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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 i vzdáleně, na nových projektech.

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují

www.billcom.cz

26. března 1905 se na Jizbici u Náchoda

narodil Václav Černý, literární vědec,

spisovatel, překladatel a fi lozof.

Jarmila Zemánková, 

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

Vážení zákazníci, vážení přátelé 
stále jsme zde pro Vás, 

stále se snažíme pomoci úsměvem a radostí.
Hodně zdraví a čistou mysl Vám přeje

PRONÁJEM/PRODEJ
komerční nemovitosti v Hronově Zbečníku dílenské,

skladovací a kancelářské prostory o celkové ploše cca 1000 m2 
část lze přebudovat na bydlení

KONTAKT: 724 284 224

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

elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

PŘIJME OKAMŽITĚ
pro provoz ve VELKÉM POŘÍČÍ

REFERENT JAKOSTI
Požadujeme:
� min. SŠ vzdělání technického zaměření
� německý jazyk – alespoň

komunikativní úroveň (důležité)

Znalosti a dovednosti výhodou:
� znalost anglického jazyka 
� praxe v jakékoliv oblasti kvality 
� fl exibilita, ochota učit se novým věcem
� komunikace a prezenční dovednosti

PRACOVNÍKY DO VÝROBY
Požadujeme:
� manuální zručnost
� jemná ruční práce vhodná pro ženy

� montážní práce vhodná pro muže
� třísměnný provoz

Pro všechny pracovní pozice nabízíme:
� moderní klimatizované prostředí
� 5 týdnů dovolené

� fi remní stravování, příspěvky na stravování   
� zvýhodněné mobilní tarify
� příspěvek na dětské tábory a další benefi ty   

Náplň práce:
� zpracování, řešení a přehled interní/externích reklamací
� provádění analýz reklamací zákazníků, dokumentace
� příprava interních a zákaznických auditů
� příprava podkladů k analýzám
� podpora zkušebních procesů při zavádění nové výroby
� samostatné vedení interních schůzek v oblasti kvality
� zpracování reklamačních reportů v NJ
     a stanovení nápravných opatření
� práce s měřící technikou

KONTAKT:
Ivana Kinclová

tel.: 491 405 022, 777 609 797, e-mail: kinclova@atas.cz



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

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz čtenáře:
Jsem zaměstnaný, ale v současné době jsem v pracovní neschopnos-
ti. Chvíli jsem dostával peníze od zaměstnavatele, ale teď mi již žád-
né nechodí. Postupuje zaměstnavatel správně?

Odpověď:
Po dobu prvních 14 kalendářních dnů má zaměstnanec, který je uznán 

ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopným a  jemuž trvá pracovní 
vztah, nárok na náhradu mzdy. Tu mu poskytuje zaměstnavatel podle zákoníku práce. Náhra-
da mzdy náleží za pracovní dny a to při dočasné pracovní neschopnosti od 1. pracovního dne.

Od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti má zaměstnanec nárok 
na nemocenské do konce dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však 380 kalendářních 
dnů počítaných od  vzniku dočasné pracovní neschopnosti (včetně zápočtů předchozí doby 
trvání dočasné pracovní neschopnosti). Nemocenskou vyplácí okresní správa sociálního za-
bezpečení a hradí se ze státního rozpočtu. 

Ošetřující lékař hlásí vznik, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti přímo správě soci-
álního zabezpečení pouze elektronicky. Okresní správa sociálního zabezpečení vyplatí dávku ve lhůtě 
jednoho měsíce následujícího po dni, v němž byla žádost této správě doručena. Nemocenské se vy-
plácí do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo doručeno osvědčení o trvání nároku na jejich výplatu.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Prvorepubliková vila s bohatou historií po pů-
vodním zakladateli rekreační lesní oblasti Kersko. 
Dipozice:  1.NP vstupní hala se zimní zahradou, 
jednací sál, jednací salón, jídelna, šatna, pracov-
na. 2.NP otevřená terasa nad zimní zahradou                  
5 apartmánů se sociálním zázemím a technický-
mi prostory, 3NP vestavné podkroví, připravený 
prostor pro samostatnou bytovou jednotku.

Prodej venkovské usedlosti s výminkem a pozemky v Úpohlavech ...................................6 290 000,- Kč
Pronájem  obchodních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny .............................6 000,- Kč/měs.
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

REFERENT OBCHODU

         
 

V sobotu 27. února 2021 zemřela v Brně v požehnaném věku nedožitých 94 
let paní Naďa Doležalová, původním povoláním laborantka, úřednice, vycho-
vatelka, knihovnice, amatérská herečka a divadelní režisérka divadelního sou-
boru (DS) Vrchlický v Jaroměři.

