Příští Echo vychází 1. dubna 2022
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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

28 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

Zahrady Souček
Úprava zahrad
a okrasných dřevin

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

Zahrady
od A do Z
Pracujeme ❤

Tel. 736 156 099
e-mail: info@zahradysoucek.cz
www.zahradysoucek.cz

Akce na březen

Galaxy A12 128GB 4.499,- Kč
Galaxy A52 LTE
7.999,- Kč
Galaxy A52s 5G
9.999,- Kč

4.999,- Kč
8.999,- Kč

11.499,- Kč

Modely skladem na prodejnách!
Akce platí do 31.3.2022 nebo do vyprodání zásob.

KURZ
PAMĚŤOVÝCH TECHNIK
A TECHNIK UČENÍ
Pro pokročilé: 9. dubna 2022
Základní kurz: 23. a 24. dubna 2022
Pořádá Dr. Lada Petránková, Gate Náchod
v učebnách na Husově náměstí 789, Náchod
Informace a přihlášky:
E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Tel. 603 440 969
Web: kurzy-dobra-pamet.estranky.cz
Dobrá paměť – klíč k úspěchu!

Přední výrobce kvalitních regálových systémů v Říkově
u České Skalice přijme nové kolegy na pozici:

Operátor strojírenské výroby
• mzda 27.500,- až 37.900,- Kč
• 25 dní dovolené
• nástup možný ihned
Našim spolupracovníkům nabízíme:
• stabilní zázemí nadnárodní společnosti
• příjemné pracovní prostředí s možností pracovního růstu
• pravidelnou valorizaci mezd





+420 491 401 211



Gondella CZ s.r.o.

jobs@gondella.cz

Říkov 266

www.gondella.com

552 03 Česká Skalice

SOUTĚŽ
Vyhrajte lístek
na vystoupení
KABÁT TRIBUTE
Stačí odpovědět na otázku, kdy
vystoupí v ROYAL MUSIC CLUBu
v Náchodě?
Odpovědi s uvedením Vašeho
jména a místa bydliště zasílejte pouze e-mailem na echo@novinyecho.cz
do 23.3.2022. Do předmětu napište
SOUTĚŽ.
Z došlých správných odpovědí
vylosujeme 10 výherců, kteří obdrží
lístek na vystoupení známé skupiny.

VINOTÉKA Jarmila Zemánková
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstní TGM)

S jarem přicházejí nová vína, nové chutě a nové příběhy.
Nezapomeňme na úsměv a objetí.....jsou potřeba...

