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Příští Echo vychází 10. prosince 2021

www.novinyecho.cz

12. prosince 1957 se v  Kocbeři narodil Stanislav “Guma“  

Pitaš, bývalý disident, signatář Charty 77 a představitel 

východočeského 
undergroundu.  

V současnosti je majitelem penzionu  

v Šonově a klubu Eden 

v Broumově.

VINOTÉKA
Jarmila Zemánková

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

Vánoční dáreček
pod Váš stromeček

NĚMČINA
ANGLIČTINA
výuka, překlady, tlumočení

Tel. 603 440 969 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)

Akce i na více modelů platí do 31.12.2021 nebo do vyprodání zásob. 

Galaxy A03S
Galaxy A12 64GB
Galaxy A7 Lite WiFi 
Galaxy A52s 5G
Galaxy S21 128GB 

2.999,- Kč
3.999,- Kč
3.599,- Kč

10.499,- Kč
18.999,- Kč

3.499,- Kč
4.499,- Kč
4.399,- Kč

11.499,- Kč
22.499,- Kč

Vánoční nabídkaVánoční nabídka
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Regulační plán území kolem Rychty 
v Novém Městě nad Metují, tak zvaný 
„Zlatý trojúhelník“, vytvořilo a  schvá-
lilo stejné vedení města, které ho dnes 
dle mého názoru porušuje. Regulační 
plán reguluje území a  jasně stanovuje, 
co v tomto území smí, či nesmí být. Jed-
na z podmínek regulačního plánu byla, 
že zde nesmí vzniknout nové provo-
zovny nebo výrobny. Proto byla spodní 
část nově postaveného bytového domu 
zkolaudována jako nebytové prosto-
ry pro kanceláře. Majitel objektu pan 
Sháněl následně zažádal o rekolaudaci 
kancelářských prostor na potravinovou 
výrobnu marmelád. Já se domnívám, že 
tato rekolaudace, a  jako vše, co se zde 
odehrávalo, bylo předem s  vedením 
města domluvené. Už jenom to, že se 
tento prostor od ostatních kanceláří lišil 
neprůhledným sklem. 

Jako jeden z  těch, kteří mají s  ve-
dením města nadstandardními 

vztahy, by to asi hned v  první fázi 
dotáhl do zdárného konce, kdyby ne-
bylo majitele sousedního domu. Ten 
je po zkušenostech s vedením města 
velmi ostražitý na  podrazy, které se 
kolem něho dějí. Když zjistil, co se ve-
dle něho chystá, ihned se proti tomu 
ohradil. Požádal o  pomoc pana rad-
ního Němečka, který dne 28.6.2021 
při projednávání na radě města vzne-
sl připomínku, že je to nevhodné, že 
může být ostatní okolí obtěžováno 
výpary z  vaření marmelád. Pan rad-
ní Němeček také moc dobře ví, že 
regulační plán, který osobně schva-
loval, zde nedovoluje vznik nových 
provozoven nebo výroben. Z  tohoto 
jednání rady města vyšlo nesouhlas-
né usnesení se změnou užívání. Dne 
2.8.2021 pan radní Němeček písemně 
upozorňoval, že je přesvědčen o tom, 
že i  přes nesouhlas města probíhá 
ve výrobně džemů výroba. 

Chytré hlavy, které vedou naše 
město k  naprostému rozkvětu, daly 
hlavy dohromady a vyjely se do  této 
provozovny podívat. Výsledkem bylo 
doporučení panu Shánělovi, aby 
upravil žádost k obrazu vedení měs-
ta. V upravené žádosti již pan Sháněl 
nežádal o výrobnu marmelád, ale jak 
mu možná vedení města poradilo, 
o  provozovnu s  ruční výrobou mar-
melád. Je také možné, že pan starosta 
z  prohlídky provozovny usoudil, že 
se tento přístroj na  výrobu marme-
lád ručně zapíná, tak se vlastně jedná 
o ruční výrobu. Výsledek byl předem 
jasný. Kompletní zařízení na  výrobu 
marmelád mohlo v  této (ne)výrob-
ně zůstat a  provozovna (ne)výrobna 
dostala povolení na  čtyři roky ruční 
výroby marmelád. Do  té doby dou-
fá vedení města, že dojde v  tichosti 
ke změně regulačního plánu a výrob-
na bude zlegalizována.

V  tuto chvíli by se mohlo zdát, že 
se vlk nažral a koza zůstala celá. Nebo 
že zazvonil zvonec a  pohádky je ko-
nec. Ale kde se vzal, tu se vzal, majitel 
sousedního objektu, kterého ten hluk 
z  ruční výroby marmelád a  výpary 
z ventilátoru umístěného nad jeho ob-
jektem upozornil, že se zde děje něco 
nekalého. Přeci není možné, aby tako-
vý hluk vznikal od dřevěných vařeček 
při ruční výrobě. Vždyť je to ten stejný 
hluk, jako když běžel ten výrobník. 
Nelenil, a tento hluk z ruční výroby si 
jako důkaz natočil a předložil vedoucí 
ORM paní Vojnarové. To je ta paní ve-
doucí, která to umí vždy tak krásně vy-
světlit. Jako když panu radnímu Mau-
rovi vysvětlovala, že navýšením bytové 
jednotky nevznikne povinnost vybu-
dování dalšího parkovacího místa, že 
se vlastně řeší pouze vzhled bytového 
domu a chybějící parkovací místa pan 
Sháněl v  budoucnu doplní zvedacími 

nájezdovými rampami. A s takovýmto 
nesmyslem se náš pan radní spokojil. 

