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3. října 1907 se ve Rtyni v Podkrkonoší narodil Josef Klikar, 

český odbojář a spolupracovník výsadku Silver A popravený 

nacisty.

Kurz paměťových technik
Tel.: 603 440 969

12  PŘÍSAHA
OBČANSKÉ HNUTÍ

Ing. Libuše Čekanová Ph.D.
4. kandidátka do PS PČR 
za Královéhradecký kraj

 facebook.com/libusecekanova

Dobré znalosti a poznatky, jak vý-
znamu  zdravých veřejných financí, 
vazba a vliv na  daňový systém 
České republiky, byly uplatňovány 
krátce na finančním úřadě.  Sou-
stavným vzděláváním a návaznos-
ti teorie s praktiky, dlouhodobě 
využívala jako daňová poradkyně 
č. 28 KDP ČR.  Na FES Univerzita 
Pardubice přednášela a aplikovala 
znalosti a dovednosti z praxe.

V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
PRO  OBČANY 

chce a bude využívat  v PS PČR své znalos-
ti,  zkušenosti a poznatky o veřejných finan-
cích a daňovém systému ČR, ve  prospěch  
občanů kraje, kteří jsou nespokojeni:
l zejména s nedostatkem zubních lékařů, 

pediatrů i když Ústava ČR zaručuje prá-
vo na bezplatnou zdravotní péči

l hlavně se stavem komunikací vč. nižší 
třídy, nebudují se potřebné obchvaty, 
mezinárodní dopravou přetížených 
měst

l s tím, že chybějí byty a mateřské školky
l s pravidly podpory domácí péče 

o seniory a osob s handicapem
l s minimální podporou aktivit českých 

spolků, které jsou přínosné  pro naši 
přírodu.

PLÁN PRO SPRAVEDLIVÉ ČESKO
ü STÁT NESMÍ ZNOVU ZKLAMAT
ü JEDEN METR NA VŠECHNY
ü ŠKOLSTVÍ MUSÍ NABÍDNOUT STEJNOU    
      ŠANCI NA ÚSPĚCH
ü ZACHOVÁME DOSTUPNÉ A MODERNÍ       

      ZDRAVOTNICTVÍ
ü VČASNÁ POMOC SKUTEČNĚ
      POTŘEBNÝM
ü PRACOVITOST SE MUSÍ VYPLATIT
ü PŘÁTELSKÝ A FÉROVÝ STÁT
ü LEPŠÍ INFASTRUKTURA
      PRO LEPŠÍ ŽIVOT
ü HRDÝ DOMOV A NÁŠ NÁRODNÍ ZÁJEM    

Zadavatel Libuše Čekanová/Zpracovatel ECHO

Zahrady Souček
Úprava zahrad 

a okrasných dřevin

Zahrady 
od A do Z  

Pracujeme ❤
Tel. 736 156 099

e-mail: info@zahradysoucek.cz
www.zahradysoucek.cz

letní 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

druhá tráva oslaví 
v náchodě
30 let na scéně.
 V letošním roce získala dva Anděly 
a  navíc slaví 30 let od  svého založe-
ní. Řeč je o kapele Druhá tráva, která 
v  úterý 12. října zahraje v  Náchodě. 
Od  19.00 hodin vystoupí v  divadle 
Beránek. Zdejšímu publiku představí 
speciální program ke  svým kulati-
nám.
 Druhou trávu charakterizují dva 
výrazné znaky – autorská a  inter-
pretační výjimečnost zpěváka, tex-
taře a  překladatele Roberta Křes-
ťana a  mimořádná instrumentální 
zdatnost ostatních členů skupiny. 
Přesně to diváci na  koncertě uvidí 
a  uslyší.  „Plánujeme zahrát průřez 
třiceti lety kapel, ale posluchači usly-
ší i skladby z našeho nového alba Díl 
první,“  láká na koncert manažer ka-
pely David Němeček.
 Kapela Druhá tráva byla hned 
od svého vzniku řazena mezi špičku 
na folk & country scéně nejen v Čes-
ké či Slovenské republice. Přestože 
bývá často označována jako bluegras-
sová, už od počátku existence mixuje 
více stylů. Bluegrass odkazuje spíše 
na  předchozí angažmá několika čle-
nů skupiny u brněnských Poutníků.

Gate

Gate

JAZYKOVÉ KURZY

KURZY PAMĚŤOVÝCH TECHNIK

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2021/2022 opět otevíráme

angličtiny (1. až 4. ročník)
němčiny (1. až 4. ročník)

+ konverzační kurzy

Cena jazykových kurzů: 1.980,-/pololetí

Více informací: www.gatenachod.cz a Facebook

(www.kurzy-dobra-pamet.estranky.cz)
Informace na tel. 603 440 969 nebo e-mail NJ

NEJLEVNĚJŠÍ JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ
KURZY S TŘICETILETOU TRADICÍ.

Telefonicky:   AJ   -  774 374 784
          NJ  -  603 440 969

E-mailem:      AJ  -  pavel_hrabec@centrum.cz
               NJ  -  lada.petrankova@gatenachod.cz

Příhlášky:

Gate

Cizí jazyk že Vás mate?

