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Příští Echo vychází 10. září 2021

WWW.NOVINYECHO.CZ

23. srpna 1851 se v  Hronově narodil Alois

Jirásek, český prozaik, dramatik, středoškolský 

učitel, a politik, autor řady historických romá-

nů a představitel realismu.

25 balónů
nad Rozkoší

Horkovzdušné balóny se po  roce 
opět vracejí do  České Skalice, k  okolí 
přehrady Rozkoš, Náchoda a  Nového 
Města nad Metují. Fiesta horkovzduš-
ných balónů s názvem „25 balónů nad 
Rozkoší“ už dávno překonala hranici 
25 účastníků. „Na letošní ročník máme 
přihlášeno 29 posádek horkovzdušných 
balónů ze všech koutů  České repub-
liky“, říká hlavní pořadatel fi esty Da-
vid Línek ze společnosti DLNK s.r.o. 
Odkaz na program:
http://www.25balonu.cz/program/

Výběrové řízení na pozici

účetní obce

Obec Žďárky vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici účetní obce

Místo výkonu práce: Obecní úřad Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky 

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

Podmínky:
Nástup dle dohody 
Pracovní poměr na plný, případně částečný úvazek 
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, osobní příplatek 
5 týdnů dovolené
Průběžné vzdělávání 

Ostatní požadavky, předpoklady a záležitosti písemné přihlášky naleznete na adrese: 
www.obeczdarky.cz/uredni-deska. Další informace poskytne starosta obce.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy 
„Výběrové řízení účetní – neotvírat“ mohou zájemci zaslat poštou nebo podat osobně 
na adresu: Obecní úřad Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky do 15. 09. 2021.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, 
popř. od něj ustoupit či toto výběrové řízení zrušit.

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

Termín konání:
2. – 5. září 2021
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TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 4. září 2021 uplyne jeden smutný rok, 

kdy zemřel náš milovaný manžel

pan Tomáš SEDERMEIER

z Náchoda.

Stále vzpomíná manželka Zdeňka

Stanovisko vedení města a Městského 

úřadu Nového Města nad Metují
Ve výtisku inzertních novin Echo č. 

19 z  20. srpna 2021, vyšel další z  ne-
konečné řady hanlivých článků s pod-
pisem Miroslav Hofmann. Vzhledem 
k  tomu, že článek není označen jako 
placená inzerce, tak se zřejmě jedná 
o  externího redaktora novin Echo, 
protože v  opačném případě, by jistě 
na  konci článku bylo uvedeno, že jde 
o text, jehož zveřejnění si p. Hofmann 
zaplatil. Ať se tam ale ta snůška pomluv 
a neopodstatněných útoků dostala jak-
koliv, je tentokrát nezbytné na to z po-
zice vedení města a úřadu reagovat. 

V  útocích p.  Hofmanna je ve  vzta-
hu k  Mgr.  Adamu Balcarovi naprosto 
nesmyslně směšována jeho role ob-
čanská s  rolí pracovníka Odboru vý-
stavby a  regionálního rozvoje MěÚ. 
Je naprosto nepochopitelné, z  jakých 
důvodů jsou občanské postoje a anga-
žovanost p.  Balcara (a  fakticky i  jeho 
ženy Mgr. Balcarové) spojovány s jejich 
pozicemi pracovními. Oba jsou přece 
občany Nového Města nad Metují, kde 
mají trvalé bydliště a  mají proto plné 
právo vyjadřovat své názory týkající se 
života ve městě.  Jen proto, že se p. Ho-
fmannovi tyto názory nelíbí, tak hned 
spustí demagogické nálepkování jejich 
aktivit pojmy „nový tiskový mluvčí 
města“ či „tisková mluvčí p.  starosty“. 
Toto přesně zapadá do  stylu p.  Hof-
manna a jeho přátel. 

K  opakovaným citacím z  předcho-
zích útoků o  podvodech v  územním 
plánování apod., které se nikdy neza-
kládaly na  pravdě, můžeme uvést, že 
veškeré agendy výkonu státní správy, 
kterými je městský úřad pověřen, jsou 
kromě průběžné kontroly z  nadříze-
ných orgánů kontrolovány 1 x za cca 3 
roky komplexní kontrolou z Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje. Ta po-
slední zde proběhla v červnu letošního 
roku. V oblasti agendy územního plá-
nování proběhla tato kontrola rovněž 
s  tím, že bylo vše v  pořádku a  žádná 
nápravná opatření nebyla uložena. 

V  další části článku p.  Hofman-
na, která se týká trestního oznámení 
p.  Balcara na  p.  Šrámka pro pomluvy, 

se setkáme s další manipulací typu, že 
když nějaké trestní oznámení je v prů-
běhu řízení zastaveno a odloženo, tak to 
jen potvrzuje, že ty pomluvy jsou přece 
pravdou. Když se odmyslíme od  toho, 
jak chabě a alibisticky v  tomto smyslu 
právo v  těchto věcech u  nás postupu-
je, tak je naprosto nehorázné tvrdit, že 
ty špinavosti, které jsou na p. Balcara, 
starostu a  další průběžně házeny, jsou 
vlastně pravdivé. 

