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OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

ZIMNÍ
VÝPRODEJ

- 50%
Náchod, Plhovská 695 

(naproti Itálii)
Náchod, Kamenice 113

Nové Město n. M., Nádražní 80
Trutnov, Havlíčkova 6

www.kramjeans.cz

leden 1634 - morová epidemie na Broumovsku

LIKVIDACE 

ZÁSOB
před rekonstrukcí prodejny

      trička   99,-
   mikiny 199,-
kalhoty 299,-
Náchod, Plhovská 695 (naproti Itálii)

Na náchodském 
zimním stadionu 
a v infocentru nově 
i platební kartou
Začátek letošního roku přinesl 
rozšíření možností plateb plateb-
ními kartami v městských zaříze-
ních. Nově můžete platit pomocí 
platebních terminálů na  zimním 
stadionu a v městském informač-
ním centru v  Náchodě. Na  zim-
ním stadionu se to týká především 
plateb za  pronájem ledové plo-
chy. V infocentru na Masarykově 
náměstí pak mohou návštěvníci 
využít plateb kartou třeba při ná-
kupu vstupenek na  nejrůznější 
představení nebo koncerty. Věří-
me, že toto rozšíření služeb zpří-
jemní život návštěvníkům obou 
zařízení. Více informací včetně 
provozní doby zimního stadionu 
a městského informačního centra 
najdete na: 
http://zimni-stadion-nachod.cz
http://www.mestonachod.cz/
turistika/ic/mic/    NA

Laviny v Krkonoších
Pomalu se blíží dvouleté výročí 
od  okamžiku, kdy se v  únoru 2015 
v Krkonoších sesunula obří, kilometr 
dlouhá lavina a  zdevastovala Modrý 
důl. Málem přitom zavalila  chatu trut-
novského gymnázia Děvín. Naštěstí 

se nenaplnila původní obava, že lavi-
na zasáhla i lyžaře, kteří se zde údajně 
měli v  kritický okamžik pohybovat.  
Dodejme pro zajímavost, že lavina 
s  nejtragičtějšími následky postih-
la  Krkonoše v  březnu  1968, kdy 

na polské straně hor  zahynulo deva-
tenáct osob. snímky: Oblast Modrého 
dolu s  chatou Děvín na  počátku led-
na  2017. Archivní záběr ukazuje la-
vinu, která tuto oblast zasáhla v  roce 
2015.  Foto Mirek Brát

Rozkoš 
jako kluziště
Přehrada Rozkoš u  České Skalice 
je v  celorepublikovém hledáčku 
nejen jako místo ideální pro ryba-
ření či jachting, ale najdeme ji také 
na  seznamech vhodných  lokalit 
(pokud počasí dovolí) pro tzv. dál-
kové bruslení. Výlety na  bruslích 
na  jezerech či řekách jsou velmi 
populární například v  Holandsku 
či ve Skandinávii. Dokonce pro tyto 
„dálkobruslaře“ vznikla i  speciál-
ní výstroj, kdy se nůž bruslí upíná 
k botě pro běžecké lyžování. Jen po-
zor, na  Rozkoši či jinde, na  dosta-
tečnou sílu ledu!   

Na lyže 
s tradicí
Lyžařské tradice Orlických hor sa-
hají hluboko do minulého století. 
Tak například oblíbené středisko 
zimních sportů Říčky pamatuje ly-
žaře již od 30. let 20. století. První 
přepravní motorizace pomáhající 
lyžařům do svahu se zde objevuje 
v roce 1959. Chcete – li se sezná-
mit komplexněji s lyžařskou tradi-
cí Orlických hor, nejlepší volbou 
bude návštěva Muzea turistiky, 
zimních sportů a řemesel v  dal-
ším známém orlickém středisku 
– Deštném. 

Brigáda – přivýdělek!
Hledáme spolehlivé 

distributory pro roznášku letáků 
a novin v oblastech: 

Náchod – Klínek + Nový Svět, 
Nové Město – Krčín, 

Česká Skalice
Roznáška 2x týdně, vhodné pro 

studenty, čiperné důchodce, 
ženy na MD apod.

Více info na tel. 603 990 636
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VZPOMÍNÁME
Dne 18. ledna 2017 uplyne 20 let, kdy nás 

navždy opustil  dědeček a tatínek,

pan Jaroslav Dusbaba z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka Marie, 
syn Miroslav s rodinou,

 vnuk Michal a vnučka Petra

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 15.ledna 2017 uplyne 10 let, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný manžel, tatínek a syn, 

pan MARTIN STILLER z Rokytníka.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka Martina, 
dcery Michaela a Kateřina, rodiče, bratr Michal 

s rodinou a rodina Krpešova

VZPOMÍNÁME
Dne 19. ledna 2017 uplyne jeden rok, kdy nás 

navždy opustil manžel, dědeček a tatínek,

pan Jaroslav Dusbaba z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají maminka Marie, 
manželka Ivana, syn Michal, 

dcera Petra a vnuk Petr

VZPOMÍNKA
Dne 11.1.2017 uplynulo 5 let, 

kdy nás navždy opustil

pan Ladislav Hanuš z Bělovse.
Kdo jste jej znali, prosím vzpomeňte s námi.

Rodina Hanušova

VZPOMÍNKA 
Dne 19.1.2017 uplyne 14 let, co nás opustila naše maminka,

paní Věra Kosinková z Kramolny.
Všichni, kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi. Rodina

Setkání  českých a  polských dětí 
se uskutečnilo v  rámci  projektu „ 
Přátelství na  dlani.“ Českou stranu 
zde zastupovala  skupina dětí ZŠ 
Pavlišovská Náchod. Cílem setkání 
bylo propojení tradic, poznání zvy-
ků u nás a v Polsku, využití společ-
ných témat a užití si  krásného dne.  

Věříme, že děti pochopily, že i když 
žijí lidé nedaleko od sebe a na“ prv-
ní poslech si nerozumí“, mají plno 
společného.  Že je důležité se o dru-
hé zajímat, čerpat nápady, inspiraci  
a  něco nového se naučit. A  že cizí 
jazyk není bariéra, ale způsob ko-
munikace, který je výhodné využít. 

