Příští Echo vychází 10. června 2022
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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

28 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

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

výuka
překlady
tlumočení

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

Zemědělský den
2. června 2022 od 9 do 16 hodin
na Masarykově náměstí v Náchodě
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PRODEJ BALENÉHO LEDU
NEJEN NA VAŠI ZAHRADNÍ PÁRTY
Bazénové pohlazení:
lístečekmáty,
máty,
růžové nebo bílé víno, kostičky ledu,lísteček
pokrájené jahody nebo maliny. Doplnit vychlazenou sodovkou...

VINOTÉKA
Jarmila Zemánková
Tyršova ul. 65
Náchod
(vjezd na náměstí TGM)
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www.novinyecho.cz

VZPOMÍNÁME
Dne 5.6.2022 uplynou čtyři smutné roky,
kdy nás navždy opustil

pan Jan Pěčonka
z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi.
S láskou vzpomíná manželka Alena
a syn Jan s rodinou

e-mail: echo@novinyecho.cz

Žernovský bajk
2022
22. ročník závodu horských kol cross
country pro širokou veřejnost se letos
uskuteční v sobotu 11. června od 14:00
hodin. Prezence a start je před obecní
sokolovnou v Žernově. Součástí akce je
doprovodný program. Více informací naleznete na FB a www.zernovskybajk.cz .

Dřevíčská lávka

VZPOMÍNÁME
Dne 31. 5. 2022 uplyne třetí rok,
kdy nás navždy opustil pan

VLADIMÍR RYDLO z Vrchovin
S láskou manželka a děti s rodinami
Těžké bylo s Tebou se rozloučit,
těžké je však bez Tebe žít.
Budeš navždy v našich srdcích a vzpomínkách.

Jubilejní 15. Dřevíčská lávka se uskuteční v areálu koupaliště 4. června od 13
hodin ve Velkém Dřevíči. Pořadatelé vás
zvou na zábavné odpoledne pro celou rodinu. Kromě vodního klání se můžete těšit na akrobatické vystoupení Flying Boys
a strhující trialovou show Vaška Koláře.
Ale i na hudební skupiny Wishmasters,
Heebie Jeebies, Furtfajn, Vivian a Trilobeat.

Nejsi tu s námi,
přesto v našich srdcích zůstáváš…

IP
EU - T

info: 777 602 884
www.realityeu.com
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Rekreační objekt, před rekonstrukcí. V budově je vyprojektováno celkem 10 apartmánů
ve dvou podlažích, tři apartmány jsou mezonetové s využitím podkroví jako třetího
podlaží. Společné prostory, wellness, sauna.
Budova je zděná, částečně podsklepená, se
Cena: 7 990 000,- Kč zpevněným přístupem na nádvoří.

Byt 1+1 v osobním vlastnictví, plastová okna, lodžie, komora v Dobrušce ...................... 2 400 000,- Kč
Venkovská chalupa , klidná část, 2 místnosti v Slatině nad Úpou ..................................... 2 390 000,- 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
Obchodní prostory v Náchodě Komenská ul. s výlohami .......................................10 000,- Kč/měs.+sl.

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz:
Bydlím s přítelem v mém domě. Rozešli jsme se, ale přítel se
odmítá z mého domu vystěhovat. Jak mám postupovat?

Překlady - běžné, odborné,
soudní (kulaté razítko)

Pokud mezi vámi nebyla uzavřena nájemní smlouva, ani není nájem
hrazen, pak je potřeba zvolit formální postup. Přítele nejprve doporučeným dopisem vyzvat k tomu, aby se z domu vystěhoval. K tomu mu
můžete určit přiměřenou lhůtu. Pokud ani v této lhůtě váš dům neopustí, bude potřeba obrátit
se na příslušný soud (dle místa adresy vašeho domu) a podat proti příteli žalobu na vyklizení.
Žaloba je spojená se zaplacením soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč. Jakmile soud vaší
žalobě vyhoví, dostanete rozsudek, na základě kterého bude přítel povinen se z domu vystěhovat. Nestane-li se tak, rozsudek jako exekuční titul předáte exekutorovi, který provede
vyklizení bytu.
Nedoporučuji vám postupovat svévolně bez přistoupení k vydání exekučního titulu, protože byste se sama mohla dopustit protiprávního jednání. Navíc doplním, že případné trvalé
bydliště přítele ve vašem domě nemá žádný vliv na jakékoliv užívací právo vašeho domu.
Trvalý pobyt má pouze evidenční charakter a nesvědčí o právu užívat dům.

