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28 000 výtisků

Lednové slevy
Galaxy A03S
Galaxy A12 128GB
Galaxy A52s 5G

2.999,- Kč
4.599,- Kč
9.999,- Kč

3.799,- Kč
4.999,- Kč
11.499,- Kč

Modely skladem na prodejnách!
Akce platí do 30.1.2022 nebo do vyprodání zásob.

DANIELA, výroba prac. oděvů
PŘIJME
DO PRACOVNÍHO POMĚRU

ŠVADLENU,
KREJČOVOU
• Do malého kolektivu
• Pracoviště v Náchodě
• Jednosměnný provoz
• Šití pracovních oděvů
• Nástup možný ihned

Informace na
tel. 602 138 218
phanus@odevydaniela.cz

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

Tel. 603 440 969

Dobrá paměť
– základ úspěchu
Kurz paměťových technik
a technik učení
pořádá ve dnech
22. - 23. ledna 2022
jazyková škola Gate Náchod
Dr. Lada Petránková
Informace a přihlášky:
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
nebo tel. 603 440 969 (nejlépe SMS)

Nejkrásnější vánoční dárek pro Náchod

Zástěry jak z první republiky
Při pohledu na zástěry a chňapky paní Čapkové z Jaroměře na vás
ihned dýchne kouzlo první republiky. Výrobky jsou z přírodních materiálů a 100% bavlny. Za jejich výrobou stojí hodiny práce, letité zkušenosti a nadšení. Nyní Jana Čapková představuje zbrusu novou kolekci
slušivých zástěr, které se budou hodit nejedné hospodyňce třeba během
tradičního pečení vánočního cukroví. Brzy k nim přibydou také stylové
chňapky ve tvaru srdíčka.

Slavnostním setkáním a podpisem
smluv uzavřeli v úterý 21. 12. 2021
nákup areálu starých lázní v Bělovsi
starosta Náchoda Jan Birke a předseda
představenstva společnosti Priessnitzovy léčebné lázně, a.s., Michal Gaube.
Podpisu kupních smluv, které schválilo
Zastupitelstvo města Náchoda 15. 11.
2021, byli v obřadní síni náchodské radnice přítomni také místostarostové –
Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer, radní Jan Falta a Ladislav
Tichý a vedoucí odboru správy majetku a financování MěÚ Náchod Jana
Majerová. Za prodávajícího, Priessnitzovy léčebné lázně, a.s., pak ředitel
společnosti, Roman Provazník. Tímto
byla oficiálně dokončena významná
transakce, která je historickým milníkem nejen pro Náchod, ale celý region.
Současně se tak stává tím největším letošním vánočním dárkem a poselstvím
pro obyvatele Náchoda, že obnova lázeňství v našem městě v roce 2022 bude
pokračovat. „Město Náchod se poprvé
v historii stává 100% vlastníkem lázeňského území včetně jeho zdrojů a nic
nebrání tomu, aby obnovilo jeho zašlou

slávu. Je to velká příležitost, nechceme
ji promarnit a náš tým ji určitě využije
ve prospěch všech občanů a celého regionu,“ upřesnil po podpisu starosta Jan
Birke. Nedílnou součástí je i podpis dohody o spolupráci při obnově a rozvoji
Lázní Běloves s původním vlastníkem,
který je významným poskytovatelem
lázeňské péče v České republice. „V posledních letech prochází lázeňství velmi

složitým obdobím z důvodu omezení
provozu, ale už dnes je jisté, že bude nezbytnou pomocí při léčbě různých obtíží
postcovidových pacientů. Proto jsme připraveni se i nadále na rozvoji lázeňství
v Náchodě aktivně podílet a nabídnout
dlouholeté zkušenosti v oboru,“ potvrdil
zájem o další spolupráci Michal Gaube,
předseda představenstva společnosti
Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.

ECHO
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VZPOMÍNKA
Cokoliv jsme na Tobě milovali a co jsme na Tobě
obdivovali, trvá v myslích nás všech dál ...

Dne 10. ledna 2022 uplynou dva dlouhé smutné
roky od úmrtí mé partnerky

paní Ireny Heinzelové.
Chybíš mi
partner František

VZPOMÍNKA
Dne 7. 1. 2022 uplynul smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil

pan Jiří Černohlávek
Kdo jste ho znali a měli ho rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínáme, manželka a dcery s rodinami.

