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Příští Echo vychází 7. ledna 2022

www.novinyecho.cz

Dne 25. prosince se narodil Ježíšek,

doručovatel dárků pod vánoční stromečky 

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

Tel. 603 440 969

Dobrá paměť
– základ úspěchu

Kurz paměťových technik
a technik učení

Informace a přihlášky: 
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz 
nebo tel. 603 440 969 (nejlépe SMS)

pořádá ve dnech
22. - 23. ledna 2022

jazyková škola Gate Náchod 
Dr. Lada Petránková

DOMaCi VycEPY 

Tel. 603 252 640
www.vycepynachod.cz

prodej l sanitace l servis

echo_reklama.indd   1 13.01.2021   12:06:56

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

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

2.999,- Kč
3.999,- Kč
3.599,- Kč

10.499,- Kč
18.999,- Kč

3.499,- Kč
4.499,- Kč
4.399,- Kč

11.499,- Kč
22.499,- Kč

Vánoční nabídkaVánoční nabídka
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Bezpečnost silničního provozu chce 
Královéhradecký kraj systematicky zvy-
šovat. Nechá si vypracovat bezpečnost-
ní audity a  inspekce nehodových míst 
a navrhnout optimální řešení současné-
ho stavu. 

Zpracované inspekce budou slou-
žit jako podklad pro přípravu projek-
tových dokumentací na  komplexní 
rekonstrukce vybraných úseků nebo 
na  individuální řešení nehodových 
lokalit. Bezpečnostní audity se týkají 
v našem regionu úseku silnice III/3049 
Červený Kostelec – Červená Hora – 
Česká Skalice. Bezpečnostní inspekce 
proběhnou na  křižovatce „U  Papežů“ 
v Novém Městě nad Metují a na silnici 
II/303 Pěkov – Broumov („Pasa“).

Bezpečnost
na silnicíchVzpomínka

Dne 17.prosince 2021 by se dožil 66 let 
pan EmIL noŽka 

z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali a měli rádi jako 
upřímného a pracovitého člověka, 

věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

manželka markéta, dcera markéta s rodinou, 
syn Lukáš s rodinou, vnoučata Tomík, Domík, olík

TIchá Vzpomínka
Dne 26. prosince uplyne smutných 26 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila

paní Emilie plhalová 
z nového města nad metují.

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Syn Ivan s družkou Jiřinou

Vzpomínka
Dne 24. prosince uplyne pět smutných let, 

kdy nás navždy opustila

paní zdeňka Volková 
rozená hüblová z náchoda.

kdo jste ji znali, věnujte společně 
s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná 
manžel Vlastimil s rodinou

TIchá Vzpomínka 
Dne 23.12.2021 uplyne 10 smutných let od úmrtí 

 
pana Břetislava Tláskala z Černčic

Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.

Rodina Tláskalova a Fejtkova.

 

Dne 31. 12. 2021 uplyne rok,
kdy nám navždy odešla naše milovaná

Marie Ďurišová z Náchoda.
S láskou a úctou vzpomínají

manžel Milan, synové Jan a Milan s rodinou.

Vzpomínka

Vzpomínka
Dne 26.12.2021 by se dožil 100 let

pan Jaroslav Tylš
ze Studnice u Náchoda.

Stále vzpomíná rodina Tylšova
a rodina horákova

Vzpomínka
Dne 21. prosince uplyne 1 rok od chvíle,

co nás opustila naše milovaná
maminka a babička 

paní Danuška Konrátová
rozená Meierová z Hronova 

Stále s láskou vzpomínáme. 
Dcery Dita a Jolanou s vnoučaty Denisou, 

Bárou, Nelou, Michalem,
všichni příbuzní a známí

Dne 22. 12. 1941 byl v  koncent-
račním táboře Mauthausen umučen 
herec, dramatik, textař, režisér a pře-
devším oblíbený český písničkář Ka-
rel Hašler. V  životě to neměl lehké 
dokonce ani ve vlastní rodině. Man-
želce se zdála jeho tvorba určená pře-
devším pro široké lidové vrstvy málo 
umělecká. Problémy měl též s jedním 
ze svých tří synů.

I přes svou obtížnou situaci se Karel 
Hašler ani za  Protektorátu nevzdal. 
Naopak jeho vlastenecké a  dokonce 
i protiněmecké písně si tehdy získaly 
nesmírnou popularitu. Tak tomu bylo 
i na Náchodsku, kde předtím než byl 
2. září 1941 zatčen, několikrát vystou-
pil. V samotném Náchodě tomu bylo 
poprvé 7. července 1939 s  pořadem 
Ta naše písnička česká. Podruhé se 
tak stalo 6. dubna 1941 s  představe-
ním Večer českého písničkáře. Kro-
nikář zaznamenal, že tehdy v  Měst-
ském divadle Náchod bylo vyprodáno 
a  ještě stál celý zástup zájemců před 
pokladnami.

