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červen 1639,

Českou Skalici vyplenili  Švédové

Skvělého úspěchu dosáhl student 
kvarty Gymnázia Jaroslava Žáka 
Jaroměř Matyáš Mrkos, který se 
zúčastnil celostátní literární sou-
těže, kterou již po  pětadvacáté 
pořádal Památník Terezín.
Vyhlašování výsledků a předává-
ní cen proběhlo 5. června 2019 
v  Muzeu ghetta v  Terezíně. Le-
tošní téma znělo Jsem tu bez ro-
diny a Matyáš se svým příběhem 
s názvem Za cenu nejvyšší obsa-
dil ve své kategorii 1. místo. Popi-
soval osud devítiletého chlapce, 
který přijde o otce a se svou mat-
kou prchá před válkou do Řecka. 
Nakonec zůstává v  uprchlickém 
táboře před řeckými hranicemi 
sám.
Gratulujeme k  velkému úspěchu 
a přejeme Matyášovi, aby ho psa-
ní bavilo i nadále.

Eva Stejskalová

V termínu  od 24. do 30. červ-
na bude na dobrušském železnič-
ním nádraží „zaparkován „ ki-
nematovlak. Jedná se o  speciální 
vagon určený k  projekci filmů. 
Vstup je zdarma.  

Martina Berdychová a ředitel Muzea Náchodska 
Sixtus Bolom-Kotari.

Hejtman Jiří Štěpán (vpravo) a předseda představenstva Gemec – Union, a.s., Zdeněk Adamec při 
podpisu smlouvy

„Projekt kromě stavebních 
úprav zahrnuje obnovu stávající 
expozice a  rozšíření o  nové expo-
zice v  nadzemních objektech pev-
nosti. Vznikne také moderní bez-
bariérové návštěvnické centrum se 
sociálním, technickým a technolo-
gickým zázemím pevnosti,“ uvedla 
náměstkyně pro kulturu a školství 
Martina Berdychová (Východoče-
ši).  

Královéhradecký kraj vlast-
ní pevnost Dobrošov od  roku 
2015, kdy ji kraj bezplatně pře-
vzal od Armády České republiky. 
O převod přitom usiloval od roku 
2003. Provoz pevnosti už několik 
desetiletí zajišťuje Muzeum Ná-
chodska. 

V Městské knihovně v Novém 
Městě nad Metují se na  termín 
22.7 – 2.8. chystá akce Letní an-
tikvariát. V  rámci ní si můžete 
v  knihovně zakoupit vyřazené 
či nevyužité knihy. Ceny budou 
startovat na 5 Kč za kus. 

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD) v úterý 4. červ-
na podepsal smlouvu na  revitalizaci a  zatraktivnění pevnosti Dob-
rošov se sdružením společností Solid Care, s. r. o., a Gemec – Union, 
a. s. Firmy následně převezmou staveniště a  začnou s  rekonstrukcí. 
Revitalizace bude ukončená v  létě roku 2021. Královéhradecký kraj 
hodlá do  pevnosti Dobrošov investovat více jak 94 milionů korun. 
Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu bude či-
nit 65,5 milionu korun. 

Literární talent na jaroměřském gymnáziu

Kinematovlak Poděkování

Letní 
antikvariát

Rekonstrukce pevnosti Dobrošov může začít

NOVÁ SLUŽBA ZA ZAVÁDĚCÍ CENU 390,-
SERVIS KLIMATIZACE VE VAŠEM VOZU 

NOVÉ I STARÉ CHLADIVO.
Cena obsahuje: 

Cena chybějícího chladiva a výměna kabinového �ltru není v ceně servisu 

* odsátí chladiva * vakuovou zkoušku těsnosti systému *
* naplnění chladivem R134a nebo R1234yf * doplnění oleje do systému *

TEPLICKÁ AUTOOPRAVNA S.R.O, Teplice nad Metují, tel.776 876 640
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Národní  institut rozvoje N.I.R.  

BESEDA ARTETERAPIE Terapie malbou

Úterý 25. června 2019 v 18:00 hod
Jarmila Vítová - malířka

Krámská 29, Náchod , 1. patro
v KLUBU NIRON proběhne v pořadu MOJE TÉMA

Zajímá vás, jak lze malbou vyjádřit vnitřní svět člověka,
stav jeho mysli i další stránky života? Arteterapie ukazuje 
cestu, jak najít sám sebe. Pomáhá pochopit souvislosti 
v životních situacích i nalézat řešení. 

Pracovníci náchodské firmy 
ENTAZE ve dnech 21. května  až 
7. června letošního roku provedli 
výměnu luxferové stěny v domě 
Náchod, ul. Tyršova 65. 