Tel. 603 440 969

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

NĚMČINA
VZPOMÍNKA
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Dne 4.6.2022 uplyne 15 let, kdy navždy odešel

Josef Medlen z Náchoda.
Kdo Tě znal, vzpomene. Kdo měl Tě rád,
nezapomene.
Vzpomíná manželka a dcery

VZPOMÍNKA
Dne 28.5.2022 uplyne 7 smutných let,
kdy nás opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička,

paní Ivana Mašková
z Kramolny.
Stále vzpomíná manžel Petr,
kamarádi motorkáři, děti a vnoučata.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNKA
Dne 31.5.2022 to bude již 13 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
a milující manžel, tatínek, švagr a bratr,

pan Pavel Sedlák z Náchoda.
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu spolu
s námi vzpomínku.
Manželka Anna, dcery Zuzka, Petra
a Ivana s rodinami
...a i tak si myslím, že ten, koho jsme milovali,
nás nikdy nemůže doopravdy opustit…

Přes 160 skautů a skautek prověřilo své schopnosti
Otestovat dovednosti, které děti
nabírají na schůzkách. To je hlavním účelem takzvaných skautských
závodů. Náchodští skauti však pojali letošní skautské závody zejména jako setkání všech skautů z náchodského střediska, tedy oddílů
jak z Náchoda, tak z Velkého Poříčí
a Hronova.
Přes 160 skautů se sešlo v Maršovském údolí nedaleko Velkých
Petrovic na tábořišti pod zříceninou
hradu Vlčinec. 110 dětských účastníků ze šesti oddílů sem vyrazilo
poměřit síly v různých skautských
dovednostech, ale zejména se potkat
jinak než online formou a poznat
členy dalších oddílů, což nebylo vlivem pandemie poslední dva roky
možné.
Nápad zorganizovat závody tohoto formátu dostali koordinátoři ze
Třetího chlapeckého oddílu minulý
rok během lockdownu. „Od počátku
března jsme se začali scházet online
a ve schůzkách pokračovali zhruba
každé dva týdny,“ vysvětlil hlavní
organizátor Jan Matyska. „V květnu jsme se dohodli, že letos na jaře
se závody uskuteční a od konce
roku jsme se začali scházet jednou

do měsíce,“ navázal. Na organizaci
závodů se poté podíleli i se skauty
a skautkami z dalších oddílů.
Pro účastníky bylo připraveno
9 stanovišť, které měly ověřit jak fyzické dovednosti, tak znalosti uzlů,
šifer a zejména schopnost spolupracovat v týmech. Skauti si dále
vyzkoušeli lanové aktivity, procvičili
zdravovědu a ověřovali všeobecný
přehled nejen z regionu. To vše pod
takzvanou „červenou nití“ z filmů
o Asterixovi a Obelixovi.

Závěrem závodu se stala velká hra rozdělená do několika etap.
V roli Galů skauti postavili Caesarův pomník, na který bylo potřeba
pod hrozbou Římanů nasbírat formou her dostatek materiálu a následně jej opracovat. Po poražení
římské armády se mladší účastníci
vydali vlakem domů. Ti starší přespali spolu s organizátory ve stanech
na tábořišti a domů se vydali následující den.
Daniel Vachek,
foto Martin Máslo

V Náměšti na výbornou.

Mladý zahrádkář 2022 má své okresní vítěze

Velice spokojený se vrátil RTM-Motorsport team Nové Město nad
Metují z víkendových závodů do vrchu v Náměšti nad Oslavou. Druhý díl
MR, Maverick cupu a české trofeje, se
Tereze Machové a Michalu Jindrovi,
kteří i tady hostovali v GMS Racing
teamu velice povedl. O start v Náměšti
je vždy velký zájem a pořadatelé nemají
problém naplnit startovní listinu. Letos