Již v  roce 1940 se Karel Hašler ja-
kožto spoluautor filmového scénáře 
Babička zúčastnil natáčení v Ratibo-
řicích. Režisérem byl sice František 
Čáp, ale tehdy mu bylo teprve 26 let, 
a tak filmařské zkušenosti svého star-
šího kolegy vítal. Nedávno zesnulý 
bývalý dlouholetý kronikář v  České 
Skalici Jiří Samek, který v komparzu 
také vystupoval (chlapec s  křížkem 
v čele průvodu), na Hašlerovy záslu-
hy při vzniku tohoto filmu vzpomí-

nal: Hašler byl doslova všudypřítomný. 
Nic mu neuniklo. Představitelce Krist-
ly, náchodské rodačce Boženě (Bobině) 
Šustrové (na  fotografii první zleva)
vytýkal příliš moderní účes (vlasy za-
krývající čelo). Dětské herce zase diri-
goval, jak a  kudy mají chodit. Prý je 
doslova postrkoval. Chápal však jejich 
případnou trému a byl prý k nim zdvo-
řilý.

Setkávání Karla Hašlera s  našimi 
krajany však pokračovalo i  po  jeho 
zatčení. Václav Krtička ze Suchého 
Dolu byl v  září 1941 jeho spoluvěz-
něm na Pankráci. Stejně jako pozdě-
ji v  roce 1942 byl jeho spoluvězněm 
v Berlíně malíř a spisovatel Josef Ča-
pek. Karel Hašler se s našimi krajany 

jistě setkával i  v  Mauthausenu. Jak 
jsem nedávno uvedl, bylo jich sem 
ve stejné době ve dvou vlnách poslá-
no přes šedesát.  Skoro všichni zde ze-
mřeli jako Karel Hašler. Přesné okol-
nosti jejich smrti, na rozdíl od Karla 
Hašlera, většinou neznáme. Snadno 
si však můžeme představit, že umírali 
podobně jako on. V polovině listopa-
du ho opilý esesák zkopal a způsobil 
mu flegmónu. Den před svou smrtí 
se musel vysvléci donaha, pak na něj 
pouštěli ledovou vodu a  nechali ho 
na  betonové podlaze. Tento způsob 
smrti nebyl v Mauthausenu ojedinělý. 
V rámci nordické lsti pak mohli věz-
nitelé prokázat, že „pacient“ zemřel 
na zápal plic.                      Václav Sádlo

Před osmdesáti lety zemřel písničkář Karel Hašler

q Foto: Archiv Antonína Kříže

Vzpomínka
Dne 11.12.2021 by oslavil 80. narozeniny náš

milovaný manžel, dědeček, tatínek a bratr

pan Luboš Prouza z Velkého Poříčí.
18. srpna 2021 uplynulo 15 let,

kdy nás navždy opustil.
S láskou stále vzpomínají manželka Jana, dcera Jana 

s rodinou, syn Luboš, sestra Blanka s rodinou
a ostatní příbuzní a známí.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi

Vzpomínka
Dne 30. prosince 2021 uplynou dva smutné roky,

kdy nás opustila naše drahá maminka,
manželka a babička paní

Anna Hrubá z Vysoké Srbské.
kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte si s námi.
Stále vzpomíná manžel Jan, syn Jan s rodinou,
syn Josef s rodinou a dcera pavlína s rodinou.

Vzpomínka
Dne 23. 12. 2021 by oslavil 100. narozeniny

náš milovaný tatínek a dědeček pan

Josef Král z Náchoda
Stále vzpomíná syn Jiří s rodinou

TIchá Vzpomínka
V úterý dne 7. 12. 2021 nás po krátké,

těžké nemoci navždy opustil 

pan Jiří Semerák.
Svůj profesní život zasvětil vývoji a výrobě 

přípravků na podporu zdraví. Byl také 
vyhledávaný fyzioterapeut a diagnostik, 

ale hlavně citlivý, laskavý a srdečný člověk.

Vy, kteří jste ho znali a měli ho rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku.

Děkujeme.

Informace o  zrušení lékařské poho-
tovosti v  broumovské nemocnici vyvo-
laly negativní odezvu veřejnosti, která 
je namířena proti nemocnici Broumov. 
Nemocnice však žádnou ze svých posky-
tovaných služeb neruší. Pohotovost byla 
plně v  kompetenci soukromých lékařů, 
kteří službu zajišťovali za  podpory Krá-
lovéhradeckého kraje a  města Broumov, 
a  využívali k  tomu pronajatých prostor 
v broumovské nemocnici. 