Touto cestou děkujeme všem 
pracovníkům firmy vedené Ing. 
Hejnou a stavbyvedoucím  Ing. 
Červeným, jakož i všem pracov-
níkům, kteří se na zakázce podí-
leli, za rychle a hlavně kvalitně 
odvedenou práci.               Magda

a Josef Havlíčkovi, 
Náchod
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VZPOMÍNÁME
Dne 24.6.2018 

odešel do muzikantského nebe
Oldřich Zelený z Boušína.

 S láskou vzpomíná rodina

Svaz chovatelů koní Náchod 
– Běloves uspořádal počátkem 
června ji XXVIII. ročník přehlíd-
ky plemenných koní. Dodejme 
pro zajímavost, že  v České repub-
lice žije podle Ústřední evidence 
koní momentálně zhruba 90 tisíc 
těchto zvířat. To je třikrát víc, než 
před 30 lety. Přehlídka se uskuteč-
nila na dohled od prvorepubliko-
vých pevností, což mohlo někoho 
vést i  k  reminiscenci na  úlohu 
koní ve  vojenství. Ta kulmino-
vala koncem 19. století. I v první 
světové válce však bylo na  všech 
stranách bojiště „ve službě“ jeden 
a půl milionu koní. Poslední vel-
ká jezdecká bitva proběhla právě 
za Velké války v roce 1915

foto Josef Pepa Voltr

Od 1. června t.r. mají návštěvníci 
Muzea papírových modelů v  Poli-
ci nad Metují možnost  zakoupení 
společné vstupenky, která bude 
platit pro vstup do  Muzea papíro-
vých modelů i pro vstup do expo-
zic Muzea Náchodska v Polici nad 
Metují. Nově tedy můžete na jednu 
vstupenku navštívit jak MPM, tak 
Starou školu „Dřevěnku“ a  Kláš-
ter v  Polici nad Metují. Smyslem 
společného vstupného je zvýšit 
komfort návštěvníků – hlavně těch 
přespolních – a usnadnit jim výběr 
možnosti aktivního trávení volného 
času v Polici nad Metují. Druhou li-
nií společného vstupného je začátek 
aktivní spolupráce dvou Muzeí, kte-
ré působí v Polici nad Metují. 

Oblastní nemocnice v Náchodě zve veřejnost, budoucí maminky a za-
městnance nemocnice na den otevřených dveří porodnice, který proběhne 
28.6.2019 od 9 do 14 hodin. Porodní asistentky a novorozenecké sestry vás 
provedou porodními sály a oddělením šestinedělí, poskytnou informace tý-
kající se porodu a nabídky služeb porodnického i novorozeneckého odděle-
ní, seznámí vás s péčí o novorozence a s kojením. Současně budou probíhat 
ukázky první pomoci a resuscitace dětí. Porodnice se nachází v areálu horní 
nemocnice (ulice Bartoňova) v posledním patře, hlavní vchod na příslušné 
oddělení je označen písmenem B.

Stavební práce v  areálu náchod-
ské nemocnice přitahují pohled ve-
řejnosti. Nejlepší pohled na  objem 
stavebních prací nám poskytne ptačí 
perspektiva. Při pohledu z výšky se 
dobře dokumentují všechna stavař-
ská „nej“, která stavbu provází. Ne-
jde jen o výšku zde použitých jeřábů, 
které se tyčí nad Náchodem do výšky 
cca 34 metrů. Věděli jste například, 
že celková délka různých kabelů, 
které budou nové budovy protínat 
jako pomyslné krevní řečiště, činí 
cca 700 kilometrů? Stavební práce si 
zároveň vyžádaly přesuny cca 40.000 
m3 zeminy, na stavbě trvale pracu-
je 160 zaměstnanců, objekty budou 
mít více jak 26.000 m2 podlahové 
plochy, stavba bude po  dokončení 
ještě cca 6 měsíců testována, zda jako 
celek funguje, Na  stavbě (od  jejího 
zahájení do dokončení) bude odpra-
cováno 7.000 hodin práce. „Už nyní 
jsem byl osobně vícekrát svědkem, že 
veřejnost se o stavbu enormně zajímá. 

To je dobrý signál a zároveň i závazek 
pro investora – Královéhradecký kraj 
i dodavatele, aby dílo pokračovalo dle 
stavebního harmonogramu a všechny 
práce na  tomto olbřímím stavebním 

projektu byly realizovány v maximál-
ní kvalitě“, říká Ing.  Aleš Cabicar, 
náměstek hejtmana Královéhradec-
kého kraje s gescí pro zdravotnictví.

Foto khk 

Již 14. ročník akce Za  poklady 
Broumovska startuje 29.6. (v  18.00 
hod.) zahajovacím  koncertem v kláš-
terním kostele sv. Vojtěcha v  Brou-
mově. Organizátorem je společnost 
Za poklady Broumovska o.p.s. 