Setkání  se konalo v rámci udržitel-
nosti projektu  „ Přátelství na dlani“, 
č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467, Projekt 
je spolufi nancován z  prostředků 
ERDF prostřednictvím Euroregionu 
Glacensis.

Kolektiv ZŠ Pavlišovská 
(redakčně kráceno)

Česko – polské kamarádství

Kniha ředitele broumovské 
knihovny PhDr.  Jana Meiera se 
věnuje autorům a  jejich dílům se 
vztahem k  Broumovsku a  Polic-
ku.  Zařadil do ní asi osm desítek 
autorů se zhruba stovkou jejich 
prací. Není to literární slovník, po-
řadí neurčuje abeceda, ale okruh 
literárních zájmů autorů. Brou-
movsko a Policko jsou regiony ge-
ologicky i  historicky zcela odlišné 
a  kdysi i  jazykově oddělené. Dělí 
je Stěny, ale mnohé je spojuje, mj. 
i zájem a práce autorů.Např. Alois 
Jirásek. V Broumově prožil pět let 
raně studentských, o nichž vypráví 
ve  svých pamětech, Polici a  okolí 
věnoval řádku svých významných 
orací. I autor z jiné doby, Josef kvo-

recký, byl „spojovatelem“, byť ne-
dobrovolným. Po studiu krátce učil 
v Broumově a pak nedlouho v Po-
lici nad Metují. Kniha připomíná 
známé osobnosti a  představuje 
i  méně známé: prozaiky, básníky 
(či spíše básnířky), historiky, diva-
delníky, vypravěče pověstí i  vlast-
ních vzpomínek. 
Kniha vyšla v  libereckém  nakla-
datelství Bor koncem roku 2016. 
Výraznou zásluhu na ní má redak-
torka svazku a zároveň nakladatelka 
PhDr.  Eva Koudelková, která texty 
obohatila o  desítky zajímavých fo-
tografi í a  dokumentů. Knihu mů-
žeme opravdu upřímně doporučit 
všem zájemcům o náš region a jeho 
literaturu.                                        AF

Jan Meier: Broumovsko 
a Policko literární
Nakladatelství BOR, Liberec 2016; 256 s.

Když se 24.prosince 2007 scházeli poprvé, doufali, že založí tradici. A povedlo 
se. Na Štědrý den 2016 se sešli již po desáté.  Řeč jde o charitativní akci Štěd-
rovečerní zpěvy, která se koná pravidelně 24.prosince od  22.hodiny v  kapli 
na Pavlišově. I koncem uplynulého roku tedy kaplí zněly vánoční písně a ko-
ledy. Tradicí se stala i dobročinná fi nanční sbírka, která každoročně putuje 
do Hospice Sv. Anežky České v Červeném Kostelci.  Ta poslední činila rovných 
pět tisíc korun českých.                                                              Foto Petr Kaválek

POZVÁNKA NA FLORBAL:
Florbal Primátor Náchod vs. FK Slovan Jindřichův Hradec
Začátek: 14. ledna 2017 od 18 hodin
Místo konání: SH TJ Náchod „Plechárna“
Florbal Primátor Náchod vs. TJ Centropen Dačice
Začátek: 15. ledna 2017 od 16 hodin
Místo konání: SH TJ Náchod „Plechárna“
Další informace: Florbalová divize mužů se přehoupla do své druhé po-
loviny a náchodští fl orbalisté mají stále šanci dostat se na postupové mís-
to. V rámci 14. a 15.kola se nejprve náchodští fl orbalisté utkají s týmem 
z J.Hradce, který je na poslední příčce tabulky a následně v neděli 15.1. 
s týmem z Dačic na které ztrácí v tabulce 6 bodů (Dačice jsou na dru-
hém postupovém místě tabulky)a bude tedy o co hrát, aby se Náchod 
na soupeře dotáhl.
Přijďte podpořit náchodské hráče, přijďte na  dobrý fl orbal. Vstupné 
zdarma. Více na www.fl orbalnachod.cz.

„Mrazivé diskuze“
Stejně jako velmi horké letní dny i ex-
trémní mrazy z počátku tohoto roku 
jsou oblíbeným námětem k debatám 
a diskuzím všeho druhu, Náchodsko 
nevyjímaje. Může nás však potměšile 
těšit, že náš region byl ušetřen celore-
publikového rekordu nejnižší teploty. 
Ta byla totiž naměřena 11. února 1929 
v Litvínovicích u Českých Budějovic,  
kde rtuť teploměru klesla až ke znač-
ce minus 42,2 stupně Celsia. A jaký je 
světový rekord v nejnižší teplotě? Re-
dakce ECHA zapátrala a  sděluje, že 
se jedná o minus 89,2 stupně Celsia. 
Tento dvakrát umocněný holomráz 
byl naměřen v roce 1983 na základně 
Vostok v Antarktidě.        

V  prosinci loňského roku vydalo Městské 
muzeum v Jaroměři nákladem 250 výtisků 
padesátistránkovou brožuru Vzpomínky 
josefovského kluka  z pera (lépe řečeno po-
čítače a jeho textového editoru)  PhDr. Pav-
la Mertlíka, historika a archiváře, bývalého 
ředitele jaroměřského muzea a  emeritní-
ho starosty  města Jaroměře (1990-1998),  
do července roku  2016 vedoucího odboru 
kultury Krajského úřadu Královéhradecké-
ho kraje, nyní už důchodce. Jde o zdařilou 
a hodnotnou  knihu, v níž se Pavlu Mert-
líkovi podařilo ze své paměti vytěžit mno-
ho cenných subjektivních a zároveň šťastně 

objektivizovaných vzpomínek. Oceňuji též, 
že autor v sobě nezapřel erudovaného histo-
rika, neboť své vzpomínky opírá o ověřená 
fakta a data městských kronik letopisce Jana 
Vacka Jaroměřského (1911-1990) i  o  svou 
paměť, kterou čtenáři imponuje. Mertlíko-
vy vzpomínky jistě osloví nejen pamětníky, 
ale i současnou a budoucí mladou genera-
ci, jíž jsou adresovány, neboť si autor všímá 
též morálky, chování a mezilidských vztahů 
a správně vedle popisu, líčení, charakteristi-
ky doby nejednou věcně hodnotí. Jde o čtivé 
paměti a vzpomínky.  Přesvědčte se sami!  