Nemocnice Broumov i nadále zajišťuje 
plný rozsah poskytovaných služeb. Patří 
mezi ně také 24 hodinová služba interního 
lékaře a  lékaře se specializovanou způso-
bilostí k poskytování intenzivní péče. Tito 
lékaři jsou v průběhu celého dne připrave-
ni pomáhat pacientům v závažném stavu, 
zejména v případech, kdy je ohrožen lid-
ský život, tak, jako tomu bylo dosud. 

Pohotovostní služba zajišťovaná Oblast-
ní nemocnicí Náchod a.s. je také nadále 
k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu 
v náchodské nemocnici. Pacienti z Brou-
movska, kteří potřebují neodkladnou péči 
chirurgického charakteru, od  úrazu až 
po  náhlé příhody břišní, zde mohou vy-
užít veškeré diagnostické vybavení včetně 
UTZ, CT i magnetické rezonance a mož-
nosti okamžitého operačního řešení.

LCH

Broumovská
nemocnice nic neruší
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Vedení města a zaměstnanci Městského úřadu v Náchodě 
přejí příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů 

v novém roce 2022

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2022
Vám přeje

a na další spolupráci se těší

orgatex - náchod s.r.o.

f

f

491 423 669
602 686 918

AKCE

2021
18.12. - 29.12.

f

VESELÉ VÁNOCE A
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

PF 2022

f

f

DĚKUJEME ZA VAŠI

DŮVĚRU A PŘÍZEŇ

f

fROBUSNÍ
HLINÍKOVÝ KUFR 

SADA NÁŘADÍ

162 DÍLŮ

2499,-

f

2190,-PROFI

f
199,-

VELKÝ VÝBĚR HRABEL

PROFI

f

KLADIVO + VRTÁNÍ

D25144KP

+ SADA SEKÁČŮ

+ SADA VRTÁKŮ

+ PRAC. RUKAVICE

ELEKTRICKÉ MÍCHADLO

WORKER BEST

230V/1400W

EL. VRTAČKA

TC-ID 720/1 E Kit

230V/1400W

+ KUFR
+ SADA VRTÁKŮ

5990,-
7990,-

1790,-
2490,-

990,-
1590,-

AKU ŠROUBOVÁK
PA12Li

2x ČLÁNEK 12V

690,-
990,-

1400F

TOPCENY

f

f

f

f

f

f
f

f

f

f

Přijmeme do hlavního  
pracovního poměru:

ŘIDIČE  
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ  

DOPRAVY

Přijmeme do hlavního pracovního poměru:

ŘIDIČE OSOBNÍ/ 
NÁKLADNÍ DOPRAVY

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

www.cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

tel.: 000 000 000

tel.: 000 000 000

80x160

125x90
KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2022
cestující veřejnosti, která využila našich služeb,
všem našim zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod
POHODLNÉ A BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ
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Do dolu
můžete i v zimě

Prohlídky starého důlního podze-
mí  Měděného dolu Bohumír  v  Jívce 
jsou totiž od letošního roku možné ce-
loročně. Ideální tip na  zajímavý výlet 
i za nevlídného deštivého či mrazivého 
počasí určitě oceníte. Během prohlídky 
okusíte tajemnou atmosféru důlních 
chodeb, fundovaný průvodce vás se-
známí se způsobem těžby místní mě-
děné rudy, důlním vybavením i geolo-
gickými zajímavostmi, které v podzemí 
uvidíte. Za  ideálního zimního počasí 
můžete obdivovat také úchvatnou le-
dovou výzdobu důlních chodeb, a  při 
výstupu z  podzemí větrací šachtou si 
užijete i drobnou dávku adrenalinu.

ATAS
ODKUD?

Vedení a pracovníci lakovny EKO Česká Skalice přejí svým obchodním partnerům 
hezké vánoční svátky a pracovní i privátní úspěchy v novém roce 2022.

Ing. Rudolf Rousek

Firma nabízí volnou kapacitu ekologického 
lakování vypalovanými plasty

Tel. 777 24 86 24 
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TaKOváTO Křesla šKOlnÍ POTřeby

V neděli 12. prosince 2021 vstou-
pila v  platnost celostátní změna 
jízdních řádů železniční i  autobu-
sové dopravy. V Královéhradeckém 
kraji je její součástí také novinka, 
která potěší návštěvníky Orlických 
hor. Chronické problémy s parková-
ním osobních vozidel na hřebenech 
pomůže řešit „kyvadlová“ autobuso-
vá doprava.