Územní sdružení ČZS Náchod
pořádalo 13.5.2022 okresní finále
soutěže Mladý zahrádkář pro žáky
základních škol, kterou každý rok
vyhlašuje ústředí ČZS pod záštitou
Ministerstva zemědělství.
Do letošního okresního kola byli
za podpory členů základních organizací ČZS připravováni žáci z deseti základních škol v okrese. Do sa-

museli dokonce několik pozdních přihlášek odmítnout. Do závodu I tak bylo
připuštěno více jak 150 startujících.
Sobotní závod potrápilo deštivé počasí
a několik havárií, které vážně narušily
harmonogram. Po dlouhých pauzách se
podařilo odjet jen jednu měřenou jízdu.
Tereza na voze Norma M20F byla v MR
8. absolutně a vyhrála dámský a juniorský pohár. Michal na Porsche GT3 byl
24. a 3. v juniorech.
Nedělní závod se už jel na suchu
a započítávaly se dva nejlepší časy ze tří
měřených. Lepší podmínky se projevily
na dosahovaných časech. Tereza ukázala, že jí trať v Náměšti sedí a výbornou
jízdou se posunula na krásné 6. místo
absolutně a znovu vyhrála dámský a juniorský pohár. Také Michal výrazně
zrychlil a to znamenalo posun na 15.
příčku a 3. v juniorech. Po delší pauze
se k teamu přidal i Luboš Čadek s historickou formulkou Delta II. Ve třídě
HA2 obsadil 1. a 2. místo.
J. B.

motné soutěže se však přihlásili žáci
jen ze čtyř škol v celkovém počtu 21
žáků. V pátek 13.5.2022 se do klubovny ČZS v České Skalici, kde se
okresní finále konalo, však dostavilo
pouhých 16 žáků. Nic to ale neubralo na chuti si kvalitně zasoutěžit.
Soutěž se skládala ze čtyřiceti testových otázek a čtyřiceti poznávaček
(rostliny, semena, škůdci atd.). Každý žák pracoval samostatně. Z každé
ze dvou kategorií
vyšel vítěz, který
postupuje do národního kola, jež
se v letošním roce
bude konat 18.19.6.2022 v Brně.
Naše
Územní
sdružení
budou
zastupovat, Kryš-

tof Zvara v kategorii mladší žáci ze
ZŠ Hořičky a Jakub Váňa v kategorii
starší žáci ze ZŠ Červený Kostelec.
Tomáš Böhm,
předseda ÚS ČZS Náchod
Vyhodnocení MZ 2022
MLADŠÍ ŽÁCI
1. Zvara Kryštof, ZŠ Hořičky
2. Voborník Adam, ZŠ Náchod
3. Grosspitschová Vendula, ZŠ Hořičky
4. Němcová Kristýna, ZŠ Č. Skalice
5. Poláčková Martina, ZŠ Č. Kostelec
6. Dvořáčková Eliška, ZŠ Hořičky
7. Hronková Marika, ZŠ Č. Skalice
8. Lukavská Mariana, ZŠ Č. Skalice
STARŠÍ ŽÁCI
1. Váňa Jakub, ZŠ Č. Kostelec
2. Ševčíková Anežka, ZŠ Náchod
3. Pražáková Kristína, ZŠ Náchod
4. Falta Jan, ZŠ Hořičky
5. Klimešová Nela, ZŠ Č.Kostelec
6. Pokorná Šárka, ZŠ Hořičky
7. Radoňová Jolana, ZŠ Náchod
8. Prouzová Lucie, ZŠ Č. Kostelec
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www.bazenymachov.cz
K
START: 13-15 hod.
Sokolovna
Nové Město nad Metují
CÍL: Pavlátova louka – občerstvení,
skákací hrad a hudební zábava
Na průběžné zastávce rezek bude
možnost projížďky na koních
a občerstvení.
DÉLKA TRASY: cca 5 km, trasa
vhodná pro kočárky

Firma Nový
Elton a.s.
Nové Město nad Metují
PŘIJME muže či ženu
na pozice:
Referent/ka zásobování
Středoškolské vzdělání
s maturitou.
Práce na plný úvazek
v jedné směně.
Seřizovač a obsluha
kovoobráběcích strojů
Strojírenské vzdělání
Pro obě pozice
platí nástup ihned!
Informace: pí Martinková
tel. 491403113,
nebo eltn@eltn.cz

13. SETKÁNÍ
A5&+,9ÉŐŢ
K521,.ÉŐŢ A
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ORLICKA A
NÁCHODSKA,
YROQpVGUXçHQt
KDY