PhDr. Jiří UHLÍŘ (redakčně kráceno)

Expedice Monoxylon
V  Městském divadle v  Jaroměři 
proběhne 19. ledna (od 17.30 ho-
din) přednáška Radomíra Tiché-
ho věnovaná Expedici Monoxy-
lon. Prezentace s názvem: Pohled 
z moře na počátky námořní plav-
by připomene známé dobrodruž-
ství experimentální archeologie 
– plavbu na dřevěném člunu (mo-
noxylu) po vlnách Středozemního 
moře.   

Poděkování
Chtěla bych touto cestou podě-
kovat sestřičkám Farní Charity 
v Náchodě za příkladnou a obě-
tavou péči o paní Dagmar Jirás-
kovou z Velkého Poříčí. 

Děkuje dcera s rodinou

Vzpomínky josefovského kluka
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STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

Rico II

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

Potřebujete 
Půjčit Peníze?
nabízíme: 
• Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

nebanKovní HyPotéKy
• oproti zástavě nemovitosti

• individuální 
   posouzení příjmů

• až do 3mil. Kč

• vyplacení exekucí

tel.: 774 061 137

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
Fabia: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

NepřehlédNutelNá

mojeskodafabia.cz

ŠKODA Fabia měsíčně již od 3 399 Kč*

Zvýhodnění 
20 000 Kč*

Užijte si cesty s atraktivním 
hatchbackem ŠKODA Fabia. 
Skvěle vypadá a pohodlně se 
řídí. Hýčkat na cestách Vás teď 
bude třeba i adaptivní tempomat. 
Objevte přednosti vozu ŠKODA 
Fabia přímo u nás.
S pětiletou zárukou a řadou 
dalších výhod.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

AUTO-BRANKA Náchod
Českoskalická 1743/I
547 01  Náchod
Tel.: 494 770 700
www.autobranka.cz

Untitled-115   1 22.12.2016   13:56:25

Farní charita Náchod  
přijme nové zaměstnance  
do svých sociálních zařízení na pozice 

PRACOVNÍKA/PRACOVNICI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  
a SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA / PRACOVNICI. 

 
Požadavky: min. SŠ s maturitou, příp. VOŠ, VŠ (výhodou je odborné vzdělání), 
bezúhonnost, zodpovědnost, komunikativnost, časová flexibilita, spolehlivost, 
schopnost týmové i samostatné práce, zákl. znalost obsluhy PC, příp. ŘP sk. B. 
 
Nabídka: práce na plný či zkrácený pracovní úvazek v nepřetržitém provozu, dobré 
pracovní podmínky a zázemí organizace, příspěvek na stravné, možnost dalšího 
vzdělávání. Místem pracoviště je sociální zařízení v Náchodě. 
 
Máte-li zájem o některou z výše uvedených pracovních nabídek, dostavte 
se na jedno z informačních setkání uchazečů dne 19. 1. 2017 v 10:00 
nebo v 17:00 hod. v objektu Farní charity Náchod, Mlýnská 189, Náchod 
(žlutý vícepatrový dům s průjezdem - Caritas).  
 

S sebou přineste profesní životopis a fotografii.  Nemůžete-li se dostavit, kontaktujte 
nás na tel.: 776 339 339 ved. org. Info: www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 

 

 

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40

vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovních míst ředitelů/lek příspěvkových organizací

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952
Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304

s nástupem od 1. 4. 2017

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky:
· vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
· znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
· občanská a morální bezúhonnost,
· dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
· úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom  

včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
· originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce  

pedagogické praxe včetně uvedení pracovního zařazení (např. pracovní  
smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)

· strukturovaný profesní životopis,
· koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
· výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
· originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti 

k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců).

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 7. února 2017 
na adresu: Městský úřad Náchod, odbor sociálních věcí a školství, Masary-
kovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Obálku označte „KONKURS - název školy 
- NEOTVÍRAT“.

Město Náchod, Městský úřad Náchod
Odbor sociálních věcí a školství
Palachova 1303, 547 01 Náchod
Čj.: MUNAC 1981/2017/ŠKS
Ze dne: 10. 1. 2017

www.gatenachod.cz

Sborník Rodným krajem 
Na pultech vybraných novinových 
stánků a dalších místech je k za-
koupení nové číslovlastivědného 
sborníku Rodným krajem. Kvalitní 
přírůstek do knihovničky každého 
znalce místní historiografie a patri-
ota lze pořídit za 30 korun českých.

Uhodnete, na které stavbě v našem okolí  
najdete andílka na snímku? Pokud ano, 
potom se umíte dívat po okolí! Sochařská 
výzdoba na snímku patří kostelu sv. Vác-
lava v Dobrušce. Tato sakrální památka si 
prošla dlouhou historií, ve které domino-
vala trojice architektonických stylů – go-
tika, baroko a klasicizmus.  Foto echo

Ctitelé díla Boženy Němcové budou jistě 
při projíždění Malou Skalici opakovaně 
brzdit. Jedním z  důvodu pro zpomalení 
může být tamní kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie (barokně přestavěn v roce 1725) 
na snímku. Právě zde se totiž spisovatelka 
- jako  Barunka Panklová v  - roce 1837 
vdávala.  Foto echo 
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

 TEL.: 722 907 510

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 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

* Nechcete být sám - sama? 
Nabízíme Vám příležitost 
nalézt životního partnera. 
Seznamovací agentura IRENA, 
Náchod. TEL.:736 768 114