„Obec Deštné v  Orlických horách 
se na nás dlouhodobě obracela s pro-
blémy spojenými s parkováním neu-
kázněných řidičů na Šerlichu. Situace 
se dosud řešila pouze za asistence po-
licie, což je ale dlouhodobě neudrži-
telné. Tamní parkoviště je kapacitně 
nedostatečné a  nové bude zhruba 
za tři roky. Tak dlouho jsme ale čekat 
nechtěli, a proto jsme přišli s myšlen-
kou zavedení kyvadlové dopravy,“ 
říká hejtman Martin Červíček. Ná-
poru motorizovaných návštěvníků 
hor nyní čelí i okolí horského sedla.

O zimních víkendech od 12. pro-
since 2021 do  5. března 2022 poje-
dou autobusy z  Deštného v  Orlic-

kých horách na Šerlich téměř jako 
kyvadlová doprava a to v 8:05, 8:25, 
9:04, 9:25, 9:45, 10:25, 10:28, 11:25, 
12:25, 12:50, 13:45, 14:25, 15:20, 
15:55 a  v  16:25. Většina spojů při-
tom pokračuje do Orlického Záhoří 
a spoje v 9:45, 13:45 a 15:55 pokra-
čují dokonce až do Rokytnice v Or-
lických horách. Cestující se na Šer-
lich a  do  Orlického Záhoří mohou 
dostat nejen z  centra Deštného 
v Orlických horách, ale také z okol-
ních obcí – například z  Kounova, 
Sedloňova, Olešnice v  Orlických 
horách či z  Dobrušky, Rokytnice 
v Orlických horách, Hradce Králové 
a Náchoda.

Z  Orlického Záhoří do  Deštného 
v  Orlických horách autobus pojede 
o víkendu v 9:00, 9:45, 10:05, 11:00, 
13:00, 13:45, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00 a  17:30. Spoje s  odjezdem 
v 10:05 a ve 14:00 budou z Deštného 
v  Orlických horách pokračovat přes 
Sedloňov do  Olešnice v  Orlických 
horách. Spoje s  odjezdem v  9:00, 
13:00, 15:00 a 17:00 pokračují z Dešt-

ného v Orlických horách do Dobruš-
ky.

V  oblasti Orlických hor čeká 
na cestující pozitivní změna i v pra-
covní dny. Došlo ke změně koncep-
ce na lince IREDO 240 – Rokytnice 
v  Orlických horách – Bartošovice 
v  Orlických horách – Orlické Zá-
hoří – Šerlich – Deštné v  Orlic-
kých horách. Díky protrasování 
vybraných spojů již nebude nutné 
u některých spojů přestupovat. Tato 
změna bude platit celoročně.

Změna jízdního řádu potěší běžkaře v Orlických horách
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Nedílnou součástí realizace  
rozsáhlého projektu obnovy zá-
meckého kopce v Náchodě je mimo 
jiné výsadba nových stromů. A prá-
vě tu si počátkem prosince vyzkou-
šelo více než 120 dětí z šesti základ-
ních náchodských škol. Přibližně 
v  hodinových intervalech se děti 
ve  skupinách z  jednotlivých škol 
střídaly na různých místech zámec-
kého kopce a  pomáhaly s  výsad-
bou habrů a buků s balem do pře-
dem připravených a  vykopaných 
jam. Všichni si tak mohli přímo 
v  terénu vyzkoušet postup sázení 
stromu, co obnáší ukotvení zem-
ní kotvou nebo zabezpečení proti 
okusu, nebo nanosit kůly, stromy  
zasypat zeminou a ukotvit.

Děti sázely stromy

    
Děkujeme všem klientům i obchoDním partnerům 

za přízeň v uplynulém roce a Do nového 2022 
přejeme přeDevším hoDně zDraví a úspěchů.

V. Poříčí - Bytový dům o 4 bytech (1+1 až 3+1), podl. plocha 246 m2, ENB:G...6.900.000 Kč
Náchod-Vysokov-poz.o 1.303 m2 k chataření, vlastní cesta o 408 m2....................490 Kč/m2            
Náchod - Březinova - Pronájem nových kanceláří (12-25 m2) ENB:C...........150 Kč/m2/měs.
Náchod - ul. Mlýnská - Pronájem z části vyb. bytu 1+1, zatepl. dům...8.600 Kč se službami
Náchod -Za Kapličkou - Pronájem bytu 3+1 (90 m2) v RD se zahradou..11.000 Kč + služby
N. Město n/Met.- Krčín - RD - nyní drobná výroba, možnost 2 bytů, ENB:G....4.590.000,-Kč
N. Město n/Met.- Krčín - Poz. o 2.927 m2 se stodolou, z části pro výstavbu..........650 Kč/m2