Tak si kladu otázku, jak se dá  
takovéto jednání vedení města na-
zvat? Mohlo by být označováno jako 
klientelismus, který je formou korup-
ce? Vždyť ve stejném místě ostatním 
podnikatelům to stejné vedení města 
hází klacky pod nohy, znepříjemňuje 
jim život a  podnikání. Územní plán 
je dle vyjádření právního oddělení 
Kanceláře ochránce veřejných práv 
takový zákon, který se musí striktně 
dodržovat. Dodržuje vedení města 
tento zákon, nebo ho porušuje? Na to 
si bude muset odpovědět každý sám.

Informace o  postupu vedení měs-
ta si může každý ověřit na webových 
stránkách Nového Města nad Metují 
ze zápisu Rady města 77 v bodě 2/10 
ze dne 15.11.2021, kde je celý průběh 
popsán.

Miroslav Hofmann, Vrchoviny

Nevyhovuje regulační plán? Řešení se vždycky najde.

Blíže jsem začala spolupracovat 
s muzeem před rokem 2010, ale jeho 
činnost jsem podle svých možností 
sledovala již od 80. let. Neškodí tro-
chu historie. V r. 2004 se konaly osla-
vy 750 let od založení města Nácho-
da. Tehdy byla slavnostně otevřena 
rekonstruovaná starobylá radnice čp. 
1 na Masarykově náměstí v Náchodě 
pro potřeby Okresního muzea. Hned 
vedle v  čp. 18 muzeum mělo a  do-
sud má stálou expozici. Konečně se 
po  mnoha letech dočkalo důstoj-
ného umístění, když bylo řadu let 
zcela uzavřeno. Tehdy byl ředitelem 
muzea PhDr.  Václav Sádlo. Budova 
patří městu Náchod, smlouva byla 
podepsána na řadu let dopředu a stá-
le platí.

V  roce 2019, kdy byl ředitelem 
necelý rok a  půl dr.  Bolom-Kotari, 
dostalo muzeum o  letních prázdni-
nách požadavek z  radnice, že se má 
vystěhovat, že budovu potřebují pro 
své úředníky. Jako člověku sledují-
címu kulturní dění v  Náchodě mi 
tato zpráva vůbec nebyla lhostejná, 
překvapila mě a  rozhořčila. Navští-
vila jsem tehdy místostarostu města 
Ing. Jana Čtvrtečku (nejsme příbuzní, 
jde o krajové jméno) a sdělila mu svůj 
postoj, který zdaleka nebyl ojedinělý. 
Vždyť přece nejde jen o  osobu ředi-
tele, ale o instituci, která by měla mít 
ve městě své čestné místo.

Tehdy vůbec nebylo jasné, kam se 
má muzeum z čp. 1 vystěhovat! Vždyť 
zde nemá jen kancelář pro ředitele, 
ekonoma a  pár spolupracovníků-
-historiků. Pracují zde archeologové, 
je zde restaurátorská dílna, rozsáhlá 
knihovna s cennými svazky až ze 16. 
století, ve  speciální místnosti je sou-
bor cenných obrazů, jsou zde umís-
těny další exponáty, s nimiž muzeum 
pracuje při výstavách. Žádná vhod-
ná budova nebyla muzeu nabídnuta 
městem ani krajem. Vědom si zřejmě 
nedůstojnosti podmínek daného po-
žadavku Dr.  Bolom-Kotari jej igno-
roval.

Jako poměrně mladý člověk po-
kračoval dál s  elánem ve  své práci. 
Od  roku 2011 jsem pracovala jako 
pokladní a  průvodkyně ve  výstavní 
síni muzea na rohu Tyršovy a Zámec-
ké ulice a pozorovala jsem, že: 

*Náchoďané ocenili, jak dr.  Bo-
lom-Kotari znovu navázal kontakty 
s  regionálními umělci, jako tomu 
bylo za dr. Sádla. Výstavy zde pravi-
delně mívají místní malíři ze spolku 
AMAG, členové Fotoklubu Náchod, 
tvůrci užitého umění (módy, gobelí-
nů). 

*Snažil se dostat historické po-
znatky a  práci archeologů co nej-
blíže k  lidem – v  muzeu bývaly 
přednášky (Muzejní sedánky), pořá-
dány workshopy pro děti i  dospělé, 
happeningy v  návaznosti na  výstavy 
(oceněn byl širší veřejností např. při 
výstavě Dovolená za  socialismu), 
byl vydáván bulletin, příznivý ohlas 
ve  veřejnosti měly Dny archeologie. 
V  době uzavření v  důsledku epide-
mie muzeum představovalo některé 
exponáty alespoň prostřednictvím 
plakátů. 

*Byla jsem svědkem citlivých 
změn, které nastaly v polickém kláš-
teře. Některé prostory byly restau-
rovány, konaly se zde komentované 
prohlídky vedené Mgr.  Tůmou. Dal-
ší změny k  lepšímu byly provedeny 
v  např. v  Domku A. Jiráska v  Hro-
nově. 

*Výstavy, při nichž jsem měla do-
hled, byly provedeny s pečlivostí pra-
covníků muzea a znamenaly rozšíření 
témat. Jejich příprava bývala velmi 
náročná (připomínám např. výstavu 
o  keramice se zajímavými worksho-
py, módě počátku 20. století a 40. let, 
k  výročí bitvy na  Bílé hoře, výstavu 
hraček značek Kaden a Kovap aj.) I to 
svědčí o  dobré práci ředitele muzea, 
který dal mladým členům týmu mož-
nost se realizovat a obohatit kulturní 
život v Náchodě. Některým výstavám 
předcházely veřejné sbírky artefaktů 
za zvýšeného zájmu občanů.