9ĀHUYence 2022
10:00 - 15:30
KDE

Kounov X'REUXåN\
hotel =ODWìSRWRN

REZERVACE MÍST

Od 14.6.2022
e-mail: pro.akron.oh@seznam.cz
SMS: 731 463 181
www.i-akron.cz
Těší se na Vás přednášející
a pořadatelé
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POHÁDKOVÝ ŠMAJD
se Stopou a hasiči
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TEL. 777 24 86 24

TAKOVÁTO KŘESLA

ŠKOLNÍ POTŘEBY
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Průmstav Náchod s.r.o. přijme profesJ:
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Nabízíme:
z5 týdnů dovolené
zpracovní poměr
na dobu neurčitou
zodměny při pracovních
a životních jubileích
zstravné
zjednosměnný provoz

Nástup možný ihned.
Další informace
na tel. 491 433 286
www.prumstavnachod.cz

-VPHG\QDPLFN\VHUR]Y¯MHM¯F¯URGLQQ£DQDGQ£URGQ¯ILUPDSıVRE¯F¯YHVWURM¯UHQVWY¯VGORXKROHWRX]NXģHQRVW¯YREODVWL
]SUDFRY£Q¯WUXEHNDSURILOı6¯GORQDģ¯VSROHÏQRVWLVHQDFK£]¯Y1L]R]HPVNXD YODVWQ¯Y¿UREDYÎHVN«UHSXEOLFH%ROWMHV
*URXS WYRě¯ VSROHÏQRVWL %ROWMHV 6HULDO 3URGXFWLRQ  V¯GOR VSROHÏQRVWL Y (UPHOR Y 1L]R]HPVNX %ROWMHV OQWHUQDWLRQDO 
Y¿UREQ¯]£YRGYÎHUYHQ«P.RVWHOFLYÎHVN«UHSXEOLFHDORJLVWLFN£V¯ħVNODGıSRFHO«(8

0Ζ675952%<

ě¯]HQ¯NROHNWLYXFFDY¿UREQ¯FKSUDFRYQ¯Nı_RUJDQL]DFHSU£FHDSO£QRY£Q¯]DN£]HNYHY¿UREÝ_SU£FHYLQIRV\VW«PX
Wě¯VPÝQQ¿SURYR]_RUJDQL]DÏQ¯DNRPXQLNDÏQ¯GRYHGQRVWLYHY¿UREÝYıGÏ¯RVREQRVW_SUDFRYLWRVWVSROHKOLYRVWȵH[LELOLWD

2%6/8+$&1&)5=.<2%5%ÜÎ

REVOXKD&1&IU«]N\_PH]LRSHUDÏQ¯NRQWURODNYDOLW\
GYRXVPÝQQ¿SURYR]_SUDFRYLWRVWVSROHKOLYRVWȵH[LELOLWDVFKRSQRVWXÏLWVH

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

2%6/8+$6752-İ9(952%Ü

GÝOQLFN«SU£FHYHY¿UREÝ_PDQX£OQ¯]UXÏQRVW_GYRXVPÝQQ¿SURYR]_SěLSOQÝQ¯QRUPDWLYXP]GD
.ÏEHQHILW\_PRŀQRVWSěLY¿GÝONXIRUPRXSěHVÏDVı

3-(Î

GYRXVPÝQQ¿SURYR]_SUDFRYLWRVW_GıVOHGQRVWDVP\VOSURGHWDLO_VSROHKOLYRVWDVFKRSQRVWXÏLWVH U£GL9£V
]DXÏ¯PH
1DE¯]¯PH ]£]HP¯ VWDELOQ¯ PH]LQ£URGQ¯ VSROHÏQRVWL KOHGDM¯F¯ SUDFRYQ¯N\ SUR GORXKRGRERX VSROXSU£FL _ SU£FH QD
]DM¯PDY¿FKSURMHNWHFK 9:%0:$XGL5ROOV5R\FH%RVFK*HEHULW/LQHWDM _]DM¯PDY«ILQDQÏQ¯RKRGQRFHQ¯
EHQHILW\_SURIHVQ¯UıVW_GRYROHQRXGRGQı

ZZZEROWMHVJURXSFRPF]NDULHUD

(&+2

www.novinyecho.cz

str.

