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Vymyšleno: Budeme vyčkávat!

Do Chile 
za výzkumem

Hronovský 
skřivánek

Zahrada Boženy 
Němcové 

Nové Město nad Metují.  Píše se rok 2024. Na  křižovatce u  Papežů je ruš-
no. Kamiony od  Kvasin odbočují k  Jaroměři. Je to nejkratší cesta k  dálnici. 
Celý Krčín od Žižkova náměstí až po Nahořanskou ulici sužuje stále vyšší hluk 
od tranzitní dopravy.  Přes historické Husovo náměstí se nesmí jezdit, a proto 
stejnou trasou okolo krčínské školy jezdí i doprava do hor.    
   Vraťme se do současnosti. Majitelé polí při výjezdu k Černčicům se radují. 
Obchod se zdařil. Územní plán byl schválen a pozemky, které změnil na staveb-
ní, mají hodnotu mnoha milionů. Má to ještě jeden háček. Občané v referendu 
chtějí tudy vést jižní obchvat, který by v budoucnu vyvedl tranzit z dopravně 
přetíženého Krčína.  Vžíjme se ale do  pocitů aktérů obchodu. Potřebují čas 
k povolení staveb, prodeji parcel a podělení zúčastněných. Výsledek referenda 
se musí oddálit!  Potom budou pozemky zastavěné a se souhlasem sousedních 
obcí ke  stavbě obchvatu na  jejich katastrech se počítat nedá. Obchvat bude 
mrtvý. Jiná varianta neexistuje.
   Zmocněnec pro referendum Václav Zilvar vyzval Zastupitelstvo města k pl-
nění výsledku referenda, které by mělo  „...prosazovat v  městských ...doku-
mentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu...“  
Vedení města si na „správný“ postup najalo externí právníky. Ti za nemalé pe-
níze vymysleli taktiku, nad kterou zúčastněným srdce jásá: Budeme vyčkávat! 
Obchvat se bude prosazovat jen v dokumentech krajských. A proč?  Krajský 

Dětské pěvecké sborečky z mateřských 
škol náchodského okresu opět rozezpí-
vají Jiráskovo divadlo v  Hronově 23. 
května od 16 hodin. Součástí přehlídky 
bude i výtvarná výstava dětí MŠ Velké 
Poříčí a  MŠ Hronov s  názvem „CUK-
RÁRNA U TŘÍ VČELEK“.  Předprodej 
vstupenek probíhá online na www.kul-
turahronov.cz a  v  Informačních cent-
rech Hronov, Česká Skalice, Červený 
Kostelec, Náchod a  Nové Město nad 
Metují. Počet míst je omezen, doporu-
čujeme zakoupit vstupenky v předpro-
deji. V případě vyprodané kapacity bě-
hem předprodeje, nebudou již na místě 
vstupenky k dispozici.

Přátelé Zahrady Boženy Němcové 
a Městské kulturní středisko v Červe-
ném Kostelci zvou na  oslavu celore-
publikového festivalu Víkend otevře-
ných zahrad do  zahrady za  Domkem 
Boženy Němcové v  neděli 9. června. 
Piknikové odpoledne zahájí v  15 h 
koncert Štěpánova kvarteta. Přímo 
v  zahradě (v  případě příznivého po-
časí) vystaví svá díla několik výtvarnic 
z  Červeného Kostelce a  okolí: Petra 
Brandová Viková, Markéta Zlesáková, 
Radka Giuliano Šimková, Pavla Kej-
zlarová, Zuzana Paterová Viková a An-
drea Vojtěchová.

„Chile je velmi rozmanitá země. 
Z hlavního města Santiaga je to coby 
kamenem dohodil jak k Tichému oce-
ánu na  jedné straně, tak k  velehor-
skému pásmu And na straně druhé. 
Když se ale budete chtít vydat po sto-
pách německých komunit směrem 
na jih, za jejich architekturou, která 
Vám bude připadat, že jste jen pár 
kilometrů od česko-německé hranice, 
a  nikoli na  druhé straně polokoule, 
tak už budete muset počítat s mini-
málně dvanácti hodinami v autobu-
se,“ říká Mgr. Milan Školník z Ka-
tedry politologie FF UHK, který je 
v  Chile na  čtyřměsíčním výzkum-
ném pobytu na Univerzitě rozvoje. 
Na  snímku v  diskuzi s  děkanem 
Eugeniem Guzmánem před sochou 
zakladatele univerzity.

plán byl schválen na podzim loňské-
ho roku a další aktualizace se plánuje 
až za čtyři roky. Takže do roku 2022 
orgány města nebudou nic dělat. Tato 
vyčkávací taktika se podařila prosa-
dit i do usnesení zastupitelstva.      
   Zastánci obchvatu mají jiný názor 
na  jeho prosazování. Jejich cílem je 
zabránit nevratným krokům, které by 
znemožnily budoucí realizaci jižního 
obchvatu. Protože stavba nezasahuje 
na  území sousedních obcí, je plně 
v  kompetenci zastupitelstva obchvat 
začlenit do novoměstkého územního 
plánu.  Jednání orgánů města i  za-
stupitelů považují zastánci obchvatu 
za  pohrdání přání voličů a  dokonce 
za  protizákonné. Části územního 
plánu bránící výstavbě obchvatu pro-
to napadli u  Krajského soudu žalo-
bou a  stejně budou postupovat při 
nečinnosti orgánů města při prosazo-
vání obchvatu v dokumentech města.  
   Říká se:  „Kdo nic nedělá, nic ne-
zkazí“.  Většina obyvatel Krčína bude 
mít v tomto případě určitě jiný názor.

