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Plánujete hypotéku?
Nebo refinancování?

ZDARMA

za odhad nemovitostí

za vklad na katastr

za veškeré poplatky

další...

+420 606 645 123 Palackého 920

BONUS

Váš partner pro kompletní 
vybavení interiéru 
již od roku  1992

VELKÝ VÝPRODEJ NÁBYTKU Z EXPOZICE

SLEVY 2070%
Příkopy 1831, Náchod (Plhov), 
e-mail: info@bucur-nabytek.cz 

tel.: 491 422 516
www.bucur.cz

Pracovní pozice: 
 
 

Technik – konzultant 
 

Do našich řad přijmeme nového zaměstnance. 
Nabízíme: nadprůměrné platové podmínky, 
zajímavé a perspektivní uplatnění, firemní 
benefity, plný pracovní úvazek, nástup možný 
ihned. 
Požadujeme: technické vzdělání (elektro 
výhodou), praxe ve výrobní společnosti, 
schopnost samostatné práce, řidičský průkaz B,  
dobré komunikační schopnosti, minimálně 
středoškolské vzdělání, právní bezúhonnost. 
 

Zájemci informujte se na tlf: 491 422 779, 
nebo navštivte www.asv.cz/zamestnani 

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

Hledáme nové kolegy

do našeho týmu na pozice:

- 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

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEDNÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Podrobné informace naleznetePodrobné informace naleznete  na:na:  
www.marine.cz

Nabídky s  životopisem zasílejte Nabídky s  životopisem zasílejte 
na e-mail: na e-mail: volnemisto@marine.czvolnemisto@marine.cz
Kontakt: MARINE s.r.o.,Kontakt: MARINE s.r.o.,
Řadová 465, Nové Město nad MetujíŘadová 465, Nové Město nad Metují
Tel. 775 571 123 Ing. Jiří HubkaTel. 775 571 123 Ing. Jiří Hubka

KUCHAŘE /KUCHAŘKU

na HPP 

samostatnost, 

praxe v oboru podmínkou

tel. 608 277 340 

nebo osobně na hotelu 

u p.Tomáše Hynka

v Náchodě

PŘIJME

 Komise komunitního plánování 
města Česká Skalice ve spolupráci se 
společností AGRO CS a  zahradnic-
tvím Hrabík vypsaly již IV. ročník 
soutěže Za  město krásnější. Soutěž 
je určena pro jednotlivce i kolektivy. 
A co se při ní bude hodnotit? Napří-
klad nejlépe ozdobený balkón či za-
hrada před domem, fi rmou atd. 

Za město 

krásnější

 Kroniku městysu Nový Hrádek 
za rok 2015 si již nyní můžete přečíst 
nejen v papírové, ale i v elektronické 
podobě. Dostupná je všem na ofi ciál-
ní webové prezentaci městyse na ad-
rese www.novy-hradek.cz

Kronika 

na webu

V  pondělí 11. dubna se slavnostní 
vernisáží otevírá výstava věnovaná 
náchodskému rodákovi architektu 
Janu Letzelovi ( v  recepci Hote-
lu U  Beránka). Kromě fotografi í 
a  osobních předmětů architekta 
Letzela budou k vidění i fragmenty 
z Atomového dómu v japonské Hi-
rošimě, který byl postaven dle jeho 
návrhu  (viz. fotografi e, via fl ickr)

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.)

Josef Krapka – Náchodský 
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům s dvěma samostat-
nými byty a dalšími pokoji pro 
ubytování v blízkosti vodní nádrže 
Rozkoš. Kompletní rekonstrukce, mo-
derní kuchyň s jídelnou, krbová kamna, 
koupelna s rohovou vanou. Cena: 5 990 000,- 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 v Otovicích, nová fasáda, střecha, udržovaná zahrada .................................... 1 100 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,

chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 11. dubna 2015 vzpomeneme 7. smutné 
výročí, kdy tragicky zemřel v nedožitých 22. letech

pan Pepa DRAŠNAR
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají rodiče, sestra, 
příbuzní a kamarádi.

NEZAPOMENEME 
„Očím jsi se ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy...“

Dne 8.4.2016 uplyne smutný rok, co nás opustila
 naše maminka a babička,

paní Jiřina Kopecká z Náchoda.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi,

 prosím, tichou vzpomínku.

Jiří Kopecký s dcerou Petrou

VZPOMÍNKA
Dne 13. 4. 2016 uplyne rok, co nás náhle opustil 

milovaný tatínek, dědeček, bratr a strýc, 

pan Vladimír Souček z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi, děkujeme. 
Dcery Ivana a Lenka s rodinami, bratr Jiří s rodinou.