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Ohlédnutí za praktickými maturitami

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

výuka, překlady
tlumočení

Druhý májový týden se zapíše do historie naší školy. Poprvé tu praktickou
maturitu skládaly praktické sestry ze
Střední zdravotnické školy – Evangelické
akademie Náchod. Připadá nám to jako
včera, kdy 3. září 2018 zasedli do lavic
první žáci oboru praktická sestra. Tímto významným krokem mohou na práh
své dospělosti vstoupit první maturanti
tak žádaného oboru. A neměli to vůbec
jednoduché! Do studia zasáhla distanční výuka, byla pozastavena praktická
příprava ve škole, ale i v nemocnici.
Zodpovědnost každého z nich a současně nastavení pomyslné laťky pro další
ročníky, a bez pochyby také snaha, co
nejlépe obstát nejenom před sebou, ale

Jdu za lepším!
Do Dobrušky
kontrolor výroby

Náplň práce: Vedení vstupní, průběžné i výstupní kontroly dílců | Tvorba měrových protokolů a reportů | Vyhodnocování a analýza naměřených dat | Programování měřicích přístrojů | Odpovědnost za měřicí
a kontrolní techniku včetně příslušné dokumentace

Více informací: Adéla Kašparová, tel.: 731 588 403
www.progrestech.cz

i učiteli a pracovníky nemocnice, to vše
hrálo důležitou roli v celkovém přístupu
k praktické maturitní zkoušce.
Znalosti a praktické dovednosti předvedli maturanti v Oblastní nemocnici
Náchod na interním a chirurgickém oddělení. Na příslušných odděleních poskytovali svěřenému pacientovi komplexní
ošetřovatelskou péči, plnili ordinace lékaře, včetně vypracování ošetřovatelského plánu poskytované péče. V závěrečné
části svou praktickou zkoušku obhajovali pod přísným dohledem maturitní
komise v čele s předsedkyní Mgr. Petrou
Juřeníkovou, Ph.D., která je metodickou
vedoucí odborných předmětů a vedoucí
učitelkou odborných praxí pro zdravotnické obory na SZŠ – EA Brno. Paní
předsedkyně má dlouholeté zkušenosti
s výukou odborných předmětů a praxí
nejenom na střední zdravotnické škole,
ale zejména na vysoké škole. O to více
nás zahřála její slova i slova hodnotící
komise k vynikajícím výsledkům všech
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maturantů. Budoucí sestřičky předvedly
skvělý výkon a tomu právem odpovídají
výborná hodnocení.
Maturantům po skončení jejich zkoušky přišel poblahopřát k vynikajícím výsledkům ředitel náchodské nemocnice
Jan Mach a hlavní sestra Markéta Vyhnanovská. Všichni obdrželi jako poděkování květinu, vyslechli optimistická
slova podporující další profesní rozvoj,
včetně nabídky na jejich pracovní uplatnění v náchodské nemocnici. Slavnostní
akt se odehrával ve velmi příjemné atmosféře. Z výrazu učitelů odborného výcviku se dala přečíst hrdost a vděčnost,
budoucím sestřičkám a jejich učitelkám
odborného výcviku ukáply dojetím i slzy
radosti. David Hanuš, ředitel školy, vyjádřil všem svůj obdiv a neskrýval radost
nad vynikajícími výsledky svých maturantů.
Všem ještě jednou srdečně blahopřejeme.
Renata Dušková (redakčně kráceno)

(&+2
BYTY
* Byty k dlouhodobému pronájmu,
Náchod - ul. Kamenice, 2+1(65 m2)
a 1+1 (39 m2) po modernizaci, 1. patro. Tel.: 605 263 305
*Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda.
Tel. 739 056 230
*Mladá rodina koupí byt v Č. Kostelci,
Novém Městě či České Skalici. krause.
tj@seznam.cz, tel: 775761497
*Pronajmu byt 1+1 v Hronově. Tel.
608 110 041

www.novinyecho.cz
Provádím tyto práce:
štuky, malby, bytová jádra,
nátěry a další zednické práce,
sekání trávy. Úklidy bytů
od 2500 Kč.