VZ
Obr.: Obchvat odbočuje západním směrem 
ze stávající tranzitní komunikace od  Spů 
před N.Městem, jižně zdaleka obchází Krčín 
a napojuje se na hranici katastru na nynější 
silnici II. třídy k Jaroměři. Jeho úkolem je od-
vést z Krčína i centra města tranzitní dopravu 
od  Nahořan a  Dobrušky. Výhledově po  do-
končení dálnice dojde k propojení průmyslové 
zóny Kvasiny a N.Města  s dálniční sítí.      

P30 lite

8 999 Kč8 999 Kč

Telefon, který tě bude bavit!
48 MP AI ultra široký trojitý fotoaparát
8 Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát pro focení krajiny
Spatři a tvoř více s novým Dewdrop displejem
GPU TURBO 2.0 pro hraní her

Novinka skladem na prodejně



ECHO 2str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

VZPOMÍNKA
Dne 16.5.2019 uplyne 5 smutných let, kdy nás navždy 

opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček,

pan Antonín Kubeček z Velkého Poříčí,
hodný, milý, dobrosrdečný  člověk.

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

Stále vzpomíná manželka Věra, 
dcera Věra, vnoučata Niki a Marek

Na  letošní červen připadá při-
pomínka 40 let  od  katastrofální 
povodně v roce 1979, která zasáhla 
Velké Poříčí. Nejen, že byla řada 
nemovitostí zatopena, voda zničila 
i  jeden ze symbolů obce – Térovu 
lávku – viz historické foto. Zdroj 
fotogra�e: www.hronovsko.com 

Dílna pro rodiče s  dětmi se koná 
v sobotu 1. června v prostorách Ga-
lerie výtvarného umění v  Náchodě 
od 14 do 16 hodin. Určeno pro rodiče 
s  dětmi od  5 let, mladší sourozenci 
jsou také vítáni, podle svých mož-
ností a chuti se mohou dílny účastnit. 
Hlaste se prosím nejpozději do čtvrt-
ka 30. května. 

Od  dubna probíhají práce na  re-
konstrukci malého sálu Divadla 
J.K.Tyla v  Červeném Kostelci. Hru-
bé stavební práce budou probíhat 
do  konce července 2019 a  v  této 
době bude divadlo zcela mimo pro-
voz, s výjimkou restaurace. Od srpna 
do konce listopadu 2019 bude stavba 
pokračovat dodávkami zařízení inte-
riéru a  audiovizuální techniky, které 
již nebudou omezovat provoz velkého 
sálu.  Generálním dodavatelem stavby 
je �rma Marhold a.s. se sídlem v Par-
dubicích, která se jako jediný ucha-
zeč přihlásila do  výběrového řízení 
s nabídkovou cenou 8 804 649,19 Kč 
včetně DPH.  

 „Konkurzní řízení na  pět ředite-
lů středních škol zřizovaných krajem 
jsme vyhlásili, protože nynějším ře-
ditelům k  31. červenci končí šestile-
té funkční období. Všichni uchazeči 
na  pozici ředitele školy byli velmi 
dobře připraveni a  jejich koncepce 
k rozvoji školy měly vysokou odbor-
nou úroveň. Vybraným ředitelům 
přeji v  jejich budoucí práci hodně 
úspěchů,“ říká náměstkyně hejtmana 
Martina Berdychová (Východočeši) 
zodpovědná za oblast školství. Z ná-
chodského okresu se výběrové řízení 
týkalo Praktické školy, Základní školy 
a Mateřské školy Josefa Zemana, Ná-
chod, kde svoji funkci obhájil Ing. Ivo 
Feistauer a byl radou kraje jmenován 
ředitelem na další šestileté období.

V rámci akce Noc kostelů může-
te 24. května navštívit i Dobrušku,. 
V tamním kostele svatého Václava 
se v 18.00 hodin uskuteční Mše sva-
tá (v 18.45 je na programu možnost 
individuálního ztišení a tematické-
ho zamyšlení, ve 21.15 hod. přijde 
na řadu závěrečné požehnání).

Výročí povodně

Noc kostelů

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP
Komerční objekt v Náchodě – Malé Poříčí se 
třemi byty a velkým komerčním prostorem 
sloužícím  jako obchod a sklady. Obchodní pro-
story jsou se zázemím, kanceláří a kotelnou. 
Obchod má 2 vstupy. V 2NP jsou dva větší byty 
se samostatným vchodem a garsonka.

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 450 000,- Kč         
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Budova hostince s  řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ...........................2 800 000,- Kč          
Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč                  
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- Kč

LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování

Gynekologická
ambulance v Náchodě

přijme na částečný
úvazek 

zdravotní sestru.