Letos již po  sedmé, se uprostřed 
obce Rtyně u  Jaroměře koná tradič-
ní rodinný festival Fáma Fest. Nejen 
maminky a tatínkové se můžou těšit 
na  spoustu skvělé hudby, divadla, 
přednášek, workshopů... Celý festival 
letos popluje na téma vody a proběh-
ne v termínu od 4. do 7. července. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Janě Manychové za pravidelné 
návštěvy v naší MŠ. Každý měsíc v tomto školním roce si našla čas, aby se svým 
pejskem Cargem cvičeným na canisterapii, navštívila děti v našich třídách. Se-
znamovala děti s tím, jak se mají chovat při setkání s neznámým pejskem. Při 
dalších setkáních děti spolu s Cargem cvičily, učily se počítat nebo pozorovaly, 
jak se liší stavba těla člověka a psa.... Děti si vždy odnesly spoustu nových zá-
žitků, poznatků a bylo i dost legrace. Už se těšíme na další setkání v příštím 
školním roce.                                                                Kolektiv MŠ Vítkova, Náchod 

Společné vstupné

Den otevřených dveří porodnice Náchod

Náchodská nemocnice z ptačí perspektivy 

Za poklady 
Broumovska

Fáma Fest Cargo a paní Jano, DĚKUJEME
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro �rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 56,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

NAVITA a.s 
v Olešnici u Č.Kostelce

 Podrobnosti na tel. 
731 747 486 pí. Bílá

ihned přijme
na provoz loupárny brambor 
zaměstnance na dočišťování

Vhodné i pro invalidy, důchodce a matky na RD.

Náplň práce
l zajištění prevence sociálně patologických jevů u dětí a žáků
l psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí a žáků

Požadujeme
l vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením
       na psychologii, etopedii nebo speciální pedagogiku 
l znalost školské problematiky výhodou
l praxe v oboru školní psychologie a poradenství výhodou
l zkušenosti s prací s dětmi výhodou
l řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
l dobrá znalost práce na PC
l dobré organizační a komunikační schopnosti

Nabízíme
l možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady
l pracovní poměr na dobu neurčitou
l nástup do pracovního poměru 1. 9. 2019 nebo dle dohody
l platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (11.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
 

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci

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 30.06.2019.

Město Náchod
psychologa / psycholožky ve školství 

VZPOMÍNÁME
Dne 25. června 2019 uplyne osm smutných let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Bareš 
z Nového Města nad Metují

Stále vzpomíná rodina.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 24. června 2019 uplyne 10 let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Vítek z Vysokova.

Vzpomínají bratři a přátelé

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se dvěma byty v No-
vém Městě nad Metují. Dvě samo-
statné jednotky 2+1 s vlastním vstupem, 
udržovaná zahrada, garáž, sklep. Obecní 
voda, el. 220/380 V, plyn, kanalizace, 
(septik s přepadem).

Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč         
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Rodinný dům na polosamotě v obci Dobré – Hlinné s pozemky 5 150 m2 .........................2 690 000,- Kč          
Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč                  
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 450 000,- Kč
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V  prvním červnovém týdnu zástupci města Náchoda společ-
ně s Ředitelstvím silnic a dálnic a projektanty začali sérii jednání 
s vlastníky nemovitostí dotčených plánovanou stavbou silničního 
obchvatu města. Schůzku nabízíme všem, jejichž nemovitost stojí 
přímo v trase stavby a o svůj dům tak přijdou. Uvědomujeme si, 
že ze zákona stanovená kompenzace ve výši 1,15 násobku odhadní 
ceny domu by mohla pro některé znamenat existenční problémy, 
proto chceme jako město aktivně jejich situaci řešit a pomoci jim 
formou �nančních nebo pozemkových kompenzací. Pozemky pro 
tyto účely již připravujeme. 

Každý případ je speci�cký, a  proto chceme s  každým osobně 
a konkrétně hovořit, abychom přímo od majitelů slyšeli jejich před-
stavy a návrhy. Zcela rozumím tomu, že jejich situace není jedno-
duchá a musí být těžké opouštět domy, ve kterých žili i desítky let. 
Cílem těchto setkání je proto najít takové řešení, které jim pomůže 
nastartovat nový život na novém místě. I přesto, že kompenzace ze 
strany města nejsou v těchto situacích samozřejmostí, já považuji 
za zcela logické, že bychom lidem, kteří o své domy přijdou, měli 
na oplátku něco nabídnout.  

Jsem rád, že stavba obchvatu, který naše město nutně potřebu-

je, dostává čím dál tím více reálnější obrysy a mým cílem je, aby 
všichni, kterých se stavba dotkne, měli maximum informací, i pro-
to v setkáních budeme nadále pokračovat.