Narodila se dne 16. května 1927 ve  Dvoře Králové nad Labem v  kulturně 
založené rodině učitele, který byl obávaným divadelním kritikem. Středoškolské 
vzdělání nabyla v rodném městě na gymnáziu a v  r. 1946 maturovala na Vyšší prů-
myslové škole chemické v Brně. V roce 1950 se přestěhovala z Prahy do Jaroměře, 
kde pak režírovala divadelní hry a hrála amatérské divadlo až do roku 1997. Jako 
jediná členka DS Vrchlický tehdy získala odpovídající vzdělání pro výkon divadelní 
režie.  V letech 1962 - 1964 s výborným prospěchem absolvovala při Krajském osvě-
tovém středisku v  Hradci Králové dvouleté studium divadelní režie. Vedle teorie 
měla možnost seznámit se a spolupracovat s  renomovanými divadelními režiséry 
Pravošem Nebeským a Milanem Páskem, herci Stanislavem Zindulkou, Antonínem 
Brtounem a  paní Janou Janovskou. Za  svého působení v  Olomouci se seznámila 
s  profesionálními herci Josefem Bekem, Zdeňkem Dřevojánkem a  Slávkou Budí-
novou. Od  roku 1963 do  dubna 1997 
jako režisérka nastudovala 26 inscenací. 
K hostování ve svých režijně vedených 
hrách často zvala profesionální herce.

Dne 18. listopadu 2006 jí bylo za vý-
chovu generací amatérských divadel-
níků a  záslužnou práci v  Divadelním 
souboru Vrchlický uděleno nejvyšší 
vyznamenání pro zasloužilé amatérské 
divadelníky Zlatý odznak J. K. Tyla.

I  jako penzistka byla stále aktivní 
v  jaroměřské kultuře, kde zanecha-
la skvělou stopu. Zaslouží si náš dík 
a vděčnou vzpomínku. Čest její památ-
ce!                PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř

Vzpomínka na Naďu Doležalovou

Jedním z  důležitých momentů loň-
ského roku bylo zahájení přípravy 
nové marketingové strategie pro desti-
naci Kladské pomezí na období 2021-
2025. Jejím hlavním cílem je dosažení 
společné, jasně čitelné marketingové 
komunikace regionu. Zpracovatelkou 
je paní Nora Dolanská, zkušená ma-
nažerka, která má bohatou praxi na-
příč službami cestovního ruchu u nás 
i v zahraničí.

Kladské pomezí, o.p.s. je nezis-
kovou organizací, která již více než 
20 let zajišťuje aktivity destinačního 
managementu a  podporuje trvale 
udržitelný rozvoj cestovního ruchu 
v našem regionu. V posledních deseti 
letech bylo prostřednictvím jednotné 

marketingové komunikace společ-
nosti investováno do  rozvoje regio-
nu více než 23 milionů korun, což se 
projevilo v  navýšení počtu přenoco-
vání, který se od roku 2013 více než 
zdvojnásobil. 

Na podzim loňského roku byla bě-
hem on-line setkání s více než dvěma 
desítkami regionálních aktérů ces-
tovního ruchu poprvé projednána 
analytická část připravované strategie 
na  nacházející pětileté období. Mezi 
její hlavní myšlenky patří propo-
jení značky s  výrazným krajinným 
prvkem, intenzivnější spolupráce 
s  Polskem či přesah do  sousedních 
regionů. Díky tomu bude zajištěn 
progresivnější marketing, který by 

měl turistickou oblast Kladské pome-
zí dostat do  širšího povědomí v  celé 
republice a oslovit mladší generaci.

Dokument byl diskutován také 
v  rámci pracovní skupiny složené 
ze zástupců samospráv, podnikatelů 
a  neziskového sektoru. Na  základě 
dotazníkového šetření, provedeného 
mezi několika desítkami poskytova-
telů služeb v  cestovním ruchu, byly 
do  analytické části doplněny údaje 
za  rok 2020. To umožní refl ektovat 
aktuální změny způsobené koronavi-
rovou krizí. 

Konečné projednání strategie pro-
běhlo v  průběhu února a  do  konce 
prvního pololetí letošního roku dojde 
k jejímu schválení.                         (MT)

Kladské pomezí pracuje na nové marketingové strategii

Odešel herec, konferenciér, recitátor 
i  režisér a  hlavně výborný divadelní 
kolega pan JOSEF KINDL (*6. 9. 1944, 
+ 5. 3. 2021) 