Kontakt:
+420 604 296 572

po 17. hod.

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK 
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán, 
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, 
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

Pohled vzhůru

Stavbaři 
v divadle 

Staronový 
ředitel

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků
l fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím stát-

ním občanem a má v ČR trvalý pobyt
l dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
l bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Kvalifikační požadavky
l autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování nebo bez specifikace 

oboru, nebo
l vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
l vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní 

plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, nebo
l kvalifikační požadavky dle § 24 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

(vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, stavební směr 
výhodou)

Další požadavky
l znalost zákonů č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, č.128/2000 

Sb., o obcích a č. 500/2004 Sb., správní řád, v platných zněních
l praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě výhodou
l zkouška ZOZ v územním plánování výhodou
l znalost správního řízení výhodou
l dobrá znalost práce na PC
l komunikační schopnosti
l řidičský průkaz sk. B

Nabízíme
l pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD, RD)
l nástup do pracovního poměru dohodou
l platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9.platová třída)
l 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, 

pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní 
smlouvy  

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci

odborný pracovník / odborná pracovnice
územního plánování

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce 
MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 14.06.2019.

VZPOMÍNÁME
Dne 17.5.2019 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, 
babička a prababička, 

Stále vzpomínají dcera Zdena 
s rodinou, syn Ivan s rodinou 

a syn Milan s rodinou.

paní Agnesa Trulíková

Dne 20. května 2019 to bude smutných pět let, 
kdy naposledy dotlouklo srdíčko 

naší milované maminky, babičky a prababičky, 

paní  Anny Štěpánové z Libchyně.

Nikdy nezapomeneme
dcery Zdena a Anička s rodinami,

 synové Pepa a Luboš

VZPOMÍNKA

         VZPOMÍNKA
Dne 13. května 2019 uplynuly čtyři smutné roky, 

kdy nás navždy opustila naše maminka, 

paní Ludmila Schrötterová  

a dne 25. května uplyne 8 let, kdy navždy 

odešel náš tatínek, pan Lubomír Schrötter.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Syn Radek s rodinou



ECHO 3str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304,
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu
LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY

   V Městské knihovně v Novém 
Městě nad Metují můžete do 30. 
května navštívit výstavu na téma 
bratři Čapkové. Výstava prezentuje 
díla žáků novoměstských škol.

Celosvětovou raritou je nádraž-
ní budova v  Meziměstí. Objekt byl 
postaven již v  letech 1873 – 1875. 
To však není raritní. Unikátem je 
až fakt, že od  roku 1948 je budova 
nádraží používána i  jako divadlo 
(vyhořela v roce 1966, opět otevřena 
v roce 1971) zdroj foto mezimesti.cz

  V  areálu koupaliště ve  Chval-
kovicích se 8. června od  13.30 ho-
din uskuteční kulturně – společen-
ská akce Chvalkovické divadlení. 
Na dospělé čeká trojice divadelních 
představení, pro děti je připraven 
bohatý doprovodný program.  

Žákovské 
práce

ZAJISTÍME ROZNOS LETÁKŮ
DO SCHRÁNEK  tel.: 602 103 775

Nádražní divadlo

Chvalkovické 
divadlení

Mgr. Bors Michal 
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz
provozovna: B. Němcové 13, 
552 03 Česká Skalice, 
otevřeno  PO až Pá 8 - 18 a SO 9 - 12. 

Kuba Šípků, 
ředitel obchodní sítě

tel. 602 300 282, 
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz

Železničářská 506, 
541 01 Trutnov
www.j-e-s.cz

ENERGETICKÉ OKÉNKO 179.
Vážení a milí čtenáři,

V tomto roce si naši zákazníci užívají
těchto cen energií.
Plyn : 496,-Kč/MWh se stálou měsíční platbou 0,-Kč
Silová elektřina : 899,-Kč/MWh se stálou měsíční plat-
bou 0,-Kč 

V  roce 2020 si naši zákazníci budou 
užívat těchto cen energií.
Plyn : 549,-Kč/MWh se stálou měsíční platbou 0,-Kč
Silová elektřina :  999,-Kč se stálou měsíční platbou 0,-Kč

V roce 2021 si naši zákazníci budou užívat ceny plynu 
549,-Kč/MWh se stálou měsíční platbou 0,-Kč.
Všechny výše uvedené ceny bez DPH. 

Jedná se o nejnižší ceny v této republice na uvedená období.

Samozřejmě výše uvedené ceny na  rok 2020/2021 
máme i pro naše nové zákazníky. Jen upozorňuji, že 
cenu plynu 549,-Kč/ MWh se stálou měsíční platbou 
0,-Kč máme již ne více než pro 150 nově příchozích zá-
kazníků. Poslední výzva.
Doporučujeme Vám si na  našem webu www.j-e-s.cz bez registrace spustit 
naši kalkulačku pro porovnání.

S úctou Váš

MV č.34/2016 Sb. 

PŘIJMEME 
OBSLUHU 

DO KASINA 
V NÁCHODĚ

TEL: 491 520 356, 
720 042 671

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 6. 2019 r.

