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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

EKO spol. s.r.o., T. G. Masaryka 295

LAKUJEME VYPALOVANÝMI
PLASTY
KOVOVÉ DÍLCE DO VELIKOSTI:
2600x1800x2000 celková výška
tel.: 491 452 841, www.lakovna-eko.cz

LEVEL, s.r.o. Náchod hledá nové spolupracovníky

Back-End programátor

WWW.NOVINYECHO.CZ

28 000 VÝTISKŮ
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Tip na jarní prázdniny
Letos poprvé máme možnost vzít návštěvníky do podzemí Měděného dolu Bohumír v Jívce právě v tomto zimním období. Proto neváhejte a naplánujte si výlet na jarní prázdniny. Pokud bude
alespoň pár dní mrznout, čeká vás neuvěřitelná ledová výzdoba.
Klasické rampouchy, rampouchy rostoucí ze země – vlivem toho,
jak táhnout vzdušniny, ale i ledové sloupy. Na konci prohlídky
vás čeká hornická zkouška, která je nevšedním zážitkem. Jedná
se o výstup 5 pater vysokou větrací šachtou, ve které se nachází
lezní oddělení.

Co u nás budete dělat
• Náš GPS monitorovací portál vylepšovat, vyvíjet nové funkce a opravovat
chyby
• Spolupracovat s podporou a všemi dalšími vývojáři na pokračujícím rozvoji

Jaké znalosti a dovednosti očekáváme
• Povědomí o GPS, GSM, IT, programování a technice obecně
• Java 8/11 na webu, výhodou Spring Framework
• SQL, výhodou PostgreSQL a MyBatis
• Předešlé zkušenosti s vývojem aplikací
• Výhodou znalost Linuxu, GITu
• Angličtinu na úrovni dostatečné pro porozumění technickým dokumentacím
• Potěšení z objevování nových technologií a spolupráce v dobrém týmu
Více informací o pozici na www.level.systems/kariera
V případě Vašeho zájmu o práci nám napište na email: jobs@level.systems

LEVEL, s.r.o. Náchod hledá nové spolupracovníky

Front-End programátor
Co u nás budete dělat
• V našem GPS monitorovacím portálu spravovat JavaScript, jeho knihovny
a framework
• Odhalovat, ladit a řešit chyby i responzibilitu GUI
• Spolupracovat s dalšími vývojáři na pokračujícím rozvoji

Jaké znalosti a dovednosti očekáváme
• Povědomí o GPS, GSM, IT a technice obecně
• Solidní základy v JavaScript / TypeScript, HTML, CSS, LESS
• Předešlé zkušenosti s vývojem aplikací
• Výhodou znalost Linuxu, Angular 2, node.js a balíčkovacích systémů
• Angličtinu na úrovni dostatečné
pro porozumění technickým dokumentacím
• Potěšení z objevování nových technologií a spolupráce v dobrém týmu
Více informací o pozici na www.level.systems/kariera
V případě Vašeho zájmu o práci nám napište na email: jobs@level.systems
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www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Z očí jsi odešel, ale v našich srdcích zůstáváš.
Dne 18. února 2022 uplynul jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil

pan Vladimír Bárta
z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 18. 2. 2022 uplynuly dva smutné roky,
co nás navždy opustila

paní Jarmila Nováková
z Nového Města nad Metují.

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Poděkování
Chtěla bych touto formou poděkovat personálu náchodské nemocnice – multidisciplinárnímu JIP, zvláště
MUDr. Šilhanovi, paní doktorce Markétě Hanzlové, oddělení urologie primáře
MUDr. Petra Prošvice i skvělým sestřičkám uvedených úseků za záchranu
mého života, lidský přístup i nezištnou
pomoc. Poděkování patří i mé úžasné
rodině… Jen díky vám všem jsem tady.
Kristína Marková, Černčice

Marně naše oči všude Tě hledají, marně po lících slzy nám stékají.
V neznámý svět jsi šla spát, kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Ty uměla jsi pomoci, potěšit, pohladit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.

Dne 18. února 2022 uplynuly 2 roky, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka, teta a babička

paní Miloslava TOMEŠOVÁ

www.realityeu.com

Světlý zděný byt 3kk po celkové rekonstrukci ve středu města Trutnova. Jednotka
je umístěna ve 3.NP v klidnější části s výbornou pěší dostupností na náměstí. Vytápění zajišťují dvě klimatizační jednotky,
podlahové topení, nebo lokální el. Ohřev
Cena: 3 490 000,- Kč TUV el. boilerem. Plocha bytu 72 m.

