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Velká adventní 
soutěž
Získejte vstupenky 

ZDARMA!

Od 30.11. do 4.12. vždy od 19 hodin 
pořádá David Novotný ve  spolupráci 
s  městy našeho okresu a  Královéhra-
deckým krajem několik adventních 
koncertů. První je 30.11. v  Kině 70 
v  Novém Městě nad Metují, druhý 
1.12. v sokolovně v České Skalici, tře-
tí 2.12. v Jiráskově divadle v Hronově, 
4. proběhne 3.12. v Broumově v kon-
ferenčním sále Informačního centra 
a pátý 4.12. v Městském divadle Dr. J. 
Čížka v  Náchodě. Na  koncertech vy-
stoupí řada známých zpěváků a  zpě-
vaček jako například Marian Vojt-
ko, Anna Julie Slováčková, Světlana 
Nálepková, Zuzana Bubílková, Josef 
Vágner Bohuš Matuš, Ivana Jirešová 
a další. Jak bývá u Davida Novotného 
zvykem, výtěžek z koncertů je věnován 
na charitativní účely pro místní posky-
tovatele sociálních služeb. Pokud chce-
te získat vstupenku na některý z uve-
dených koncertů, stačí jediné. Správně 
odpovědět na následující otázku: Jsou 
noviny ECHO mediálním partne-
rem adventních koncertů? Odpovědi 
s  uvedením místa bydliště zasílejte e-
-mailem (echo@novinyecho.cz), SMS 
na 602 103 775 nebo na facebooku. Ze 
správných odpovědí vylosujeme šťast-
né výherce, kteří obdrží vstupenku 
na jeden z adventních koncertů.

Přestavba bývalé porodnice na do-
mov pro seniory v  Opočně zaujala 
odbornou porotu především díky 
své úspornosti. Projektanti využili 
maximální množství stávající struk-
tury, aby šetřili stavební materiál 
i  náklad na  stavební úpravy. Na  bu-
dově jsou instalované fotovoltaické 
panely a  také systém na  zadržování 
a  využívání dešťové vody. Před sta-
vební úpravou sloužila budova jako 
porodnice a chirurgické oddělení, ale 

v  roce 2010 opočenská nemocnice 
přestala fungovat. O deset let později 
začal Královéhradecký kraj s přestav-
bou bývalé porodnice a  rekonstrukcí 
na domov pro seniory. Stavební práce 
skončily v  roce 2022 a  stály přes 100 
milionů korun. 

Čestné uznání v  letošním ročníku 
Stavby roku 2022 Královéhradeckého 
kraje získaly obchvat Domašína a rezi-
dence Nerudovka v Novém Městě nad 
Metují. 

15. listopadu 1801 se v  Hronově narodil Antonín 

Knahl,  český  divadelník,  režisér,  hudebník,  výtvar-

ník a obrozenec, profesně působící jako hodinář. Byl 

zakladatelem českého  ochotnického  spolku v Hro-

nově jako jednoho z prvních souborů amatérského 

divadla v Čechách.

V NED LI 4. PROSINCE 2022

SOKOLOVNA NÁCHODO

P edstaví se oddíly T. J. Sokol Náchod 
a na záv r nás navštíví Mikuláš s doprovodem

T. J. SOKOL NÁCHOD

ZA ÁTEK V 15:00

k výro í 160 let od založení Sokola
SOKOLSKOU  AKADEMII

zve všechny své leny i širokou ve ejnost

na

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

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

Z porodnice se stal domov pro seniory 
Stavbou roku 2022 Královéhradeckého kraje se stal domov pro seniory 

v Opočně, který vznikl přestavbou bývalého nemocničního pavilonu. 

ZÁMECKÝ HOTEL NÁCHOD 

Gate
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY,

BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY

A TLUMOČENÍ

LADA PETRÁNKOVÁ 

V CIZÍ ŘEČI EXCELUJE,

KDO ŠKOLU Gate NAVŠTĚVUJE. 

Od 19. září zahajujeme výuku.

Kontakt: NJ: Dr. Lada Petránková 

 603 440 969; lada.petrankova@gatenachod.cz

 AJ: Mgr. Pavel Hrabec 

 774 374 784; pavel_hrabec@centrum.cz

Výuka na míru! Zavedli jsme hybridní výuku.

Nemůžete-li přijít osobně, připojíte se online.

Více informací: www.gatenachod.cz.

ANGLIČTINA a NĚMČINA
(všechny úrovně + konverzace)

Výuka v malých skupinách nebo individuálně.



2str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel. 602 103 775

Nevybíráme si rodiče, rok ani místo 
narození. Proč má být těmito fakty ně-
kdo znevýhodňován, ba dokonce trestán 
na  životě. Nechápali to ani čeští Židé, 
kteří se mezi válkami zařadili mezi ostat-
ní obyvatelstvo, zvláště ti mladší.

Míšovi Krausovi, synovi známého ná-
chodského lékaře, bylo deset, když v roce 
1940 nesměl dál chodit do školy, scházet 
se se stejně starými nežidovskými kama-
rády ani mít kolo nebo nějaké zvířátko 
pro pobavení. Ale to byl jen začátek utr-
pení, které poznamenalo celý jeho další 
život. Pracoval, pokud jen mohl, aby se 
k němu nevracely kruté a pro jiné nesdě-
litelné vzpomínky z nacistických táborů.