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

Nové sanitky
pro zdravotnické záchranáře

Sanitní vozy jsou označeny tzv. 
modrou „hvězdou života“, Každé 
z  šesti ramen „hvězdy života“ vy-
jadřuje jeden z  hlavních úkolů zá-
chranné služby: rozpoznání stavu, 
oznámení, výjezd, péče na  místě, 
péče během převozu a  předání 
do  specializované péče. Označení 
modrou hvězdou je používáno pro 
zdravotnická vozidla po celém svě-
tě, nechybí ani na sanitních vozech 
v Královéhradeckém kraji.

Motto: „… Samaritán na své cestě 
přišel k tomu místu a uviděl ho, byl 
pohnut soucitem; přistoupil k němu, 
ošetřil jeho rány olejem a  vínem 
a obvázal mu je.. 

Nový zákon, podobenství o  milo-
srdném Samaritánovi

Čtyři velké a  jeden malý sanitní 
vůz zamířily do  garáží výjezdových 

základen Zdravotnické záchran-
né služby Královéhradeckého kraje 
v  Hradci Králové, Jaroměři a  Jičíně. 
Klíče od  nových vozů záchranářům 
předával za  Královéhradecký kraj 
náměstek hejtmana pro zdravotnic-
tví Ing.  Aleš Cabicar. Zdravotnická 
záchranná služba Královéhradeckého 
kraje je krajskou příspěvkovou orga-
nizací. Její roční provoz činí 370 mi-
lionů korun, z čehož více jak polovi-
nu hradí právě kraj. V letošním roce  
Královéhradecký kraj tento příspěvek 
navýšil o dalších 30 milionů korun.“ 
Jsem hrdý na to, že výjezdové základny 
Zdravotnické záchranné služby Králo-
véhradeckého kraje disponují moderní  
technikou a sanitní vozový park se roz-
šiřuje a doplňuje co do kvantity i kva-
lity. Přeji všem týmům, které budou 
novými sanitními vozy disponovat, 

aby jejich cesty s modrou „hvězdou ži-
vota“ na kapotách vracely lidem život 
a zdraví. Je to jistě práce, je to určitě 
i  poslání mající kořeny již v  novozá-
konním samaritánském podobenství. 
Zdravotnický záchranná služba Králo-
véhradeckého kraje je špičkovým sub-
jektem v rámci Česka i okolní Evropy“, 
říká náměstek Cabicar.

TONAVA, a.s. Úpice
tradiční český výrobce vážících zařízení

přijme zaměstnance na pozici:

Systémový specialista
– projektant, programátor 
řídících systémů PLC-PC

Požadujeme: 
� VŠ/ SŠ – elektrotechnické zaměření nebo IT obor
� praxi na podobné pozici
� zodpovědnost, pečlivost
� znalost Aj
� řidič. průkaz skupiny B

Náplň práce:
� navrhování řídících a automatizačních systémů navažovacích linek

Výhodou znalost:
� programování řídících systémů navažovacích linek PLC-PC v Simatic, STEP 7, TIA Portal  

(nebo  v programovacím jazyku Tecomat – Foxtrot)
� programování vizualizačních a řídících aplikací pro PC (C++,C#)

Nabízíme: 
� zázemí české společnosti rodinného typu
� HPP 
� odpovídající finanční ohodnocení
� nástup možný ihned

Dovedeme si vážit Vaší práce

Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz,
případné informace na tel. 499 802 170.

Havlíčkova 437, 542 32 Úpice

� Výroba kabelové konfekce
� Kontaktních systému    � CNC obrábění

Pro moderní čistý provoz v Náchodě přijmeme:  

Montážní dělnice/íky
drobná ruční výroba kabelové konfekce, 

3-směnný provoz 

Seřizovače výr. linek 
Elektrotechnické vzdělání výhodou, 3-směnný

nebo nepřetržitý provoz, vhodné pro absolventy 

Řidič nákladní dopravy
Nutné ŘP sk. C + E, profesní průkaz

Každodenní návrat domů

Vedoucí úseku kvality 
Zkušenosti z oblasti kvality a znalost

anglického jazyka nutné

Nabízíme Vám zajímavé finanční ohodnocení, nadstandartní 
příplatky ve směnných provozech, docházkový bonus

a mnoho dalších benefitů

Více informací a kontakt: personal@hronovsky.cz
Tel:+420 727 814 795, www.hronovsky.cz
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Hotovostní půjčky 

 do  Kč70.000,-

BEZ 

RUČITELE

www.expresscash.cz

peníze na cokoliv     

vyplacení do 24 hodin

Nejrychlejší 
půjčka

 

XXX XXX XXX725 317 668

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

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

chemické výrobní družstvo, významná společnost v oblasti 
výroby a prodeje kosmetiky a nátěrových hmot

  
se sídlem v Novém Městě nad Metují

 hledá uchazeče na pozici:

VEDOUCÍ PRODEJNÍHO SERVISU 
Náplň práce:  kompletní odbyt výrobků kosmetiky a nátěrových hmot 
  evidence poptávky a odběratelů 
  koordinace prodeje, jednání s odběrateli, nabídka výrobků 
  sledování odbytových nákladů a ukazatelů 
  příprava akcí na podporu prodeje 
  řídí pracovníky prodejního servisu, expedice a prodejny       

