Příští Echo vychází 8. října 2021
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Restaurace

české regionální noviny

Italská Pizza
Kompletní MENU najdete na

Objednávky 491 426 752

O

www.novinyecho.cz

28 000 výtisků

***

Www.hotel-hynek.cz

Samsung Galaxy A22 LTE

Italská

Margherita - Sugo, mozzarella, rajčata, čerstv
Užij si skvělý mobil s velkou pamětí

Každý den od 15 hodin

Velký 6,5" Super Amoled displej s rozlišením HD+
48 Mpx fotoaparát, velká 5000mAh baterie (až 2HAWAI
dny) - Sugo, mozzarella, dušená šunka, an
Dual SIM, snímač otisků prstů
Zvuk Dolby Atmos a ekvalizéry
128 GB 5.799 Kč

SALAMINO - sugo, mozzarella, pikantní italsk

5.299 Kč

Akce platí do 31.10.2021 nebo vyprodání zásob.

PROSCIUTTTO - sugo, mozzarella, dušená vep

PROSCIUTTO CRUDO - sugo, mozzarella, suš

12 PŘÍSAHA
OBČANSKÉ HNUTÍ

Ing. Libuše Čekanová Ph.D.
4. kandidátka do PS PČR
za Královéhradecký kraj
facebook.com/libusecekanova

Plavci pozor!
Bývalí závodní plavci!! Přijďte
zavzpomínat na legendárního trenéra a plavčíka Zdeňka Mazače
do baru „U Lípy“ na náchodském
Masarykově náměstí. V pondělí
4. 10. 2021 v 19 hodin. PS: Pokud
máte fotky, přineste je sebou. Těšíme se.

Dobré znalosti a poznatky, jak významu zdravých veřejných financí,
vazba a vliv na daňový systém
České republiky, byly uplatňovány
krátce na finančním úřadě. Soustavným vzděláváním a návaznosti teorie s praktiky, dlouhodobě
využívala jako daňová poradkyně
č. 28 KDP ČR. Na FES Univerzita
Pardubice přednášela a aplikovala
znalosti a dovednosti z praxe.

V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
QUATTRO
PRO FORMAGGI
OBČANY - sugo, mozzarella, gor
chce a bude využívat v PS PČR své znalosti, zkušenosti
a poznatky
o veřejných
finan- žampiony, ru
CON FUNGHI
- sugo,
mozzarella,
cích a daňovém systému ČR, ve prospěch
občanů kraje, kteří jsou nespokojeni:
l zejména
s nedostatkem
lékařů,
SPECIALE
- sugo, zubních
mozzarella,
italský pikantn
pediatrů i když Ústava
ČR zaručuje
žampiony,
olivy,prábazalka
vo na bezplatnou zdravotní péči
l hlavně se stavem komunikací vč. nižší
třídy,
nebudují se- sugo,
potřebné
obchvaty,cibule, anglick
MEXICANA
mozzarella,
mezinárodní dopravou přetížených
měst
ANTI
Vegetariana
- sugo,
mozzarella, duše
l s tím,
že chybějí
byty a mateřské
školky
l s pravidly podpory domácí péče
o seniory a osob s handicapem
l s minimální podporou aktivit českých
CREMA
formaggi
spolků,
kteréquattro
jsou přínosné
pro naši- smetana, mo
přírodu.

Don
papa
hynek - ČESKO
smetana, mozzarella, š
PLÁN
PRO
SPRAVEDLIVÉ

ü STÁT NESMÍ ZNOVU ZKLAMAT
ü JEDEN METR NA VŠECHNY
LUCASSO
smetana, STEJNOU
mozzarella, gorgonzola
ü ŠKOLSTVÍ
MUSÍ -NABÍDNOUT
ŠANCI NA ÚSPĚCH
ü ZACHOVÁME DOSTUPNÉ A MODERNÍ
Extra přídav
ZDRAVOTNICTVÍ
ü VČASNÁ
POMOC
SKUTEČNĚ
Ananas,
rajčata,
kukuřice, jalapeňo, žampiony, šp
POTŘEBNÝM
Dušená šunka, kuřecí prsíčka, mozzarella, pikan
ü PRACOVITOST
SE MUSÍ
VYPLATITitalsý sýr Biraghi
Sušená šunka,
gorgonzola,
ü PŘÁTELSKÝ
Krabice AnaFÉROVÝ
pizzu STÁT
ü LEPŠÍ INFASTRUKTURA
Objednávk
PRO LEPŠÍ ŽIVOT
ü HRDÝ DOMOV A NÁŠ NÁRODNÍ ZÁJEM
Zadavatel Libuše Čekanová/Zpracovatel ECHO

Volby
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
PARLAMENTU ČR
8. – 9. října 2021

Zadavatel: MÁLEK & PARTNERS, s. r. o. / Zpracovatel: R36.cz, s. r. o.,
zpracováno z veřejně přístupných zdrojů, webů www.spolu21.cz, www.pavelbelobradek.cz a www.kdu.cz, foto internet

Ročník 28 / číslo 23 / 1. října 2021

SPOLU pro spokojené rodiny,
zdravé životní prostředí a vzdělané děti.
SPOLU pro ekonomicky zdatné Česko.
SPOLU pro právní stát a západní hodnoty.
oty.
SPOLU pro vás.
SPOLU dáme Česko dohromady!

Kompletní kandidátka a volební
program na www.spolu21.cz
Inzerce_Belobradek_160x110.indd 1
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PAV
VEL BĚLO
LOBR
RÁDEK
EK
posslan
nec Parllameentu ČR
Č ,
2. nám
městtek hejtm
mana
14.09.2021 12:43:38

ECHO

www.novinyecho.cz

TICHÁ VZPOMÍNKA

Dne 7. 10. 2021 uplyne jeden smutný rok, kdy nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
děda a praděda pan

Jiří Ulrich
z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku. Zarmoucená rodina

Poděkování za projevenou soustrast
Opožděně, ale stejně upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste se přišli
naposledy rozloučit s panem MVDr. Josefem Bělobrádkem z Náchoda.
Děkujeme za květinové dary i projevy soustrasti písemné i ústní v naší
velké bolesti.
Manželka a synové s rodinami

e-mail: echo@novinyecho.cz

Poděkování
Chtěla bych touto cestou,
ale raději osobně, poděkovat rodině, která mi poskytla
pomoc 11. září tohoto roku
při pádu z kola pod zimním stadionem v Náchodě.
M. Vítková, tel. 775 125 600
Servis a seřízení plastových,
hliníkových oken a dveří
a dřevěnných euro oken
Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.

Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny seniorů
na čtvrteční programy, které se v říjnu uskuteční ve čtvrtek 7.10. od 14
hod. „Podél českých řek - JIZERA, dokumentární film; středa 14.10. od 14
hod. „Pavarotti navždy“ - výběr nezapomenutelných arií; čtvrtek 21.10. od
14 hod. Z cesty po národních parcích na západě USA, připravila promítání
s vyprávěním ing. Jana Kovářová.
Na příští rok je také domluvena řada pobytů v hotelích a penzionech, zájemci se mohou přihlásit do konce října v klubovně Harmonie 2, Náchod, vždy v PO a ČT od 15.30 do 16 hod., kde se ve
stejné době můžete přihlásit i na adventní zájezd 8. 12. do Olomouce.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i nečleny
naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.

Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

Dne 21. září přinesly některé sdělovací prostředky smutnou zprávu,
že zemřel účastník 2. a 3. odboje,
skaut, který byl držitelem nejvyššího skautského vyznamenání, Lubor
Šušlík (1928-2021). Byli jsme přátelé. To naše přátelství začalo podle
vysoce pravdivého přísloví, že teprve v nouzi poznáš skutečného přítele. V roce 1991 prožívalo Okresní
muzeum v Náchodě, jehož jsem
byl tehdy ředitelem, těžké chvíle.
Byl nám snížen rozpočet a my jsme
museli opustit větší část náchodského zámku, kde se tehdy muzeum
nacházelo. Za této situace došlo
ve výstavním sále nově vybudovaného provozního areálu na Dobrošově ke krádeži množství exponátů. Před začínající sezonou zde
zůstaly prázdné vitríny. Věděl jsem,
že Lubor Šušlík vlastní unikátní
sbírku Československá armáda
z roku 1938 v miniaturách (figurky vojáčků, včetně jejich výzbroje
a výstroje). Byla to jeho chlouba,
kterou zejména jako modelář vytvářel desetiletí díky svému talentu,
důvtipu i zručnosti. Zkusil jsem to
s prosbou, zdali by nám na Dobrošov toto svoje unikátní dílo nezapůjčil. Naděje byla mizivá. Naše
záruky byly nedostatečné. Vždyť
Dobrošov tehdy neměl ani automatickou zabezpečovací signalizaci.
Lubor nás tehdy doslova zachránil.
To svoje vojsko, jak s oblibou říkal,
nám zapůjčil. Ale nejenom to. Od té
doby až po dnešní dni tyto exponáty v náchodském muzeu zůstaly
a staly se jeho atrakcí. Kromě toho
Lubor každý rok tuto svou sbírku
rozšiřoval s odůvodněním, že by
ho návštěvníci pomlouvali, že tam
vidí stále stejné věci. Posléze celou
kolekci dnes čítající téměř dva tisíce
položek, muzeu naprosto nezištně
věnoval, ač mu za ni zájemci nabízeli tři čtvrtě milionu korun. Svůj
dar vysvětloval tím, že chce, aby se
z něj potěšilo co nejvíce lidí a aby se
vrátila úcta k naší armádě, jaká panovala v době první republiky, kdy

byl jeho tatínek, bývalý ruský legionář, jejím důstojníkem.
Své vlastenectví bral Lubor skutečně vážně. Právě za tyto jeho
postoje mu za nacistů a pak za komunistů hrozil trest smrti. Když
v tom prvním případě rozsudku
vynesenému v Olomouci šťastnou shodou okolností unikl, stačil
se ještě v květnových dnech 1945
zúčastnit bojů o pražský rozhlas.
Mnozí z nás jej v posledních letech
máme v paměti ze záběrů televize,
jak před rozhlasem drží čestnou
stráž. Méně známé ovšem už je, že
Lubor se z vlasteneckých pohnutek
stavěl proti politikům a jejich stranám i dnes, když se jim třeba v některých médiích dostávalo nezasloužené pozornosti. K vlastenectví
vychovával i mladé skauty.
Lubor miloval život. Rád poznával krásy tohoto světa, ať již jako
průvodce (ovládal 5 cizích jazyků)
nebo jako turista. Například když
mu bylo hodně přes osmdesát,
procestoval celou jihoamerickou
Patagonii či jižní Afriku. Sám byl
nesmírně skromný. Když jsem ho
pozval na oslavu svých sedmdesátin, říkal mně, ať si s ním nedělám
starosti, že u mě může přespat klidně na zemi ve spacáku. A to už mu
přitom bylo devadesát let. Byl to
v pravdě vzácný člověk. Mnohým
z nás bude citelně chybět.
Václav Sádlo

IP
EU - T

info: 777 602 884
www.realityeu.com
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Chata na zajímavém oblíbeném
místě u lesa na Kramolně. Jedná se
o zděnou, udržovanou chatku se skleníkem umístěnou na okraji rekreační zóny.
Objekt je vybaven v suterénu koupelnou
Cena: 1 590 000,- Kč a splachovacím wc.

Prodej prvorepublikové vily v rekreační lesní oblasti Kersko..................................................... info v RK
Prodej rozhledny na vrcholu Černé hory, zajímavá investice........................................... 25 000 000,- Kč
Menší pozemek se stavbou chalupy nedaleko města Náchoda na Babí............................... 1 590 000,- Kč
Prodej pozemku ke komerční výstavbě ve Vysokém Mýtě............................................... 1 690 000,- Kč
Pronájem komerčních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny............................10 000,- Kč/měs.

Právní poradna Dity Vávrové
Milostivé léto pro dlužníky státních institucí – 1. část

Senior klub zve na říjnové akce

Vzpomínka na Lubora Šušlíka

str.

Tel. 602 103 775

Dále opravy kování, promazání, seřízení,
výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

Kontakt: +420 773 113 133
E-mail:
servisokendveri@seznam.cz
https://servisokendveri.webnode.cz/

Od 28. října 2021 startuje tříměsíční možnost dlužníků skoncovat se
svými dluhy vůči některým věřitelům. Jedná se výhradně o závazky, které
jsou již vymáhány prostřednictvím exekuce (exekutora). Nesplacené částky během let narostly několikanásobně oproti původnímu dluhu a do 28.
ledna 2022 bude možné tyto závazky za určitých podmínek vymazat.
Podmínkou pro upuštění od vymáhání tzv. příslušenství pohledávek (úroky, náklady soudního řízení a náklady exekuce) bude zaplacení jistiny (původního
dluhu) a dále uhrazení částky 900,-Kč exekutorovi jako nákladů exekuce.
Mezi tyto věřitele patří veřejnoprávní subjekty, např. stát – ČR, města, obce, zdravotní
pojišťovny, OSSZ, dopravní podniky nebo třeba ČEZ. Může se jednat o nesplacené nájemné, zdravotní pojištění, pokuty za jízdu na černo apod. Dlužník však nesmí být v oddlužení
(insolvenci).
Milostivé léto tak představuje jedinečnou možnost pro dlužníky jak se vymanit i z mnohaletých exekucí. V příštím vydání Echa uvedu konkrétní návod, jak má dlužník postupovat.
JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz

Pozemky pro obchvat – jaká je skutečnost
V Echu 21/2021 Ing. Josef Pozděna, CSc. Publikoval text s názvem
„Prodej pozemků pro obchvat“,
ve kterých napadá mě a Jana Birke. Je třeba některé věci vysvětlit
a uvést na pravou míru. Ve svém
dopisu odkazoval na moje výroky
z médií. Zde je třeba upřesnit, že je
nutno nevytrhávat věty z kontextu a uvést vše. Doplňuji moje věty
z článku předcházející uvedené citaci, které pisatel vypustil: „Demolice se dotkne několika rodinných
domů.“ „Lidé tady vědí, že se obchvat plánuje, proto se třeba stalo,
že postavili dům, ale ten jim nebyl
zkolaudován. Jsou to věci nepříjemné a budeme se snažit najít finanční
prostředky a snížit negativa.“ Jak je
zřejmé, jedná se o případy, kdy mají
lidé přijít o střechu nad hlavou,
nikoli o vlastníky všech pozemHostinec Na Králíku, Zblov 19
Vás srdečně zve na:

KRÁLÍČÍ HODY

v sobotu 9. října
a v neděli 10. října 2021

POSVÍCENÍ

v sobotu 30. října
a v neděli 31. října 2021

SVATOMARTINSKÉ HUSY
(husy pouze na objednávku)
v sobotu 13. listopadu
a v neděli 14. listopadu
Tel. 491 452 262, 776 006 026
Podrobnosti
na www.hostinecnakraliku.cz

SLEVA

20%
Pro rodiny
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 12. 2021

ků. Proto Ing. Pozděna, CSc. čekal
na naše zaklepání marně. Považuji
za velmi nekorektní, že publikoval,
přes toto moje vysvětlení, veřejně
text, který evidentně komolí obsah
a smysl mého výroku z médií.
Za nutné považuji vysvětlit i rozdíl
mezi státní správou a samosprávou.
Ve správním řízení, rozhodují správní orgány (úředníci). Proti jejich
rozhodnutí je možnost se odvolat
k nadřízeným úřadům. Naopak samospráva, která je volená (politici),
do nich zasahovat nesmí. Bylo by to
nezákonné. Tak ani já, jako náměstek
hejtmana pro zemědělství nejsem
úředníkem Krajského úřadu a nejsem odpovědný za jejich rozhodnutí. Nadřízeným jim je ředitelka KÚ,
moje role je tedy zcela odlišná. Odmítám tvrzení, které si autor článku
vymyslel, že jsme se vyjádřili, že vše

„bylo v pořádku.“ Pouze jsem se mu
snažil vysvětlit, že není rolí mojí, ani
pana starosty Birke, do těchto úkonů
zasahovat a posuzovat je.
Pokud chtěl pan Ing. Josef Pozděna, CSc. dosáhnout jiného výsledku
jednání s ŘSD, pak cestou bylo, vyvolat jednání např. s městem Náchod o možnosti jiného řešení při
výkupu pozemků. Jelikož se nejednalo o domy, ale půdu, aktivitu měl
vyvinout majitel pozemku. Tak, jak
to učinili mnozí jiní. Jeho nám směřovaný dopis byl ale jiný žánr. Město
nemůže udělat cokoli, ne vše je možné. Ale dobrá vůle v odůvodněných
případech zde je a vedení Náchoda,
v čele s panem starostou Birke, to
jasně prokázalo. Pak by nemusely
vznikat zbytečné články, které manipulují s fakty a vysvětlující reakce.
Pavel Bělobrádek

Zásady etického kodexu asi neznají
Myslím si, že je vždy velice dobré,
když si čtenáři mohou udělat svůj
vlastní názor nad uveřejněnými
články, a k tomu je vždy zapotřebí
slyšet obě strany. Dovolím si tedy
ke stanovisku vedení města Nové
Město nad Metují (ECHO č. 20 str.
2) uvést několik poznámek. Slova
vedení města o demokracii, která se
neumí bránit? Samozřejmě se umí
bránit, ovšem lháři a intrikáři to mají
složitější, když se proti pravdě musí
bránit další lží a intrikami. Svým
vyjádřením se vedení města pouze
snaží napadat a podrývat autoritu
demokracie. Co se dá také očekávat
od úřadu, který je řízen tajemníkem
figurujícím ve svazcích STB pod
krycím jménem „SPRÁVCE“. Právě
on společně se starostou a ředitelem
Hladíkem sehráli to slavné „Tyčovo“
divadlo, kdy se mi na zastupitelstvu
vysmívali, uráželi a ponižovali. A zastupitelé? Ti tam pouze seděli a mlčky tomuto představení přihlíželi.
Třešničkou na dortu zmiňovaného stanoviska byl závěr, kdy si vedení
města přeje více takových slušných
úředníků, jako je pan Balcar. Cituji:
„Kéž by zde takových bylo víc než
těch, kteří umí pouze plivat své jedovaté sliny pomluv a zneužívat tak

demokracii, která se těmto atakům
neumí moc bránit“.
Při čtení tohoto odstavce jsem si
vzpomněl na tu památeční hlášku
Karola Poláka při vítězství východoněmeckého sprintera Manfreda Cocota. Jak komentuje on našeho slušného pana Balcara „Bodaj by sme
mali aj my viac takýchto Balcarou“.
V článku pana Balcara uveřejněném tentýž den v novinách ECHO
pod názvem “Kde jsou hranice
svobody slova? Aneb k otázce novinářské etiky“. Abych pravdu řekl,
byl jsem na reakci pana Balcara
na můj předcházející článek ze dne
20.8.2021 opravdu zvědav. Jestli je
opravdu tak slušný, nebo pouze poslušný.
Úředník, kterým pan Balcar je, by
se podle mého názoru měl řídit základními zásadami etického kodexu,
vydaného pro státní úředníky a zaměstnance státní správy s účinnosti
od 9.5.2012.
Cituji:
Článek 3 Profesionalita
(3) Ve vztahu k veřejnosti jedná
úředník a zaměstnanec veřejné správy
s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.
(pokračování na straně 7)

ECHO

www.novinyecho.cz

MV č.34/2016 Sb.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel. 602 103 775

str.
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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

Výběrové řízení na pozici

účetní obce
Obec Žďárky vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici účetní obce
Místo výkonu práce: Obecní úřad Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky

Náplň práce:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Správce rozpočtu
Kompletní vedení účetnictví
Vedení a účtování mzdové agendy
Daňová agenda
Vypracování a podávání daňových přiznání
Fakturace
Evidence majetku, závazků a pohledávek obce
Inventarizace majetku
Zpracování statistických výkazů
Zajišťování platebního styku s bankou
Další administrativní práce na obecním úřadě

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

Podmínky:

l Nástup dle dohody
l Pracovní poměr na plný, případně částečný úvazek
l Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, osobní příplatek
l 5 týdnů dovolené
l Průběžné vzdělávání
Ostatní požadavky, předpoklady a záležitosti písemné přihlášky naleznete na adrese:
www.obeczdarky.cz/uredni-deska. Další informace poskytne starosta obce.
Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy
„Výběrové řízení účetní – neotvírat“ mohou zájemci zaslat poštou nebo podat osobně
na adresu: Obecní úřad Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky do 15. 09. 2021.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení,
popř. od něj ustoupit či toto výběrové řízení zrušit.

Kontakty na obecní úřad: tel.: 491 483 272, 724 179 774
Ing. Vladimír Jerman starosta obce

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

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

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

• Výborné platové
podmínky
• Práce ve stabilním
a slušném kolektivu

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

Společnost

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

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

závod 10, Odborářská 118, Broumov
přijme

CHEMIKA / CHEMIČKU
Požadujeme:
SŠ vzdělání s maturitou v oboru chemie,
uživatelská znalost práce na PC, aktivní přístup,
zodpovědnost, odpovídající zdravotní stav
Nabízíme:
práci na hlavní pracovní poměr
zázemí stabilní prosperující společnosti
možnost profesního růstu a seberealizace
motivující mzdové ohodnocení
příspěvky na stravování, dovolenou navíc
Nástup od 1.10.2021
Mzda od 28 000 Kč
(dle vzdělání a praxe)
Splňujete-li uvedené podmínky, zašlete stručný životopis
na adresu jaskova.br@koh-i-noor.cz
příp. tel. +420 491 509 211.

• Stříhání a trimování psů
• Dentální hygiena psů
• Pravidelný servis
• Výhodné balíčky
psisalonusimony.cz
psisalonusimony@gmail.cz
Bratří Čapků 191, Nové Město nad Metují
Tel: 777 333 898

ECHO
K

k
v
ě
t
i
n
o
v
é

O
U
P
Í
M

www.novinyecho.cz

Tel. 777 24 86 24

s
t
ě
n
y

takováto křesla

školní potřeby

str.

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Oslavy 100 let Sokola Starkoč se vydařily
Ve dnech 16. – 18. 9. 2021 se
v sokolovně ve Starkoči konaly o rok
odložené oslavy u příležitosti 100 let
existence Sokola. Již od čtvrtka měli
návštěvníci možnost si prohlédnout
výstavu, na které byly k vidění dokumenty ze vzniku tělovýchovné jednoty, stavby sokolovny z roku 1939, medaile, poháry, výsledky všech soutěží.
Současně zde byly i další dokumenty
a fotografie ze sletových vystoupení,
divadelních představení, maškarních
rejů. Nechyběly ani snímky z Pochodů
po stopách bojů roku 1866. Oslavy vyvrcholily v sobotu 18. 9. 2021 slavnostním zasedáním a následnou taneční
zábavou. Podle zápisů v návštěvní
knize se oslav zúčastnilo celkem 170
současných či bývalých členů.
Slavnostního zasedání se účastnili
čestní hosté – Mgr. Kristýna Kubínová, starostka a paní Hana Kopecká,
předsedkyně OS ČUS Náchod. Velikou radost pak přinesla účast těch
nejstarších pamětníků a členů Sokola pana Josefa Liharta (95 let), paní
Růženy Pristačové (89 let) a pana
Jaroslava Víta (86 let). Výroční zprávu přednesl pan Jaroslav Rufer. V ní
zdokumentoval a zhodnotil činnost

Sokola Starkoč od jeho vzniku v roce
1920 až po současnost. Následně bylo
vyznamenáno od OS ČUS Náchod 6
členů za významnou dlouhodobou
a obětavou činnost a poté obdrželo
poděkování 60 členů Sokola Starkoč.
Oslavy byly zakončeny taneční zába-
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vou. Poděkování určitě náleží všem,
kteří se podíleli na přípravách oslav.
Co popřát Sokolu Starkoč do dalších let? Minimálně dalších 100 let
existence, ale hlavně dost obětavých
dobrovolníků, kteří naváží na odkazy
svých předchůdců. Eva Vavřinová

Paní Hana Kopecká, předsedkyně OS ČUS Náchod, předává děkovný list
nejstarším členům Sokola panu Josefu Linhartovi 95 let a paní Růženě
Pristačové 89 let.

Na základní škole na Babí začal nový školní rok
Začal nový školní rok a do lavic se
vrátili naši žáčci, ke kterým se v doprovodu rodičů přidali prvňáčci. Pro
každého prvňáčka byly připraveny
drobné dárky a již první den si mohli
vyzkoušet práci s interaktivní tabulí.
Vzhledem ke krásnému počasí trávíme stále hodně času venku. Velká
přestávka určená k protažení probíhá
vždy na školním hřišti. S družinou
se denně vypravujeme do lesa, kde
si děti staví domky z roští. Některé se
na Babí dědí už několik let. Doba je
stále trochu nejistá, my jsme ale optimisté a věříme v dobrý vývoj. Kroužky, které jsme pro žáky připravili,
začínají v říjnu a my se těšíme na rok
plný práce, zábavy a smíchu.
Kolektiv ZŠ Pavlišovská - Babí

Slunečné léto

Televize Prima se rozhodla
zopakovat loňskou roadshow Slunečné léto, tentokrát s titulárním
partnerem Asombroso by Osmany Laffita. Herci seriálu se během
srpna a září vydali ve speciálním
Slunečném autobuse po různých
místech České republiky, převážně do krajských měst. Tour
získala za loňský rok od České
eventové asociace (ČEA) ocenění
v kategorii B2C eventů na podporu vztahů se zákazníky. Součástí setkání je také zábavný program. V Náchodě proběhla akce
24. září a město jako jediné ze
všech zúčastněných míst na ni ze
svého rozpočtu na kulturu přispělo částkou 266 tisíc korun.