Jiný tehdy chlapec Tomáš Löwenbach 
z  Hronova ve  stáří napsal: Vyhlazovací 
zařízení lze popsat. O holocaustu se řeč-
ní, píše, fi lmuje, schůzuje, ale komu se 
podařilo vyjádřit, co cítí malé děvče, mat-
ka s dítětem, chlapec, stařec, kdokoli, kdo 
se náhle octne ve stínu plynových komor 
a krematorií? Co cítí ti, kteří si bezděčně 
uvědomí, že jejich blízcí už nejsou, vůbec 
nikde nejsou – ani na hřbitově.

I když jsme to, o čem malé procento 
přeživších vypovídá, nezažili, snažíme se 
pomocí různých, hlavně osobních výpo-
vědí nashromáždit co nejvíce údajů. Pak 

si teprve dovedeme rozumem a  citem 
alespoň zčásti představit, jakou zrůdnou 
kapitolou prošlo evropské společenství. 
A pokládáme si otázku, jak je možné, že 
v  civilizované Evropě vznikla myšlenka 
kolektivní viny vedoucí ke snaze vyhladit 
celý národ a v jejím důsledku k zástupům 
mužů, žen a  dětí do  plynových komor. 
Hlavní příčinou podle mého názoru byl 
fakt, že v Německu i jinde v Evropě se-
lhala demokracie, jejíž hlavní předností 
je svobodné myšlení a jeho sdílení, plu-
ralita názorů, dialog. Jenže v  totalitním 
státě nic takového ofi ciálně není možné. 
Takovým se ve  30. letech stalo Němec-
ko, nově se „vláda silné ruky“ šíří např. 
v Rusku či v Číně, ale volají po ní bohu-
žel i někteří naši občané.

Ještě jsou mezi námi poslední pamět-
níci válečného utrpení, poslední přeživší 
holocaustu. A snad právě proto se ještě 
nikdo naplno neodvážil otevřít bránu 
jeho popírání. To se nikdy nesmí stát. 
Naše generace je povinna udržovat v pa-
měti národa, co krutého dokáže člověk, 
v minulosti, ale i dnes. A pokud někdo 
vidí kolem sebe nepravost, měl by najít 
odvahu se jí podle svých sil a schopností 
postavit nebo alespoň na  ni upozornit. 
Vždyť velká nespravedlnost začíná lho-

stejností či nevšímavostí nad zlem men-
ším.

Byl 14. prosinec 1942. Na vlakové ná-
draží přicházeli náchodští Židé. Věděli, 
že jedou do  Terezína. Jen někteří však 
tušili svůj zánik, vždyť přece taková vy-
hnanství jejich národ opakovaně zažil 
a pak se vždy zase vraceli. Tentokrát se to 
podařilo jen jedincům, kteří v Náchodě 
většinou nezůstali. Jejich potomci dnes 
žijí v  daleké Kanadě, Austrálii, Brazílii, 
Spojených státech, Velké Británii, Izrae-
li, ve Švýcarsku a  jinde. Občas přijedou 
do  Náchoda. Zřejmě netuší, že v  bý-
valém centru zdejších Židů nenajdou 
ani synagogu ani hroby svých dávných 
předků.  A tak postojí před památníkem 
se jmény obětí, zastaví se u budov, které 
tu po  nich zůstaly, vzpomenou si třeba 
na několik českých slov, kterými je pra-
rodiče v dětství laskali.

Poznáme-li tragické příběhy (nejen) 
evropských Židů, obětí lidské nenávisti, 
touhy po  majetku a  moci, snad začne-
me více uvažovat o  opaku – laskavosti, 
toleranci k  jinakosti, nenásilí. Zároveň 
se musíme učit být ve  střehu, abychom 
včas rozeznali plíživé zlo, třeba v podo-
bě krátkodobých výhod, a naučili se mu 
bránit.                            Alena Čtvrtečková

Už se těšíme na Vánoce

Zamyšlení při příležitosti 80. výročí hromadného 
transportu Židů z Náchoda a okolí

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Prodej družstevního  bytu 1+1v Náchodě 
- SUN, který prošel zásadní rekonstrukcí. 
Bytová jednotka  o celkové ploše 44,5 m2,
 je umístěna ve 4.NP velmi dobře spra-
vovaného bytového domu, který byl 
kompletně revitalizován.

DB 3kk v Novém Městě nad Metují, celková výměra 55 m2 ............................................2 750 000,- Kč
Rodinný dům se stodolou  v klidné části obce Lhoty u Potštejna ......................................4 490 000,- Kč
Byt 3+1 v Novém Městě nad Metují v bytovém domě po rekonstrukci .............................3 600 000,- Kč
Rekreační objekt, před rekonstrukcí v Olešnici v Orlických horách ....................................7 990 000,- Kč
Prodej chaty v zahrádkářské kolonii vTrutnově - Kryblice ..................................................550 000,- Kč

Cena: 2 190 000,- Kč 

VZPOMÍNKA
 

Dne 29. listopadu vzpomínáme s láskou 
nedožitých 90. narozenin

pana Vaška Šubrta.

Rodina

VZPOMÍNKA

Senior klub 
v prosinci  

Senior klub Náchod pro vás na prosinec 
připravil programy v klubovně Harmonie, 
na které jste zváni. Na vaše návštěvy se těší 
členové výboru.