Na  většinu špinavostí útočících 
v  článcích zveřejňovaných v  Echu 
na  zvolené vedení města či pracovní-
ky úřadu, již delší dobu nereagujeme, 
protože nechceme stále roztáčet kola 
nějakých dalších reakci a invektiv. Ra-
ději se snažíme věnovat těm věcem, 
které jsou pro město a  jeho občany 
podstatné a  důležité. Tentokrát se ale 
ve  své reakci touto cestou obracíme 
především na veřejnost s tím, aby měla 
možnost si vytvořit objektivní názor 
na  to, jak se věci ve  skutečnosti mají. 
Co je tendenční a lživé a vedené osob-
ní nenávistí a snahou někoho pošpinit, 
jen proto, že má jiný názor a že lokajsky 
neslouží zájmům těch, které v  Novém 
Městě nad Metují zřejmě reprezentuje 
p. Hofmann. 

Vážení čtenáři, ve  vztahu 
k  p.  Mgr.  Adamu Balcarovi je to totiž 
přesně naopak než píše p.  Hofmann 
(možná mu to připravuje i někdo jiný). 
Mgr. Adam Balcar je erudovaný odbor-
ník s dlouholetou praxí v oblasti územ-
ního plánování. Je jedním ze stěžejních 
a  vysoce profesionálních pracovníků 
městského úřadu. Navíc, a  to zřejmě 
někomu velmi vadí, je slušným a  an-
gažovaným občanem Nového Města 
nad Metují. Kéž by zde takových bylo 
víc než těch, kteří umí pouze plivat své 
jedovaté sliny pomluv a  zneužívat tak 
demokracii, která se těmto atakům ne-
umí moc bránit.

Petr Hable – starosta,
Ing. Libor Hovorka – místostarosta,

Bc. Petr Tyč – tajemník úřadu, 
Ing. Miloš Skalský

– vedoucí Odboru výstavby
a regionálního rozvoje

VZPOMÍNKA
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,

stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 1. září  2021 uplynuly tři smutné roky, kdy nás navždy 

opustila moje drahá manželka, maminka,
babička a prababička,

paní Milena Trunečková z Vysokova.
Stále vzpomíná manžel Stanislav a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 25. 8. 2021 uplynuly 3 roky od úmrtí

 Rudy Janáka z Červeného Kostelce
- výjimečného člověka a skvělého ošetřovatele

v Hospici Anežky České

Vzpomínají jeho kolegové

Božena Němcová inspirující a uctívaná
-  přednáška spojená s autogramiádou

Spisovatel Jiří Uhlíř představí 
čtenářům a  milovníkům díla Bože-
ny Němcové čerstvé vydání knihy 
„BOŽENA NĚMCOVÁ INSPIRACÍ 
PRO UMĚNÍ (1842-2020)“, výbě-
rové bibliografi e. Pro čtenáře knihy 
bude přitažlivý hned úvodní padesá-
tistránkový přehled „Uctívání Boženy 
Němcové v  letech 1837-2020“, jenž 
přináší množství novinek a  infor-
mací o  podnětnosti a  inspirativnosti 
nejslavnější české spisovatelky od  je-
jích literárních začátků ze 40. let 19. 
století až po rok 2020, kdy si kulturní 
veřejnost připomínala 200 let od její-
ho narození.

Kalendárium přináší velké množ-
ství zajímavých a  dosud neznámých 

událostí a faktů zvláště o posmrtném 
kultu, uctívání této pozoruhodné 
osobnosti. Většina poznatků je zde 
publikovaná vůbec poprvé a znamená 
pro veřejnost i literární vědu nespor-
ný přínos a  objev. Jádro knihy tvoří 
výběrový soupis básní, básnických 
sbírek a cyklů, prozaických prací, ži-
votopisných dramat a  dramatizací, 
dále stručná fi lmografi e a diskografi e, 
soupis akademických prací, diserta-
cí a  diplomových prací, bibliografi e 
bibliografi í atd. o  Boženě Němcové. 
Nejlépe lze knihu popsat slovy autora: 
“Chtěl jsem zpracovat průkopnický 
soupis a v něm faktografi cky zachytit 
vývoj tématu, jak spisovatelka Bože-
na Němcová inspirovala, podnítila 

umělce i vědce, jak je inspirovala a jak 
se sami tvůrci tohoto tématu zmoc-
ňovali a zhmotňovali ho.“

Přednášku „Spisovatelka Božena 
Němcová stále inspirativní a  uctí-
vaná“ spojenou s  autogramiádou 
knihy pořádá Městské kulturní 
středisko Jaroměř v budově divadla 
v  Jaroměři ve  čtvrtek 9. září 2021 
v 18 hodin - malý sál Jaromír, 1. po-
schodí. Přednášet bude spisovatel 
a  literární historik Jiří Uhlíř. Jeho 
kniha bude po  přednášce v  prode-
ji za  500 Kč i  s  podpisem autora. 
Kniha je výborný dárek k  Vánocům 
a v každém případě jde o dobrou in-
vestici pro budoucnost a o dobře ulo-
žené peníze.