Požadujeme:  min.  SŠ s maturitou 
  praxe v obchodním oddělení vítána 
  obchodní dovednosti, komunikativnost, odpovědnost 
  řidičský průkaz  

Nabízíme:   pracovní poměr na dobu určitou
     / zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou/ 
  zázemí  společnosti s dlouholetou tradicí
   5 týdnů dovolené, příspěvek na stravenky          

Nástup: dle dohody

Profesní životopis zasílejte na adresu: 
lambertova@detecha.cz         

personální oddělení: tel.: 491 477 133 

Sobota 8.června 2019 od  14 
hodin na  hřišti za  školou 
na Müllerově louce

Děti, přiveďte své rodiče 
včas! Čeká na  Vás šipkovaná, 
projížďka na  koních,lanovka, 
hasiči, policie a  další soutěže. 
Připraveno posezení s  občer-
stvením, hudbou a  polní ku-
chyní. Pro dospělé pokračuje 
zábava až do  ranních hodin. 
Vstupné dobrovolné. Pořádá 
Lipový list, s.z., knihovna Lipí, 
SDH a lipští nadšenci.

LIPSKÝ 
DĚTSKÝ DEN SE 
SOUSEDSKÝM 
POSEZENÍM

Nové zakázky pro SaarGummi
Saar Gummi Czech uspěla se svojí nabídkou výroby těsnění pro Hyundai. 

Protože převážná část výroby z červenokostelecké �rmy směřuje do němec-
kých koncernů, znamená nová zakázka významné rozšíření tržního záběru. 
Saar Gummi bude dodávat do závodu Hyundai v Nošovicích těsnění pátých 
dveří a těsnění víka motoru na model Tucson nové generace. Plánovaný ná-
běh sériové výroby je v říjnu příštího roku a předpokládá se, že půjde o do-
dávky na přibližně 215 tisíc vozů ročně. 
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

*Hledám podnájem v  RD se zahrád-
kou s  vlastním vchodem vel. 50 – 80 
m2 v  okrajových částech Náchoda, 
nejlépe Klínek nebo Třešínky. TEL.: 
773 023 050
*Pronajmu byt 2+1 po  kompletní re-
konstrukci včetně spotřebičů  v  Ná-
chodě ulice Běloveská. Okna bytu jsou 
k  řece. Nájem 8500,-Kč + energie. Po-
žaduji 3měsíční vratnou kauci. Tel. 
774 224 446
*Muž 67 let s kocourem hledá dlouho-
dobý pronájem malého nezařízeného  
bytu v domku na vesnici na Náchodsku. 
Tel.: 732 717 745
*Prodám družstevní byt 2+1 v  pane-
lovém domě v  Meziměstí ul.5 května 
č.p.96. Tel.737 115 146

*Nabízím pronájem družstevního bytu 
2+1 v centru Náchoda. Tel.602 491 987
*Pronajmu byt 3+1, 63 m2, v Náchodě 
pod nemocnicí, první patro, 2 balkony, 
sprchový kout, sklep. S  kaucí, nejvyšší 
nabídce. Tel.: 602 575 252

*Pronajmu byt 3+1 a 1+1 v RD Ná-
chod Běloves. TEL.: 608 730 881

*Pronajmu byt 2+1 ve Studnici. Ihned 
volný. Povinná kauce. Tel. 608 869 885
*Koupím 3+1,2+1 v  Náchodě s  vý-
tahem nebo vyměním za  3+1 Branka 
4NP bez výtahu, platba ihned hotově.  
TEL.: 607 705 707

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v  OV 
v  panelákovém domě v  Nácho-
dě. Upřednostňuji lokalitu sídli-
ště Plhov, ulice Běloveská. Rych-
lé, slušné jednání. Platba hotově. 
TEL.: 604 437 128

*Pronajmu RD 3+1, 100 metrů od pře-
hrady Rozkoš v obci Spyta s velkou za-
hradou a  hospod. budovami, možnost 
chovu zvířat, nájem 9000,-Kč + energie. 
Vratná kauce 16 tis.Kč.Volný od  1.7.. 
TEL.:604 98 38 44

*Nabízím práci v  okolí Náchoda pro 
spolehlivého člověka. Jedná se o  po-
mocnou sílu k  Minibagru. Hutnění 
zeminy, úprava pozemku, řezání as-
faltu a  další. Více informací na  tel. 
774 224 446
*Dám ZDARMA kameny ze zboura-
ného domu ve Vrchovinách 78 u Nové-
ho Města nad Metuji. Odvézt si musíte 
sami. TEL.: 608 209 510

*Přijmu brigádníky na  prodej ja-
hod v Náchodě. Ideální pro VŠ a SŠ. 
TEL.: 732 167 291

*HLEDÁM ASISTENTKU – seniorku 
do  70 let pro drobnou pomoc v  do-
mácnosti, doprovod na vycházky apod. 
Podmínky po  dohodě. Náchod. TEL.: 
491 420 394