Vizualizaci obchvatu najdete na www.mestonachod.cz nebo  
https://youtu.be/esWPqjZFyH8

Jan Birke, starosta Náchoda

Náchod nabídne kompenzace za pozemky v trase obchvatu

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 182.
Vážení a milí čtenáři,

Ceny energií rostou !
ZASTAVTE JEJICH RŮST VČAS !
Mějte ceny energií pod kontrolou !
ČEKÁTE, ŽE PŘIJDE ZÁZRAK ?
KLIDNĚ ČEKEJTE, ALE NEPŘIJDE !

Rozdíl mezi našimi zákazníky a Vámi je letos již dost 
veliký ( průměr přes 8 000,-Kč/ rok a domácnost ),
po novém roce ale bude mnohem a mnohem větší
(více jak 12 000,- Kč/ rok a domácnost).

I VY VYHAZUJETE KAŽDÝ MĚSÍC 1 000,-Kč NAPROSTO 
ZBYTEČNĚ KOMÍNEM ? Nepropásněte svou příležitost, 
ta je právě teď ! Naše služba se Vám vždy vyplatí !

Od 1.6.2019 jsme pro Vás nově otevřeli Energetickou 
poradnu JES. Je pro každého zdarma. Stačí napsat 
nebo se stavit v našich kancelářích.

S úctou Váš
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Poslední květnové odpoledne se 
ve  Vile Čerych sešlo na  80 hostů při 
předávání Ceny Ladislava Čerycha. 
Letos ji obdrželi manželé Květa a Šte-
fan Ležovičovi za  dlouhodobý přínos 
k zachování Vily Čerych a její zahrady. 
„Byli jsme na samém začátku dění, kdy 
bratři Čerychovi darovali rodinnou 
vilu Nadaci rozvoje občanské společ-
nosti. Poté jsme tu působili dva roky 
jako dobrovolníci, od  roku 2003 jako 
zaměstnanci. Cílem nově založeného 
občanského sdružení bylo renovovat 
krásu objektu, včetně rozsáhlé zahra-
dy,“ uvedli Ležovičovi ve své děkovné 
řeči. Mezi gratulanty byla Cathy Soden 
Čerych, manželka Ladislava Čerycha, 
a Georgina Steinsky, jeho neteř a pod-
porovatelka Vily Čerych.

Přednáška o  životě a  práci Josefa 
Vágnera zakladatele safari v ZOO Dvůr 
Králové nad Labem v podání jeho dcery 
Lenky Vágnerové proběhne 20. červen-
ce v  Ratibořicích. Bude doplněna foto 
projekcí dosud nezveřejněných snímků 
z afrických odchytů zvěře Josefa Vágne-
ra. Součástí přednášky je i představení 
a  prodej reedice první knihy manželů 
Vágnerových SEN SAFARI (SAFARI 
DREAM) a  projekce dokumentárního 
�lmu o  životě a  práci Josefa Vágnera 
SEN SAFARI, který natočil Ivo Pave-
lek. Před �lmem zahraje kapela Divo-
ký bubny. Pořádá Nasajem s  Masajem 
a Nadace Josefa a Zdeny Vágnerových.

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 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

 Často se na nás obracejí lidé s prosbou o doru-
čení novin ECHO, protože zaznamenali, že ECHO 
je doručováno do okolních poštovních schránek, 
nikoli však do  té jejich. Zájem o  noviny ECHO 
nás pochopitelně velmi těší  a pokud je v konkrét-
ní lokalitě distribuční oblast (tj. pokrýváme tuto 
lokalitu určitým počtem výtisků), rádi takové žá-
dosti vyhovíme. Problém však je, pokud je poš-
tovní schránka viditelně označena nápisem, že si 
její majitel nepřeje dostávat neadresné tiskoviny 
(reklamy, letáky atd.). Distributoři, kteří s  námi 

na  roznášce ECHA spolupracují, jsou poučeni 
v tom smyslu, že mají ctít přání majitele této poš-
tovní schránky, protože i ECHO je svým charakte-
rem neadresně šířenou tiskovinou. Zkoušíme najít 
řešení tohoto problému formou označení poštovní 
schránky přátelské ECHU. Vystřihněte si kupon  
s  typickým smajlíkem  a naším logem - na který 
míří červená šipka. Pokud jej umístíte  vhodným 
způsobem na vaši schránku, bude náš distributor 
vědět, že ECHO je ve vaší schránce vítáno. Děku-
jeme za zájem o noviny ECHO.  redakce

Echo 
v této 

schránce 
vítáno

Rex je 10letý ovčák, zrazený svým 
pánem. Ten ho prostě na stará kolena 
opustil, odložil a to ještě do velmi  špat-
ných podmínek. Povahově je to úžasný 
pes, přátelský, kontaktní, klidný, mazli-
vý, pohodový. Moc by se mu líbilo ně-

kde na zahrádce u domečku, s přístu-
pem dovnitř.