Tichá vzpomínka
7. leden zůstane navždy bolestným výročím,
kdy před 50 lety navždy odešla
naše milovaná maminka

paní Ludmila Popovičová z Vrchovin.
Vzpomeňte s námi.
Za rodinu dcera Eva

vzpomínKA
Dne 4. 1. 2022 uplynulo 10 let,
co nás navždy opustila

paní Drahoslava Bašková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomíná manžel,
dcera a syn s rodinami.

VZPOMÍNka
Léta běží, ale ty stále chybíš.
Dne 9. 1. 2022 uplyne již 6 smutných let od úmrtí
naší drahé maminky a babičky

paní MARIE MARŠÍKOVÉ z Náchoda.
Dne 13. 1. 2022 by oslavila 82. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají
a nikdy nezapomenou dcery s rodinami.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel. 602 103 775

Poděkování

Krajský úřad má nového ředitele

Velké poděkování personálu
MSSS Oáza v Novém Městě nad
Metují za starostlivost a vzornou
péči o naši maminku paní Zdeňku
Těšíkovou. Velmi oceňujeme lidský
přístup při posledních dnech života
naší maminky. Děkují dcery Zuzana Suchánková a Milena Černá
s rodinami.

Novým ředitelem Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje byl jmenován Miroslav Vrba. Na pozici vystřídal
odcházející ředitelku Ivanu Křečkovou, která úřad vedla od zřízení krajů
v roce 2000. Miroslav Vrba na krajském úřadu působí 21 let, v minulosti
jako vedoucí organizačního a právního
odboru.
„V rámci všech posuzovaných kritérií
vzešel na post ředitele Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje jako nejvhodnější kandidát Miroslav Vrba. Těší mne,
že se tak nejenom naplnilo moje malé
přání, aby tuto funkci získal někdo, pro
nějž není prostředí úřadu cizí a zná
jeho mechanismy. Jsem ale také přesvědčen, že lze předpokládat, že v kombinaci se svou doposud prokazovanou
odpovědností i odbornou kompetencí
bude Miroslav Vrba schopen naplnit
všechna očekávání, která s sebou výkon
této funkce přináší,“ vyzdvihl hejtman
Martin Červíček.

Naše galerie
– Malé věci,
velké věci
Vernisáž 13. ročníku výtvarné
soutěže pro občany Náchodska spojená s vyhlášením výsledků soutěže
a oceněním vítězů se koná v pátek
21. ledna v 17 hodin v Galerii výtvarného umění na náchodském
zámku.

Dne 30. 12. 2021 uplynul rok, kdy nás navždy opustil

pan Jiří Krulich z Náchoda.
Stále vzpomíná
manželka, děti, vnoučata a pravnoučata

vzpomínka

Reakce na Oficiální stanovisko města
Reakce na oficiální stanovisko města, které je zveřejněné na webových
stránkách města Nového Města nad
Metují.
Vedení města již dříve avizovalo, že
se ohradí vůči lživým článkům, které
uveřejňuji v novinách ECHO, a vyvrátí má tvrzení. Tak se také 11. 11.
2021 stalo. Z mého pohledu se jedná
o stanovisko, ve kterém opět nenacházím žádný důkaz o tom, že by byla
má tvrzení v uveřejněných článcích
ECHA lživá.
Vedení města tvrdí, že v posledních měsících intenzita mých útoků
vzrostla takovým způsobem, že nezaujatý pozorovatel může snadno nabýt dojmu, že se na Městském úřadu
v Novém Městě nad Metují děje něco
nekalého. Já osobně tvrdím, že občané, kteří se zajímají o dění v našem

městě, mají otevřené oči i zkušenosti s vedením města, došli již dávno
k závěru, že se zde nekalosti dějí.
Ve svém stanovisku vedení města
uvádí, že je zbytečné se vyjadřovat ke všem nepravdám, které byly
v poslední době v novinách ECHO
uveřejněny a uvádí jeden z příkladů.
Na tomto příkladě se snaží vedení města prezentovat jednu z mých
lživých informací. Cituji: Nejedná
se o první útok na tohoto pracovníka
(Adama Balcara). Již v minulosti ho
obvinil pan Šrámek, což pan Hofmann
ve svém článku nezapomněl zmínit.
Zároveň připojil zcela překroucené
závěry policie a státního zastupitelství, když uvedl, že ve věci trestního
oznámení ze strany pana Mgr. Balcara
na pana Šrámka pro pomluvu, dala
Policie ČR za pravdu panu Šrámko-

Tichá vzpomínka
Ing. Josef Ulrich
z Dobrušky.
Dne 12. ledna 2022 zároveň uplyne
15 let, kdy nás navždy opustil.
Dne 3. ledna 2022 by oslavila 95. narozeniny paní Marie

Ulrichová.