 Slovo separace má v  odpadovém 
hospodářství  význam oddělování růz-
ných látek – odpadů od sebe.  K tomu 
slouží nejen odpadové nádoby na  se-
parovaný odpad, ale i  další místa, 
kde se taková separace provádí. Pro 

město Hronov je to separační místo 
v  tamní Dvorské ulici, které je nyní 
(až do 26.10.) otevřeno každou středu 
od 15.30 do 19.30 hod. Každou  sobo-
tu (do 26.11.) je zde separovaný odpad 
vítán vždy v období od 8 do 11 hodin.    

Separační místo  

V sobotu 2. dubna 2016 procitly objek-
ty Běloveského pevnostního skanzenu 
ze zimního spánku a uvítaly první tu-
risty v  letošní sezóně. Návštěvníkům 
se tak nabídla možnost ocenit změny 
a přírůstky v expozicích Klubu vojen-
ské historie Náchod, jejichž údržbě 

a  rozšiřování se členové spolku věno-
vali v zimních měsících. Novinkami se 
letos pochlubí hlavně interiér pěchot-
ního srubu N-S 82 Březinka, v  němž 
nejen znalce potěší kompletní sestava 
dobového mobiliáře, vodoinstalace 
přepracovaná podle nově nalezené 

dokumentace či malé překvapení pro 
obzvláště zvědavé návštěvníky. Stra-
nou pozornosti turistů jistě nezůstane 
ani srub N-S 84 Voda nabízející ve své 
expozici pohled do  historie Českoslo-
venské branné moci, či objekt N-S 81 
Lom, kde návštěvník načerpá informa-
ce o výstavbě opevnění. Na své si letos 
přijdou i zájemci o akce klubu pro širší 
publikum: v sobotu 16. dubna se koná 
komentovaná vycházka po  objektech 
v péči KVH Náchod (včetně těch běž-
ně nepřístupných) a na neděli 9. října je 
připravena repríza mimořádně úspěšné 
akce "Hraničáři - kluci pro každou lot-
rovinu", při níž návštěvníci nahlédnou 
do  reálií života pevnostních osádek. 
Obě akce jsou vyhrazeny pro regis-
trované zájemce. Podrobnosti nejen 
o nich, stejně jako aktuality z dění v Bě-
loveském pevnostním skanzenu lze 
sledovat na facebookovém profi lu Bře-
zinky, kde se také mohou hlásit zájemci 
o spolupráci s klubem či členství v něm.
www.brezinka.cz

Březinka vstupuje do nové sezóny

 Srážkový defi cit loňského roku způ-
sobil značné potíže pro lesní porosty. 
Z nich utrpěly nejvíce smrkové kultury. 
Oslabené stromy se nyní mnohem ob-
tížněji brání nájezdníkům ze stran pa-
razitů. Mezi nimi dozajista kralují dva 
druhy „kůrovců“: lýkožrout smrkový 
a lýkožrout lesklý. Varování odborníků 
se týká i lesů v našem regionu. Jako jed-
no z nejdůležitějších opatření bránících 
dalšímu rozšíření lýkožroutů je včasný 
odvoz napadeného dřeva z lesa. 

Lýkožrouti 

nastupují

O
O

V
A

B
N

nábytku do roku 1950
dveøí z masívu nátìrem, lazurou
obložení stìn a trámových stropù
a dalších vašich pokladù

Lhotky 37
Náchod 
608 201 509
608 859 536

Vy pošlete fotografie
na e-mail: restaurovanijlp@seznam.cz
a my postup a pøedbìžnou cenu

Pùjèujeme plošiny 12 - 25 metrù dosahu bez obsluhy

Pronajímáme:JEØÁBY

Procházka   Náchod
PLOŠINY

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

VODA CZ SERVICE s.r.o.

Provozovna: Hořenice 45, 551 01 Jaroměř

Vypisuje výběrové řízení na pozici : 

OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Požadavky : 

• Minimálně středoškolské vzdělání
• Praxe v opravě strojů 
• Praxe nebo znalost elektro výhodou
• Samostatnost, fl exibilita, manuální zručnost
• Základní znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B

Životopisy zasílejte na adresu: horkel@vodaczservice.com

 V  rámci oprav míst kulturního dě-
dictví v  Červeném Kostelci se dočkal 
rekonstrukce i  památníček u  rybníka 
Čermák. Věnován je památce Čeňka 
Šulce, kterého 6. května 1945 v  těchto 
místech (na barikádě v Náchodské ulici 
) zastřelili ustupující nacisté.

Péče o kulturní 

dědictví  Náš titulek neupozorňuje tentokrá-
te na  problematiku nakládání s  od-
pady, ale je pozvánkou na  koncert 
rockové kapely Komunální odpad. 
Rockeři vystoupí v  sokolovně v  No-
vém Hrádku 22. dubna. Čas, kdy po-
prvé hrábnou do  strun, je stanoven 
na 20.00 hodin. 