Víte, když Vám politik řekne, že hra-
vě stíhá být poslancem a  k  tomu sta-
rostou nebo hejtmanem, tak Vám ne-
říká pravdu. A nejvíc se usmívám, když 
Vám tvrdí, jak je to přínosné. Ano, je to 
přínosné, ale maximálně tak pro jeho 
kapsu. Vysvětlím Vám proč. Já měla tu 
čest být poslankyní v letech 2006-2013 
a ucházím se o Vaše hlasy i nyní, a pro-
to vím, o  čem mluvím. Poslancování 
není jen o tom, kdy zasedá Sněmovna 
nebo její výbory a  komise, ale nejvíc 
času Vám zabere mravenčí práce v re-
gionu. Jednak objíždět starosty a dělat 
spojku mezi nimi a  Prahou, otevírat 
jim dveře na  ministerstvech a  přinést 

tak do  regionu peníze. Ale především být k  dispozici občanům a  řešit jejich 
konkrétní problémy. Nemůžete čekat, že budete mít frontu před Vaší poslanec-
kou kanceláří. Za lidmi musíte jezdit a drtivou většinu těch, kteří se na mě ob-
rátili o pomoc, ať už byla jakákoliv, jsem potkala právě na různých kulturních 
akcích, kam jsem byla pozvaná. Nestačí jen navštěvovat akce napříč krajem, ale 
vy tam musíte i nějakou dobu pobýt. Vyslechnout si tamní problémy a hledat 
jejich řešení. Ve většině případů stačilo získat informace a toho člověka navést, 
jak by měl postupovat. Jako poslankyně můžete zjistit informace přímo od čle-
nů vlády a  musí Vám na  dotaz odpovědět. Ale byly i  situace, kdy člověk byl 
v opravdu složité životní situaci a narážel na absolutní neochotu úředníků to 
s ním řešit, i když by mohli, jelikož problém byl v jejich kompetenci. Tak v ta-
kovém případě jsem člověka naložila do auta a úřady s ním objela. A najednou 
to šlo. Teď si představte, že k tomu všemu máte jako starosta řídit město nebo 
jako hejtman spravovat celý kraj. Den přitom má 24 hodin, z toho Vám 4 dny 
v týdnu může zasedat Sněmovna od rána do noci. Vaši účast na akcích v regi-
onu tak musíte omezit na minimum a na nějakou individuální pomoc lidem 
zapomenout. Proto si myslím, že tzv. kumulace funkcí je nemravná, jelikož čím 
více funkcí máte, tím více to zanedbáváte. Práce poslance je práce na plný úva-
zek a tu je třeba odvést pro lidi.

Ing. Vladimíra Lesenská,
jednička kandidátky Svobody a přímé demokracie

Zadavatel/zpracovatel: SPD

Politika jako sběratelství funkcí,

anebo práce pro lidi?

Právní poradna Dity Vávrové
Senioři jako oběti trestné činnosti či „šmejdů“

V poslední době opět narůstá počet seniorů, kteří se stali oběťmi 
trestné činnosti. Mezi nejčastější trestné činy páchané na seniorech 
jsou krádeže a podvody, v neposlední řadě pak různí podomní pro-
dejci s různými „výhodnými“ nabídkami – na potravinové doplňky, 
energie či investice peněz.

Senioři by měli být velmi obezřetní, na takové nabídky nereago-
vat a případný telefonát rázně ukončit. V žádném případě by neměli 
sdělovat výši svých příjmů či majetku, případně čísla odběrových míst energií. Důrazně 
se nedoporučuje podepisovat jakoukoliv plnou moc!

I v případě, že lidé nějakou nevýhodnou smlouvu s takovým agentem uzavřou, mají 
právo od ní do 14 dnů ode dne podpisu odstoupit, a to bez udání důvodu a rovněž bez 
jakékoliv sankce či pokuty. Je potřeba toto odstoupení včas uplatnit a to písemným podá-
ním na adresu uvedenou ve smlouvě.

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

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Menší pozemek se stavbou chalupy 
nedaleko města Náchoda, v její klidné 
části Babí. Chalupa je určena k celko-
vé rekonstrukci, případně k demolici 
a vznikne místo pro výstavbu nového 
bydlení. Pozemek se nachází u hlavní 
komunikace.