V útulku máme momentálně také 
velké množství zachráněných koťátek, 
která hledají nové domovy. Pokud hle-
dáte kotěcího kamaráda, ozvěte se.

MĚSTSKÝ ÚTULEK BROUMOV, JANA SLOVÁKOVÁ 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV

chemické výrobní družstvo

významná společnost v oblasti výroby a prodeje  kosmetiky a nátěrových hmot
 se sídlem v Novém Městě nad Metují

vypisuje výběrové řízení na pozici: 

HLAVNÍ ÚČETNÍ 
Požadavky:  dosažené vzdělání: SŠ vzdělání ekonomického směru 
                          praxe na stejné nebo podobné pozici min. 3 roky
                          velmi dobrá znalost práce na PC, MS O�ce 
                          znalost podvojného účetnictví a souvisejících předpisů včetně daňových
                          pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost        

Náplň práce:  vedení účetnictví společnosti 
                          sestavení účetní závěrky
                          příprava podkladů pro audit
                               vypracování přiznání k DPH
  příprava podkladů pro DPPO

Nabízíme:   pružná týdenní pracovní doba 37,5 hod
                         5 týdnů dovolené
                         příspěvek na stravování, penzijní a životní pojištění
                        školení dle potřeb
  nástup dle dohody

Místo výkonu práce: Nové Město nad Metují, Krátká 487 

Kontakt: V případě zájmu prosím zasílejte životopisy na adresu:
lambertova@detecha.cz

telefon: 491 477 133

Cenu Ladislava 
Čerycha obdrželi 
manželé Ležovičovi

Sen Safari v Ratibořicích 
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

*Prodám družstevní byt 3+1 v Ná-
chodě v  nízkoenergetickém domě 
s vlastním parkovacím stáním. Kon-
takt 730 517 357, 733 735 709
*Nabízíme k  prodeji družstevní 
byty 1+kk, 2+kk a 3+kk v nově zre-
konstruovaném domě v  Náchodě. 
Byty jsou částečně zařízené a  při-
pravené k  okamžitému nastěhová-
ní. Členský vklad je možné rozdělit 
do  splátek. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709
*Pronajmu  byt 3+1 v OV 73 m2 v Ná-
chodě na Plhově , Havlíčkova ul., celk. 
náklady 10 tis.Kč, možnost trvalého 
pobytu, vratná kauce 15 tis.Kč. Pouze 
slušným lidem. TEL.: 604 437 128
*Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 
v  NA, SUN, ul. Modrá. Balkon, vý-
hled do přírody. Volný od 1.8.19. TEL.: 
739 576 519

*Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě u  ne-
mocnice. Tel.602 550 338
*Koupím byt v  ul.Kladská - Náchod 
v  OV 3+1,2+1.Nejsem RK. Cenu na-
bídněte. Tel:608 302 494
*Prodám družstevní byt 2+1 v  pane-
lovém domě v  Meziměstí ul.5 května 
č.p.96. Tel.737 115 146

*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v  OV 
v  panelákovém domě v  Náchodě. 
Upřednostňuji lokalitu sídliště Pl-
hov, ulice Běloveská. Rychlé, sluš-
né jednání. Platba hotově. TEL.: 
604 437 128

*Prodám byt 2+1 v  Náchodě, ul. Ko-
menského. Podlahová plocha 52m2. 
1.patro. Rekonstruovaná koupelna 
a  kuchyň, nová dřevěná okna, nové 
stoupačky. Volný o  prázdninách 2019. 
Cena 1,8 mil. Kč. Tel. 603 913 558
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v Náchodě, zavolejte prosím na tel.774 
777 073
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v  Náchodě a  okolí, nabídky pro-
sím na tel. 775 777 073

*Prodám samostatně stojící rodin-
ný dům na  překrásném klidném 
místě v  Náchodě na  Klínku.Dům 
má celkovou obytnou plochu včet-
ně garáže a sklepů 280 m2. K domu 
náleží velká slunná zahrada.Celková 
cena 5.5 mil. , při rychlém jednání 
sleva.TEL.: 602 133 119

*KOUPÍM LES I  S  POZEMKEM. 
Na  velikosti ani stáří nezáleží, hor-
ší stav nevadí. Platím hotově.TEL. 
773 585 290
* Sháním chatu, chalupu, domek 
v okolí Náchoda do 20 km na všechny 
směry, nabídněte na tel. 774 777 072

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

* Prodám 4 ks venkovních kovových 
židlí s  výpletem ve  velmi dobrém sta-
vu, barva tmavě šedá. Cena dohodou. 
TEL.: 774 916 444
*Prodám několik kusů starožit-
ného nábytku a  jiné předměty. Tel. 
606 56 49 30
* Prodám dětskou helmu na  kolo 
(100,-)červená barva, 4 ks konferenč-
ní kožená židle (cena dohodou). TEL.: 
602 103 775

