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11. května 1952 se v Polici nad Metují narodil M
iroslav Šmíd, horo-

lezec a sólolezec, horský fi lm
ař a fotograf, organizátor horolezec-

kých a kulturních akcí. V roce 1981 založil M
ezinárodní horolezecký 

fi lm
ový festival v Teplicích nad Metují.

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA Flexi

Implementujeme systém pro automatizaci účetních procesů, který také sami používáme.
Automatizovaně - zpracováváme data bank, platebních karet a terminálů, klientských aplikací,….
                              - účtujeme prodej přes eshop - platební brány, Zásilkovna,….
Hledáme do týmu zkušenou samostatnou účetní s praxí k účetnímu řízení těchto procesů

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují

www.billcom.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Hronov vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ/HO
FINANČNÍHO ODBORU

Místo výkonu: 

ZIMNÍ SLEVY !!!

OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ OKNA

A DVEŘE

GARÁŽOVÁ VRATA

STAVEBNÍ PRÁCE

TANAX
ZÁRUKA 10 LET!!

Tel. 777 116 547, 739 617 392

nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

INNOVATIVE
N U T R I T I O N

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Z důvodu navýšení výroby přijmeme zaměstnance na pozici:

OPERÁTOR VÝROBY
- jednosměnný provoz
- vhodné pro absolventy
- vhodné i pro zahraniční pracovníky
- oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku výhodou
- požadované vzdělání – vyučen
- nástup možný ihned

NABÍZÍME:
- dobré platové podmínky
- stabilní a dlouhodobé zaměstnání ve firmě s mnohaletou tradicí
- příspěvek na stravování
- možnost stravování přímo v areálu společnosti
- příspěvek na dovolenou
- 13. plat
- možnost profesního růstu
- osobní ohodnocení

Kontakt: 
Jaroslav Suchochleb

Tel.: 602 272 053 
e-mail: suchochleb@nutrin.cz

Nutrin s.r.o.
Zastavilka 60

518 01 Dobruška

PRONÁJEM/PRODEJ
komerční nemovitosti
v Hronově Zbečníku
dílenské, skladovací

a kancelářské prostory
o celkové ploše cca 1000 m2

část lze přebudovat
na bydlení

KONTAKT: 724 284 224

Přivýdělek
Hledáme spolehlivého distributora novin 

ECHO a letáků v lokalitě:
Náchod – Karlův kopec

Náchod centrum
Hronov centrum

Broumov
Roznáška o víkendu, vhodné

pro důchodce, studenty, atd. Možno
i pro osoby ZTP. Souběh s jinou

roznáškou nevadí.
Více informací na tel 602 103 775
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka
překlady

tlumočeníTel. 603 440 939 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)

Zahradnické
práce

Tel. 724 173 560

ECCE HOMO ŠTERNBERK 2021
V prvním závodě Mistrovství České republiky v závodech automobilů 

do vrchu vybojoval pilot GMS Racing teamu Miloš Beneš se speciálem ital-
ské výroby Osella FA30/Judd 1. místo v absolutním pořadí. 

Součástí závodu Mistrovství České republiky bylo i Mistrovství Sloven-
ské republiky a  FIA Challenge. Závodu se zúčastnilo 100 pilotů z  České 
a Slovenské republiky, Itálie, Francie a Švýcarska. V absolutním pořadí celé-
ho startovního pole se Miloš Beneš umístil na krásném 3. místě.
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Naše Nové Město nad Metují bylo 
před lety jedním z nejkrásnějších měst 
ve  východních Čechách. Za  posled-
ních 10 let nás ale předběhla okolní 
města jako např. Dobruška, Náchod, 
ale i blízké vesnice Nahořany nebo Bo-
huslavice. Všichni se ptáme, jak je to 
možné? Za vším hledej člověka - když 
jdeme volit v  komunálních volbách 
tak předpokládáme, že na  kandidát-
kách jsou osoby, které chtějí pracovat 
ve  prospěch všech občanů města. Až 
po  čase zjistíme, jak správně jsme vy-
brali. V posledních volebních obdobích 
se nám to moc nedaří. V  radě města, 
což jsou zástupci občanů, se rozhodu-
je spíše autoritářsky, někdy velice aro-
gantně za  vydatné pomoci tajemníka 
úřadu, který radí všehoschopnému 
starostovi a  se svými pravomocemi 
zasahuje do  rozhodování samosprá-
vy - rady města, což je nepřípustné.

Občané jsou v posledních letech ve-
lice nespokojeni s  fungováním státní 
správy i samosprávy, hlavně co se týká 
rozvoje města a zlepšení kvality života 
všech občanů. Připomeňme si neu-
skutečněné akce - koupaliště, kasár-
na, kino, trojúhelník Rychta, absence 
parkovacích míst, špatné hospodaření 
a údržba bytového fondu, absence zajiš-
tění dotací, a tak bych mohla pokračo-
vat dále. V poslední době se neschopné 
radě města povedl „dobrý investiční 
počin“ - zakoupit hotel Metuj za dvoj-
násobnou cenu, než byl prodán a  dát 
semafory a  fáborky pro zákaz vstupu 
při vjezdu na náměstí. Proto se nespo-
kojení občané začali aktivně podílet 
na vzniku občanských iniciativ - Kou-
paliště a  Diskuzní forum Nové Město. 