(anomálních)
aktivit
v domech
či by*Koupím staré,
nepotřebné
i poško585 290
TION s.r.o. hledá spolehlivého řidiče
*Koupím staré pohlednice do r. 1945.
tech, včetně odvádění entit. Diskrétně.
u, prozené věci, veškeré hračky KDN aj.,
MKD na potravinářskou cisternu.
ORY
Stačí SMS, zavolám.
Tel. 608420808
Vyhledám geopatogenní zóny ZDARPRODÁM
Nutná praxe v MKD, znalost AJ nebo
Cena
různé vláčky MERKUR aj., starožit*Jsem sběratel a koupím autodráhy
y v NoMA, za cestovné. Tel. 774 814 111
NJ výhodou. Víkendy volné. Dobré
ný a chromovaný nábytek a jiné zají*Prodám kvalitní, kosou sekané a traItes, Gonio, Faro i samotná autíčka. Dědované
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží,
platové podmínky. Více informací
ě. Tel.
mavosti
do
r.
1975,
hodiny,
hodinky,
dičně sušené, seno. Uskladněno v papíkuji za vaše nabídky. Tel. 739 231 783
, 7.500
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jednaecho@novinyecho.cz
tel. 602158418
hudební
nástroje, fotoaparáty, rádia,
www.novinyecho.cz
e-mail:
rových pytlích. Tel. 602 103 775
*Koupím zlaté a stříbrné mince šperancelář.
nání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
bchod,
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časo*Prodám vepřové půlky 55 Kč/kg, +
Vhodné
pro pohyblivě
ky, hodinky, diskrétnost zaručena. Re*Nabízím pomoc a řešení při Vašich
ce, tel.
pisy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj,
droby zdarma. Krmeno z jídelen. Volat
spektuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
(nebyproblémech v oblasti zdraví, psychiky,
zdatného důchodce apod.
veterány atd. TEL.: 608 811 683
po 20. hodině na tel. 605 285 222
Rozvážíme obědy
*Koupím veškeré starožitnosti např.
Nového
vztahů, práce, rodiny. www.petrmichayt 1+1
*Koupím vše s hodinářskou témati*Prodám malé balíky sena 70/50cm/
Jídelna
– Mlýnská
191, Náchod
Tel. 602
145
222
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
utobuel.cz 773/495 394
hled do
kou: hodinky, hodiny, budíky, propa18kg
100Kč/ks, rovnané štípané dřevo
– pro firmy, provozovny,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
kance18.3.2022
smutných
19 let, různé
prodejny i občany
zděné
gačníuplynulo
materiály,
knihy, plakáty,
1m3
dopravy. Dne
Tel.
Peníze1000Kč.
na ruku.Možnost
Přijedu kamkoliv.
Tel.
mpletní
kdy nás navždy
opustila
Kauce
součástky
i díly, naše
např.drahá
od fy PRIM a
776
049
577
ČESKÁ KLASIKA
606 56 49 30
myvadlo
maminka
a manželka,
od 59,-Kč (i na stravenky)
6 074
dalších značek.
TEL.: 777 579 920
*Prodám
skládací staré
invalidní
vozík,
*Koupím jakékoliv
fotoaparáty
ádá ze
ROZVOZ ZDARMA
balko100%
stav
–
málo
používaný.
Cena
5.000
paní
Hana
Matěnová
a příslušenství - objektivy, staré fotoč za 40
RŮZNÉ
Vhodné pro důchodce
u, NáKč.
Tel.
704
020
552
grafie, reklamní fotografické materiály. z Police nad Metují.
na MD servis
výroba,a matky
montáž,
Kč. RK
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS
*Prodám
SENO
TEL.: 777 559
451 v kulatých balících.
Trasa: Náchod, Nové Město n.M.,
a DV
kazet,
skenovánís negativů
Uskladněno
v hale. Tel.staré,
602 959
862 Kdo jste
ji znali,
vzpomeňte
námi. a diapo*Koupím jakékoli
poškozené
Česká Skalice,
773
113Hronov,
133
chodě,
zitivů.
Kvalitně. Tel.
606 629 767
*Prodám
vnitřní
bílé
dveře
80
cm,
čásČervený Kostelec
Stále
vzpomínají
manžel
hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry
bo byt
zaluzie.tp@seznam.cz
obuso*Přijmeme
muže,
ženy
i
seniory
na
tečně
prosklené,
pravé
a
levé,
zánovní.
a synové s rodinami
apod. TEL.: 603 549 451
Tel.: 728 386 034
d Me5000,-,
po 1000
Kč. Tel.PRIM
608 951a 891
*Koupím
hodinky
náhradní rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky
a. Tel. Cena
Tel.777
kulatý
stůl- pláště,
o průměru
díly na hodinky
PRIM
sklíčka, 20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359
ů a ví- *Prodám
Koupím
plechové
cedule
*Převedu záznamy z videokazet na Fleš90
cm, světlý
buk.strojky
Foto azašlu.
Tel.
Servis a seřízení
plastových,
řemínky,
ciferníky,
další díly.
tel. 608 103 810
6 m
ku
nebo
DVD,
levně.
Tel.
777
554
484.
602
103
775
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
hliníkových oken a dveří
INOU,
. č.
*Koupím staré filmové plakáty a jiné.
OSTEa dřevěnných euro oken
TEL.: 722 907 510
omku
Se zármutkem v srdci vzpomínáme
Poskytujeme pro koncové
*Koupím starý betlém, vánoční ozdov Dolis. názákazníky i organizace.
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
par. Č.
na
pana
Jana
Cohornu
*Koupím starý nábytek i celou pozůsProvádíme odborné revize
možno
z Nového Města nad Metují.
a posudky oken a dveří.
talost. TEL.:722 907 510
Kč/m2.
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty,
Dále
opravy
kování, promazání, seřízení,
Dne 24. března 2022 uplyne
37 let od jeho
smrti.
Nabízíme
práci
vyznamenání, mince a bankovky, povýměny opotřebených a nefunkčních dílů.
i menší
na dohodu
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858
Tel:773
Manželka a děti s rodinami, vnoučata
Kontakt: +420 773 113 133
*Koupím staré, nepotřebné i poškoE-mail:
servisokendveri@seznam.cz
zené věci, veškeré hračky KDN aj.,
www.opravyokendveri.cz
různé vláčky MERKUR aj., starožitKoupím poštovní známky
ný a chromovaný nábytek a jiné zajía trai větší sbírku.
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sklo, porcelán, obrazy, knihy, časoPlatba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858
č/kg, +
Vhodné pro pohyblivě
JOSEF (Pepa) KINDL pracovištích, seznámit se s nejmodernější technologií a přístrojovým vybavením. Při
pisy,významným
plakáty, voj. mezníkem
výzbroj a výstroj,
.střední
Volat je vždy
v životě
výuce
odborných
předmětů a zejména
praxí jeČR
doprovází
erudovaní
učitelé,
zdatného
důchodce
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Josef byl nadšený a talentovaný
divadelník,
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TEL.: se
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na
*Koupím
vše
s
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představa
o budoucím
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a222
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v moderních
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Tel.
602
145
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divadelní
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čtvrteční
programy.
24.
3.
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15
hodin
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hodiny, budíky,
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Autíčka l panenky l kočárky
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ozchází
jak jerolí
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vytvořil jejich.
mnohoVíme,
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výroční členská schůze v restauraci
gační
materiály,
knihy,
plakáty,
různé
y.
Tel.
podle nás správnému
výběru,
mu jen vysvětlit,
Žáci
oboru sociální činnost vykonávají své
průběžné
praxe v zařízeních
sociální. Byl jedním
ze či
zakladatelů
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spolku
Reduta,
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je
i studijního
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fy PRIM
a
níchpodílel
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Pro výuku
možnosti má součástky
při
výběru
samo„Přátel
italské
opery“,oboru
kde sea velkou
měrou
v
úvodu
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k
bezpečnosdalších značek.
TEL.:
777 579 920
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hudební
a výevozík,
mít po ukončení
na
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INSPInastudia
programu
propráce.
příznivce
dobré muziky.
ti seniorů,dílnu,
zprávyučebnu
o činnosti,
hospodaaodborná
5.000 škola sociální a zdravotnická Náchod.
tvarné
výchovy…
Přátelé,
vzpomeňte
si
na
něj!
ření v roce 2021, plán akcí na rok 2022,
RŮZNÉ
Do podání přihlášek na střední školy ještě
čas zbývá.
le výuky v žácích podněcujeme
hodnotnésyn,
lidské
Děkuji. Manželka,
vnoučata.
přednějaký
začátkem
bude Všem
možnépřejeme,
zaplatit
výroba,
montáž,
servis
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS
alících.
ať rozhodnutí provází váš záměr. Jste empatičtí,
máte
chuť pomáhat
a pečovat?
í a zdravotnickou práci nezbytné. Naší prioritou
členské
příspěvky
(100,-Kč
a
legitimaa DV kazet, skenování negativů a diaponabytekvagner@atlas.cz
62
Vyhovuje 773
vám individuální
Střední
odborná
ho a vyrovnaného učitele a na straně druhé spoce).rodinného
Čtvrtek 31.typu?
3. od 14
hod. „Skrytou
113 133 přístup a škola
zitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
m,
čásasloucháme individuálním potřebám žáků, hleškola sociální a zdravotnická Náchod – Evangelická
akademie
je promítání
ta SPRÁVNÁ
švýcarskou
krajinou“,
pro
zaluzie.tp@seznam.cz
muže, ženy i seniory na
ánovní.jsme*Přijmeme
VOLBA. Čas na rozhodnutí máte do 1. března
2022! p.československé
blém,
otevřeni komunikaci. Vyžádá-li si to
Koupím
nás
připravil
Otto
Mach.
rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky
1níme i možnost
Jsme velice potěšeni zájmem o naši školu a věříme,
v tomto
článku
(a na
webu
přestoupit v rámci jednotlivých
Na hračky
našeže programy
zveme
všechny
do roku
1989
20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359Svoji partii života jsi s námi už nedohrál, v Tvých
ůměru
školy www.socea.cz i na Facebooku) naleznete
zásadní
informace,
které iVám
popříznivce
klubovny
seniorů,
nečleny
(plechové
ijeplastové).
*Převedu záznamy z videokazet
nazrcadlil
Flešu.
Servis
a seřízení
očích
úsměv,
ale i Tvá plastových,
vážná
tvář. v rozhodování.
olaTel.
liší od ostatních škol? Co vám můžeme
oproti se nejen
mohou
Naše škola
místo,
kde prožinaší
organizace.
Na
vaše
návštěvy
se
těší
ku nebo DVD, levně. Tel. 777 554 484.
722
510
oken
ajete
dveří
další
obdobíTEL.:
v kolektivu
prima
spolužáků
jte se již nyní na webu školy! Staňte seDne
fanouškem
výboru
SČR,907
MO
Náchod,
Ry22. března 2022 hliníkových
uplyne už dlouhý
smutný
rok studijníčlenové
aoken
vstřícných pedagogů.
m a buďte s námi v centru dění! Náchodská zdrávka
a dřevěnných
euro
bářská 1819.
plný bolesti v srdci,
kdy nás navždy
opustil
Mgr.vše,
Bc. David
ředitel
bory Praktická sestra a Sociální činnost a učební
Koupím
co seHanuš,
týká legií
Poskytujeme pro koncové
Kontakt: +420 491 427 851
artnerem školy je Oblastní nemocnice Náchod, kte1. a 2. světová válka, četnictvo.
zákazníky i organizace.
největším zaměstnavatelemKdo
zdravotnických
jste ho znali, pracovvěnujte mu s námi tichou vzpomínku. https://www.socea.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
Na klasickou loutkářskou pohádku,
odborné revize
nebo facebook Střední-odborná-škola-sociální-a-zdrau Ošetřovatel a PraktickáStále
sestra
absolvujípartnerka
odbornouNaďa a jehoProvádíme
TEL.: 722 907 510
vzpomíná
děti
Josef aoken
Kristinka
upravenou dle starého textu jen mia
posudky
a
dveří.
žitost získávat praktické dovednosti na špičkových
votnická-EA-179489000415803
nimálně, můžete vzít děti v neděli 20.
Dále opravy kování, promazání, seřízení,
března 2022 do Boučkova loutkového
výměny opotřebených a nefunkčních dílů.
divadla v Jaroměři. Představení o zlém
SVAŘOVANOU
PVC
Kontakt: +420 773 113 133
černokněžníkovi,
a o tom,
jakFÓLII
byla princezna
z
jeho
moci
osvobozena,
začíná
E-mail: servisokendveri@seznam.cz
STŘECHY • TERASY • BALKONY
Nejsi tu s námi, víme to. Ale v našich srdcích jsi stále.
ve 13:30 a 15:00 hodin.
www.opravyokendveri.cz
WWW.LTIZOLACE.CZ
Dne 30. března 2022 uplyne jeden smutný rok, kdy
TEL.736 603 169
nás navždy opustila

obsluha
parkoviště
v Náchodě
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ŘEDNÍ ŠKOLU? POJĎTE SE INSPIROVAT!Senior klub

