Příští Echo vychází 9. dubna 2021

sef
dil Jo k
naro ý histori el.
h
c
e
n
at
ck
Dola rozene a spisov
b
se v
796 , první o ký kněz
1
a
lic
ík
bn
2. du mír Ludv skokato
m
li
Mys dska, ří
o
Nách

Ročník 28 / číslo 7 / 2. dubna 2021

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 i vzdáleně, na nových projektech.

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

BURGER Italská Pizza

Kompletní MENU najdete na Www.hotel-hynek.cz

Objednávky 491 426 752

Každý den od 15hodin

PRONÁJEM/PRODEJ

Hledáme spolehlivého distributora novin
ECHO pro Červený Kostelec – LHOTA.
Více info na tel. 602 103 775

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

Krásné prožití velikonočních
svátků v rámci okresu
a bez pomlázky, s vínem
v ruce a nadějí v srdci přeje

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

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Odešla jsi, jak si to osud přál
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud
jen bolest nedá zapomenout.

Dne 9.dubna 2021 uplyne 10 smutných let,
kdy nás navždy opustila milovaná manželka,
maminka, sestra a švagrová,

paní IVANA SEIDLOVÁ
(roz. Kosinková) z Červeného Kostelce
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte ji s námi tichou vzpomínku.
S úctou, láskou a se smutkem v očích vzpomíná
manžel Jiří, syn Aleš s Petrou, syn Jaroslav s Kateřinou
a vnoučata Tomáš, Maxmilián a Viktorie.

VZPOMÍNKA
Dne 9. dubna uplynou dva roky, kdy nás navždy opustila

paní Marie Formanová
z Dolní Radechové
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina

Zemřel krajský zastupitel a starosta
Meziměstí Pavel Hečko
Po těžké nemoci zemřel v noci
z 23. na 24. března krajský zastupitel, bývalý radní kraje a starosta Meziměstí Pavel Hečko. Bylo mu 54 let.
Pavel Hečko přes dvě desetiletí působil v samosprávě Meziměstí
na Broumovsku, kde od roku 2003
pracoval jako místostarosta a od roku
2018 jako starosta. V letech 2016 až

2020 byl členem Rady Královéhradeckého kraje, kde měl na starost gesci regionálního rozvoje, cestovního
ruch, evropských grantů a dotací.
„Jménem rady Královéhradeckého
kraje chci vyjádřit soustrast rodině
a blízkým Pavla Hečka. Pavla jsem
měl možnost během posledních čtyř let
poznat jako velmi pracovitého člověka,
který žil regionem a významnou měrou se podílel na rozvoji Královéhradeckého kraje. Vždy prosazoval zájmy
místních samospráv a jejich představitelů, kterým dobře rozuměl i díky
tomu, že sám působil jako starosta.
Pro mě osobně odchod Pavla Hečka
znamená ztrátu člověka, který bude
obrovsky chybět nejen ve veřejném životě, ale především všem, kteří ho znali,“ sdělil hejtman Martin Červíček.

Zemřela lyžařská legenda z Machova
V úterý 23. března 2021 ve věku
nedožitých 92 let skonala nad ránem
v kruhu rodinném legenda podkrkonošského lyžování pan Stanislav Jirásek
z Machova. Celý svůj dlouhý život zasvětil lyžování.
Největší úspěchy slavil v padesátých
a šedesátých letech ve čtyřkombinaci

(sjezd, slalom, skok a běh) a později
v závodě sdruženém a běhu, ve kterém byl v kategorii nad 35 let na třetím
a šestém místě na Mistrovství ČSSR
v závodě na 50 km – Hančově memoriálu. Za 65 let trenérské činnosti naučil
několik stovek dětí běhat i skákat na lyžích. Několik jeho svěřenců se stalo
i reprezentanty České republiky. Coby
běžecký rozhodčí a rozhodčí stylu byl
aktivní ještě ve svých 89 letech.
Za svůj příkladný fair play čin při závodě na 70 km Po hřebenech Krkonoš
obdržel od tehdy Československého
Olympijského výboru Čestné uznání
a před pěti lety Zlatou korunu Královéhradeckého kraje za dlouholetou činnost s mládeží.
RENÉ HERZÁN