Protože problémů přibývalo a město 
nemělo žádnou koncepci rozvoje, roz-
hodli se, že pomůžou. Zorganizovali 
několik setkání s  občany v  sokolovně, 
které měly velký ohlas. Všechno bylo 
profesionálně připravené, věnovali 
mnoho hodin a práce návrhům, studi-
ím staveb, pozvali architekty i  zástup-
ce samospráv z  jiných měst. Řešilo se 
koupaliště, kino, kasárna, výstavba 
Rychta apod. Ptám se, co by udělal 
chytrý a schopný politik? Přijal by ná-
vrhy na  spolupráci a  vše by s  těmito 
schopnými lidmi diskutoval. Vznikla 
pouze komise pro koupaliště, ale bez 
konkrétních výstupů. Proč tomu tak 
je? Protože na  radnici a  v  radě měs-
ta je tak zakořeněná arogance moci. 
Oni si myslí, že mají patent na rozum 
a na všechno ten jediný správný pohled 
a  názor. A  tak byli aktéři těchto akcí 
veřejně diskreditováni, zesměšňování, 
nazýváni manipulátory, nedůvěryhod-
nými osobami s osobními zájmy apod. 
Hlavním důvodem bylo je odstranit 
a  znechutit jim další aktivity. Věřte, 
že jsem se toho dočkala i  já osobně. 
Při všech žádostech o prodloužení ná-
jmu pozemku pod stavbou CIS se vše 
odehrávalo hlavně v  osobní rovině.

A  nyní vysvětlení mé žádosti, která 
byla podána. ZM dne 29.4.2021 roz-
hodlo s defi nitivní platností, že musím 
do 31.12.2021 budovu CIS a 2 obcho-
dy odstranit - zbourat. Paradoxem je, 
že zastupitelé byli seznámeni s  tím, že 
dalších několik let se v této oblasti sta-
vět zatím nebude z důvodu nedostatku 
parkovacích míst apod. Proto nebylo 
potřeba spěchat, v žádosti bylo uvede-

no pouze posunutí o  2 roky. Zastupi-
telé se při svém rozhodování nechali 
ovlivnit starostou Hablem a  radním 
Maurem, že je potřeba „zrovnoprávnit“ 
podnikatele a nastartovat modernizaci 
této oblasti i za cenu toho, že centrum 
města bude třeba několik let prázd-
né a  tito lidé už velmi pravděpodobně 
dávno nebudou v samosprávě pracovat.

Před 25 lety jsem se s vedením města 
domluvila na  využití pozemku k  vý-
stavbě CIS, později ještě dvou prode-
jen. Na pozemku bylo zbořeniště staré-
ho domu a nevyužívaná rozbitá tržnice. 
Stavba byla povolena na 10 let s mož-
ností dalšího prodlužování nájemní 
smlouvy. Realizace byla provedena dle 
návrhu městského architekta Ing. Tom-
ka, zpracována architektonickým stu-
diem a  vybudována dle projektové 
dokumentace. Po ukončení stavby byla 
vložena do  katastru nemovitostí, kde 
je dodnes. Prodej pozemku od  města 
nebyl možný, protože bylo rozhodnuto, 
že tento pozemek v centru města se ne-
bude nikdy prodávat, a město si ho po-
nechá, v průběhu dalších let bylo takto 
rozhodnuto opakovaně. Celou stavbu 
jsme hradila ze svých fi nančních zdrojů 
za pomoci rodiny a půjček. Městu jsem 
platila roční nájem určený městem 
a  z  objektu jsme také platila fi nanční-
mu úřadu daň z  nemovitosti. Nynější 
garnitura na radnici se rozhodla jinak, 
pozemek prodat s tím, že musí být před 
nabídkou k prodeji kompletně prázdný 
a vyklizený, což není dle výkladu práv-
níků bezpodmínečně nutné, tím se ale 
RM nezabývala. Na pozemku se postaví 
3podlažní dům, pokud se v budoucnu 
opět nezmění regulační plán. Brzy se 

ukáže, kdo a kdy ten dům bude stavět.
Nyní jsme žádala ZM, aby bylo bou-

rání o dva roky posunuto, což ZM ne-
schválilo za  základě doporučení rady 
města, která opakovaně tvrdila, že je 
to černá nelegální stavba, dále uvažo-
vali jestli jsou tyto služby využívány 
a  jsou tu potřeba, že bráním moderní 
výstavbě v  této části, že se obohacuji 
na městském pozemku, a že  ty šeredné 
boudy je potřeba již rychle zbourat atd.

Toto jsou jen některé výroky členů 
rady, starosty, architekta a odborů MÚ 
za  poslední dva roky. Nejaktivnější 
byl starosta Hable, radní Maur a  Ně-
meček, kteří byli pro rychlé zbourání 
těchto staveb a  upozorňovali mimo 
jiné na  mé výjimečné postavení proti 
jiným občanům, protože využívám po-
zemek města k podnikání. Tento argu-
ment bychom také mohli otočit - město 
mně nabídlo k  pronájmu zdevastova-
ný pozemek, kde jsem za  své fi nanční 
prostředky vybudovala 3 provozovny 
služeb pro občany, což byl pro město 
přínos. Minulé „vlády“ na  radnici to 
takto chápali, ale doba se změnila. Tak 
bude lepší několik let nechat pozemek 
prázdný. Co radní Hable, Maur nebo 
Němeček zajistili vybudovat pro obča-
ny našeho města? Nic. Ale nechat bez 
koncepce a bez dalšího jasného postu-
pu něco zbourat jim jde náramně. Je 
nutné položit si otázku, komu oni vlast-
ně slouží? Občanům města jistě ne. Čas 
zajisté ukáže, jaké osobní zájmy pře-
devším tito tři nejhorlivější sledovali.