*Koupím alespoň jeden �lm – možno 
i více 8 mm normál na cívce 120 m, li-
bovolný motiv (příroda, pohádka atd.) 
+ jednu volnou cívku 120 m. Chci pro 
vnuka zprovoznit starožitný promíta-
cí přístroj. Plně respektuji Vaši cenu. 
TEL.: 604 802 519 ne SMS

* Koupím staré, nepotřebné i  po-
škozené věci. Hračky zn.ITES, KDN 
aj..vláčky TT, HO, MERKUR aj., 
starožitný a  chromovaný nábytek, 
hudební nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj. věci, obrazy, 
porcelán, automoto díly, atd.. Než 
něco vyhodíte, volejte 608 811 683

* 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  celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj. staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, 
známky, plakáty, aj. papírový mate-
riál, bankovky, mince, LP desky, CD 
atd. TEL.:777 579 920

*Dřevo, kuchyňské skříňky, 2 postele 
daruji za odvoz. TEL.: 603 443 576
*Sháním od  září někoho, kdo by po-
kračoval ve  výuce mé dcery (10let) 
na klávesy. Jedná se mi o hodinu týdně. 
150 Kč/h. tel.: 607574460
*Právě jsem se vrátila po 7 letech z Bri-
tanie a nabízím doučování/konverzace 
v AJ, pomoc s překlady, T. Francova, tel. 
608 988 589
*Nabízím pomoc pro osoby zdravot-
ně postižené, osamělé či seniory (vše 
po  předchozí domluvě: osobní péče, 
pomoc v  domácnosti, doprovod k  lé-
kaři, nákupy atd.) Zkušenosti mám. Jen 
ve všední dny. Tel. 605 340 171

*Sháním ZEDNÍKA na začišťování 
špalet u  nově instalovaných plasto-
vých oken. Dlouhodobá spolupráce. 
Tel. 602 135 420

*Přijmu pracovníka nebo brigád-
níka na  pomocné výkopové práce 
k  minibaru v  okolí Náchoda. TEL. 
774 224 446
*Hledáme spolehlivou sílu na  úklid 
společných prostor   a drobnou údrž-
bu venkovní plochy u  domu (od-
stranění plevele apod.) v  bytovém 
domě v  Náchodě (Kamenice). Tel. 
606 491 091
* Přijmeme muže, ženy i  seniory 
na rozvoz knih, 80 hod. měsíčně, 12-
20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359
*Nabízím káčata kachny pekingské. 
Stáří dle dohody. Termín líhnutí: 
5.6.,7.7. Tel: 774 223 293

*Sháním boční vozík (sidecar) Ve-
lorex, typ 560. Může být i  v  nekom-
pletním stavu. Také koupím náhradní 
díly na motocykly Jawa „Kývačka“, typ 
353 a 354. Díly mohou být i v podobě 
nekompletního motocyklu. Montovat 
tyto stroje je mojí zábavou. 608 849 499

BYTY

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

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

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

Ozve se poctivý nálezce?

Rád bych osobně poděkoval 
nálezci černé tašky, kterou 
starší pán odevzdal v  sobo-
tu 8.6. navečer do zákaznic-
kého centra v  náchodské 
Hypernově.

Ozvěte se mi prosím 
na tel. 728 736 455

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

vyklidím půdu, sklep, dům

Koupím 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
Tel. 608 103 810

Přivýdělek
Hledáme spolehlivého

distributora novin ECHO
pro městys Machov a obec Žďárky
Více informací na tel. 602 103 775 
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

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 

NEBYTOVÉ PROSTORY

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ

Tel.: 730 173 493

IQOS Partner
>> Vyzkoušejte ZDARMA <<

+420 733 663 186

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 7. 2019 r.

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

pŘIJmeme 
oBSluHu 

Do KASINA 
V NÁCHoDĚ

Tel: 491 520 356, 
720 042 671
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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

Náchod-Za koupalištěm - Zděný, družst. byt 3+1, velká lodžie (92 m2), velmi klidné místo, PENB: G ...1.690.000,-Kč
N. Město n/Met.- Zděná rekreační chata se skladem, kolnou a poz. 753 m2 v kolonii Na Popluží ...........750.000,-Kč
N. Město n/Met. - Atraktivní pozemek (1.400 m2) k výstavbě RD, ul. Vrchovinská - nad “Oazou” ............1250,-Kč/m2