Nové náchodské pavilony budou
do léta plně vybavené
Královéhradecký kraj pokračuje
v pořizování moderního vybavení pro
dva nové pavilony Oblastní nemocnice Náchod. Celková hodnota všech
pořízených zdravotnických technologií
bude zhruba 200 milionů korun bez
DPH.
Na svém posledním březnovém jednání schválila krajská rada vyhlášení
veřejných zakázek na pořízení vrtaček,
pohybových přístrojů, kolenních motorových dlah, sterilizátorů, pojízdných
sedaček, ultrazvuků, systému spánkové

terapie, pojízdného dialyzačního přístroje, monitoru vitálních funkcí a dalšího vybavení v celkové předpokládané
hodnotě přes 15 milionů korun bez
daně.
Do nemocnice již kraj pořídil například světla do operačních sálů, monitorovací systém životních funkcí, zařízení
pro provoz centrální sterilizace, sprchové panely s dezinfekcí, rentgen, plicní
ventilátory, bariatrická lůžka, novorozenecká vyhřívaná lůžka, kojenecké
a dětské postýlky nebo porodní postele.

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Oblastní charita Náchod

zajišťujeme terénní
pečovatelskou službu
v Náchodě
a jejím širokém okolí.
Nabízíme pomoc
při hygieně, dovoz
a podání obědů,
pomoc při přípravě
a podání stravy, běžné
úklidy, nákupy a jiné
činnosti.

Služby poskytujeme
7dnů v týdnu.
Více informací získáte
na tel: 605401713
nebo osobně na
adrese CHPS,
Denisovo nábřeží 665,
Náchod
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Tel. 602 103 775

info: 777 602 884
www.realityeu.com
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Prvorepubliková vila s bohatou historií po původním zakladateli rekreační lesní oblasti Kersko.
Dipozice: 1.NP vstupní hala se zimní zahradou,
jednací sál, jednací salón, jídelna, šatna, pracovna. 2.NP otevřená terasa nad zimní zahradou
5 apartmánů se sociálním zázemím a technickými
prostory, 3NP vestavné podkroví, připravený proCena: info v RK stor 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

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz čtenáře:
Jsem rozvedený a mám dvě děti, které ke mně jezdí na víkendy,
bydlíme v různých okresech. Mohu se v současné době uzavřených okresů stýkat s dětmi a jet pro ně domů?
Odpověď:
Vláda stanovila ve svém opatření z 18. 3. 2021 výjimku pro zákaz pohybu, která se týká zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování osobního
styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem. Rodiče jsou tak nadále
oprávněni i povinni dodržovat veškerá rozhodnutí týkající se dětí, a to jak rozsudků
o střídavé péči, tak rozsudků o určení styku rodiče s dítětem. Totéž platí i pro rodiče, kteří žádný rozsudek o péči o děti nemají a jednají jen na základě mimosoudní
dohody.
Budete-li při cestování překračovat hranice okresu, je potřeba mít vyplněné v tomto
smyslu čestné prohlášení (uveřejněné na stránkách vlády na internetu). Pokud je péče
o děti určena rozsudkem, nebude od věci si vzít i kopii takového rozsudku.
JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat sestře Jaroslavě Nýčové z náchodské nemocnice, oddělení ORL.
Byla jsem narychlo hospitalizovaná
a operovaná. Paní Nýčová byla ke
mně (a i ostatním pacientům) moc
hodná a všímavá. Děkuji Vám ještě
jednou moc.
Vlasta Formanová

Jak předcházet
škodám
Rada kraje schválila členy nové
komise k problematice výskytu vlka
na území Královéhradeckého kraje.
Mezi deseti členy komise v dubnu
poprvé zasednou například zástupci svazu chovatelů, ministerstva zemědělství nebo agentury ochrany
přírody a krajiny.
„Komise má za úkol najít způsoby, jak zabránit škodám v souladu s
právní ochranou, již vlci jako zvláště chránění živočichové mají. Každý
nový útok spory vyostřuje a přibývá
hlasů, které volají po odstřelu vlků.
To je extrémní řešení, které není
v souladu s ochrannou přírody. Současně je ale třeba myslet na chovatele
a finanční i citové ztráty, které jim
útoky vlků způsobují,“ uvedl náměstek Pavel Bělobrádek.