Rada města celých 25 let při pro-
dlužování nájmu pod prodejnami tyto 
stavby vlastně legalizovala, protože po-
kud by měla nějaké pochybnosti nebo 

připomínky dříve, tak jsme je mohli ře-
šit. Jak na to budu reagovat, se musím 
ještě poradit s právníky, protože hlavní 
argument rady byl, že stavba je černá. 
To ale znamená, že každé předchozí 
prodloužení nájemní smlouvy radou 
města byl protiprávní akt. Zastupitelům 
byla předložena především informace, 
že stavba je černá a musí být odstraněna 
a podle toho rozhodovali o mé žádosti.

Rada města pracuje neobyčejně 
zvláštně - nejprve vše direktivně roz-
hodne bez jakékoliv diskuze, nehledá 
žádná jiná řešení než ta, která vyho-
vují pouze jejím zájmům, neví co to je 
demokratické jednání, které spočívá 
hlavně v  diskuzi, slušnému chování 
a morálce. Tak by se měli chovat, pro-
to snad byli zvoleni!!! A ne se k obča-
nům chovat podobně jako ke  svým 
poddaným - my to tady řídíme a  vy 
nás poslouchejte. Děkuji tímto všem 
zastupitelům, kteří mezi námi ve měs-
tě opravdu žijí a  pro občany pracují, 
znají jejich potřeby, přání a  problémy. 
Bohužel je jich v  zastupitelstvu pouze 
asi třetina. Navzdory tomu všemu co 
dnes vím, bych před 25 lety vybudo-
vala tyto obchody znovu a  jsem ráda, 
že jsme mohli za  ta léta tisícům ob-
čanům Nového Města dobře sloužit.

Přeji všem občanům našeho města, 
aby si v příštích komunálních volbách 
vybrali lepší zástupce, kteří budou mít 
vizi, jak město spravovat a  zajišťovat 
potřeby všech občanů hodné 21. sto-
letí. Toto totiž současní radní nedělají 
ani v nejmenším a už je čas, je vyměnit.

L. Matoušová (PP)

Jedno z nejkrásnějších měst ve východních Čechách nevzkvétá

Strategická rada regionu Brou-
movsko připravila projekt „Adaptace 
na klimatické změny“, který chce po-
moci v bojích se suchem a klimatický-
mi změnami. Na Broumovsku budou 
zpracovány adaptační strategie řešící 
zádrž vody v krajině. Týkat se budou 
dvou povodí, a tím pádem celkem šes-
ti obcí a  měst, do  kterých dané části 
povodí zasahují. V případě Stěnavy to 
jsou Broumov, Martínkovice a Otovi-
ce, v případě Dunajky jde o Polici nad 
Metují, Bukovici a  Žďár nad Metují.

V rámci adaptačních strategií bude 
nejdříve celé území detailně zmapo-
váno, na  základě mapování a  všech 
dostupných dat bude navrženo kom-
plexní řešení nápravy krajiny zádrží 
vody, obnovou biodiverzity, snížením 
eroze či zdrsněním částí krajiny, kte-
ré budou mít i protipovodňový efekt. 

„Projekt by měl přispět k  vyřešení 
většiny akutních lokálních problé-
mů české krajiny, kterými je sucho, 
bleskové povodně nebo vodní a větr-
ná eroze, a bude udělán nezbytný krok 

pro adaptaci české krajiny na klimatic-
kou změnu,“ říká Petr Osoba, ředitel 
Strategické rady regionu Broumovska.

Adaptační strategie, jejichž rea-
lizace začala 1. března a  potrvají 18 
měsíců, budou obsahovat návrhy 
konkrétních opatření v  terénu, jejich 
prioritizaci, hrubý odhad fi nančních 
nákladů a  návrh harmonogramu je-
jich realizace. Budou sloužit jako zá-
sobník projektů, který obce mohou 
využít v  rámci dlouhodobého roz-
voje území.   Kateřina Ostradecká

Adaptace na klimatické změny na Broumovsku

Ve  středu 5. května 2021 byla zahájena rekonstrukce ulice Na  Koleto-
vě v  Náchodě Bělovsi. V  první etapě bude komunikace průjezdná a  staveb-
ní práce budou probíhat po pracovních místech, podél nichž bude zachován 
průjezd min. 2,75 m. Tyto činnosti by měly být dokončeny nejpozději za šes-
ti týdnů. Následně bude zhotovitel informovat o  konkrétním termínu celko-
vé uzavírky ulice, kdy dojde k odfrézování současného povrchu, sanaci pod-
kladních vrstev, opravě kanálů a  položení nových asfaltových vrstev. Druhá 
etapa bude probíhat přibližně 14 dní a  začne někdy kolem poloviny června.

Oprava místní komunikace

Dobrá zpráva! Pandemie Covid-19 ustupuje a chystáme se na pomalé roz-
volňování jednotlivých opatření. A to se týká i služby poradenství a prevence 
ve fi nanční gramotnosti, kterou mám tu čest podporovat od prosince loňské-
ho roku. Dluhová poradna KRUH pro občany Náchodska pracovala nepřetr-
žitě i v době omezení. Od pondělí 3. 5. 2021 se kromě krizové linky obnoví 
možnost osobních setkání. V případě potřeby se můžete obrátit na KRIZO-
VOU LINKU na tel. č. 739 427 685 a domluvit si osobní schůzku v poslanecké 
kanceláři na adrese Masarykovo náměstí 19, Náchod 547 01. Poradenství je 
poskytováno zcela ZDARMA po předchozí telefonické domluvě. 