Kdo jste je znali a měli je rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Věra s rodinou

Vzpomínka

Dne 13. 1. 2022 by se dožil 80 let

pan Jaroslav Cvrček

Ján BERACKO z Náchoda.

a 6. 2. 2022 uplyne 12 let,
kdy nás navždy opustil.

Těžké je žít, když jsi odešel,
ještě těžší je, že se nevrátíš.
Vzpomíná přítelkyně Eva
děti s rodinami a kamarádi

Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou

Současná ředitelka krajského úřadu Ivana Křečková na pozici skončila
na konci roku 2021. Z pozice odchází
na základě vlastního rozhodnutí. Ivana Křečková působila ve vedení úřadu
od doby jeho vzniku, kdy se kraje postupně přetvářely z okresních úřadů.

Mimořádná prohlídka broumovského kláštera proběhne 15. a 29.
ledna 2022 v 10 hodin. Nenechte si
ujít jedinečnou příležitost nahlédnout do míst místního kláštera,
která jsou běžně nepřístupná. Při
těchto prohlídkách Vám ukážou
nejen historickou část kláštera, ale
také sklepní prostory, nově opravené Opatské sály, ubytování v mnišských celách či nádhernou půdu.
(Foto: broumovsko.cz)

Dne 6.1.2022 uplynul rok, kdy nás opustil pan

z Dolní Radechové
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Klášterem
od sklepa po půdu

Dne 17. ledna 2022 by oslavil
90. narozeniny pan

Vzpomínka

str.

vi, neboť případ odložila pro nedostatek důvodů pro zahájení trestního
řízení. Z toho pan Hofmann vyvodil,
že policie „prokázala“, že tvrzení
pana Šrámka se zakládají na pravdě.“
Vážení občané a čtenáři, vedení města
se svým stanoviskem snaží úmyslně
překrucovat mé vyjádření, kdy pravda/lež vypadá skoro stejně. Pro Vaši
informaci cituji znění mého příspěvku v novinách Echo: „Proč se policie
a státní zastupitelství pana Balcara
nezastalo? Bude to zřejmě tím, že tyto
informace se zakládají na pravdě.“
Je to můj názor a v žádném případě
to neznamená, že je to prokázáno,
jak je překrucováno v oficiálním stanovisku města. Význam slova zřejmě je neurčitý, jinými slovy možná,
asi. Opačný význam by mělo slovo
zřejmé, které jsem ovšem nepoužil. Prostě zřejmě a zřejmé, všechno
jedno. Stejně jako hodinky a holinky je jedno, obojí se natahuje.
Takto krásně a zcela záměrně to autorka oficiálního stanoviska města
Michaela Mináriková překroutila. Já
osobně se domnívám, že se pod tento nic neříkající rádoby důkaz styděl
i sám pan starosta podepsat a proto se
stala autorkou paní Mináriková. Ale
ať je to tak, nebo tak, je to oficiální
stanovisko města, které schválilo zastupitelstvo města. Ovšem ne všichni
zastupitelé byli s tímto stanoviskem
srozuměni a zřejmě na protest před
hlasováním odešli z jednací síně. Byli
to tři zastupitelé za ODS, kdy v průběhu projednávání tohoto bodu zaznělo z jejich řad vyjádření, že by si
mělo vedení města nejdříve zamést
před svým prahem. Celá tato skutečnost, pouze ukazuje na jaké úrovni
dnešní vedení města je. O nařčení ze
strany pana starosty ohledně mého
lživého výroku o zastupitelích ve střetu zájmu, se budu věnovat v některém
dalším článku.
Miroslav Hofmann

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

str.