 Čtvrtek 1.12. od 14 hod. „Přírodní krásy 
Bosny-Hercegoviny a Dalmácie“, promítání 
s  vyprávěním pro nás připravil p.  Zdeněk 
Nývlt.

 Čtvrtek 8.12. od 14 hod. „Tvorové moř-
ských hlubin“ – oceánem až na dno Mari-
ánského příkopu, dokumentární fi lm.

 Čtvrtek 15.12. od 14 hod. „Vánoční be-
sídka dětí ze ZŠ Babí“–program si pro nás 
připravily pod vedením p. učitelky Korco-
vé. Přijďte podpořit mladé talenty.

 Čtvrtek 22. 12. od  14 hod. „Posezení 
u  stromečku“ s kávou a cukrovím při po-
slechu vánočních písní Karla Gotta a také si 
zazpíváte vánoční koledy s Valaškou.

V  kanceláři můžete vyřídit své žádosti 
vždy po programu v PO a ČT 15.30-16 hod.

Našim příznivcům přejeme klidný ad-
ventní čas, radostné vánoční svátky, pevné 
zdraví a hodně štěstí v novém roce. Senior 
klub, Rybářská 1819, Náchod.

Adventní 
koncert

Čas vánoc není jen shánění dár-
ků, pečení cukroví či uklízení, ale 
také čas rozjímání a  pohody. Jed-
nou z možností je návštěva advent-
ního koncertu. Koncert připravil 
David Novotný za  podpory města 
Nového Města nad Metují a  Králo-
véhradeckého kraje. 30. listopadu 
2022 se uskuteční Adventní koncert 
v Kině 70 v Novém Městě nad Metují 
od  19,00 hodin, kde vystoupí Ivana 
Jirešová, Marián Vojtko a Pepa Vág-
ner. Výtěžek putuje do  Stacionáře 
Nona v  Novém Městě nad Metují. 
Předprodej vstupenek: Městský klub, 
Nové Město nad Metují. 

Do  soutěže se průběžně zapojila 
více než polovina všech českých střed-
ních škol a  pravidelně se jí účastní  ti-
síce studentů. Hlavním cílem projek-
tu pIšQworky je vzbudit v  mladých 
lidech  zdravé sebevědomí a  podpořit 
jejich soutěživost, logické uvažování 
i trpělivost.

Letos obsadili první místo žáci Střed-
ní průmyslové školy, Odborné školy 
a  Základní školy v  Novém Městě nad 

Metují. Školu reprezentoval pětičlenný 
tým složený ze žáků třídy 3 ročníků 
L. Cohla, M. Moravík, Radim Ehl, Jan 
Hronovský, Patrik Pohorský. Náš sou-
těžní tým postoupil ze základní skupiny 
do  semifi nále, které vyhrál, a  ve  fi nále 
pak v  napínavém souboji porazil své 
soupeře, ovládl celý turnaj a  postoupil 
do krajského kola. Gratulujeme a děku-
jeme za skvělou hru!  

Mgr. Radek Ehl

První čtvrtletí nového školního roku 
uteklo jako voda. Ze školy na  Babí si 
děti odnesly nejen vědomosti z  výuky, 
ale také mnoho zážitků. Žáci, kteří se 
nás rozhodli reprezentovat v běžeckém 
závodu pro školy „O  putovní pohár 
starosty města Náchoda“, nám svým 
umístěním udělali radost. V  kategorii 
chlapci 4. a 5. tříd byl oceněn za první 
místo Vojtěch Pultar. V letošní rodinné 
soutěži nás překvapili rodiče a děti vý-
robou nádherných houbiček. Soutěže 
se zúčastnilo přes dvacet rodin. Byl to 
jeden z  nejhezčích ročníků. Výrobky 
zdobily celý vestibul školy. Děkujeme.

V dušičkový čas, když se zavřou dveře 
školy, začne na  Babí strašidlení. Oko-
lí školy a  přilehlý les je plný strašidel 
a bludných světýlek. Děti se v doprovo-
du rodičů krásně bojí a  plní zajímavé 
úkoly. Rádi bychom poděkovali vyuču-
jícím, kteří nás provedli letošní výukou 
mladých cyklistů na  dopravním hřišti 
v  Náchodě. Všichni byli milí a  trpěliví. 
Děti si odnesly mnoho praktických i teo-
retických vědomostí, které jim pomáhají 
v bezpečnosti jako účastníkům silniční-
ho provozu. Přichází adventní čas a my 
se těšíme, co hezkého nám přinese.   

Kolektiv ZŠ Pavlišovská - Babí

VZPOMÍNKA
Dne 24. listopadu uplynul jeden rok, 

co nás navždy opustila

paní Věra Čermáková
z Náchoda.

Kdo jste jí měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná dcera Jana 
a syn Jiří s rodinami.

Příležitost pro osoby 
se zdravotním postižením!

HLEDÁME DISTRIBUTORY 
pro roznos letáků v této lokalitě

Přidáte se k nám?  
Nabízíme:

 Pracovní poměr s možností zkrácených úvazků
 Pravidelnou mzdu a zajímavé bonusy

 Nenáročnou práci a zaučení (nepotřebujete žádné zkušenosti)
 Roznos v místě bydliště nebo dle dohody, distribuční vozík

a závoz materiálů k vám

O případný invalidní důchod nepřijdete.
Informace na bezplatné lince 800 800 882

Novoměstská průmka 
má nejlepší piškvorkáře

Gymnázium v Náchodě hostilo v polovině listopadu oblastní turnaj v piškvor-
kách. pIšQworky jsou podzimní týmová soutěž pro všechny studenty středních 
škol a žáky druhého stupně základních škol v oblíbené strategické hře piškvorky, 
která je pořádána spolkem Student Cyber Games od roku 2008. 