Sázka na schopnosti obyvatel regionů Červeného
Kostelce a Rtyně v Podkrkonoší se vyplatila
Když v roce 1988 koupil nizozemský občan Hillebrand Boltjes na úvěr
první ohýbací stroj, začal se psát příběh, který ovlivnil stovky lidských
osudů v našem regionu. Na stroji
sám ohýbal trubky/profily a díky tvrdé práci se dostavily výsledky a další
zakázky. H. Boltjes uvažoval, jak dále
pokračovat ve vývoji a výrobě poptávaných produktů. Když se počátkem
90. let otevřel celý evropský trh, rozhodl se vsadit na strojírenskou tradici
Československa a schopnosti českých
strojařů. V roce 1991 se v centru
Červeného Kostelce, v tzv. ozubárně,
v pronájmu a s prvními zaměstnanci
začala psát další, česká kapitola příběhu.
Přibývali zakázky i zaměstnanci
a prostory nestačily. V roce 1998 byla
v tehdejší zemědělské oblasti Lhota
za Červeným Kostelcem vybudována
první část průmyslové haly, a tím byl
položen základ současné průmyslové
zóny.
Prudký rozmach pokračoval, a tak
se v roce 2003 firma rozrostla o další halu a paralelně s organizačními
změnami byly realizovány investice
do zvyšování znalostí zaměstnanců
a modernizace strojního vybavení.
Dnes je Boltjes Group dodavate-

lem předních společností v automobilovém a zdravotnickém průmyslu,
dále v oblasti tepelné, chladící a sanitární techniky v celé EU. Podnik
vyrábí podsestavy pro zdravotnický
průmysl, jako jsou například komponenty pro nemocniční lůžka či vozíky pro invalidy. Pro automobilový
průmysl Boltjes Group vyrábí mimo
jiné komponenty pro nejmodernější
chladicí systémy a platformy elektromobilů. Samostatnou kapitolou
jsou trubkové komponenty do rámů
motocyklů BMW. Cílovými zákazníky jsou BMW, Bosch Group, Volkswagen, Audi, Rolls-Royce, Tesla, Mini
Cooper, DAF, Scania, Geberit, Linet
a další.
Logistika je zajištěna skladovým
pokrytím napříč EU. Prodejní centrály jsou umístěny v České Republice a Nizozemsku. Tým Boltjes Group
čítá cca 100 kmenových zaměstnanců, další spolupracují s podnikem
externě. Podnik má značné portfolio
dodavatelů v ČR a je aktivním sponzorem v oblasti zdravotnictví, dětských a dalších aktivit.
Lze tedy konstatovat, že: Sázka
na schopnosti obyvatel regionů Červeného Kostelce a Rtyně v Podkrkonoší se vyplatila!

Vyjádření starosty města Nového Města nad Metují
při jednání Zastupitelstva města dne 18. 3. 2021
Vážené zastupitelky a zastupitelé,
dovoluji si vás informovat o soudních
sporech na ochranu osobnosti, které
proti mně vedli inženýr Václav Zilvar
a Miroslav Hofmann.
Na základě žalob podaných panem
Miroslavem Hofmannem a Ing. Václavem Zilvarem jsem byl žalován
ve věci ochrany osobnosti. Oba
soudní spory jsou v současné době
ukončeny tak, že z jejich strany došlo
ke zpětvzetí podaných žalob.
Soudní spor vedený proti mně panem Hofmannem a inženýrem Zilvarem se týkal mého článku s názvem
„Jidášův groš? Výzva přípravnému
výboru pro místní referendum“, publikovaném v novinách Echo dne 10.
srpna 2018, kterým jsem reagoval

na útočné články z Přípravného výboru, které byly zveřejněny v novinách Echo. Dále se týkal „Vyjádření
starosty města Nové Město nad Metují Petra Hableho předneseného při
jednání Zastupitelstva města 20. 9.
2018“, následně distribuovaného spolu s novinami Echo a uveřejněného
na webových stránkách města.
Miroslav Hofmann několik dní
před ústním jednáním před Okresním soudem vzal svoji žalobu zpět
a následně byla mezi námi uzavřena dohoda o smírném řešení sporu,
na jejímž základě Miroslav Hofmann
uhradil jak své, tak i mé náklady
soudního řízení.
V žalobě inženýra Zilvara proti
mé osobě bylo Okresním soudem