Tel. 602 103 775
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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
kuchař/kuchařka
Nabízíme Vám:
l práci na částečný úvazek
l dobré platové ohodnocení
l práci v příjemném prostředí
l práci mezi lidmi

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

Nástup: od ledna 2022 nebo dle domluvy
Kontaktní osoba: Jiří Škoda, tel.: +420 773 585 555, skodajiri@email.cz

Zlatá
Sára Hlušková
Rychlobruslařka Sára Hlušková
z klubu BK Náchod vybojovala zlatou
medaili na mistrovství České republiky
(MČR) na dlouhé dráze. Ve dnech 18.
- 19. 12. 2021 se v polském Tomaszóv
Mazowiecki konalo mistrovství České
Republiky v rychlobruslení na dlouhé
dráze ve čtyřboji. V juniorkách do 15
let si na tratích 500 m, 1000 m, 1500 m
a 3000 m vedla nejlépe Sára Hlušková z klubu BK Náchod. Pro všechny
bylo její vítězství velkým překvapením,
protože startovala na MČR poprvé.
Na 1000 m a 1500 m zvítězila a na 500 m
a 3000 m skončila těsně druhá. Vyzdvihnout je potřeba závod na 1500 m, který
suverénně vyhrála o 9,5 s a tím si získala
bodový náskok před svými soupeřkami.
Oldřich Žďárek

NĚMČINA
ANGLIČTINA

Úklid sněhu
Vyhrnování, solení
Tel. 724 173 560

Tel. 603 440 969 (NJ)

Tel. 774 374 784 (AJ)

výuka
překlady
tlumočení

VELKÉ POŘÍČÍ
Na vlnách vzdálené i blízké historie
V prosinci loňského roku vyšla kniha o Velkém Poříčí. Jak sám název uvádí,
autoři se snažili zmapovat historii obce od samých počátků až po současnost.
Kniha je plnobarevná o rozměrech 215 x 305 mm s rozsahem 248 stran. Prodejní cena 499 Kč. K prodeji je na podatelně úřadu a v knihovně ve Velkém Poříčí.

Tradiční silvestrovský křest začínajících otužilců a loučení se starým rokem proběhlo v odpoledních hodinách
31. prosince 2021 v řece Metuji na Denisově nábřeží v Náchodě. Desítky otužilců, z nichž mnozí byli v různých „karnevalových“ maskách, si tak mohli vyzkoušet svoji celoroční přípravu v chladných vodách Metuje. Každý nový odvážlivec, který se smočil do ledové vody, obdržel také památeční křestní list. Akci pořádal sportovní klub dálkového
Foto: Josef Pepa Voltr
a zimního plavání Výtahy Náchod – Metujští tygři. 					

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

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě
drátěného programu, ve skladu,
v logistice, v práškové lakovně
• Práce ve dvousměnném provozu

• Samostatnost,
zodpovědnost, přesnost,
manuální zručnost
• Odpovídající vzdělání

• Výborné platové
podmínky
• Práce ve stabilním
a slušném kolektivu

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

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

ECHO

www.novinyecho.cz

str.

facebook: Echo - noviny náchodského regionu

Náchodské házenkářky jsou na druhém místě
V sobotu 10. 12. uplynulého roku
náchodské házenkářky v domácím
prostředí odehrály důležité utkání
Středočeské ligy mladších dorostenek s týmem z Rokycan a vyhrály
v poměru 28:20. Důležitosti zápasu odpovídala i hra obou družstev
na začátku. Byla nervózní, plná
technických chyb a nepřesností.
Tomu odpovídalo i skóre, kdy po 20
minutách hry bylo nerozhodné 5:5.
Po následujícím vybrání oddechového času domácího družstva se
hra z naší strany zpřesnila a během
10 minut děvčata odskočila na poločasových 12:6.
V druhém poločase jsme skóre
dokázali navýšit až na rozdíl 11 branek, kdy soupeřky pouze v závěru
kosmeticky upravily na konečných
28:20. Sympatický soupeř se prezentoval rychlou házenou, v některých fázích utkání nás dokázal
přehrát i v postupném útoku, neboť

jsme v tomto utkání zaznamenali
více výpadků v naší obrané činnosti, než kdykoliv předtím. Tyto chyby
však často uhasila naše brankářka,
která dokázala v utkání zlikvidovat
tři nařízené sedmimetrové hody.
Do nového roku tak naše doros-

tenky vykročí z druhého místa
tabulky. Popravdě, tento dílčí
úspěch jsme na počátku sezony nečekali, a děvčata zaslouží pochvalu
za svoje úsilí při trénincích, čemuž
de facto odpovídá i již zmíněné
pořadí.
Trenér Jan Kosinka