Naprosto odmítám tvrzení, že 
by dr.  Bolom-Kotari nechtěl spo-
lupracovat s  vedením města, vždyť 
v  Hronově či v  Polici nad Metují si 
práci muzejníků cení a  s  osobou ře-
ditele problém nemají (vycházím 
z  rozhovorů a  článků na  internetu). 
V  Náchodě se ovšem ředitel střetl 
s  ultimativním požadavkem radni-
ce na  vystěhování. On nepatří mezi 
přitakávající za každou cenu, důvody 
jsem uvedla výše. Možná tuším, kdo si 
mohl stěžovat na jeho metody komu-
nikace se spolupracovníky v muzeu. 
Ale většiny se to určitě netýká. Umění 
naslouchat mu není cizí. Navázal pra-
covní kontakty i s lidmi mimo muze-
um, pokud si všiml, že jsou přínosem. 

V  souvislosti s  odvoláním ředitele 
Bolom-Kotariho z  funkce koncem 
října t. r. jsem poprvé v životě napsala 
dopis na úřad, a to přímo na Krajský 
úřad KH kraje do rukou Mgr. Berdy-
chové, která má na  starosti kulturu. 
V dopise jsem ji žádala o zdůvodnění 
rozhodnutí Rady kraje. Dostala jsem 
odpověď, že si PhDr.  Bolom-Kotari-
ho váží jako historika, ale prý se neo-
svědčil jako ředitel. Dr. Bolom-Kotari 
je čestný a pracovitý člověk, pevných 
postojů.  Proto si myslím, že není 
možné, aby byl obviněn z  nějakého 
hrubého porušení pracovních povin-
ností, a  to i  vzhledem k  činnosti při 
rekonstrukci dobrošovské pevnosti. 

Myslím, že zdůvodnění jeho odvo-
lání byla velmi jednostranná, neob-
jektivní, nebrala se v  potaz celková, 
široká činnost ředitele Regionálního 
muzea na všech úsecích, ani to, že jde 
o odvolání uprostřed rozpracovaných 
projektů a navíc koncem kalendářní-
ho roku. Chci jen doufat, že případný 
budoucí ředitel bude dosahovat jeho 
odborných i lidských kvalit, že nepů-
jde o průměrného historika, který ov-
šem vyhoví všemu, co mu nadřízený 
nadiktuje. Ve státní svátek 17. listo-
padu 2021, Mgr. Alena Čtvrtečková, 
Náchod – Babí, od roku 2015 kroni-
kářka města Náchoda

Můj pohled na fungování muzea v Náchodě

Reklama a inzerce
v Polsku

l Billboardy
l Noviny
l Portály

Kladský výběžek,
Noworudsko

Více informací 
na tel. 602 103 775

e-mail: echo@novinyecho.cz

Stále vzpomínáme
Dne 9. prosince uplyne 11 let,

kdy dotlouklo nemocné srdce prvního
polistopadového starosty Náchoda

Miloslava „Míly“ Čermáka
Stále vzpomínají bývalí starostové,

místostarostové, kamarádi

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Menší rodinný domek se zahrádkou, 
garáží a dílnou v Náchodě. Celkový stav ne-
movitosti vyžaduje investici. Dům, je připo-
jen na vodovod, kanalizaci a el. 230/400V. 
Vytápění řešeno lokálně akumulačními 
kamny. Ohřev TUV el. boilerem.

Chata na oblíbeném místě u lesa na Kramolně na okraji rekreační zóny ............................1 590 000,- Kč
Prodej zemědělského stavení s pozemky v Bohdašíně, dva rod. domy..............................9 490 000,- Kč
Menší pozemek se stavbou chalupy nedaleko města Náchoda na Babí ..............................1 590 000,- Kč
Pronájem komerčních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny ...........................10 000,- Kč/měs.
Prodej prvorepublikové vily v rekreační lesní oblasti Kersko .................................................... info v RK

Cena: 2 500 000,- Kč

Vzhledem k vyhlášeným opatřením z důvodu šíření nákazy, která nyní ne-
uznávají testy o bezinfekčnosti, rušíme naše společná čtvrteční odpoledne až 
do odvolání. Sledujte naše vývěsky s aktuálními informacemi. Ze stejného dů-
vodu rušíme i adventní zájezd do Olomouce - 8. prosince. Své záležitosti může-
te vyřídit v naší kanceláři Harmonie 2 vždy v pondělí  15.30-16.30 hod.

Přejeme vám pohodový adventní čas, krásné vánoční svátky a hlavně pevné 
zdraví. Mějte pevnou vůli a dobrou mysl k překonání dnešních událostí, aby-
chom se opět ve zdraví setkali v klubovně Harmonie 2. Na shledání s vámi se 
těší členové výboru Senior klubu v Náchodě

Senior klub ruší společná setkání

Ve všech nemocnicích v Králové-
hradeckém kraji se k 30. Listopadu 
léčilo 289 pacientů s  covidem-19, 
z  nichž 55 vyžadovalo intenzivní 
péči zdravotníků. Vedle toho ne-
mocnice zaznamenali také zvýše-
nou zátěž na akutní péči nesouvise-
jící s covidem-19.

„Za  posledních sedm dní v  Králové-
hradeckém kraji přibylo přes pět tisíc 
nových případů nákazy covid-19. Oproti 
předchozímu týdnu je to o tisíc případů 
více, což se promítá v  dalším nárůstu 
hospitalizovaných pacientů. Díky na-
šim zdravotníkům situaci v nemocnicích 
zvládáme, v posledních dnech ji ale kom-
plikuje také nárůst zátěže na akutní péči, 
kdy přibývá infarktů, mrtvic a  dalších 
hospitalizací nesouvisejících s  covidem. 
Z toho důvodu je elektivní péče v nemoc-
nicích nadále částečně omezena. Jaký 
bude další vývoj epidemie v  regionu, 
se ukáže v  příštích dnech,“ informoval 
hejtman Martin Červíček.