Pan Josef Kindl – náš Pepa – již 
od  mládí projevoval lásku k  divadlu. 
Jako herec amatérského divadla začínal 
v úspěšném divadelním „Souboru mla-
dých“ při Náchodském kulturním stře-
disku. Při svém působení v Červeném 
Kostelci v letech 1975-1982, hrál i reží-
roval s tamními ochotníky.  Po rozsáhlé 
rekonstrukci Městského divadla v Ná-
chodě v roce 1994, náchodští ochotníci 
k  slavnostnímu znovuotevření, uvedli 
hru J. K. Tyla Tvrdohlavá žena a Pepa 
Kindl se výborně zahranou rolí Zlato-
hlava, opět vrátil na náchodské jeviště. 
Od této doby vytvořil na náchodském 
jevišti mnoho rolí ve hrách našich i svě-
tových autorů. Účinkoval v divadelních 
představeních Sen noci svatojanské, 
Bárka bez rybáře, Tartuff e, Emigrant, 
Dalskabáty hříšná ves, kde na  jeho 
úžasného Matese se dodnes vzpomí-
ná. V roce 2003 následovala hra M. D. 
Rettigová, dále Strašidla na Karlštejně, 
Past na myši, Strýček Váňa. Naposledy 
v  Náchodě účinkoval v  r. 2009 ve  hře 
Možná je na  střeše kůň. Za  svoje he-
recké výkony byl několikrát odměněn 
cenou za herecký výkon, profesionální 
porotou na krajských přehlídkách. Pro 

své herecké kvality byl zván k účinko-
vání i k hronovským ochotníkům, kde 
jeho poslední rolí vůbec byl popelář 
ve  hře Pygmalion. S  ohledem na  svůj 
zdravotní stav musel zanechat své he-
recké činnosti, ale na divadelní kolegy 
nezapomínal. Vždy si našel čas, aby je 
při premiérách přišel povzbudit a  za-
tleskat jim. Mimo režijní a  herecké 
práce se věnoval i konferování a recita-
ci a  i  zde se projevily jeho kvality jak 

ve  vystupování, tak i  v  jeho hlasovém 
projevu. Ke  svým rolím přistupoval 
vždy zodpovědně a s úctou ke hře samé. 
Partnerství na jevišti vždy respektoval, 
ať se to týkalo herců nebo režie. Pepa 
byl osobnost na jevišti a i v životě. Byl 
to divadelnický kamarád s  pevným 
charakterem a s láskou k divadlu. Všem 
nám bude chybět. Divadelní kolegové 
Náchodské divadelní scény.

Vzpomínka na náchodského divadelníka Pepu Kindla

Únor drží prvenství v počtu přijatých 
pacientů s  covidem do  Oblastní ne-
mocnice Náchod. V průměru jich bylo 
16  denně, maximum je 32.  Průměrná 
délka hospitalizace se drží na  necelých 
osmi dnech, nejčastěji (medián) je to 
dnů šest. 27  % hospitalizací trvá tři 
a méně dnů, naopak 4,5 % hospitaliza-
cí je delších než 20  dnů. Počet příjmů 
covidových pacientů během nejhoršího 
podzimního týdne se stal v únoru nor-
mou. „V loňském roce jsme v náchodské 
nemocnici hospitalizovali 616 pacientů 
s covidem, za první dva měsíce letošní-
ho roku to bylo již 709,“ říká k pandemii 
ředitel nemocnice Jan Mach.  „Často slý-
cháme v médiích, že vídáme na lůžkách 
v tomto roce daleko častěji mladší paci-
enty. Podívali jsme se proto na věkovou 
strukturu pacientů a porovnali ji s loň-
ským rokem. Srovnání ukazuje, že po-
měr jednotlivých věkových skupin zů-
stal skoro stejný, nicméně je pravdou, že 
kvůli nárůstu počtu pacientů se v abso-
lutním počtu objevují častěji i mladší,“ 
doplňuje ředitel Mach. Smutný pohled 
je na počty úmrtí. Za loňský rok boj s co-
videm prohrálo 217  pacientů, za  první 
dva měsíce letošního roku již 263. V mi-
nulém roce umírali nejčastěji osmdesát-
níci, nyní to jsou sedmdesátníci. Tento 
posun lze přičíst očkování seniorů 80+.
V  měsíci únoru, byť byl měsícem nej-
kratším, provedli v  nemocnici nejví-
ce testů na  covid-19.  Celkem 22  005, 
z  toho zaznamenali 5  678  pozitivních 
výsledků.

Únor byl zatím

nejnáročnějšíVZPOMÍNÁME
Se zármutkem v srdci vzpomínáme 

na pana Jana Cohornu 
z Nového Města nad Metují.

Dne 24. března 2021 uplyne 36 let od jeho smrti.

Manželka a děti s rodinami, vnoučata

Z očí si mně odešla, ale v mém srdci napořád zůstáváš…

paní MARIE WERNEROVÁ 
by v březnu 2021 oslavila 97 let, pocházela z Jizbice.

Nikdy se nadá na tuto ženu zapomenout.
Trojnásobná maminka, za komunizmu od velmi 
malých dětí chodila do práce. Skvělá pracovitá,

ale hlavně dávala nám svoji lásku.
Na maminku stále vzpomíná už jediný syn Petr

TICHÁ VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
Dne 18.3.2021 uplynulo smutných 18 let, 

kdy nás navždy opustila naše drahá 
maminka a manželka, 

paní Hana Matěnová 
z Police nad Metují.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manžel 

a synové s rodinami

Pepa Kindl ve hře Past na myši
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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

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

MV č.34/2016 Sb. 

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

KSK BONO s.r.o.
výrobce krmiv pro psy a kočky

přijme zaměstnance pro provozy
v Heřmanicích a Brodě (u Jaroměře)

OPERÁTOR VÝROBY, STROJNÍK
Požadujeme:  odpovědnost, spolehlivost, samostatnost
                           vzdělání SO, ÚSO výhodou
                           zkušenost s vedením menších kolektivů výhodou
                           oprávnění k řízení vysokozdvižných vozíků výhodou
  znalost práce na PC výhodou

Nabízíme:  stabilní zaměstnání, příspěvek na obědy 
                           zajímavé platové ohodnocení
      pracovní smlouvu s výhledem na dobu neurčitou
     nástup možný ihned nebo dle dohody  

DĚLNÍK DO VÝROBY KRMIV
Nabízíme:  stabilní zaměstnání, příspěvek na obědy 
  pracovní smlouvu s výhledem na dobu neurčitou
  nástup možný ihned nebo dle dohody

 Kontaktní osoba: Eva Pešková, tel: 737 229 175,
eva.peskova@mispolgroup.eu
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Fičení Klause doprovázelo ve čtvrtek 
11. března vyhlášení výsledků architek-
tonicko-urbanistické studie na  využi-
tí pozemků po  bývalém areálu Tepny 
v Náchodě na Plhově. Nová Tepna má 
být výkladní skříní urbanismu v Česku 
a  dokladem schopnosti veřejného sek-
toru řešit komplikovaná post-industri-
ální území v  centrech. Cílem soutěže 
bylo vytvořit živou a  občany ceněnou 
část města navazující na historické cen-
trum a nyní již víme, kdo se tomuto cíli 
přiblížil nejvíce.

Do  soutěže své návrhy zaslalo 26 
týmů, z  nichž porota vybrala pět, kte-
ré dostaly šanci své návrhy dopracovat 
a získat některou z cen. Porota hodno-
tila návrhy anonymně, to znamená, že 
po  celý čas hodnocení nevěděla, kdo 
jsou autoři návrhů. Po poctivém nastu-
dování a dlouhé diskusi označili porotci 
za nejlepší návrh polského týmu ve slo-
žení Piotr Person, Olga Czeranowska-
-Panufnik, Wladyslawa Kijewska 
a  Aleksander Sojka z  Varšavy (obr. 1). 
Dle slov autorů se návrh zaměřuje ze-
jména na přizpůsobivost klimatu a so-
ciální soudružnost: „Hlavní myšlenkou 
tohoto návrhu je vytvořit pohodlné, in-
kluzivní a obnovující se prostředí, které 

by se vepsalo do stávajícího městského 
a kulturního kontextu.“

Porota pod vedením architekta Jaro-
slava Wertiga z pražského ateliéru A69 
– architekti vyzdvihuje některé kvality 
vítězného návrhu: „Po všech stránkách 
si zaslouží první místo, protože jeho 
autoři nejlépe pochopili vztahy v území 
a  vyřešili jejich doplnění novou vrst-
vou. Založení dvou os, které vycházejí 
od navrženého náměstí u Tepny logicky 
a přehledně člení území na urbanistické 
bloky. Plán je jednoduchý a přehledný, 
respektuje ve velké míře stávající stavby 
a majetkové poměry v místě. Jednotlivé 
stavební bloky lze postupně zaplňovat 
v čase a není nutné je jako celek stavět 
najednou.“

„Ušli jsme kus cesty – velmi náročná 
a důležitá etapa v projektu Nové Tepny 
byla po dvou letech úspěšně dokončena 
a  nyní nastupuje další neméně složité 
období, kdy budeme řešit zpracování 
územní studie s  oceněnými architekty. 
Je potřeba podepsat smlouvy s upřesně-
ným rozsahem projektu územní studie 
a architektonických návrhů, např. veřej-
ných budov. Neméně důležité bude vy-
tvořit manažerský tým lidí, kteří budou 
celý projekt kontrolovat, koordinovat 

a povedou jednání s developery, inves-
tory, bankami a  dalšími institucemi. 
Dále bude nutné v tomto území vytvořit 
zcela novou infrastrukturu, která zajistí 
zásobování energií, vodou, teplem atd. 
Čeká nás ještě hodně práce, ale výsledek 
zajistí skutečný rozvoj města,“ shrnuje 
výsledek soutěže a budoucí postup mís-
tostarosta Jan Čtvrtečka.

Místopředseda poroty, starosta Ná-
choda Jan Birke dodává: „Pro mě osob-
ně a věřím, že i pro ostatní, je velkou ctí 
být u toho, kdy začínáme tvořit napros-
to unikátní projekt - novou čtvrť přímo 
v  centru Náchoda. Před pár lety mo-
ment z říše snů! Nyní máme vítěze a de 
facto jízdní řád, jak postupovat dále 
v  rozvoji tohoto cenného území. O  to 
víc mě těší, že o  jeho budoucí podobě 
rozhodovali sami občané, jejichž přání 
se promítla i do vítězného návrhu. Ten 
řeší v  tomto území propojení bydlení 
s lehkou výrobou a případnými techno-
logickými centry (výzkumnou činnos-
tí), svůj prostor tady dle studie najde 
i  výjezdová stanice záchranné služby, 
která by se moderní zázemí v  Nácho-
dě rozhodně zasloužila, nebo hasičská 
zbrojnice pro profesionální sbor či so-
ciální služby - mezigenerační centrum, 

školka nebo komunitní centrum. To vše 
doplňuje nezbytná zeleň a vodní prvky. 
Prostě si plníme sny!“ 

Kromě Jaroslava Wertiga byli nezá-
vislými členkami poroty architektky 
Tina Saaby z  Dánska, známá celosvě-
tově jako hlavní architektka Kodaně, 
a  Marta Mnich z  polské kanceláře 
VROA. Architektonickou a urbanistic-
kou odbornost dále zastupovali Pavel 
Hnilička z  Prahy a  v  roli náhradníka 
náchodský Viktor Vlach. Město Ná-
chod reprezentovali starosta Jan Birke, 
místostarosta Jan Čtvrtečka a zastupitel 
Michal Kudrnáč.

Pomyslné stříbro získal český tým 
pod hlavičkou kanceláře gogolák+-
grasse (obr. 2) a  třetí místo obsadila 
autorská čtveřice z  Moskvy – Dmitrii 

Prikhodko, Pavel Kultyshec, Grigori 
Parfj enov a Diego Romeo (obr. 3). Pě-
tici fi nalistů doplňovaly další dva týmy, 
které sice nezískaly cenu, ale dosáhly 
alespoň na  skicovné. Jedním je brněn-
ské studio consequence forma a  dru-
hým pražská kancelář Divergent.

Všem zmíněným soutěžícím, ale 
i  ostatním jednadvaceti týmům z  prv-
ního kola patří velký dík náchodské 
reprezentace i  organizátora soutěže 
CCEA MOBA, kteří k  soutěži poskytli 
tři další zajímavá čísla. 160 bylo archi-
tektů, urbanistů, krajinářů a  inženýrů, 
kteří tvořili jednotlivé soutěžící týmy. 
75  000 bylo hodin, které společně ná-
chodské soutěži věnovali, což se dá vy-
jádřit i hodnotou práce, která činí více 
než 37 milionů Kč. 

Areál bývalé Tepny získal novou vizi

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: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

TEL. 777 24 86 24 
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TAKOVÁTO KŘESLA

OPÁLOVÉ SVĚTLO

ŠKOLNÍ POTŘEBY

NAHOŘANSKÁ a.s.
549 07 Nahořany nad Metují 112

Nabízíme uplatnění na pozici

AGRONOM
U uchazečů předpokládáme:

 středoškolské, nebo vysokoškolské vzdělání agronomického směru
 řidičský průkaz B (T výhodou)

 schopnost vést podřízené zaměstnance
 schopnost spolupráce v kolektivu řídících pracovníků

 odpovědnost, spolehlivost, aktivní přístup, samostatnost,
loajalita k zaměstnavateli

Poskytujeme:

 dobré platové ohodnocení
 zaměstnání v perspektivní společnosti a dobrém pracovním kolektivu

 příspěvek na stravu, dovolená 5 týdnů, telefon, atd.
 příspěvek na penzijní připojištění

 Případné dotazy: tel: 605 768 605, rathousky@nahoranska.cz.
V případě Vašeho zájmu pracovat v naší společnosti zašlete 

do 6.4.2021 profesní životopis na e-mail: sekretariat@nahoranska.cz

Více informací na www.nahoranska.cz
Člen koncernu AGRO CS a.s.

Servis a seřízení plastových,
hliníkových oken a dveří
a dřevěnných euro oken

Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.

Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

Dále opravy kování, promazání, seřízení,

výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

Kontakt: +420 773 113 133

E-mail:

servisokendveri@seznam.cz

https://servisokendveri.webnode.cz/

Obr.1

Obr.3

Obr.2
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*Jsem z Náchodska, je mi 68 let, ještě se ne-
cítím na to, být sama, chci zažít něco pěkné-
ho. Libuše. Tel. 722 938 117
*Rozvedený 48/173 hledá ženu na sezná-
mení, zájem zahrádka, rekreačně kolo, pro-
cházky apod. Náchod a okolí. Tel. 605 915 
280
*Vdovec 75/170 nekuřák, rád pozná ženu 
přiměřeného věku se zájmy o tanec, toulky 
přírodou a vše krásné kolem nás i v této ne-
příznivé době. Tel. 733 517 291

*Rozvedená žena koupí menší byt v Nácho-
dě, zavolejte prosím na tel. 774 777 073
*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Náchodě 
na Plhově. Poslední patro s výtahem. Ná-
jemné 5.000 Kč + služby. Kauce 15.000 Kč. 
Upřednostňuji nájemníka nekuřáka bez zví-
řat se stálým příjmem, bez exekucí a insol-
vencí. Tel. 603891369.
*Pronájem vybaveného panelového bytu 
2+1, od 01.04.2021 v Nové Městě nad Metují. 
Nájem + energie 13000,-Kč. tel: 603 385 466
*Pronajmu řadový RD 5+1 s garáží a skle-
pem v  Novém Městě nad Metují. Cena 
15000,- + energie. Vratná kauce! Tel: 
732264831
*Pronajmu byt v os. vl. 1+1 48,7 m2 bez bal-
konu, ul. Jugoslávská, Náchod. Nájem 3 tis. 
+poplatky 4tis. +el. Volný od 1.4. Kauce 9 tis. 
Tel:605 969 301

*Hledám pronájem bytu o velikosti 2+1 v 
jedné z těchto lokalit - Broumov, Police nad 
Metují, Hronov nebo Velké Poříčí. Prosím 
nabídněte – děkuji. Tel 720 582 812
*Koupím byt v  osobním vlastnictví  v  Ná-
chodě, 2+kk nebo 2+1 i před rekonstrukcí. 
Tel. 608 66 77 30
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, pla-
tím v hotovosti, volejte na tel. 776 566 630
*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.

*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

*Koupím na Policku, Machovsku, Brou-
movsku rozlehlý pozemek či les. Nebo za-
jímavou nemovitost, např. chalupu, hájovnu 
s pozemkem. Nabídněte, tel: 605 755 027, e-
-mail: gaba.hynkova@seznam.cz
*Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Ná-
choda do 20 km na všechny směry, nabídně-
te na tel. 774 777 072
*Koupím dům, dvojdomek, řadovku či byt 
3+1 v Polici nad Metují. Tel.:728770449.
*Mladá rodina koupí dům před rekonstruk-
cí v okolí. Tel. 704 200 802
*Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v 
Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel. 775 
777 073
*Prodám chatku na Rozkoši za 150000 Kč. 
Je nutné odvést na vlastní pozemek. Foto na 
požádání. Bližší info. po tel. 728 951 232

*Daruji záchod pro menší domácí mazlíč-
ky, plast, rozměr 30x40 cm, barva oranžová. 
Tel. 602 103 775 (nejlépe SMS)

* Prodám suchá smrková polínka 25cm, 
cena 600,-Kč/sypaný prostorový metr. 
Nakládka v ceně. Hronov tel. 602 428 288

*PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO, LISTNA-
TÉ A JEHLIČNATÉ CENA DOHODOU, 
INFO NA TEL. 728 826 486
*Prodám malé balíky sena 50*70cm 100 
Kč/ks či volně ložené. Tel. 776 049 577
*Prodám kvalitní luční seno volně ložené. 
Pronajmu garáž v Náchodě u Cihelny, bez el. 
proudu. Tel. 603 871 346

* Hodinář, sběratel koupí hodinky Prim, 
díly na Prim, ciferníky, strojky, pouzdra, 
ručičky a jiné. Seriózně zaplatím. Tel: 
777 311 101

*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 náhrad-
ní díly na hodinky PRIM - pláště, sklíč-
ka, řemínky, ciferníky, strojky a další 
díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré šavle, bodáky, unifor-
my, vyznamenání i z období socialis-
mu 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

*Digitalizace VHS a 8mm fi lmu, kvalitně. 
Tel. 606 629 767
*Poradím s  řešením paranormálních 
(anomálních) aktivit v  domech (bytech). 
Diskrétně. Vyhledám geopatogenní zóny 
ZDARMA, pouze cestovné. Tel. 774 814 111
*Převedu záznamy z videokazet na DVD 
nebo fl ešku, levně. Tel.  777 554 484

* Velikonoční mazance od Růženky z 
Borské. Pro objednání volejte v podvečer 
na tel. 606 656 000

*Koupím staré motorky JAWA, ČZ, Velo-
rex, SIMSON a MZ, i ostatní značky. I nepo-
jízdné. Tel. 776 327 208
*Sháním pronájem jakékoliv garáže, garáž 
klidně i  opravím - kdekoliv Náchod a okolí. 
Děkuji 702 449 338

* 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%. Sta-
čí ŘP sk.B. Jediná dovolená, kterou vám 
nikdo nezruší. Tel. 608 222 586

*Koupím JAWA kývačka, panelka, pérák, 
pařez, stadion, i ve špatném stavu, s doklady 
i bez. Tel. 777 222 232

* Prodám Suzuki Ignis 1.3 16 V, r.v. 2005, 
najeto 96.000 km, koupeno v  ČR, serviska, 
stříbrná metalíza, al kola, pěkná zachovalá, 
malá spotřeba. Cena 58.000 Kč. Tel. 737 339 
766BYTY

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.

SEZNÁMENÍ

   776 622 777

www.realitytichy.cz

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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KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
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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

Poděkování náchodské nemocnici
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zdravotníkům, sestřičkám, 

lékařům i ošetřovatelům z oddělení JIP COVID a chirurgie covid, za obě-
tavost, lidský přístup a úžasnou péči, kterou mi dali po celou dobu pobytu 
v nemocnici. Chtěl bych pochválit i kuchaře, kteří by si zasloužili řád zlaté 
vařečky. Moc děkuji a vážím si Vás.   Miroslav Mrázek

Vyklízení a likvidace 

LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování

 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

2

2

2 2

2

2 2

2 2

2

NEMOVITOSTI

AUTO - MOTO
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Hronováci proti povodním
Hronovští radní schváli-

li výsledky zadávacího ří-
zení v  podlimitní veřejné 
zakázce na  jednotlivé do-
dávky projektu „Protipo-
vodňová opatření pro město 
Hronov“, který je spolufi-
nancován z operačního pro-
gramu Životního prostředí. 
Nejvýhodnější nabídku po-
dala firma Empemont s.r.o. 

z  Valašského Meziříčí. Cel-
ková nabídnutá cena činí 
5 999 780,16 Kč včetně DPH.

PNEUSERVIS Jan Isák                Tel. 732 918 500
T. G. Masaryka 140 (naproti čerpací stanice BENZINA), Česká Skalice

Prodej pneu 
a ráfků 

Veškeré pneu servisní služby
Opravy pneu
Mechanické opravy 
ALU ráfkůAKCE

Ke každé zakoupené 
sadě pneu nebo ráfku 
letní směs 5 l
do ostřikovačů

ZDARMA
(platí od 20. 3. do 15. 5. 2021)

za nejlepší ceny
(MOTO, OSOBNÍ, 
DODÁVKOVÉ, NÁKLADNÍ, 
SPECIÁLNÍ)

Jak se máme ve škole v Bělovsi?
Při svých jarních procházkách po  Bělovsi možná 

narazíte na  tuto budovu (viz foto) - naši školu. Jindy 
plná křiku a smíchu dětí zeje prázdnotou a zimní i jar-
ní výzdoba zůstala bez povšimnutí. I když vyučujeme 
on-line celé dopoledne, připravujeme pomocí různých 
aplikací zajímavé úkoly a hry pro děti a s FK Náchod 
jsme zkusili i  on-line tělesnou výchovu, věřte, že by-
chom měli své žáky raději ve škole. Pevně doufáme, že 
budou moci přijít do školy alespoň ke konci jara. A už se 
těšíme i na nové prvňáčky, které přivítáme na podzim. 
Bohužel ani ty nemůžeme teď pozvat k zápisu do školy, 
musí je rodiče přihlásit jen on-line.

A jakou školu vám novým žáčkům nabízíme? Školu 
rodinného typu s malým počtem žáků ve třídách, ale se 
samostatnými ročníky v jedné třídě. Třídy jsou výbor-
ně technicky vybaveny. Už od  první třídy vyučujeme 
anglický jazyk a v každém ročníku na něj máme větší 
časovou dotaci. Spolupracujeme mezi třídami, děláme 
projekty. Pracují u  nás šikovné osobní asistentky. Na-
bízíme velký výběr zájmových kroužků se sportovním 
i uměleckým zaměřením a přípravu na přijímací zkouš-
ky. Samozřejmostí jsou výlety, exkurze, sportovní kur-
zy a akce pro rodiče (vánoční besídka, výstava, loučení 

s páťáky). Spolupracujeme s MŠ v Bělovsi (Předškolák, 
Děti čtou dětem, Masopust).

Plně využíváme školní zahradu a  hřiště k  různým 
aktivitám, ale i  o  přestávkách. V  blízkosti školy je les 
a krásná příroda, kam chodí družina v rámci své velmi 
pestré činnosti. Blízko je i dopravní hřiště, na doprav-
ní výchovu klademe velký důraz. Naše škola je nově 
opravená. Doufáme, že si ji předškoláci a jejich rodiče 
budou moci prohlédnout a zároveň se s námi seznámit 
alespoň na konci června na informativní schůzce.