S prvním sněhem nás navštívil
Mikuláš, čert a anděl. V každé třídě si s žáky popovídali o drobných
prohřešcích i o tom, co se dětem
za rok podařilo. Anděl rozdal krásné balíčky a čert trochu brambor.
Hned v dalším týdnu proběhly tradiční vánoční dílny, ale tentokrát,
bohužel, bez šikovných rukou rodičů. Přesto se nám dařilo a na vánoční výstavě bylo co obdivovat.
Každý čtvrtek jezdí naše škola
do plaveckého bazénu. Děti jsou
rozděleny podle plavecké zdatnosti
a plavčíci se věnují každé skupince zvlášť. Kromě zdravého pohybu v bazénu si děti užívají pobyt
na čerstvém vzduchu v odpolední
družině. Díky letošní sněhové nadílce mohou trávit čas na kopci,
kde rády bobují a dovádějí. V novém roce, pokud situace dovolí,
čeká zájemce akce rodičů, pobyt
na horách s lyžováním. Všechny
přihlášené děti se už moc těší, ať
už zdatní lyžaři nebo ti, kteří budou na lyžích stát poprvé.

MV č.34/2016 Sb.
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Děti byly asi hodné, čert si žádné nevzal
Pro budoucí prvňáčky, kteří
k nám přijdou v novém roce k zápisu, plánujeme pravidelná setkání
ve škole. Hlavním cílem naší „Školičky“ je připravit předškoláka co
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nejlépe do školy, seznámit se s prostředím a poznat nové kamarády
a paní učitelky.
Kolektiv
EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd 1
Kraj má v plánu vybudovat
ZŠ Pavlišovská - Babí
ve Hvězdárně v Úpici návštěvnické a odborné astronomické centrum na pozorování Slunce. Radní
Královéhradeckého kraje schválili
podání žádosti o dotaci v rámci výzvy ministerstva pro místní
rozvoj na podporu cestovního ruchu. Celkové náklady dosáhnou
na 3,5 milionu korun.
„Naším záměrem je zrekonstruovat Sluneční dům, ve kterém
donedávna probíhala soustavná
pozorování Slunce. Chceme tak
vytvořit moderní návštěvnické
a odborné centrum. Tím, že shromáždíme většinu astronomických
pozorovacích výstupů a dat do jednoho místa, přilákáme více odborníků a zájemců o tuto problematiku a zatraktivníme návštěvnické
programy jak pro dospělé, tak děti.
Každý návštěvník hvězdárny může
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www.expresscash.cz

775 710 521

Pozorování Slunce bude atraktivnější

03.10.2019 14:10:38

vidět skutečný vědecký výzkum,“
řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná
za oblast kultury a cestovního ruchu.

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

Připravujeme nové výrobní linky

Modernizujeme
Rosteme
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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

ECHO
BYTY
*Pronajmu dlouh. Byt 1+1 v os.
vl., 33m2, v přízemí v NA-Bělovsi,
Kladská 117, plast. okna, zateplení,
park u domu, náj. 5.000Kč +voda
1000,- +el. +plyn +kauce, volný 2/22
Tel.608 903 050
*Pronajmu zrekonstruovaný byt
2+kk v Náchodě ulice Běloveská. Nájem 8900,-Kč + energie. Vratná kauce 3měsíční nájem. Tel.774 224 446
*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
*Pronajmu 2+1 ve Studnici, obchod,
škola, pošta v místě. Povinná kauce,
tel. 608 86 98 85