Prodej nájemního cihlového bytu v osob. vlastnictví 2+1 v Hronově ................................1 590 000,- Kč
Prodej pozemku ke komerční výstavbě ve Vysokém Mýtě ..............................................1 690 000,- Kč
Pronájem komerčních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny ...........................10 000,- Kč/měs.
Prodej prvorepublikové vily v rekreační lesní oblasti Kersko .................................................... info v RK
Prodej rozhledny na vrcholu Černé hory, zajímavá investice ..........................................25 000 000,- Kč

Cena: 1 590 000,- Kč

Politika do škol 

nepatří!
Na  začátku školního roku do-

stávají prvňáčci celou řadu dárků. 
V  Náchodě však letos dostanou 
o  jeden méně. Proč? To vysvětlu-
je starosta města Jan Birke: „Dárek 
z Královéhradeckého kraje v podobě 
tvůrčí abecedy ROTO, jsme se spo-
lečně s  kolegy rozhodli dětem ne-
rozdat a  vrátit. Na  obale je proslov 
a fotografi e náměstka hejtmana pro 
školství Arnošta Štěpánka (Piráti). 
To do školních lavic rozhodně nepa-
tří.“

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

Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.

Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

Dále opravy kování, promazání, seřízení,

výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

Kontakt: +420 773 113 133

E-mail:

servisokendveri@seznam.cz

https://servisokendveri.webnode.cz/

 
Roky plynou jako voda v Metuji 

- vzpomínky zůstávají...
Už je to 20 let od doby,

kdy velmi krátce po sobě odešli
naši drazí rodiče.

Pan Miroslav Klicpera

z Náchoda, loutkář, výtvarník,
tlumočník, básník, písmák,

renesanční člověk, zemřel 8. srpna 
2001   po nezaviněné dopravní 
nehodě. Letos by oslavil 100 let.

Jeho milovaná o tři roky mladší
manželka Ilen-Irena Klicperová 
ho následovala už 11. září téhož 

roku.

Stále na Vás - maminko a tatínku
- vzpomínáme se svými rodinami

a všemi, kdo Vás měli rádi.
Děkujeme za všechno dobré 

a krásné co jsme - díky Vaší lásce 
a obětavosti - dostaly do života. Byli 

a jste pro nás stále vzorem!

Dcery Renáta Klicperová

a Irena Kaválková s rodinami 
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Plat 

HLEDÁME KOLEGY!

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: Požadujeme: Nabízíme: 

chemické výrobní družstvo

významná společnost v oblasti výroby a prodeje kosmetiky

a nátěrových hmot se sídlem v Novém Městě nad Metují hledá

kandidáta na pozici

REFERENT/KA PROPAGACE 
 GRAFIK 

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte

na adresu: lambertova@detecha.cz 

Kontakt : personální oddělení  tel: 491 477 133 

PRACOVNÍ NÁPLŇ: 
 tvorba grafi ckých návrhů až po výsledné zpracování

    (fi remní tiskoviny, letáky, katalogy, plakáty a další propagační materiály)
 příprava tiskových podkladů pro výrobu obalového materiálu
 grafi ky pro web, správa webových stránek, e-shopů s administrací
 inzerce do časopisů
 vedení příslušné dokumentace v oblasti výtvarníka reklamy 

POŽADUJEME:
 SŠ v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, nebo SŠ obor propagace s maturitou
 min. 3 roky praxe v oboru 
 znalost práce na PC, Internet, MS Offi  ce, Adobe Creative Suite a jiné grafi cké programy
 obecná znalost marketingu výhodou
 znalost tvorby reklamní grafi ky, tiskové přípravy, prostředky a formy reklamy 
 znalost IT v rámci správy hardwaru a softwaru 
 fl exibilita a aktivní přístup
 řidičský průkaz skupiny B

NABÍZÍME: 
 práci ve společnosti s dlouholetou tradicí
 práce na hlavní pracovní poměr
 pružná pracovní doba 37,5 hodiny týdně
 týden dovolené navíc, sick days, příspěvek na obědy 
 po zapracování příspěvek na životní pojištění

NÁSTUP

MOŽNÝ IHNED

ŠKODA
10,5 X 10,5

NEVÍM ODKUD?
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

NĚMČINA - překlady
Tel. 603 440 969
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Ametek elektromotory, s.r.o. se sídlem v Náchodě 

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

KONTROLA KVALITY 
PROCESU A PRODUKTU 

NÁSTUP JE MOŽNÝ IHNED

Náplň práce:
Kontrola elektromotoru během výrobního procesu
Kontrola finálního výrobku

Požadujeme:
Vzdělání v technickém oboru
Ochotu učit se novým věcem
Praxe ve výrobním procesu vítána

Nabízíme:
Adekvátní finanční ohodnocení
Závodní dotované stravování
5 dnů dodatkové dovolené
Zvýhodněné podmínky vedení bankovního účtu a spoření
Výhodné telefonní tarify

Tel.: 778 002 270,

email: alena.dubovska@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION

Průmstav Náchod s.r.o. přijme profese:

řidič sk. C na automobil LIAZ bez přívěsu
zedník
tesař

na stavby v okrese Náchod a Trutnov

Nabízíme:
5 týdnů dovolené
pracovní poměr
na dobu neurčitou
odměny při pracovních
a životních jubileích
stravné
jednosměnný provoz

Nástup možný ihned.