Sbírka
na medvědy
Náchodští radní souhlasili s konáním veřejné sbírky za účelem
ochrany a podpory tradičního
chovu medvědů na náchodském
zámku. Sbírka bude realizována
pomocí pokladniček a shromažďováním příspěvků na zvláštním
účtu.
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Máme otevřeno každý všední den od 10 do 22 hodin.

bazény • zastřešení
plastové nádrže
výroba • montáž • servis

www.bazenymachov.cz
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Budoucnost je v železniční dopravě!
V září proběhla řada jednání o budoucnosti železniční dopravy v našem kraji. S generálním ředitelem
Správy železnic (SŽ) Jiřím Svobodou jsme se dohodli
na přípravě projektů, které jsou klíčové pro rozvoj železniční dopravy v našem regionu. Jedná se nyní především o zdvojkolejnění tratě mezi Hradcem Králové
a Jaroměří, která se stane do budoucna součástí vysokorychlostní tratě (VRT) RS5 Praha - Hradec Králové
- Varšava. Cílem je nejen zrychlení dopravy, ale především její zkapacitnění a stabilita jízdního řádu.
Dalším projektem je pak obnovení výhybny v České
Metuji, která je nutná pro zavedení mezinárodního železničního spojení Pardubice - Hradec Králové - Mezi-

městí - Wroclaw (PL). Termín realizace výhybny je rok
2024, aby zavedení pravidelného, přímého, a především
rychlého spojení mohlo být realitou již v jízdním řádu
2024/2025.
Třetím projednávaným bodem byla modernizace
trati Teplice n. M. - Trutnov. Aby byla železniční doprava na této trati dlouhodobě ekonomicky udržitelná,
je nutné zkrátit jízdní dobu o 8 minut, což umožní zefektivnit provoz, protože bude možné zajistit hodinový
takt minimálně v letní sezóně v celém úseku.
Věnovali jsme se i právě probíhající studii proveditelnosti VRT RS5 Praha Hradec Králové - Varšava, jež
má za cíl najít nejvhodnější variantu vedení tratě mezi
Hradcem Králové a Polskem, jejíž součástí je i Vysokovská spojka!
Vysokorychlostním tratím byla věnována také železniční konference v Pardubicích, které se účastnili
ministr dopravy Karel Havlíček, generální ředitelé SŽ
Jiří Svoboda a ČD Ivan Bednárik a další odborníci.
V nadcházejícím desetiletí by měly vysokorychlostní
vlaky nahradit leteckou dopravu v EU na vzdálenost
do 1500 km. Královéhradecký kraj je jedním z mála
krajů, které propojí vysokorychlostní trať, což nebude
mít např. kraj plzeňský, olomoucký, liberecký nebo jihočeský. Svůj díl na tom, že vysokorychlostní železnice
povede přes náš kraj, má určitě i současná ministryně
pro místní rozvoj Klára Dostálová, která byla členem
pracovní skupiny na vysokorychlostní tratě.
Petr Koleta,
starosta města Hronova

PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ POBYT aneb prima na Ostaši

Náchodském basketbalu odešla legenda
- Jirka „Bublajz“ Prokop
V sobotu dne 14. 8. 2021 přišel náchodský basketbal o svého dlouholetého trenéra. Ve svých 88 letech nás
navždy opustila legenda tohoto sportu, ale především náš skvělý kamarád
a parťák - pan Jiří Prokop. Byl pro náš
tým nezapomenutelným koučem, ale
zároveň také nejvěrnějším skalním
fanouškem, který až na pár výjimek,
nevynechal jediný zápas, i přestože na tom nebyl v posledních letech
zdravotně moc dobře a nemoc ho připoutala na invalidní vozík.
V sezóně 2018/2019 dovedl tým
Bizonů Náchod k triumfu v podobě
titulu Mistrů východočeské basketbalové ligy. Náš první zápas v nové
sezóně bychom chtěli věnovat právě
Jirkovi „Bublajzovi“. Tímto si Vás dovolujeme pozvat na derby s týmem
Jaroměře, které se uskuteční dne
9. 10. 2021 v 17:30 hodin v tělocvičně SPŠ stavební Náchod. Kdo jste ho
znali a chtěli byste společně s námi
uctít jeho památku minutou ticha

TELEVIZNÍ DOTACE!
Novasport 3, 4 a Eurosport do Vaší
televize
Montáž nového satelitu u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit? Zprovozníme
televizi přes internet s 50% slevou
www.satelitnidotace.cz

tel.: 778 880 006

před úvodním rozskokem, dorazte,
rádi vás uvidíme a budeme se těšit
na vaši fanouškovskou podporu.
Tým Bizonů Náchod

Festival
Den architektury
nabídne od 1. do 7. října pohledy
na minulost i současnost architektury v Královéhradeckém kraji, a to jak
v měřítku celých urbanistických celků
a dopravních sítí, tak i drobných staveb
v přírodě. Zájemci se tak vydají na cestu rozvoje Červeného Kostelce od baroka k modernímu městu, v Broumově nahlédnou na pestrou a bohatou
historii místní železnice a jejího vlivu
na tvář regionu a zamyslí se nad úlohou polních cest. Program je k dispozici na www.denarchitektury.cz.

Ve středu 15. 9. 2021 se vydali
nejmladší studenti Jiráskova gymnázia v Náchodě na svůj první společný pobyt mimo školu. Účelem
tohoto výletu bylo hlavně poznat
se navzájem, stmelit kolektiv a samozřejmě i užít si pořádnou zábavu, než naplno spadneme do vyučovacího procesu.
Počasí nám přálo, takže jsme
mohli hned po příjezdu a vynikající svíčkové vyrazit na průzkum
okolí Ostaše. Stihli jsme labyrint
ve skalách i prolézt kočičí hrad
a už při této první cestě se začalo ukazovat, kdo potřebuje být
na skále jako první, kdo počká, až
všichni přejdou těžší úsek, a kdo
podá pomocnou ruku na kluzkém
kameni. Při večerním programu

jsme se nasmáli při poznávacích
hrách a rychle pochopili, kdo nezavře nikdy pusu, i kdo jen tiše přihlíží a pak všechny překvapí svým
nadhledem či kreativitou.
Druhý den jsme navštívili klášter
a starou školu v Polici nad Metují
a za mírného deště se plni zážitků a vědomostí vrátili na osadu.
Odpoledne jsme strávili převážně
v lese, kde většina studentů prokázala nesmírnou odvahu, vytrvalost
a bojovnost při dalších bezva hrách
připravených naší školní preventistkou, která odvedla vynikající
práci při přípravě i samotném provádění aktivit. Po sportem vyplněném odpoledni jsme si ještě užili
poklidný večer při debatě o naší
nové třídě, kdy měl každý možnost