V kraji nadále roste zájem o očko-
vání proti covidu-19. Za poslední lis-
topadový týden se zde nechalo očko-
vat přes 18 tisíc zájemců. Nemocnice 
v závislosti na zvýšeném zájmu navy-
šují očkovací kapacity.  Lidé mají na-
dále možnost očkování bez předchozí 
registrace na deseti místech.

„Přestože je náš kraj z hlediska pro-
očkovanosti nadále nad průměrem 
republiky, jsou oblasti, kde je prooč-
kovanost populace pod průměrem. 
V  těchto místech proto navyšujeme 
výrazněji očkovací kapacity tak, aby 
každý zájemce dostal termín co nej-
dříve. Jedním z  takových míst je na-
příklad Broumov, kde očkovací místo 
očkuje bez registrace tři dny v  týdnu. 
Se starosty obcí také znovu jednáme 
o  možnosti mobilního očkování pro-
střednictvím očkovacího kamionu. 
Zvažujeme také obnovení očkovacího 
centra v hradeckém Obchodním cent-
ru Atrium, “ doplnil hejtman. Do oč-
kování v regionu se zapojilo také více 
jak 140 praktických lékařů, kteří v ně-
které dny naočkují i  1500 zájemců. 
Jejich seznam je dostupný na  www.
kr-kralovehradecky.cz/praktici.

„Vážím si spolupráce praktických lé-
kařů, kteří se zapojili do očkovací sítě 
a  umožňují svým pacientům nechat 
se očkovat přímo v  jejich ordinacích. 
Důležitou novinkou od  nového roku 
bude očkování dětí, které připravuje-
me společně s  dětskými praktickými 
lékaři a  stejně jako u  dospělých bude 
očkování možné přímo v  ordinacích 
praktiků,“ informoval hejtman Mar-
tin Červíček.

Nemocnice v kraji hospitalizují 
289 pacientů s covidem-19

Veškeré práce na rekonstrukci plynového potrubí v Pivovarské ulici v České 
Skalici jsou dokončeny, ale s měsíčním zpožděním oproti plánu. Firma uvede 
komunikaci do stavu, který umožňuje zimní údržbu a provoz. Celková rekon-
strukce ulice Pivovarská je zajišťována firmou Matex HK. Díky zpoždění ply-
nařů a  dalším nepředvídatelným okolnostem bude smlouva s  formou Matex 
HK ukončena a bude vypsána nová soutěž na rekonstrukci podkladové skladby 
a vrchních vrstev komunikace. Akce bude realizována na jaře příštího roku.

Oprava Pivovarské ulice se prodlouží
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Náchod, Běloveská 318  | m: +420 778 002 270 

Připravujeme nové výrobní linky
Operátory montáží
Seřizovače strojů
Ú d r ž b á ř e
K v a l i t á ř e
S k l a d n í k y
Vý ro b n í  m i st r y
N á k u p č í

Modernizujeme 
Rosteme

Proto HLEDÁME právě Vás!
Nabíráme

Tel. 777 24 86 24 
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TaKOváTO Křesla šKOlnÍ POTřeby

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE 1 - 3m

smrčky, borovice již od 299,-Kč 

Letos slavíme 22. rok s Vámi!!
Tel.: 732 167 291

Největší 
výběr vánočních 

stromečků v Náchodě 
a v jeho okolí !

Balení stromků 
ZDARMA

Možnost ořezu kmenů

Prodejní doba: denně od 8:00 do 18:00 hodin
Stánek u bývalé Tepny Náchod, vedle Lidlu (Plhovská ulice)
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Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á  dělník/dělnice

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

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

Náplň práce: 
• 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

 

Dary budou předány útulkům z našeho regionu 

 

VÁNOČNÍ SBÍRKA 
PRO 

KOČIČKY Z NÁCHODSKÉHO REGIONU 
 

KDY: úterý 7. 12. 2021 16-19h 
KDE: Krámská 29, 547 01, Náchod (1 patro) 
Kontakt: 725 317 668 
 
 
 

 

 

 
,,Pokud člověk nemiluje zvíře, část jeho duše zůstává neprobuzena“ 

 
Budeme rádi za: konzervy, granule, stelivo, čistící, prací a 
dezinfekční prostředky, pelíšky, deky, fantazii se meze nekladou … 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

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

Adventní trhy a jarmarky se ruší
V  důsledku protiepidemiologických 

opatření dosluhující vlády pořadatelé ruší 
celou řadu adventních trhů, jarmarků 
a  dalších akcí spojených s  předvánočním 
časem a závěrem roku. Má to logiku hod-
nou státních úředníků a politiků. Zatímco 
nákupní centra praskají ve švech a nákaza 
tam evidentně nehrozí, venkovní stánky 
jsou semeništěm všech mutací koronáče. 

Největší rána je to pro rukodělné živnost-
níky a řemeslníky, kteří se na předvánoční 
trhy připravují několik měsíců a nyní mají 
utrum a  kompenzace mizivé. Ze zruše-
ných akcí vzpomeňme adventní jarmark 
v pevnosti Josefov nebo na náměstí v Polici 
nad Metují, rozsvěcení vánočních stromků 
v Náchodě a dalších městech, či různé mi-
kulášské nadílky.
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Hlasujte pro nejkrásnější aleje z našeho regionu
Až do 11. ledna 2022 můžete hlasovat v anketě „Alej roku 2021“ pro některou alej z našeho regionu. 

Do soutěže je přihlášena lipová alej Kateřiny Zaháňské (foto č. 1), která vede od náchodského zámku 
směrem k vojenskému hřbitovu z roku 1866. Další alejí je smíšené stromořadí u Kramolny v místní části 

Lhotky (foto č. 2). O přízeň se také uchází alej u Vysokova či lipová alej v lázních Velichovky (foto č. 3). 
Hlasování a další informace naleznete na www.alejroku.cz.