*Pronajmu zařízený byt větší 
1+ 1   v  menším bytovém domě 
ve Velkém Dřevíči. Volný ihned. 
Kauce nutná. Tel.608 213 154
*Pronájem nové garzonky 
na  Komenského ulici v  Ná-
chodě. Nájem 4500,- služby 
1200,- kauce 10.000,- kontakt 
michal@lastovic.cz
*Hledám pronájem bytu 2+1, 
3+1 v  Novém Městě nad Me-
tují. Prosím nabídněte, telefon: 
724 924 959
*Pronajmu dlouh. byt  3+1 
+sklep, balkon, plast.okna 74 m2 
ve  4.NP v  Náchodě sídl. Bran-
ka. Nájemné 5.000,-Kč + inkaso 
1.710,-Kč + el. + plyn + kauce, 
volný od 2/17, tel. 608 90 30 50.
*Pron. zrek. nadst. byt 3+1 v pří-
zemí s terasou 78m2 v Náchodě, 
Šafránice. Náj. 6.000,- + 3500 zál.
voda a  topení a  el. + kauce., tel. 
608 903 050
*Pronajmu byt 1+1 s  příslu-
šenstvím v  Hronově u  náměstí.
Nájem 4000 Kč + inkaso 1000 Kč. 
Kauce 10000 Kč. Tel.: 603 77 09 77
*Pronajmu zařízenou garson-
ku 1+0 v  Bohuslavicích nad
Metují, vhodná pro 1 osobu. Vol-
ná od 1. 2. 2017. Tel. 731 586 468
*Pronajmu byt 5+1 v  Náchodě. 
TEL.: 604 286 034
* Pronajmu byt 2+1 v Broumově 
u náměstí. Kauce. tel. 608 935 340
* Prodám byt 2+1 ve  Velkém 
Poříčí. Cena 790.000 Kč. Tel. 
737 183 474
* Rozvedená žena koupí menší 
byt v  Náchodě, zavolejte prosím 
na tel. 774 777 073
* Pronajmu byt 2+kk 50 m2 
po  rekonstrukci v  Náchodě - 
Plhovská 695 (nad prodejnou 
Krám) 3.patro, nájem 5000,-Kč 
+ energie (nízké provozní ná-
klady), kauce 15 tis Kč. TEL.: 
777 606 801
* Mladý muž koupí byt 2+1 
v  Náchodě, platím v  hotovosti,
volejte na tel. 776 566 630
* Pronajmu nový byt 2+kk 50 m2 
v  Náchodě - Plhovská 695 (nad
prodejnou Krám) 1.patro, nájem 
5500,-Kč + energie (nízké provozní
náklady), kauce 15 tis. Kč. TEL.: 
777 606 801
* Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073
* Prodám nový družstevní byt 
3+kk na  krásném místě v  Ná-
chodě, s  vyhrazeným parková-
ním. Ihned volný, cena: možnost 
splátek 68 tisíc ročně bez navýše-
ní. Kontakt 733 131 189
* Prodám nový družstevní byt 
2+kk v  Náchodě - levně. Cena:
možnost splátek 68 tisíc roč-
ně bez navýšení.Nízké provozní
náklady. Parkování na  vlastním 
pozemku. Volejte 733 735 709.

* Koupíme byt v  osobním 
vlastnictví v  okrese Náchod 
výhradně ve  správě SBD Ná-
chod. Uveďte cenu, velikost bytu 
a  jeho vybavení, adresu a  pod-
laží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz

* Sháním chatu, chalupu, domek 
v  okolí Náchoda do  20 km na
všechny směry, nabídněte na  tel. 
774 777 072
* Pronajmu RD s hospodářským 
staveními a  velkou zahradou
- u přehrady Rozkoš, v obci Spy-
ta. Nájem 7000,-Kč/měs., + ener-
gie. Vratná kauce 14 000,-Kč. Tel. 
604 98 38 44

* Prodám stavební pozemek 
s protékajícím potokem, možnost
zhotovení rybníku, 2500 m2 
na  okraji obce Dolní Radecho-
vá. Asfaltová cesta až na  poze-
mek. Cena 990  000,- Kč. TEL.: 
608 66 77 30

*Nabízíme pronájem atraktiv-
ních obchodních prostor o ploše 
55  m² v  ulici Komenského, Ná-
chod. Jedná se o  prodejnu s  vý-
lohou, skladem a sociálním záze-
mím. Email: michal@lastovic.cz
*Pronajmu  skladovací prostory  
217m2 v  centru Náchoda. Cena 
7000,- Kč/měs + energie.   tel.: 
606 951 546  RK nevolat!
*Nabízíme pronájem prodej-
ny 80 m2 v Náchodě na pěší zóně 
formou výběrového řízení, tel. 
602 575 252
* Pronajmu nebytový prostor 
blízko náměstí v Broumově, cca 
20 m2 + soc. zař. a malá kuchyňka. 
Tel. 608 935 340
* Prodám hospodu ve  Vysoko-
vě, zn.jakékoliv využití, navr.cena 
1,5 mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK 
NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výta-
hem, WC a  kuchyňkou k  dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. 
Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchod-
ních služeb nebo pohybových ak-
tivit jako cvičení, fi tcentrum a jiné
služby. Prostory se nachází na Ka-
menici v  Náchodě v  I.patře se
samostatným vchodem. Investice 
do  zařízení a  vybavení provozu
jsou nutné. TEL.:777 152  750 
v pracovní dny

* Prodám lyžařské sjezdové 
boty, velikost cca 35-36. Tel. 
602 103 775
*Prodám palivové tvrdé dřevo 
(dub, jasan) v  metrech - 900,-
Kč/m. Nové Město a okolí. TEL.: 
776 327 208
*Prodej dřeva - metrové i  štípa-
né. TEL.:777 690 390

*Prodej ječmene a ovsa za 400,-
Kč/q, pytle výměnou, našrotování 
plus 50,-Kč. Černá ředkev a celer 
- 10 Kč/kg, pěstováno BIO. Ko-
courek, Slavětín, tel. 732 381 524,
email vl.kocourek@seznam.cz

* Prodám velmi zachovalý 
obývací pokoj 60 let starý. 
Cena dohodou. Nahořany tel 
733 288 720

* Prodám soustruh na  kov zn. 
Orlikon švýcarské výroby, nové
upínací zařízení, max. průměr 
250 mm. Celková délka 330 cm, 
šíře 145 cm. Cena 13.000 Kč. 
Možno dokoupit i  příslušenství 
za 2000 Kč (vrtáky, nože atd.) Tel. 
607 554 771
* Prodám 4 ks zimní pneu 165/70 
R13 s disky. Tel. 792 312 914
* Prodám vykrmené prase živé. 
Cena 38 Kč/kg. Selata do výkrmu 
65 Kč/kg. Tel. 776 191 392