v Náchodě v březnu

KOUPÍM HRAČKY

OJĎTE SE INSPIROVAT!
paní Eva Machačová

životě
do jiný
ím popozice
světlit,
samoINSPIáchod.
lidské
ioritou
hé spoů, hleli si to
tlivých

oproti
uškem
drávka
učební
od, ktepracovbornou
kových

608 103 810
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pracovištích, seznámit zseNáchoda.
s nejmodernější technologií a přístrojovým vybavením. Při
výuce odborných předmětů a zejména odbornou praxí je doprovází erudovaní učitelé,
Kdo jste
ji znali
a měli
rádi,vykonávají
vzpomeňte
s námi.
odborníci
z praxe,
kteří
současně
svou
další profesi přímo v náchodské neDcerysestřiček
Simona aa ošetřovatelů
Lenka s rodinami
mocnici! Trénink
probíhá v začátcích v moderních učebnách,
které simulují ty nejmodernější nemocniční pokoje.
Žáci oboru sociální činnost vykonávají své průběžné praxe v zařízeních sociálních služeb na Náchodsku, dále také v mateřských školách a stacionářích. Pro výuku
metodické práce využíváme vybavenou keramickou dílnu, učebnu hudební a výtvarné výchovy…
Do
podání
přihlášek
střednísrdcích
školy zůstáváš…
ještě nějaký čas zbývá. Všem přejeme,
Nejsi
tu s námi,
přestonav našich
ať rozhodnutí provází váš záměr. Jste empatičtí, máte chuť pomáhat a pečovat?
Dne vám
31. března
2022 uplyne
jeden
rok,
Vyhovuje
individuální
přístup
a smutný
škola rodinného
typu? Střední odborná
kdy
nás
náhle
opustil
škola sociální a zdravotnická Náchod – Evangelická akademie je ta SPRÁVNÁ
VOLBA. Čas na pan
rozhodnutí
máte do 1. března 2022!
Jiří Dokládal
Jsme velice potěšeni
zájmem
našiMetují
školu a věříme, že v tomto článku (a na webu
z Nového
Městaonad
školy www.socea.cz i na Facebooku) naleznete zásadní informace, které Vám pomohou
v rozhodování. Naše škola je místo, kde prožiKdo tě znal,
vzpomene
jetenezapomene
další studijní období v kolektivu prima spolužáků
Kdo měl tě rád,
a vstřícných pedagogů.
Mgr. Bc. David Hanuš, ředitel
Kontakt: +420 491 427 851
https://www.socea.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
nebo facebook Střední-odborná-škola-sociální-a-zdravotnická-EA-179489000415803

VZPOMÍNKA

TICHÁ VZPOMÍNKA

Dne 28. března 2022 uplyne 20 smutných let,
kdy na Pražské ulici v Náchodě zahynul ne vlastní vinou

pan Jiří Štěpánek z Náchoda – Babí.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina s dětmi

Autíčka l panenky l kočárky

Prodej pozemku s povolením k výstavbě RD s chatkou na Novém Hrádku ........................ 2 490 000,- Kč
Prodej pozemku k výstavbě RD v klidné části Náchoda, výměra 954 m2 .......................... 1 990 000,- Kč
Prodej zemědělského stavení s pozemky v Bohdašíně, dva rod. domy.............................. 9 490 000,- Kč
Menší pozemek se stavbou chalupy nedaleko města Náchoda na Babí .............................. 1 590 000,- Kč
nabytekvagner@atlas.cz
Chata
na oblíbeném místě u lesa na Kramolně na okraji rekreační zóny ............................ 1 590 000,- Kč

obsluha
parkoviště
VZPOMÍNKA NA JOSEFA
KINDLA
v Náchodě

u.
9 451

Byt 3kk v osobním vlastnictví s výhledem
na celý Náchod. Bytová jednotka byla
vybavena s důrazem na detail a pokrývá
požadavky pro rodinné bydlení. Dispozice:
vstupní chodba, obývací pokoj propojený
s kuchyní, ložnice, dětský pokoj, samostatCena: 4 400 000,- Kč né WC, koupelna.

KOUPÍM HRAČKY

Ě

Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

likvidace
í.

IP
EU - T

2

info: 777 602 884

Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.

pan Josef KHUN

str.

Tel. 602 103 775

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

B

VZPOMÍNÁME

Žaluzie

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Začarovaný les

www.realityeu.com

608 103 810

Koupím
československé
Právní
poradna Dity Vávrové
hračky do roku 1989
Dotaz:
(plechové i plastové).
Mám dvě děti, s jejichž otcem jsem rozvedená. Otec dětí má platit
722
907
výživné,TEL.:
ale částka
se mi
zdá510
příliš malá na to, abych dětem zaplatila
vše, co potřebují. Co můžu udělat?

Koupím
co domluvit
se týkás otcem
legiídětí, jestli by navýšil výživné dobroV první řaděvše,
se pokuste
volně.
Pokud
nepochodíte,
bude
nutné
obrátit
se s návrhem na zvýšení výživného
1. a 2. světová válka, četnictvo.
na soud. Ten bude rozhodovat dle aktuálních potřeb dětí, s ohledem na majetkové
poměry jejich otce. Zohledňovat bude, jaké má otec příjmy, zda vlastní nějaký majetek, kolik má vyživovacích povinností. Pro výši výživného je také rozhodující věk dětí, na jaké škole studují, zda navštěvují
zájmové kroužky a zda jsou zdravé nebo potřebují nějaké zvláštní pomůcky.
Rozsudek soudu o výživném je vykonatelný. V případě, že by otec výživné nehradil včas, můžete žádat
soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

JUDr.•Dita
Vávrová, advokátka, AK Náchod,
STŘECHY • TERASY
BALKONY
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

VZPOMÍNÁME

Koupím knihy

Dne 23. března 2022 je to již 14 let,
kdy již není s námi náš milovaný
a jedinečný tatínek a dědeček pan

Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

SLEVA

Jan Holzbecher

Kdo jste ho znali a poznali jeho dobrotu,
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Cokoliv jsme na tobě
milovali a čemukoliv
jsme se obdivovali,
trvá a potrvá
v očích všech
a ve věčnosti časů.
(Tacitus)

20%

Dcera Ilona Holzbecher Samková s manželem
Zdeňkem, Vnoučata Lukáš, Denisa s manželem
Janem a Vojtěch Pravnoučata
Žofinka a Jeníček

PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

Dne 18. března 2022 uplynulo 11 let,
kdy v tichosti odešla tatínkova sestra
a naše nezapomenutelná teta paní

Máňa Hornychová
Vzpomeňte s námi na ženu starostlivou
a obdařenou radostí ze života.

Holzbecher Samková s rodinou
platnost do 31. 3. 2022 Neteřa Ilona
neteře Milena a Věra s rodinami

HYDROIZOLACE

NĚMČINA

Koupím
knihy
překlady
běžné,
Foglar,odborné,
May, Vernesoudní
a jiné
Tel.
603 440 969
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

VZPOMÍNKA
Dne 18. 3. 2022 uplynuly 4 roky,
kdy nás navždy opustil

pan Jiří Bareš

z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Bohumila, dcery Markéta, Kateřina
s rodinami a sestra Marcela s rodinou

Jarní Bábovka

SLEVA

Městská knihovna v Novém Městě
nad Metují pořádá v sobotu 2.4. od 15
hodin ve společenském sále „Setkání
s bábovkou“ na téma Historie všude kolem nás. Jarní bábovka připomíná naši
regionální historii. Hostem bude Bc. Richard Švanda. Vstup je volný.

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

Gynekologická ambulance v Náchodě

R-MED s.r.o.

Plhovské náměstí 1101, Náchod
(dříve ordinace MUDr. Rouskové)

20%

Od 1.2.2022 ordinují:
Pondělí: MUDr. Ullwerová
Úterý: MUDr. Pešková
Středa: MUDr. Pešková
Čtvrtek: MUDr. Doležal
Pátek: MUDr. Zahálková

AQUA PARK

Ordinace zajišťuje návaznou péči pacientkám
již registrovaným v této gynekologické ambulanci
a registruje nové pacientky.