VZPOMÍNKA
Dne 1.12.2022 uplyne 10 smutných let, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček

pan Stanislav Rýdl
z Provodova – Šonova.

Očím jsi odešel, v srdci zůstáváš.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Tisková chyba
V regionálních novinách ECHO ze dne 

11.11.2022 v  článku PhDr.  Jiřího Uhlíře 
došlo k  tiskové chybě. Správně mělo být 
uvedeno, že knihy Umění a  jeho tvůrci 
Červený Kostelec 1800-2000 a  Červe-
ný Kostelec, město bohatých tradic, byly 
vytvořeny ve  vzájemné spolupráci mezi 
Františkem Drahoňovským a  Josefem 
Pinkavou z Červeného Kostelce. Za chy-
bu, která vznikla, se omlouváme.
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TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY

TEL. 777 24 86 24 
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NĚMČINANĚMČINA
ANGLIČTINAANGLIČTINA

výukavýuka

překladypřeklady

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

Čas vánoc není jen shánění dárků, 
pečení cukroví či uklízení, ale také čas 
rozjímání a  pohody. Jednou z  mož-
ností je návštěva adventního koncer-
tu. Koncert připravil David Novotný 
za podpory města Broumov a Králo-
véhradeckého kraje.

3. prosince 2022 se uskuteční Ad-
ventní koncert v  Konferenčním sále 
Informačního centra v  Broumově 
od 19,00 hodin, kde vystoupí Marcela 
Březinová, Zuzana Bubílková, Tomáš 
Löbl a Tomáš Savka.

Výtěžek putuje do  Centra sociál-
ních služeb Naděje v  Broumově. Zá-
štitu přijal starosta města Broumova 
Arnold Vodochodský, senátor a  hejt-
man Královéhradecké kraje brig. 
gen.  Mgr.  Martin Červíček. Předpro-
dej vstupenek: Info centrum Broumov, 
Mírové náměstí 105, Broumov, tel. 491 
524 168. Cena vstupenky 330Kč.

Adventní koncert 
v Broumově

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)

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE 1 - 3m

smrčky, borovice již od 299,-Kč 
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)

Letos slavíme 23. rok s Vámi!!
Tel.: 732 167 291

vedoucí Oddělení rozvoje města Městského 
úřadu Nové Město nad Metují.

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Předpokládaný termín nástupu: leden 2023
nebo dle dohody.

Přihlášky podávejte do 6. prosince 2022

Nabízíme práci v dynamickém kolektivu v přátelském prostředí

Bližší informace podá Ing. Libor Pozděna, vedoucí Odboru
majetku města, telefon: 491 419 691, mobil: 731 411 657,

e-mail: pozdena@novemestonm.cz

Více informací na http://www.novemestonm.cz/obcan
/mestsky-urad/volna-mista/ 

Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

vedoucí Odboru technických služeb
Městského úřadu Nové Město nad Metují.

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Předpokládaný termín nástupu: únor 2023 nebo dle dohody.

Přihlášky podávejte do 8. prosince 2022

Nabízíme práci v dynamickém kolektivu v přátelském prostředí

Bližší informace podá Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ,
telefon: 491 419 603, mobil: 605 201 072,

e-mail: tyc@novemestonm.cz.

Více informací na http://www.novemestonm.cz/obcan
/mestsky-urad/volna-mista/ 

Mateřská škola J. A. Komenského, Česká Skalice

vyhlašuje 14. 11. 2022 výběrové řízení na pozici

účetní v Mateřské škole J. A. Komenského
s nástupem od 1. 3. 2023

Předpoklady pro výkon činnosti účetní mateřské školy:
minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, nejméně pěti letá praxe 
v oboru 
znalost práce na PC – Excel, Word…
znalost účetního programu ENTRY výhodou
znalost/orientace v problematice školského účetnictví a daných předpisů
občanská a morální bezúhonnost, pečlivost, odpovědnost, spolehlivost
dobrý zdravotní stav

Obecná charakteristika pracovní pozice: 
komplexní vedení účetnictví školy včetně vedení účetních knih s využitím 
výpočetní techniky zajišťuje sestavení měsíční, čtvrtletní a roční účetní uzá-
věrky za účelem předání do CSÚI státu
vypracování předepsaných účetních výkazů, provádí průběžnou kontrolu 
závazných vazeb účetnictví
vede analytickou evidenci určených syntetických účtů
provádí kontrolu formálních náležitostí prvotních účetních dokladů
vede majetkovou evidenci hmotného majetku školy, včetně návrhů na opatře-
ní v této oblasti a návrhů na vyřazení v souladu s příslušnou vnitřní směrnicí
komplexní vedení výkonů školních kuchyní
zajišťuje časové rozlišení neinvestičních transferů
podílí se na zpracování a prováděních řádných periodických, případně mimo-
řádných inventarizací majetku školy
plní úkoly vyplývající z rozhodnutí ředitele školy
vykonávaní archivní a spisové služby 