Navštěvujte školu GATE!

hlavňovská lávka
Ve středu 13.10. 2010 zahájí firma 
STAVBY PAGAČ z Machova realizaci 
železobetonových základů u bezpeč-
nostního přelivu Hlavňovského ryb-
níka pro stavbu lávky. Pěšina z parko-
viště na hráz rybníka bude uzavřena. 
Pro přístup k restauraci a do skal lze 
použít zadní přístupovou cestu.
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Dostala se mně do rukou více jak 
300stránková kniha Básně a  jiné 
texty zajímavých veršů a  textů zná-
mého křesťanského politika Pavla 
Bělobrádka. Udivila mne tematika 
lyrických, poněkud intimních a ero-
ticky laděných veršů. Autor, civil-
ním povoláním veterinární lékař, se 
rozhodl vydat pro přátele “v  ucele-
ném formátu moje „hříchy mládí“, 
ale i  poslední počiny. Chtěl jsem si 
ke  čtyřicátým narozeninám udělat 
radost, vše uspořádat...,“ jak sám 
říká. Bělobrádkova kniha obsahuje 
cca 160 básní v šesti „časosběrných“ 
básnických sbírkách z let 1992-2016, 
písňové texty, dvě povídky a 160 hra-
vých a vtipných hříček, tzv. přesmyč-
ky pro „pobavení přátel“ tvořených 
ze jmen spisovatelů, hudebníků i po-
litiků. Některé přesmyčky byly „pou-

žity v kulturní revue 333 v České te-
levizi“ a některé jeho písňové texty se 
objevily na gramofonových deskách. 
To vše svědčí o kreativním potenci-
álu tohoto všestranného tvořivého 
muže, který navíc svou knihu dopro-
vodil 28 amatérskými ilustracemi, 
podle mého subjektivního hodno-
cení nepříliš uměleckými kresbami 
portrétů a ženských aktů.

Celkově verše představují jakousi 
směsici, tak jak mu ji přinášel jeho 
život. Autor „šel se svou kůží na trh“, 
obnažil své skryté myšlenky, city, 
přání i  tužby, které jsou místy do-
sti odvážné. Věřím, že je veřejnost 
nezneužije. Verše zachycují jeho 
vnitřní život a vývoj od gymnaziál-
ních let přes vysokoškolská studia 
veterinární fakulty až do roku 2016. 

PhDr. Jiří UHLÍŘ

Pozoruhodné Básně a jiné texty

 

neděle 17. října 2021    9 - 15 hodin 

PROGRAM: 
 
9:00 PROCESÍ z Bastionu I ke kostelu Nanebevstoupení Páně na Masarykově náměstí 
 
9:30 MŠE SVATÁ v kostele 
 Při bohoslužbě zazní Missa Curta od Fr. Xavera Brixiho (250 let od úmrtí skladatele) 
 
9:00 ŘEMESLNÝ JARMARK v Bastionu I 
 lidová řemesla TKANÍ, PŘEDENÍ, PLSTĚNÍ, KAŠE & PLACKY & KOLÁČE, HRNČÍŘSTVÍ 
 výroba podzimních zvykoslovných předmětů 
 
11:00 a 13:00 POSVÍCENSKÉ ROZTANČENÍ ze sbírek lidových písní J. Š. Kubína    
 křest CD Toulačka 
 dětské lidové hry Na Kucababu, Hastrmanská, Na Vlka 
 
 

Účinkují:  
 Folklorní soubor BARUNKA (Česká Skalice), vede Martina Pavlasová 
 : II:RITORNELLO:II: (Praha), vede Michael Pospíšil 
 »LITERÁCY JItČÍN« (Jičín)  
 
 

Změna programu vyhrazena. Sledujte www.barunka.org. 

pořádá FS BARUNKA z. s. Česká Skalice v rámci projektu TOULAČKA S KLADSKOU PÍSNÍ, ŘEMESLEM A KUCHYNÍ reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002112 

POSV CENÍ 
po svátku sv. Havla 

CÍSAŘSKÉ     

BASTION I a podzemí, Okružní 34, Jaroměř-Josefov 

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

pořádá FS BARUNKA z. s. Česká Skalice v rámci projektu TOULAČKA S KLADSKOU PÍSNÍ, ŘEMESLEM A KUCHYNÍ reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002112

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Chata na zajímavém oblíbeném 
místě u lesa na Kramolně. Jedná se 
o zděnou, udržovanou chatku  se sklení-
kem umístěnou na okraji rekreační zóny. 
Objekt je vybaven v suterénu koupelnou  
a splachovacím wc.

Prodej zemědělského stavení s pozemky v Bohdašíně, dva rod. domy..............................9 490 000,- Kč
Menší pozemek se stavbou chalupy nedaleko města Náchoda na Babí ..............................1 590 000,- Kč
Pronájem komerčních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny ...........................10 000,- Kč/měs.
Prodej prvorepublikové vily v rekreační lesní oblasti Kersko .................................................... info v RK
Prodej rozhledny na vrcholu Černé hory, zajímavá investice ..........................................25 000 000,- Kč

Cena: 1 590 000,- Kč

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat celému kolektivu  
2. oddělení Domova důchodců 
v  Náchodě za  empatii, vstříc-
nost a  skvělou péči o  naši ma-
minku paní Miladu Vikovou.

Dcery a syn

PODĚKOVÁNÍ

je název výstavy sochaře Vincence  
Vinglera, který  se po celou svou tvorbu 
soustředil převážně na  plastiky a  sochy 
zvířat. V  náchodské Galerii výtvarného 
umění na  zámku je výstava zaměřena 
na jeho kresebné dílo, které není tak zná-
mé. Výstava potrvá do 7. 11.

ZOO v Náchodě

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/

Bylo požádáno ohledně situace 
rodiny Kůrových z důvodů zdravot-
ních. Prosíme o zveřejnění v novi-
nách ECHO, aby pomohlo rodině 
Kůrově o  přidělení bezbariérového 
bytu, jelikož manžel přišel o  obě 
nohy. Žijí v bytě 1+1, kde mají 2 ne-
zletilé děti, které spí na zemi, proto-
že manžel tam má zdravotní postel. 
Paní Kůrová chodí již rok na město 
Náchod ohledně bezbariérového 
bytu v  přízemí, protož nyní bydlí 

ve 2. Podlaží, podotýkám bez výta-
hu, a město Náchod jí stále odmítá 
pomoci. Děti nemají svoje soukro-
mí na domácí úkoly a učení, chodí 
do  školy nevyspalé. Ohledně školy 
již p. Kůrové volali i učitelé. A proto 
vkládáme důvěru do novin ECHO, 
že této rodině pomůžete v tíživé si-
tuaci. Děkujeme. 

Sdružení Roma
Červený Kostelec
a Monika Kůrová

Občanské sdružení Roma Červený Kostelec

ROMAN DRAGOUN
Underground EDEN KLUB Broumov

Pátek 15.10.2021 od 20 hodin

Lístky v předprodeji Náchod – Antikvariát J.Hora,
Hronov – Zdravá výživa Lantovi, Broumov – JM Sport

Ač nerad, musím reagovat na článek 
MVDr.  Pavla Bělobrádka, Ph.D.  „Po-
zemky pro obchvat – jaká je skuteč-
nost“ v Echu č. 23 ze dne 1. října 2021. 
Pavel Bělobrádek se nezabýval obsahem 
mého článku, žádný jeho text z  médií 
jsem ve  svém článku nikde neuváděl. 
Proto působí až podivně výrok o  ne-
korektnosti. Uváděl jsem pouze výrok 
Jana Birke: „Spolu s  místopředsedou 
vlády a  náchodským zastupitelem 
Pavlem Bělobrádkem teď můžeme za-
čít zvonit na zvonky a jednat s vlastní-
ky dotčených pozemků a staveb v trase 
obchvatu, tak jak jsme již před časem 
avizovali.“ Tento výrok byl uveřejněn 
na  webových stránkách města Nácho-
da, v pátek 10. 2. 2017. Je možné si to 
ověřit na:

http://www.mestonachod.cz/zpravo-
dajstvi/doprava/zpravodajstvi-detail.
asp?id=4257

   
Zpravodajství města by mělo být dů-

věryhodné. Někteří jsme příslibu ná-
vštěvy uvěřili, ale zvonění ani návštěvy 
jsme se nedočkali. Psal jsem o  tom, že 
jsem upozorňoval náchodské zastupite-
le, starostu Jana Birke a Pavla Bělobrád-
ka, na  nesprávnosti při ohodnocování 
pozemků, nižší ceny orné půdy a vyšší 
u travních porostů na svažitých a pod-
máčených pozemcích a  žádal jsem je 
o  pomoc. Pavel Bělobrádek uvádí, že 
volení politici nemohou zasahovat 

do  správního řízení. V  tomto případě 
nešlo o správní řízení, ale o vztah mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic a vlastníky 
pozemků.

Pavel Bělobrádek odmítá můj výrok, 
že spolu s Janem Birke sdíleli názor, že 
vše bylo v  pořádku, a  tvrdí, že jsem si 
prý vše údajně vymyslel. To není prav-
da, písemná vyjádření obou zastupitelů 
lze doložit. Oba se vyjádřili, že jednání 
postupovalo podle znaleckého posudku 
a vše podle zákona. To je přece souhlas 
s postupem výkupu.

Poučení od  Pavla Bělobrádka, že 
jsem jako vlastník pozemků měl vyvi-
nout aktivitu je překvapující. Aktivitu 
jsem vyvíjel, žádal jsem o  pomoc dva 
náchodské zastupitele, starostu města 
Náchoda a  zastupitele Pavla Bělobrád-
ka. To snad Pavel Bělobrádek nepopírá? 
A  nebyli jediní, také Satru, spol. s.r.o, 
zástupce investora, Ředitelství silnic 
a dálnic a Ministerstvo dopravy. 

Jakým právem si dovoluje Pavel Bě-
lobrádek posuzovat, že vznikají zbyteč-
né články, které manipulují s fakty? Jak 
se tak může vyjadřovat o článku, který 
uvádí pravdu o  výkupech, což zajisté 
není manipulace? Závěrem. V  článku 
„Prodej pozemků pro obchvat“ jsem 
chtěl občany informovat, jak se jed-
ná s vlastníky pozemků a jaké je jejich 
postavení při výkupu pozemků pro ob-
chvat.

Ing. Josef Pozděna, CSc.

Prodej pozemků pro obchvat
– ještě jednou

V Z P O M Í N Á M E
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 

Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
12. října 2021 tomu bude již 25 let,

co nás nečekaně opustil drahý manžel, tatínek a dědeček 
pan Dezider Krupa z Police nad Metují,

dlouholetý pracovník, mistr seřizovač Veby a.s.

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

manželka Anna, syn Dezider s rodinou,
syn Luboš.
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je téma přednášky Richarda Švandy, 
která proběhne 14. 10. 2021 od 18 hodin 
v konferenčním salonku Městského in-
formačního centra Malé lázně Běloves, 
Vila Komenského, U  Starých lázní 129 
v Náchodě. Na besedě se dozvíte o růz-
ných momentech z  vojenské historie 
v  Bělovsi. Popovídáte si o  událostech 
z období husitství, třicetileté války, vál-
ky 1866, osudech legionářů za 1. Světové 
války a také o tom, jak to zde vypadalo 
za 2. světové války.

Střípky z vojenské
historie Bělovsi a okolí

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

Tel. 777 24 86 24 

K

O

U

P

Í

M

K
v
ě
T
i
n
O
v
é

s
T
ě
n
y

TaKOváTO Křesla šKOlnÍ POTřeby

TELEVIZNÍ DOTACE!
Novasport 3, 4 a Eurosport do Vaší 
televize
Montáž nového satelitu u Vás zdarma
Nemůžete mít satelit? Zprovozníme 
televizi přes internet s 50% slevou

www.satelitnidotace.cz

tel.: 778 880 006

Společnost
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

závod 10, Odborářská 118, Broumov
přijme

   CHEMIKA / CHEMIČKU
                             Požadujeme:
            SŠ vzdělání s maturitou v oboru chemie,
      uživatelská znalost práce na PC, aktivní přístup,
          zodpovědnost, odpovídající zdravotní stav

                                 Nabízíme:
                   práci na hlavní pracovní poměr
            zázemí stabilní prosperující společnosti
         možnost profesního růstu a seberealizace
                 motivující mzdové ohodnocení
          příspěvky na stravování, dovolenou navíc

                          Nástup od 1.10.2021

                           Mzda od 28 000 Kč
                        (dle vzdělání a praxe)

       Splňujete-li uvedené podmínky, zašlete stručný životopis
                      na adresu jaskova.br@koh-i-noor.cz
                            příp. tel. +420 491 509 211.



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

   

příjmu řidiče 
do stálého pracovního poměru

nebo brigádně, ale třeba také
vitálního důchodce, na vnitrostátní 

přepravu se 120 m3 soupravou
C, E + karta do tachografu podmínkou, znalost ČR 

výhodou. Nabízím 100% volných víkendů a svátků, 
důchodové připojištění, práce v dobrém kolektivu.

mzdy srovnatelné s prací řidiče mkd
40 až 45 tisíc čistého.

bližší informace na tel.
737 430 223

SKLADOVACÍ 
PROSTORY 

VYUŽIJTE NAŠICH SKLADOVACÍCH 
PROSTOR V CENTRU NÁCHODA

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 
547 01 Náchod

www.cdsnachod.cz

kapacita až 2 500 EUR palet -

regálový systém -

3 nakládací rampy pro kamiony -

nájezd do haly pro dodávková vozida -

objekt elektronicky zapezpečen - 

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

  
 

Metu
je

Hronov

Červený
Kostelec

Polsko

Bělovesk
á

Pr
až
sk
á

Kla
dsk

á

Plhovská

Za Teplárnou

Raisova

Kamenice

Tepenská

Borská

Masarykovo
náměstí

Husovo
náměstí

Autobusové
nádraží

Kladská 286

Telefon: +420 725 822 483 
E-mail: sklad@cdsnachod.cz 

Pondělí – Pátek: 6.00 – 14.00 hodin

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme Seřizovače

Požadujeme:

vyučen nebo vyučen s
maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
pravidelný třísměnný provoz
pondělí - pátek
spolehlivost, zodpovědnost

Nabízíme:

mzda 31 000,-- Kč, po
zaučení 35 000,-- Kč
pracovní poměr na dobu
neurčitou
týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
věrnostní program
benefity za plnění pracovní
doby

Náplň práce:

seřizování a obsluha strojů

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

Vyfoťte
alej roku

Anketa Alej roku otvírá také kate-
gorii pro nadšené fotografy. Spolek 
Arnika ocení nejen nejoblíbenější alej 
a stromořadí. Pro fotografy je tu navíc 
druhá kategorie, ve které odborná po-
rota vybere nejkrásnější snímky alejí. 
Přihlašování probíhá do 26. října 2021 
na www.alejroku.cz

Historický 
úspěch VoCečka

Koncem září dosáhlo Volejbalové 
centrum (VoCe) z Nového Města nad 
Metují historického úspěchu ve finá-
le České republiky v  minivolejbalu 
v Praze. „Na turnaj vyrazilo celkem 15 
dětí, a to nám bohužel ještě svidní ka-
ranténa preventivně škrtla ze soupis-
ky 5 dětí. Tak jsme odjeli jen se čtyřmi 
týmy. 2x červená kategorie, děti do 10 
let, a 2x modrá kategorie, děti do 12 
let,“ říká předseda VoCečka Radim 
Ptáček. „Toto finále bylo asi naše nejú-
spěšnější v celé historii VoCečka – tři 
týmy v TOP TEN a čtvrtý na 11. příč-
ce. Máme prostě skvělý tým dětí i tre-
nérů a úžasné výsledky, nad kterými 
občas zůstává rozum stát. Malý oddíl 
z krásného města, s obrovskými plány 
a  velkými sny. Hrajeme srdcem a  je 
to jednoduše vidět. Za tréninky těch-
to dětí patří velké díky Kátě, Bóďovi, 
Radce … a  samozřejmě i  rodičům, 
kteří v  nás kladou velkou důvěru,“ 
dodává Ptáček
6. místo v ČR,
červené A: Adam, Radim a Kuba 
11. místo v ČR,
červené B: Áďa, Elda a Vendy
8. místo v ČR,
modré A: Pája, Fófa, Nela a Terka 
9. místo v ČR,
modré B: Julča, Vendy,
Natka P. a Klára

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38

Výběrové řízení na pozici

účetní obce

Obec Žďárky vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici účetní obce

Místo výkonu práce: Obecní úřad Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky 

Náplň práce:
l Správce rozpočtu 
l Kompletní vedení účetnictví 
l Vedení a účtování mzdové agendy 
l Daňová agenda 
l Vypracování a podávání daňových přiznání 
l Fakturace 
l Evidence majetku, závazků a pohledávek obce 
l Inventarizace majetku 
l Zpracování statistických výkazů 
l Zajišťování platebního styku s bankou 
l Další administrativní práce na obecním úřadě 

Podmínky:
l Nástup dle dohody 
l Pracovní poměr na plný, případně částečný úvazek 
l Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, osobní příplatek 
l 5 týdnů dovolené
l Průběžné vzdělávání 

Ostatní požadavky, předpoklady a záležitosti písemné přihlášky naleznete na adrese: 
www.obeczdarky.cz/uredni-deska. Další informace poskytne starosta obce.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy 
„Výběrové řízení účetní – neotvírat“ mohou zájemci zaslat poštou nebo podat osobně 
na adresu: Obecní úřad Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky do 15. 09. 2021.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, 
popř. od něj ustoupit či toto výběrové řízení zrušit.

Kontakty na obecní úřad:  tel.: 491 483 272, 724 179 774
Ing. Vladimír Jerman starosta obce

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka
překlady

tlumočeníTel. 603 440 969 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)

Znáte Krkonošské kyselo, Hladkou Ančku,
Muziku nebo Rozcuchanou nevěstu?

Neznáte? Pak přijďte 13. 10. v 18 hodin do knihovny Barunky Panklové
v České Skalici na vyprávění Danky Šárkové KRKONOŠE A JEJICH KUCHYNĚ

AŽ K VÁM NA TALÍŘ, doprovázené fotkami a videi.



*Rozvedený inv. důchodce, 49 let, 
175/85, hledá štíhlejší ženu z Náchoda, 
která má ráda přírodu. Jen vážně. Tel. 
721 655 611

*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041
*Pronajmu byt 2+1 v Náchodě, částeč-
ně zařízený, nájem 10.000 Kč vč. záloh. 
Kauce 20.000 Kč. Tel. 724 078 566
*Pronajmu pěkný byt 1+1 41m2  
v 3. NP v Náchodě u nemocnice. Byt 
po celk. rek., zděné jádro, rohová vana, 
nová kuch. linka, bezp. dveře, oddě-
lené spaní. Dům zateplen, nová okna, 
JZ orientace. Vratná kauce 12 000,- tel. 
778 773 290,- volat po 15. hod.
*Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví  v  Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před 
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Rozvedená žena koupí menší byt v 
Náchodě, zavolejte prosím na tel. 774 
777 073
*Pronajmu byt 1+1 40m2 v Náchodě, 
Kladská 1523, 1. patro naproti autobu-
sovému nádraží, volný ihned, nájem 
5500,-, režie 2100,-, kauce 20000,-. 
Tel.777 606 801

*Pronajmu dlouhodobě byt 4+1 v Č. 
Kostelci, blízko centra. Bližší informace 
tel. č. 605 547 719
*Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky pro-
sím na tel. 775 777 073
*Pronajmu byt 2+kk v rodin. 
domě v Náchodě, 5 min. od centra. 
Volný od 1.10. Nájemné + služby 8700,-
Tel.: 775 141 226
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Nácho-
dě, platím v hotovosti, volejte na tel. 
776 566 630

* Pronájem dvou nových apartmá-
nů ve Velkém Poříčí u Náchoda za 
velmi výhodnou cenu. Apartmán 
Pavel, tel. 777 80 33 59 nebo www.
eChalupy.cz nebo Booking.com.cz

*Koupím garáž v Náchodě. Telefon 
727 818 427
*Pronajmu garáž v Náchodě, ul. Vo-
dárenská. Tel. 775214868
*Prodám řadovou garáž v Náchodě, ul. 
Na Příkopech (Plhov). Nejvyšší nabídce. 
Tel. 603 740 472, volat 17-20 hod.
*Nabízím do pronájmu zavedenou 
stomatologickou ordinaci v České Ska-
lici na náměstí. Ordinace je kompletně 
vybavená, bližší info na tel. 604 437 128
*Pronajmu skladové prostory 5x4,5 
m, 3x4,5 m, 2,5x4,5 m na Kladské ul. 
V Náchodě. Tel. 602 145 222
*Pronajmeme kancelář 40 m2 (ne-
bytový prostor) v  blízkosti centra No-
vého Města nad Metují (cca 250 m od 
autobusového nádraží). Lze využít 
jako kancelář či poskytování služeb. 
Po kompletní rekonstrukci. Součástí je 
WC, umyvadlo a další místnost. Pro-
stor se skládá ze dvou místností. Ná-
jem 6.000 Kč za 40 m2 + energie.  Tel. 
733 735 709

*Sháním chatu, chalupu, domek  
v okolí Náchoda do 20 km na všechny 
směry, nabídněte na tel. 774 777 072
*Koupím les i s pozemkem. Může být 
malá výměra, zanedbaný nebo napade-
ný kůrovcem. Platím ihned a hotově. 
Tel.: 773 585 290

*Prodám kulatý stůl na jedné noze 
o průměru 90 cm, světlý buk. Tel. 
602 103 775

*Prodám starší cirkulárku tovární 
výroby se štípačem dřeva, průměr ko-
touče 600 mm. Cena dohodou. Tel. 
739 261 222
*Prodám BRANO, pův. cena 1.600,- 
nyní za 800 Kč. Tel. 774 59 59 81
*Prodám kvalitní kombinovaný spo-
rák a 2 elektrické 5 l bojlery s bateriemi. 
Cena dohodou. Tel. 608 248 016
*Prodám drtič kostí, topný ventilátor, 
přístroj na masáž nohou, vysavač VAX 
2000 na koberce, obývací stěnu, sedací 
soupravu, ruční pilku na látku, různé 
látky na síti, celé dílo knih od A.Jirás-
ka a další různé věci – zavolejte. Tel. 
728 623 514
*Prodám smrkové palivové dřevo 
do průměru 22cm. Metrované. Cena 
750,-/prms. Možnost dovozu. Tel. č. 
733 644 249

* KOUPÍM ZLATO 14k 600-, Kč, 
ostatní ryzosti dohodou. Ihned na 
hotovosti proplatím zlomky, šperky, 
mince. Stříbro 15 Kč/g. Přijedu Ná-
chod a okolí. Tel. 792 455 071

*Koupím zlaté a stříbrné mince šper-
ky, hodinky, diskrétnost zaručena. Re-
spektuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
*Koupím historické rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, staré foto-
grafie, reklamní fotografické materiály. 
TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry 
apod. TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhradní 
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky a další díly. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré filmové plakáty a jiné. 
TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510 
*Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510 
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci, veškeré hračky KDN aj., 
různé vláčky MERKUR aj., starožit-
ný a chromovaný nábytek a jiné zají-
mavosti do r. 1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časo-
pisy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, 
veterány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím vše s  hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budíky, 
propagační materiály, knihy, pla-
káty, různé součástky i díly, např. 
od fy PRIM a dalších značek. TEL.: 
777 579 920

*Hledám paní na úklid bytu, okna, 
zahrádka atp. Odměna. NA. Tel. 777 13 
24 30

*Nabízím  řešení paranormálních 
(anomálních) aktivit v domech či by-
tech, včetně odvádění entit. Diskrétně. 
Vyhledám geopatogenní zóny ZDAR-
MA, za cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, ga-
ráží, půd včetně odvozu odpadů. 
Slušné jednání. Cena dohodou. Tel. 
603 549 451
*Metafyzika, celostní medicína – sdí-
lení. Tel. 777 13 24 30
*Digitalizace. Převod 8mm filmů, 
VHS a DV kazet, skenování negativů a 
diapozitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
*Přijmeme muže, ženy i seniory na 
rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. 12-
20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359

*Prodám Ford Mondeo kombi z roku 
2006. Auto v zachovalém, pojízdným 
stavu. Cena dohodou. Tel.775 141 481
*Koupím Škoda Favorit nebo For-

man. Pouze v zachovalém a původ-
ním stavu. Tel.: 777 222 232
*Prodám FORD TOURNEO CO-
NNECT, diesel, delší verze, 5 míst. 
s  možností 7 míst., naj. 182000 km. 
Cena dohodou. Tel. 602 103 775
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PRODÁM

KOUPÍM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

BYTY

certifikovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Martina Tichá        Ing. Martin Tichý
         776 622 776                   776 622 777

 

www.realitytichy.cz

NEMOVITOSTI

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

CELOROČNÍ PRODEJ VAJEC 
Z POJÍZDNÉ PRODEJNY

liché pondělí
08:15–08:30  Černožice, ul. Gen. Svobody, zdr.středisko
08:45–08:55  Jaroměř, ul. B. Němcové, lékárna Na Ptákách
09:15–09:25  Česká Skalice, roh ulic Pospíšilova X Steidlerova
09:35–09:45  Česká Skalice, roh ulic 28.října X Na Kamenci
10:20–10:30  Náchod, Raisova před č.p. 1557, na konci slepé ulice
10:35-11:50  Náchod, Masarykovo náměstí, pošta
12:00–12:10 Náchod, ul. Běloveská, zastávka BUS Montace
12:20–12:30  Náchod, u nemocnice, roh ulic Bartoňova X Duhová
12:50–13:00  Nové Město n. M., roh ulic Nad Stadionem X 28. října
13:05–13:15  Nové Město n. M., roh ulic ČSA X Johnova

13:40–13:50  Solnice, Masarykovo náměstí, roh u pošty
14:00–14:10  Rychnov n. K, naproti nemocnici, ul. Jiráskova 1072
14:15–14:25  Rychnov n. K., knihkupectví, ul. A. Provazníka
14:30–14:40 Rychnov n. K., roh ulic U Stadionu X Vycpálkova
14:45–14:55  Rychnov n. K., sídliště Mírová, restaurace Panel
15:20–15:30  Kostelec n. O., Starý zámek, ul. Tyršova
15:35–15:45  Kostelec n. O., roh ulic Proškova X Solnická
16:00–16:10  Častolovice, ul. Školská u MŠ
16:30–16:40  Týniště n. O., ul. Na Bělidle před č.p. 948
16:45–16:50  Týniště n. O., roh ulic TGM X Dr. E. Beneše
16:55–17:05  Týniště n. O., ul. Okružní, rest. U Dubu

Tel.: 721 364 382, 605 082 500, 734 644 467 Milujeme Vejce www.vejcekosicky.cz

Ceny vajec 
Plato 30 ks 3CZ „L“– 96,-Kč
Krab. 10 ks 3CZ „L“– 35,-Kč

Plato 30 ks 2CZ „L“– 110,-Kč  
Krab. 10 ks 2CZ „L“– 45,-Kč

Plato 20 ks 2CZ „XL“– 100,-Kč  
Krab. 10 ks „M“ 1CZ – 65,-Kč

Křepelčí vajíčka 18 ks – 45,-Kč

okres Náchod a Rychnov nad Kněžnou

Prodej probíhá každé liché pondělí 
za každého počasí kromě státem  

uznaných svátků.

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

Nabízíme pozici 

administrativní pracovník odbytu
na plný úvazek v Novém Městě n. M. 

Požadujeme maturitu, znalost skladové evidence,
fakturace, reklamace, znalost PC (excel,  word,  outlook). 

Tel. 608 223 669.

Mokrá pedikúra
k vám domů

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689

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

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

TEL.: 722 907 510 

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

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

   
   

   
pozůstalost

veteš
nábytek

koupím - zlikviduju
vyklidím půdu, sklep, dům

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

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

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2021

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

Přivýdělek – brigáda

Hledáme spolehlivého 
distributora novin ECHO 

případně dalších letáků pro

Náchod, Broumov, Hronov

Vhodné pro studenty, důchodce, 
ženy na MD apod.

Více informací
na tel. 602 103 775 nebo

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Silniční běh Hronov – Náchod se pomalu blíží

Příběhy našich sousedů

V sobotu 23. října 2021 v 11.00 ho-
din bude odstartován z  hronovského 
náměstí již 63. ročník silničního běhu 
Hronov - Náchod. Na závodníky čeká 
původní trať dlouhá 8850 m s  cílem 
před městskou radnicí na  náměstí 
TGM v Náchodě, kde se nejlepší běžci 
objeví krátce před půl dvanáctou ho-
dinou. Tento běh je veřejným závo-
dem, přeborem okresu Náchod mužů 
a žen v silničním běhu a posledním 6. 
závodem seriálu běhů „Primátor cup 
2021“.

Vydání startovních čísel elektronicky 
přihlášeným závodníkům (do pátku 22. 
10. 2021 do 10 hod.- startovné 200,-Kč) 
a přihlášky nových závodníků proběh-
ne jak v pátek 22.10 tak i v sobotu 23. 
10. ve sportovní hale SK Náchod dříve 
Rubeny. V pátek 22. října 2021 od 13 – 
18 hodin (startovné 250,-Kč). V sobo-
tu 23. října 2021 od 7.45 do 9.45 hod. 
(startovné 300,-Kč). 

Při prezentaci převezmou závod-
níci startovní číslo s  čipem, pamětní 
list a vak s logem závodu. Všichni zá-

vodníci budou v  sobotu 23. 10. 2021  
převezeni autobusy z Náchoda z par-
koviště před sportovní halou SK Ná-
chod na  místo startu do  Hronova 
od 8.45 do 10.10 hodin. Jeden autobus 
pak jejich osobní svršky zase doveze 
do  cíle závodu za  radnici. Pořadate-
lé, ale i policejní orgány, mají při této 
příležitosti prosbu k motoristům, aby 
v  době konání závodu mezi 11.00 – 
12.00 hodin pokud možno nepoužíva-
li silnici II. tř. z Náchoda do Hronova, 
protože se běží za normálního provo-
zu a dojde jen k usměrňování vozidel 
příslušníky policie.

Ve 12.30 hodin proběhne slavnostní 
vyhlášení výsledků závodu před rad-
nicí MěÚ v  Náchodě.  Ceny předají 
představitelé pořádajících měst a  zá-
stupci pořadatele a  sponzorů závodu. 
V cíli závodu před radnicí na náměstí 
TGM v  Náchodě proběhnou od  8.30 
do  10 hod. dětské běžecké závody 
s názvem „Od radnice k radnici“. Zá-
vodníci tohoto běhu se mohou při-
hlásit elektronicky nejpozději do  23. 
10. 2021 do 7 hod. nebo v místě startu 
nejpozději 30 minut před startem dané 
kategorie za vyšší startovné.

Organizační výbor závodu
Hronov - Náchod

Poslední zářijový den proběhla 
v  sále Dřevník v  zahradě broumov-
ského kláštera slavnostní prezentace 
projektu Příběhy našich sousedů, 
který každoročně pořádá organiza-
ce Post Bellum. Těmito příběhy jsou 
vzpomínky pěti pamětníků z  Brou-
mova, Police nad Metují a Teplic nad 
Metují, které zdokumentovali žáci 
a studenti místních škol. 

Pod vedením svých učitelů zazna-
menali pamětnická vyprávění žáci ze 
ZŠ a  MŠ v  Teplicích nad Metují, ZŠ 
Masarykovy v  Broumově, Gymnázia 
v Broumově a ZUŠ v Polici nad Me-
tují. V  průběhu projektu týmy žáků 

a  studentů nejprve natáčely vyprá-
vění místních pamětníků a dohledá-
valy materiály k  jejich příběhům. Ze 
shromážděných podkladů pak vytvo-
řily vlastní dokumentární díla, která 
odborné i  široké veřejnosti předsta-
vili právě na slavnostní prezentaci 30. 
září. 

„Čtvrtý ročník projektu byl pro pe-
dagogy i týmy velmi náročný, protože 
trval déle díky pandemii a  probíhal 
za velmi přísných opatření vlády. Ne-
šlo jen o opatření, která všichni dodr-
žovali, ale především o ohleduplnost 
k pamětníkům. Vše plynulo pomalu, 
učili jsme se novým způsobům natá-
čení a komunikaci přes různé online 
platformy.“ dodává regionální koor-
dinátorka projektu Pavla Semeráko-
vá.

Žáci a studenti zpovídali například 
Jiřího Samka, zakladatele speciální 
grafické techniky „hlubotisk z lina“, 
jehož díla jsou zastoupena v  mnoha 
grafických sbírkách předních gale-
rií a muzeí doma i v zahraničí. Dále 
Manfréda Koláčného, který se naro-
dil do nejtěžších bojů 2. světové války 
a vyprávěl studentům o odsunu a těž-
kých poválečných letech. Své životní 
příběhy vyprávěli dětem také Alena 
Fiedlerová z Teplic nad Metují, Břeti-
slav Středa nebo Kristýna Dostálová.

Máme otevřeno každý všední den od 10 do 22 hodin.

Jo! Konečně jsem
vyhrála zlatou cihlu!
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Tereza zajížděla výborné časy
Rozhraní srpna a  září bylo pro 

RTM-Motorsport team hodně nároč-
né. Dva těžké závody do vrchu během 
dvou týdnů. Letošní závod do  vrchu 
v  Lanškrouně Albrechticích se jel, 
jako memoriál Jiřího Lose, který loni 
tragicky zahynul. V pátek byl na místě 
havárie odhalen pomníček k  uctění 
jeho památky. Ke  startu se přihlásilo 
téměř 130 závodníků na nádherných 
vozech. Na  startu závodu nemohl 
chybět ani RTM-Motorsport. V sobo-
tu měla velkou smůlu Tereza Macho-
vá. Hned na startu první měřené jízdy 
ji zradila poloosa. Po takřka bleskové 
opravě sice mohla nastoupit na  start 
druhé jízdy, ale bodovat už nemohla. 
Nedělní závod byl už mnohem vese-
lejší. Tereza na  své Normě M20F za-
jížděla vyrovnané časy. Výborným vý-
konem ve třetí jízdě se posunula před 
svou velkou soupeřkou K. Fillovou 
na  velice silném a  výkonném Mitsu-
bishi EVO a  stala se vítězkou dám-
ského poháru. V  absolutním pořadí 
poskočila na 14. místo. 

Následoval závod na Benecku, jako 
náhrada za zrušenou Ústeckou 21. Zá-
vod do vrchu na Benecko patří k těm 

náročnějším, ale mezi jezdci k  těm 
nejoblíbenějším. O  jeho oblíbenos-
ti svědčí, že startovní listina je vždy 
naplněna během několika málo dnů. 
Je také divácky oblíben a vyhledáván. 
A mimořádnou přízeň diváků si letos 
užívala i Tereza Machová a celý RTM-
-Motorsport team. Na  této trati ještě 
nikdy nestartovala, ale už od  první 
jízdy zajížděla výborné časy. Po závě-
rečné měřené jízdě přišla veliká radost 
a první velký pohár v absolutním po-

řadí. 3. místo absolutního pořadí je 
zatím nejlepším umístěním s  novým 
vozem a  za  Terezou zůstala více než 
stovka soupeřů. O velké vyrovnanosti 
svědčí, že jezdce na prvních pěti mís-
tech dělilo jen několik vteřin. Po  ví-
tečně zajetém závodě v  Lanškrouně 
pokračuje výkonnostní posun. Je vi-
dět, že přestup do silné Normy M20F 
byl dobrý tah. S postupně získávanou 
jistotou se může plně soustředit na jíz-
du a výsledky se dostavují.                 B.J.