* Prodám palivové dříví 550,-
Kč/m3 i  s  dovozem. TEL.:
702 611 187

* Prodám stroje po  truhláři - 
protahovačka, hoblovka, fréza 
a jiné. Tel. 602 291 222

*Koupím mladé koně ve  věku 
od 2- 7let vhodné do skokového
sportu. Mob: 603 487 428
*Koupím válcový šrotovník - 
mačkač obilí a  malotraktor TK
14 i nepojízdný. Mob: 603 487 428

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hračky
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný
a chromovaný nábytek, hudeb-
ní nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj.věci, ob-
razy, porcelán, automoto díly,
atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj.staré ča-
sopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, 
plakáty, aj.papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, 
CD atd. TEL.:777 579 920

* Koupím tříkolku Velorex (ha-
drák) 250 - 350 cm3 i v nepojízd-
ném stavu. TEL.: 604 437 128
* Koupím do  své sbírky pivní 
etikety, tácky, staré pivní lahve,
staré reklamní a  pivovarské ce-
dule, staré hračky - auta: plastová,
plechová, bakelitová, vláčky, DIGI 
hry z  CCCP, stereokotoučky, LP 
desky, náramkové hodinky. TEL.: 
606 115 393
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy,
staré fotografi e, reklamní fotogra-
fi cké materiály. Hodinky PRIM
a  náhradní díly na  hodinky 
PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z obdo-
bí socialismu v  jakémkoli stavu. 
TEL.:603 549 451
* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.:
722 907 510

SEZNÁMENÍ

BYTY NEMOVITOSTI

KOUPÍMNEBYTOVÉ PROSTORY

* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek i  celou 
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince
a bankovky, pohlednice a znám-
ky. TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze na
ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Výuka, doučování, překlady 
a tlumočení z a do německého 
jazyka, příprava na MA, nízké 
ceny. Tel.: 606 861 628 E-mail: 
janinamater@seznam.cz

*Možnost přivýdělku, více 
na www.aprocbyne.cz.
* Hledáme doučování mate-
matiky pro studentku obchodní 
akademie, nejlépe z Náchoda. Tel. 
605 546 009
* Hledám seniorku pro dopro-
vod, asistenci a drobnou výpomoc
v  domácnosti. Nejlépe mobilní 
a  z  Náchoda. TEL.:491 420  394
po 15.hodině

*Prodám škoda fabia 1.4 50kw 
combi, r.v. 2002, modrá barva, 
najeto skutečných 104  000km, 
servisní kniha, zachovalá spolehli-
vá cena 62 000Kč Tel.777 104 584

*KOUPÍM MOTOCYKLY-
-jakékoliv-starší, nepotřebné, 
neúplné, překážející, díly trak-
tůrky i  jinou techniku rychlé 
slušné jednání.  T.:723 837 437

*KOUPÍM VŮZ LADA 
2103/2106 V  DOBRÉM STA-
VU, KOUPÍM I NÁHRADNÍ 
DÍLY NA TYTO VOZY, POUZE 
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, FANDA 
ZNAČKY. TEL.: 777 234 250
*Koupím staré a  nepotřebné 
motorky Jawa, ČZ i  jiné druhy 
a typy nebo náhradní díly i vraky 
cena dohodu. Tel.603 737 984
*Koupím jakýkoli starší mo-
tocykl pojízdný i  nepojízdný 
– JAWA, VELOREX atd. Platba 
hotově. Seriózní jednání. TEL.: 
776 327 208
*Koupím Jawa 350 typ 632, 634, 
638 s  doklady i  bez cena do-
hodou nebo náhradní díly. Tel.
603 737 984

RŮZNÉ

PRODÁM

AUTO - MOTO

PŘIJMU TRUHLÁŘE S PRAXÍ
PRO  ZAKÁZKOVOU VÝROBU 
NÁBYTKU NA NÁCHODSKU

TEL. 604 437 128

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

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 

ZEDNICKÉ PRÁCE ČERVENÝ KOSTELECZEDNICKÉ PRÁCE ČERVENÝ KOSTELEC
Josef Čáp, tel:602 380 709, 737 462 989Josef Čáp, tel:602 380 709, 737 462 989

HLEDÁME 
ZAMĚSTNANCE 

PRO OSTRAHU 
OBCHODNÍCH DOMŮ 

v Náchodě 
a Rychnově nad Kněžnou. 

Vhodné i jako brigáda.
Kontakt 777 609 442

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.

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

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.

PŘIJMU ŘIDIČE 
NA NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

(Řidič je každý den doma, 
nemusí přespávat v autě 

nebo hotelích)

Více informací 
na tel. 603 180 847

HLEDÁME
SÓLOVÉHO KYTARISTU 

– ZPĚVÁKA
do známé kapely – hrajeme 

na svatbách, plesech…

Tel.: 604 415 689
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SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2017 r.

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

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost !!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří
ve čtvrtek dne 19. ledna 2017

Program
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní  
a hudební vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník…
*  16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. 
     Informace o čtyřletém gymnáziu.
*  17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. 
    Informace o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.

Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491423243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

MATURITNÍ PLES SŠ ODĚVNÍ, SLUŽEB A EKONOMIKY
SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec po-
řádá dne 21. ledna 2017 od 20 hodin v Sokolovně 
v Červeném Kostelci tradiční maturitní ples. K tanci 
a poslechu hraje hudební skupina Pohoda, mode-
ruje Jana Házová. Kromě slavnostního šerpování 
studentů a studentek maturitních ročníků účastníky 
plesu jistě zaujme jejich taneční vystoupení. Sou-
částí plesu bude i módní přehlídka – vlastnoručně 
ušité modely předvedou studentky SŠ oděvní. Proto 
přijďte a bavte se společně s námi!