Tel: 604 174 332
Přijmu řidiče
skupiny C na nákladní
automobil

Každodenní návrat na
firmu a víkendy volné.
ĐĞƌƟĮŬŽǀĂŶşƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŽǀĠǀŽďŽƌƵƌĞĂůŝƚ
/ŶŐ͘DĂƌƟŶĂdŝĐŚĄ/ŶŐ͘DĂƌƟŶdŝĐŚǉ
ϳϳϲϲϮϮϳϳϲϳϳϲϲϮϮϳϳϳ
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*Pronajmu byt 1+1 v Náchodě na Plhově. Povinná kauce. Tel. 608 869 885
*Pronajmu dlouhodobě družstevní
3+1 v Náchodě St. Město spolehlivým
zaměstnaným lidem. Udržovaný, původní jádro. Cena nájmu 8000,-Kč, kauce dva nájmy, reálné zálohy na energie
5000,-Kč. Více info na 605 218 230
*Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk
v Náchodě ulice Běloveská. Nájem
8900,-Kč + energie. Vratná kauce 3měsíční nájem. Tel. 774224446
*Pronajmu plně zařízený mini byt
v nově zrek. domě v NA, Šafránici,
park. u domu. Max. pro 1 osobu, ideální pro studenta. Náj.3.000,-Kč +zálohy na služby 2.000,- Kč +kauce, tel.
608903050.

NEBYTOVÉ PROSTORY
*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

NEMOVITOSTI
*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
*Koupím les v jakémkoliv stavu i menší výměru. Platím ihned a hotově. Tel.:
773 585 290

PRODÁM
*Prodám starší sekačku HONDA, sečení 53cm, výška 2-10cm, koš 88lt, výkon 4,8kW. Cena 6 tis. (poř.c. 34tis Kč).
ELEKTROKOLO Lectron s nízkým
nástupem. Dojezd 40-80km. Cena 6tis
Kč (poř.c. 35tis.Kč). Strunovou sekačku IGT500. 500W, záběr 30cm. Cena
350Kč. Tel.606 690 702.

KOUPÍM
*Koupím staré rybářské věci. Mobil
730 935 935
*Koupím válcový šrotovník. Mob:603
487 428
*Koupím do sbírky staré pivní láhve a
sklenice. Sbírku i jednotl. kusy, seriozně
zaplatím. T:732 170 454

Přijmeme
řidiče
autobusu
na pravidelnou zaměstnaneckou
linku Červený Kostelec – Kvasiny.
Mzda 35 000 Kč.

Tel. 725 117 197

Bližší informace
na tel. 603 180 847
* Železnice, autobusy - jízdní řády,
knihy a vše, co se týká této oblasti dopravy. Tel.č. 722 907 510
*Koupím staré jízdní řády ČSD a
ČSAD, železničářské uniformy a jakékoliv věci týkající se železnice. Tel.
603 549 451
*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 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 Vaši celou sbírku (pozůstalost) mincí, bankovek, plakátů,
pohlednic, knih, časopisů, obrazů,
skla, porcelánu, hraček, vláčků, autíček, angličáků, hodin, hodinek, LP
desek, CD a všeho možného, i na
náhradní díly. TEL.: 777 579 920

RŮZNÉ
*DVD??? Každým dnem se čitelnost
DVD zmenšuje! Nemáte už DVD na
čem přehrát? Převedu na Flash - Data
Disk. DVD (video VTS) DVD -R DVD
+R. +420 606 629 767
*Digitalizace. Převod 8mm filmů,
VHS a DV kazet, skenování negativů a
diapozitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
* Nabízím zemní práce, vrtání děr
(sloupky, patky) a strojní katrování
hlíny. Tel.774224446
*LOV DUCHŮ: Nabízím řešení paranormálních (anomálních) aktivit v domech či bytech, včetně odvádění entit.
Diskrétně. Vyhledám geopatogenní
zóny, za cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží,
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jednání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
* Provádím sečení trávy rotační sekačkou a křovinořezem. Levně. Tel.
702 058 279
*Přijmeme muže, ženy i seniory na
rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky
20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359

e-mail: echo@novinyecho.cz

Levně, rychle
a bez čekání

str.