N. Město n/M - Pronájem kanceláří u vlak. nádraží (11-24 m2) ENB:G...........115 Kč/m2/měs.
N. Město n/M - Prodej pozemku 5827 m2 v blízkosti  Penny, plyn na pozemku......info v RK

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508,  732 257 957
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

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

Tel.: 778 880 006

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 

Letos slavíme 22. rok s Vámi!!
Tel.: 732 167 291
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ZDARMA
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Stánek u bývalé Tepny Náchod, vedle Lidlu (Plhovská ulice)

BLAHOPŘÁNÍ
KE ZLATÉ SVATBĚ

18. listopadu 2021 oslavili manželé

Vlasta a Jiří Prokýškovi
z Nového Města nad Metují

50 let na společné cestě životem.

Dodatečně bychom jim proto chtěli popřát hodně 
zdraví, radosti a optimismu do dalších let a zároveň 

jim touto cestou poděkovat za lásku a péči, 
 kterou nám celý život dávají. 

Syn a dcera s rodinou

Zpustlý a  zarostlý renesanční 
adršpašský zámek z 16. Století za-
koupila obec v  roce 2012 a  zapo-
čala s  rozsáhlými opravami pře-
devším v  interiéru zámku. Cílem 
bylo co nejdříve přivítat návštěv-
níky a vytvořit místo pro kulturní 
akce a setkávání místních občanů. 
Zdařila se i  oprava ohradní zdi 
a  úprava zahrady, ve  které si ze-
leň mnoho let žila po  svém. Zá-

mek slavnostně otevřel své brány 
1. května 2014 a od té doby slouží 
veřejnosti. Nabízí historickou část 
z  dob Nádherných, horolezecké 
muzeum, expozici lnářství a  tkal-
covství, únikovou hru, kavárnu, in-
formační centrum a od roku 2019 
i pohádkovou místnost pro děti. 

Na podzim roku 2020 bylo roz-
hodnuto o  opravě fasády východ-
ního průčelí, tedy vstupní části 

z  nádvoří. Při obnově his-
torické památky bylo nutné 
provést kompletní restaurá-
torský průzkum, při kterém 
se objevila původní rene-
sanční omítka v barvě svět-
lého olivínu a hlavně, k pře-
kvapení všech, i  figurálně 
malované renesanční sgrafi-
to! Postavy vousatých mužů 
v kabátcích a korunami jsou 
unikátní hlavně tím, že jsou 
vyobrazeny v  exteriéru. 
Objevené sgrafito je s  nej-
větší pravděpodobností typ 
tzv. pískového sgrafita, tedy 

bez uhlového zbarvení. Jedná se 
o kombinaci stínování rytým jem-
nějším šrafováním, obrysové rytí 
zejména u figur a ve tváři je prove-
dené stínováním štětcem. Zámek 
Adršpach se rázem stal mnohem 
cennějším, než se původně myslelo 
a  je jasné, že skrývá unikátní díla. 
Nejedná se tedy o ledajaký venkov-
ský příbytek šlechty.

Opravy východního průčelí byly 
zahájeny v  dubnu letošního roku 
a na jaře roku 2022 vás zámek při-
vítá již v novém „kabátě“. Zároveň 
probíhá revitalizace zahrady, kde 
jsou nově vysázeny rododendrony, 
okrasné keře i stromy. Mlatové ces-
tičky s  množstvím laviček budou 
lákat k posezení s krásným výhle-
dem na  panorama části Adršpaš-
ských skal zvané Království. Adr-
špašský zámek bude pro veřejnost 
přes zimu uzavřen, tak na viděnou 
až na jaře.

Lucie Hurdálková
a Jolana Jánská,

(redakčně kráceno)

Na zámku Adršpach byla odhalena unikátní sgrafita

Rok 2021 byl pro nás všechny 
opět celý takový zvláštní. Byl to rok, 
kde bylo spoustu různých omezení, 
kolikrát z  mého pohledu nelogic-
kých a jistě mi dáte za pravdu i pro 
některé z  Vás omezujících. Hlavně 
co se týká Vás drobných firem a živ-
nostníků. Ale i přes to všechno jste 
to s vypětím všech sil zvládli. Máte 
můj obdiv. A totéž musím říci i o li-
dech pracujících nejen na městském 
úřadě, kde musely být kolikrát ome-
zeny návštěvní hodiny a díky tomu 
byl na  tyto zaměstnance vytvářen 
větší tlak, ale i o  lidech pracujících 
u záchranných složek, policie a o li-
dech pracujících ve  zdravotnictví. 
Všem moc díky za  obětavost a  tr-
pělivost. 