Novým přírůstkem vysokovské průmyslové zóny je objekt prodejního skla-
du pivovaru Primátor.  Jedná se o novostavbu skladové haly s administra-
tivní vestavbou o celkové ploše cca 2 500m2. Stavbu za téměř 25 mil Kč, 
jejímž investorem je společnost PRIMÁTOR a.s. z  Náchoda, realizovala  
za 6 měsíců společnost RONELI SE.  foto echo

NAVITA a.s 
v Olešnici u Č. Kostelce 

IhNed přIjme
na provoz loupárny brambor 

brigádníky 
na dočišťování
vhodné pro invalidy, 

důchodce a matky na rd.
podrobnosti na tel. 604 120 920, 

pí. holečková

HYPOTÉKA
zavedená kancelář Cohla 
Vás zdarma provede hypotékou: 

projektová dokumentace, 
stavební povolení, položkový 

rozpočet, nabídka až 10 bank. 

Lukáš Cohla. Tel.: 775 954 695

„Zdravotnictví bylo a je především o lidech,“ říká náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar

* Proč jste zrušili výběrové řízení 
na  modernizaci Oblastní nemocni-
ce v Náchodě? Nebojíte se, že lékaři 
a  zaměstnanci již přestali věřit sli-
bům o  přestavbě, propadají apatii 
a přestali důvěřovat politické repre-
zentaci kraje?
Bojím. Ale musím říci, že jsme jinou 
možnost než ten tendr zastavit, nemě-
li. A věřte mi, že jsme s kolegy hledali 
a  posuzovali všechna řešení, právě 
i  z  obav, že lidé již všemu přestávají 
věřit. Ale pakliže máte oficiální stano-
visko o  probíhajícím trestním řízení, 
pakliže stavební dokumentace vyka-
zuje dílčí nesoulady a nedostatky, jiná 
možnost prostě není. Nebudu na ně-
koho ukazovat prstem, moderniza-
ce je velmi potřebná a  lze ji úspěšně 
zvládnout. Ale musí to být profesio-
nální kroky od  začátku až do  konce. 
Výroky politiků typu „beru osobní ga-
ranci“, které mnohokrát zazněly, jsou 
plácnutím do vody, politici přicházejí, 
odcházejí. Nemocnice, pacienti a  sa-
mozřejmě lékaři a ostatní personál si 
takové levné výkřiky opravdu neza-
slouží.
* Co tedy bude s  náchodskou ne-
mocnicí dál?

Předně je potřeba co nejrychle-
ji dopřesnit stavební dokumentaci 
a  na  tom se již pracuje. A  samozřej-
mě zrychlit a  precizovat kroky, kte-
ré povedou k  urychlenému vypsání 
nové soutěže. Vítěz by mohl být znám 
již začátkem podzimu nebo možná 
na  sklonku léta. Důležité je, že pů-
jdeme cestou původně plánovaného 
rozsahu bez nutnosti otevírat územní 
rozhodnutí. Tudíž ve stručnosti řeče-
no, maximálně rok zpoždění.
* Dá se tomu věřit?
Co na  to můžu odpovědět? Jak jsem 
řekl, slova o  zakletosti, nebo neřku-li 
nevůli modernizovat, jsou lichá. Jde 
pouze o  důkladnost, osobní zodpo-
vědnost všech zúčastněných, počína-
je projektanty a  námi politiky konče. 
A půjde to. Cestou může být, aby na-
příklad magnetická rezonance, která 
je součástí velké modernizace, byla vy-
ňata a zrealizována jako první. To je to, 
o co se budu snažit. Samozřejmě nejde 
pouze o  stavební úpravy na  stávající 
radiologii a  dodání samotné techno-
logie, ale zejména i personální pokrytí 
tohoto pracoviště do budoucna.
* Převzal jste gesci krajského zdra-
votnictví snad v nejtíživějším stavu, 

který byl. Zejména personálním. Je 
to řešitelné?
Věřím, že ano. Víte, zdravotníci jsou 
specificky uvažující lidé, vesměs obě-
taví. Nemá smysl říkat, co a  jak naši 
předchůdci měli či neměli dělat. Ale 
jednu věc bych jim vytknout chtěl. Je 
to absence komunikace s  lékařským 
a  ostatním personálem, která je bo-
hužel znát i z úrovně některých vede-
ní jednotlivých zdravotních zařízení. 
Personální tense na  úrovni lékařů či 
zdravotních sester, kde je mimocho-
dem situace dle mého názoru ještě tíži-
vější, je celorepublikovým problémem.  
Navýšili jsme tarifní složku platu ne-
jenom o 10% u  lékařského personálu, 
jak stanoví dnes platová vyhláška, ale 
i  ostatním nelékařským zaměstnan-
cům nemocnic Královéhradeckého 
kraje. Nelze si myslet, že klíčem jsou 
jenom a  jenom mzdy. Peníze jsou  

důležité, ale nejenom ty. Je to také 
o podmínkách, ve kterých lékaři, zdra-
votní sestry a ostatní personál pracuje. 
V oblasti Rychnovska díky nebývalému 
rozvoji pracovního trhu způsobeného 
Auto Škoda a.s. v Kvasinách jsou námi 
nabízená mzdová ohodnocení stále 
méně atraktivními, což se týká zejmé-
na zaměstnanců jako jsou řidiči či zří-
zenci. V současnosti intenzivně hledá-
me zdroje pro další možnosti navýšení 
platů u zdravotních sester, kdy si doká-
žu představit třeba jakousi formu neta-
rifního věrnostního příplatku poskyto-
vaného v nějaké časově periodě, třeba 
kvartál, za působení v našich krajských 
zdravotních zařízeních. V současnosti 
jsem si nechal ze Zdravotního holdin-
gu zpracovat finanční náročnost toho-
to způsobu a  budu ty peníze hledat. 
Něco obdobného již funguje v oblasti 
lékařů, kdy studentům lékařských fa-
kult je z  prostředků Zdravotnického 
nadačního fondu Královéhradeckého 
kraje poskytováno stipendium ve výši 
120.000 korun proti závazku budou-
cího minimálně čtyřletého působení 
na  území Královéhradeckého kraje. 
Letos obdrží tuto formu podpory 20 
studentů VI.ročníku lékařských fakult 
na akademický rok 2016/2017.
* Jak vidíte budoucnost Krajské-
ho zdravotního holdingu, který 
zastřešuje nemocnici v  Náchodě,  
Trutnově, Jičíně, Rychnově, Dvoře 