Obsahové náležitosti přihlášky:
úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání v oboru (maturitní 
vysvědčení, případně diplom)
strukturovaný profesní životopis s uvedením dosavadních zaměstnáních   
výpis z evidence Rejstříku trestu (ne starší 3 měsíců)
čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti

Nabízíme:
platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 v platném znění – platová 
třída 9, aktuální rozpětí dle uznatelné praxe 
zaučení/souběh se stávající účetní po dobu 3 měsíců, potom možnost kon-
zultací
po zkušební době osobní příplatek, benefity (příspěvky z FKSP)
příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv

Přihlášku s výše uvedenými obsahovými náležitostmi a doklady doručte nejpoz-
ději do  30. 11. 2022 do 12:00 hod na adresu: Mateřská škola J. A. Komen-
ského, Křenkova 42, 552 03 Česká Skalice 

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiá-
ly dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených Mateřské škole 
J. A. Komenského, Česká Skalice za účelem organizace výběrového řízení. Po 
skončení výběrového řízení budou všechny obdržené písemné materiály skar-
továny.

Datum a čas výběrového řízení bude telefonicky sdělen všem uchazečům, 
kteří budou splňovat podmínky pro výběrové řízení a postoupí k osobnímu poho-
voru. V případě velkého zájmu o nabízenou pracovní pozici si vyhlašovatel vyhra-
zuje právo provést předkolo výběrového řízení bez účasti uchazečů. Vyhlašovatel 
si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Případné bližší informace podá Marie Řezníčková, účetní, 491 452 668, 
e-mail:msjak@ceskaskalice.cz

Obálku označte: „Výběrové řízení – neotvírat“
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Centrum rozvoje Česká Skali-
ce, o.p.s. Vás srdečně zve na  advent 
do  Pohádkového kuželníku, který se 
uskuteční od  čtvrtka 1. do  neděle 4. 
prosince 2022. V  tomto čase si může-
te v  kuželníku, který najdete ve  dvoře 
Panského hostince v Ratibořicích, při-
pomenout staročeské tradice spojené 
s adventním a vánočním časem.

„Letošní výroční sezónu bychom 
rádi zakončili akcí Ratibořický kuželník 
v adventním čase. Pro návštěvníky jsme 
si připravili ukázku staročeských Vá-
noc, kdy společně nahlédneme do dob 
dávno minulých a  shlédneme ukázku 
tradiční vánoční výzdoby a  tradičních 
pokrmů, které nikdy nesměly v  ad-
ventním čase na  stole chybět. Těšit se 
návštěvníci mohou také na ručně malo-
vaný ratibořický betlém, který navrhla 
a zhotovila paní Hana Vavřínová. Dále 
bude také možnost zakoupení vánoč-
ních dárečků a sušeného ovoce,“ uvedla 
Markéta Lajská. V srpnu letošního roku 
tomu bylo 10 let od doby, kdy se histo-
rický kuželník podařilo opravit a znovu 
otevřít veřejnosti. 

Srdečně bychom Vás chtěli pozvat 
na  Vánoční benefiční koncert, který se 
bude konat 9. prosince 2022 ve  Velkém 
sále zámku v  Novém Městě nad Metují. 
Během večera vystoupí smyčcový orche-
str Archi con Brio a  sbor náchodského 
gymnázia Sboreček. Celý výtěžek bude 
věnovaný Hospici Anežky České v Červe-
ném Kostelci.

Advent 
v Pohádkovém
kuželníku

Vánoční benefiční 
koncert

000 000 000

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
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POZOR VELKÁ AKCE

100% úroků zpět a slosování 

o hodnotné ceny za 200 tisíc !!!

OLVAN PALIVA Náchod I  Běloveská 237, 547 01 Náchod
e-mail : paliva@olvan.cz   I  www.olvanpaliva.cz

Volejte:
775 720 820
491 428 594

PALIVA

AKCE  ŠTÍPANÉ 
           DŘEVO

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod  
Sortiment:          dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

                                                       

MV č.34/2016 Sb. 

Tel. 732 729 339, alkot.reditelstvi@email.cz nebo facebook
Koupí šperku podpoříte projekt studentů broumovského gymnázia.

Alkot - Prodej šperků
Dáreček z polodrahokamů za pouhých 190 Kč! Potěší a udělá radost

KLINIKA 
MINIINVAZIVNÍ
LÉČBY ZAD

KDE NÁS NAJDETE?
EuroPainClinics HRADEC KRÁLOVÉ
Jana Černého 545/48
503 41  Hradec Králové-Věkoše

E-mail: hradec@europainclinics.cz
www.europainclinics.cz

•  Precizní diagnostika bolesti zad

•  Široké spektrum miniinvazivních výkonů na páteři

•  Léčba bolesti bederní páteře bez nebo s výhřezem meziobratlové ploténky

•  Léčba přetrvávající nebo nově vzniklé bolesti po operaci zad  

•  Rychlejší rekonvalescence a návrat ke každodenním činnostem a do zaměstnání

PÉČE HRAZENÁ POJIŠŤOVNAMI VZP, ZP MV, RBP, OZP, VoZP, ČPZP, ZPŠ

Váš život opět naplno, bez bolesti zad

JAK SE OBJEDNAT:

Tel.: +420 725 740 277  |  www.ekonzultace.cz

SPECIALIZOVANÉ KLINICKÉ PRACOVIŠTĚ 
LÉČBY BOLESTI ZAD A VELKÝCH KLOUBŮ

MARTIN SUCHÁNEK
ČESKÁ TELEVIZE
KINO 70
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT  
NA PŘEDPREMIÉRU  
DOKUMENTÁRNÍHO FILMU

VLADIMÍR SUCHÁNEK
KRÁSNÁ NEZNÁMÁ

26. LISTOPADU 2022 
NA ZÁVĚR ZÁBAVNÉHO PROGRAMU, 
KTERÝ ZAČÍNÁ V 18 HODIN  
KINO 70 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

FINEART
STUDIO

Světoznámý výtvarník a vášnivý hudebník Vladimír Suchánek 
očima svého syna, režiséra Martina Suchánka.

maso a masné výrobky

SKALIČAN a.s. 
Zelená 226, 552 03 Česká Skalice
Tel: 491 419 401, 727 972 538
E-mail: personalni@skalican.cz

PŘIJME

Pracovníka EXPEDICE

ŘIDIČE na rozvoz výrobků

Požadujeme:
n Základní znalost práce na PC
n Zdravotní způsobilost pro práci v noci
n Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
n Chuť pracovat

Nabízíme:
n Práci na plný úvazek s prac. dobou od 16. hodin
n Nástupní mzda od 25.000,- Kč
n Příspěvek na kvalitní stravování
n Každý měsíc balíček firemních výrobků 
     a slevu na nákup výrobků v podnik. prodejně
n Zaučení a řádné zaškolení samozřejmostí
n Možnost ubytování na podnikové ubytovně

Požadujeme:
n Řidičský průkaz sk. C popř. (C+E)
n Digitální karta řidiče
n Vysoké pracovní nasazení
n Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost
n Chuť pracovat

Nabízíme:
n Práci na plný úvazek
n Nástupní mzda od 40.000,- Kč
n Příspěvek na kvalitní stravování
n Každý měsíc balíček firemních výrobků a slevu 
     na nákup výrobků v podnik. prodejně
n Možnost ubytování na podnikové ubytovně

Životopisy zasílejte na adresu: personalni@skalican.cz
tel. 491 419 401, 727 972 538

Kvalitní české maso z českých chovů z České Skalice
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RŮZNÉ

PRODÁM

KOUPÍM

AUTO - MOTO

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

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

platnost do 31. 12. 2022

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

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 HRAČKY
Autíčka    panenky    kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

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

Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 59,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

V létě ochladí, v zimě ušetří!
Zrcadlová 

protisluneční 
fólie na okna

V parném létě pomáhá snížit 
teplotu až o 10°C

V zimě ušetříte na vytápění až 50%
Více informací získáte 

na tel. 773 058 884 
(nejlépe SMS) nebo e-mail: 

ksela5@seznam.cz

Prodejna: Palackého 162, Jaroměř

Otevřeno: 12:30 - 16:00
tel.: 739 932 231

Nyní i

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 fi tness 
a wellness pro maminky!

VÁNOČNÍ STROMKY
kavkazské jedle

Všichni, kdo máte zájem o nádherné vánoční stromky - kavkazské jedle z Dánska!
Začínáme prodej od 27.11.2022 do 23.12.2022 od 9 do 18 h 

každý den soboty i neděle, Červený Kostelec, Lipky 128 
Stromky jen v top kvalitě exklusive od 1,5 do 2,5m.

Dále i stromky v květináči a další zboží u nás.

Tel.: 739 142 184

Nabízíme 
*  malování bytů, chodeb,

kanceláří atp.
*  pokládka podlah
*  renovace oken a dveří
*  kompletní renovace bytů
*  sestěhovaní
*  vyklízení bytů, objektů, 

domů

vše vyklidíme včetně 
pozůstalosti, o vše se 
postaráme a také odvezeme 
a další práce – zavolejte!

Tel. 602 108 395

Do našeho týmu přijmeme 

NOVOU KOLEGYNI 
NA ÚKLID 

KANCELÁŘÍ.
Po-Pá 3 hodiny denně
- spolehlivost, ochota

- hezké pracovní prostředí

TEL. 777 655 975

* Jsem celkem zachovalá 75letá 
plnoštíhlá na  krátko ostříhaná 
blondýnka menší postavy, které 
chybí přátelské povídání, pohla-
zení a citový vztah. Proto hledám 
vyššího pána, který by mně chtěl 
být přítelem a … Tel. 737 420 154
* Hledám parťáka do společnos-
ti, tanec, koncerty, případně vý-
lety, popovídání aj. Jestli jsi sám, 
z  Náchoda, kolem 55 let, štíhlý 
nad 170 a  nechceš trávit čas jen 
u televize, napiš na 736 401 477

* Pronajmu byt 1+1 45 m2 
ve Velkém Poříčí. Nájem 7.000 Kč 
+ služby. Info na tel. 603 49 54 79
* Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v osobním vlastnictví v Náchodě, 
upřednostním lokalitu sídliště 
Plhov nebo ul. Běloveská. Mož-
nost koupě bytu i s nájemníkem. 
Tel. 774 223 981

* Pronajmu menší garsoniéru 
v Hronově vhodnou pro 2 dospě-
lé osoby. Tel. 608 667 730
* Pronajmu v Hronově zrenovo-
vaný byt 2+1 56 m2, (úplně nová 
koupelna a kuchyňská linka). Ná-
jem 8.000 + energie, vratná kau-
ce. Tel. 739 155 617