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

Ing. Martin Tichý
776 622 777

www.realitytichy.cz

*Pronájem bytu 2+1 v Náchodě. Tel.
737 740 382
*Pronajmu od 1. července malý
rodinný domek na vesnici se
zahradou, možnost pro psa. V okolí
Hronova. Kontakt tlf. 605 285 792
*Pronajmu byt 3+1 (89 m2),
po rekonstrukci. Náchod-Běloves.
Klidná část Karlův kopec. Nájem
11500Kč + energie a fond. Kauce
25000 Kč. Tel:731 379 267
*Pronajmu v rodinném dvojdomku
3+1, v Náchodě v Třešinkách. 8 tis.
nájem, 8 tis. inkaso, 10 tis. vratná kauce. Tel.: 774 407 168, volat po 18. hod.
*Pronajmu 1+kk po rekonstrukci,
ul. Pražská v Náchodě, pouze slušným lidem. Více na tel. 777 828 428.
*Pronajmu byt 1+1 v Hronově. Tel.
608 110 041
* Pronajmu byt 2+1 velký 96 m
čtverečných v Hronově. Tel. č.
736 537 033
*Pronajmu byt 3+1 v Náchodě, ul.
Pražská po celkové rekonstrukci,
klimatizovaný. Nájem 10000,-Kč +
energie. Tel. 777 73 88 77

www.novinyecho.cz
NEMOVITOSTI
*Prodám rodinný dům s malou zahradou a garáží po větší rekonstrukci v obci Lipí. Cena 4 900 000,-Kč.
Tel. 604 505 605 nejprve sms! Nevolat RK.
*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

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
*Prodám sypané štípané smrkové dřevo 30 cm, kubík za 680 Kč.
Dovezu i menší množství. Tel.
776 015 814
*Prodám kvalitní seno v papírových pytlích. Tel. 602 103 775
*Prodám malé balíky sena
70/50cm/18kg 120Kč/ks, rovnané
štípané dřevo 1m3 1000Kč, možnost
dopravy. Tel. 776049577

KOUPÍM
*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,

e-mail: echo@novinyecho.cz
staré fotografie, reklamní fotografické materiály. TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené
hračky, kočárky, panenky, autíčka,
hry apod. TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhradní díly na hodinky PRIM
- pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky a další díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré filmové plakáty
a jiné. TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční
ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722
907 510
*Koupím starý nábytek i celou pozůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice a známky. TEL.:
724 020 858
*Koupím staré, nepotřebné
i poškozené věci, veškeré hračky
KDN aj., různé vláčky MERKUR
aj., starožitný a chromovaný nábytek a jiné zajímavosti do r.
1975, hodiny, hodinky, hudební
nástroje, fotoaparáty, rádia, sklo,
porcelán, obrazy, knihy, časopisy,
plakáty, voj. výzbroj a výstroj, veterány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím vše s hodinářskou tématikou: hodinky, hodiny, budíky, propagační materiály, knihy,
plakáty, různé součástky i díly,
např. od fy PRIM a dalších značek. TEL.: 777 579 920

RŮZNÉ
*Digitalizace. Převod 8mm filmů,
VHS a DV kazet, skenování negativů a diapozitivů. Kvalitně. Tel.
606 629 767
*Jsem sběratel a koupím autodráhy Ites, Gonio, Faro i samotná autíčka. Děkuji za vaše nabídky. Tel.
739 231 783
*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
*Nabízím pomoc a řešení při
Vašich problémech v oblasti
zdraví, psychiky, vztahů, práce, rodiny. www.petrmichael.cz 773/495 394
*Přijmeme muže, ženy i seniory
na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky 20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359

AUTO - MOTO
*Prodám PEUGEOT 207 5idvéř.,
černá metal., r.v. 2009, 1,4 16i ventil, 144000 km najeto, airbagy, klima, ABS, el. okna, pěkný stav, cena
64.000 Kč. Tel. 777 708 548

q Ani poslední den v roce nezahálí atleti a atletky z tréninkové skupiny
Jiřího Vondřejce z Náchoda a zúčastnili se Sivestrovského běhu.

Přihlašte svou dřevěnou stavbu
Nadace dřevo pro život zahájila
přihlašování do prestižní oborové soutěže Dřevěná stavba roku.
Už dvanáctým rokem představuje
široké veřejnosti díla těch, kteří
umí doslova kouzlit se dřevem
a vytváří dřevěné stavby šetrné
k přírodě. I letos je pro soutěžící
připraveno 6 soutěžních kategorií, do kterých mohou přihlásit
realizace nebo návrhy různých
typů dřevěných staveb, jako jsou
rodinné domy, sruby, konstruk-

ce, dětská hřiště, rozhledny či
dřevěné interiéry.
Přihlašování do 12. ročníku soutěže Dřevěná stavba roku probíhá
do 28. února 2022 na webových
stránkách soutěže. Soutěžící, kteří
se přihlásí do 31. ledna navíc získají
20% slevu z registračního poplatku.
V březnu bude pro soutěžní díla
hlasovat odborná porota i široká
veřejnost. Na konci dubna pak proběhne slavnostní vyhlášení letošních vítězů a jejich projektů.