Levnější televize
• Satelitní karta od 125,- Kč
• Novasporty a Eurosporty do Vaší TV
• Televize přes internet od 80,- Kč 

Tel.: 778 880 006

Jaké pivo na společné Vánoce
Každoročně přichází pivovar PRI-

MÁTOR s limitovanou vánoční edicí, 
jež pomyslně naladí pravou sváteč-
ní atmosféru. Letos to ale nebudou 
pouze tradiční motivy rozzářených 
stromečků, sněhuláků či blyštivých 
ozdob. Vánoční období přivítají spe-
ciální etikety, jasně symbolizující tou-
hu netrávit čas osamoceně, ale pro-
žít ho společně s  rodinou, s  přáteli. 
„Člověk je tvor sociální, ne asociální. 
Poslední téměř dva roky nás donutily 
omezit kontakt s  lidmi. A  to i  v  ro-
dinách! Společnost našich blízkých 
je vždy, a o  to více v adventní době, 
důležitá. Tato základní lidská potře-
ba právě o  Vánocích přímo rezonu-
je. Proto přicházíme s  konceptem 
Na  společné Vánoce. Sváteční de-
sign etiket, vždy ve dvou variantách, 

jen společně vytvoří jeden celek,“ 
řekl ředitel pivovaru Petr Kaluža 
Tento speciální design oži-
ví dvě oblíbená piva z  produk-
ce pivovaru – PRIMÁTOR Pre-
mium a  PRIMÁTOR 11 ležák. 
„Jsou to naše nejprodávanější piva. 
Tradiční český ležák, který se hodí 
ke  každé příležitosti. Současně to 
může být stylový dárek, kterým dá-
váme najevo, že chceme být spolu. 
Dobré pivo nemá pít člověk nikdy 
sám,“ míní Petr Kaluža s tím, že takto 
chce náchodský pivovar dát najevo, 
že věci fungují lépe dohromady než 
odděleně. Vánoční edice bude v běž-
né distribuci k dostání buď jako mul-
tipack, tedy skupinové balení po osmi 
kusech, nebo lahve v přepravce.

q FOTO č. 1 Karel Vaněk q FOTO č. 2 František Hofman q FOTO č. 3 František Hofman

Očkujeme denně, 
každému zájemci 
dáme termín 
do 24 hodin.

Očkovací centrum EDUMED 
Jaroměř významně rozšiřuje ter-
míny očkování před vánočními 
svátky. „Vzhledem k  možnosti 
přeočkovávat 3. dávkou již po  5 
měsících se obrovsky zvedl zájem 
o očkování a my budeme usilovat 
o to, aby nikdo nemusel na termín 
zbytečně dlouho čekat. Virová ná-
lož v populaci v kombinaci s hro-
zící variantou Omicron představují 
pro rizikové pacienty každodenní 
hrozbu a  odkládání očkování, byť 
jen o den, nepovažujeme za dobré. 
Proto od 29. listopadu 2021 do 23. 
prosince 2021 budeme denně oč-
kovat registrované a  neregistro-
vané zájemce prvními, druhými 
i třetími dávkami.“ říká MUDr. Jiří 
Veselý, vedoucí lékař očkovacího 
centra EDUMED Jaroměř. 

Očkovací centrum EDUMED 
Jaroměř se nachází v budově poli-
kliniky v Jaroměři na adrese Dr. Ed. 
Beneše 191, Jaroměř 551  01. Oč-
kujeme vakcínou COMIRNATY 
od  společností Pfizer/BioNTech. 
Očkovací centrum je otevřeno dle 
platné otevírací doby, která je do-
stupná na  webu www.edu-med.cz 
nebo https://koronavirus.mzcr.cz/
ockovani-proti-covid-19/ v  zálož-
ce očkovacích míst. 

Pro pohodlnější a  rychlejší prů-
chodnost procesem očkování vý-
znamně napomůže předchozí re-
gistrace, se kterou zájemcům rádi 
pomůžeme na telefonu 725 384 584, 
denně od 8 do 15:30 hodin.

KVÍČEROVSKÁ SIRKA
Výstava soutěžních prací dětských 

tvůrců na  téma „Kvíčerovské Vánoce“ 
můžete až do  2. ledna 2022 navštívit 
v  Zeleném domečku v  Polici nad Me-
tují. Otevřeno je podle otevírací doby 
Muzea papírových modelů. Soutěž 
Kvíčerovská sirka pořádá každoročně 
Klub sběratelů Policka. Loňský ročník 
bohužel zhatily známá opatření proti 
Covid-19 a  tak se pořadatelé dohodli, 
že pro rok 2021 ponechají stejné téma. 
A  tak se Kvíčerovské Vánoce objevily 
v Zeleném domečku 25. listopadu 2021 
a  výstava potrvá do  konce Vánočních 
prázdnin.

Během Sběratelské burzy se v Muzeu 
sešla odborná komise, ve  které zasedli 
polická výtvarnice Iveta Osobová, kurá-
torka Galerie výtvarného umění v Ná-

chodě Martina Frydrychová a za sběra-
tele pan Jaroslav Škop. Komise nakonec 
vybrala a  ocenila díla následujících 
soutěžících.

Kategorie do 9 let: 1. Julie Knillová, 2. 
Artur Němeček, 3. Adina Krecbachová. 
Kategorie 10-12 let: 1. Martin Nývlt, 2. 
Natálie Smrčková, 3. Jan Bouček. Kate-
gorie 13-15 let: 1. Anežka Rückerová, 2. 
Kristýna Košťálová, 3. Tereza Hotárko-
vá. Cenu Klubu sběratelů Policka zís-
kala Gabriela Maršíková. Ceny během 
vernisáže předal vítězům starosta Měs-
ta Police nad Metují Jiří Beran společně 
s  ředitelem Muzea papírových modelů 
Pavlem Frydrychem. Za Klub sběratelů 
Policka předal ocenění Josef „Čvaňhák“ 
Máslo, za Český filumenistický stav Pa-
vel Filipi.