* Koupím lesní pozemek nebo 
pouze dřevinu, kterou si mohu
vlastnoručně vytěžit na  palivo. 
Okolí Náchoda. Tel. 777675078
* Prodám dům se zahradou 
ve  Vižňově u  Meziměstí, garáž, 
skleník, dílna. Ihned k  nastěho-
vání. Kontakt 606 512 809.
* Dobrý den, jsem z Bohuslavic 
nad Metují a  ráda bych tu zů-
stala, a  tak touto cestou hledám 
dům ke  koupi. Případně i  okolí. 
Děkuji. Tel. 605 942 729

* Prodám pšenici 750 Kč/q, ječ-
men 650 Kč/q, našrotování 50 
Kč/q, pytle výměnou nebo 15 Kč, 
vlašské ořechy jádra 220 Kč/kg, 
dýně Hokkaido, celer, černá ředkev 
25 Kč/kg. Slavětín. Tel. 732 381 524
* Prodám stádo ovcí do  klobás. 
I  jednotlivě. Kus 600 Kč, končím, 

volat 15-18 hodin. Tel. 602 661 854
* Prodám topný žebřík 60 cm 
šířka x 132 cm výška, dětské 
chodítko. Cena dohodou. Tel. 
774 59 59 81
* Nabídka jablek v  České Skalici 
Zájezd. Buňka proti  kapličce. Od-
růdy Rubín, Jonagold a  další od-
růdy. Otevřeno 9-17 hod, Po-Ne. 
Ceny od 10 Kč. Vzít malé bankov-
ky. Tel:774 407 168

* Koupím do sbírky staré pivní 
láhve a sklenice. Sbírku i jednotl. 
kusy, tel: 732 170 454
* Železnice, autobusy - jízd-
ní 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 želez-
nice. Tel. 603 549 451
* Koupím mince, bankovky, 
šperky, hodinky, obrazy, a  jiné 
předměty. Tel. 604 16 44 85
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice, knihy 
i celou pozůstalost. Peníze na ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografi e, reklamní fotogra-
fi cké 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 fi lmové 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, nepotřeb-
né i  poškozené věci, veškeré 
hračky KDN aj., různé vláč-
ky MERKUR aj., starožitný 
a  chromovaný nábytek a  jiné 
zajímavosti do r. 1975, hodiny, 
hodinky, hudební nástroje, fo-
toaparáty, rádia, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plakáty, 
voj. výzbroj a výstroj, veterány 
atd. TEL.: 608 811 683

profesionálové
ve sv t
realit

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

Jaký je realitní trh na konci roku 2022?
Všiml si toho každý - ceny nemovitostí, po mnoha letech vysokého 
r stu, jdou dol . D vodem jsou nedostupné hypotéky, jejich propad 
je více než 80%. A proto je mén  kupujících. Ti, co mají „hotovost“ si 
vybírají, kam své peníze investovat a necht jí kupovat za lo ské ceny. 
Majitelé, kte í odmítají nový stav realitního trhu akceptovat, budou 
jen nabízet... Už dnes je v tšina nabídek na internetu jen zbožným 
p áním majitel . 
Nic ale není ztraceno, pokud chcete prodat a zárove  koupit nemovi-
tost - nic neztrácíte - prodáte levn ji, koupíte levn ji. Pokud chcete 
prodat, ne ekejte. Ceny jdou sice dol , ale i tak jsme o 50% výš, než 
p ed 3 lety.

Jednatelka REALITY TICHÝ s.r.o. Ing. Martina Tichá

* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, min-
ce a  bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.: 724 020 858

* Koupím Vaši celou sbírku 
(pozůstalost) mincí, bankovek, 
plakátů, pohlednic, knih, časo-
pisů, obrazů, skla, porcelánu, 
hraček, vláčků, autíček, angli-
čáků, hodin, hodinek, LP desek, 
CD a všeho možného, i na ná-
hradní díly. TEL.: 777 579 920

* Digitalizace. Převod 8mm fi l-
mů, VHS a DV kazet, skenování 
negativů a  diapozitivů. Kvalitně. 
Tel. 606 629 767
* VYŠETŘOVÁNÍ PARANOR-
MÁLNÍCH JEVŮ: Řešení para-
normálních (anomálních) aktivit 
v  domech či bytech. Vyhledá-
ní geopatogenních zón. J.Malý, 
tel.774 814 111
* Vyklízení pozůstalostí, bytů, 
garáží, půd včetně odvozu odpa-
dů. Slušné jednání. Cena doho-
dou. Tel. 603 549 451
* Přijmeme muže, ženy i senio-
ry na rozvoz knih, 80 hod. mě-
síčně. Výdělky 20-30 tis. Kč. Tel. 
777 803 359
* VÁNOČNÍ DÁREK: převod 
z  videokazet na  fl ešku nebo 
DVD, levně. Tel. 777 554 484

Zemní práce, minibagr, mi-
ninakladač, díry na  ploty, 
zemní protlak, odvoz materi-
álu. Tel: 608 183 817

* Prodám Š Fabia I  2006, 
152  000 km, motor 1,2 40 kW 
modrá, STK+emise do  3/2024, 
garážovaná, Cena 38 000 Kč, Ná-
chod. Tel. 731 629 824

Obec Černčice přijme 

ADMINISTRATIVNÍHO 
ZAMĚSTNANCE 

na dohodu o provedení práce v rozsahu 4-6 hod/týden. 