„Po dobu svého působení v pozici starosty a poslance podporuji nejen osobně, 
ale i fi nančně celou řadu zájmových spolků a jednotlivců. Od roku 2013 jsem 
na  realizaci zajímavých a  smysluplných projektů nejen v  Náchodě, ale celém 
regionu, věnoval bezmála půl milionu korun. V kontextu pandemie, která nás 
zasáhla na jaře 2020, jsem si v průběhu loňského roku vybral právě tuto službu, 
kterou nyní fi nančně podporuji a považuji ji za velmi potřebnou zejména do bu-
doucna. S  následky pandemie se budeme potýkat v  mnoha oblastech našeho 
života ještě nějakou dobu, a proto považuji za velmi důležité, aby na to nikdo 
nebyl sám a měl se kam obrátit. Rozhodl jsem se proto ke spolupráci s vyškole-
nými odborníky. Kolektiv vzdělávací společnosti FINGRAM CS, která službu 
odborného sociálního poradenství zajišťuje a úzce spolupracuje také s Úřadem 
práce v Náchodě, je složený z odborných specialistů, kteří se vám budou snažit 
podat pomocnou ruku v obtížné životní situaci.“  Poradna je anonymní a dis-
krétní, proto neváhejte a  problémy neodkládejte, jsme tu pro vás. Od  3. 5. 
2021 opět také osobně!

„Každá životní situace se dá řešit, jen se o ní musí mluvit. Pomůžeme vám 
najít východisko! Požádat o pomoc nebo radu není slabost, ale správný krok.“ 

 Jan Birke, starosta Náchoda a poslanec Parlamentu ČR

Prevence ve fi nanční gramotnosti

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Prvorepubliková vila s bohatou historií po pů-
vodním zakladateli rekreační lesní oblasti Kersko. 
Dipozice:  1.NP vstupní hala se zimní zahradou, 
jednací sál, jednací salón, jídelna, šatna, pracov-
na. 2.NP otevřená terasa nad zimní zahradou 
5 apartmánů se sociálním zázemím a technickými 
prostory, 3NP vestavné podkroví, připravený pro-
stor pro samostatnou bytovou jednotku.

Prodej venkovské usedlosti s výminkem a pozemky v Úpohlavech ...................................6 290 000,- Kč
Pronájem  obchodních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny .............................6 000,- Kč/měs.
Prodej venkovské usedlosti s pozemky, hosp. zázemí v Úpohlavech ................................3 990 000,- Kč
Prodej pozemku ke komerční výstavbě ve Vysokém Mýtě ..............................................1 690 000,- Kč
Pronájem komerčních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny ...........................10 000,- Kč/měs.

Cena: info v RK

         VZPOMÍNKA
Dne 13. května 2021 uplyne šest smutných roků, 

kdy nás navždy opustila naše maminka, 

paní Ludmila Schrötterová  

a dne 25. května uplyne 10 let, kdy navždy 

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

Syn Radek s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 7.5.2021 uplynuly dva smutné roky, kdy nás opustila 

naše milovaná maminka a babička,  
paní Zlatuška Truněčková.

S láskou vzpomíná syn Pavel, vnučka Renatka,
Verunka a pravnoučata Dominiček a Theinka

VZPOMÍNKA
Dne 14. 5. 2021 by oslavila 100. narozeniny naše 

milovaná maminka a babička

paní Věra Králová 
z Náchoda.

Stále vzpomínají

syn Jiří s rodinou 

V  druhé polovině dubna jsem se 
podrobil drobnějšímu lékařskému zá-
kroku na JIP Nemocnice Broumov. Sr-
dečně chci poděkovat celému kolektivu 
zdravotníků, zejména panu primáři 
MUDr. Miroslavu Šváblovi a ošetřující 
sestře Evě Prokešové za úspěšný zákrok, 
ale i  za  mimořádný zájem o  vytvoření 
příjemného prostředí. Mile jsem byl 
překvapen, že prostředí, ve kterém jsem 
pobýval je vybudováno na  špičkové 
úrovni a  že pokračující rekonstruk-
ce dává záruky, že taková bude celá 
nemocnice. Jiří Otčenášek, Náchod

Poděkování

Evropská komise vyhlásila již pat-
náctý ročník soutěže Evropské ceny 
za podporu podnikání, ve které oceňu-
je a  odměňuje nejúspěšnější projekty 
veřejné správy zaměřené na  podporu 
podnikání a  podnikavosti v  celé Evro-
pě. Ministerstvo průmyslu a  obchodu, 
které je národním koordinátorem, vy-
zývá k účasti v soutěži všechny orgány 
veřejné správy, regiony, správní oblasti 
a  města, jakož i  partnerství veřejného 
a  soukromého sektoru mezi státními 
úřady a  podnikateli usilujícími o  pod-
poru ekonomiky svého regionu. O ceny 
se mohou ucházet projekty na podporu 
podnikání na  národní, regionální či 
místní úrovni realizované minimál-
ně v  období posledních 15 měsíců.

Přihlásí se

někdo z regionu?
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OLVAN PALIVA Náchod  I  Běloveská 237, 547 01 Náchod
e-mail : paliva@olvan.cz   I  www.olvanpaliva.cz

Volejte:
775 720 820
491 428 594

PALIVA

NOVÁ KVALITNÍ 
 DIGITÁLNÍ VÁHA 
  POCTIVÁ MÍRA  
Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod    Sortiment:  dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

SLEVA 
NA NAFTU A BENZÍN 
PRO LETOŠNÍ ROK NA VEŘEJNÉ 
ČERPACÍ STANICI

VYUŽIJTE NÁŠ NOVÝ 

NONSTOP 
BEZOBSLUŽNÝ 

TANKOMAT 
S MOŽNOSTÍ PLATBY KARTOU !