SLEVA
AQUA PARK
Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 3. 2022

PRO RODINY
min. 2 osoby
Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 4. 2022

Tel.: 491 424 329



www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

str.

Tel. 602 103 775

Zlatý odznak J. K. Tyla poprvé i v Náchodě

.......

Svaz českých divadelních ochotníků, Česká obec sokolská, SAL a VSVD, Divadelní centrum
podbeskydí, Občanské sdružení divadelních ochotníků a Tělovýchovná jednota Orel vytvořily
komisi pro udělování Zlatého odznaku J. K. Tyla. Je to nejvyšší možné ochotnické ocenění. Zlatý odznak J. K. Tyla se uděluje jednotlivcům při významné události, na velkých přehlídkách, výročích, u životního jubilea oceněného a podobně. Tohoto ocenění se 1. 6. 2020 dostalo Ludmile
Šmídové, režisérce a herečce Náchodské divadelní scény, za dlouholetý přínos ochotnickému
divadlu v oblasti režie, herectví a organizační práce. Pro neuskutečnění mnoha akcí z důvodu
covidové epidemie, ji byl však slavnostně předán až letos 19.2.2022 na Krajské přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla v Červeném Kostelci, předsedou Volného sdružení
východočeských divadelníků Josefem Janem Kopeckým.
Zatím posledním představením Náchodské divadelní scény v režii L. Šmídové je Hubačova
Generálka Jeho Veličenstva, která měla premiéru 30. 9. 2019 v Městském divadle Dr. Josefa
Čížka v Náchodě a slavila úspěchy 21. 2. 2020 na Krajské přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla v Červeném Kostelci, kde získala několik ocenění. Cena za režii
- L. Šmídová, cena za roli Napoleona – Pavel Rys a čestné uznání za roli Josefíny – L. Šmídová.
Představení bylo doporučeno na Celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního
divadla do Volyně, kde ji náchodští odehráli 1. 7. 2021. Účastníci 91. Jiráskova Hronova shléd-

3

li „Generálku“ 30. 7. 2021, v předvečer JH. Další ocenění – Cenu diváka, náchodští obdrželi
za představení „Generálky“ 23. 10. 2021 na Divadelním festivalu v Třebechovicích pod Orebem.
Zatím byla Generálka Jeho Veličenstva divákům představena desetkrát, např. Jablonci n. Nisou,
Nové Pace, Rtyni v Pokrkonoší atd. Některá představení byla pro epidemii covidu odložena a jsou
ve stádiu jednání. Zatím nejbližší termín, kdy je
možné Generálku Jeho Veličenstva shlédnout,
je 25. květen 2022 v 19 hod. v Kině 70, v Novém
Městě nad Metují, kde bude uváděna jako charitativní představení a výtěžek je určen pro tornádem postiženou Moravu.
Blahopřejeme L. Šmídové k zaslouženému získání Zlatého odznaku J.K.Tyla! Za svou obětavou
práci a celoživotní lásku k divadlu si ho nepochybně zaslouží. Náchodské divadelní scéně pak mnoho dalších úspěchů a ocenění na „prknech, která
znamenají svět“. Renáta Klicperová, foto J.Brož

Jsme dynamicky se rozvíjející rodinná a nadnárodní firma působící ve strojírenství s dlouholetou zkušeností v oblasti
zpracování trubek a profilů. Sídlo naší společnosti se nachází v Nizozemsku a vlastní výroba v České republice. Boltjes

.......

Group tvoří společnosti Boltjes Serial Production - sídlo společnosti v Ermelo v Nizozemsku, Boltjes lnternational výrobní závod v Červeném Kostelci v České republice a logistická síť skladů po celé EU.

VEDOUCÍ KONSTRUKTÉR

KUCHYŇSKÉ STUDIO

kalkulace (kusovníky, pracovní postupy, normování)|tvorba materiálových specifikací pro nové projekty|ověřování
vhodnosti specifikace u potencionálních dodavatelů|podpora kvality při ověřování nových materiálů|podpora vedoucího
nákupu|ověření dostupnosti materiálů na trhu
praxe na obdobné pozici, znalost kreslení ve 3D|znalost AJ nebo NJ výhodou|technické myšlení

MISTR VÝROBY

• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz

řízení kolektivu cca. 40 výrobních pracovníků|organizace práce a plánování zakázek ve výrobě|práce v info systému
třísměnný provoz|organizační a komunikační dovednosti ve výrobě, vůdčí osobnost |pracovitost, spolehlivost, ﬂexibilita

OBSLUHA CNC FRÉZKY - OBRÁBĚČ

Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

PRÉMIOVÉ BIO
HOVÌZÍ MASO

obsluha CNC frézky | mezioperační kontrola kvality
třísměnný provoz|pracovitost, spolehlivost, ﬂexibilita, schopnost učit se

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

OBSLUHA STROJŮ VE VÝROBĚ

masný skot charolais

dělnické práce ve výrobě | manuální zručnost • dvousměnný provoz |při plnění normativu mzda
Kč 26.000 + benefity |možnost přivýdělku formou přesčasů
Nabízíme zázemí stabilní mezinárodní společnosti hledající pracovníky pro dlouhodobou spolupráci | práce na
zajímavých projektech (VW, BMW, Audi, Rolls-Royce, BMW, Bosch, Geberit, Linet, aj.) | zajímavé finanční ohodnocení
+ benefity| profesní růst | dovolenou do 25 dnů

z EKOFARMY
ADRŠPACH

www.boltjesgroup.com/cz/kariera
www.premiovehovezi.cz
tel. 775734578

Připravujeme nové výrobní linky

Modernizujeme
Rosteme

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
Výrobní mistry
N á k u p č í

Nabíráme
Proto HLEDÁME právě Vás!
Náchod, Běloveská 318 | m: +420 778 002 270

Hledáme
Seřizovače
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Petra Baštová
(Pinkavová)
www.novinyecho.cz www.novinyecho.cz
e-mail:
echo@novinyecho.cz
602
103 775
Průmstav
Náchod s.r.o. přijme profese:
facebook: Echo - noviny Tel.
náchodského
regionu
Návrat po mateřské dovolené
l zedník
PO, ÚT 10:00-16:00
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Přátelé malé kopané, Spolek nezávislé společnosti
Luštinec
Nové Město
nad Metují
oznamuje,
po dvou letech
na stavby
v okrese
Náchod,
Trutnov,
Rychnovžen/Kněžnou
odmlky, Tel.
kdy jsme
776 nemohli
00 13 23pořádat z důvodu pandemie žádné sportovní akce, chceme obnovit NOVOMĚSTSKOU
LIGU V MALÉ KOPANÉ. V případě vašeho
zájmu, bychom uspořádali 30. ročník.
Nabízíme:
Hrací den: každý pátek od 17 hodin nalhřišti
v Luštinci.
5 týdnů
dovolené
Mužstva se mohou hlásit na e-mailové l
adrese:
nsl.karel@email.cz,
informace tel.: 608
760 902
pracovní
poměr
Nástup
možný ihned.

e
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KUCHYŇSKÉ STUDIO

• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.expresscash.cz
www.expresscash.cz

775 710 521

Ametek elektromotory, s.r.o. | Běloveská 318, Náchod 547 01
t: + 420 494 943 095 | m: +420 778 002 270, e-mail: info-cz@ametek.com