Jaký byl rok 2021 v Kladském pomezí
Letošní turistická sezóna je za  námi 

a  ke  svému konci se chýlí i  celý rok 
2021. Pojďme si připomenout, co dů-
ležitého se událo v  Kladském pome-
zí. Bezesporu nejdůležitější událostí 
prvního pololetí bylo schválení nové 
marketingové strategie destinace na ob-
dobí 2021-2025. K jejím hlavním myš-
lenkám a cílům patří propojení značky 
s  nejvýraznějším krajinným prvkem, 
kterým je vodní nádrž Rozkoš, inten-
zivnější spolupráce s Polskem či přesah 
do  sousedních regionů. To vše povede 
k  progresivnějšímu marketingu, který 
by měl turistickou oblast Kladské po-
mezí dostat do širšího povědomí v celé 
republice a  zároveň oslovit mladší ge-
neraci.

Před zahájením turistické sezóny 
a v jejím průběhu jsme realizovali zcela 

nové podpůrné marketingové aktivity 
pro ubytovatele a členy Svazu cestovní-
ho ruchu Kladské pomezí, abychom na-
pomohli k restartu a oživení cestovního 
ruchu v naší destinaci. Pro ubytovatele 
jsme vytvořili mimořádnou nabídku 
bezplatné roční prezentace v  inovova-
ném on-line katalogu ubytování. Part-
neři ze soukromého sektoru měli mož-
nost prezentovat své autentické příběhy 
v rámci kampaně „I my tvoříme příběh 
Kladského pomezí…“. Vznikla tak vel-
mi zajímavá obsahová série příspěvků, 
která pomohla k  dalšímu zviditelnění 
regionu. Nové formy on-line kampaní 
jsme vytvořili a realizovali také pro naše 
členy z řad měst a obcí. 

Díky naší spolupráci s nejrůznějšími 
médii i v letošním roce vzniklo několik 
zajímavých výstupů. O prázdninách se 

mohli posluchači Českého rozhlasu za-
pojit do Velké letní soutěže s pořadem 
Na cestách s Petrem Voldánem. Na jaře 
byl v Jestřebích horách natočen další díl 
cykloturistického pořadu Cyklotoulky, 
který byl odvysílán v  srpnu. Ve  spo-
lupráci s  Centrálou cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje a  agenturou 
Czech Tourism vznikla jedna z  repor-
táží pořadu Cyklosalon, která se vydala 
na cyklovýlet po stopách Boženy Něm-
cové, a  dále byla realizována soutěž 
na rádiu Evropa 2 o pobyt ve Wellness 
hotelu Rajská zahrada.  

Hlavním turistickým lákadlem le-
tošního léta v  Kladském pomezí byl 
poslední ročník projektu Festival zá-
žitků. Devět atraktivních míst na  čes-
ké i  polské straně hranice v  červenci 
a srpnu ožilo tradicemi našeho regionu. 
Účastníci se seznámili s  regionálními 
řemesly, místními zvyky nebo tradič-
ními pokrmy a jejich výrobou a mnohé 
z nich si také osobně vyzkoušeli. Festi-
valová sezóna byla slavnostně ukončena  
18. září bohatým programem v  parku 
Aloise Jiráska v Hronově.

Markéta Tomanová, foto Jan Záliš

Do provozovny kavárny v Novém Městě nad Metují 
přijmeme osoby zdravotně znevýhodněné či OZP

 na pozice:

Jste osobou
zdravotně znevýhodněnou či OZP

a hledáte nebo byste rádi změnili práci?

Nabízíme Vám:
l práci v příjemném prostředí 

nově vybudované provozovny 
v centru města

l práci mezi lidmi v kolektivu 
sociálního podniku

l dobré platové ohodnocení
l práci na částečný úvazek

Co na oplátku požadujeme:
l zájem o práci a chuť pracovat 

s lidmi v provozu kavárny
l příjemné vystupování a pozitivní 

přístup
l zkušenosti s prací v gastroprovo-

zu výhodou, nikoliv podmínkou

Nástup: kdykoliv dle domluvy

Kontaktní osoba: Jiří Škoda, tel.: +420 773 585 555, skodajiri@email.cz



*Rozvedený invalidní důchodce 
49 let 175/85 hledá štíhlejší ženu 
z Náchoda, která má ráda příro-
du, jen vážně. Tel. 721 655 611

*Pronajmu byt 1+1 40m2 v Ná-
chodě, Kladská 1523, 1. patro na-
proti autobusovému nádraží, volný 
ihned, nájem 5000,-, režie 2100,- 
kauce 15000,-. Tel.777 606 801
*Rozvedená žena koupí menší 
byt v Náchodě, zavolejte prosím 
na tel. 774 777 073

*Pronajmu 2+1 ve Studnici, ob-
chod, škola, pošta v místě. Povin-
ná kauce, tel. 608 86 98 85
*Pronajmu dlouhodobě byt 
v  OV 1kk, 25 m2, v  Náchodě 
(sídliště u nemocnice). Volný 
od 1. 2. 2022. Celkové náklady 
na byt 6.500 Kč. Vratná kauce 
10.000 Kč. Tel. 604 437 128
*Pronajmu byt1+1 42m2 v 
přízemí RD v Novém Městě n. 
Metují. Byt je vybavený, ihned 
k nastěhování. Informace na tel. 
608619374 mezi 17. až 19. hod.
*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
Tel. 608 110 041
*Pronajmu družstevní byt 2+1 
na Pražské ulici, v 2. patře. Byt 
se nachází v zatepleném panelo-
vém domě u Penny, je pěkný, má 
zděné jádro. Hledám pouze bez-
problémové nájemníky k dlou-
hodobému pronájmu. Nájemné 
je 7000 Kč + náklady spojené s 
užíváním (cca další 4000,-Kč). 
Dále požaduji jednorázový po-
platek pro družstvo 7300,-Kč a 
vratnou kauci 15000,-Kč. Volný 
ihned. Tel. 606 745 986
*Mladý muž koupí byt 2+1 v 
Náchodě, platím v hotovosti, vo-
lejte na tel. 776 566 630
*Pronajmu dlouhodobě byt v 
OV 1kk, 25 m2, v Náchodě (síd-
liště u nemocnice). Volný od 1. 
2. 2022. Celkové náklady na byt 
6.500 Kč. Vratná kauce 10.000 
Kč. Tel. 604 437 128