Prodej pozemku s povolením k výstavbě RD s chatkou na Novém Hrádku ........................ 2 490 000,- Kč
Prodej pozemku k výstavbě RD v klidné části Náchoda, výměra 954 m ............................ 1 990 000,- 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
Chata na oblíbeném místě u lesa na Kramolně na okraji rekreační zóny ........................... 1 590 000,- Kč

Právní poradna Dity Vávrové

Jako vlastník stavby na cizím pozemku máte tzv. předkupní právo
na nákup pozemku, na kterém stavba stojí. Stejně tak vlastník pozemku
má předkupní právo na vaši stavbu. Správný postup prodávajícího je,
zaslat vám návrh kupní ceny, kterou sjednává s kupujícím. Na základě toho máte dle občanského zákoníku 3 měsíční lhůtu pro uplatnění předkupního práva, zpravidla tím, že zaplatíte
uvedenou kupní cenu.
Pokud by vás vlastník o zamýšleném prodeji pozemku neinformoval, je třeba se bránit
před soudem. S tím vám můžeme v naší kanceláři pomoci.

Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.

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

VZPOMÍNKA

info: 777 602 884
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Dotaz:
Vlastním stavbu na pozemku jiného vlastníka. Když bude
chtít tento vlastník pozemek prodat, musí mi dát vědět?

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

Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.
Všichni vzpomínáme.

str.

Tel. 602 103 775

Kontakt: +420 773 113 133
E-mail: servisokendveri@seznam.cz
www.opravyokendveri.cz

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

Úklidové práce
Hronov

VZPOMÍNKA

23. února to bude rok, kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček a kamarád

z Jaroměře.

Pavel Uždil

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomeneme, vzpomínají dcera Miluše
a zeť Pavel Štěpánovi.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Helena s rodinou

z Bražce

čištění koberců
a sedaček čištění
interiérů vozidel
Tel.: 737 622 294
E-mail:
uklidovepracehronov@seznam.cz
www.uklidovepracehronov.eu

VZPOMÍNKA
Dne 12. února 2022 uplynul jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil milovaný manžel

pan MVDr. Ivan Terban.
Vzpomíná manželka Jana s rodinou.

VZPOMÍNKA
Již to bude pět let,
co nás 16. 2. 2017 náhle opustil
ve svých nedožitých 60 letech
malíř a grafik

KADEŘNICTVÍ
NATÁČKA
Karlovo náměstí 88, Náchod
Petra Baštová (Pinkavová)
Návrat po mateřské dovolené

pan Stanislav Kulda.

PO, ÚT 10:00-16:00
bez objednání
ST - PÁ dle objednání

Kdo jste jej znal, tak vzpomeňte
s námi.
Lídy a Anička Kuldovi

Tel. 776 00 13 23

VZPOMÍNKA
Dne 17. 2. 2022 uplynuly
2 roky od úmrtí

paní Růženy Potocké
z Náchoda.
Stále vzpomínají synové Jirka a Milan
s rodinami

VZPOMÍNKA
Stále je těžké se vyrovnat s tím,
že už nejsi mezi námi.

Dne 23. 2. 2022 uplyne 6 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný syn a manžel,

pan Otto FRIEDL
z Dolní Radechové.
Stále vzpomíná manželka, maminka a sestra.

VZPOMÍNKA

Jak těžko věřit tomu zvonu,
že nevrátíš se nikdy domů!
Proč víly jak v pohádce ti stály tak nešťastně.

Dne 26. února uplynou dva roky,
co nás navždy opustil

pan Miroslav Simon
z Velkého Dřevíče.
Stále vzpomíná manželka Eliška s rodinou.

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

Návštěva z Odolova přivezla radost
Praktickou školu, Základní školu
a Mateřskou školu Josefa Zemana v Náchodě naštívili dne 28. ledna 2022 vedoucí pracovníci Věznice Odolov v čele
s jejím ředitelem plk. Mgr. Vinklerem,
který byl doprovázený plk. Mgr. Rudolfem Mášou a PhDr. Gabrielou Šafářovou. Návštěva v rámci spolupráce
přivezla do naší školy dřevěné hračky,
které byly ručně vyrobeny klienty věznice v dřevomodelářské dílně, a dnes již
pomáhají našim žákům při rozvoji jemné motoriky, logického myšlení a co je
nejdůležitější, dělají dětem radost.
Ředitelem školy Ing. Ivem Feistauerem byli zástupci odolovské věznice seznámeni s historií speciálního školství
v Náchodě, proměnami školy od jejího
založení Josefem Zemanem (zakladatelem československé moderní defektologie), fungováním a posláním školy až
po současnost.