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč

Platba hotově a s obsluhou bude nově pouze 
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 
547 01 Náchod
www.cdsnachod.cz

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz

Metu
je

Hronov

Červený
Kostelec

Polsko

Bělovesk
á

Kla
dsk

á

Plhovská

Za Teplárnou

Kamenice

Tepenská

Borská

Husovo
náměstí

Autobusové
nádraží

Kladská 286

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: Požadujeme: Nabízíme: 

Tel. NONSTOP: 602 145 222

Náchodská nákladní přeprava

Provádíme:
skrývku pozemků
trhání kořenů a pařezů, naložení

         a odvoz materiálu
         včetně ULOŽENÍ na skládku

Sklápěčka 8 tun.

MBR BUS s.r.o.

Nakladač UNC

Nejen
pro

fi rmy! chemické výrobní družstvo

 významná společnost v oblasti výroby a distribuce nátěrových hmot 

hledá pracovníka/pracovnici na pozici:

SAMOSTATNÝ VÝVOJOVÝ 
PRACOVNÍK

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem 

zasílejte na adresu: lambertova@detecha.cz  

Kontakt: personální oddělení tel.: 491 477 133 

Požadujeme:  vzdělání  VŠ, SŠ chemického směru
 základní znalost nařízení CLP

     – značení a balení chemických směsí
 základní znalost nařízení REACH

     – registrace a hodnocení chemických směsí                                 
 znalost technologie výroby a aplikace nátěrových hmot vítána 
 samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, fl exibilita  

Náplň práce:   vývoj nových výrobků včetně poloprovozních zkoušek
 nakládání s nebezpečnými chemickými látkami dle legislativy
 zajišťování odborných posudků, chemických rozborů
 zpracování chemické dokumentace k nátěrovým hmotám
 sledování surovinové základny, legislativy a trendů v oboru

Nabízíme:   zajímavou práci v české společnosti s tradicí
 mzdu odpovídající výsledkům 
 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, sick days
 po zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou

Místo pracoviště:  provozovna Janov 43 - Tis u Nového Hrádku

Nástup:   možný ihned nebo dle dohody



4str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

STUDIEM U NÁS SI ZAJISTÍTE:
> špičkové vzdělání, které vám umožní 

pracovat bez odborného dohledu;
> jisté uplatnění ve zdravotnictví, 

s možností velkého výběru pracovišť;
> možnost pomáhat s léčením a uzdravováním, 

a zachraňovat životy;
> zahraniční stáže během studia;
> titul DiS a velmi dobré platové ohodnocení.

Přihlášky posílejte do 31. května 2021.

Studium je určeno absolventům středních škol, 
kteří úspěšně složili maturitní zkoušku.

tříletý studijní obor 
na Vyšší odborné škole zdravotnické 
a Střední zdravotnické škole v Trutnově.

Adresa: Procházkova 303, 54101 Trutnov | e-mail: svandova@szstrutnov
Telefon: 499 840 092 | Mobil: 725 921 029 | www.szstrutnov.cz

DIPLOMOVANÁ 
VŠEOBECNÁ SESTRA

V průběhu měsíce května 2021 provádí výzkumná agentura Sociotrendy ve spolupráci 
s městem Náchod výzkum zaměřený na mapování potřeb a sociálních problémů obyvatel 
Náchoda ve vztahu k sociálním službám, ale také k otázkám bydlení apod. Cílem je zjistit 
nejen aktuální stav potřebnosti a spokojenosti obyvatel, ale i oblasti, ve kterých by potřebo-
vali lepší podmínky nebo podporu, které by pomohly zlepšit jejich životní sociální situaci. 

Odkaz na  průzkum je k  dispozici na  webových stránkách města, příp. zde  
https://bit.ly/odpovime 

Informace z výzkumu budou podkladem pro stanovení priorit v  rámci služeb pro občany a další rozvoj v oblasti sociálních služeb 
v následujících letech v Náchodě.

Výzkumná agentura Sociotrendy je poskytovatelem komplexních služeb v  oblasti celorepublikového výzkumu veřejného mínění,  
socioekonomických a legislativních analýz. Služby poskytuje od roku 2002. Je členem České marketingové společnosti. Zázemí odborníků 
a jejich dlouholeté zkušenosti umožňují realizovat výzkumné projekty různého typu, poskytovat konzultace a provádět dílčí výzkumné 
činnosti a služby obcím, státním i nestátním institucím. 

 „Výzkum je realizován v rámci Operačního programu zaměstnanost, individuálního pro-
jektu Rozvoj regionálního partnerství v  sociální oblasti na  území obcí Královéhradeckého 
kraje II , reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870“.

ZJIŠŤOVÁNÍ potřeb
v oblasti sociálních služeb

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

řidiče
obsluhu fekálního vozidla

Požadavky:
ŘP C, profesní průkaz,
dobrá fyzická kondice

Nástup možný od 1. 7. 2021

Nabídky s životopisem zasílejte
do 16. 5. 2021

na adresu:
Vodovody a kanalizace

Náchod, a.s., paní Škodová

Kladská 1521, 547 01 Náchod
nebo na e-mail: skodova@vakna.cz

TEL. 777 24 86 24 
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TAKOVÁTO KŘESLA