Další informace
na tel. 491 433 286

www.prumstavnachod.cz       

Tiskárny BNB spol. s.r.o.
Velké Poříčí

Přijme
skladníka

seřizovače
výsekových strojů

Nabízíme:
- Práci ve stabilní firmě 

ve Velkém Poříčí
- Práci na HPP
- Dobré platové podmínky,
  příspěvek na stravování
- Jednosměnný provoz

V případě zájmu zašlete svůj
životopis na uvedený e-mail:

martina.buryskova@marecz.cz
Tel. 733 517 731

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

www.satelitnidotace.cz

tel.: 778 880 006

Dobrovolníci 
pomáhají

Mladí dobrovolníci přijeli do 
Chráněné krajinné oblasti Brou-
movsko, aby tam ve dnech 29. srpna 
- 12. září 2021 pomáhali vrátit kra-
jinu do stavu, ve kterém bude lépe 
zadržovat vodu. Dobrovolnický pro-
jekt neboli workcamp je pořádán ve 
spolupráci organizace INEX-SDA a 
místního spolku JULINKA.

Skupina sedmi dobrovolníků se 
věnuje zejména kopání tůní a dal-
ším aktivitám zaměřeným na ochra-
nu přírody a podporu ekologického 
zemědělství. Budování tůní přispívá 
nejen k zadržování vody pro po-
třebu člověka, ale také ke zlepšení 
životních podmínek obojživelníků, 
hmyzu, rostlin a dalších organismů 
úzce vázaných na mokřady a vodní 
prostředí.

TEL. 777 24 86 24 
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TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY

NĚMČINA   ANGLIČTINA výuka
překlady

tlumočeníTel. 603 440 939 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)



*Rozvedený 49 let 175/85 hledá štíh-
lejší ženu na seznámení z  Náchoda, 
která má ráda přírodu. Jen vážně. Tel. 
721 655 611
*Vdova 75 let žijící v No-
vém Městě nad Metují, kuřačka 
s pejskem a zahradou, hledá kamaráda 
pro společné chvíle. Tel. 607 910 677
*Je mi 58 let a ráda bych se sezná-
mila se sympatickým mužem, který 
nechce být také sám. Náchodsko. Tel. 
607 612 697

*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v  osob-
ním vlastnictví v  Náchodě, upřed-
nostním lokalitu sídliště Plhov nebo 
ul. Běloveská. Možnost koupě bytu i 
s nájemníkem. Tel. 774 223 981
*Pronajmu byt 1+1 v Náchodě povin-
ná kauce max 3 lidi. Tel. 608 86 98 85

*Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před 
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041
*Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 ve 
Velkém Poříčí. Tel.602 412 318
*Pronajmu byt 1+kk s lodžií v 
Náchodě u nem. od 1.9. Cena 
služeb 4050 Kč + nájem min. 4000 Kč. 
Tel. 777 021 798

*Pronajmeme kancelář 40 m2 (neby-
tový prostor) v blízkosti centra Nového 
Města nad Metují (cca 250 m od au-
tobusového nádraží). Lze využít jako 
kancelář či poskytování služeb. Po kom-
pletní 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
*Pronájem velké garáže v Bělovsi. 
Možnost garážování obytných přívěsů, 
nákladních a osobních vozidel. Cena 
1000 Kč os. aut. za měsíc, obytný pří-
věs 1400 Kč, nákladní vozidlo 1500 Kč. 
Telefon 602 145 222

*Koupím les i s pozemkem. Může 
být malá výměra, zanedbaný nebo 
napadený kůrovcem. Platím ihned  
a hotově. Tel.: 773 585 290
*Prodám chatku na Rozkoši, která se 
skládá ze 2 buněk za 150000 Kč. Je nut-
né odvést na vlastní pozemek. Prohlíd-
ka nebo foto na požádání. Bližší info 
po tel. 728 951 232