*SEČENÍ TRÁVY. 
Tel. 606 312 337

*Převedu záznamy z  videokazet 
na DVD nebo Flash disk. Levně.
Tel. 777 554 484
*Hledám brigádníka na příležitostné 
stavební práce. Kontakt 602 474 737

*Sběratel koupí známky Českoslo-
venska a  Protektorátu nebo �latelis-
tickou pozůstalost: známky, obálky, 
pohledy, kolkovací listiny atd. TEL.: 
604 452 789
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
gra�e, reklamní fotogra�cké materiály. 
TEL.: 777 559 451
* 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 šavle, bodáky, unifor-
my, vyznamenání i z období
socialismu v jakémkoli stavu. TEL.:603 
549 451
* Koupím staré �lmové plakáty a jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotogra�e, fotoapa-
ráty, vyznamenání, mince a bankov-
ky, pohlednice a  známky. TEL.:724 
020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na ruku. Přije-
du kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřebné i po-
škozené věci. Hračky
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, HO, 
MERKUR aj., starožitný a  chro-
movaný nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, 
voj. věci, obrazy, porcelán, automo-
to díly, atd.. Než něco vyhodíte, vo-
lejte 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj. staré časopisy,
komiksy, knihy, celé knihovny, po-
hledy, známky, plakáty, aj. papíro-
vý materiál, bankovky, mince, LP 
desky, CD atd. TEL.:777 579  920 

*Pronajmeme nebytové prostory po-
blíž centra Náchoda.
Přízemí 163 m2.  Tel. 602 366 319

*Koupím klidného hodného chlad-
nokrevníka i  křížence, zvyklého 
na  westernové sedlo, silniční pro-
voz i  terén, 10 - 15 let, klisnu nebo 
valacha. Do  dobrých podmínek. 
TEL.: 602 133 139

*Prodám mobilní buňku umístě-
nou v  autokempu Rozkoš, plně vy-
bavenou, vhodná pro rybáře. Cena 
dohodou. TEL.: 724 392 249
*Koupím chatu v  Náchodě 
do 20 km  cena do 1.000000 Kč. Tel.: 
777 176 507
*Koupím GARÁŽ v  Náchodě 
a okolí. Až 100 000 Kč ihned. TEL.: 
702 193 280
*Koupím les s pozemkem. Stáří ani 
výměra nerozhoduje. Platba hoto-
vě. Horší stav nevadí. 773 585 290
*Prodám RD po  rekonstrukci 
v Hronově. TEL.: 776 622 776

*Prodám velmi levně pánské obleky 
a košile, téměř nenošené vel. 48-50, 
dále velmi levně pánské elektrokolo 
a obyč.kolo. TEL. 604 699 888
*Prodám starší rozkládací stůl 
(85x85, výška 76 cm)+ 4 čalouněné 
židle. Jen komplet. Levně. Náchod. 
Tel. 739 236 209
*Prodám staré cihly. TEL.: 
774 308 086
*Prodám dřevěné brikety, levně. 
TEL.: 774 308 086
*Prodám palivové dřevo 500Kč/
m3. Tel: 733 644 249

*KOUPÍM MOTOCYKLY - ja-
kékoliv, starší, neúplné, překáže-
jící, díly mopedy i jinou techniku. 
Tel.: 723 837 437

*Prodám Hyundai Getz 1.1, r.v. 
2007, najeto 73.000 km, 5 dvéř., 
modrá metalíza, servisní kniha, 
koupeno v ČR, klimatizace, el. výba-
va, výborný stav, cena 59.000 Kč. Tel. 
777 104 584
*Prodám FIAT PANDA 1.1, 
r.v.2008, naj. 50400 km, servis.kníž-
ka, koupeno v  ČR, ABS, el.okna, 
centrál, nastav.volant, černá me-
tal.,výborný stav. Cena 66 tis.Kč. 
TEL.:608 635 914 

BYTY

NEMOVITOSTIKOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

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

AUTO - MOTO

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Potřebujete peníze?
ykupujeme a ihned proplácíme staro .

předm ty v eho druhu  ná ytek, o razy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled
nice, perky, i uterie, z ran , mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

NT K  ra eho 15 naproti eodezii , 
N , T . 606 564 930

kup i z pozůstalosti, z půdy, 
i při st hování.

  ČT 9.00  16.00 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

KOUP M 
   , 

, , 
TEL  60  103 10

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Přijmeme zručnou pracovnici
pro tvorbu papírových šablon textilních 

výrobků. Ideální pro domácí práci
jako přivýdělek.

Zkušenosti z textilní výroby výhodou. 
Telefon 777 737 124

Na letní brigádu 
do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice 

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY 
na kasu, do provozu a na točení zmrzliny. 

Vhodné pro studenty i pracující důchodce!!!! 
Mladý kolektiv, výhodné platové podmínky. 

Volejte na tel.: 731 457 620.