OPÁLOVÉ SVĚTLO

ŠKOLNÍ POTŘEBY
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*Prodám nový luxusní druž-
stevní byt 3+kk v  Náchodě 
v  nízkoenergetickém domě 
s vlastním parkovacím stáním, 
nebo možnost pronájmu. Kon-
takt 730 517 357, 733 735 709.
*Mladá rodina hledá vět-
ší byt nebo dům v  Náchodě 
a okolí, nabídky prosím na tel. 
775 777 073
*Pronajmu byt 1+1 ve  Vel-
kém Poříčí, nájem 6.000 Kč + 
1500 Kč služby, nutná kauce.  
Tel. 603 49 54 79

*Pronajmu byt 2+1 ve  Vel-
kém Poříčí, nájem 7.000 Kč + 
služby 2.000 Kč, kauce nutná. 
Tel. 603 49 54 79
*Pronajmu byt 2 + kk s balkó-
nem v přízemí domu v centru 
Hronova, tel. 739 155 617
*Prodám družstevní byt 3+1 
v  Náchodě v  klidné části síd-
liště u nemocnice s výhledem 
na Bražec. Převod do osobní-
ho vlastnictví je možný v roce 
2033. Tel. číslo 776 321 263
*Koupím byt v  osobním 
vlastnictví  v  Náchodě, 2+kk 
nebo 2+1 i před rekonstrukcí. 
Tel. 608 66 77 30
*Rozvedená žena koupí men-
ší byt v  Náchodě, zavolejte 
prosím na tel. 774 777 073
*Mladý muž koupí byt 2+1 
v Náchodě, platím v hotovosti, 
volejte na tel. 776 566 630

*Pronájem velké garáže 
v  Bělovsi. Možnost garážo-
vání obytných přívěsů, ná-
kladních a  osobních vozidel. 
Cena 800 Kč os. aut. za měsíc, 
obytný přívěs 1000 Kč, náklad-
ní vozidlo 1400 Kč. Telefon 
602 145 222

*Nabízím do pronájmu zave-
denou stomatologickou or-
dinaci v  České Skalici na  ná-
městí. Ordinace je kompletně 
vybavená, bližší info na  tel. 
604 437 128
*Pronajmeme kancelář 40 
m2 (nebytový prostor) v blíz-
kosti centra Nového Města nad 
Metují (cca 250 m od autobu-
sového nádraží). Lze využít 
jako kancelář či poskytování 
služeb. Po  kompletní rekon-
strukci. Součástí je WC, umy-
vadlo a další místnost. Prostor 

se skládá ze dvou místností. 
Nájem 6.000 Kč za  40 m2 + 
energie.  Tel. 733 735 709
*Sháním chatu, chalupu, do-
mek v okolí Náchoda do 20 km 
na  všechny směry, nabídněte 
na tel. 774 777 072
*Koupím les i  s  pozemkem. 
Jakékoliv stáří. Může být malá 
výměra, nebo neudržovaný. 
Napadený kůrovcem nevadí. 
Tel.: 773 585 290

*Prodám nový masivní za-
hradní set: Stůl fošnový a 2 x 
masivní fošnová lavice. Roz-
měry: stůl cca 180 x 70cm, 
výška 75 cm, lavice délka 
180 cm síla 4,5 cm Cena 3800,-
. Stůl laťový a  2 x masivní la-
ťová lavice. Rozměry: stůl 
- 180x70cm, výška75cm, lavi-
ce - délka 180cm síla 4,5 cm. 
Cena 3400,-. Volat po 15. hod. 
tel 778 773 290
*Nabízíme palivové dřevo 
štípané v  délkách 25, 33, 40, 
50,60 cm, smrk od  600 Kč/
prms, tvrdé od 1100 Kč/prms. 
Dále nabízíme možnost ští-
pání vašeho dřeva u vás nebo 
přímo v lese do max. průměru 
kmene 40cm. Možnost odvo-
zu, kapacita vleku až 20 prms. 
Telefon 725 071 731
*Prodám kulatý stůl o  prů-
měru 90 cm, světlý buk. Foto 
zašlu. Tel. 602 103 775

*Koupím jakýkoliv motocykl 
JAWA s  doklady i  bez a  nové 
náhradní díly. Tel.: 777 222 232
*Koupím válcový šrotov-
ník mačkat obilí. Nabídněte. 
+420 739 711 628
*Jsem sběratel a  rád koupím 
Autodráhy Ites, Gonio, Faro. 
Celé sety nebo jen autíčka. Pro-
stě vše. Telefon: 739 231 783
*Koupím zlaté a  stříbrné 
mince šperky, hodinky, dis-
krétnost zaručena. Respektuji 
vaše ceny. Tel. 603 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i  celou pozůsta-
lost. Peníze na  ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606  56  49  30 
*Koupím historické Rybář-
ské věci. Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré 
fotoaparáty a  příslušenství 
- objektivy, staré fotografie, 
reklamní fotografické ma-
teriály. TEL.: 777  559  451 
*Koupím jakékoli staré, po-
škozené hračky, kočárky, pa-
nenky, autíčka, hry apod. 
TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na  hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451

*Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci, veškeré 
hračky KDN aj., různé vláč-
ky MERKUR aj., starožit-
ný a  chromovaný nábytek 
a jiné zajímavosti do r. 1975, 
hodiny, hodinky, hudební 
nástroje, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, kni-
hy, časopisy, plakáty, voj. vý-
zbroj a výstroj, veterány atd. 
TEL.: 608 811 683
*Koupím vše s  hodinář-
skou tématikou: hodinky, 
hodiny, budíky, propagační 
materiály, knihy, plakáty, 
různé součástky i díly, např. 
od  fy PRIM a  dalších zna-
ček. TEL.: 777 579 920

*Koupím staré filmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510 
*Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Vá-
nocích. TEL.:722 907  510 
*Koupím starý nábytek i  ce-
lou pozůstalost. TEL.: 722 
907 510
*Koupím staré fotografie, 
fotoaparáty, vyznamená-
ní, mince a  bankovky, po-
hlednice a  známky. TEL.: 
724 020 858

*Vyklízení pozůstalostí, bytů, 
garáží, půd včetně odvozu 
odpadů. Slušné jednání. Cena 
dohodou. Tel. 603 549 451
*Digitalizace. Převod 8mm 
filmů, VHS a  DV kazet, ske-
nování negativů a diapozitivů. 
Kvalitně. Tel. 606 629 767

* Suchá pedikůra k  vám 
do domu 737 719 219

*Převedu záznamy z  video-
kazet na  DVD nebo Flešku, 
levně. Tel. 777 554 484.