*Prodám sypané štípané smrkové 
dřevo, 30 cm, sypané 1m3 za 680 Kč, 
rovnané kubík za 960,-, dovezu i menší 
množství. Tel.776 015 814
*Prodám broušenou bowli pro 12 
osob, nepoužívaná ve výborném sta-
vu, krásná, a další broušené předměty.  
Cena dohodou. Tel. 723 615 803
*Prodám dámské kolo zn. LADY 26 
ve velmi dobrém stavu. Cena 400 Kč a 
tesařskou sekeru TESLICI za 500 Kč. 
Tel. 774 59 59 81
*Prodám papoušky ROSELA PEST-
RÁ, papoušek mniší, papoušek nád-
herný, a jiné. Tel. 774 56 02 18
*Velkou úrodu z Vaší zahrádky ucho-
váte na pozdější dobu ve sklenicích 
omnia. Prodám zavařovací sklenice 
omnia o objemu ¾ l, 4 Kč/kus. V pří-
padě zájmu tel.:605 43 55 73
*Prodám smrkové palivové dřevo 
do průměru 22cm. Metrované. Cena 
750,-/prms. Možnost dovozu. Tel. č. 
733 644 249

*Koupím válcový šrotovník-mač-
kač obilí. Tel. 603 487 428
*Koupím do sbírky staré pivní 
lahve a sklenice, sbírku i jednotlivé 
kusy, tel: 732 170 454
*Koupím zlaté a stříbrné mince 
šperky, hodinky, diskrétnost zaru-
čena. 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. Při-
jedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30 
*Koupím historické rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografie, reklamní fotogra-
fické materiály. TEL.: 777  559  451 
*Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, 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. Plat-
ba v hotovosti. Tel. 777 559 451 
*Koupím staré filmové plakáty 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 celou po-
zůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoapa-
ráty, vyznamenání, mince a ban-
kovky, pohlednice a známky. TEL.: 
724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i 
poškozené věci, veškeré hračky 
KDN aj., různé vláčky MERKUR 
aj., starožitný a chromovaný ná-
bytek a jiné zajímavosti do r. 
1975, hodiny, hodinky, hudební 
nástroje, fotoaparáty, rádia, sklo, 
porcelán, obrazy, knihy, časopisy, 
plakáty, voj. výzbroj a výstroj, ve-
terány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím vše s  hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budí-
ky, propagační materiály, knihy, 
plakáty, různé součástky i díly, 
např. od fy PRIM a dalších zna-
ček. TEL.: 777 579 920

* Masáže Lada, Hurdálkova 154, 
Náchod, tel:775 024 836 Klasické 
masáže od 250 kč. Baňky, Lávové 
kameny. Dárkové poukazy

*Nabízím  řešení paranormálních 
(anomálních) aktivit v  domech či 
bytech, včetně odvádění entit. Dis-
krétně. Vyhledám geopatogenní 
zóny ZDARMA, za cestovné. Tel. 
774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, ga-
ráží, půd včetně odvozu odpadů. 
Slušné jednání. Cena dohodou. Tel. 
603 549 451
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, 
VHS a DV kazet, skenování nega-
tivů a diapozitivů. Kvalitně. Tel. 
606 629 767
*Přijmeme muže, ženy i seniory na 
rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. 12-
20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359

* Hledám práci jako řidič vo-
zidla sk. B. Jen nárazově dle 
domluvy a na DPP. Časově fle-
xibilní, spolehlivý. Náchod a 
blízké okolí. ultimona@seznam.
cz

*Doučování AJ, NJ, CJ. Příprava ke 
zkouškám. Tel. 776 218 196
*Převedu záznamy z videokazet na 
DVD nebo flešku, levně. Tel. 777 
554 484
*Hledám práci na HPP v ad-
ministrativě, kancelář, recepce, 
apod. Náchod a okolí, mám in-
validní důchod 1. stupně. 
Nástup ihned. Tel. 608 259 289

*Prodám FORD TOURNEO CO-
NNECT 1.8 TDCI, delší verze, naje-
to 182 tis. km, garážovaný, udržova-
ný, tažné zařízení. Tel. 608 66 77 31
*Koupím Škoda Favorit nebo 
Forman. Pouze v zachovalém a 
původním stavu. Tel.: 777 222 232
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PRODÁM

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

RŮZNÉ

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEBYTOVÉ PROSTORY

AUTO - MOTO

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 

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

◆ ◆ 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro firmy, 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