vyjádřit, co se mu líbí, čeho se obává, co by bylo fajn podpořit nebo
naopak změnit.
Většina studentů se projevila jako nadšení sportovci, takže
jsme poslední dopoledne proměnili ve velké „přehazkové“ klání
a po opět skvělém obědě jsme se
vydali na zpáteční cestu. Ráda bych
touto cestou poděkovala mojí milé
kolegyni Zuzce Felklové za vynikající práci i podporu, kterou mi
ochotně poskytla, rodičům mých
studentů, kteří nám s důvěrou
svěřili své ratolesti, a hlavně mým
mladým studentům, díky kterým
se na nadcházející nový školní rok
opravdu těším.
Lenka Hronková,
třídní učitelka primy A
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V pivovaru PRIMÁTOR uvařili unikátní ležák Single Hop Lager
Neposedný náchodský pivovar PRIMÁTOR. Proč neposedný? „Nechceme
vařit pořád dokola jen jedenáctku,“ říká
šéf pivovaru Petr Kaluža. V Náchodě se
tak pustili do dalšího výjimečného piva
– uvařili první „Single Hop“. Jde o ležák,
který se chmelí pouze jednou odrůdou
chmele. A PRIMÁTOR zvolil odrůdu
opravdu unikátní. Jmenuje se Most a jen
tak někde ji neochutnáte. Nové pivo, které
se jmenuje PRIMÁTOR Single Hop Lager,
je víc než zajímavý. Hlavní roli v něm
hraje chmel Most, který je „křížencem“
amerického aromatického chmele Cascade a českého divokého chmele. Díky této
kombinaci má ležák neopakovatelnou
chuť.
„Chmel propůjčuje pivu vůni tropického ovoce, můžeme v něm cítit tóny

ananasu, jahod i grepu. Tento nezvyklý
soubor chutí a vůní v kombinaci s českým ležákem dává velký smysl. Obvykle
se pivo chmelí třikrát, my jsme nový speciál chmelili rovnou čtyřikrát, abychom
bohatou chuť chmele opravdu vypíchli,“
vysvětluje šéf pivovaru Kaluža.
Český ležák se obvykle chmelí dvěma
až třemi odrůdami. Single Hop je jiný –
k chmelení se využívá jen jedna jediná
odrůda. Dá se říct, že vlastnosti odrůdy
chmele se plně „otisknou“ do piva. O to
víc záleží na kvalitě odrůdy. V Náchodě si
dali s výběrem velmi záležet.
„Chtěli jsme nějakou ne příliš známou
nebo stokrát objevenou odrůdu. Vybírali jsme z více než 30 druhů a vylučovací
metodou jsme došli k odrůdě Most. Dá se
říct, že jsme se k ní dočuchali. Je to nová

česká odrůda, zkřížil a vyšlechtil ji Jindra Křivánek. Je to chmelařský odborník
a srdcař,“ vypráví Kaluža. Šéf pivovaru
zdůrazňuje, že ne každý chmel je pro Single Hop vhodný. Důležitá je vůně, hořkost
i doznívání. Chmel Most novému ležáku
dává všechny kvality. „Když se napijete
a necháte chuť působit, musíte mít touhu
napít se znovu. A to významně ovlivňuje
právě chmel. Když jsme degustovali nový
PRIMÁTOR Single Hop Lager, skoro nešlo přestat,“ směje se bývalý sládek Kaluža.
Z odrůdy Most navíc doposud uvařilo
pivo jen několik malých pivovarů. PRIMÁTOR je jediný větší pivovar, který
Most k Single Hopu použil. „Chceme náš
nový ležák představit „po celém světě“ máme 28 exportních partnerů na takřka
všech kontinentech,“ plánuje Kaluža.

+

Předpovídáme cenovou níži.

Internet se slevou
napořád!
Nordic internet N+ je stabilní,
bez závazků a bez limitů.

ČASOVĚ
OMEZENÁ
AKCE

Překvapivá volnost

Akce platí do 31. 10. 2021. Více na www.nordictelecom.cz

Čeští milovníci piva mohli první náchodský Single Hop ochutnat už 28. září na svátek sv. Václava. „Na podzim vaříme vždy nějaký speciál. Až do loňského roku jsme vždy
vařili z čerstvého zeleného chmele. Byli jsme
jedni z prvních, kteří čerstvý chmel používali. Tohle téma nám už přijde vyčerpané,
chceme se na chmel dívat z jiného úhlu pohledu,“ vysvětluje motivaci k novince Single Hop Kaluža. Plánuje, že i příští podzim
přijde PRIMÁTOR s novým Single Hopem,
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ve kterém využije zase jinou odrůdu chmele.
„Chceme z toho udělat tradici,“ slibuje šéf
pivovaru. Pro PRIMÁTOR je důležité přinášet konzumentům možnost objevovat nové
chutě. Pod heslem „Otevíráme cestu chuti“
se v PRIMÁTORu snaží hledat nové a doposud neobjevené kombinace. „Jsme pivovar,
který umí skvělou jedenáctku, Weizen i silné ležáky. Už přemýšlíme, co uvaříme příště.
Nová piva nás prostě baví!“ uzavírá ředitel
pivovaru Petr Kaluža.
(PK)
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SEZNÁMENÍ

STUDNICKÉ
POSVÍCENÍ

*Rozvedený inv. důchodce, 49 let, 175/85,
hledá štíhlejší ženu z Náchoda, která má
ráda přírodu. Jen vážně. Tel. 721 655 611
*Zemědělec 64/178 hledá hodnou ženu,
které nevadí zvířata a chtěla by žít na vesnici
v novém rodinném domku. Tel. 776 650 351

hostinec U Studny
sobota 9.
a neděle 10. října
11-15 hodin
Tel. 739 433 396

BYTY
*Sháním levný podnájem v Náchodě, nejlépe u starší paní, pána. Jsem sama s malým
králíčkem. Tel. 739 753 649
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v osobním
vlastnictví v Náchodě, upřednostním lokalitu sídliště Plhov nebo ul. Běloveská.
Možnost koupě bytu i s nájemníkem. Tel.
774 223 981
*Pronajmu pěkný byt 1+1 41m2 v 3. NP
v Náchodě u nemocnice. Byt po celk. rek.,
zděné jádro, rohová vana, nová kuch. linka,
bezp. dveře, oddělené spaní. Dům zateplen,
nová okna, JZ orientace. Vratná kauce 12

certifikovaní profesionálové v oboru realit
Ing. Martina Tichá
776 622 776

Ing. Martin Tichý
776 622 777

www.realitytichy.cz

000,-. Tel. 778 773 290 volat po 15. hod.
*Koupím byt v osobním vlastnictví v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před rekonstrukcí.
Tel. 608 66 77 30
*Pronajmu byt 2+1 v cihlové zástavbě
v Náchodě Starém Městě od 1.1.2022. Kauce
nutná. Tel.776 666 131
*Pronajmu byt 2+kk v rodin. domě v Náchodě, 5 min. od centra. Volný od 1.10. Nájemné + služby 8700,-. Tel.: 775 141 226