Přivýdělek

novin ECHO pro roznášku
v České Skalici – centrum.
Vhodné pro studenty, důchodce,
ženy na MD apod. Možnost souběhu
s jinou roznáškou.
Více info na tel. 602 103 775
nebo e-mail echo@novinyecho.cz

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

Hledáme
distributory
pro roznos letáků
v těchto lokalitách:

Babí, Malé Poříčí, Velké
Poříčí, Hronov
Nové Město, František,
Kaštánky, Česká Skalice
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

HUDBA NA VAŠI OSLAVU
klávesy / zpěv

Volné termíny poptávejte
na mojeakce@email.cz
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
www.opravyokendveri.cz

PLAKÁTY * LETÁKY * VIZITKY * BANNERY * WEBOVKY
Vše za příznivé ceny

levnygrafik@seznam.cz

Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.

5

Pedikúra
k vám domů

Hledáme spolehlivého distributora

TVORBA GRAFIKY NA MÍRU

Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

str.

Tel. 602 103 775

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689

R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 59,-Kč (i na stravenky)
Rozvoz zdarma
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Ů

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

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka l panenky l kočárky

608 103 810

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

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

z
po

ů s ta lo s t

veteš
nábytek

koupím - zlikviduju
vyklidím půdu, sklep, dům

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10

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

SLEVA

20%
Pro rodiny
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój

tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 31. 3. 2022

ECHO

www.novinyecho.cz

str.

Tel. 602 103 775
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Dobrá paměť – podmínka zdravého
a úspěšného života

Jaroměřské kalendáře
Počátkem prosince 2021 vydala
jaroměřská výtvarnice Markéta
Škopková pozoruhodný kalendář
40 barevných pohlednic svého otce
akademického malíře Jiřího Škopka
tentokráte s názvem „KLADSKÉ
POMEZÍ 2022“ s reprodukcemi
malebných barevných pohlednic
z oblasti Kladského pomezí, Orlických hor, Podkrkonoší, Dobrušska,
Jaroměřska, Náchodska a Rychnovska. Pohledy zachycují krajinu
a pozoruhodné památky regionů
v proměnách roku.
Městský úřad Jaroměř vydal v polovině prosince kalendář „Filmo-

vá Jaroměř 2022“, který obsahuje
celkem 13 žánrových záběrů velkých barevných fotografií z filmů
natočených v Jaroměři, zejména
pak v bývalém pevnostním Josefově. Historická dvojměstí lákají filmaře svou starobylostí a filmovou
fotogeničností především do areálů
a historických zákoutí k zajímavým
exteriérům pro hrané filmy české
i zahraniční, jichž bylo v posledních desetiletích natočeno více jak
35 včetně televizních seriálů.
Oba kalendáře jsou ke koupi
v Turistickém informačním centru
v Jaroměři na náměstí.

Dannyho kavárna v Beránku projde
rekonstrukcí
Na začátek nového roku 2022
máme dobrou zprávu. Město Náchod vyčlenilo finanční prostředky
na rekonstrukci Dannyho kavárny v budově Městského divadla dr.
J. Čížka. Prostory kavárny čeká nová
výmalba, oprava tapet a celková výměna podlahové krytiny. S tím ale
souvisí uzavření provozu restaurace
i kavárny na nezbytně nutnou dobu.
Naposledy bylo otevřeno 1. 1.
2022 a do 12. ledna 2022 bude probíhat rekonstrukce a současně pravidelná údržba a sanitární úklid.

Po tuto dobu se musíme obejít bez
služeb personálu kavárny a restaurace, který se už nyní těší na vaši
návštěvu po znovuotevření!