* Provádím sečení trávy ro-
tační sekačkou a křovinoře-
zem. Stříhání živých plotů. 
Tel. 702 058 279

*Nabízím  řešení paranormál-
ních (anomálních) aktivit v do-
mech či bytech, včetně odvádě-
ní entit. Diskrétně. Vyhledám 
geopatogenní zóny ZDARMA, 
za cestovné. Tel. 774 814 111

BYTY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777

www.realitytichy.cz

NEMOVITOSTI

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

◆ ◆ 

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

Hledáme spolehlivého
distributora novin ECHO

pro Červený Kostelec – LHOTA.
Více info na tel. 602 103 775

Vyklízení a likvidace 

Příjmu na stánkový prodej
toč. zmrzliny a občerstvení

zaměstnance/brigádníky.
Červený Kostelec,  Krčma U 9 Křížů 

Tel. 777311077, osobní schůzka 
Nástup květen 2021.

Nová cestovní agentura nejen pro seniory
ing. Zdeněk Kudrnáč - tel. 777 017 117 - web: zktravel.cz

email: kudrnac18@gmail.com

SUPER  LAST  MINUTE
ŘECKO - 8dní

Rhodos, 4* hotel Gemini - 16490 Kč 

BULHARSKO - 8dní
Slunečné pobřeží, 4*+ hotel Žeravi Beach - 11990 Kč

Primorsko, penziony Jalp, Katja, Eftimov, bez stravy - 6990 Kč

SLOVENSKO - Vysoké Tatry - 4 dny pohodové turistiky
3* hotel Forton, polopenze - 6890 Kč 

Vzhledem k vládním nařízením ohledně pandemie byl již loňský ročník  
Poříčských toulek zrušen. Ani letos nemůžeme akci pořádat v pravidelném 
termínu  8. května. Rozhodli jsme se ale nabídnout turistům trasy, které 
si mohou projít nebo projet individuálně a  kdykoliv v  roce 2021. Trasy 
jsou zaměřeny na rozhledny, které byly otevřeny v roce 2020. Pěšáci zamíří 
na Vysokou Srbskou, cyklisté ke třem rozhlednám v Orlických horách.

Mapky a popisy tras jsou ke stažení na stránkách www.velkeporici.cz, kde 
najdete i další podrobnosti. V papírové podobě jsou k dispozici na podatel-
ně úřadu městyse Velké Poříčí.

Tak tedy vzhůru do přírody, neseďte doma. My ten Covid porazíme. Kde 
jinde začít, než na Poříčských toulkách.

Poříčské toulky 2021 – tak trochu jinak

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

https://servisokendveri.webnode.cz/
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Známé poutní místo Rokole 
u  Nového Města nad Metují pro-
slavil léčivý pramen, který nikdy 
nevysychá. Vodu z  ní čerpají lidé 
z blízkého i širokého okolí již něko-
lik století. V průběhu každého dne 
na malém parkovišti v Rokoli neu-
stále zastavují auta a lidé si od pra-
mene odnášejí vodu s  pověstnou 
vynikající kvalitou.

Ke  studánce se vážou dvě po-
věsti. Jedna líčí příběh malé dívky, 
která zabloudila ve zdejších lesích. 
Obrátila se s  prosbou o  pomoc 
k  Matce Boží mariánskou písní 
či modlitbou a  ta ji nakonec vy-

vedla ven. Druhá vypráví, že k  ní 
před dávnými lety došel nadlesní 
z  hradu Frymburk,  postaveného 
nad údolím s  říčkou Olešenkou 
a přemýšlel, jak pomoci svému sle-
pému synkovi, kterému lidé zrak 
vrátit nedokázali. V  jeho úvahách 
ho vyrušil podivný pták poletují-
cí sem a tam, až nadlesní usoudil, 
že i  pták je slepý. Rozhodl se ho 
chytit, pták však spadl do  vody 
vytékající z  pramene. Jakmile vy-
létl, začal na větvi radostně zpívat. 
To nadlesnímu vnuklo myšlenku, 
že díky koupeli ve  studánce pták 
znovu vidí. Dovedl sem manželku 

a slepého synka, ve vodě ho umyli 
a od té chvíle viděl. 

Z  vděku za  tuto milost, nechal 
v blízkosti pramene postavit dřevě-
nou kapličku s obrazem Panny Ma-
rie. Příběh o  zázračném uzdravení 
se roznesl po okolí a začali sem při-
cházet další lidé, aby se také zbavili 
svých nemocí. Dřevěnou kapličku 
nahradila v roce 1859 zděná a o rok 
později byl uvnitř zavěšen obraz 
P. Marie s  Ježíškem od malíře Kle-
mense, známý jako Panna Maria 
Rokolská. Do  Rokole putovali lidé 
o  víkendech i  svátcích a  poutě se 
rozmáhaly čím dál více. Proto zde 
„vyrostly“ kramářské boudy a  do-
konce letní hostinec.