Součástí návštěvy byla i prohlídka
nových učeben vybavených zařízením,
které odpovídá současným trendům

a požadavkům při výchově a vzdělávání
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ivo Feistauer, Jiří Hofman
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www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel. 602 103 775

NĚMČINA
ANGLIČTINA

JAZYKOVÉ KURZY NA MÍRU!
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TEL. 777 24 86 24

TAKOVÁTO KŘESLA

str.
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TEL.: 603 440 969
TEL.: 774 374 784

ŠKOLNÍ POTŘEBY

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny
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www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520
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Hledá nový
domov!
Ronny je 11letý labrador, je i přes
svůj věk stále vitální pejsek. Je hodný. Žil v domku se zahradou, spal
doma. Ronny je očkovaný, čipovaný.
Městský útulek Broumov, Jana Slováková, tel: 721 543 498

MASÉR
VE ZDRAVOTNICTVÍ

Přihlášky posílejte do 28. února na adresu:
VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov
Procházkova 303, 541 01 Trutnov
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Hronovská
brusle
V neděli 23. ledna se ve Wikow aréně
v Hronově konaly krasobruslařské závody, které pořádal klub „Kraso Hronov“.
Na soutěž se postupně dostavilo 92 závodníků z 16 oddílů z celé České republiky. V kategorii nejmladších žaček mělo
„Kraso“ velmi silné zastoupení, celkem 6
účastnic. Nejlépe si v této kategorii vedla
Markéta Scholzová, která skončila z 26 závodnic na výborném 7. místě. Moc potěšil
i výkon Jaroslava Scholze, který skončil ze
4 účastníků na druhé příčce a zajistil tak
pro oddíl první stříbrnou medaili v kategorii nejmladších žáků.
Odpoledne závody pokračovaly mladšími žačkami. Z třiceti startujících získala Rozálie Hanušová krásné 12. místo
a Anna Matoušková skončila 20. V kategorii žaček mělo „Kraso“ hned 4 závodnice. Z dvaceti startujících se podařilo Anně
Pincákové zajet jízdu na 31,8 bodů, což
byl její osobní rekord a znamenal pro hronovský oddíl druhou stříbrnou medaili.
Anička je v celkovém žebříčku po těchto
závodech na krásném 9. místě z 82 žaček
v rámci celé ČR. Hned za ní byla dlouho
na třetím místě Vanesa Kubíková, nakonec však skončila na bramborové pozici.

www.novinyecho.cz
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facebook: Echo - noviny náchodského regionu
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Nabízíme
 malování pokojů
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NĚMČINA
ANGLIČTINA
Tel. 603 440 969 (NJ)

Tel. 774 374 784 (AJ)

 renovace střech,

oken a dveří
 hodinového
manžela

Tel: 602 108 395
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 pokládky podlah

výuka
překlady
tlumočení

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 3. 2022

MASOPUSTNÍ NEDĚLE v Barunčině škole
27. února 2022 od 10 do 15 hodin
Tradiční masopustní program: 10.00–15.00 Lidová muzika Šmikuranda z České Skalice, 13.00 Dětský folklorní soubor Hadářek z Červeného Kostelce, 10.00–
15.00 tradiční občerstvení. Masky jsou vítány. Vstup zdarma.
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www.novinyecho.cz

profesionálové
ve svÙtÙ
realit
Uklidní se realitní trh v roce 2022?
Rok co rok se mluví o splasknutí realitní bubliny. P¼eh¼átý trh s nemovitostmi ale
doposud nezchladilo ani n²kolik vln pandemie covid-19. I proto za¯ala NB krotit trh
tím, že p¼istoupila k razantním zvýšením úrokové sazby a p¼itvrdila limity pro nové
hypotéky. Proto jsou hypotéky drahé a pro mnoho žadatel½ nedostupné. Na trhu tak
z½stávají zejména investo¼i, kte¼í už nebudou ochotni platit jakoukoliv cenu.
Majitelé, kteÔí zvažují prodej, by mÈli jednat a prodej neodkládat. Situace na trhu
je pro n² zajímavá v tuto chvíli - dá se totiž o¯ekávat, že vlivem zásah½ NB dojde
ke snížení poptávky a prodloužení doby prodeje nemovitosti.
Pokud se chcete poradit, co by pro Vás bylo nejvýhodn²jší, neváhejte a ozv²te se
nám, mÕžeme spoleÄnÈ probrat všechny Vaše možnosti.
podrobnosti a celý Älánek najdete na www.realitytichy.cz