v Náchodě ve věci rozhodnuto tak,
že podaná žaloba byla soudem jednoznačně zamítnuta. Proti rozsudku
Okresního soudu v Náchodě podal
inženýr Zilvar odvolání. Ještě před
konáním ústního jednání před odvolacím Krajským soudem v Hradci
Králové vzal inženýr Zilvar svoji žalobu zpět s tím, že uhradí mé soudní náklady. Pro mne byl spor velice
nepříjemnou, dlouhodobou a hlavně
vysilující záležitostí.
Doufám, že útoky těchto dvou
pánů vůči mé osobě již nebudou pokračovat. Čas ukáže, zda se toto mé
očekávání naplní, či nikoliv.
Petr Hable,
starosta města
Nové Město nad Metují
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Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

! !$
 # $ # $
$    
  " $
   $ 


 $ % 
!&
 ! ! ! $!

#   
 !
   !
"  

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

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

POSPÍCHAL S.R.O.
Jarní 22,
460 01 Jablonec nad Nisou

ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ
PÁS S POSYPEM

TOP PV 42

99 Kč/m2

NÁCHOD
491 421 787, email: nachod@pospichal-strechy.cz
ÚPICE
499 881 189, email: upice@pospichal-strechy.cz
www.pospichal-strechy.cz
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TEL. 777 24 86 24

TAKOVÁTO KŘESLA

ŠKOLNÍ POTŘEBY

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

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

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

MV č.34/2016 Sb.

NĚMČINA překlady a kurzy
tel. 603 440 969

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

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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www.novinyecho.cz
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facebook: Echo - noviny náchodského regionu
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LUKÁŠ NĚMEC
Bezděkov n. M. 154
IČO 73644102
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VOLEJTE

605 957 399

PO DOHODĚ MOŽNÉ I S OBSLUHOU

450 Kč
+ VRATNÁ
KAUCE

www.gatenachod.cz

Sociální demokracie
v Královéhradeckém
kraji posílá do voleb
těžký kalibr
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PALIVA

KVALITNÍ
DIGITÁLNÍ VÁHA
POCTIVÁ MÍRA

NOVÁ

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod

OLVAN PALIVA Náchod

e-mail : paliva@olvan.cz

Sortiment: dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

I
I

Běloveská 237, 547 01 Náchod

www.olvanpaliva.cz

Volejte:
775 720 820
491 428 594

Ve čtvrtek 25. března v podvečer se uskutečnilo jednání Královéhradecké krajské konference ČSSD. Předsedou Krajského
předsednictva byl na další dva
roky se stoprocentní podporou
zvolen Jan Birke, který ve volbě
neměl protikandidáta. Jan Birke
byl také zvolen lídrem kandidátky
pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Kandidátka je složena z osobností nejen z ČSSD, ale i z dalších
úspěšných komunálních a krajských politiků jako např. Jiří Štěpán, František Mencl nebo Hana
Masáková, starostka Kopidlna
a Jan Čtvrtečka, místostarosta
Náchoda. Během jednání, které se uskutečnilo online formou,
proběhlo i vystoupení kandidátů
do vedení strany na blížícím se
sjezdu a diskuse, která bude pokračovat v následujících dnech.
Konference se rozhodla uprostřed
předsjezdové debaty žádné nominace nedávat.
(BiJ)

Modernizace dopravního hřiště je v plném proudu
Po více než třiceti letech probíhá modernizace dopravního hřiště
v Náchodě, které bude jedním z mála
takových v celém regionu. V nové
provozní budově dětského dopravního hřiště nebude chybět venkovní
a vnitřní učebna pro 62 osob, občerstvení, sklad pro pomůcky (kola,
odrážedla a koloběžky) a dílna.
V 1. patře pak bude sklad a místnost
s víceúčelovým využitím. Stavba
nové provozní budovy za celkem 22,6
mil. Kč, kterou provádí firma Průmstav Náchod, by měla být dokončena
v srpnu letošního roku.
(Foto: Josef Pepa Voltr)
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SEZNÁMENÍ
*Rozvedený 48/173 hledá ženu na
seznámení, zájem zahrádka, rekreačně kolo, procházky apod. Náchod
a okolí. Tel. 605 915 280