Nátěry střech, fasád,
dřevěných štítů

a podhledů domů.
Kontakt: 605 364 450

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 

Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

V minulém čísle Echa (č. 19) byl otištěný článek nazvaný „Nové Město nad Me-
tují má asi nového tiskového mluvčího“, pod kterým je podepsán pan Miroslav Ho-
fmann. Tento článek obsahuje mimo řady útoků a lživých smyšlenek o mé osobě 
i vážné obvinění, že se podílím na podvodech a manipulacích v územním plánování 
a Regulačním plánu Rychta. Autor tato svá tvrzení nedokládá žádnými důkazy či 
konkrétními údaji. K otištěnému článku nebylo připojeno žádné vysvětlení vyda-
vatele a čtenáři není zcela jasné, zda se jedná o článek redakční, příspěvek čtenáře 
či placenou inzerci. Obvinění pana Hofmanna se nezakládají na  pravdě, a  proto 
na něj podávám trestní oznámení o podezření ze spáchání trestného činu křivého 
obvinění. Za důležité považuji přinést čtenářům Echa informace o  tom, jak je to 
s relevancí článku pana Hofmanna a dalších podobných článků otištěných v novi-
nách Echo. Z tohoto důvodu jsem dne 25.8.2021 telefonicky kontaktoval vydavatele 
pana Mgr. Karla Petránka, informoval ho, že telefonát si nahrávám, a položil mu 
řadu dotazů. Tento rozhovor jsem přepsal do textu, a to podstatné z něj jsem zde 
chtěl otisknout. Toto nicméně dle vydavatele není možné, ač mi v rámci rozhovoru 
navrhl možnost na článek p. Hofmanna reagovat. Současně je to v rozporu s tím, co 
sám říká o zveřejňování příspěvků občanů. Uvádím zde tedy pouze zásadní závěry 
tohoto telefonátu a každý čtenář si nyní tak může udělat představu a názor na rele-
vanci předmětného článku:
- autorem článku je pan Miroslav Hofmann, který není členem redakce a za jeho 

obsah nese plnou zodpovědnost
- vydavatel novin Echo pan Mgr. Petránek si správnost výroků pana Hofmanna žád-

ným způsobem neověřoval, pouze konzultoval s p. Hofmannem výrok o podvod-
ném jednání

- vydavatel článek četl a je si vědom závažnosti vznesených obvinění (tj. že pan Ho-
fmann mě obviňuje z trestného činu)

- vydavatel si je vědom toho, že mě článek poškozuje a  zasahuje do mého práva 
na dobrou pověst a jméno

- vydavatel nemá z hlediska morálky a etiky problém, neboť za otištěným textem si 
stojí jeho autor a ten nese plnou zodpovědnost

- vydavatel necítí žádnou (ani morální) odpovědnost za to, že díky němu je článek 
vytištěn a zdarma distribuován do tisíců domácností.                Mgr. Adam Balcar

Kde jsou hranice svobody slova?
Aneb k otázce novinářské etiky.

Vážený pane starosto, vážený pane 
místostarosto, vážení zastupitelé Nové-
ho Města nad Metují,

v  úterý 24. 8. 2021 se mi dostalo 
do rukou poslední číslo periodika Echo 
(číslo 19, vydáno 20.8. 2021), kde jsem 
narazila na  hanlivý článek týkající se 
pana Balcara. Byla jsem doslova otřese-
na a pobouřena nepravdivými informa-
cemi, které tam jsou o jeho osobě uvá-
děny. Zejména údaje o  jeho osobnosti 
a charakteru. Jmenovaného znám velmi 
dobře již 13 let, jelikož se jedná o švag-
ra mého manžela. Necítím se kompe-
tentní k  tomu, abych posuzovala jeho 
pracovní činnost a učiněná rozhodnutí, 
ale zásadně se ohrazuji vůči nařčení, že 
podsouvá veřejnosti matoucí a neprav-
divé informace a  že podvádí v  územ-
ním plánování. To se s  jeho osobností 
naprosto neslučuje. Znám jen málo lidí, 
kteří by měli tak vysoký morální kre-
dit a kteří se snaží dělat svoji práci tak 
poctivě a zodpovědně jako pan Balcar. 
Vím zcela bez jakýchkoli pochybností, 
že se snaží v rámci svých možností dě-
lat pro naše město a  jeho občany ma-
ximum a  leží mu na  srdci, aby se zde 
lidem žilo co nejlépe. Jeho vystupování 
opravdu není arogantní a  drzé, natož 
sprosté či bezohledné vůči druhým. To 
nejsou jeho způsoby.

Ale nedivím se jeho spravedlivému 
hněvu, když vidí, jak se bez zábran šíří 

lži, když se lež vydává za pravdu a když 
je skutečnost překrucována nebo ovliv-
ňována kvůli prospěchu několika jed-
notlivců. Snaží se věci pojmenovávat 
pravými jmény. To u něho naopak vel-
mi oceňuji, protože to vyžaduje velkou 
osobní statečnost. Když jsou lidé, jako 
je pan Balcar, nespravedlivě osočováni, 
uráženi a očerňováni, ani mě to nene-
chává netečnou a  nemůže mi to být 
jedno. To mě vedlo k  napsání tohoto 
dopisu. Nechci jen mlčky přihlížet, 
jak se činí bezpráví druhému člově-
ku a přes média se šíří lživé informace 
o něm. Občané Nového Města jsou pak 
mystifikováni a klamáni, a pokud pana 
Balcara osobně neznají, činí si o  něm 
mylné závěry. Tomu bych tímto dopi-
sem ráda zabránila nebo se o to alespoň 
pokusila, a proto ho chci nechat otisk-
nout též v příštím čísle Echa. Doufám, 
že pokud se ctí svoboda slova, tak mi to 
bude umožněno.

Na  úplný závěr bych chtěla vyzvat 
Vás, kteří pana Balcara osobně znáte 
lépe než většina občanů Nového Města 
a  dlouho s  ním spolupracujete, abyste 
zvážili, zda se k pomluvám jeho osoby 
také nechcete osobně vyjádřit. Můj ná-
zor je, že pokud se děje nespravedlnost, 
čestný člověk by k  tomu neměl mlčet. 
Děkuji, že jste věnovali mým slovům 
svůj čas a pozornost.

MUDr. Magdaléna Pokorná

Otevřený dopis panu starostovi, 

panu místostarostovi a zastupitelům 

města Nové Město nad Metují

Vyklízení a likvidace 
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Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

NOVĚ OTEVŘENO!
Půjčovna

elektrokoloběžek
„U 9 KŘÍŽŮ“

Červený Kostelec – Lhota

www.elektrokolobezky-pujcovna.cz         tel. 777 31 10 77

Jaroslav Šolc:

Solaris
Výstava obrazů polického malíře 

Jaroslava Šolce ukončí letošní No-
vou Terasu. Jeho díla znají místní 
hlavně z  tradičních výstav „Obrazy 
v  plenéru“, které se konají každo-
ročně během Polické pouti. Tento-
krát se Jaroslav Šolc „přestěhuje“ 
z  plenéru do  výstavního prostoru 
v  Zeleném domečku. Výstavu lze 
chápat jako průřezovou a navazující 
na výstavu v polské Świdnici, která 
v tamním Muzeu dawniego kupiect-
wa proběhla v roce 2019.

Expozice výstavy je striktně roz-
dělena na  dvě polohy autorova vý-
tvarného projevu. Tou první jsou 
abstraktní, až surrealistické krajiny, 
které zavádí diváka do  světa netu-
šených rozměrů a  tvarů. Do  svě-
ta snových světů. Druhá poloha 
se může jevit jako kontrastní vůči 
surreálným krajinám. Jsou jí totiž 
realistické (téměř až hyperrealis-
tické) portréty. Ale i  tady můžeme 
najít společné rysy, které se ukrývají 
v „druhém plánu“ portrétů. Ty totiž 
nabízí otázku: „Co se děje uvnitř 
člověka?“ Tím se otevírá nekonečný 
prostor lidské fantazie a  myšlenek, 
který je minimálně stejně rozsáhlý, 
jako svět snových krajů a  vesmírů. 
Výstava potrvá do 26. září 2021 v ze-
leném domečku v Polici nad Metují, 
otevřeno podle otevírací doby Mu-
zea papírových modelů. Vstupné je 
dobrovolné.

Nepříjemná

kuriozita
Z Královéhradeckého kraje dora-

zil do Náchoda mezi dárky pro malé 
školáky mimo jiné i výukový materiál 
pro dopravní výchovu. Ten je mezi pe-
dagogy velmi oblíbený a žádaný jako 
hodnotná výuková pomůcka, bohužel 
úvodní slovo a fotografi e již bývalého 
hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD) do něj 
rozhodně také nepatří.

„Pro náchodské školáky jsme se roz-
hodli tuto stranu na vlastní náklady od-
stranit, aby o tento výukový materiál ne-
přišli. Podle odezvy od pedagogů víme, 
že jej rádi využívají. Je opravdu nešťast-
né, že musíme všechno pečlivě zkontrolo-
vat, byť byly dárky zcela jistě v dobré víře 
krajem rozeslány k využití,“ komentoval 
situaci Jan Birke starosta Náchoda.

STŘÍHÁNÍ
ŽIVÝCH PLOTŮ
TEL. 724 173 560

JAZYKOVÉ KURZY

JAZYKOVÉ A VZD LÁVACÍ KURZY, B EDNÍ P EKLADY A TLUMO ENÍ

Ve školním roce 2021/2022 op t otevíráme

angli ník)
n m ník)

+ konverza ní kurzy

Cena jazykových kurz : 1.980,-/pololetí

Více informací: www.gatenachod.cz a Facebook

Telefonicky:   AJ   -  774 374 784
          NJ  -  603 440 969

E-mailem:      AJ  -  pavel_hrabec@centrum.cz
               NJ  -  lada.petrankova@gatenachod.cz

P íhlášky:

Gate

Z jazyků máš plné gatě?

Zachrání tě škola Gate!

Hledáme zodpovědného distributora/ku 
na roznášku novin ECHO v centru Náchoda.

Souběh s jinou roznáškou výhodou.
Více informací na tel. 602 103 775 (nejlépe SMS)

nebo e-mail: echo@novinyecho.cz