Vaši nemovitost prodáme v AUKCI - navíc u nás NEPLATÍTE provizi!
776 622 776 776 622 777
info@realitytichy.cz, www.realitytichy.cz

SEZNÁMENÍ
z Rozvedený 49 let, 175/85, hledá štíhlejší ženu do 50 let z Náchoda, která má
ráda přírodu. Jen vážně. Tel. 721 655 611
z Nekuřák 59/178 rád pozná pohodovou ženu. Mám rád cestování, turistiku
a plavání. Tel. 722 328 787
z Vdovec z Náchoda, štíhlý, 60let, hledá ženu z Náchoda a okolí k seznámení.
Mobil: 739 137 317
z Hledám ženu na vážný vztah, jmenuji se Nikol. Věk od 39 do 50 let. Tel.
605 105 190
z Nehledám známost na krátké pobavení ale ženu, která v sobě ještě lásku
nechala doutnat a stále věří s nadějí
v srdíčku, že někde je. Nároky na budoucí partnerku nemám. Snad jen
aby byla vyšší, ve věku 58-65 let. Dítě,
jestli nějaké máš, bude vítáno, s tím
mám dobrou zkušenost. Seber ještě
sílu a odvahu, která ti v srdíčku zůstala,
pokud to myslíš opravdu vážně. Za to
vše můžeš očekávat porozumění, lásku,
teplou náruč. To vše ti nabízí zajištěný
důchodce s vlastním bytem. Těším se
na tebe na čísle 702 361 675, bude lepší
SMS.

z Pronajmu byt 1+1 v Hronově. Tel.
608 110 041
z Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 1+1
v klidné části Náchod Běloves. Výhled
do přírody. Velký balkon, plast okna, zděné jádro. Nájem 5500,- + poplatky. Kauce
nutná. Volný od 1.2.22. Tel: 728 076 074
z Pronajmu 2+1 ve Studnici, obchod,
škola, pošta v místě. Povinná kauce, tel.
608 86 98 85

NEMOVITOSTI
z Koupíme menší domek nebo byt v přízemí v Novém Městě nad Metují, nebo
okolí Nového Města. Tel. 776 224 358, volat kromě čtvrtků a víkendů.
z Koupím les v jakémkoliv stavu
i menší výměru. Platím ihned a hotově.
Tel: 773 585 290
z Koupím garáž v Náchodě telefon:
727 818 427
z Koupím rodinný dům v Novém
Městě nad Metují. Popřípadě vyměníme
zrekonstruovaný zděný byt 3+1 v centru
Nového Města n.M. v osobním vlastnictví za rodinný dům + doplatek z naší
strany. Tel. 606 069 658

BYTY
z Pronájem bytu Náchod - krásný, zánovní plně vybavený a bezbariérový byt
2+kk s balkónem, šatnou a samostatným
sklepem vedle bytu. Vytápění a ohřev
vody centrální. Cena 12.000 Kč/ měsíc +
poplatky a energie cca. 3.400 Kč. Tel.603
895 562, e-mail: frantabrzak@gmail.com

cerƟĮkovaní profesionálové v oboru realit
Ing. MarƟna Tichá
776 622 776

Ing. MarƟn Tichý
776 622 777

z KOUPÍM GARÁŽ S ELEKTŘINOU,
U KAŠTÁNKU, ČERVENÝ KOSTELEC. TEL: 608 058 742
z Prodám větší stavební pozemek v Dolní Radechové, list vlastnictví 208, par.
č. 2079, celková výměra 2591 m2, možno rozdělit na 2 části. Cena 1.350 Kč/m2.
Tel. 608 66 77 30

www.realityƟchy.cz

z 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

NEBYTOVÉ PROSTORY
z Pronajmeme nebytové prostory
v Novém Městě nad Metují, zkolaudované jako ordinace, přízemí, 105 m2,
7.500 Kč/měsíčně. Možnost i jako kancelář. 733 735 709