BYTY
*Pronajmu 2+k 70m v Novém
Městě nad Metují v přízemí rodinného domu v blízkosti centra. Nájem 8500 Kč + zálohy
na energie a služby 3500 Kč. Tel.
608941168
*Pronajmu řadový RD 5+1 s garáží
a sklepem v Novém Městě nad Metují. Cena 15000,- + energie. Vratná
kauce! Tel: 732 264 831
*Pronájem bytu v Broumově 1+1,
35 m2, cena 3.800 + služby, tel.
491 521 523

776 622 777

www.realitytichy.cz
* Pronajmu dlouhodobě byt1+0,
Náchod, sídliště U nemocnice,
přízemí. Cena 3500 +energie,
kauce 10000. Volný ihned. Tel.602
411 666
*Pronajmu byt v os.vl. 1+1 48,7 m2
bez balkonu, ul. Jugoslávská, Náchod. Nájem 3 tis. +poplatky 4 tis.
+el. Volný od 1.4. Kauce 9tis. Tel:605
969 301
* Koupím byt v osobním vlastnictví v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Pronajmeme byt 1+1 56 m2 v centru Náchoda, ul. Parkány. Nájem
6.900 + služby. Kauce 3 nájmy. Tel.
733 735 709, 733 131 189
*Pronájem bytu v Broumově 1+1,
35 m2, cena 3.800 + služby, tel.
491 521 523
*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 cenu respektuji dle stavu nemovitosti. Na lokalitě nezáleží!
Nemám problém koupit bytovou
jednotku zatíženou exekucí, insolvencí, věcným břemenem, byt s nájemci. Koupený byt není problém
prodávajícímu zpětně pronajmout
za tržní nájemné. Volejte nebo piště
SMS na tel: +420 608 111 441
* 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

NEMOVITOSTI
*Prodám chatku na Rozkoši za
150000 Kč. Je nutné odvést na vlastní pozemek. Foto na požádání. Bližší
info. po tel. 728 951 232
*Koupím na Policku, Machovsku, Broumovsku rozlehlý pozemek či les. Nebo zajímavou
nemovitost,
např.
chalupu,
hájovnu s pozemkem. Nabídněte, tel: 605 755 027, e-mail:
gaba.hynkova@seznam.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

www.novinyecho.cz
místností. Nájem 6.000 Kč za 40 m2
+ energie. Tel. 733 735 709
*Nabízím do pronájmu zavedenou
stomatologickou ordinaci v České
Skalici na náměstí. Ordinace je kompletně vybavená, bližší info na tel.
604 437 128

PRODÁM
*Prodám téměř nové plechové
disky + pneu (R14) na Š Felicie,
Fabie apod., cena dohodou. Tel.
602 103 775
*Prodám kulaté balíky sena,
uskladněno v hale. 500 Kč balík. Tel
602 959 862
*Prodán krbová kamna zn. Romotop-10 Kw na dřevo s výměníkem +
oběhové čerpadlo, tlakoměr, teploměr, vysavač na popel. Kapacita vytápění - zdroj na 3 radiátory. Vše za
12000,-Kč. V dobrém stavu. Hronov.
Kontakt: 702 603 015
*Nabízíme palivové dřevo štípané
v délkách 25, 33, 40, 50,60 cm, smrk
od 600 Kč/prms, tvrdé od 1100 Kč/
prms. Dále nabízíme možnost štípání vašeho dřeva u vás nebo přímo v
lese do max. průměru kmene 40cm.
Možnost odvozu, kapacita vleku až
20 prms. Telefon 725 071 731
* Prodám suchá smrková polínka 25cm, cena 600,-Kč/sypaný prostorový metr. Nakládka v
ceně. Hronov tel. 602 428 288
*Prodám el. akukamna kachlová
- nová 3kwh. Červ. Kostelec tel.608
414 664