Na  mé práci zastupitele města se 
nic nezměnilo. Byl jsem Vám po celý 
rok k dispozici a jsem rád, že jste se 
na mě opět obraceli s Vašimi dotazy 
a podněty. To vše jsem pak mohl ře-
šit společně s naším týmem lidí včet-
ně pana starosty Jana Birke a  pana 
místostarosty ing.  Jana Čtvrtečky. 
I když se muselo díky situaci s epide-
mií něco z rozpočtu odložit na příští 
rok, tak se právě díky vedení města 
nějaké ty Vaše požadavky podaři-
lo realizovat. Za  to musím oběma 
pánům poděkovat. Dále bych chtěl 
poděkovat i  kolegům a  kolegyním 
v  komisích (dopravní, sportovní) 
za konstruktivní nápady při jednání. 
A to je to hlavní, umět se mezi sebou 
dohodnout. V  příštím roce se tak 
opět s  celým naším týmem těšíme 
na  spolupráci s  Vámi občany naše-
ho krásného města, protože i Vy jste 
součástí tohoto týmu.

Chtěl bych Vám všem popřát 
šťastné a veselé vánoční svátky, buď-
te na sebe milí a laskaví, dětem přeji 
pod stromeček dárečky, které si vy-
snily, a  nám všem přeji do  nového 
roku 2022 hlavně hodně zdraví.

Petr Jirásek,
zastupitel Města Náchoda

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi
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Loutkové představení pro děti
od BOĎI Jaroměř

Perníková chaloupka
19.12.2021  13:30 – 15:00

Kašpárek a květinová víla
31. 12.2021  13:30 – 15:00

Boučkovo loutkové divadlo,
Albieriho 238, Jaroměř

POTVRZENO!
HRAJEME!

Náchod, Běloveská 318  | m: +420 778 002 270 

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

Modernizujeme 
Rosteme

Proto HLEDÁME právě Vás!
Nabíráme

Výroba kabelové konfekce
Kontaktních systému

CNC obrábění

Pravidelná a férová mzda, nadstandartní příplatky za směnnost, moderní a čisté prostředí, příspěvek na stravování formou
stravenkového paušálu, podpora při zaškolení, docházkové bonusy a mnoho dalšího. Přijďte se přesvědčit!

Kontakt pro zaslání životopisu a sjednání schůzky: personal@hronovsky.cz, tel.: +420 727 814 795

Jako přední dodavatel evropského automobilového průmyslu působí naše společnost již 30 let. Výroba kabelové konfekce, obrábění 
na CNC strojích, lisování plastových součástek a kompletace mechatronických komponent – to vše patří do portfolia našich činností, 

při nichž dbáme zejména na vysokou kvalitu naší práce a maximální spokojenost našich zákazníků.

Z důvodu intenzivního rozvoje firmy hledáme kolegy/kolegyně na pozice:

Operátoři/operátorky
výroby

Drobná výroba v čistém prostředí,
obsluha strojů ve třísměnném provozu

Seřizovači
montážních linek

Moderní a zajímavé technologie, seřizování a údržba 
strojů. Zaučení i pro absolventy a zájemce bez praxe

Směnový mistr
Organizace práce na přidělené směně
Kontrola pravidel a pracovních postupů

Řízení a motivace zaměstnanců

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

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka
překlady

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

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á  dělník/dělnice

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

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

Náplň práce: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu



*Pronajmu byt 3+1 v Náchodě, ul. 
Pražská po celkové rekonstrukci, kli-
matizovaný. Nájem 10000,-Kč + ener-
gie. Tel. 777 73 88 77
*Pronajmu 2+1 ve Studnici, obchod, 
škola, pošta v  místě. Povinná kauce, 
tel. 608 86 98 85
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v  osob-
ním vlastnictví v Náchodě, upřednost-
ním lokalitu sídliště Plhov nebo ul. 
Běloveská. Možnost koupě bytu i s ná-
jemníkem. Tel. 774 223 981
*Pronajmu 1+kk po rekonstrukci, ul. 
Pražská v Náchodě, pouze slušným li-
dem. Více na tel. 777 828 428.
*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041

*Pronajmu byt 1+1 40m2 v Náchodě, 
Kladská 1523, 1. patro naproti autobu-
sovému nádraží, volný ihned, nájem 
5000,-, režie 2100,- kauce 15000,-. 
Tel.777 606 801
*Pronajmu byt1+1 42m2 v přízemí RD 
v Novém Městě n. Metují. Byt je vyba-
vený, ihned k nastěhování. Informace 
na tel. 608619374 mezi 17. až 19. hod.