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

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

 TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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

TEL.: 722 907 510 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

MARTIN A MARTINA VII.  
– profesionálové na trhu realit

www.realitytichy.cz

Potřebujete rychlou radu – spojte se s námi  – konzultace zdarma! 
- zavolejte nebo napište: 776 622 777, martin@realitytichy.cz, 

                                                 776 622 776, martina@realitytichy.cz
Kancelář: Weyrova 3, Náchod – pravý horní roh náměstí

Chystáte se prodávat majetek, který má milionovou hodnotu? Nedělejte chyby, které udělali jiní:

7 ,     
1. ZKUSÍM TO SÁM - na váš inzerát se ozývají jen realitní makléři a žádný zájemce... kupující 
navštěvují speciální weby, na které ani inzerát podat nemůžete
2. STANOVENÍ CENY - stanovíte příliš nízko = proděláte; stanovíte příliš vysoko = neprodáte  
a pak zlevňujete a zlevňujete až příliš
3. PREZENTACE - musíte umět zpracovat inzerci, nabízet - ale máte jen omezené možnosti; dobrý 
makléř osloví o 1000% více zájemců, než vy - je doba webová :)
4. PROHLÍDKY - nemovitost se musí dobře připravit = home staging a odprezentovat = psycho-
logie prodeje
5. VÍCE MAKLÉŘŮ = více cen vaší nemovitosti a žádný z nich se nebude snažit, najděte si pro-
fesionála, kterému důvěřujete - pozor! - nejnižší provize není záruka prodeje za nejvyšší cenu
6. VYNECHTE LAICKÉ RADY - prodej nemovitosti je jako fotbal - každý si myslí, že tomu rozumí, 
nedejte na „přátelské“ rady, jak to udělat - za „dobré“ rady nenese dotyčný odpovědnost, jste 
to vy, kdo může přijít o velké peníze - dobrý přítel vám řekne - „sejdi se s někým, kdo to umí“ 
7. SMLOUVY A DALŠÍ KROKY - prodáváte věc s největší hodnotou - smlouva z internetu, bez práv-
ní pomoci, bez úschovy peněz, bez realitky a bez znalostí... to je hazard s vašimi penězi

     DA MA        
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* 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

N. sto n et.  d ná rekrea ní chata se skladem, kolnou a poz. 53 m2 v kolonii Na oplu í ........... 50.000, K
N. sto n et.  traktivní pozemek 1.400 m2  k v stav  , ul. rchovinská  nad azou  ............1250, K m2

N. sto n et.  alecí  ru . yt 3 1 o celk. pl.,  m2, 1 N , nová kuch. linka, mo nost sm ny za 2 1 .dohodou
ipí u Náchoda  osl. voln  domy před dokon ením s poz. 801 m2, 5 kk, u . pl. 106 m2, N :  ...2.400.000, K

Č. Kostelec  kluz. pozemky pro  v centru, s el. přípojkami a mo ností napojení vody i kanalizace ..990, K m2

Č. Kostelec  ul. Na Kou ovce  d n  yt 2 1 v pův. stavu, 2 sklepy, lod ie i alkon, N :  ........1.250.000, K  
po no  ulti unk ní dům o ansk  vy avenosti,  30  m2, pozemek 415 m2, parkovi t  .............2.800.000, K
olice n   ul. Smetanova  adov  tyřpodla ní  z r. 1989, klidná ást,  180 m2, N :  ....2.100.000, K
iskolezy u Č. Skalice  val  ml n po e kluz. rekonstr. s poz. 1,5 ha, u it. plocha 524 m2, N :  ..... ,9 mil. K
olice n et.  d n  yt 113 m2  3 1 s gará í a kolnou, u nám stí, v r. 1990 rekonstr. N :  .......1.890.000, K
elk  oří í  dr . dru . yt 2 1 60 m2  s lod ií ve 4 N  panel. domu po revitalizaci , N :  .......1.250.000, K

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ

Tel.: 730 173 493

PROVIDENT
Náchod, Červený Kostelec

TEL.: 725 725 816



ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

PŘÍMĚSTSKÝ  
Všesportovní

KEMP

ole l od
info tel.: 602 129 332

22.7. - 26.7. 2019
Náchod Hamra 

SE ZAMĚŘENÍM NA VOLEJBAL
pro děti od 7 do 12 let

PŘÍMĚSTSKÝ  
Všesportovní

KEMP

Inzerujte v Polsku
602 103 775

STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172 
www.sbdnachod.cz

provádění účetních uzávěrek
evidence obyvatel

upomínání dlužníků
vedení fondu oprav

vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA SVJ

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981

NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
https://marekdvorsky.wordpress.com