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Pronajmu skladové prostory 5x4,5 m,
3x4,5 m, 2,5x4,5 m na Kladské ul. V Náchodě. Tel. 602 145 222
*Pronajmeme kancelář 40 m2 (nebytový
prostor) v blízkosti centra Nového Města
nad Metují (cca 250 m od autobusového
nádraží). Lze využít jako kancelář či poskytování služeb. Po kompletní rekonstrukci.
Součástí je WC, umyvadlo a další místnost. Prostor se skládá ze dvou místností.
Nájem 6.000 Kč za 40 m2 + energie. Tel.
733 735 709

NEMOVITOSTI
*Koupím garáž v Náchodě. Telefon 727 818
427
*Koupím les i s pozemkem. Může být
malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem. Platím ihned a hotově. Tel.:
773 585 290

PRODÁM
*Prodám odchovnu drůbeže CIMUKA
CB25-03-2K. Úplně nová. Jedná se o 2 patrové klece na kolečkách, každá s ohřevnou lištou a termostatem, žárovky, krmítka a napáječky se zásobníkem. Prodám za
9000Kč. /PC-10999Kč/. Tel. 606 299 945.
*Prodám drtič kostí, topný ventilátor, přístroj na masáž nohou, vysavač VAX 2000
na koberce, obývací stěnu, sedací soupravu,
ruční pilku na látku, různé látky na síti, celé
dílo knih od A. Jiráska a další různé věci –
zavolejte. Tel. 728 623 514
*Prodám jalovičku 100% Jersej, stáří 13
měsíců, cena 8.500 Kč. Tel. 776 650 351
*Prodám malé balíky sena 70/50cm/18kg
120Kč/ks a rovnané štípané dřevo 1m3 1000
Kč možnost dopravy. Tel. 776 049 577
*Prodám smrkové palivové dřevo do průměru 22cm. Metrované. Cena 750,-/prms.
Možnost dovozu. Tel. č. 733 644 249

KOUPÍM
*Koupím staré pohlednice, bankovky, tuzex. bony, vyznamenání, militaria apod.
Tel. 608 420 808
*Koupím tříbarevná koťata, barva černá, rezavá a bílá. 100 Kč /kus. Tel. 776 650 351
*Koupím zlaté a stříbrné mince šperky, hodinky, diskrétnost zaručena. Respektuji vaše
ceny. Tel. 604 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 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 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
*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

RŮZNÉ
*Nabízím řešení paranormálních (anomálních) aktivit v domech či bytech, včetně
odvádění entit. Diskrétně. Vyhledám geopatogenní zóny ZDARMA, za cestovné. Tel.
774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, půd
včetně odvozu odpadů. Slušné jednání. Cena
dohodou. Tel. 603 549 451
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS a DV
kazet, skenování negativů a diapozitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
*Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz
knih, 80 hod. měsíčně. 12-20.000 Kč/měs.
Tel. 777 803 359
* ŠTĚKÁM, pouze když jsem sama. Pohlídáš
mě, když je můj páníček v práci? Jinak jsem
hodná, přítulná, menšího vzrůstu. Hlídání prosím v okolí centra Náchoda. Tel:732 265 577

e-mail: echo@novinyecho.cz
*Převedu záznamy z videokazet na DVD
nebo flešku, levně. Tel. 777 554 484.

AUTO - MOTO

Přijme

zdravotní sestru

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Tel. 735 792 292

do sociálních služeb
na plný úvazek.
Vícesměnné turnusy

Zejména naše ČSR, ČSSR
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

LAKOVÁNÍ vypalovanými
plasty včetně fosfátování

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ
VYPALOVANÝMI PLASTY
včetně zinečnatého fosfátování

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka l panenky l kočárky

608 103 810

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

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

TEL.: 722 907 510

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

Den dobrých skutků 2021
V náchodském divadle bylo opět živo. Po akci Muž roku a Anděl mezi
zdravotníky tam pořádal producent David Novotný již tradiční koncert Den
dobrých skutků. A tak Anna Julie Slováčková, Peter Pecha, Tereza Mátlová, Radim Flender a Magda Malá svým zpěvem podpořili Stacionář Cesta Náchod,
Domovy na Třešňovce v České Skalici a Nadaci Český Mozek. Diváky pozdravila členka správní rady VZP Soňa Marková a starosta města Náchod Jan Birke,
který celý večer moderoval.
Producent David Novotný byl spokojený. „Každá akce, která se v této pocovidové době povede, je úspěch. Lidé si musí pomáhat. Pro některé je pomoc
i to, že mohou přijít do divadla, pobavit se a potkat se s lidmi svého města. Já
jsem z Náchoda a díky spolupráci se starostou Janem Birkem mohu přispět
k oživení kulturního života ve městě a zároveň pomoci potřebným,“ uzavřel
slovem David Novotný svůj letošní „náchodský trojboj“ Muž roku, Anděl mezi
zdravotníky a Den dobrých skutků. Slíbil však, že jen co si trochu odpočine,
pustí se do přípravy akcí na příští rok.
Foto: zleva Magda Malá, starosta a moderátor Jan Birke a Soňa Marková

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

z
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ů s ta lo s t

veteš
nábytek

koupím - zlikviduju
vyklidím půdu, sklep, dům

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

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689

Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451
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Betanie Náchod

*Prodám Ford Mondeo kombi z roku 2006.
Auto v zachovalém, pojízdným stavu. Cena
dohodou. Tel.775 141 481
*Koupím Škoda Favorit nebo Forman.
Pouze v zachovalém a původním stavu. Tel.:
777 222 232

Mokrá pedikúra
k vám domů

Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.

str.