N. Město n/Met.- Malecí- Druž. byt 3+1 (77 m2), 1 NP, nová kuch. linka, možnost směny za 2+1, PENB: G.....dohodou
Černčice u N. Města n/M - Velký RD s byty a komerč. prostory v centru, poz. 1.194 m2, PENB: G .....2.290.000,-Kč 
Lipí u Náchoda - Posl. volné domy před dokončením s poz. 801 m2, 5+kk, už. pl. 106 m2, PENB:B .....2.400.000,-Kč
Č. Kostelec - ul. Na Koubovce - Zděný byt 2+1 v pův. stavu, 2 sklepy, lodžie i balkon, PENB: G .........1.250.000,-Kč  
Opočno - Multifunkční dům občanské vybavenosti, UP 307 m2, pozemek 415 m2, parkoviště .............2.800.000,-Kč
Police n/M - ul. Smetanova - Řadový čtyřpodlažní RD z r. 1989, klidná část, UP 180 m2, PENB: G ....2.100.000,-Kč 
Police n/Met.- Zděný byt (113 m2) 3+1 s garáží a kolnou, u náměstí, v r. 1990 rekonstr. PENB:G .......1.900.000,-Kč
Velké Poříčí- Udrž. druž. byt 2+1 (60 m2) s lodžií ve 4 NP panel. domu (po revitalizaci), PENB:C .......1.250.000,-Kč

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 
STSTST

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
• údržba zahrad
• sekání a péče o trávníky
• střih živých plotů
• prořez stromů
• výsadba
• návrhy a realizace zahrad
• tlakové čištění

NACENĚNÍ ZDARMA
VOLEJTE 721 000 171
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Jedna z nejlepších českých alter-
nativních kapel se

21. června 2019 v 19 hodin
opět spojí se symfonickým těle-
sem Filharmonie Hradec Králo-
vé a  vystoupí pod širým nebem 
v  zahradě broumovského kláš-
tera. Uslyšíte originální aranže 
jejích nejlepších písní z následu-
jících alb:

Futuretro, Biorytmy, Nanoa-
lbum, Kluci kde ste?, Ležatá 

osmička, A/B.
V rámci koncertu zahrají Tata Bojs 
jednu písničku speciálně s  Clari-
net Factory. Jako hosté vystoupí

Eliška Buociková Band 
a Clarinet Factory.

Do Náchoda v dopravní špičce nejlépe alternativně! Však to znáte. Vše-
dní den okolo 15.00 hod. Dlouhá kolona , většinou kamionů, se pomalu 
sune Pražskou ulicí. Fotogra�e: Všední den okolo 15.00 hod.  Ve stejnou 
dobu, jen několik desítek metrů od Pražské ulice na hladině řeky Metuje. 
Pohoda a klid. Dopravu komplikuje maximálně jen nějaká ta nedisciplino-
vaná kachna …                                                             foto s úsměvem ECHO

V těchto dnech končí expedice 
Monoxylon III v  Egejském moři, 
která  navazuje na námořní výpra-
vy královéhradeckých experimen-
tálních archeologů v  dlabaných 
člunech z let 1995 a 1998. Námořní 
trasa expedice vedla z Attiky přes 
řetězec ostrovů na Krétu a měřila 
asi 400 kilometrů. Smyslem plavby 
v Egejském moři v replice pravěké-
ho plavidla bylo přispět k poznání 
o šíření raných zemědělských kul-
tur ve Středomoří. Předlohou  člu-
nu bylo 8000 let staré neolitické 
plavidlo, které bylo v roce 1994 ob-
jeveno v jezeře Bracciano u Říma. 
Výpravy se účastnilo 22 lidí, navíc 
kameraman a  lodivod moderní 
lodi, která člun doprovázela. V po-
sádce byli převážně Východočeši, 
ale také dva Slovinci, jeden Slovák 

a  Řek. Expedice Monoxylon III 
trénovala před odjezdem do  Řec-

ka i  na  přehradě Rozkoš u  České 
Skalice.            Foto Honza Bartoň

Miloš Beneš nejrychlejším čes-
kým závodníkem v  letošním závo-
du Mistrovství Evropy Ecce homo 
ve  Šternberku.  Letošní závod Ecce 
homo nerozdělil déšť, jako v  loň-
ském roce a  všichni piloti stejné 
podmínky na trati a tak Miloš Beneš 
navázal na svoji mnoha letou tradici 
nejrychlejšího Čecha na Ecce homo.  
V  sobotních tréninkových jízdách 
a  v  první nedělním závodu byl zá-
vodní speciál Miloše Beneše - Osella 
FA30/Judd neklidná. Tomu odpoví-
dal i čas první závodní jízdy 2.51,28 
(v  loňském roce 2.46,39).  Až před 
druhou závodní jízdou (po  hledání 
důvodu vibrací a  zkoušení různého 
nastavení Oselly) se našla příčina. 
Uvolněné zadní křídlo, což se pro-
jevovalo jen při vyšších rychlostech 
nebo větších nerovnostech na  trati 
při jeho větším zatížení. Na  druhou 
závodní jízdu se zadní křídlo vy-
měnilo za nové a bylo po problému. 