*Pronajmeme nebytové prostory 
v Novém Městě nad Metují, zkolaudo-
vané jako ordinace, přízemí, 105 m2, 
7.500 Kč/měsíčně. Možnost i jako kan-
celář. 733 735 709
*Pronajmeme kancelář 40 m2 (ne-
bytový prostor) v  blízkosti centra No-
vého Města nad Metují (cca 250 m od 
autobusového 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

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

*Koupím les i s pozemkem. Může být 
malá výměra, zanedbaný nebo napa-
dený kůrovcem. Platím ihned a hoto-
vě. Tel.: 773 585 290
*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

*PRODÁM kvalitní zpěvné KANÁ-
RY, 300,-Kč /kus. Provodov-Šonov, 
tel.731 706 612

*Prodám kulatý stůl o průměru 
90 cm, světlý buk. Foto zašlu. Tel. 
602 103 775
*Prodám plochou televizi Panaso-
nic, úhlopříčka 42“, internet atd. 
Nemá DVBT2. Cena dohodou - lev-
ně. Tel. 602 103 775 (nejlépe SMS)

*Digitalizace. Převod 8mm filmů, 
VHS a DV kazet, skenování nega-
tivů a diapozitivů. Kvalitně. Tel. 
606 629 767
*Nabízím pomoc a řešení při 
Vašich problémech v oblasti 
zdraví, psychiky, vztahů, práce, ro-
diny. www.petrmichael.cz Tel. 773 
495 394
*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
*Přijmeme muže, ženy i seniory na 
rozvoz knih, 80 hod. měsíčně.  Tel. 
777 803 359

*Nabídněte modré bedýnky na ovo-
ce. Tel.774 407 168
*Koupím zlaté a stříbrné mince 
šperky, hodinky, diskrétnost zaruče-
na. Respektuji vaše ceny. Tel. 604 16 
44 85

*Koupím staré, nepotřebné i po-
škozené věci, veškeré hračky KDN 
aj., různé vláčky MERKUR aj., 
starožitný a chromovaný nábytek 
a jiné zajímavosti do r. 1975, ho-
diny, hodinky, hudební nástroje, 
fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plakáty, 
voj. výzbroj a výstroj, veterány 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 značek. 
TEL.: 777 579 920

*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 historické rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, staré foto-
grafie, reklamní fotografické materiá-
ly. 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
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PRODÁM

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

BYTY

certifikovaní profesionálové v oboru realit

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

 

www.realitytichy.cz

NEMOVITOSTI

RŮZNÉ

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2022

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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ozůstalost
veteš

nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

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

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

Cena: 2 500 000,- Kč

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

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
přijmou do pracovního poměru:

Uklízečku pro středisko vodovodů 
Pekelská 120, 549 01 Nové Město nad Metují

Popis práce: Pravidelný úklid administrativních prostor, chodby, sociálních  
zařízení, šaten, kuchyňky a denní místnosti, vynášení odpadu, mytí oken 2x za rok. 
Úklid probíhá v odpoledních hodinách (29 hodin měsíčně). Podmínkou je pečlivost 
a samostatnost. 
Nástup možný ihned. 

Nabídky s životopisem zasílejte do 2. 1. 2022 na adresu:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., paní Jitka Škodová,
Kladská 1521, 547 01 Náchod
nebo na e-mail: skodova@vakna.cz

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

nabízí k pronájmu
kancelář o celkové výměře 27 m2

na adrese V Náměrkách 17, 547 01 Náchod.
Kancelář je k dispozici od 1.1.2022.

Bližší informace podá Ing. Jan Domáň,
tel.: 603 815 293, e-mail: doman@vakna.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

pro roznos letáků
v těchto lokalitách:

Náchod Branka, Staré 
Město, centrum, Babí, Malé 
Poříčí, Velké Poříčí, Hronov

Nové Město, František, 
Kaštánky

Nabízíme:
l pracovní poměr s možností 

zkrácených úvazků
l pravidelnou mzdu a zajímavé 

bonusy
l nenáročnou práci a zaučení, 

roznos v místě bydliště

Příležitost pro osoby se zdravotním 
postižením.

O případný invalidní důchod 
nepřijdete!

Možnost i jako brigáda pro studenty, 
ženy na MD, důchodce apod.

Informace na bezplatné
lince 800 800 882 nebo SMS

na 603 990 636,
e-mail: bamoscvejn@seznam.cz

Hledáme
distributory

Nabízíme práci
na dohodu

obsluha
parkoviště
v Náchodě

Vhodné pro pohyblivě
zdatného důchodce apod.

Tel. 602 145 222

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

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

Horská chata
v Peci pod Sněžkou

přijme

BARMANA
BARMANKU

nástup možný
od 3. ledna 2022

ubytování
a strava zajištěny

Bližší informace
na tel. 775 865 566 

profesionálové
ve světě

realit

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

Přejeme příjemné prožití
vánočních svátků
a hodně zdraví

v novém roce 2022.