Více informací na obec@cerncice.eu
nebo na tel.: 730 893 671

* Prodám motocykl SHINE-
RAY XY125-11, najeto 2000 km, 
manuál, stav nového stroje. Cena 
27.000 Kč. Tel. 731 186 449
* Prodám nové plechové dis-
ky na  pneu R14, 4 šrouby. Tel. 
602 103 775

SEZNÁMENÍ

BYTY

cer   kovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Mar  na Tichá        Ing. Mar  n Tichý
         776 622 776                   776 622 777

 

www.reality  chy.cz

NEMOVITOSTI



6str.www.novinyecho.cz                           Tel. 602 103 775
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Krajští radní v  čele s  hejtmanem Martinem Červíčkem 
ocenili Medailí hejtmana Královéhradeckého kraje dalších 
39 stávajících i  bývalých starostů a  starostek našeho regio-
nu, kteří dlouhodobě působí v  čele svých obcí. Slavnostní 
akt se uskutečnil v sále zastupitelstva v sídle krajského úřadu 
na hradeckém Pivovarském náměstí. Ocenění působili ve ve-
dení svých obcí více než 20 let a někteří i po letošních komu-
nálních volbách stále na této pozici zůstávají. Z našeho okre-
su to jsou Ludmila Jansová Heřmánkovice, Jaroslav Doležal 
Jetřichov, Jaromír Jirka Martínkovice, Vladislav Friml Velké 
Petrovice, Ing. Josef Král Velké Poříčí, Jožka Klučka Vysoká 
Srbská (foto), Vladimír Jerman Žďárky, Libor Mojžíš Žernov.

Starostky a  starostové se za  uplynulé dvě dekády zasloužili 
o  rozvoj své obce, mezi nejčastější projekty patřila plynofi ka-
ce obce, rekonstrukce stávajících a výstavba nových chodníků 
nebo například podpora sportovního a kulturního života v obci.

V období od 1. července do 15. září probíhala v Nácho-
dě soutěž o nejhezčí rozkvetlé místo a využití dešťové vody. 
K vyhodnocení soutěže došlo v měsíci říjnu 2022 a slavnost-
ní předání drobného ocenění nejlepším v každé kategorii se 
uskutečnilo v obřadní síni náchodské radnice ve středu 9. lis-
topadu 2022. V kategorii rozkvetlé místo zvítězila paní Jitka 
Šplíchalová z ulice Na Pláni. V kategorii využití dešťové vody 
získal ocenění pan Milan Rufer, chatová oblast V Kalhotách. 
„Blahopřejeme vítězům a jsme rádi, že se v letošním roce za-
pojilo do soutěže více občanů,“ uvedl během předání cen mís-
tostarosta Jan Čtvrtečka.

Akademická sochařka a  malířka 
Markéta Škopková z Jaroměře, dědič-
ka pozůstalostí výtvarnické rodiny 
Škopkovy, vydala začátkem listopadu 
2022 dva překrásné a unikátní barev-
né kalendáře svého otce akademické-
ho malíře Jiřího Škopka, kterými při-
pomíná jeho nedožité devadesátiny 
v roce 2023.

Na  dlouholetou tradici navazující 
stolní kalendář „Po  stopách význam-
ných osobností. Kalendář Jiřího Škop-
ka 2023“, se inspiruje místy i osobnost-
mi značné části Čech, které prezentuje 
38 Škopkových kolorovaných pohled-
nic se 44 kolorovanými portréty a sym-
boly. V kruhových a oválných medai-
loncích zde malíř kreslí osobnosti jako 
jsou například bratři Čapkové, K.J. 

Erben, V. Hanka,  F.L.Věk, hrabě Špork 
a M.B. Braun v Kuksu, Jan Žižka v Při-
byslavi a řadu dalších. A tak před námi 
defi lují osobnosti a místa s nimi spjatá. 
Součástí kalendáře je zasvěcený text 
historika umění Vlastimila Havlíka.

Další, tentokrát nástěnný kalendář, 
obsahující 13 reprodukcí Škopkových 
barevných obrazů – olejomaleb, otiště-
ných ve formátu 40x40 cm, nese název 
„2023 Jiří Škopek Zasněná krajina“. 
Reprodukovaná díla dokumentují, že 
akademický malíř Jiří škopek byl také 
vynikajícím krajinářem. Kalendáře 
můžete zakoupit na  adventním jar-
marku v Jaroměři Josefově v Bastionu 
IV 10. prosince od 9 do 17 hodin.   

PhDr. Jiří Uhlíř 
(redakčně kráceno)

První  listopadový den se v MŠ Komenského Náchod uskutečnilo kreativní 
odpoledne. Z připravených přírodních materiálů za příjemné atmosféry si ma-
minky vyrobily podzimní dekorace. S možností drobného občerstvení proběh-
lo nerušené „maminkovské tvoření“ a děti si měly možnost pohrát déle se svý-
mi učitelkami. Nadšení zúčastněných z tříd Kačenky a Pusinky bylo motivující 
pro další podobné akce naší školy.                                                            Jana Janušová

Královéhradecký kraj ocenil 
dlouholeté starosty a starostky

Obrazové kalendáře malíře Jiřího Škopka

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

Tel. 603 440 969