HLEDÁTE PRÁCI
VE VAŠEM OKOLÍ?
Nabízíme Vám zaměstnání
v Královéhradeckém kraji!

volejte +420 604 250 367, 731 099 161
nebo www.pracelehce.cz
SPOLEČNĚ VÁM NAJDEME PRÁCI, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT!

e-mail: echo@novinyecho.cz
z 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

KOUPÍM
z Koupím nabíječku tužkových a mikrotužkových baterií IPC-1L. Cena
do 1000 Kč. Tel. 606 481 816
z Koupím staré pohlednice do r. 1945.
Stačí SMS, zavolám. Tel. 608 420 808
z Jawa, ČZ, Stadion, Manet atd. - Koupím do své sbírky, jakýkoliv stav i nekompletní, či jen díly. TEL. 775 623723
z Koupím zlaté a stříbrné mince, šperky, hodinky, diskrétnost zaručena. Respektuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
z Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30
z Koupím jakékoliv staré fotoaparáty
a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické materiály.
TEL.: 777 559 451
z Koupím jakékoli staré, poškozené
hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry
apod. TEL.: 603 549 451
z Koupím hodinky PRIM a náhradní
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka,
řemínky, ciferníky, strojky a další díly.
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
z Koupím staré filmové plakáty a jiné.
TEL.: 722 907 510
z Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.: 722 907 510
z Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.: 722 907 510
z Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.:
724 020 858
z 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
z 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

PRODÁM
z Prodám 6 kusů židlí, info na tel.
776 569 791
z Prodám malé balíky sena 70/50cm
18kg 100Kč/ks 776049577
z Prodám seno, kulaté balíky, uskladněno v hale, Náchodsko, pobočka Provodov. Za balík 500 Kč. Tel.602 959 862
z Prodám mrazák Elektrolux šuplíkový,
6 šuplat. Cena 2500 Kč. Tel. 608 728 161

RŮZNÉ
z Digitalizace. Převod 8mm filmů,
VHS a DV kazet, skenování negativů
a diapozitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
z Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží,
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jednání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451

O tom, že kraj v posledních letech
realizuje mnohamilionové investice
do modernizace krajských nemocnic,
myslím, zejména na Náchodsku není
pochyb. Ale stejně tak ročně doplácí
v řádech milionů korun poskytovanou
zdravotní péči. Tyto náklady se rok
od roku zvyšují a jako správní hospodáři bychom tomu neměli jenom mlčky
přihlížet. Již několik let je proto i v této
souvislosti diskutována nová strategie
krajského zdravotnictví a jednou z jejích důležitých součástí je změna způsobu řízení Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje, pod který
spadají čtyři krajské oblastní nemocnice (v Náchodě, pod níž patří i nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem).
A jsem rád, že se nám po mnoha
a mnoha jednáních podařilo, připravit,
projednat i odsouhlasit ve vedení kraje
organizační a personální změny v krajském zdravotnickém holdingu. Vstoupily v platnost 1. února letošního roku
a jejich důvodem je snaha o efektivnější
řízení společnosti a transparentnější
z Nabízím řešení paranormálních
(anomálních) aktivit v domech či bytech, včetně odvádění entit. Diskrétně.
Vyhledám geopatogenní zóny ZDARMA, za cestovné. Tel. 774 814 111
z www.SexChat21.com - Erotický chat
registrace je zdarma
z Přijmeme muže, ženy i seniory
na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky 20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359

Hostinec Na Králíku
Zblov 19

Vás srdečně zve na:
BRAMBORÁKOVÉ HODY
SO 26.2. a NE 27.2.2022
OMÁČKOVÉ HODY
SO 12.3. a NE 13.3.2022
ŘÍZKOVÉ HODY
SO 2.4. a NE 3.4.2022
VELIKONOCE NA KRÁLÍKU
Od pátku 15.4.
do pondělí 18.4.2022
Tel. 491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz
nebo facebook

Nabízíme do pronájmu zavedenou ordinaci
v České Skalici na náměstí.
Ordinace bude k dispozici od 1. 7. 2022.

