
ve Waterbury jediným místem, kde 
jste tento druh piva mohli ochutnat. 
V roce 2011 však východní pobře-
ží Spojených států zasáhla bouře 
Irene a rozvodněná řeka Winooski 
spláchla hospodu i  podnikatelské 
sny. Kimmichovi se z  katastrofy 
oklepali a v roce 2016 otevřeli v ne-
dalekém městě Stowe moderní mi-
nipivovar Th e Alchemist brewery, 
s  varnou 3500 hl, ochutnávkovou 

mistností a obchodem se suvenýry. 
Poptávka byla však tak veliká, že 
se nový druh piva bleskově rozšířil 
po celém východním pobřeží a  té-
měř každý minipivovar napodo-
boval původní recepturu a uvařil si 
vlastní Hop Juice, jak se NEIPÁm 
slangově říká. A  protože svět se 
zmenšuje, měl jsem možnost ochut-
nat vynikající 13° NEIPAu pivovaru 
Zlatá kráva z Nymburka.

John Kimmich je velký sy-
paťák a  pivní nadšenec a  zájem-
cům doporučuji navštívit strán-
ky pivovaru na  webové adrese 
https://alchemistbeer.com/. Pivo 
typu NEIPA můžete zakoupit 
v 1.náchodské pivotéce denně od 10 
do  20 hodiny. Nabídka pivovarů 
v  naší prodejně se stále rozšiřu-
je. Jsme připraveni pomoci Vám 
s  výběrem a  všechno jsme poctivě 
ochutnali. Sledujte naši aktuální na-
bídku na www.facebook.com/prvni-
napivo. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici 

Nabízíme:

Požadujeme:

 nástup možný ihned
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
 zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení
 fi remní bonusy – stravenkový paušál, 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění……

 práce ve dvousměnném provozu
 fl exibilita
 samostatnost
 zodpovědnost
 pravidelné pracoviště: středisko V Lukách v České Skalici

Kontakt: Martin Tylš, e-mail: tyls@agrocs.cz, tel. 737 219 682

OBSLUHA BALICÍ LINKY A PLNICÍ LINKY 

Na přelomu ledna a února zača-
la druhá fáze demolice zchátralých 
budov v bývalých lázních v Bělov-
si. Současně se posuzuje stavebně 
technický stav dvou nejstarších 
budov, zda je bude možné zachovat 
a  využít v  budoucnosti, nebo také 
půjdou k zemi.       Foto: Pepa Voltr

Hledám prostory
pro zřízení kuchyně

na rozvoz pizzy

s dobrou dopravní
dostupností
v Náchodě.

Nabídky prosím
na tel. 777 247 529

od 9 do 19 hod

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PAVLIŠOVSKÁ - BABÍ
Rádi bychom vás pozvali na den 

otevřených dveří, ale bohužel to 
současná epidemiologická situace 
nepovoluje. V  případě jakýchkoli 
dotazů neváhejte kontaktovat přímo 
naši školu, veškeré dotazy vám rádi 
zodpovíme. Email: zs.nachod.babi@
tiscali.cz, tel. kontakt 491420092, 
777467530

Sledujte nás také na  Facebooku 
(Základní škola Pavlišovská, Ná-
chod - Babí) a  na  webových strán-
kách školy (skolababi.webnode.cz), 
kde najdete propagační videa a plno 
zajímavých informací.

Jsme malotřídní škola rodinné-
ho typu. Díky malému počtu žáků 
ve  třídách je u  nás zaručen indivi-
duální přístup ke  každému dítěti. 
Najdete nás v  okrajové části města 
Náchoda, na Babí. Škola je v blízkos-

ti lesa a přírody. Využíváme nedale-
ké hřiště a  nově postavenou malou 
tělocvičnu. Děti u  nás mohou na-
vštěvovat řadu kroužků – např. sbo-
reček, dovedné ruce, fl étna, tanečky, 
příprava na gymnázium, sportovní, 
angličtina…. Školní družina funguje 
od 6.30h do 16h. 

Při běžném provozu škola pořádá 
i  plno mimoškolních aktivit- jezdí-
me na výlety, navštěvujeme divadlo, 
kino, účastníme se zahraničních 
projektů, pořádáme karneval a růz-
né besedy.

Moc se těšíme a  doufáme, že 
budeme moci přivítat budoucí prv-
ňáčky ještě před nástupem do školy 
u  zápisu 8. – 9. 4. 2021. Po  zápise 
bychom rádi otevřeli školičku pro 
budoucí malé školáčky.

NĚMČINA     ANGLIČTINA výuka
překlady

tlumočeníTel. 603 440 939 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)