D Í V K A  E C H A

Š Á R K A

 Jezdecká stáj Slavíkov si Vás dovoluje pozvat na dva letní pří-
městské jezdecké tábory pořádané v  termínech 1.- 5. července 
2019 a  12. - 16. srpna 2019 (od  8.00 do  17.00 hod), věk dítěte 
6 - 16 let, cena 3.200 Kč (pro děti, které u nás navštěvují jezdec-
ký kroužek nebo soukromé hodiny cena 2.900 Kč), cena včetně 
stravy (2x svačina, oběd a pitný režim)
 Děti budou mít možnost se seznámit s koňmi a poníky, o které se v naši 
stáji staráme, naučí se jak koně správně vyčistit, pomohou se sedláním 
a  užděním, probereme základní teoretické znalosti, dle schopnosti ka-
ždého dítěte naučíme jízdu v  kroku, klusu či cvalu. Pokud nám počasí 
umožní, dopoledne trávíme výukou jízdy na  koni na  jízdárně na  lonži 
nebo samostatně, odpoledne vyrážíme na  vyjížďky s  vodičem po  okolí 
Slavíkova. Jezdecké hodiny prokládáme doprovodným programem her 
a soutěží, či pracemi okolo koní ve stájích nebo ohradách. Poslední tábo-
rový den si děti změří své získané dovednosti v soutěži v jízdě zručnosti. 
Každé dítě si odnese z  tábora upomínkový předmět. K dispozici máme 
pro děti osm poníků a pět velkých koní. V případě Vašeho zájmu zašlete 
dotaz na  email: koryna2@seznam.cz, obratem Vám pošleme přihlášku, 
pro případné další dotazy volejte na tel. číslo 777 116 654 - Lucie Hlavatá

Dětský den  
ve Velkém Dřevíči

Přednáška 
„z peřejí řeky“

Generál 
Josef Slabý

Pozdrav z Papuy Nové Guineje

FILTER MANN-Zámecký vrch 2019

TJ SOKOL a SDH Velký Dřevíč 
pořádá ve  spolupráci s  Městem 
Hronov DĚTSKÝ DEN v  nedě-
li 2.6.2019 od  14 hodin v  areálu 
koupaliště ve  Velkém Dřevíči. 
Vystoupí děti s MŠ Velký Dřevíč, 
na  programu jsou soutěže pro 
děti.

Městské muzeum a  Galerie JWM 
v Úpici zvou na cestovatelskou před-
nášku, jejímž protagonistou  bude Jiří 
Jůzl. Přednáška, která se zde uskuteč-
ní 22. května od  17 hodin, je zamě-
řena na  peřeje řeky Colorado River 
ve známém Grand Canyonu (USA).  

Ve výstavní síni Městského úřa-
du v  Novém Městě nad Metují je 
do 31. května ke zhlédnutí výstava 
věnovaná osobnosti generála Jiří-
ho Slabého. Dodejme, že Josef Sla-
bý (1912 Černčice – 2003 Praha) 
byl český a  československý voják, 
účastník protinacistického odboje. 
Po  roce 1948 se stal obětí politic-
kých čistek jako osoba nepohodlná 
komunistickému režimu.   

Výsledky neděle
Absolutní pořadí:

1.BENEŠ Miloš  
GMS RACING TEAM 
Osella FA 30 1:53.13
2.RYBNÍČEK Marek 

ACCR CZECH TEAM LIQUI 
MOLY  Mc F1 EVO 2:03.21 +10.08
3.KRÁČMAR Zdeněk 

AMK ECCE HOMO Šternberk 
v ÚAMK Demon Car 2:06.57 +13.44

Skupina HA-K4:
1. SEDLÁČEK Michal  

GMS RACING TEAM Fiat RIT-
MO ABARTH 130TC  2:33.84

Skupina E1-1400:
1. FILIPÍN Jiří  

Filipín rating  Suzuki Swi� GTi  
2:21.84 
2. MACHOVÁ Tereza 

GMS RACING TEAM Suzuki 
Swi�  2:28.14 
3. STEJSKAL Bronislav 

AMK ECCE HOMO Šternberk  
Škoda Kit-Car  2:30.77

text: RS, foto: Tomáš Tichý

V  Hvězdárně v  Úpici najdete nejen astronomické dalekohledy, ale 
i  citlivé přístroje na  měření seismických vln způsobených například 
zemětřesením. Jsou to opravdu citlivé přístroje, protože například 
v dubnu dorazila k seismografům v Úpici informace o tom, že proběhlo 
zemětřesení v Indickém oceánu. V květnu zase přístroje zaznamenaly 
„seismický pozdrav“ až z Papuy Nové Guineje.    

FILTER MANN-Zámecký vrch 2019 se jel jako třetí a čtvrtý závod auto-
mobilů do vrchu započítávaný do Mistrovství České republiky. Na FILTER 
MANN-Zámeckém vrchu GMS Racing team reprezentovali Miloš Beneš 
(Osella FA30/Judd), Michal Sedláček (FIAT Ritmo 130TC) a Tereza Ma-
chová (Suzuki Swi�). Sobotní tréninkové jízdy vyhrál v absolutním pořa-
dí Miloš Beneš. V odpoledním ostrém závodu havarovala v první závod-
ní jízdě Gabriela Sajlerová s Mitsubishi Lancer Evo X a závod byl na delší 
dobu přerušen.  Před startem Miloše Beneše začalo pršet a bylo po nadějích 
na vítězství. V sobotu se jela z časových důvodů pouze jedna závodní jíz-
da. Nedělní závod proběhl bez problémů a Miloš Beneš ve dvou závodních 
jízdách zvítězil s  náskokem 10 vteřin před Markem Rybníčkem z  ACCR 
CZECH TEAM LIQUI MOLY (McLaren F1 Evo). Michal Sedláček zvítězil 
ve své skupině HA-K4 a Tereza Machová obsadila ve své skupině E1-1.400 
druhé místo.
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