*Nabízím do pronájmu zavede-
nou stomatologickou ordinaci 
v  České Skalici na náměstí. Or-
dinace je kompletně vybavená, 
bližší info na tel. 604 437 128
*Pronajmeme kancelář 40 m2 
(nebytový prostor) v  blízkosti 
centra Nového Města nad Metují 
(cca 250 m od autobusového ná-
draží). Lze využít jako kancelář či 
poskytování služeb. Po komplet-
ní rekonstrukci. Součástí je WC, 
umyvadlo a další místnost. Pro-
stor se skládá ze dvou místností. 
Nájem 6.000 Kč za 40 m2 + ener-
gie.  Tel. 733 735 709

*Prodám větší stavební poze-
mek v  Dolní Radechové, list 

vlastnictví 208, par. Č. 2079, cel-
ková výměra 2591 m2, možno 
rozdělit na 2 části. Cena 1.350 
Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
*Sháním chatu, chalupu, do-
mek v okolí Náchoda do 20 km 
na všechny směry, nabídněte na 
tel. 774 777 072
*Koupím les i s pozemkem. 
Může být malá výměra, zane-
dbaný nebo napadený kůrov-
cem. Platím ihned a hotově. Tel.: 
773 585 290

*Prodám kulatý stůl o průmě-
ru 90 cm, světlý buk. Foto zašlu. 
Tel. 602 103 775
*Prodám malé balíky sena 
70/50cm/18kg 120Kč/ks, 
rovnané štípané dřevo 1m3 
1000Kč, možnost dopravy. Tel.: 
776049577
*Prodám vepřové půlky 60 Kč/
kg, krmeno bez směsí, volat po 
20. hodině na tel. 603 900 690

* Koupím šrotovník válcový vý-
robce Rousek, Slavík. Nabídněte 
+420603487428
*Koupím starožitný kočárek  
I nekompletní nebo jen podvo-
zek. Foto na stajwatango@se-
znam.cz,739711628

*Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci, veškeré 
hračky KDN aj., různé vláč-
ky MERKUR aj., starožitný 
a chromovaný nábytek a jiné 
zajímavosti do r. 1975, hodi-
ny, hodinky, hudební nástro-
je, fotoaparáty, rádia, sklo, 
porcelán, obrazy, knihy, ča-
sopisy, plakáty, voj. výzbroj 
a výstroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683
*Koupím vše s  hodinářskou 
tématikou: hodinky, hodi-
ny, budíky, propagační ma-
teriály, knihy, plakáty, různé 
součástky i díly, např. od fy 
PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

*Koupím zlaté a stříbrné min-
ce šperky, hodinky, diskrétnost 
zaručena. Respektuji vaše ceny. 
Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou pozůstalost. Peníze na 
ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 
56 49 30
*Koupím historické rybářské 
věci. Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a příslušenství - objek-
tivy, staré fotografie, reklamní 
fotografické materiály. TEL.: 
777 559 451
*Koupím jakékoli staré, po-
škozené hračky, kočárky, pa-
nenky, autíčka, hry apod. TEL.: 
603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451 
*Koupím staré filmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510 
*Koupím starý betlém, vá-

noční ozdoby a vše o Vá-
nocích. TEL.:722 907 510 
*Koupím starý nábytek i ce-
lou pozůstalost. TEL.:722 907 
510
*Koupím staré fotografie, foto-
aparáty, vyznamenání, mince a 
bankovky, pohlednice a znám-
ky. TEL.: 724 020 858

*Digitalizace. Převod 8mm fil-
mů, VHS a DV kazet, skenování 
negativů a diapozitivů. Kvalitně. 
Tel. 606 629 767
*Nabízím  řešení paranormál-
ních (anomálních) aktivit v do-
mech či bytech, včetně odvádění 
entit. Diskrétně. Vyhledám geo-
patogenní zóny ZDARMA, za 
cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, 
garáží, půd včetně odvozu od-
padů. Slušné jednání. Cena do-
hodou. Tel. 603 549 451
*Převedu záznamy z videoka-
zet na DVD nebo flešku, levně. 
Tel. 777 554 484
*Přijmeme muže, ženy i se-
niory na rozvoz knih, 80 hod. 
měsíčně. Zajímavé odměny. Tel. 
777 803 359

* Krátkodobý pronájem 
(diskrétnost zajištěna) dvou 
nových apartmánů ve Velkém 
Poříčí u Náchoda za velmi 
výhodnou cenu. Apartmán 
Pavel, tel. 777 80 33 59 nebo 
www.eChalupy.cz nebo 
Booking.com.cz

KOUPÍM MOTOCYKLY 
– jakékoliv -staré, nepotřeb-
né, neúplné, díly, traktůrky, 
mopedy, stará auta i věci. Tel.: 
723 837 437
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PRODÁM

KOUPÍM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

BYTY

certifikovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Martina Tichá        Ing. Martin Tichý
         776 622 776                   776 622 777

 

www.realitytichy.cz

NEMOVITOSTI

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2021

AQUA PArK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

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

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

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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ozůstalost
veteš

nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

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

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

HUDBA NA VAŠI OSLAVU
klávesy / zpěv

Volné termíny poptávejte
na mojeakce@email.cz

Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
závod 10 v Broumově

přijme

CHEMIKA/CHEMIČKU
Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou v oboru chemie,

uživatelská znalost práce na PC, aktivní přístup,
zodpovědnost, odpovídající zdravotní stav.