Tel. 602 103 775
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z
malování pokojů
z
pokládka podlah
z
sečení zahrad
z
renovace střech,
oken a dveří
z
služby hodinového
manžela

www.autoskolanachod.cz

Tel. 602 108 395

Autoškola Náchod s.r.o. Mlýnská 189 , Náchod , mobil: 775 995 995

KURZ NA

&HQDRG.þ

Vyklízení a likvidace
Íē´¼8´¼¡
YÇÍY8YÁ¡
, ¡U¸Î½pssp
Koupím poštovní známky
i větší sbírku.
Zejména naše ČSR, ČSSR
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

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

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
Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

SLEVA

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 6. 2022

Pan Balcar a trestní oznámení.
Panu Balcarovi se nelíbil můj článek v novinách Echo nazvaný „Nové Město
nad Metují má asi nového tiskového mluvčího“ uveřejněném pod číslem 19 ze dne
20.8.2021. V tomto článku jsem poukazoval na jeho podvodné jednání a zároveň
i stejné jednání vedení města, které se týkalo územního a regulačního plánu Rychta, v tak zvaném „Zlatém trojúhelníku“.
Vedení města i pana Balcara, jakožto státního úředníka jsem měl údajně hrubě
urazit a ublížit mu na jeho cti. Před podáním trestního oznámení tomu předcházela
dlouhá diskuze zastupitelů na veřejném jednání zastupitelstva města. Pan starosta
Petr Hable konstatoval, že proti takovýmto (údajně) lživým článkům není obrana
a těžko je proti nim bojovat. V tomto případě dávám panu starostovi za pravdu.
Proti pravdě se velmi obtížně bojuje! Hlavně, když je na očích mnoha obyvatel.
Pan radní Maur, ten měl na moje články zcela jasný, ale opačný názor. Proti
takovýmto článkům pana Hofmanna, které vedení města a pana Balcara obviňují
z podvodu, se musí tvrdě bojovat. Pokud si myslíme, že to pravda není, měli bychom se jako zastupitelé k trestnímu oznámení pana Balcara přidat. On osobně
věří panu Balcarovi na 150%. Rezignovat na toto, by byla zásadní chyba a dobrovolně bychom se vzdali všech výhod právního státu a zároveň bychom připustili,
že je to pravda. Jen pro upřesnění, pan radní Maur patří k těm klíčovým postavám
zodpovědným za porušování regulačního plánu, který sám osobně schvaloval.
Pan Hladík má sice svědomí čisté, ale není si jistý připojením se k trestnímu oznámení. Ani pan místostarosta Hovorka si není jistý a neví, do jaké míry by ho to
zavazovalo, aby musel chodit někde na policii, vysvětlovat a zdůvodňovat čím se
cítí dotčen. Čím by se také mohl cítit dotčen člověk, který se zřejmě kvůli penězům, neštítil podvést své voliče?
Závěr veřejného projednání přinesl zcela jasné stanovisko. Ani jeden ze zastupitelů se k trestnímu oznámení na policii nepřipojil. Dokonce ani pan radní
Maur, který si je na 150% jistý, že má pan Balcar pravdu, protože je uznávaným
odborníkem a na kraji si ho váží. Ostatním zastupitelům se ještě jednou snažil
vysvětlit, že je to jejich povinností, bránit se proti těmto lžím. Nepřidal se ani pan
radní Dostál, který navrhoval, aby město vydalo jasné stanovisko, ve kterém by
vše vysvětlilo. Oficiální stanovisko vedení města sice vydalo, ale jako obvykle nic
nevysvětlilo. Nepřidal se ani pan radní Němeček, který měl připomínky k názoru
pana zastupitele Vrátného. Nepřidala se ani paní zastupitelka Žahourková, která
se po volbách dušovala, že to takhle nenechá, že to je strašné, když vidí ty podvody, co se tam dějí. A tak po dlouhé diskuzi v tom nechalo vedení města a zastupitelé milého pana Balcara vykoupat samotného. Natolik si bylo jisté, že se jedná
z mé strany o lživé a urážlivé výroky, že se k trestnímu oznámení nepřidali. Pana
Balcara pouze k podání trestního oznámení podpořili. Je to, jako když někoho ze
zadu pošťuchujete a říkáte mu „hele já nemůžu, udělej to ty“. A tak došlo na silná
slova pana radního Maura „pokud se nepřidáme a nebudeme bojovat, přistoupíme na to, že je to pravda“!!!
A jak se vyvíjel tento příběh dál? V mém článku policie ani státní zastupitelství žádný trestný čin neshledalo. Ovšem pan Balcar se nehodlal vzdát a požádal
Krajský úřad, aby byl můj článek projednáván přestupkovou komisí, jako urážka
na cti. Krajský úřad přidělil tento případ k projednání Městskému úřadu v Náchodě. Přestupková komise mě společně s panem Balcarem předvolala k ústnímu
jednání. V době kdy mělo jednání již začít, nebylo po panu Balcarovi ani vidu, ani
slechu. Byl jsem požádán o trpělivost, že je zde obtížné zaparkovat a mohlo by to
být důvodem jeho pozdního příchodu. Já jsem si jen v duchu říkal, to asi nebude
ten pravý důvod. To, že je zde obtížné zaparkovat, jsem velice dobře věděl, proto
jsem vyrazil včas a dostavil se ještě deset minut před zahájením jednání. Přestupková komise se k panu Balcarovi chovala velmi shovívavě a dávala mu dostatek
času. Zřejmě v domnění, že když se neomluvil, tak rozhodně dorazí. Považoval
jsem to od nich za takovou nepsanou slušnost, stejně tak jako přijít včas na jednání. Po přibližně čtvrthodině marného čekání zahájila komise jednání i bez pana
Balcara. Pan Balcar svým chováním pouze prokázal, co je to za arogantního státního úředníka. Obtěžuje mě a další trestním oznámením, a pak nemá ani odvahu
přijít osobně k jednání, kde mohl tu svou slavnou čest, o kterou mu tolik jde, také
bránit. Nebo si myslíte, že člověk, který je přesvědčený o svém čestném jednání
by se bránit nepřišel? O jeho morálně pokřiveném charakteru jsme se přesvědčili
i na sociálních sítích, jako místní průvodce se z pomstychtivosti neštítil udělit jedné firmě nepravdivé hodnocení. Já osobně o jeho cti a slušnosti silně pochybuji.
Miroslav Hofmann