Vyklízení a likvidace
Íē´¼8´¼¡
YÇÍY8YÁ¡
, ¡U¸Î½pssp

Bližší informace na telefonu 604 437 128
Společnost ROMAN - TRANS SPEDITION s.r.o. hledá spolehlivého řidiče
MKD na potravinářskou cisternu.
Nutná praxe v MKD, znalost AJ nebo
NJ výhodou. Víkendy volné. Dobré
platové podmínky. Více informací
na tel. 602158418
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Ve správních radách nemocnic
budou zástupci kraje
Tel. 602 103 775

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

kontrolu ze strany kraje jako jejího stoprocentního vlastníka, jenž za vedení
nemocnic také odpovídá. Změny nejsou v žádném případě cíleny na práci
zdravotníků, ale managementu nemocnic, aby došlo k jejich lepšímu řízení.
Hlavní změnou je snížení počtu členů
představenstva zdravotnického holdingu, které bude mít nyní pět členů namísto sedmi. Nebudou jimi však již všichni
ředitelé nemocnic, ale nemocnice bude
zastupovat pouze jeden z nich. Ředitelé
oblastních nemocnic se však v této funkci vystřídají. A zde je třeba zdůraznit,
že nijak nepřicházejí o své rozhodovací
kompetence v rámci řízení svých nemocnic. Naopak, stávají se za ně každý
jeden z nich více osobně odpovědnými.
Dále bude nově členem představenstva
také zástupce kraje, který nese politickou
spoluodpovědnost za krajské zdravotnictví. Rozšíří se okruh záležitostí, k jejichž schválení bude představenstvo potřebovat předchozí souhlas dozorčí rady.
A v neposlední řadě, doposud nebyla
odpovědnost politiků kraje s krajskými
nemocnicemi provázána, a proto i tady
dochází ke změně, kdy ve správních
radách těchto nemocnic bude ředitel
dané nemocnice, zástupce dohlížejícího
holdingu a zástupce vedení kraje (bez
nároku na odměnu). Já osobně se jako
hejtman a také jakožto náchodský patriot, ujmu této role ve správní radě největší krajské nemocnice, kterou je Oblastní
nemocnice Náchod a.s..
Věřím, že rozvoj krajského zdravotnictví není jenom o investicích, ale
i potřebné systémové změny, mohou
kladně ovlivnit jak ekonomický výsledek jeho hospodaření, tak úroveň a dostupnost poskytované péče.
Martin Červíček,
hejtman Královéhradeckého kraje
a senátor za volební obvod Náchod

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.
Zejména naše ČSR, ČSSR
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka

O

panenky

O

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, Āetnictvo.

TEL.: 722 907 510

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

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858
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Tel. 602 103 775
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Obchvat a odkloněné miliony
Již několik let vedou zastánci jižního obchvatu Nového Města nad Metují
ostré diskuze se skupinkou radničních
bosů okolo Petra Hableho a jeho strany
Volba pro město, prosazujících vedení tranzitní dopravy přes střed města.
Důvod, proč tak zarputile radnice prosazuje vedení kamionů okolo nádraží,
pod Malecím a nad Vrchoviny, občané
pouze tušili. Je známo, že když vzniknou stavební parcely v trase obchvatu, je
tento nevratně zablokován. Přesto není
překvapením, že tím hlavním důvodem
sporu jsou peníze. Nejsou to ale náklady
na vybudování obchvatu nebo průtahu
městem, ale peníze do soukromé kapsy.
Spolku a několika jednotlivcům, kteří pole s nejvyšší bonitou orné půdy
bezúplatně získali, se podařilo díky Petru Hablemu prosadit změnu pozemků

v územním plánu na stavební. Poté, co
zastupitelé ještě schválili územní studii
na lokalitu, majitelé takto „zhodnocený“
pozemek prodávají. Není těžké zjistit, že
z Nového Města se odklání více než 60
milionů korun. Zda se část peněz zpět
vrátí a rozdělování bezpracného zisku
bude prováděno podle „zásluh“, je zatím
spekulací.
Zastánci obchvatu ještě nesložili ruce
do klína. Podali správní žalobu, kterou
se domáhají zrušení části územního plánu tak, aby dostal přednost obchvat před
finančními zájmy několika jednotlivců.
Projednávání územního plánu Nového
Města nad Metují bylo podle nich nezákonné a doprovázené podvody. Po Nejvyšším správním soudu v Brně kauzu
nyní posuzuje Krajský soud v Hradci
Králové.
Václav Zilvar

PRÉMIOVÉ BIO
HOVÌZÍ MASO
masný skot charolais

z EKOFARMY
ADRŠPACH

www.premiovehovezi.cz
tel. 775734578

str.

6
J
U
L
I
E