Návštěvnost krásného koutu 
v  podhůří Orlických hor se zvy-
šovala a  roku 1874 vznikla v  pro-
tějším zalesněném svahu  křížová 
cesta s litinovými reliéfy na kamen-
ných sloupech. O  deset let později 
se Rokole dostala na seznam mari-
ánských poutních míst celého světa.  

V  současné době však kvali-
tu vyvěrající vody ohrožuje polní 
hnojiště o  objemu cca 300 kubíků, 
které bylo založeno 24. března 2021 
asi 400 metrů  od místa, kde vyvěrá 

zmíněný pramen. V ohrožené zóně 
se také nachází vrty zásobující bu-
dovu kláštera a zdroj pitné vody pro 
obyvatele Tisu. Nevhodné umístě-
ní hnojiště potvrdila i  společnost 
Hydrotech SG s.r.o., která poskytuje 
služby v  oblasti ochrany životního 
prostředí, ve  svém odborném po-
sudku. „Považujeme umístění po-
suzovaného polního hnojiště v infi l-
tračním území na hydrogeologické 
rozvodnici a v blízkosti využívaných 
studní za krajně nevhodné,“ uvádějí 

znalci v  posudku. Na  základě výše 
zmíněných skutečností vznikla 22. 
dubna z  občanské iniciativy Peti-
ce za  ochranu vodního pramene 
v  Rokoli, ve  které petičníci žádají 
o  neprodlené přemístění polního 
hnojiště. Všem, kterým není osud 
a kvalita zdejší vody lhostejná, mo-
hou petici podepsat přímo v  kap-
ličce nad pramenem, kde je umís-
těna. Další informace lze také najít 
na  facebooku: Skupina za  ochranu 
vodního pramene v Rokoli.

Polní hnojiště ohrožuje pramen léčivé vody v Rokoli

Česká Skalice spadá stejně jako 
dalších 35 obcí do  územní působnos-
ti Místní akční skupiny Mezi Úpou 
a  Metují. Ta si ve  své rozvojové stra-
tegii vytkla za  cíl zlepšit mimo jiné 
i  stav infrastruktury pro cyklisty. Nej-
více se v  této oblasti angažuje dob-
rovolný svazek obcí Kladská stezka. 
„V současné době se realizuje cyklotra-
sa okolo Rozkoše - úsek č. 6 Provodov 
- Šeřeč. Největší investicí v  letošním 
roce je výstavba samostatné stezky vý-
hradně pro cyklistickou dopravu - úsek 
č. 7 mezi obcí Kleny a  autokempem 
Rozkoš. Z  integrovaného operačního 
programu na něj jde právě přes Místní 
akční skupinu Mezi Úpou a Metují část-
ka cca 10,5 milionu korun. Úsek z auto-
kempu do Zlíče je za 12 milionů Kč již 
hotov a v současné době se dokončuje 
jen most přes přivaděč z  Úpy. Projek-
tové práce probíhají ovšem i na dalších 
úsecích kolem vodní nádrže Rozkoš 
směrem na  Velkou Jesenici a  Naho-
řany,“ řekla starostka České Skalice 
Ing.  Zuzana Jungwirthová. „Časem by 
se měly propojit vhodnou formou i Ra-

tibořice se Zájezdem. Okolí Rozkoše 
má v tomto směru velký nevyužitý po-
tenciál“, dodala Zuzana Jungwirthová. 

Cyklistickou dopravu je ale nutné plá-
novat mnoho let dopředu. Čas od  zá-
měru do realizace je neuvěřitelně dlou-
hý. I proto vznikla další iniciativa pod 
svazkem obcí Úpa. K  tomu řekl své 
starosta Žernova Mgr.  Libor Mojžíš: 
„Naším záměrem je propojit Zlíč-Žer-
nov-Červenou Horu a Červený Koste-
lec. Jsem rád, že je shoda v  území, že 
okolní obce to cítí stejně. Prioritně je 
to projekt pro občany zmíněných obcí. 
V současné době se ale teprve zpraco-
vává vyhledávací studie, pak budou ná-
sledovat projektové práce a  majetková 
vypořádání. To bude oříšek. Jsem rád, 
že prostřednictvím komunitně vedené-
ho místního rozvoje si můžeme o inves-
ticích v regionu aspoň trochu rozhodo-
vat a  fi nancování cyklostezek zejména 
přes Místní akční skupinu Mezi Úpou 
a Metují snad bude možné i v nadchá-
zejícím programovém období.“  

(MB)

V okolí České Skalice
se rozrůstá síť cyklostezek Malí sportovci ze Sokola ve Starém Městě se přidali k výzvě Uklidíme Česko. Už druhým rokem se snaží posbírat nepořádek 

ve svém okolí. Letos se rozhodli, že vydrží ještě celý měsíc až do Dne Země. Na vycházky po okolí i výlety vyráželi s pytli a rukavi-
cemi a nikdy se nevraceli s prázdnou. Největší množství odpadků tvořily bohužel plasty. Našli ale  také spoustu skla a plechovek. 

Zapojili se i Ti nejmladší, kteří zapojili fantazii a brali to jako hru. „My, malí pejskové, pomáháme vyčmuchat nepořádek 
a velcí to pak dají do pytle,“ říká pětiletý Honzík. „Jen nechápu, proč to ti lidé vyhazují,“dodává Adámek. Už si na to tak zvykli, 
že rukavice a pytel na odpadky přibalují s sebou automaticky.            PH

I sokolové přiložili ruku k dílu…