KOUPÍM
*Koupím řády a vyznamenání. Též
socialistické. Tel. 608420808
*Koupím zlaté a stříbrné mince
šperky, hodinky, diskrétnost zaručena. Respektuji vaše ceny. Tel. 603 16
44 85
*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
*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
*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
* Hodinář, sběratel koupi hodinky Prim, díly na Prim, ciferníky, strojky, pouzdra, ručičky
a jiné. Seriózně zaplatím. Tel:
777311101
*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

e-mail: echo@novinyecho.cz
z období socialismu v jakémkoli stavu. TEL.: 603 549 451
*Koupím staré filmové plakáty a
jiné. TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.:
724 020 858

RŮZNÉ
*Digitalizace VHS a 8mm filmu,
kvalitně. Tel. 606 629 767
*Poradím s řešením paranormálních (anomálních) aktivit v do-

str.

Tel. 602 103 775
mech (bytech). Diskrétně. Vyhledám
geopatogenní zóny ZDARMA. Pouze cestovné. Tel. 774 814 111

AUTO - MOTO
*Koupím staré motorky JAWA,
ČZ, Velorex, SIMSON a MZ, i
ostatní značky. I nepojízdné. Tel.
776 327 208
*Koupím zachovalou a nepoškozenou stropnici na ŠKODA OCTAVIA Combi I., rok výroby 2001. Tel.
775 220 871.
*Koupím JAWA kývačka, panelka, pérák, pařez, stadion, i ve špatném stavu, s doklady i bez. Tel.
777 222 232

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

Brigáda
Přijmu brigádníky na

zahradnické práce.
(sekání trávy, hrabání,
úklid, terénní úpravy)

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/

Více info na tel.
724 173 560

Vyklízení a likvidace
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Hledáme spolehlivého
distributora novin ECHO
pro Červený Kostelec – LHOTA.
Více info na tel. 602 103 775

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
Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Z

Tel.: 728 386 034
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NABYTEKVAGNER ATLASCZ
Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

LAKOVÁNÍ vypalovanými
plasty včetně fosfátování

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ
VYPALOVANÝMI PLASTY
včetně zinečnatého fosfátování
EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce terénní sociální pracovník / pracovnice
Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
z
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v ČR trvalý pobyt
z
dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
z
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadujeme
z
vyšší odborné vzdělání získané v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní
činnost, charitní a sociální činnost, nebo
z
vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu
z
komunikativnost, schopnost jednat s lidmi, vstřícný přístup k občanům
z
schopnost plánovat, monitorovat
z
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
z
znalost práce na PC
Nabízíme
z
pracovní poměr na dobu neurčitou
z
nástup do pracovního poměru 01.06.2021 nebo dle dohody
z
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (10. platová třída,
po zapracování 11.platová třída)
z
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, indispoziční volno, stravenky, pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy
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 09.04.2021

Koupím vše, co se týká legií
DVYěWRYiYiONDĀHWQLFWYR

TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII
STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

PO

ZĩSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
9<./,'Ì03ĩ'86./(3'ĩ0
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

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

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

www.novinyecho.cz

Tel. 602 103 775

Prodej pneu
a ráfků
za nejlepší ceny

(MOTO, OSOBNÍ,
DODÁVKOVÉ, NÁKLADNÍ,
SPECIÁLNÍ)

Veškeré pneu servisní služby
Opravy pneu
Mechanické opravy
ALU ráfků

AKCE

D
Í
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K
A
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C
H
A

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

ZDARMA

(platí od 20. 3. do 15. 5. 2021)