Mzda od 35 000 Kč
(dle vzdělání a praxe)

Nástup ihned, příp. dle dohody.

Své životopisy zasílejte na adresu 

jaskova.br@koh-i-noor.cz, tel. +420 491 509 211.

Přivýdělek
Hledáme spolehlivého

distributora novin ECHO
pro ČERVENÝ KOSTELEC
Roznos o víkendech, vhodné pro 

studenty, důchodce, ženy na MD apod.

Více info na tel. 602 103 775 nebo 
e-mail: echo@novinyecho.cz

NĚMČINA
Překlady - běžné, 
odborné, soudní 
(kulaté razítko)

Tel.
603 440 969

Prodejna: Palackého 162, Jaroměř
Otevřeno: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00

tel.: 739 932 231

vše najdete na www.bazenek.eu

Nabízíme i dárečky
pro vaše drobečky:

tepee, koloběžky, panenky, 
nářadí pro kluky i holky, 

stolní hry pro tatínky
a fitness a wellness 

pro maminky!

VK LOŽISKA s.r.o 
Police nad Metují

Posiluje obchodní úsek

Požadavky:
l aktivní přístup v práci
l vystupování a komunikace
l znalost anglického jazyka 

(slovem i písmem)
l aktivní znalost práce na počítači
l pečlivost při vyřizování 

korespondence
l požadované středoškolské vzdělání
l řidičský průkaz B

Nabízíme:
l výraznou motivaci na  výsledcích 
l práci v dobrém kolektivu
l nástup možný  ihned

Životopis a přihlášku posílejte na:
bornova@vkloziska.cz

mobil 775 865566
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1.náchodská pivotéka1.náchodská pivotéka
www.prvninapivo.czwww.prvninapivo.cz

ﾨ0

Weyrova 12, Náchod (za Muzeem Náchodska)Weyrova 12, Náchod (za Muzeem Náchodska)

Radní města Náchoda souhlasili s cenovou nabídkou a schválili vystavení ob-
jednávky pro společnost Everwood Garden s.r.o. z České Skalice na provedení 
projektové dokumentace na terénní úpravy a obnovu parku ve starých lázních 
v Bělovsi.

Obnova lázeňského parku

Královéhradecký kraj vyplatí chova-
telům první dvě dotace ve výši přes půl 
milionu korun na  vybudování plotů 
proti vlkům. Individuálními dotacemi 
kraj kompenzuje výpadek státních peněz 
a  na  podporu budování pasivní obrany 
proti útokům predátorů vyčlenil tři mi-
liony korun. Jinou možnost příspěvku 
na pomoc v boji s vlkem v současné chvíli 
chovatelé nemají. 

„V srpnu letošního roku přestal stát cho-
vatelům kompenzovat náklady na ochra-
nu stád před vlky a nový dotační program 
začne fungovat pravděpodobně až v  prv-
ním čtvrtletí příštího roku. Královéhra-
decký kraj proto vyčlenil tři miliony korun, 
aby chovatelům kompenzoval náklady 
na budování pasivní ochrany proti vlkům. 
Nyní vyplatíme dvěma žadatelům část-
ku 515 tisíc korun,“ uvedl náměstek pro 
oblast životního prostředí a  zemědělství 
Pavel Bělobrádek. 

Krajské peníze pomohou s vybudová-
ním téměř kilometrového plotu z poplas-
tovaného pletiva okolo pastviny na  sva-
zích u  Janovic na  Trutnovsku. Druhá 
dotace podpoří stavbu ohrady u  farmy 
na  Broumovsku, kam chovatelé budou 
zahánět ovce na noc.

Stále platí, že stát na  základě zákona 
o poskytování náhrad škod způsobených 
vybranými zvláště chráněnými živočichy 
kompenzuje chovatelům ztráty. Od  za-
čátku tohoto roku do  poloviny letních 
prázdnin vyplatil na náhradách za škody 
způsobené vlkem přes jeden milion ko-
run. Během srpna a první poloviny září 
nahlásili chovatelé další čtyři útoky. Ško-
da za usmrcení čtyř ovcí a jednoho bera-
na vyšplhala na 31 tisíc korun.

Dotace 
na ochranu
stád před vlkem

Poslankyně
Mgr. Jana Berkovcová 

oznamuje otevření poslanecké 
kanceláře v Náchodě.

Poslanecká kancelář Mgr. Jana Berkovcová
Masarykovo nám. 1296, Náchod

Pondělí 10:30 – 16:00,
individuální schůzky dle dohody

Asistentka:
Darina Kricnarová,

kricnarovad@psp.cz, tel. 603 333 166

Příznivce tajemna musím zkla-
mat. Stavební ruch v  lesích na Bran-
ce u Náchoda, který lze pozorovat již 
řadu měsíců, nemá se záhadami či 
konspiračními teoriemi nic společ-
ného. Jedná se o  stavbu s  oficiálním 
názvem Posílení kapacity a  zabez-
pečenosti východočeské vodárenské 
soustavy Náchod – Hradec Králové. 

Investorem jsou Vodovody a  kana-
lizace Náchod. Přeloženo do  srozu-
mitelného jazyka jde o  vybudování 
podzemního vodojemu o objemu 2 x 
2500 m3 a  související příjezdové ko-
munikace a  zpevněných ploch. Sou-
částí je i propojení vodovodních řadů 
v délce přibližně 1400 m.

Záhadná stavba v Náchodě na Brance?