Těšíme se na vás!                        Učitelé ze ZŠ 1. máje elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

přijme pro provoz v Náchodě:

STROJÍRENSKÉHO DĚLNÍKA

KONTAKT:
Ing. Tereza Ilšnerová tel.: 491 446 494, 604 527 636

Ing. Michaela Eimannová tel.: 491 446 490, 604 211 467
personalistika@atas.cz

• požadujeme vyučení
• dvousměnný režim

LISAŘE
• požadujeme vyučení ve strojním oboru
• dvousměnný režim

SOUSTRUŽNÍKA KOVŮ
• požadujeme vyučení ve strojním oboru, znalost obrábění, praxe vítána
• dvousměnný režim

SEŘIZOVAČE
PRO STŘEDISKO NAVIJÁRNA
• požadujeme vyučení ve strojním oboru
• dvousměnný režim

ELEKTROMECHANIKA
• požadujeme vyučení, manuální zručnost
• dvousměnný režim

STROJNÍHO MECHANIKA
PRO STŘEDISKO ÚDRŽBY
• požadujeme vyučení ve strojním oboru, manuální zručnost, samostatnost, 

zkušenosti s opravami strojů, popř. obsluhou obráběcích strojů
• dvousměnný režim

• 5 týdnu dovolené
• příspěvek na stravovaní
• zvýhodněné mobilní tarify
• rekreace na chatě v Krkonoších

• odměny za dárcovství krve
• příspěvek na dětské tábory

a další benefi ty

Nabízíme:

TELEVIZNÍ DOTACE!
*  Montáž nového satelitu u Vás zdarma

*  Karta s Eurosportem do

 Vašeho satelitu za super cenu

*  Nechcete nebo nemůžete mít satelit? 

 Zprovozníme televizi přes internet

Tel.: 778  880  006

D Í V K A E C H A

NASTYA
Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf   

Vůkol zlatavé širé lány: PŠENICE
Jak už název napovídá, dnes bu-

deme ochutnávat pšeničné, dříve 
v Čechách velmi běžné pivo. Postup-
ně však velkovýroba a  socialistické 
plánování prosadily hlavně ležáky 
plzeňského typu a pivo se dělilo pou-
ze na světlé a tmavé. Ne tak u našich 
jižních sousedů, v  Bavorsku, kde 
zůstala tradice výroby Weizenbieru 
stále živá. Můj první zážitek s  pše-
ničným pivem se odehrál v malebné 
Brauerei Karl Apfelböck v městečku 
Simbach poblíž Norimberku. Paneč-
ku, už je to 30 let. Objednali jsme si 
samozřejmě místní pivo, jako světá-
ci. Ve  smetanově nažloutlé neprů-
hledné kapalině plavaly bílé cucky 
pivovarských kvasinek. Snažil jsem 
se hodně, ale kulturní a chuťový šok 
jsem nepřekonal. Nedopil jsem.

Pšeničné pivo je na chuti mírně 
nakyslé, s nižší hořkostí. Chatak-
teristické je aroma banánu a hře-
bíčku, hustá bílá pěna a  mléčné 
zabarvení. Je osvěžující zejména 
v  letních měsících. Oblíbenou 
variantou pšeničného piva je tzv. 
Berliner Weise. Jedná se o  suchá 
a  velmi kyselá piva ochucená 
ovocem. Laktobacily používané 
v poslední fázi kvašení se špatně 
snáší s  chmelem, takže typickou 
hořkost nečekejme. Výsledek je 
chutí blíže perlivému vínu. Pro 
mě zatím neznámou variantou je 
belgický styl Witbier, kořeněné 
pivo s  příchutí koriandru a  po-
merančové kůry a velmi se těším, 
až se ho některý z malých pivova-
rů rozhodne zkusit.

K  obnovené popularitě pšenič-
ného piva přispěl nepochybně ná-
chodský Primátor se svým produk-
tem Weizen. O  jeho kvalitě svědčí 
řada tuzemských i  mezinárodních 
ocenění včetně prestižní World 
Beer Award z  Londýna. Pivovar 
Bakovský uvařil lehoučkou pšenič-
nou jedenáctku Zlatá kráva a 12° sv. 
Jana Nepomuckého. V  Clocku ex-
perimentovali ve  spolupráci s  Hop 
Products a výsledkem je Brut IPA, 
velmi suchá a aromatická pšeničná 
15ka.

To všechno jsme pro Vás ochut-
nali a vyzkoušeli v 1. náchodské pi-
votéce a budeme stále rozšiřovat, ať 
už klasický weizen nebo i  „kyselá-
če“, pro větší rozmanitost a pestrost. 
Jen tak si každý přijde na své.