Na Náchodsku
si ještě počkáme
České dráhy objednaly od skupiny
Škoda Transportation dalších 31 třívozových elektrických jednotek z rodiny
RegioPanter. Nové soupravy zamíří také
do Královéhradeckého kraje. Nabídnou
bezbariérové cestování, palubní Wi-Fi
síť a další služby, které cestující v současných vlacích očekávají. České dráhy budou zajišťovat osobní železniční dopravu v Královéhradeckém kraji v dalších
deseti letech. Nová smlouva začala platit
s prosincovou změnou jízdních řádů.
„Novou smlouvou jsme zachovali stávající rozsah veřejné dopravy a zároveň
stanovili závazné standardy cestování.
V rámci trvání nové smlouvy budou
nasazeny čtyři desítky nových nízkopodlažních vlaků. Omlazením tak projde až
70 % všech vlaků nasazených v Královéhradeckém kraji. Aktuálním nákupem se
potvrzuje závazek dopravce, že od roku
2024 nasadí v našem kraji nové,“ říká
hejtman Martin Červíček.
Jednotky z aktuální objednávky
budou dodány v roce 2024. V našem
regionu budou zajišťovat přepravu
na trase z Hradce Králové do Svobody
nad Úpou a Broumova. V roce 2026 začne jezdit sedm motorových jednotek
na trase Náchod – Týniště nad Orlicí –
Choceň a Starkoč – Broumov.

V posledních letech se pozornost
vědců i laiků stále více obrací k tématu
paměti. Dobrá paměť však byla vysoce
ceněna již ve starověku, což dokládá
řada dochovaných citátů i přísloví. Například jedno latinské přísloví praví, že
„paměť je nejpotřebnějším statkem života“. Řecký filozof Aristoteles tvrdil, že
„paměť je písařem duše“. Určitě budeme
souhlasit s římským řečníkem, advokátem a učitelem rétoriky Quintilianem,
který již před dvěma tisíci lety prohlásil, že „veškeré učení se opírá především
o paměť, učíme se zbytečně, jestliže nám
vymizí z paměti, co se naučíme. Někteří
lidé věřili, že je darem přírody a ničím
jiným, avšak ona se zvětšuje pěstováním, tak jako všechno ostatní. Můžeme
dokonce říci, že se nic tak nezvětšuje,
věnuje-li se tomu péče, a nic tak nehyne,
je-li to zanedbáváno, jako paměť.“ Quintilianus nepochybně věděl, o čem mluví. Jeho výkon paměti byl v tehdejším
Římě legendární.

Další informace:
https://kurzy-dobra-pamet.estranky.cz

PF 2022
Pravidelná setkání příznivců občanského hnutí
- každé první úterý v měsíci od 18 hodin
- kavárna REDUTA v Náchodě

Svetozár Barica - Má Odysea
Svetozár Barica z Nového Města nad
Metují vydal v elektronické podobě další
sbírku básní s názvem Má Odysea, která
je o lásce k člověku, ke všemu krásnému
kolem nás, na co lidé často zapomínají.
Přitom krása lidského těla je inspirací
pro vztahy mezi mužem a ženou, mezi
lidmi obecně. Publikace je doplněna decentními fotografiemi ženských aktů.
Svetozár Barica je milovníkem poezie, psychologie, filosofie, což se snaží
vyjádřit ve svých básních. Zároveň miluje vše krásné, krásné lidi, a to vše jej
inspiruje k psaní poezie. Píše od svých
jedenácti let. Sbírku básní si můžete stáhnout zdarma ve formátu PDF
na stránkách greene.elist.sk/kniha/ma-odysea

Výzkumu mozku a paměti se
v posledních dvou dekádách věnuje
celá řada vynikajících vědců. V oboru
neurověd byly uděleny Nobelovy ceny
za cenné objevy. Přesto ještě zbývá
mnoho nevysvětlených jevů. Víme, že
něco funguje, ale zatím nevíme proč.
To nám však nebrání v tom, abychom
nevyužívali ke svému prospěchu i potěšení techniky, které výrazně zvýší výkon
naší paměti a současně dokáží posílit
i tu přirozenou. Výrazně nám to usnadní náš profesní i soukromý život, zlepší studijní výsledky a posílí dnes tolik
žádané sociální kompetence. A ještě se
u toho skvěle pobavíme.
Přijďte se přesvědčit sami na
seminář
paměťových
technik
a technik učení do školy GATE Náchod. Nejbližší termín je o víkendu
22. a 23. ledna 2022.

Naděje
Blízká setkání
Letmých pohledů
Nesmělé doteky
Zjizvených niter
Asi jsem to já
Asi jsi to ty
Tak vyšlu myšlenku
Vstříc tobě
Pokud jsi to ty
Má naděje