Králové ale třeba i zařízení v Brou-
mově nebo Jaroměři?
To je otázka pohledu. Jeden, se kte-
rým se setkávám, a který je dle mého 
soudu značně zdeformován jakýmsi 
řekněme lokálním pohledem míst-
ních politiků, je atomizace, maximál-
ní autonomie jednotlivých zařízení 
atd. Nedivím se jejich postoji, každý 
se snaží v  krajském zastupitelstvu 
bojovat za své město. Identická může 
být i situace v krajském školství. Mojí 
odpovědí je, že krajské zastupitelstvo 
je primárně odpovědno za  kraj jako 
celek, jeho efektivitu, dostupnost kva-
litních zdravotnických služeb plošně. 
Tudíž já jsem zastánce rozvíjení hol-
dingu jako celku, což sebou nese ne-
sporné výhody – od jednání se zdra-
votními pojišťovnami z pozice většího 
celku, přes snazší a tudíž i efektivnější 
řízení až po  následnou i  oborovou 
specializaci jednotlivých zařízení, což 
je mimochodem velmi potřebné právě 
z důvodu současného ale zejména bu-
doucího nedostatku specializovaného 
lékařského personálu. V této věci jsem 
již vedl jednání i  s vedením hlavních 
zdravotních pojišťoven jako strategic-
kých partnerů, kteří financují zdra-
votní služby na  území kraje a  budu 
samozřejmě činit i kroky, abychom se 
tímto směrem posouvali.
* Děkuji za rozhovor.  
 Karel Petránek

Nejenom o  pozastavené přestavbě náchodské nemocnice, ne-
dostatku lékařů či platovém propadu u zdravotních sester jsme 
mluvili s Ing. Alešem Cabicarem, náměstkem hejtmana Králové-
hradeckého kraje pro zdravotnictví.

Milé čtenářky, Milí čtenáři,
Úspora energie, snižování spotřeby energie – to 
jsou příkazy dnešní doby - z pohledu celé planety i 
vlastní kapsy. Asi osmdesát procent spotřeby energií 
domácností jde na teplo, takže zvlášť teď v zimě, je 
tohle téma opravdu důležité. Jak konkrétně můžete 
energie ušetřit u vás doma? Nejvíce energie na 
vytápění se uspoří samozřejmě zateplením domu, ale 
pomoci mohou i mnohem levnější a jednodušší věci.

V zimě rozhodně nepoužívejte ventilačku. Mnohem lepší je na pět minut 
otevřít všechna okna v bytě a  naráz vyměnit vydýchaný vzduch. Snížíte tak 
lépe vlhkost, čerstvý vzduch se rychleji zahřeje a ztráta tepla je minimální. 
Ventilačku používejte v létě, když se netopí. Pozor také na dlouhé závěsy, 
které kryjí radiátory. Pokud vám vzduch uniká třeba kolem netěsnících dveří, 
zkuste si nad ně na zimu přidělat garnýž a překrývat je závěsem ze silné látky. 
Když bude pěkná, můžete s ní rovnou vylepšit i vzhled vašeho bytu. 

Při vaření můžete energii snížSit třeba tak, že během pečení zbytečně 
neotevíráte troubu. Každým otevřením totiž teplota v troubě klesne až o 20 
procent. Levnější je udržovat čisté okénko na dvířkách sporáku. Pokud vaříte 
třeba vodu na těstoviny, uvařte ji raději v rychlovarné konvici než na sporáku. 
Paradoxně můžeme někdy plýtvat i přílišným šetřením. Jak to? Třeba 
vypínáním moderních spotřebičů, jako jsou televize, přehrávače a podobně. 
Když je necháte v pohotovostním režimu „sežerou“ mnohem méně elektřiny, 
než když je úplně vypnete a zase zapnete. Nehledě na to, že časté vypínání 
může moderní spotřebiče poškodit a snížit jejich životnost.

Další fígle vám poradíme na naší pobočce. Přijďte se zeptat! 
Přeji vám úspornější a krásnější rok 2017

Vaše Iveta Tomanová, regionální vedoucí
Můžete mi také zavolat na 702 173 037

JAK NA ENERGIE

ARMEX ENERGY, a.s.
Zákaznické kontaktní místo Náchod
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Tel: 491 204 001, E-Mail: nachod@armexenergy.cz
www.armexenergy.cz

Otevírací doba:
Po, St od 8:00 do 17:00
Út, Čt od 8:00 do 16:00
Pá od 8:00 do 12:00
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Lesy města Náchoda spol. s r.o.  pořádají 

MYSLIVECKÝ PLES
Dne 21. ledna 2017 
v sále Sokolovny v Náchodě.
Začátek ve 20.00 hodin.

K poslechu a tanci hraje 
hudební skupina GALILEO BAND.CZ
Připravena je bohatá zvěřinová kuchyně.

Vstupné 100,-Kč  a 20,-Kč místenka.
Předprodej vstupenek na Lesní správě v Montaci.
Odvoz účastníků směr Dobrošov je zajištěn.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.



ARGO -  5letý pejsek, 
který byl odebrán vete-
rinární správou za týrá-

ní. Byl podvyživený a vážil pouhých 13 kilo. Argo se poma-
lu rozkoukal a teď je z něho největší mazel. Je moc hodný. 
Fenky mu nevadí, pejsky si vybírá. Nemá rád kočky. Má 
šelest na  srdíčku, je potřeba mu dávat léky, ale to zvládá 
bez problémů. Pro Arga hledáme milující domov v teple.

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 30% SlEVA nA HRU

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

Tiskárna INTEGRAF, s.r.o.
Náchod, Myslbekova 273

hledá do svého týmu spolupracovníky
na pozice:

PROGRAMÁTOR

�

�

�

�

SŠ/VŠ technického zaměření, nejlépe IT
Znalost .NET platformy a jazyka C#
Komunikační a analytické schopnosti
Alespoň základní znalost SQL a databázových systémů

www.integraf.cz NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Nabídky zasílejte laskavě e-mailem na: prace@integraf.cz
K osobnímu pohovoru budou přizváni pouze uchazeči, kteří splňují daná kritéria. Ostatní si dovolíme

zařadit do firemní databanky uchazečů. Zaslané informace budou sloužit výhradně pro potřeby IG

a budou pokládány z a důvěrné.