775000
710 000
521
000
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na dobu neurčitou
l odměny při pracovních a
životních jubileích
l stravné
l možnost ubytování na
firemní ubytovně
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Police Symphony Orchestra se rozrůstá o pěvecký sbor
Mladé nadšenecké těleso z Police
nad Metují, které si říká Police Symphony Orchestra, se v průběhu své
dvanácté koncertní sezony rozroste
o vlastní smíšený pěvecký sbor. Zakládá ho právě nyní a stále nabírá
zpěváky.
Mladí poličtí muzikanti už v minulosti s pěveckými tělesy spolupracovali
(Canto, Kühnův smíšený sbor…), takže propojení početného tělesa a sborového zpěvu už několikrát zažili. Nové
projekty však stále více ukazují, že specifický přístup orchestru a náročnost
projektů je nutné propojit s podobně
fungujícím hudebním organismem,

vysvětluje zakladatelka PSO Petra
Soukupová: „S nápadem přišel už před
časem David Ostružár. Původně jsme
sbor chtěli sestavit a využít pro projekty
až v roce 2023. Ale přišlo to dřív a cítíme teď šanci, jak spojit nové hudební
nadšence, kteří budou PSO dále rozvíjet. A protože se na podzim roku 2021
začal na Litomyšlsku kolem projektu
„Hudba pomáhá“ formovat sbor pod
vedením sbormistra Lukáše Hrubeše,
rozhodli jsme se ho doplnit také o zájemce z našeho regionu a vytvořit tak
početnou vokální součást PSO.“
Zváni jsou všichni, kteří mají zkušenosti se sborovým zpíváním, umí

zpívat z not a mají chuť se zapojit
do originálních hudebních projektů šitých hudebníkům i posluchačům na míru. „Zkoušky pro zpěváky
z Královéhradeckého kraje se budou
konat v Polici nad Metují a z Pardubického kraje v Litomyšli,“ upřesňuje
Petra Soukupová organizaci sboru.
„Frekvence bude stejná jako u orchestru, tedy jednou za čtrnáct dní, první
zkouška se uskuteční v polickém klášteře v sobotu 26. března 2022. Zájemci se mohou hlásit na e-mail sbor@
policesymphony.cz, kde jim následně
budou zaslány další podrobnosti,“
uzavírá Soukupová.

NĚMČINA
ANGLIČTINA
Tel. 603 440 969 (NJ)

káše Kroulíka. Výstava potrvá do 30.
dubna.
MgA. Lukáš Kroulík se narodil
v Náchodě a pochází ze Rtyně v Podkrkonoší. Lukáš vystudoval University
of the Art v Londýně, kde také žije.

Do povědomí světové i české veřejnosti se dostal díky své kreativní práci
s celebritami a debutantskými bály.
V rámci těchto bálů uvedl do britské
společnosti dcery z urozených rodin,
jako je například Ella Mountbatten,
tak i dcery z vlivných zahraničních
rodin, jako je například Sabrina Ho,
jejímž otcem je Stanley Ho, miliardář
z Macau. Sabrinu na bále v Kensingtonském paláci doprovázel arcivévoda
Alexander Habsburg.
Lukášovy fotografie byly vystaveny
v Královské Akademii Umění, Mall
Galleries, Chelsea Arts Club, ale také
v Galerii výtvarného umění v Náchodě. Jeho fotografie z jím pořádaných
akcí se objevily na titulních stránkách
The Daily Telegraph, v ČR v Blesku
a dalším tisku. Lukáš je laureátem
ocenění, za práci pro britskou kulturu a za charitativní práci, uděleného
princem Philipem.
www.lukaskroulik.london

Tel. 774 374 784 (AJ)

jednoznačně doloženo i písemnými
prameny, se konalo až o 20 let později,
v roce 1847. Historicky však chyběly
písemné doklady. Jiráskovu románovou kroniku totiž nelze považovat
za historický pramen, sám autor byl
odkázán pouze na ústní tradici.
Vzhledem k tomu se stalo pro historii hronovského divadla významným a zásadním zjištění, že písemné
doklady k začátkům působení ochotníků v Hronově přece jen existují, a to
dokonce již k roku 1822! Objevila je
archivářka a historička Mgr. Lydia
Baštecká ve Státním oblastním archivu
v Zámrsku. Jedná se o koncept dopisu,
datovaný 26. 3. 1822, jehož originál byl
odeslán krajskému úřadu do Hradce
Králové. Tímto průvodním dopisem
náchodský vrchnostenský úřad oznamuje, že mu byla doručena žádost obyvatel městečka Hronova (žádost se bohužel nedochovala) o povolení sehrát
několik malých českých divadelních
představení ve prospěch chudé školní
mládeže. Náchodský úřad tuto žádost
podpořil a doporučil ke kladnému
vyřízení. Dochoval se dokonce i originál odpovědi krajského úřadu z 10.
4. 1822, stručné a zamítavé. Důvodem

zamítnutí žádosti bylo přesvědčení
zemských úředníků, že „lidé, kteří se
zabývají hraním komedií, jsou odváděni od své práce v úřadech, v řemeslu
nebo od domácích prací“. A i když se
vynořuje řada ještě nezodpovězených
otázek, například kdo tuto ochotnickou činnost inicioval, jaký byl repertoár, kdo hrál a kde se hrálo, historicky
prokázaným faktem je činnost hronovských ochotníků již v roce 1822.
To znamená, že si právě letos připomínáme rovných 200 let od počátků
ochotnického divadla v Hronově
a 195 let od prvního zaznamenaného
představení!
Taková divadelní tradice by si nepochybně zasloužila pořádnou oslavu.
Ostatně její „předpremiérou“ byla členy hronovského divadelního souboru
v prostorách Jiráskova divadla před
pěti lety realizovaná výstava, věnovaná historii a současnosti hronovského
amatérského divadla. Diváky tehdy 26.
března 2017 za doprovodu divadelní
kapely touto výstavou provázely oživlé
postavy z Jiráskových divadelních her.
Zlatým hřebem oslav se staly ukázky
z legendárního prvního představení
Berounských koláčů, a to i s ochutnávkou skutečných voňavých koláčků.
Celá oslava byla zakončena slavnostním představením Jiráskovy Vojnarky.
Je však třeba si přiznat, že současná
situace není bohužel velkým akcím
nakloněna. Ač nám to je líto, letošní
oslavy tak významného výročí budou
muset být koncipovány skromněji.
Budou rozloženy do celého letošního i příštího roku a budou mít spíše
komornější charakter. S konkrétními
akcemi budeme veřejnost seznamovat
průběžně. Věřte nám, že bychom sebe
i vás, naše věrné diváky, chtěli alespoň
na chvíli „hraním odvést od práce v úřadech, v řemeslu nebo od domácích prací“. Vždyť láska k divadlu do Hronova
vždycky patřila a patřit bude! Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
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Letos slavíme 200 let ochotnického divadla v Hronově!
Jak je všeobecně známo, jediným
zdrojem pro stanovení počátku hronovského ochotnického divadla byla
až poměrně donedávna Jiráskova románová kronika U nás. Autor v jejím
II. díle obsáhle, detailně a barvitě vylíčil první divadelní představení v Hronově neboli v Padolí, jeho přípravy
a následky.
Podle ní se v roce 1823 z Prahy, kde
se vyučil hodinářem a zároveň si zamiloval divadlo, vrací do rodného městečka Antonín Kalina-Knahl. Po čase
shromáždí kolem sebe divadelní nadšence, rozepisuje role a u Kalinů se
konají první zkoušky. Na první postní
neděli 3. března 1827 ve staré roubené škole, dnes již neexistujícím stavení
pod farou, na provizorním jevišti z prken a škamen provedou ochotníci první divadelní představení – Berounské
koláče od Jana Nepomuka Štěpánka.
V městečku mělo divadlo velký ohlas,
také herci chtěli ve své činnosti pokračovat. Ale jelikož se hrálo bez povolení vrchnostenského úřadu, následoval
zákaz dalších představení. Písemná
žádost, podaná na náchodský zámek
na podzim téhož roku, zůstala bez odpovědi. Další představení, které je již
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Výrobce a prodejce hodinek a módních doplňků značky
S.T.A.M.P.S. přijme nové kolegyně na pozici:

Zamyšlení s nadhledem od Lukáše Kroulíka
Fotoklub Náchod připravil další zajímavou výstavu na ochozu
knihovny v půjčovně pro dospělé v Městské knihovně v Náchodě
s názvem Zamyšlení s nadhledem
– soubor uměleckých fotografií Lu-

str.