(&+2

www.novinyecho.cz
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Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf
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Školní výlet jazykovky Gate
10. NAROZENINY MUZEA PAPÍROVÝCH MODELŮ

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

V letošním roce uplyne 10 let
od založení Muzea papírových modelů v Polici nad Metují. Oslava proběhne ve dnech 2. -5. Června a částečně
bude inspirována pátými narozeninami v roce 2017. Vše začne ve čtvrtek 2.
června odpoledne vernisáží výtvarníka Adama Panáčka v Zeleném domeč-

ku. V pátek 3. června vystoupí před
Muzeem Zuzana Dumková a v sobotu 4. června pak Jana Šteflíčková.
Před jejich vystoupením vždy zahraje
některý z místních hudebníků. Nedělní program vyvrcholí vystoupením
známé dvojice Kája a Bambuláček se
svým písničkovým programem.

Na konci školního roku je dobrým zvykem odměnit celoroční práci
hezkým výletem. A tak se studenti Jazykové školy GATE Náchod a jejich
rodiny a přátelé vypravili po dvouleté cestovatelské přestávce způsobené covidem do dvou historických německých měst Görlitz (Zhořelec) a Bautzen
(Budyšín). Velký dík patří cestovní kanceláři CK Jana Hudková z Nového
Hrádku, která pro naši školu tento výlet vynikajícím způsobem zajistila
a zorganizovala.
Chcete se stát našimi studenty? Přihlaste se přes webové stránky
www.gatenachod.cz (přihlašovací formulář), popř. telefonicky 603 440 969
(NJ), 774 374 784 (AJ).

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

Dny otevřených
ateliérů
Navštivte umělce v jejich ateliérech a poznejte svět umění zblízka!
Letos v sobotu 11. a neděli 12. června 2022.
Centrum uměleckých aktivit organizuje dvoudenní výtvarný festival Dny otevřených ateliérů – (DOA).
Návštěvníci mohou zavítat jak do renomovaných galerií, tak i do dílen
malířů, hrnčířů, sochařů, fotografů,
řezbářů ale i designérů v Královéhradeckém kraji. Z našeho regionu jsou
to například AMAG-ateliér malířů
a grafiků Náchod, Umělecká kolonie
Bastion IV, Galerie Prachárna a sochařský atelier Petra Nováka v Jaroměři Josefově, Ateliér Mallys a Ateliér
M+M v Červeném Kostelci, Galerie
Dům a Klášterní zahrada Broumov,
Dětská galerie Lapidárium Broumov, Galerie Šolc v Polici nad Metují
nebo Ludmila Tláskalová kaple Slavětín. Podrobné informace naleznete
na www.cuahk.cz/ateliery
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Sekací a bourací kladiva
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