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
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

Zásady etického kodexu asi neznají
(pokračování ze strany 2)
Článek 12 Reprezentace
(3) Úředník a zaměstnanec veřejné
správy svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost úřadu
Článek 14. Závěrečná ustanovení
(3) Respektování zásad etiky je věcí
profesionální cti úředníka a zaměstnance veřejné správy. Bez jejich dodržování a dodržování Kodexu nelze dostát profesionální povinnosti úředníka
a zaměstnance veřejné správy.
Plnění etického kodexu zaměstnance města, vykonávajícího státní
správu pana Mgr. Adama Balcara
erudovaného odborníka s dlouholetou praxí v oblasti územního plánování a jednoho ze stěžejních a vysoce
profesionálních pracovníků městského úřadu, posuďte sami. Ono pouze
to, že je někdo erudovaný odborník,
ještě neznamená, že své odbornosti
a zkušenosti využívá ve prospěch občanů.
Po několikaletém upozorňování zastupitelů otevřenými dopisy
na věci, které se kolem nás dějí, jsem
se neshledal se zájmem zastupitelů

tyto věci řešit. Většina z nich ignorovala mé otevřené dopisy tím, že
brali vše pouze na vědomí a stavěli se k nim s absolutním nezájmem.
Vzetím na vědomí, vám jinými slovy
zastupitelé oznamují, že si můžete
……..
Z důvodu údajného trestního
oznámení na mou osobu, se konečně touto situací bude zabývat někdo
jiný. Pokud ovšem nezasáhne vyšší
moc. Nezbývá tedy nic jiného než
věřit tomu, že se tím budou orgány
v trestním řízení řádně zabývat, aby
si pan Balcar nemusel na neschopnost státního zastupitelství a policie
opět stěžovat.
Občané, kteří mají zájem získávat
informace o dění v Novém Městě i z jiného zdroje, ať navštíví webové stránky
www.novomestskykuryr.info,
které provozuje již řadu let pan
Ing. Jindřich Buchal. Jeho snahou je
nestranně informovat veřejnost. Ovšem jak to v našem městě bývá i on je
za své názory ze strany vedení města
stále atakován za manipulování s veřejností.
Miroslav Hofmann

www.novinyecho.cz

Gate
Gate

Život v bavlně

Výstava fotografií nazvaná ŽIVOT V BAVLNĚ, která bude od 2.
října do 9. října 2021 k vidění pod
širým nebem v parku u autobusového nádraží v Náchodě, přiblíží
podmínky panující na bavlníkových polích v Indii. Akci organizuje
SOŠSZ-EA Náchod. Bavlna patří
mezi nejdůležitější a nejstarší textilní suroviny. Většina bavlny s minimem pesticidů, bez dětské práce
a s důstojnými výkupními cenami
pochází od drobných pěstitelů.
Věděli jste, že na výrobu jednoho
trička je zapotřebí 2700 litrů vody?
Jedním ze způsobů, jak problémy
pěstitelů bavlny řešit, je odpovědná spotřeba – tedy například to, že
zákazníci se při nákupu budou více
zajímat o původ oblečení a o podmínky jeho vzniku.
Výstava na stromech se koná
v desítkách parků po celé České
republice již sedmým rokem při
příležitosti Světového dne důstojné
práce. Minulé ročníky se věnovaly pěstování kávy, kakaa, banánů,
nebo pracovním podmínkám budoucnosti.
(MV)

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2021/2022 opět otevíráme

JAZYKOVÉ KURZY
angličtiny (1. až 4. ročník)
němčiny (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurzy

Příhlášky:
Telefonicky: AJ - 774 374 784
NJ - 603 440 969
E-mailem:

AJ - pavel_hrabec@centrum.cz
NJ - lada.petrankova@gatenachod.cz

Cena jazykových kurzů: 1.980,-/pololetí
Více informací: www.gatenachod.cz a Facebook

KURZY PAMĚŤOVÝCH TECHNIK

že Vás mate?
jazynak tel.
zí(www.kurzy-dobra-pamet.estranky.cz)
CiInformace
603 440 969 nebo e-mail NJ
Navštěvujte školu GATE!

Gate

NEJLEVNĚJŠÍ JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ
KURZY S TŘICETILETOU TRADICÍ.

Kraj pomůže chovatelům s ochranou stád
V částech Královéhradeckého
kraje způsobuje vlk obecný chovatelům hospodářských zvířat
významné škody. Stát jim ztráty kompenzuje podle zákona, ale
od letošního srpna již nepřispívá
na opatření k ochraně stád. Alternativu chce nabídnout Královéhradecký kraj, který na podporu
pastevců vyčlení tři miliony korun.
„Jen za období od začátku tohoto roku do poloviny letních prázd-

nin vyplatil kraj na náhradách
za škody způsobené vlkem přes
jeden milion korun. Proto chceme chovatelům pomoci k lepší
ochraně jejich stád. Jako náhradu
zvýšených nákladů budeme schopni přispět formou individuálních
dotací až tři miliony korun,“ říká
náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek odpovědný za oblast životního
prostředí, zemědělství a vodohospodářství.

str.

Tel. 602 103 775

Až v prvním čtvrtletí roku 2022
se předpokládá spuštění nového
národního dotačního programu
cíleného na podporu chovatelů v oblastech, kde se vlk obecný
vyskytuje. V mezidobí chce proto
chovatele podpořit Královéhradecký kraj. Vlk se na území Královéhradeckého kraje vyskytuje především na Broumovsku, ale také
v Krkonoších a Orlických horách.
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf

ECHO

Pro našeho klienta hledáme
pracovníka na pozici:

an
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PANFICO

Seřizovač výrobní linky
Lokalita: blízká dojezdová vzdálenost z Náchoda
Požadujeme:
zájem o práci a ochotu něco se naučit
samostatnost a spolehlivost
technickou zdatnost a praxi na podobné pozici
Nabízíme:
práce na 1 směnu, menší pracovní kolektiv
odborné zaškolení, další benefity
hrubá mzda 31 - 40 tis. Kč
Životopis zasílejte na e-mail: info@panfico.cz
Kontaktní osoba: Milan Petráček, telefon: 774 786 000

ATAS elektromotory Náchod a.s.

přijme pro kooperaci ebmpapst ve Velkém Poříčí kolegy na pozici

REFERENT JAKOSTI

SEŘIZOVAČ

SKLADNÍK

Požadujeme:

Požadujeme:

Požadujeme:






 základní znalost práce na PC
 vzdělání v technickém oboru výhodou
 manuální zručnost a spolehlivost

 řidičský průkaz sk.B (VZV výhodou)
 spolehlivost a ochotu učit
se novým věcem
 základní znalost práce na PC

min. SŠ vzdělání
uživatelská znalost PC (Excel, Word)
řidičský průkaz sk. B
komunikativní a prezenční dovednosti

Náplň práce:
 zpracování, řešení a přehled
interních/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

Náplň práce:
 zajišťování distribuce výrobních příkazů
 příprava pracoviště pro dělníky
– seřizování strojů a zajištění
materiálu během výroby
 provádění drobných oprav strojů

Náplň práce:
 naskladňování a vyskladňování materiálu
 příprava materiálu dle požadavku výroby

PRACOVNÍK DO VÝROBY
Přijmeme muže i ženy do výroby.
Požadujeme manuální zručnost.

Nabízíme
 čisté klimatizované prostředí
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na stravování

 zvýhodněné mobilní tarify
 rekreace na chatě v Krkonoších
 odměny za dárcovství krve

 příspěvek na letní
dětské tábory
a další benefity

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