Tel. 602 103 775

MV č.34/2016 Sb.

BK BIZONI NÁCHOD

Pavel Prouza
basket.nachod@seznam.cz | +420 608 667 732
www.basketnachod.cz



www.novinyecho.cz
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Jste osobou

zdravotně znevýhodněnou či OZP
a hledáte nebo byste rádi změnili práci?
Do provozovny kavárny v Novém Městě nad Metují

přijmeme osoby zdravotně znevýhodněné či OZP
na pozice:

pomocný
kuchaø/kuchaøka
Nabízíme Vám:
 práci na částečný úvazek
 dobré platové ohodnocení
 práci v příjemném prostředí
 práci mezi lidmi

Firma O.K.stavební, s.r.o.
v Červeném Kostelci přijme
ihned pracovníky na pozici

SVÁŘEČ - ZÁMEČNÍK
Práce na hlavní pracovní poměr
nebo dohodu o proved. práce.

èíšník/servírka
Co na oplátku požadujeme:
 zájem o práci a chuť pracovat
v provozu kavárny
 příjemné vystupování
a pozitivní přístup
 zkušenosti s prací v gastroprovozu nejsou podmínkou

Nástup: od dubna
Kontaktní osoba: Jiří Škoda, tel.: +420 773 585 555, skodajiri@email.cz

Nabízíme nadstandardní
platové ohodnocení, příspěvek
na stravné, 5 týdnů dovolené,
měsíční a pololetní odměny.

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme

Požadujeme:

Skladníka - provoz
Hynčice

Nabízíme:

spolehlivost, zodpovědnost
oprávnění na VZV výhodou
dvousměnný provoz

mzda 30 000,-- Kč, po
zaučení 34 000,-- Kč
pracovní poměr na dobu
neurčitou
týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
věrnostní program
beneﬁty za plnění pracovní
doby

Možnost zaškolení a získaní
svářečského průkazu.
Kontakt: 777 169 145
nyklicek@okstavebni.cz

Stříhání
a prořez stromů

Náplň práce:
skladník
příjem, výdej zboží
práce se čtečkami

Tel. 724 173 560

Minižáci dávají nejvíce košů

Basketbalová sezóna je v plném proudu. Tým mužů, úřadujících posledních

vítězů východočeské ligy 2018/19 (následné 2 sezóny vlivem covidu nedohrá-

ny), je 3 kola před koncem základní části
na 1. místě tabulky o 13 týmech s jednou
porážkou. Další tým mladších dorostenců je zatím na 8. místě z 11. Bohužel
v základní části se v týmu zranilo několik klíčových hráčů, a proto je zatím tým
v průběhu sezóny tam, kde je. Třetí tým
BK BIZONI Náchod jsou mladší žáci,
kteří se v průběhu sezóny rozehrávají
postupně k lepším výsledkům. Zatím
jim patří 3. místo a snad budou bojovat
v play off o medailové pozice.
Nejmladším týmem našeho oddílu
jsou minižáci, kteří nám dělají nejlepší
reklamu na basketbal. Několikrát se jim
v zápasech podařilo překonat magickou
100 bodovou hranici a jejich poslední
zápas na stavebce byl zatím rekordní
152:12 proti týmu Ústí nad Orlicí. I oni
v nadstavbové části budou hrát o medailové umístění.
Předseda oddílu
BK BIZONI Náchod

Mladí atleti nezahálí a lámou osobní rekordy

Poslední lednový den odjela početná
skupina atletů (viz foto) z tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce z Náchoda do Ostravy na halové krajské přebory jednotlivců od mladšího žactva až po dospělé.
Trenéři vůbec nepředpokládali, že jejich
svěřenci budou tak úspěšní. Výprava
přivezla celkem 9 medailí, z toho 4 zlaté,
2 stříbrné a 3 bronzové. Další část sportovců odjela na halové závody ve středu 9.2.2022 do Jablonce nad Nisou.

Jirka Bruha zvítězil jak na 60 m, tak
i na 200metrové trati. Radek Majera
v kategorii dorostu si ve vrhu koulí vytvořil osobní rekord na 12,05 m.
Na halové Mistrovství ČR dorostu
a juniorů do Ostravy ve dnech 19. – 20.
února odcestovala trojice atletů. Již samotná účast vybraných atletů technickým delegátem byla obrovským úspěchem. Nejvíce zazářila teprve prvním
rokem dorostenka Daniela Vacková,

která se probojovala až do finále na 60 m
překážek, kde skončila na 8. místě.
O víkendu 26.-27. 2. 2022 bylo uspořádáno Mistrovství ČR žáků a žákyň v hale
Otakara Jandery v Praze - Stromovce.
Z Náchoda odjel s trenérem na tyto vrcholné halové závody Marek Rudolf. Byl
nominován na 3000 m a svým osobním
rekordem potěšil nejen trenéra, ale i celou tréninkovou skupinu.

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: | +420 491 401 718

ECHO
BYTY

*Pronajmu byt 2+kk v přízemí domu
v centru Hronova, nájem 6000 Kč +
energie. Vratná kauce 12.000 Kč. Tel.
739 155 617
*Pronajmu v Hronově zrekonstruovaný
byt 2+kk, výměra 56 m2. Nájem 8000 Kč
+ energie, vratná kauce 16.000 Kč. Tel.
739 155 617
*Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk
v Náchodě ulice Běloveská. Nájem 8900,Kč + energie. Vratná kauce 3.měsíční nájem. Tel.774224446
*Pronajmu byt 1+1 v Hronově. Tel.
608 110 041
*Hledám pronájem bytu 3+1 nebo domečku ve Velkém Poříčí nebo okolí.
Tel.604 972 994

certifikovaní profesionálové v oboru realit
Ing. Martina Tichá
776 622 776

Ing. Martin Tichý
776 622 777

www.realitytichy.cz

*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v osobním
vlastnictví v Náchodě, upřednostním lokalitu sídliště Plhov nebo ul. Běloveská.
Možnost koupě bytu i s nájemníkem. Tel.
774 223 981
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, platím v hotovosti, volejte na tel.
776 566 630
*Pronajmu 2+1 ve Studnici, obchod,
škola, pošta v místě. Povinná kauce, tel.
608 86 98 85
*Pronájem bytu Náchod - krásný, zánovní plně vybavený a bezbariérový byt
2+kk s balkónem, šatnou a samostatným
sklepem vedle bytu. Vytápění a ohřev
vody centrální. Cena 12.000 Kč/ měsíc +
poplatky a energie cca. 3.400 Kč. Tel.603
895 562, e-mail: frantabrzak@gmail.com
*Pronajmu bezbariérový byt 1+1 s výhledem do zeleně o velikosti 45 m2 +
vlastní sklep v Náchodě. Byt je částečně
vybavený. Služby, internet, wifi v ceně.
Cena 7.800,-Kč/měsíc + tv. poplatky
+ odpady. Topení a ohřev vody centrální. Volný od 1.4.2022 obchod 5min.
les 2min. autobus 3min. vlak 10min.
tel.777266140
*Rozvedená žena koupí menší byt v Náchodě, zavolejte prosím na tel. 774 777 073
*Pronajmu byt 1+1 v Náchodě na sídlišti Plhov cca 35 m2, byt je v druhém
patře, volný od 1.4 2022 nájem + energie 7500 Kč měsíčně. Vratná kauce. Tel
604 437 128

NEMOVITOSTI
*Prodám větší stavební pozemek v Dolní Radechové, list vlastnictví 208, par. Č.
2079, celková výměra 2591 m2, možno
rozdělit na 2 části. Cena 1.350 Kč/m2. Tel.
608 66 77 30
*Koupím les v jakémkoliv stavu i menší výměru. Platím ihned a hotově. Tel:
773 585 290
*Mladá rodina hledá větší byt nebo dům
v Náchodě a okolí, nabídky prosím na tel.
775 777 073
*Sháním chatu, chalupu, domek v okolí
Náchoda do 20 km na všechny směry, nabídněte na tel. 774 777 072
*Koupím garáž v Náchodě telefon:727818427

NEBYTOVÉ PROSTORY
*Pronajmeme nebytové prostory v Novém Městě nad Metují, zkolaudované
jako ordinace, přízemí, 105 m2, 7.500
Kč/měsíčně. Možnost i jako kancelář.
733 735 709
*Pronajmeme kancelář 40 m2 (nebytový
prostor) v blízkosti centra Nového Města
nad Metují (cca 250 m od autobusového
nádraží). Lze využít jako kancelář či poskytování služeb. Po kompletní rekonstrukci. Součástí je WC, umyvadlo a další
místnost. Prostor se skládá ze dvou místností. Nájem 6.000 Kč za 40 m2 + energie.
Tel. 733 735 709

PRODÁM
*PRODAM dětskou dřevěnou postýlku
D-140cm S-75cm V-90cm na kolečkách.
Nová matrace, polštář a přikrývka, povlečení, vše nové nepoužité. Cena celkem
700 Kč. Tel.774 337 024
*Prodám kompletní W 353 na náhradní díly. Cena 2000 Kč. Volat večer
na 491 543 311

www.novinyecho.cz
*Prodám německý polní telefon r.v.
1944, 800 Kč, volat večer 491 543 311
*Prodám sypané štípané smrkové dřevo
30 cm, kubík za 680 Kč. Dovezu i menší
množství. Tel. 776 015 814
*Prodám kvalitní seno uskladněné v papírových a jutových pytlích. Kulatý stůl
o průměru 90 cm, světlý buk. Foto zašlu.
Tel. 602 103 775
*Prodám kovadlinu 40 kg, cena dohodou. Brano na otevírání dveří za 500 Kč.
Topný žebřík 60 cm šířka x 132 cm výška,
za 1000 Kč. Tel. 774 59 59 81

KOUPÍM
*Koupím kvalitní housle. Nabídky prosím na tel. 608328900
* Koupím lištu a kosy na MFku. Tel.
608 328 900
*Koupím staré jízdní řády ČSD
a ČSAD, železničářské uniformy a jakékoliv věci týkající se železnice. Tel.
603 549 451
*Koupím zlaté a stříbrné mince šperky,
hodinky, diskrétnost zaručena. Respektuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti např.
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince,
pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel.
606 56 49 30
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty
a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické materiály. TEL.:
777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry apod.
TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhradní
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky a další
díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré filmové plakáty a jiné.
TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdoby
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou
pozůstalost.
TEL.:722
907
510
Tučně *Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.:
724 020 858
*Koupím staré, nepotřebné i poškozené věci, veškeré hračky KDN aj.,
různé vláčky MERKUR aj., starožitný a chromovaný nábytek a jiné zajímavosti do r. 1975, hodiny, hodinky,
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia,
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopisy,
plakáty, voj. výzbroj a výstroj, veterány
atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím Vaši celou sbírku (pozůstalost) mincí, bankovek, plakátů, pohlednic, knih, časopisů, obrazů, skla,
porcelánu, hraček, vláčků, autíček, angličáků, hodin, hodinek, LP desek, CD
a všeho možného, i na náhradní díly.
TEL.: 777 579 920

RŮZNÉ
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, VHS
a DV kazet, skenování negativů a diapozitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
* Nabízíme štěpkování dřevní hmoty,
kmenů a větví do průměru 16cm, přímo na místě. Tel.: 608264346
*Převedu záznamy z videokazet na flešku
nebo DVD, levně. Tel. 777 554 484.
*www.SexChat21.com - Erotický chat registrace je zdarma
*Nabízím řešení paranormálních (anomálních) aktivit v domech či bytech, včetně odvádění entit. Diskrétně. Vyhledám
geopatogenní zóny ZDARMA, za cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží,
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jednání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky 20-30
tis. Kč. Tel. 777 803 359

e-mail: echo@novinyecho.cz

Nabízíme

u malování pokojů
u pokládky podlah
u renovace střech,

oken a dveří
u hodinového
manžela

Tel:
602 108 395

Restaurace
U Slovana
Weyrova 2, Náchod

přijme

servírku
číšníka
Informace
na tel. 608 416 617

str.
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Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod
Přijmeme do svého kolektivu nového kolegu na pozici

Vedoucí střediska
veřejné zeleně
Požadavky:
ukončené středoškolské vzdělání nejlépe v oboru zahradnictví,
lesnictví, zemědělství. Poradí si s vedením většího kolektivu, min.
zkušenosti 3 roky, vlastní řidičský průkaz sk. B, rozumí si s PC,
je samostatný, aktivní a flexibilní.
Náplní práce bude organizace a řízení prací při údržbě veřejné
zeleně města, zpracování plánů údržby zeleně, cenových nabídek,
ekonomické řízení a pravidelné vyhodnocování střediska.
Nabízíme pracovní smlouvu na plný úvazek v jednosměnném
provozu, 5 týdnů dovolené, peněžitý příspěvek na stravování,
odborná školení, nástup možný ihned.

Kont. osoba – Denisa Chvátalová – 731 151 730,
email: chvatalova@tsnachod.cz

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

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

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka l panenky l kočárky

Bližší informace na telefonu 604 437 128
Do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY
na kasu, do provozu, točení zmrzliny.
Vhodné pro studenty i důchodce
Nástup je od dubna 2022
Více info na tel.: 731 457 620

608 103 810

nabytekvagner@atlas.cz
Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

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

TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858
Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

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

Tel. 602 103 775

Nabízím
veškeré zemní práce bagrem.
Třídění zeminy, demolice, vrtání sloupky
a patky, terénní úpravy, nádoby
na dešťovou vodu a jímky, odstraňování
pařezů a náletových dřevin.
Více informací na tel.774224446

Jsou zastupitelé Nového Města
nad Metují ve střetu zájmu?
Dovolím si reagovat na prohlášení vedení města na mé „údajně lživé“ výroky
ohledně zastupitelů, kteří jsou ve střetu
zájmu. Pan starosta na toto moje tvrzení
vyzval zastupitele, ať se přihlásí některý
z nich, který je ve střetu zájmu, a ten kdo
získal nějakou zakázku od města. Nepřihlásil se samozřejmě nikdo. Pro pana
starostu je to jasný důkaz o tom, že lžu.
Nepřihlásila se ani ta paní zastupitelka, co
její manžel získal již několikátou zakázku
od města i přesto, že se v našem městě
stejnou činností zabývají i další firmy.
Například u půlmilionové zakázky ho vyzvalo samotné vedení města, a jako zázrakem ji také vyhrál. To, že došlo v průběhu
volebního období k rapidní změně v chování této „řízené“ opoziční zastupitelky, si
musel všimnout snad každý, kdo sleduje
zasedání zastupitelstva města.
Další takovou zastupitelkou ve střetu
zájmu je dle mého názoru i paní Balcarová, ředitelka Městského střediska sociálních služeb (MSSS) OÁZA. Zřizovatelem střediska je město. Ve stejné situaci
je i ředitel Městského muzea pan Hladík.
Sám o sobě tvrdí, že je nejdéle sloužícím
zastupitelem, má hroší kůži, a jen tak ho
nic neurazí. Zřejmě ho neurazí ani ty
odměny, které za svou skvěle odvedenou
práci dostává. On jako ředitel příspěvkové organizace, stejně jako paní ředitelka
a zastupitelka paní Balcarová, každý rok
na zastupitelstvu hlasují o finančních
příspěvcích z rozpočtu města. Vlastně
navrhují a sami sobě schvalují výši financí pro organizace, ve kterých vykonávají
funkci ředitelů. Dle mého názoru jejich
jednání je střetem zájmu. Nejenom svým
měsíčním příjmem jsou jako ředitelé příspěvkových organizací závislí na vedení
města, ale ještě jako zastupitelé sami hlasují o výši financí z rozpočtu města. Tito
zastupitelé by měli dle mého názoru před
hlasováním oznámit, že jsou ve střetu zájmu a zříci se hlasování.
Domnívám se, že i pan zastupitel Vrátný,
zcela logicky projevil pochybnosti nad hlasováním některých zastupitelů a dotazoval
se, jestli hlasování těchto zastupitelů není
ve střetu zájmu? Pan starosta mu to skvě-

le vysvětlil. „Střet zájmu si řeší každý sám,
jak cítí“. Ovšem názor pana starosty bych
bral s velkou rezervou, protože jeho samotného při hlasování o navýšení jeho platu
a platu místostarosty, musel upozornit pan
místostarosta, že by si oni sami o navýšení
platu hlasovat neměli. Pan starosta na svou
obhajobu uvedl, že si to ani neuvědomil, že
hlasování pro jeho navýšení platu je jasný
střet zájmu. Jak by ho to mohlo také napadnout, když tak činí již řadu let a nikdo ho
na to neupozornil. A jak sám uvádí, každý
hlasuje tak, jak to sám cítí. V případě, že
tak sami zastupitelé neučiní, měl by je upozornit tajemník města.
Zcela opačný názor má náš pan tajemník a vedení města na pana zastupitele Miroslava Jarolímka. Pan Jarolímek
je dlouholetý pojišťovací makléř, který
žádal pana tajemníka o předložení dokumentů týkajících se pojištění, které
uzavřelo vedení města. Samozřejmě se se
zlou potázal, odmítl mu tyto dokumenty
předložit a dokonce byl nařčen ze střetu
zájmu. Na zastupitelstvu, při schvalování oficiálního vyjádření města ohledně
mých „údajných lživých“ článků, na tuto
situaci pan Jarolímek poukázal. Uvedl, že
tomu nerozumí. Na jedné straně je pan
Hofmann osočován, že lže, když uvádí,
že jsou někteří zastupitelé ve střetu zájmu.
A na straně druhé, jeho osobně osočuje
vedení města, že je ve střetu zájmu. Konstatoval také, že by si mělo vedení města
nejdříve zamést před svým prahem. A jak
jsem již v minulém článku uváděl, před
hlasováním oficiálního vyjádření a zřejmě
i jako nesouhlas s ním, zastupitelé za ODS
opustili jednací síň. Zazněl i návrh pana
radního Hylského, jestli by tedy nemělo
být ve vyjádření města zaneseno, že kromě pana Jarolímka není nikdo ze zastupitelů ve střetu zájmu.
Tak kdo je vlastně ve střetu zájmu? Je
to pan Jarolímek, který si dovolil požádat o předložení pojistné smlouvy, z které nemá žádný prospěch a pouze ji chtěl
z odborného hlediska posoudit? Nebo to
jsou ti druzí? Na to si bude muset odpovědět každý sám, jak to cítí. Můj názor již
znáte.
Miroslav Hofmann
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Krajské asistenční centrum
pomoci Ukrajině
V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové zahájilo počátkem
března provoz Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU).
V provozu je nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a sloužit bude primárně k příjmu a pomoci uprchlíkům z válkou zasažené
Ukrajiny.
„Centrum pomoci Ukrajině zabezpečuje prvotní administrativní kontakt
pro uprchlíky z Ukrajiny. Zajišťuje registraci, sjednání zdravotního pojištění, potřebných dokladů a další agendu. Zároveň centrum Ukrajincům zařídí
v případě potřeby umístění do dočasného ubytování,“ uvedl hejtman
Martin Červíček.
Registrace v KACPU čítá tyto
procesy: lustraci, vydání statutu
uprchlíka, sjednání pojištění, případně zajištění ubytování. Veškerou administrativu usnadňuje fakt,
že registrace probíhá na jednom
místě.

Rekonstrukce silnice třetí třídy mezi Náchodem a Jizbicí
Jako hejtmanovi mi samozřejmě záleží na vyváženosti investic do dopravní infrastruktury
ve všech oblastech našeho kraje.
Ale jako Náchoďák, mám k některým realizacím navíc velmi
osobní vztah. Jednou z nich
je i rekonstrukce komunikace
III/28526 mezi Jizbicí a Náchodem. Osobně jsem byl jejím denním uživatele řadu let a znám její
neuspokojivý stav ještě z let, kdy
jsem pracoval u policie. Proto

jsem již jako náměstek hejtmana s gescí pro dopravu a silniční
hospodářství slíbil opravu této
komunikace a tlačil na své kolegy i další odpovědné lidi, aby
připravili její plán.
Trvalo to dlouho, ale jsem
rád, že letos 25. dubna bude rekonstrukce zahájena a je jednou
z hlavních investic do krajských
dopravních staveb v tomto roce.
Provedena bude v rozsahu celkové rekonstrukce komunika-

ce III/28526 mezi Náchodem
a Jizbicí s výstavbou ploch pro
pěší podél této silnice v obcích
Jizbice, Lipí, Náchod a v návaznosti na to vzniknou i další stavební objekty, jimiž jsou mostní
objekt, objekty zdí, dešťové kanalizace a další doprovodné objekty. Stavba proběhne ve dvou
etapách, a to ve stavební sezóně
2022 a 2023. V roce 2022 bude
rekonstruován úsek stavby od
odbočky z ulice Bartoňova na
ulici Pod Vyhlídkou po odbočku
do ulice Pod Lipím. V roce 2022
bude provedena rekonstrukce
předmětné části komunikace,
výstavba propustků a mostního
objektu pod Lipím v tzv. „Škoďáku. Těší mne, že se nám podařilo
domluvit také s městem, a díky
tomu mohou být součástí této
stavby i koordinované související investice Města Náchod v podobě výstavby nových chodníků
a dešťové kanalizace kolem nové
zástavby na sídlišti SUN směřující k ulici Pod Rozkoší. V roce
2023 bude pak pokračováno
směrem od odbočky do ulice
Pod Lipím celým intravilánem
Lipí po začátek Jizbice.

Každodenní
neklid

Rekonstrukce bude probíhat
za úplné uzavírky. Oficiální objízdná trasa pro osobní, nákladní a BUS bude vedena přes Nový
Hrádek, rezidentům dotčeným
stavbou bude umožněno využívat místních komunikací směřujících na Lipí. Celkové náklady
kraje na tuto stavbu činí 83,2
milionů korun včetně DPH.
Martin Červíček,
hejtman Královéhradeckého
kraje a senátor
za volební obvod Náchod

Starší sbírka básní novoměstského autora Svetozára Barici
s názvem Každodenní neklid vyšla počátkem března na internetu
na adrese greenie.elist.sk/knihy/
kazdodenni-neklid. Současně byl
zveřejněn pořad Dotek veršem, kde
si můžete na adrese greenie.elist.
sk/blog.html poslechnout rozhovor redaktorky Českého rozhlasu
se Svetozárem Baricou a recitace tří
jeho básní Pavlem Soukupem.

Nová prodejna v Náchodě!
330 m2 prodejní plochy, prostorné parkoviště,
rozšířený sortiment – železářství, nářadí, dílna, zahrada…
Přijďte si nakoupit, nebo se třeba jen podívat.

Úschovna starých lásek

800 404 010
ECHO 215x64 mm 4B 2022 „Náchod prodejna“

Mám v koutku paměti
malinkou světničku.
Říkám jí
úschovna starých lásek.
Na to hezké
se přece nezapomíná.
Co já vím,
třeba jednou napíšu paměti.