Ve  druhé závodní jízdě zajel Miloš 
Beneš čas 2.47,91 (3. nejrychlejší čas 
druhé závodní jízdy za  Italy Mer-
lim a  Faggiolim), ale v  součtu obou 
závodních jízd to stačilo “pouze” 
na 5. místo v absolutním pořadí ME. 
V MČR obsadil Miloš Beneš 1. místo 
v absolutním pořadí a upevnil si tak 
své 1. místo v průběžném absolutním 
pořadí v Mistrovství České republiky.  
Milan Stejskal (Lada VFTS) a Michal 
Sedláček (Fiat Ritmo 130TC) svedli 
na  trati týmový souboj, ze kterého 
tentokrát vyšel lépe Michal Sedláček 
s  náskokem 2.17 vteřiny v  součtu 
obou závodních jízd. Každý ale jede 
v jiné výkonnostní skupině a tak oba 
piloti Gms Racing teamu ve  svých 
skupinách zvítězili.  Velmi rychlá 
byla i  Tereza Machová, která ve  své 
skupině zvítězila.                    Text: RS

Foto: Žídek, Speldin

Ecce homo 2019

Expedice Monoxylon III

Tata Bojs 
a Filharmonie 
zahrají v Broumově 
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STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

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

kalkulace a tvorby rozpočtů
vytváření plánu oprav
pasportizace objektu

pravidelné servisní prohlídky
rozúčtování spotřeby energií

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA SVJ

Okresní 
fotbalový přebor – 

chlapi 
k pohledání

! Přejí pěkné léto !

732114483     Vašek

720630683        Vláďa

725114539      Pavel

FOLKOVÉ SOBOTY NA MLEJNĚ  
ČERVENEC 2019   

Na akci Vás srdečně zvou Posezení na mlejně 
a Správa NKP Státní zámek Ratibořice

ZAČÁTKY VŽDY VE 14.00 hodin

     6.7. – Pepa Štross&syn – Klášterec nad Ohří
13.7. – Strunovrat - Slatiňany
20.7. – Terrakota – Praha
27.7. – Richenza Trio - Čáslav

Vstupné: zakoupením alespoň jednoho koláče přispějete nejen na po-
řádání akce, ale i na opravy a údržbu Rudrova mlýna. Děti zdarma
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Mlynářské slavnosti
č ř čč ě

ř

ve dnech  5.7.2017 – 9.7.2017 
  středa       5. 7. 2017      od  11.00    lidová kapela                                                             
                                                                ŠMIKURANDA z České Skalice 
   čtvrtek      6. 7. 2017        od  14.00   písničkář   
                                                                Miroslav  PALEČEK 
   pátek         7. 7. 2017        od  13.30   country  kapela 
                                                                ŠELVOKOLOBAND  ze  Rtyně 
   sobota       8. 7. 2017        od   14.00   folková kapela 
                                                                KŘÁP  z  Bíliny 
  neděle        9. 7. 2017       od   14.00    folková kapela  
                                                                KANTOŘI  z Hradce Králové 
  VSTUPNÉ:  20,-Kč a koláč přede mlejnem zdarma 
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1. MERLI Christian 1 Christian Merli 

     D/E2-SS-3000 Osella FA 30 Zytek LRM 2:42.29 2:39.93<TR 5:22.22 v=174.29

2. FAGGIOLI Simone 15 Best Lap SSD E2-SC-3000 Norma M20 FC 2:46.78 2:44.55 5:31.33 +9.11

3. DEGASPERI Diego 4 Diego Degasperi D/E2-SS-3000 Osella FA 30 Zytek 2:49.20 2:49.17 5:38.37 +16.15

4. VOLLUZ Joel 5 Joel Volluz D/E2-SS-3000 Osella FA 30 2:50.10 2:48.37 5:38.47 +16.25

5. BENEŠ Miloš 3 GMS Racing Team D/E2-SS-3000 Osella FA 30 2:51.28 2:47.91 5:39.19 +16.97

6. DEMUTH Guy 18 Guy Demuth E2-SC-3000 Norma M20 FC 2:52.95 2:49.41 5:42.36 +20.14

7. JANÍK Václav 16 Nutrend ACCR Czech Team E2-SC-3000 Norma M20 FC 2:51.79 2:51.34 5:43.13 +20.91

8. NEVĚŘIL Dušan 17 Dušan Nevěřil E2-SC-3000 Norma M20 FC 2:56.89 2:55.35 5:52.24 +30.02

9. BORMOLINI Fausto 6 Fausto Bormolini D/E2-SS-3000 Reynard K02 2:55.05 2:58.59 5:53.64 +31.42

10. LAMPERT Christoph 2 Rauch Power Sports D/E2-SS-3000 Osella FA 30 3:05.78 2:50.75 5:56.53 +34.3

Absolutní pořadí Mistrovství Evropy – Ecce homo:


