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 kolonizuje polický les 

Plánujete hypotéku?
Nebo refinancování?

Akční nabídky všech bank na jednom místě
Veškerou dokumentaci vyřídíme za vás
Řešíme i lehké nesrovnalosti v registrech
Všechny naše služby jsou ZDARMA
platí nás jednotlivé banky za přípravu hypotéky

za odhad nemovitostí

za vklad na katastr

za veškeré poplatky

Snížíme vaše náklady 
na vyřízení hypotéky

další...

+420 606 645 123
Tomáš Šubert

Palackého 920 
547 01 Náchod

Pojištění domácnosti na 1 rok zdarma

BONUS
ke každé hypotéce, nebo refinancování

 hledá nové spolupracovníky na pozice :

 PRACOVNÍK DO VÝROBY - OBSLUHA LISU

  - samostatnost

  - manuální zručnost

  - spolehlivost

  - třísměnný provoz

 - technická zdatnost, spolehlivost

 - samostatnost, aktivní přístup k práci

 - praxe na podobné pozici

 - jednosměnný provoz

 Nabízíme :

 - práci v moderní a stabilní firmě

 - práci na dobu určitou, po zapracování HPP

 - osobní ohodnocení

 - zaměstnanecké výhody

 Kontakt : NOVOPOL a.s., Velký Třebešov 20,

NOVOPOL a.s, výroba pěnového polystyrenu
                              a nasávané kartonáže

Velký Třebešov 

 PRACOVNÍK DO VÝROBY - ÚDRŽBA STROJNÍHO 

 ZAŘÍZENÍ

                   tel: 491 413 715 ( p.Vlasák )

MARINE s.r.o., výrobce Al člunů
Nové Město nad Metují

Hledáme nové kolegy
do našeho týmu na pozice:

- Vedoucí výroby hliníkových člunů
- Konstruktér hliníkových člunů
- Skladový referent
- Pracovník do výroby (montáž Al člunů)
- Pracovník do výroby (obsluha CNC lisu) 
- Servisní technik lodních motorů

Požadujeme:
- samostatnost
- manuální zručnost
- spolehlivost
Nabízíme:
- zajímavou práci na plný úvazek
- jednosměnný provoz
- profesní růst
- osobní ohodnocení
- zaměstnanecké výhody

Podrobné informace naleznete
na: www.marine.cz

Nabídky s životopisem zasílejte
na e-mail: volnemisto@marine.cz

Kontakt:
MARINE s.r.o.,

Řadová 465, Nové Město nad Metují
tel.: 777 722 120 (p. Kašpar)

Tenkrát, když „polský Hannibal“ přešel Krkonoše
 Nejvyšší české hory – Krkonoše 
v  sousedním trutnovském okrese jsou 
nyní především symbolem zimní či letní 
rekreace. Ale i tudy šla historie a vzhle-
dem k nadmořské výšce se u toho jistě 
i řádně zadýchala! Kartaginského voje-
vůdce Hannibala, který přešel Alpy, aby 
napadl Řím, zná jistě každý, kdo alespoň 
trochu „utrpěl“ školní docházkou. Ale 
co takový Boleslav Křivoústý, který reali-
zoval  v roce 1110 polský vpád do Čech? 

Jemu by totiž dobře slušelo označení 
„polský Hannibal“. Svoji armádu totiž 
poslal přímo přes krkonošské hřebeny. 
Zbrojnoši se tehdy ve 12. století pravdě-
podobně pohybovali někde mezi Luční 
a Studniční horou v sousedství současné 
Luční boudy. A pokud někoho trápí hy-
potetická otázka, zda by i ten skutečný 
kartaginský Hannibal mohl zabloudit 
do Krkonoš, může svoje fantazie spřá-
dat například nad starověkou mapou 

Claudia Ptolemaia, která opravdu Kr-
konoše znala, byť to bylo pod jménem 
Sudetské pohoří. Území dnešních Čech 
zde mělo již docela povědomý název: 
Boemia. A vzhledem k tomu, že Nácho-
dem mohla procházet jedna z větví Jan-
tarové stezky, nikdo nemůže vyloučit, 
že nějaký ten zbloudilý Říman někdy 
nedrkotal zimou v  místech současné 
Pece pod Sněžkou, ze které pochází náš 
ilustrační snímek.   foto Mirek Brát

TJ SPARTAK Nové Město nad Metují, oddíl krasobruslení,  uspořádal pro malé 
i velké  KARNEVAL NA LEDĚ. Na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují 
tak nedělní odpoledne 6.března  ovládly zábava, diskotéka na ledě a soutěže. Zpes-
třením programu bylo vystoupení malých krasobruslařů.   Foto Laďka Škodová

KARNEVAL NA LEDĚ

 Pravdou je, že  zimní krajina 
zrovna nenabízí pestrou paletu 
barev. Stačí se však pozorně dívat 
a  v  krajině ovládané tóny bílé či 
šedé objevíte i  zářivé barevné vari-
ace. Mohou to být nejen zapomenu-
tá jablka na  větvích ovocnářských 
plantáží v  regionu (foto č.1), ale 
i plody růže šípkové  (foto č.2) – po-
pulární a  léčivé šipky. A  pak, že je 
zima jenom bílá! 
 foto Mirek Brát  

A pak, že je zima 
jenom bílá!
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 O  uzavření stezky pro pěší v  ra-
tibořické bažantnici jsme vás již 
na stránkách novin ECHO informo-
vali. Důvodem uzavření bylo naru-
šení tamního skalního opukového 
masivu. Uzavření stále trvá, protože 
může hrozit pád dalších skalních blo-
ků a  přítomnost na  stezce ohrožuje 
zdraví i život osob, které by se zde po-
hybovaly. Návrhy na řešení situace by 
měly být zpracovány do konce března 
 t.r. 

Bažantnice stále 
uzavřena 

 Příslušníci JSDH Česká Skalice 
trénovali společně se svými polskými 
kolegy z OSP Polanica Zdroj. Cvičení 
se uskutečnilo v  rámci přeshraniční 
česko-polské spolupráce. Jeho téma-
tem byla záchrana tonoucích i  osob, 
pod kterými se na  vodní ploše pro-
bořil led. Vodním cvičebním polygo-
nem byla lokalita u dělicí hráze pře-
hrady Rozkoš. 

Spolupráce českých 
a polských hasičů

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, sankcí, penále

Jana Šubertová - Tyršova 205, Náchod
jana.subertova@123-oddluzeni.cz
tel.: 721 262 765

SPOLEČNĚ TAK ZASTAVÍME EXEKUCE 
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)
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Deset nejzdravějších 
potravin světa

 Dnes si představíme druhou nejzdravější potravinu – tedy brokolici. Jed-
na středně velká obsahuje více než 100 % denního příjmu vitamínu K a téměř 
200 % doporučené denní dávky vitamínu C, tedy dvou základních stavebních 
živin důležitých pro zdraví.
 Všechny látky v brokolici jsou účinnou prevencí v boji proti rakovině, navíc 
minerály a vláknina upravují zažívání, podporují činnost svalů a hormonů. Bro-
kolice dále povzbuzuje látkovou přeměnu ve všech tělesných buňkách a tak při-
spívá k posílení a vitalitě organismu. Pány ve středním a vyšším věku bude jistě 
zajímat, že brokolice má údajně silně pozitivní vliv na snížení rizika zhoubné 
rakoviny prostaty. Ženám zase pomáhá, když mají „své dny“ a ztrácejí mnoho 
železa.
 Brokolici můžeme vařit, dusit i péct. Receptů existuje opravdu celá řada. Vý-
borná je třeba zapečená brokolice s těstovinami nebo brokolicová polévka, tzv. 
krém. Doporučuji vyzkoušet i špecle s brokolicí a nivou. To jsou opravdu lahůd-
ky a navíc prospějí vašemu zdraví. Takže brokolici říkáme rozhodně ANO☺ .

Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného stravování, 
Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

2. Brokolice

 Už se blíží jarní a letní období, sezó-
na kvetení stromů, trav a květin. V po-
sledních letech se zvyšuje počet lidí 
s  alergickými projevy. Velkou roli při 
vzniku alergií má náš celkový životní 
styl, tedy znečištěné ovzduší, barviva 
v  potravinách, nadměrná konzuma-
ce léčiv, záření z  mobilů, počítačů, 
mikrovlnné trouby. Vše dohromady 
zatěžuje náš  imunitní systém a  vede 
k jeho nepřirozeným reakcím. V prů-
běhu  pylové sezóny se zvětšuje počet 
alergenů, ale pro každého  člověka je 
to individuálně. Nejčastějším pro-
jevem pylové alergie je senná rýma. 
Zmírnit alergickou reakci mohou léky 
antihystaminika. Z  klasických léků je 

to Fenistil nebo Aerius, ovšem tyto 
léky mají hodně nežádoucích účinků. 
Homeopatický  antihystaminik je lék 
Poumon hystamine 15 ch nebo 30 ch, 
který je třeba brát  3krát denně 5 gra-
nulí. Navíc homeopatika mají imunos-
timulační účinek.
 Když je rýma  vodnatá a  dráždivá 
a k tomu slzí oči, podáváme lék Allium 
cepa 15 ch 3krát denně 5 granulí. Po-
užít lze i homeopatický sprej do nosu 
Euphorbium compositum HEEL. Při 
otoku kůže nebo sliznice se svěděním 
nebo zčervenáním  podáváme lék Apis 
melli� ca 15 ch nebo 30 ch 4krát denně 
5 granulí. Uvedené léky užíváme bě-
hem akutního stavu. Existuje  hodně 

homeopatických léku k  léčbě alergii 
jako chronického  onemocnění. Výběr 
však musí udělat lékař homeopat a vy-
brat  konstituční lék pro každého pa-
cienta. Alergická reakce může vznik-
nout i na jiné věci, často na potraviny. 
Negativní jsou  potravinová barviva, 
umělá sladidla, umělé vitamíny. Po-
zor je třeba dát na uzeniny, konzervy 
a  instantní výrobky. Naopak  vhodné 
jsou například potraviny jako pohan-
ka, jáhly, kroupy, ovesné vločky, zelené 
fazolky, saláty, česnek, cibule, červená 
řepa a  kysané zelí. Přeji všem hodně 
zdraví! 
 MUDr. L. Kulikova, CSc., 
 tel. 739 169 728 

Něco málo rad pro zdraví

V  druhém únorovém týdnu jsme 
pořádali krasobruslařské závody 
v Náchodě.  Do Náchoda přijely zá-
vodit děti z 32 klubů z celé ČR.  K vi-
dění byly kvalitní výkony, stále jde 
o  nominaci na  MČR nejmladšího, 
mladšího a  staršího žactva. Z  ná-
chodských děvčat v  sobotu závodila 
Kristýna Holubová, které se zdařil 
krátký program, po ní závodily: Ven-
dula Maršíková, Oluša Gajdošová 
a  Karolína Habrová, které všechny 
usilují o  účast na  Mistrovství. Da-
řilo se především Oluše Gajdošové, 
která předvedla své programy téměř 
bezchybně. Rozhodčí zařadili její 
volnou jízdu na 7. místo. V domácím 
prostředí podala vyrovnané výkony 
Karolína Habrová. Nedařilo se Ven-
dule Maršíkové, která jako jediná za-
tím je na postupovém místě na MČR. 
V  neděli závodila Eliška Gajdošová, 
která se také snažila předvést všechny 
komponenty jízdy. V  Náchodě jsme 
přivítali také sedm chlapců a  moh-
li jsme vidět, jak bojují o  své posty 
kluci. Ve  stejném termínu závodi-
la v  Kralupech nad Vltavou Pavlína 
Mertová. V  tomto soutěžním roce 
sbírá medailová umístění v kategorii 
nováčci mladší. Tentokrát získala 2. 
místo.

V  dalším týdnu část děvčat, jezdí-
cích nejvyšší soutěž, bojovala znova 
o  možnost postupu na  MČR: Oluša 
Gajdošová, Vendula Maršíková. Zá-
vody se konaly v Novém Jičíně. Ven-
dule se podařilo své postupové místo 
udržet, Oluša je náhradnicí.
Další skupiny závodila pod vedením 
trenérky v  Mladé Boleslavi : Andrea 
Dubská 12. místo, Kateřina Němeč-
ková 5. místo , Tereza Němečková 
16. místo, Eliška Radová 19. místo. 
Startovalo 24 závodnic. Děvčata po-

dala pěkné výkony, ale na  umístění 
na  stupních to nestačilo. Začínají-
cí náchodské závodnice se rozjely 
do Chrudimi a společně s nimi ostří-
lená Tereza Rýdlová, která v kategorii 
Kadet 2 získala již 3 x 1. místo. V ka-
tegorii začínajících závodnic : Cvrček 
2 Justýna Rejchrtová, získala 3. místo, 
Kateřina Macková 12. místo, Karolína 
Ryšavá 13. místo a Kristýna Vanžuro-
vá obsadila 19. místo. Startovalo 21 
závodnic. J.Pavlovičová
  (redakčně kráceno)

Kraso střípky z Tichého dolu aneb krasobruslařky na cestách 
i na domácích závodech.

VEČER PRO 
DOBROU VĚC
V  pátek 18.3 2016 od  19 hodin se 
v  Divadle v  Jaroměři koná společen-
sko-kulturní akce Večer pro dobrou 
věc. Pořadatelem jsou David Novot-
ný ve  spolupráci s  městem Jaroměř 
a kulturním střediskem Jaroměř. Slav-
nostní večer, při kterém vystoupí řada 
známých tváří, bude moderovat Milu-
ška Bittnerová. Výtěžek bude věnován 
Základní škole speciální v  Jaroměři 
a Muži roku 2009 Martinu Zachovi.

Stacionář Cesta Náchod z.s.,
(společnost pečující o osoby s postižením)

zahajuje 
NÁBOR DOBROVOLNÍK

- Toužíte mít nové přátele? 
- Chcete porozumět světu

 hendikepovaných lidí?
- Máte chuť pomáhat? 

Co je náplní práce 
Dobrovolníka u nás, např.:

doprovody na procházky a na akce, čtení 
knížek, hra na hudební nástroj, ruční 

práce, společenské hry… a spousta dalších 
činností, které můžou udělat radost 

a zkvalitnit život člověku s postižením.

Je to nabídka, která vás zaujala, nebo 
na kterou jste čekali? 

Kontaktujte nás na tel: 737 219 833,
pí. Voborníková, vobornikova@stacionarcesta.cz

Těšíme se na Vás!

Populární televizní reklama zobrazuje 
muže, jak si v klidu štěbetají na pavla-
či se sklenkou něčeho dobrého v ruce. 
Jak to však vypadá, když se potápěči 
z Nového Města nad Metují, Vrchovin, 
Náchoda a dalších míst regionu sejdou 
na zimním tréninku v plaveckém bazé-
nu v Dobrušce? Snímky pořízené  pod 
hladinou bazénu potvrzují, že podob-
ně – jenom ono povídání v mužském 
kolektivu musíte v  kontextu vodního 
prostředí zaměnit za  „bublání“. A  tak 
manželky a  přítelkyně na  souši či 
plavající na hladině netuší, že i muži - 
potápěči mají své dny … Ale nechme 
už nadsázky a ironie a konstatujme, že 
příznivci sportovního potápění u  nás  

nerealizují pod vodou jen klevetivé 
pavlačové scény, ale mohou se  i hrdě 
hlásit k  tradici, kterou  odstartoval 
v  roce 1757 jistý  Mara z  Hrdlořez, 
který pronikl pod hladinou Vltavy 
do  Prahy obležené pruskými vojsky 
a stal se tak prvním potápěčem v his-
torii Čech. Čeští potápěči se později 
vyznamenali odvahou i v časech prv-
ní světové války, kdy jich řada sloužila 
u  rakousko-uherské vojenské maríny 
v Jaderském moři. V neposlední řadě, 
v roce  1965 provádí Pavel Gross pokus 
v podvodním  stanu  XENIE  v tehdejší 
Jugoslávii, kdy pod vodou strávil neu-
věřitelných 72 hodin 30 minut 
 Foto Mirek Brát

I muži mají své dny… 
Aneb „jen si tak klidně zabublat“!

VZPOMÍNKA
Dne 17.března 2016 uplyne 20 smutných let, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan Luboš Coufal z Bělovse.

Ti, kdo jste  ho znali a měli rádi, vzpomínejte s námi.
Stále vzpomínáme. Rodina Coufalová

VZPOMÍNKA
Dne 13.3.2016 uplyne 10 let, kdy nás navždy opus-
tila naše milovaná manželka, maminka a babička, 

paní Jana Kaválková.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manžel Jiří, dcery Renata 

a Martina s rodinami.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD 4+1 ve vyhledávané klidné části 
obce NMnM ve vilové čtvrti na Fran-
tišku, ulice V Aleji. Největší předností 
nemovitosti je velmi unikátní a výhodná 
poloha v těsné blízkosti lesa s dobrým pří-
stupem do města a na místní poměry velký 
pozemek – zahrada se vzrostlou zelení. Cena: 2 690 000,- Kč

Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 849 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ............................... 1 090 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč

Rok 2016 je v České Skalici věnován 
připomínce války z  roku 1866. Jed-
ním takovým pietním místem upomí-
najícím na  tehdejší válečné střetnutí 
Rakouska a Pruska je tamní vojenský 
hřbitov založený v  roce 1892. Ob-
sahuje cca 33 pomníků (foto č.1).  
Chcete – li se dozvědět více, nemusíte 
čerpat znalosti pouze z klasické infor-

mační tabule. V  sousedství hřbitova 
se nachází i velmi originální zvukový 
panel (foto č.2). Stačí zatočit klikou 
a do systému „dostat“ minimum po-
třebné elektrické energie. A  pak už 
jen posloucháte, kterak  ukrutná řež 
u  Skalice zvané Česká proměnila ži-
voty mnoha vojáků v pomníky a ná-
hrobky…  foto Mirek Brát 

„Zatočte si klikou“ a poslouchejte 
o krvavé historii L.P.1866

1 2
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 V ECHU č. 6 jsme vyhlásili ve spo-
lupráci s agenturou Pragokoncert a.s. 
soutěž o vstupenky na divadelní před-
stavení Dívčí válka v podání Čechova 
prozatímně osvobozeného divadla. 
Velké množství došlých odpovědí 
svědčí o tom, že humor Františka Rin-
go Čecha je vám blízký a jeho divadel-
ní hra nachází u publika stále vřelou 
odezvu. Správná odpověď na soutěžní 
otázku byla: Velitelka, která v pověsti 
o dívčí válce vedla dívky a ženy v boji 
proti mužům se jmenovala Vlasta. 
Došlé odpovědi jsme slosovali a Ruka 
Štěstěny přívětivě poklepala na rame-
no těmto třem výherců, z nichž každý 

od nás obdrží dvě vstupenky na před-
stavení Dívčí války v  hronovském 
Jiráskově divadle – středa 23. března 
2016 v  19.00 hodin: Marek Dvorský 
z Náchoda, Lubomír Pavel ze Lhotek 
a Eva Prouzová z Vrchovin. Vstupen-
ky budou mít výherci rezervovány 
na svá jména  v pokladně Jiráskova di-
vadla před představením (pro identi-
� kaci vaší osoby nezapomeňte občan-
ský průkaz či jiný doklad totožnosti). 
Všem výhercům gratulujeme a děku-
jeme všem, kteří s  novinami ECHO 
a  agenturou Pragokoncert a.s. soutě-
žili! 
 redakce

Výsledky soutěže o vstupenky 
na Dívčí válku

Požadujeme:
- VŠ nebo SŠ ekonomického směru
- Minimálně 3 roky praxe v oboru účetnictví
- Nutná znalost kompletní problematiky DPH
- Znalost a praxe v agendě podvojného účetnictví výhodou
- Řidičský průkaz sk. B, samostatnost, zodpovědnost, � exibilita, spolehlivost 
- Znalost práce na PC (MS O�  ce, specializované účetní programy, ovládání datových 

schránek)
- Znalost anglického jazyka výhodou
- Nástup nejpozději k 1. 6. 2016 (možnost dřívějšího nástupu jednoznačně vítána)

Nabízíme:
- Zázemí prosperující společnosti
- Odpovídající � nanční ohodnocení
- Příjemné pracovní prostředí v dobrém kolektivu

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice 
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

V případě Vašeho zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis 
na emailovou adresu agrocs@agrocs.cz nejpozději do 16.3.2016.

Pracovní pozice: 
REFERENT EKONOMICKÉHOÚSEKU se zaměřením na DPH

V Echu č.7 (4.3.) jsme otiskli „Otevřený 
dopis  vedení města Náchoda“. Odpo-
věď vedení města zveřejňujeme níže.
 Na základě Vašeho otevřeného dopi-
su ze dne 18. 2. 2016 uvádíme následu-
jící odpovědi na Vaše dotazy:
Ad 1) Veškerá korespondence mezi 
Ministerstvem zdravotnictví a  městem 
Náchod včetně dalších souvisejících 
dokumentů je zveřejněna na  www.
mestonachod.cz 
 Jedná se o  tyto dokumenty:  kore-
spondence Města Náchoda x MZdr. 
od  roku 2011,  korespondence společ-
nosti AQUA ENVIRO s.r.o., zastoupe-
né Ing. Liborem Michele x MZdr. ČR, 
závazné stanovisko MZ ČIL ze dne 29. 
6. 2011, projekt prací pro zprovoznění 
pítka, který uvažoval s odarzenováním, 
stavebními úpravami a povolením pro-
vozu prameníku, žádost o  souhlasné 
stanovisko z  5. 9. 2011 k  realizaci sta-
vebních prací na prameníku a vystroje-
ní vrtu pro provoz pítka a jeho zpětvzetí 
z  22. 9. 2011 z  důvodů v  něm uvede-
ných.
 V písemné podobě bude předloženo 
na jednání Zastupitelstva města Nácho-
da dne 14. 3. 2016.
Ad 2) Práce na  zprovoznění pramení-
ku byly zahájeny na  základě projektu, 
smlouvy o  dílo a  souhlasného stano-
viska Ministerstva zdravotnictví (viz 
zveřejněné dokumenty). Zhruba v  po-
lovině prací však realizace prací ustrnu-
la proto, že „nebyl vyjasněn majetkový 
vztah zadavatele prací k  vrtu IDA I." 
Podaná žádost o  souhlasné stanovisko 
k  realizaci stavebních úprav a  vystro-
jení vrtu pro provoz prameníku z 5. 9. 
2011 byla po  ústních jednáních s  MZ 
ČIL (řešitel prací ing.  Libor Michele 
s  panem Ing.  Vladimírem Procházkou 
z  MZ ČIL) vzata zpět s  tím, že dokud 

nebude vyjasněn majetkový vztah Měs-
ta Náchod k vrtu IDA I, není nadějné, 
že by Ministerstvo vydalo souhlasné 
stanovisko k realizaci dalších prací ne-
zbytných pro zprovoznění prameníku. 
Tyto práce jsou popsány v  projektu 
i přiložené smlouvě, v níž jsou rozděle-
ny na dokončené do září 2011 a na čin-
nosti doposud nedokončené.
 Od roku 2011 bylo Městem Náchod 
hledáno řešení, jak získat vlastnická 
práva k  vrtům IDA I  a  IDA II a  šach-
tě na  vrtu, případně i  k  pozemkům 
na  nichž šachta s  vrty spočívá a  k  po-
zemkům mezi vrty a prameníkem Jakub 
včetně prameníku samotného.
 Druhým, v  září 2011 novým aspek-
tem, byl názor Ministerstva zdravot-
nictví, že pítka jsou běžně zřizována 
a  provozována v  rámci využívání mi-
nerálních vod pro provoz stáčíren nebo 
v  rámci poskytování léčebně rehabi-
litační péče v  lázeňských zařízeních. 
Avšak pokud by měl být jediným úče-
lem využívání minerální vody z osvěd-
čeného zdroje v lázeňském místě Bělo-
ves pouze provoz veřejného pítka, pak 
pro takové užívání nelze vydat povole-
ní, protože k němu není opora v lázeň-
ském zákoně č. 164/2001 Sb. v platném 
znění.    Řešení této patové situace hle-
dalo Město Náchod od podzimu 2011. 
Právní výklad uvedený v  předchozím 
odstavci se nezměnil a prameník do té 
doby provozovaný bez pravomocného 
povolení Ministerstva zdravotnictví byl 
nakonec v září 2015 uzavřen.
Ad 3) Otázka není formulována s  po-
drobnější znalostí věci. Není pravdou, 
že „někdo z  Města vydal požadavek 
na předčasné ukončení čerpacích zkou-
šek vrtu IDA I v  roce 2011 a  tím zne-
možnil vyhodnocení čerpací zkoušky 
a vypracování závěrečné zprávy."

 Skutečnost byla taková, jak je uve-
deno v  odpovědi k  předchozí otázce. 
Čerpací zkoušky na  vrtu IDA I  byly 
provedeny podle projektu včetně ka-
merové prohlídky, podrobného měření 
a odběru vzorků vody na analýzu. Tato 
data jsou k dispozici a je možné zpraco-
vat z nich dílčí zprávu. Avšak původně 
bylo v  projektu uvažováno, že společ-
ně se zprávou o  čerpacích zkouškách 
a  technickém stavu vrtu budou rovněž 
stanoveny podmínky pro následné vy-
užití vrtu IDA I  včetně rozsahu měře-
ní, parametrů měřicích přístrojů, jejich 
umístění, řešení rozdělovače na potrubí 
pod prameníkem, umístění a  provoz 
odarzenovacího zařízení, bude-li to 
nutné na základě lékařského dobrozdá-
ní, neboli zpracovat všechny podklady 
nezbytné pro podání žádosti o povolení 
k využívání zdroje minerální vody po-
dle §10 lázeňského zákona.
 V září 2011 se však sled těchto kroků 
z výše uvedených důvodů zadrhl. Vlast-
nické vztahy k vrtům a pozemkům jsou 
doposud v řešení, získání povolení pro-
vozu prameníku jako jediného způsobu 
využívání zdroje IDA I  je z  hlediska 
lázeňského zákona neprůchozí. Zprávu 
o  čerpacích zkouškách je možno do-
končit v  otázkách hydrogeologických, 
avšak s  tím, že cíl prací - zprovoznění 
prameníku Jakub, v ní popsán nebude, 
osazení přístrojů a odarzenovacího za-
řízení včetně jeho provozu jsou za dané 
patové situace irelevantní.
Ad 4) Zodpovědnost za  vzniklou si-
tuace nese tehdejší i  současné vedení 
města. Město Náchod posílí personálně 
o pozici druhého místostarosty.
Závěr: Město Náchod jednalo a  stále 
jedná v dobré víře. Připravilo řadu kro-
ků směřujících k  obnovení poskytová-
ní léčebně rehabilitační péče v  Bělovsi 

a  k  obnovení provozu pítek, která bu-
dou napájena už zcela odarzenovanou 
kyselkou. 
 Za  členy Rady města Náchoda: Jan 
Birke (ČSSD) v.r., Ing.  Tomáš Šubert 
(Patrioti)  v.r., Miroslav Brát (ČSSD) 

v.r., MUDr. Ladislav Tichý (ČSSD) v.r., 
Ing.  Jan Čtvrtečka (ČSSD) v.r., Marek 
Dvorský (ČSSD) v.r., Ing.  Pavla Mar-
šíková (KDU-ČSL) v.r., MUDr.  Edita 
Nováková (KDU-ČSL) v.r., Jiří Maršík 
(Patrioti)  v.r.

Reakce na otevřený dopis ze dne 18. 2. 2016

Vážení členové Rady města Náchoda,
 děkujeme za  rychlé zaslání odpo-
vědi na náš otevřený dopis, zveřejnění 
příslušných dokumentů na  webových 
stránkách města, informování široké 
veřejnosti prostřednictvím médií a pře-
vzetí odpovědnosti Vás všech radních 
za  správnou a  úplnou informovanost 
zastupitelů a  občanů Náchoda v  této 
kauze.
 Vaše odpověď v  nás však vyvolala 
hluboké znepokojení nad skutečným 
stavem věci, neodborným a  hlavně 
nezodpovědným přístupem k  proble-
matice zprovoznění prameníku. Ze 
zveřejněných dokumentů jasně vyplý-
vá, že v  době otevření prameníku 24. 
července 2011 město Náchod nemě-
lo souhlasné stanovisko Ministerstva 
zdravotnictví (MZ) k jeho opravě a už 
vůbec ne ke  zprovoznění vrtu IDA 
I a čerpaní Idy do prameníku. Vedení 
města mělo též informace o vysoké hla-
dině arsenu a rizik z toho plynoucích. 
Přesto, že o těchto skutečnostech vede-
ní města vědělo, prameník byl uveden 
do provozu bez zařízení na odlučování 
arsenu, zákonných povolení a  hygie-
nického dozoru. 
 Otázka číslo 3 – kdo z Města vydal 
požadavek na předčasné ukončení čer-
pacích zkoušek vrtu IDA I v roce 2011 
a  tím znemožnil vyhodnocení čerpa-
cí zkoušky a  vypracování závěrečné 
zprávy – vychází z dopisu Ministerstva 

zdravotnictví ze dne 16. 7. 2011, kde 
se píše: „Podle sdělení odpovědného 
hydrogeologa nebyla čerpací zkouška 
vyhodnocena, protože byla předčasně 
ukončena na základě požadavku města 
Náchod.“ A  podle téhož dopisu: „Vý-
sledky průzkumu shrnuté v  závěrečné 
zprávě měly být předloženy MZ ČIL.“ 
Za předpokladu, že odpovědný hydro-
geolog Ministerstvu nelhal, je podle nás 
otázka formulována zcela jasně a stejně 
tak by na ni mělo být odpovězeno.
Má-li pak být jediným opatřením, které 
z  celé situace vyplyne, zřízení funkce 
druhého místostarosty, považujeme to 
za zcela nedostatečné. Vždyť po většinu 
času, kdy se daná problematika vyvíjela 
a kdy se o podstatných věcech rozho-
dovalo, tedy v  letech 2011-2014, mělo 
město Náchod místostarosty taktéž 
dva.
 Opakovaně Vás tedy žádáme o sdě-
lení, kdo jmenovitě z  města Náchod  
požádal o  přerušení čerpací zkoušky, 
kdo jmenovitě rozhodl o  tom, že ne-
bude nainstalováno odarsenovací zaří-
zení a kdo jmenovitě rozhodl o tom, že 
prameník s pítkem pro veřejnost bude 
otevřen a  provozován bez příslušných 
povolení. 
V Náchodě dne 29. února 2016
Zastupitelé: Aleš Cabicar,  Věra Svato-
šová , Jan Ježek, Michal Kudrnáč, Karel 
Petránek,  František Majer

je název literárně – hudebního ve-
čera, který se 17. března v 19 hodin 
uskuteční v Broumově. Místem jeho 
konání jsou prostory koncertního 
sálu Café Herzog. Vstupenky je mož-
no získat v IC Broumovska.  

Synkopy pro 
Café Herzog

Firma Obchodní družstvo Impro, 
Končiny 111, 549 41 Červený Kostelec

OBSLUHA LASERU
Požadujeme 
- minimálně SOU s výučním listem
- základní obsluha PC
- práce v třísměnném provozu
- zaučení zajistíme
- praxe vítána

MANIPULANT U LASERU
Požadujeme
- práce v třísměnném provozu
- obsluha vysokozdvižného vozíku
 (možné zajištění získání oprávnění)
- zaučení zajistíme

Dále přijímáme pracovníky na pracovní 
POZICI SVÁŘEČ

PRACOVNÍK KONTROLY
Požadujeme
- VŠ, SŠ technického zaměření
- znalost čtení výkresové dokumentace
- schopnost samostatného řízení pracoviště 

kontroly
- řízení evidence reklamací
- praxe v obdobné pozici vítána
- řidičský průkaz sk. B

Nabízíme
- zázemí stabilní � rmy
- výkonnostní bene� ty závislé na hospoda-

ření � rmy
- věrnostní zaměstnanecké bene� ty
- příspěvek na obědy

NABÍZÍ VOLNÁ MÍSTA NA POZICÍCH:

Písemnou nabídku s profesním životopisem zašlete na 
e-mailovou adresu: personalni1@odimpro.com nebo volejte na tel. 491 445 206, p. Prouzová  

 Hudební divadlo dětem z Hradce 
Králové je pravidelným a  dětským 
publikem oblíbeným návštěvníkem 
divadla Beránek v Náchodě odehrá-
lo v pátek 4. března a pondělí 7. břez-
na celkem tři představení. Po loňské 
návštěvě a  čtyřech koncertech pro 
děti, které byly inspirovány tvorbou 
Josefa Čapka a jeho pohádek o pej-
skovi a  kočičce tentokrát Hudební 
divadlo dětem zahrálo představení 
„Hrátky na  pohádky“. V  Náchodě 
premiérově. 
 Scénář představení, které je se-
staveno ze tří klasických pohádek 
(O neposlušných kůzlatech, O Čer-
vené Karkulce a Jak se Honza hádal 
s  králem), byl napsán Michaelou 
Novozámskou, zakladatelkou Hu-

debního divadla dětem a  to zaru-
čuje mimo nepodbízivé zábavy pro 
děti hlavně spoustu veselých písni-
ček. Tak, jak jsou děti z představení 
této autorky, zvyklé. Mladí herci, 
Ester No-
vozámská 
a  David 
B e n d a , 
v n e s l i 
do  před-
s t a v e n í 
d y n a -
m i k u 
a  rytmus. 
Mimo he-
reckého, 
tanečního 
a  pěvec-

kého výkonu předvedli dětem i hru 
na � étnu a klarinet – nástroje, kte-
ré velmi výrazně dotvářejí hudební 
a  scénický obraz divadelního před-
stavení.   /mib/

Hravé pohádky v podání Hudebního divadla
dětem v divadle Beránek v Náchodě.

 Internetové stránky města Broumo-
va  byly již po čtvrté za sebou oceněny 
zlatem v krajské soutěži Zlatý erb. Kro-
mě Broumova bodoval v soutěži o nej-
lepší internetové prezentace z  našeho 
regionu i městys Nový Hrádek, jehož 
web získal cenu veřejnosti.  

Zlatý erb 
pro Broumov
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Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného autosalonu Škoda společnosti Au-
to-Branka s.r.o. Náchod proběhlo v pátek 4. března v odpoledních hodinách. 
Na programu byla přehlídka historických vozů, různé soutěže, testovací jízdy 
nových vozů Škoda, bohatá tombola a další doprovodné akce. (kp)

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

Víkend 13. a 14. února se v SVČ Déčko v Náchodě nesl ve znamení  soutěže  
„HVĚZDA ORIENTU“. Spolupořadatelem akce byla Taneční škola Sahar. 
 Fotogra� i poskytl redakci novin Echo Josef PEPA Voltr.

HVĚZDA ORIENTU

 Druhým ročníkem proběhne v Ná-
chodě akce, která vám přiblíží zajímavé 
reálie španělsky mluvících zemí. Port-
folio kulturních a společenských akcí je 
rozloženo do období od 1. do 6. dubna.  
Výtěžek z  akce včetně dobrovolného 
vstupného bude věnován na  obecně 
prospěšné projekty v  Latinské Ame-
rice. Program: 1. dubna se uskuteční  
klavírní koncert Jitky Šterbákové. Kla-
sická španělská hudba počátku 20. sto-
letí zazní v prostorách Café Patro v Ná-
chodě od 19. hodin. Na stejném místě 
a v identickém čase proběhne výstava 
obrazů - akvarelů malíře Carlose A. 
Acevedy. Dodejme, že sluchové a zra-
kové vjemy můžete v Café Patro dopl-
nit i zážitky gurmánskými, protože zde 
na vás čeká ochutnávka španělských jí-
del. Sobota a neděle (2.a 3.dubna) bude 
v  rámci Španělských dnů ve  znamení 
semináře španělského tance � amenco. 
Místem konání semináře je náchodské 
Déčko (sobota od 17 do 19 hodin, ne-

děle od  10 
do  12 
h o d i n ) . 
Kurzovné 
činí 250,-
Kč, akce 
je vhodná i  pro jednotlivce. Přihláš-
ky na  seminář naleznete na  http://
hispana.webnode.cz. Pondělí 4. dubna 
nabídne přednášku PhDr.Olgy Vi-
limkové O životě mezi indiány (Peru, 
Guatemala). Přednáška se uskuteční 
v Městské knihovně v Náchodě od 17 
hodin. V úterý  5. dubna vás čeká se-
tkání se španělskými dobrovolníky 
(prostory Déčka od 18 hodin). A ko-
nečně ve středu 6. dubna v 18. hodin 
se v aule náchodského gymnázia roz-
září stříbrné plátno při projekci � lmu 
Všechny polohy lásky režiséra Daniela 
Sanchéze Arévala. Film pojednávající 
o  věčných tématech lásky a  nenávisti 
bude uveden v  původním znění s  ti-
tulky. 

Španělské dny v Náchodě
Roco

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

Tel. 774 061 137, 777 061 131

Potřebujete 
půjčit peníze?

Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti

- Bez dokládání příjmů 
a nahlížení do registrů

- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí

 Na začátku března se žáci ze ZŠ Ná-
chod – Pavlišovská ul.(Babí) zúčast-
nili okr.soutěže šk.družin ve  vybíjené 
v Broumově.
Do soutěže se zapojilo 8 družstev z okr.
škol a zápas to byl opravdu napínavý.

Jelikož nebylo času nazbyt, neměly děti 
téměř oddych a  putovaly od  zápasu 
k zápasu.
 Naše děti byly ve výborné formě, tak-
že jsme po prvních 3 zápasech pomýš-
leli i na vítězství. Ale Nové Město nám 

přistřihlo křidýlka, tudíž jsme odjížděli 
s třetím (ale také výborným) místem.
 Děkujeme dětem za  úžasnou pre-
zentaci školy i  p.Taichmanové za  vý-
bornou organizaci.
  ZŠ Pavlišovská

Okresní soutěž ve vybíjené

tel.: 725 761 401
www.cdsnachod.cz

Přijmeme do hlavního  
pracovního poměru:

ŘIDIČE  
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ  

DOPRAVY

Přijmeme do hlavního pracovního poměru:

ŘIDIČE OSOBNÍ/ 
NÁKLADNÍ DOPRAVY

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )
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www.cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

tel.: 000 000 000

tel.: 000 000 000

80x160

125x90

Přijmeme do hlavního/
vedlejšího pracovního poměru

řidiče 
osobní dopravy:

Požadujeme:
- Řidičský průkaz skupiny D
- Bezúhonnost

Nabízíme:
- Náborový příspěvek ve výši 10.000 Kč
- Zázemí stabilní firmy s 15 letou tradicí
- Jízdní výhody i pro rodinné příslušníky
- Moderní vozový park
- Mzda + cestovní náhrady dle zákona
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tel.: 725 761 401 
www.cdsnachod.cz

Is voluptas quas simus dolupta tiberuntet qu

Natem non rempeli genimet es rehenihilit lam amet facestibus quam sint ulparumqui acca-
tem experum iumqui remque niet ad earis eossimpost, corum qui dessimusciis nullaboribus 
essum volorep raepratem. Nam andiaspid magnim inveribusam quatendanda doloriam 
latibus ra consecatis qui doluptam quam, volest

www.cdsnachod.cz

Flexibilita rozvržení stránky

V názorných příkladech je jednoznačně dána 
pružnost spočívající ve flexibilním rozvržení stránky, 
které se přizpůsobí obsahu vaší reklamy.

Principy tiskové inzerce

Uspořádání inzerce se skládá ze tří následujících komponent: 
(1) Bílá hranice 
(2) Žluté pole pro nadpis
(3) Image oblast fotogarfie
(4) prostor ro doprovodný text loga

(1)

(1)

(2)

(4)

(3)



ECHO 5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Elektrokola za
SUPER CENY!

Broumov: Mírové náměstí  130, 491 421 711
Náchod:  František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

www.cyklotony.cz 

  ElektrokolaElektrokola

32 990,- Kč

26 990,- Kč

24 490,- Kč

18 990,- Kč

Spojenými silami státu a města

 V  češtině nyní zdomácněla řada ci-
zích slov. Jedním z nich je výraz syner-
gie. Ale jsme přeci jen Češi, za humny 
máme Ratibořice Boženy Němcové, 
skok je to do Hronova k Mistru  Jirás-

kovi. Takže můžeme klidně nechat spát 
cizokrajnou synergii v nějakém slovní-
ku a říkat raději česky: spolupráce nebo 
společné působení. A  jaké společné 
působení mám na  mysli? Spojené síly 
městských a  státního rozpočtu. Za  ta-
kovým společným působením  najde-
me maximálně zlepšené prostředí měst 
a obcí, opravené komunikace, zvelebená 
veřejná prostranství, novou občanskou, 
sportovní či společenskou infrastruktu-

ru.V Náchodě se nám takové společné 
působení daří realizovat. Občas slyším 
ojedinělou kritiku,  že spojuji a oceňu-
ji státní a  městské investice v  katastru 
města. Já jsem však pyšný, že se nám ta-

kové „synergické“ působení veřejných 
� nančních prostředků  daří realizo-
vat, protože tyto investice se vzájemně 
podporují a  řeší společně celou situaci 
mnohem komplexněji, než kdyby se 
jednalo pouze o  investici městského či 
naopak státního rozpočtu. Městskou 
investicí by měla být realizace  projektu 
v místě historických Malých lázní v Bě-
lovsi, kterým se chceme připojit k od-
kazu tradice lázeňství v  našem městě. 
Společně s  Národním památkovým 

ústavem připravujeme už v  letošním 
roce zahájení revitalizace zámeckého 
kopce. V  srpnu letošního roku bude 
také dokončena rekonstrukce nádražní 
budovy, kterou � nancují České dráhy. 

Správa železniční a  dopravní cesty již 
začala opravovat  most „u  Bílé růže“. 
V neposlední řadě přijde letos na řadu 
oprava páteřní silniční komunikace, 
která prochází Náchodem. To je rovněž 
investice státu. Když všechny zmíněné 
investice spojených sil státu a města se-
čteme, dostaneme se k částce blížící se 
téměř půl miliardě korun. A to je důvod 
k  radosti pro mě a  jistě i  pro všechny 
Náchoďáky.  Jan Birke, starosta 
 Náchoda a poslanec PS PČR 

INVESTICE, KTERÉ SE VZÁJEMNĚ PODPORUJÍ

Investorem opravy viaduktu „u  Bílé růže“ je Správa železniční a  dopravní cesty 
(SŽDC), s. p., která už opravila dva železniční mosty v Náchodě - jeden u sokolovny 
a druhý u nádraží v rámci rekonstrukce okružní křižovatky u Čedoku. 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK, 
KNÍŽEK, ČASOPISŮ,  
NEVHODNÝCH DÁRKŮ, 
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ  
ČI NĚKOMU POSLOUŽÍ.

od 14. do 18. 3. 2016
sbor Církve bratrské Náchod,  
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)

Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit  
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte  
na charitativní účely. 
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu. 
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980, 
E-mail: bazarnachod@googlegroups.comE-mail: bazarnachod@googlegroups.com

sledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

V pátek 18.3. bude 50% sleva na všeV pátek 18.3. bude 
Výtěžek bude prostřednictvím Sboru CB v Náchodě darován na transparentní účet 
pro paní Jarmilu Zelenou. Dar bude použit na léčbu popálenin po tragické události.

bazarbazarbazarbbazarbazarbdobrocinnýdobrocinnýˇ

Příjem zboží 
Po 14.3.  11.00 - 17.00 hod.

Prodej: 
Út 15.3.  11.00 - 18.00 hod.
St 16.3.  11.00 - 18.00 hod.
Čt 17.3.    8.00 - 14.00 hod.
Pá 18.3.  11.00 - 16.00 hod.

sledujte nás také na facebookusledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

Hledají domov

FANY - asi 2letá fenečka, která niko-
mu nechybí, nikdo ji nehledá. Je moc 
hodná, milá a kamarádská, velký ma-
zel. Je vhodná do  bytu, hodila by se 
i do rodiny s dětmi. 

STELA - asi 3letá fenečka, která žila 
ve  špatných podmínkách. Stela je 
hodná, milá, má velkou radost ze ži-
vota, a  tak si užívá procházky. Musí 
se trochu vychovat, nikdo ji nikdy nic 
neučil, ale Stela je šikovná, to zvládne.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498
 Podle sdělení jednatele Lesů města 
Náchoda s.r.o. Ing.  Josefa Haška se 
v  lokalitě honitby Vápenka objevil 
vlk obecný (Canis lupus). „Pravdě-
podobně se jedná o dva jedince  této 
přísně chráněné psovité šelmy“, do-
plnil Ing.  Hašek. Podle písemných 
historických pramenů se vlci měli 
vyskytovat v  této lokalitě  někdy 
do poloviny 18. století. „Jejich návrat 

ve 21. století je jistě zajímavou událostí, kterou budeme samozřejmě v rámci 
Lesů města Náchoda s.r.o sledovat“, doplňuje předseda dozorčí rady společnos-
ti Mirek Brát.  Ilustrační foto vlka obecného – via net 

Vlci v náchodských městských lesích 
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele
tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 

ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 
o klienta po uzavření této smlouvy.

Zednické a obkladačské práce + opravy

Josef Čáp 602 380 709



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCESTĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s.

 v Novém Městě nad Metují přijme:

Obsluhu galvanických linek
do nepřetržitého provozu, ukončené 

středoškolské vzdělání výučním listem 
podmínkou, práce vhodná pro muže.

Obsluhu dlouhotočných automatů,
do třísměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou.

Pracovníka na CNC frézování
do třísměnného provozu, vyučen 

v oboru a praxe min. 5 let podmínkou.

Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky,
ukončené středoškolské vzdělání

 výučním listem a praxe podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

KLÍČE
AUTO FAB
DOZICKÉ

TREZOROVÉ

ALFA – LÍBAL
Nouzové otevírání 

BYTŮ – DOMŮ
Mob.: 606 267 922

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životní-
ho partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.:736 768 114

* Sportovně založený, zajištěný, 
173 cm, rok výroby 1957, biologic-
ký věk mínus 10 let, hledá přitažli-
vou a  pozitivní ženu do  53 let. TEL.: 
797 997 311

* Hledám štíhlou přítelkyni neku-
řačku ve  věku 37-47let i  z  dětmi. 
Na  společnou cestu životem .Ná-
chod a okolí. Tel.: 606 539 763

* Ozve se mi fajn chlap,který se 
umí postarat sám o  sebe, má rád 
les a  západ slunce,ale chybí mu láska 
a  smích. Chalupa vítána.56- letá. Tel. 
605 038 560

* Pronajmu byt 1+kk v  Jaromě-
ři - Na  studánkách 782, 2. NP, 
Nájem 5.000 včetně inkasa . Tel: 
604 250 202
* Prodám byt 3+1 v  os. vlast. - 
75m2. Nová kuchyňská linka se 
spotřebiči, WC a koupelna, plasto-
vá okna. K bytu náleží velký slunný 
balkón, garáž a  sklípek. Byt se na-
chází v  Červeném Kostelci. Cena 
1 300 000 Kč. Tel. 776 687 693
* Hledám do  dlouhodobého pro-
nájmu 2-,3-pokoj. alespoň čás-
tečne zařízený byt-Hronov,Teplice 
n/M,Náchod, bez kauce,do 4000Kč. 
teplice.n.m.pronajem@seznam.cz
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 3+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 71 m2. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v  Jungmannově ulici. Nové roz-
vody el., vody, odpadu, nové omítky, 
okna, podlahy, koupelna a  WC. Vý-
měra bytu 37 m2 Tel. 774 311 404 , RK 
nevolat. Cena: 690 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v  Jungmannově ulici. Nové roz-
vody el., vody, odpadu, nové omítky, 
okna, podlahy, koupelna a WC. Výmě-
ra bytu 53 m2. Tel. 774  311  404 , RK 
nevolat. Cena: 990 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v Novém Městě nad Metu-
jí v  Havlíčkově ulici. Po  rekonstruk-
ci - plastová okna, ústřední vytápě-
ní, nové rozvody el., nová koupelna. 
Tel. 777  602  884 , RK nevolat. Cena: 
1 149 000,- Kč
* Prodám zděný byt 2+1 v  osobním 
vlastnictví v Náchodě v Kladské uli-
ci. Před rekonstrukcí. Výměra bytu 
65 m2. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. 
Cena: 850 000,- Kč
* Hronov-pronajmu byt 1+1,64 m2,-
centrum, nájem + služby cca 6.000,- 
kauce 7.000,- Tel.774 846 099
* Pronajmu zděný byt 2+kk ve  Vel-
kém Poříčí. Po  rekonstrukci - plas-
tová okna, ústřední vytápění, nová 
koupelna, nová kuchyň. Výměra bytu 
32 m2. Tel. 777  602  884 , RK nevolat 
Cena: 4 500,- Kč/měs.+ sl.
* Pronajmu zděný byt 2+1 ve  Vel-
kém Poříčí. Po rekonstrukci - plastová 
okna, ústřední vytápění, nová koupel-
na, nová kuchyň. Výměra bytu 45 m2. 
Tel. 777  602  884 , RK nevolat Cena: 
5 000,- Kč/měs.+ sl.
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 
v Náchodě na Karlově kopci. Nájem 
3500,-Kč + energie + kauce. Volný zač.
dubna. TEL.:77 56 43 002

* Sháním chatu, chalupu, domek 
v okolí Náchoda do 20 km na všechny 
směry, nabídněte na tel. 774 777 072
* Prodám stavební pozemek s  pro-
tékajícím potokem, možnost zhoto-
vení rybníku, 2500 m2 na okraji obce 
Dolní Radechová. Asfaltová cesta až 
na  pozemek.Cena 990  000,-Kč. TEL.: 
608 66 77 30

* Pronajmu obchod 80 m2 na Kame-
nici v Náchodě. TEL.:778 001 068
* Pronajmu 2 prodejny v  Jiráskově 
ulici 196, Hronov. Tel. 732  177  304, 
777 347 577
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONO-
ŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOB-
RÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; 
INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výtahem, 
WC a  kuchyňkou k  dispozici. Veli-
kost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLE-
VA. Telefon 777  152  750 v  pracovní 
dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit jako 
cvičení, � tcentrum a jiné služby. Pro-
story se nachází na  Kamenici v  Ná-
chodě v I.patře se samostatným vcho-
dem. Investice do zařízení a vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 
v pracovní dny

* Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
* Levně prodám zateplený novinový 
stánek vhodný na  zahradní chatku, 
včelín. Tel. 721 986 186
* Prodám „selskou“ jídelní sestavu 
- stul (1,6 m x0 ,78 m), 2 lavice (dél-
ka 1.82 cm a  1,42 cm), 2 židle, vše 
masiv borovice. Cena 2.000 Kč. Tel. 
732 889 575.
* Prodám polohovací rošt do poste-
le (DANIEL HN 5V) - délka 180 cm, 
šířka 80 cm, pro kvalitní ležení. Cena 
1500,-Kč, TEL.:776 348 763
* Prodám nové skládací žehlící prk-
no. Nevhodný dárek. Cena 200 Kč. 
Tel. 732 889 575
* Prodám patrovou postel. Tel. 
606 636 453
* Prodám palivové dřevo. Cena do-
hodou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám stolní myčku zn.HIR. Vý-
borný stav, nízké náklady na provoz. 
Super i do malého bytu. Perfektní po-
mocník do  domácnosti. Cena 1900,-
Kč. TEL.:776 348 763
* Prodám palivové dříví - syrové (olše). 
Černčice a okolí. TEL.: 776 327 208
* Prodám pianino PETROF, event. 
odvezu, naladím. Tel. 775 328 366
* Prodám pánské kolo Favorit 
800,-Kč a  rohovou sedací soupravu 
za 3900,-Kč. Tel.774 555 344

* Koupím motor JAWA 350 („kývač-
ka“). Tel. 608 364 506
* Koupím řády a  vyznamenání, též 
socialistické. Tel. 608 420 808
* Koupím LEVNĚ trubkové a HAKI 
lešení. TEL.:776 327 208
* Koupím jakékoliv staré fotoapará-
ty a  příslušenství - objektivy, vyba-
vení černé komory, staré fotogra� e, 
reklamní fotogra� cké materiály. Ho-
dinky PRIM a  náhradní díly na  ho-
dinky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hrač-
ky, obrazy, porcelán, vše staré. 
V  případě zájmu vyklidím Vaši 
nemovitost. Dobře zaplatím. Tel. 
777 200 126

* Nabízím k  dlouhodobému proná-
jmu byt 2+1 (53 m2), v  druhém NP 
v  Náchodě, v  cihlovém domě s  mož-
ností parkování u  domu. K  bytu ná-
leží sklepní a půdní koje. Bytová jed-
notka prošla kompletní rekonstrukcí. 
(Pražská ul.) Podmínkou pronájmu 
je zaměstnanecký poměr alespoň jed-
noho z  nájemníků. Nájemné 3800,-
Kč, služby 1600,-Kč + energie. Tel. 
776 134 532
* Koupím družstevní garsonku 
v  Náchodě. Platba hotově. TEL.: 
604 699 888
* Prodám byt 3+1 v Náchodě (sídliště 
u nemocnice). Pěkný slunný, čistý, v 7.
NP s  krásným výhledem. Zatepleno, 
nová okna, min. energ. nároky. Tel.: 
777 133 122, RK nevolat!
* Pronajmu garsonku v  Náchodě 
u Rubeny. Povinná kauce. Romové ví-
táni. Trvalý pobyt. TEL.: 608 86 98 85
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky pro-
sím na tel. 775 777 073
* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě - 
na sídlišti U NEMOCNICE. Nájemné 
4000,-Kč + poplatky. Tel. 721 84 64 64
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově, část.
vybavený, volný od  dubna, nájem 
6000,-Kč vč.energií. TEL.:736 768 620
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na  tel. 
774 777 073

* Prodám pěkný zděný byt 2+1, 
70 m2 v OV v klidné části Nového 
Města n.M., nedaleko centra. Byt 
je po  částeč. rekonstrukci - nová 
okna, izolace, stoupačky. Cena 
1.300.000,-Kč. TEL.:602 462 397

* Mladý muž koupí byt 2+1 v Nácho-
dě, platím v hotovosti, volejte na tel. 
776 566 630
* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ 
V  NÁCHODĚ. Nabízíme k  prodeji 
nadstandardní družstevní byty v  Ná-
chodě v  nízkoenergetickém bytovém 
domě Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk, 
2+1 až 3+kk Byty jsou částečně za-
řízené a  připravené k  okamžitému 
nastěhování. Kontakt: 730  517  357, 
733 735 709
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v  okrese Náchod výhradně 
ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. 
Kontakt: gorceous@seznam.cz

* Prodám dům v Č.Kostelci se stylo-
vou restaurací. K bydlení i podnikání.
Dva byty:2+kk,3+1 s terasou a zahra-
dou. Stání pro dvě auta a reklamní zeď. 
Zn:Rodinný podnik.Tel.:603 425 495

* Prodáme poloroubenou chalupu 
v Brzicích - Prorubech. RD o vnitř-
nídispozici 3 + 1. V  přízemí je ku-
chyňka, větší obytná místnost, WC , 
koupelna a klenutý sklípek. V půdních 
prostorách jsou dva podkrovní pokoje. 
V domě jsou 2x kachlová kamna a pů-
vodní pec na chleba s udírnou. Krásné 
okolí, nutno vidět. Tel. : 608 245 634
* Prodám zděnou garáž v lomu u Ra-
dešova v Polici nad Metují. Je po rekon-
strukci střechy a žlabu. Elektřina zavede-
na 220 V, možnost připojení na 380 V. 
Cena dohodou. Tel. 606 524 238
* Pronajmu dlouhodobě chatu se 
zahradou - mezi Kramolnou a Vyso-
kovem. Od 1.4.2016 - Tel. 777 408 341
* Prodám obytný dům, byty 
2+1,2+1,2+0. Zahrada 100m2. Lze 
i  pro podnikání. Náchod Br. Čapků. 
Tel. 606 474 065

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek do  r. 1970. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, 
medaile, pohlednice a známky. TEL.: 
724 020 858

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

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, po-
hledy, známky, plakáty, aj.papírový 
materiál, bankovky, mince, LP des-
ky, CD atd. TEL.:777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Přenechám hrob na hřbitově v Ná-
chodě. TEL.:778 001 068

* Hledám hlídání po  celý den 
nebo venčení psa, v Novém Městě 
nad Metují nebo v Náchodě.(přá-
telská fena zlatého retrívra). Tel. 
724 13 74 75

* Nabízím doučování matematiky 
a  angličtiny. Pro děti I. stupně ZŠ 
z Náchoda a okolí. Info: 722 910 995
* Výměna autogenu (kyslík, acety-
len). TEL.:777 590 755
* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovi-
tost, chalupu, dům, byt, garáž, kůlnu 
,sklep ,hospodářské stavení atd. Nemo-
vitost tím připravíme kompletně k pro-
deji či rekonstrukci.Individuální přístup 
ke každému zákazníkovi vždy až na mís-
tě Tel.: 777 200 126
* Nabízím celodenní péči o  pejsky 
a kočičky, případně venčení a terapii. 
TEL.:774 509 656

* ČIVAVA - štěňátka na  mazlíka 
i do chovu. Jsou očkov., odčerv. a či-
povaná. TEL.: 603 206 743, 491 426 680

KOUPÍM

RŮZNÉ

NEBYTOVÉ PROSTORY

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Hledáme spolehlivé 
distributory novin 

a letáků po Náchodě.

Tel.: 603 990 636
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 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

nájem Kč 5 tisíc 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

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 BOHEMIA - Trafo s.r.o. 

Havlíčkova 2200, 54901 Nové Město nad Metují

Požadujeme:
• Manuální zručnost.
• Vyučení - strojní nebo elektro - výhodou.
• Praxe s autogenem - výhodou.
• Orientace v technické dokumentaci
• Spolehlivost, odpovědnost.
• Nástup dle dohody. Mzda dle výkonu.

PŘÍJME

NAVÍJEČE TRANSFORMÁTORŮ

V případě zájmu 
zasílejte strukturovaný 

životopis na email:
 kozlova@

bohemia-trafo.cz

Montér ocelových konstrukcí
Požadavky: řidičský průkaz skupiny B, Svářečský průkaz, Práce ve výškách, 
pracovní fl exibilita 
Nabízíme: Dobré pracovní zázemí, mobilní telefon, notebook, dobré pla-
tební podmínky – motivace od vykonané práce

Elektrikář junior
Požadavky: elektrikář slabo i silno - proud ( i absolventi oboru) po vyučení 
elektro s maturitou – praxe v oboru výhodou, pracovní fl exibilita
Nabízíme: dobré pracovní zázemí, zajímavou práci v  oblasti automatiza-
ce vodohospodářských staveb, mobilní telefon, notebook, dobré platební 
podmínky – motivace od vykonané práce

Obchodní zástupce
Vytváření elektro nabídek a položkových rozpočtů, vytváření projektů elektro
Požadavky: dobré komunikační schopnosti, znalost PC – offi  ce, pracovní 
fl exibilita, řidičský průkaz skupiny B, maturita v oboru elektro, praxe v oboru 
výhodou
Nabízíme: dobré pracovní zázemí, zajímavá fl exibilní práce, mobilní telefon, 
notebook, dobré platební podmínky – motivace od vykonané práce

Lokalita: okres Náchod
Kontakt: Petr Šplouchal 773 495 394

Pavel Ulrych  608 455 586  ulrych@pp-pohony.eu

PP - POHONY, s.r.o., 
Hořenice 45, 551 01 Jaroměř

BOHEMIA - Trafo s.r.o. 
Havlíčkova 2200, 54901 Nové Město nad Metují

Požadujeme:
• vzdělání SOU/SŠ - výhodou elektro nebo strojní
• komunikativní znalost NJ slovem i písmem - podmínkou
• praxi v logistice a skladovém hospodářství 
• schopnost pracovat samostatně dle určených úkolů
• uživatelská znalost PC

Náplň práce:
• nákup a plánování zásob
• komunikace a korespondence s dodavateli z tuzemska a zahraničí
• příjem, výdej a inventarizace materiálu

PŘÍJME

SKLADNÍK - LOGISTIKA V případě zájmu 
zasílejte strukturovaný 

životopis na email:
 kozlova@

bohemia-trafo.cz

Hotel Holzbecher
Ve Zlíči u České Skalice

Vás zve na 

JARNÍ HODY
 Vepřové hody - 11. – 13. 3.

Zvěřinové hody - 19. - 20. 3.
Tel. 777 225 812

Firma 
KOVAP Náchod, s.r.o.,

Doly 180, Nový Hrádek

hledá do trvalého pracovního poměru 
dva pracovníky - na pozici:

 NÁSTROJAŘ 
A OBRÁBĚČ KOVU. 

Dobré pracovní podmínky, benefi ty.

Kontakt: 776 689 371, www.kovap.net
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-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

SLEVA
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 5. 2016 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” 

BOHEMIA - Trafo s.r.o. 
Havlíčkova 2200, 54901 Nové Město nad Metují

Požadujeme:
• Manuální zručnost.
• Vyučení - strojní nebo elektro - výhodou.
• Praxe s autogenem - výhodou.
• Orientace v technické dokumentaci
• Spolehlivost, odpovědnost.
• Nástup dle dohody. Mzda dle výkonu.

PŘÍJME

NAVÍJEČE TRANSFORMÁTORŮ

V případě zájmu 
zasílejte strukturovaný 

životopis na email:
 kozlova@

bohemia-trafo.cz

 

Farní charita Náchod
hledá (ženu/muže)  

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA -  
PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
Požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitou, případně VOŠ, VŠ,  
(výhodou je odborné vzdělání dle zák. 108/2006 Sb.), bezúhonnost, 
zodpovědnost, komunikativnost, časová flexibilita, spolehlivost, schopnost 
týmové i samostatné práce, znalost obsluhy PC, příp. ŘP sk. B. 
Práce na plný pracovní úvazek v nepřetržitém provozu. 
Místo pracoviště: sociální zařízení v Náchodě. 
Máte‐li zájem o výše uvedené pracovní místo, dostavte se na některé 
z informačních setkání dne 23. 3. 2016 v 10:00 nebo v 15:00 hod., 
4. patro budovy Úřadu práce – Kontaktní pracoviště Náchod (Kladská 1092, 
Náchod), vstup od autobusového nádraží. S sebou přineste strukturovaný 
životopis a fotografii.    Informace organizaci: www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 

Borsovo 
energetické
okénko 120.

(pi)

Vážení a milí čtenáři,
dnes trošku z jiného soudku…..
Chci Vám představit projekt Ener-
gie ze sousedství – jsme Váš dobrý 
soused, pomáháme Vašemu okolí. 
Teď tento projekt spouštíme na po-
bočce Náchod, Trutnov a Rychnov 
nad Kněžnou.
JAK PŘIHLÁSIT VLASTNÍ PRO-
JEKT?
Je to jednoduché. Pokud máte ve svém 
okolí nějaký zajímavý neziskový pro-
jekt, organizaci či jen zatím nápad, 
přihlašte jej pomocí speciální face-
bookové stránky Energie ze soused-
ství. Pokud si nevíte rady , poradíme 
Vám na  pobočkách nebo na  www.
armexenergy.cz
JAK SE BUDE HLASOVAT?
Odborná komise vybere 2 z přihlá-
šených projektů, které budou mít 
největší přínos v  regionu poboček. 
Až komise vybere � nálová soutěžící, 
tak Vás vyzvu – PŘIJĎTE VHODIT 
SVŮJ HLAS PŘÍMO NA POBOČ-
KU, která je od Vás nejblíže… VY 
SVÝM HLASEM, KTERÝ ODE-
VZDÁTE NA  POBOČCE,ROZ-
HODNETE , KTERÝ PROJEKT 
A KOLIK PENĚZ TAKOVÝ PRO-
JEKT OBDRŽÍ / až 100 000,-Kč /
Vaše angažovanost a  patriotismus 
rozhodne !!!

Chcete podpořit dobrou věc ve Va-
šem okolí, chcete mít dobrý pocit, 
že jste úplně ZDARMA někomu 
pomohli ? Stačí přijít na  přísluš-
nou pobočku, nic víc, ale také nic 
míň…
S úctou Váš

Mgr.  BORS Michal: poradce ředi-
tele společnost Armex Energy a.s. 
ing.  Jana Nesměráka, kancelář 
Husovo náměstí 22, Česká Skalice 
Tel: 731 508 654, e-mail: michal.
bors@armexenergy.cz, vedoucí 
kanceláře D. Nováková, 
dana.novakova@armexenergy.cz,
 tel. 730 897 101
Pobočka Armex Energy, a.s., 
Tyršova  61,  NÁCHOD, 
tel. 491 204 001 : 
I.TOMANOVÁ 702 173 037, 
M. Hofmanová 607 007 927,
J.Kumprechtová 601 354 385,
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka Armex Energy, a.s.,
Horská 634, TRUTNOV, 
tel. 491 204 002
V. Fischerová 727 811 397,
J. Lehutová 604 642 734
Email: veronika.fischerova@armexenergy.cz 
Pobočka Armex Energy, a.s., 
Havlíčkova 1496, 
RYCHNOV nad Kněžnou, 
tel. 491 204 004
T. Novotný  727 850 658, 
tomas.novotny@armexenergy.cz 

 Zastupitelé v Novém Městě nad 
Metují schválili nové zásady pro 
udělování čestných občanství měs-
ta. Tyto zásady ruší starší doku-
ment z  24.4.2008. Zásady řeší ne-
jen udělení čestného občanství, ale 
pamatují i na postup při odejmutí 
této čestné pocty.  

Zásady pro 
čestné občanství 

 Mnišská cela není obvykle spojo-
vána se standardy hotelového uby-
tování. Jinak je tomu však v Domě 
hostů v areálu broumovského klášte-
ra. Renovací původních mnišských 
cel zde vzniklo zajímavé ubytování 
hostelového typu (dvou a čtyřlůžko-
vé pokoje). A nechybí zde ani wi-�  
připojení k síti internetu.      

Ustelte si 
jako mnich!
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 veškeré stavební práce, hydroizolace, 
    instalatérské a topenářské práce, 
    zemní práce, doprava (kontejner 
    + hydraul. ruka) půjčování lešení 
    a závěsných lávek

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

V letošní sezóně postoupily drobruš-
ské � orbalistky do 1.ligy žen. Uplynu-
lý  víkend probíhaly postupové zápasy 
play o� .  V sobotu v náchodské házen-
kářské hale hráčky potvrdily vzrůsta-
jící formu, vyhrály nad FBŠ Jihlava 

6:1 a postoupily do čtvrt� nále mezi 8 
nejlepších družstev. Zápasu, který byl 
jednoznačně v režii dobrušských žen, 
přihlíželo rekordních 110 fanoušků. 
Držme palce do  dalších bojů, které 
budou pokračovat již tento víkend. 

 

 

We  are  the  Czech  based  company  belonging  to  the  global  acting  Savio  Group,  Italy,  which  is  a  leading 
manufacturer  and marketer  of  textile machinery,  operating worldwide.  Saviotechnics  is  focusing  on  developing 
products, producing parts, components and complete assembly groups for textile machines.  

To build up further capacities in R&D, Saviotechnics opens free development perspectives for following positions: 

Product Development Engineer – Mechanical (m/f) 

 

 

 

 

 

 

 

Textile Engineer (m/f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We expect

 BSc  or  MSc,  in  mechanical  engineering,  or 
comparable knowledge with experience 

 3+  years  of  experience  in  development  of 
industrial goods/capital equipment 

 Experience  of  cost  oriented  development 
approach (value analyze)  

 Skilled in 3D‐CAD Systems (Solid edge), MS office 
 Business traveling, temporary stays abroad  
 Good written and spoken English knowledge 

Main responsibilities 

 Product development (design, testing, analysis) 
 Design of components and complete assemblies 
 Preparation of risk analysis and define/execute 

action 
 Independent calculation to achieve given cost  
 Preparation and updating of production 

document  
 Support of sourcing procurement process 

Main responsibilities 

 Product development (design, testing, analysis) 
 Elaboration, monitoring of customized solutions 
 Support and training for sales/service/customers 
 Adoption of specific individual projects in terms, 

evaluation of field trials 
 

 

We expect

 BSc  or  MSc,  University  studies  of  textile 
engineering,  or  comparable  knowledge  with 
experience in textile technology 

 Ideally first professional experience in the 
spinning or fiber preparation technology, project 
management skills  

 Analytical and technical skills, understanding of 
customer needs 

 Business traveling, temporary stays abroad  
 Good written and spoken English knowledge 

We offer for both positions 

 A high degree of design freedom of your own job profile, exciting challenge to be a part of an international 
and multidisciplinary teams of experts and product development team 

 Attractive salary conditions, performance oriented benefit plan, 5 weeks of vacation, English courses, … 

Contact    michal.hronek@saviotechnics.com   vaclav.fiala@saviotechnics.com 

      +420 724 046 581      +420 728 539 037 

             Saviotechnics s.r.o., Lhota 261, 549 41 Červený Kostelec 
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Z leva stojící: Zeisková, Poláčková, Bašová V., Vávrová, Bašová M., Přibylová, Pete-
rová, Březovská, Suchánková, Imlaufová K., Flídrová
Z leva sedící: Remešová, Imlaufová E., Andršová, Rešková, Doležalová, Marková

DÍVKA ECHA

TEREZA Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

Kulturní a  charitativní akce Muž 
roku obdržela ocenění mezinárodní 
úrovně za  kulturní přínos. Ocenění 
převzal na  slavnostním galavečeru 
v tureckém Istanbulu David Novot-
ný, ředitel soutěže Muž roku. Tyto 
ceny jsou udělovány jednou ročně 
mezinárodní organizací ICC (Inter-
national Culture Company. „Je to 
pro mě obrovská pocta, že se Muž 

roku vyšplhal na takto velkou kultur-
ní pozici. Je to hezký pocit. Muž roku 
je nejen přínosnou akcí, ale hlavně 
pomáhá charitě," dodal dojatý David 
Novotný, který ihned po  oznáme-
ní výsledků dostal desítky gratulací 
a obdržel certi� kát a ručně zdobený 
talíř s oceněním od známého turec-
kého umělce (viz. fotogra� e)
 foto archiv DN

Ocenění pro soutěž Muž roku

 Sokolská organizace v  Náchodě - 
Starém Městě uspořádala  karneval 
pro děti. Všechny děti si zasoutěžily 
a  získané kno� íky mohly v  tombole 
vyměnit za nějaký dárek. 
 Vystoupil zde kouzelník pan Kašpar 
ml. se svou pomocnicí. Dětem i dospě-
lým opravdu vyčaroval úsměv na tváři, 

ale chvilkami se obecenstvu i tajil dech 
nad úžasnými triky. Kouzelník sklidil 
obrovský potlesk a všechny děti dosta-
ly zvířátko, květinku či meč vyrobený 
z balónku.  Na závěr se tančilo a byly 
vyhlášeny nejkrásnější masky. 
 Odpoledne se opravdu vydařilo. 
 PH (redakčně kráceno)

Karneval ve Starém Městě

Galeria Zázvorka v  Novém Městě 
nad Metují (viz. fotogra� e) se nachází 
v samém srdci historického novoměst-
ského jádra. Právě v  jejím sousedství 
položil L.P.  1501  Jan Černčický z Ká-
cova základní kámen Nového Města 
nad Metují. Kromě galerie a  lapidária 
najdete v  „Zázvorce“ i  Městské infor-
mační centrum. Současný vzhled bu-
dovy galerie je výsledkem rekonstrukce 
z roku 2001.  foto echo  