Děkujeme všem našim klientům
za výbornou spolupráci.

*Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510 
*Koupím starý nábytek i celou po-
zůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoapa-
ráty, vyznamenání, mince a bankov-
ky, pohlednice a známky. TEL.: 724 
020 858



ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           Tel. 602 103 775
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Kostel Nejsvětější Trojice ve Zdoňově
volá po záchraně

Tento původně gotický kostel z dru-
hé poloviny 14. století, byl přestaven 
okolo roku 1600 do renesanční podoby, 
jež je dochována dodnes. Tato nejstar-

ší kamenná církevní stavba na  brou-
movském venkově je ojedinělá zejmé-
na svým exteriérem, ale i  interiérem  
s prvky renesanční výzdoby.

Současným vlastníkem kostela je 
Římskokatolická farnost, která od roku 
2015 odstraňuje havarijní stav věže. 
Celkový stav kostela je nyní dosti ne-
utěšený, a proto se místní obyvatelé 
rozhodli založit spolek Trinitas, jehož 
hlavním cílem je obnova této krásné 
památky.

Současně byla zahájena veřejná sbírka 
na  provedení zaměření stávajícího sta-
vu a  navržení celkového plánu obnovy 
a jeho jednotlivých etap. Od jara letošní-
ho roku byly pořádány veřejné akce, z je-
jichž výtěžku byly kryty náklady na pro-
jektovou dokumentaci. V první etapě se 
bude opravovat střecha hlavní lodi, která 
je v současné době zaplachtována. Střeš-
ní krytina je masivně poškozena a hrozí 
zatékání a poškození stropu a křížových 
kleneb v lodi. Spolek Trinitas proto zřídil 
transparentní účet (č. 2002000222/2010) 
pro příspěvky od široké veřejnosti a dár-
ců. (Zdroj: www.broumovsko.cz)

Povstalci
a odsouzenci

Nová kniha PhDr. Jana Kiliána Povstalci 
a odsouzenci - osudy 27 obětí staroměstské 
exekuce obsahuje informace o spojitosti To-
biáše Štefka z Koloděj a města Náchoda, kde 
se narodil v měšťanské rodině (na místě rod-
ného domu nyní stojí budova banky). Stu-
doval na zdejší městské škole a v období do-
spívání odešel do ciziny. Po návratu ze studií 
vstoupil v rodném městě do služeb Smiřic-
kých. Ve věci víry byl nekatolíkem a Štefko-
va volba do řad stavovských defenzorů před-
znamenala jeho budoucí osud - byl popraven  
21. června 1621 na Staroměstském náměstí 
v Praze.

1.náchodská pivotéka1.náchodská pivotéka
www.prvninapivo.czwww.prvninapivo.cz
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Weyrova 12, Náchod (za Muzeem Náchodska)Weyrova 12, Náchod (za Muzeem Náchodska)
ECHO 215x64 mm 4B 2021 „PF“

Rozbalme to 
společně! Pf 2022 

HELIOs pomáhá tisícům firem.
Jak může pomoci té Vaší?

Pokud nevíte, začtěte se do  následujících řádků a  dozvíte se, jak 
informační systém HELIOS pomáhá tisícům firem. Například, jak 
probí hal výběr a nasazení systému ve firmě Kloboucká lesní s.r.o..

Na  začátku společnost využívala HELIOS pouze pro ekonomiku. 
V té době nebyla ještě firma připravena pro plné využití systému.   
Začátkem roku 2019 nastala zásadní změna, kdy majitel  sestavil tým 
klíčových zaměstnanců s cílem provozovat HELIOS v plném rozsahu. 
Byla započata spolupráce s akciovou společností NVSP a implementace 
informačního systému byla v průběhu devíti měsíců úspěšně dokon-
čena. Při následném běžném provozu, uživatelé objevovali další mož-
nosti  a  požadavky na  HELIOS. Zaměstnanci NVSP proto dále opti-
malizovaly procesy a doplňovali uživatelskou funkcionalitu, například 
o mobilní aplikaci na evidenci řeziva.

Z  důvodu potřeby sjednocení procesů a  jednotné datové základny  
napříč společností došlo k rozhodnutí využívat jeden informační sys-
tém. HELIOS tak poskytl firmě odpověď na  všechny důležité otázky 
a zároveň pomohl i v mnoha dalších oblastech ke správnému fungování 
společnosti.

Více informací o systému HELIOS poskytne:

NVSP a.s., Masarykovo náměstí 56, Náchod,
www.nvsp.cz