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

�

�

�

Znalost WPF
Zkušenost s TCP/IP komunikací v .NET
Základní znalost ASP.NET MVC/WebAPI, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, JSON, XML

VÝHODOU BUDE

Hlavní pracovní náplň je vývoj a rozšiřování funkcionalit interního produktu. Součástí náplně
práce je návrh databázových struktur včetně provádění analýz a vývoj testovacích scénářů.

DATABÁZOVÝ SPECIALISTA

�

�

�

�

SŠ/VŠ technického zaměření, nejlépe IT
Výborná znalost databáze MySQL nebo MariaDB
Komunikační a analytické schopnosti
Alespoň základní znalost platformy .NET a jazyka C#

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

�

�

�

Znalost problematiky vysoko zátěžových databází
Zkušenosti se správou databází v reálném provozu
Základní znalost HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, JSON, XML

VÝHODOU BUDE

Hlavní pracovní náplň je návrh a realizace datových struktur včetně databázové logiky, opti-
malizace dotazů včetně stabilizování běhu databáze. Vytváření analýz z požadovaných funkcí
databáze. Podíl na vývoji stěžejního interního produktu.
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�

Práci v moderním polygrafickém závodě
Práci na HPP
Mzdu odpovídající pracovnímu zařazení a náročnosti
Benefitní systém

NABÍZÍME
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Zorka Hulínská v době, 
kdy vážila 99,8 kg.

Foto: Zorka Hulínská

Zorka
zhubla téměř

33 kg

Zorka
Hulínská
Bydliště: Nové Město nad Metují 
Poradna: Náchod
Zaměstnání: vrchní referentka  
finanční správy

Věk:                56 let
Výška:                                            173 cm
Původní hmotnost:               99,8 kg
Současná hmotnost:  67,3 kg

Snížení o: 

32,5 kg
Délka hubnutí:  6 měsíců
Původní velikost oblečení: XXL
Současná velikost oblečení: M

Zmenšení o:

3 konfekční velikosti oblečení 
Úbytek přes břicho: 24 cm

Bez zbytečných 32,5 kg se cítím skvěle  
a bolest kolenou sama odezněla

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113 – pasáž Magnum, 
tel. 491 427 445, nachod@naturhouse-cz.cz, www.naturhouse-cz.cz 

Pohled pro opravdové muže
V  Kanadě se prý říká: Opravdové-
ho muže prý nikdy nepřestane ba-
vit zírat na tyto tři věci: na plameny 
praskající v  ohništi, zurčící potok 
a  lední rolbu, která krouží po  le-
dové ploše. A  my vám nabízíme 
poněkud netradiční „ptačí“ pohled 
na  lední rolbu Okay elektro, která 
se  právě zbavuje svého ledového 
nákladu v  zázemí Zimního stadio-
nu v Náchodě. Dodejme, že o umě-
lou náchodskou ledovou plochu 
pečuje zástupce třetí generace roleb 
od  francouzského výrobce EURO-
GLASS DUPONT SPORT. A  kdo 
vynalezl první ledovou rolbu? Ano, 
správně hádají ti, kdo říkají, že to 
byl Jára Cimrman. Ten měl však tu 
smůlu, že na neposypaném chodní-
ku před patentovým úřadem uklou-
zl (psal se rok 1950 a na Cimrmana 
trvale hlášeného „inkognito“ by-
tem v  Liptákově již hodně doléhal 
pokročilý věk– pozn. red.) Než se 
po  traumatizujícím zážitku náš ge-
niální vynálezce vzpamatoval, už  se 

ke kanceláři pro patentové potvrze-
ní hrnul jako první Ital Frank Zam-
boni, trvale hlášený v Kalifornii. 
 foto Josef Pepa Voltr

Domov hleDají

městský útulek Broumov, jana Slováková 721 543 498

FANOUŠEK -  asi roční pejsek, který žil v  nevhod-
ných podmínkách. Byl vyhozen na ulici, a tak se ocitl 
v útulku. Je moc hodný a milý. Má hygienické návyky.

Záhadolog vypráví
Za  největšími tajemstvími  Čech, 
Moravy  a  Slezska se vypravíte 
na  přednášce záhadologa Arnošta 
Vašíčka dne 26. ledna.  Od 18hodin 
vám o nich bude vyprávět v Měst-
ské knihovně v  Novém Městě nad 
Metují. Pozor, počet míst v  sále je 
omezen! Rezervace míst doporu-
čena.

Z časů císaře pána 
Návštěva rodného domku Aloise 
Jiráska v  Hronově jako definitivní 
tečka za  Vánocemi? Ano, protože 
právě zde je do 15. ledna umístěna 
výstava vánočních zvyků a  tradic 
s názvem Z časů císaře pána. Výsta-
vu uspořádalo Regionální muzeum 
v Náchodě.    

Stará dobrá kapela 
V  Jiráskově divadle v  Hronově se 
4. února (od  19 hodin) uskuteční 
představení divadelního souboru 
NA TAHU  z Červeného Kostelce. 
Divadelníci z  Kostelce do  Hrono-
va přivážejí nastudování hry Stará 
dobrá kapela autora Jiřího Hubače. 
Režie se ujal Jan Brož. 

na lyže do Janoviček 
V obci Janovičky u Broumova najde-
me malý, ale kvalitní skiareál, ve kte-
rém jsou k  dispozici dvě sjezdovky 
a dva vleky s celkovou kapacitou 1160 
osob za  hodinu. Nechybí ani dětský 
vlek a  park pro příznivce snowboar-
dingu. A pokud byste byli v Janovič-
kách v roce 1931, našli byste zde i 16 
metrů vysoký skokanský můstek.  

Městská vyhláška cílí 
na hostinské činnosti 
V  České Skalici vstoupí - na  jaře 
tohoto roku - v  účinnost obecně 
závazná vyhláška o  ochraně veřej-
ného pořádku při provozování hos-
tinských činností. Jejím hlavním 
cílem je regulace provozní doby 
hostinských činností, a to ve dnech, 
po kterých nenásleduje den pracov-
ního volna.   
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