PNEUSERVIS Jan Isák

Tel. 732 918 500

T. G. Masaryka 140 (naproti čerpací stanice BENZINA), Česká Skalice

Zemřela Mgr. Lydia Baštecká
V úterý 9. března 2021 zemřela
v Náchodě ve věku 72 let po krátké nemoci na koronavirus Lydia Baštecká,
rozená Bašusová, dlouholetá ředitelka
Státního okresního archivu v Náchodě,
významná česká archivářka, regionální
historička, úspěšná manažerka, editorka, moderátorka a nadšená muzikantka.
Lydia Bašusová se narodil 8. srpna
1948 v Praze v intelektuálním prostředí
rodiny s hlubokou křesťanskou a kulturní tradicí. Od dětství byla obklopena duchovní atmosférou. Její otec byl
českobratrský evangelický farář, navíc
politický vězeň z 50. let, matka, učitelka hry na klavír. Po maturitě (1966)
úspěšně vystudovala obor archivnictví
a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
(1966-1971). Jako manželka evangelického kněze nemohla po promoci nalézt zaměstnání ve státních archivech.
Mohla působit jen jako oborová archivářka na generálním ředitelství Závodů
průmyslové chemie (později Unichem)
v Pardubicích v letech 1971-1989. Dvě
léta pak ve SOA Zámrsk (1991-1993).
Následujících dvacet let pak pracovala jako úspěšná ředitelka Státního

okresního archivu v Náchodě. Iniciovala, redigovala a vydávala od r. 1995
zdařilý archivní sborník Stopami dějin
Náchodska (1995-2012, 2014-2015)
a několik supplement, doplňků. Velmi
intenzivně publikovala v odborných
regionálních časopisech a sbornících.
Pro Náchodský zpravodaj sepsala v letech 1996-2014 devatenáct tematických
historických seriálů z dějin města. Je
autorkou desítky brožur a knih. Její bibliografie prací pouze z Náchodska vykazuje přes 400 prací za léta 1993-2008.
Je editorkou a spoluautorkou publikace
Náchod (2004), knihy Náchod z edice
Zmizelé Čechy (2009) a spolu se svou
dcerou Barborou Trenčanskou knihy
Broumov (2013) z téže edice. Zároveň
je spoluautorkou objemného kompendia Velká encyklopedie osobností Náchoda (spoluautor Václav Sádlo, Náchod
2015). Spoluorganizovala a moderovala
hojně navštěvované literárně hudební
večery a pořady pro náchodskou veřejnost.
V letech 1998 - 2013 byla členkou
Vědecké archivní rady ministra vnitra
ČR, což dokládá uznání jejích archivářských kvalit. Během života získala mno-

há ocenění. Na místní úrovni jí byla
udělena kulturní cena města Náchoda
za rok 2001, na celostátní pak v roce
2008 důležitá medaile Za zásluhy o české archivnictví. Zároveň byla muzikálně talentovaná a hudba ji provázela celý
život, který nebyl nijak lehký a snadný.
Čest její památce.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř

Komu se nelení, tomu se: Jarní speciály
Konec zimy, příroda se probouzí,
tráva se zelená a člověk má hned chuť
na něco nového. A s jarem přichází
velikonoce a potřeba slavit zázrak znovuzrození, nejlépe pivem. S takovou
jarní výzvou se ale každý pivovar vyrovnává po svém.
Pivovar Agent vaří již druhým rokem velikonoční speciál Migula Bavarian Lager 12°. Pivo nese název po olešnickém občanovi, Oskaru Migulovi,
který v roce 1869 založil zdejší pivovar,
který vedl až do své smrti. Pro jeho
výrobu byl kromě plzeňského sladu
použit také slad bavorský a vídeňský.
Je čtyřikrát chmelený a dobré dva měsíce odleželý. Výsledkem je pivo s jemně karamelovou chutí s nižší hořkostí,
jemným řízem, plnějším tělem a bohatě
krémovou pěnou.

Pivovar Ovipistán se pro svůj jarní
speciál inspiroval pivním stylem Märzen.
Pivo původně vařené pro Oktoberfest se
navařilo v březnu, na tehdejším konci pivovarské sezóny, než se teploty vyšplhaly
příliš vysoko, a uskladnilo se ve sklepích.
Je sladový, kořeněný, více chmelený a se
slabším tělem. Barva je jantarová. Někdy se používá i trochu nakouřeného
sladu pro více kořeněnou chuť. Chmel
dokresluje celkovou vyváženost piva,
proto je charakteristické hlavně jemnou
chutí s tóny po čerstvě upečeném chlebu,
oříšcích, karamelkách, sladové sladkosti
a špetce koření. Závěr je pak sušší díky
vysokému stupni prokvašení.
Zcela jiný přístup zaujali v pivovaru
Bakovský. Svou osvědčenou recepturu
na dvanácku osvěžili novým přístupem a namísto spodního nechali kvasit



svrchně za pomoci amerických kvasnic
při 20°C. Výsledný velikonoční speciál
je velmi osvěžující a aromatický, zárověn
si zachovává plnost původní dvanáctky.
Že by nový styl českého ejlu ČAPA?
Kde se vůbec vzala tradice pití zeleného piva? Možná je to snahou nakopírovat oslavy svátku sv.Patrika na zelený
čtvrek. V roce 2006 pivovar Starobrno
začal s masivní výrobou a mediální
kampaní zeleného piva barveného výluhem ze směsi bylin a už v roce 2012
dostal pokutu 50 tisíc za klamavou reklamu. Pivo získávalo barvu díky barvivu E133, brilantní modř, obsaženou v likéru Blue Curacao. Sám jsem viděl pár
opravdu zelených speciálů, barvených
porůznu konopím nebo kopřivou. Jejich
barva však místo jarní louky připomíná
letní bažinu. Chce to odvahu.
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mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf
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Náchodu se otevírají nové
možnosti v lázních Běloves
Město Náchod dlouhodobě usiluje o obnovení lázeňství v místní části Běloves.
S ohledem na složité majetkové poměry v původních lázních se v roce 2015 rozhodlo vedení města jít svou vlastní cestou. Následovaly investice do vlastních vrtů
minerální vody a od roku 2019 jsou veřejnosti k dispozici nová pítka se zázemím
vily Komenský a promenádou v Malých lázních Běloves. V témže roce se do obnovy
zapojil také nový vlastník objektů a pozemků v místě původních lázní – Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. – po mnoha letech společnost působící v oboru a seriózní partner pro případnou spolupráci. Bohužel již více než rok trvající pandemie Covid-19
se nepříznivě projevila také v tomto sektoru. Proto nyní oslovili zástupci akciové
společnosti Priessnitzovy léčebné lázně město Náchod s možností zahájení jednání
o prodeji pozemků o celkové rozloze 25.178 m2 do vlastnictví města Náchoda.
„Současná epidemiologická situace má bohužel negativní dopady i na poskytování
lázeňské péče, proto jsme byli nuceni přehodnotit, a především výrazně omezit, naše
investiční plány,“ upřesnil důvody nabídky prodeje pozemků městu Náchod předseda představenstva společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Michal Gaube.
„Pro město Náchod je to mimořádná příležitost. Historicky jde vlastně o první
reálnou možnost, jak tyto strategické pozemky potřebné pro rozvoj lázeňství dostat do
vlastnictví města. Po tolika letech komplikovaných vlastnických vztahů, kdy se lázně
staly doslova obětí spekulací, se město Náchod konečně může stát vlastníkem a rozhodovat tak o budoucnosti rozvoje celého našeho regionu,“ komentoval aktuální záměr
starosta Jan Birke a dodal: „Do jisté míry mě mrzí, že tato příležitost přichází tzv. na
úkor nuceného omezení investic stávajícího majitele v této složité době, ale samozřejmě tomu rozumím. Vše, na čem jsme se doposud dohodli, bylo bezezbytku splněno,
spolupráce fungovala naprosto korektně. Oceňuji také fakt, že s návrhem řešení jako
první oslovili majitelé právě město.“
Začátkem března se nabídkou odkupu pozemků o celkové rozloze 25.178 m2 do
vlastnictví města Náchoda zabývali náchodští radní a jednomyslně se záměrem
souhlasili. Následovat tak bude vypracování znaleckého posudku a jednání o konkrétních podmínkách prodeje i o případné další formě spolupráce či partnerství při
obnově lázeňství, které „Priessnitze“ nabízejí.
„Nákup areálu do vlastnictví města navíc umožní zapojit do obnovy a rozvoje
lázeňství i historicky známé a osvědčené léčivé zdroje IDA, o které město dlouhodobě
usiluje. Možnost využití původního areálu pro stavbu nových léčebných pavilonů je
tím nejlepším možným řešením. Propojením starých a malých lázní vznikne nová osa
rozvoje lázeňských aktivit, a pokud budou ve vlastnictví města všechny přírodní léčivé
zdroje, půjde o naprosto unikátní transakci, která nemá obdoby v celé České republice,“ dodal místostarosta Jan Čtvrtečka.

  
     