Komunální odpad

 Centrální náměstí městyse Nový 
Hrádek bude dějištěm otevře-
ní motorkářské sezóny: I. NOVŸ 
MOTO HRÁDEK. Kdy? 30. dubna 
2016. Zajímavostí je jistě fakt, že 
strojům i  jejich jezdcům bude po-
žehnáno v tamním kostele sv. Petra 
a  Pavla. Tak, snad se vyznavačům 
jedné stopy  s Boží pomocí vyhnou 
případné silniční kolize a  další la-
pálie!

Motorkáři 

na Novém Hrádku

  Kam se nyní dostalo pátrání po tzv. 
Zlatém vlaku v  sousedním Polsku? 
Do podoby střetů s byrokracií. Ales-
poň tak to vidí organizátoři, kteří ne-
dávno svolali happening na kilometr 
65 trati Walbrzych – Wroclaw, kde 
by se měl pod zemí snad Zlatý vlak 
nacházet. Po  Facebooku svolávaná 
akce  navíc   příznivce Zlatého vlaku 
vybízela, aby přišli i  s  lopatami. Or-
ganizátoři akce chtěli    zejména upo-
zornit na byrokratické průtahy, které 
hledání záhadné vlakové soupravy 
(s nacisty uloupeným zlatem a další-
mi cennostmi) doprovází.  

Happening 

za Zlatý vlak

Tradice rybníkářství  na Náchodsku je spjata se šlechtickými rody Pernštejnů a Trč-
ků. Zakladatele některých rybníků již však nedokážeme s přesností určit.  Z jejich 
vize proměny krajiny hospodářsky využitelnými vodními plochami však „těžíme“ 
kapry a další ryby i ve 21. století. Příkladem je 40 – ti hektarový rybník Špinka 
u Červeného Kostelce, který je i nyní významnou součástí rybničního hospodář-
ství pod Správou Kolowratského rybářství.  Foto echo   
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 Již deset let stojí na skalním pilíři 
nad Horákovým mlýnem v  Novém 
Městě nad Metují socha akademické-
ho sochaře Olbrama Zoubka „Alego-
rie Metuje“. Umístěna zde byla v roce 
2006. Nebezpečná instalace byla teh-
dy zvládnuta za pomocí jeřábu a ho-
rolezců.  Foto ECHO

Alegorie Metuje

BERUŠKA NA CESTĚ
Tímto bychom Vás rodiče chtěli oslovit se službou, kterou nabízíme 

a poskytujeme od 1.4.2016 v Náchodě a okolí.

Provozujeme pro Vás službu -  adresný svoz a odvoz dětí ze spádových 
oblastí do škol i školek v Náchodě.

Vašeho žáčka naložíme ráno,   přímo na Vámi požadované adrese / určí rodi-
če – nebo zákonný zástupce / a následně bude vyložen v příslušném školním 
zařízení – zajištujeme i ranní rozvoz do školních družin  a samozřejmě zpět.

Dále je možnost odvoz žáků na mimoškolní aktivity – kroužky a zpět. Vaše 
individuální požadavky a přání budou řešena osobní domluvou s naší službou.
 Vždy víte, že Váš žáček byl bezpečně dopraven na požadované místo – 
informace Vám rodičům / zákonným zástupcům / odcházejí přes SMS.

Cena za službu je smluvní a dle individuál-
ních požadavků.

 Platba probíhá měsíčně.

Pro jakékoliv dotazy a pro přihlášení nás kon-
taktujte na tel.: 774 066 631 nebo na emailu: 

beruskajede@seznam.cz    
Uzávěrka dalších přihlášek je do 20.4.2016 

na výše uvedených kontaktech. 

Pozorování hnízdících sokolů v Teplických skalách
O  prodlouženém velikonočním ví-
kendu se v Teplických skalách veřej-
nosti nabízelo pozorování vzácných 
dravců na  hnízdišti na  Chrámových 
stěnách pomocí silného stativového 
dalekohledu. „Návštěvníci turistic-
kého okruhu mohli na  vlastní oči 
spatřit sokoly stěhovavé. V  současné 
době se rodiče střídají v sezení na vej-
cích. Hnízdní dutina ve skále, kterou 
si sokoli vybrali letos, není tentokrát 
přímo viditelná z turistické stezky, ale 
pozorovat bude možno dospělé so-
koly při střídání na hnízdě a ostraze 
hnízdiště,“ říká Petr Kuna, pracovník 
AOPK ČR, Správy CHKO Broumov-
sko. 
„Pokud bude pěkné počasí, budou 
pokračovat ukázky pro veřejnost 
i  o  dalších víkendech a  ve  dnech 
s  očekávanou vyšší návštěvností. 
Díky fi nanční podpoře Lesů ČR se 
podařilo, že na místě budou v těchto 
dnech kromě strážců také odborníci 

se silnou optikou. Turistům umožní 
nejen přímé pozorování ptáků, ale 
zájemce mohou seznámit s  historií 
hnízdění sokolů u nás, s jejich mimo-
řádnými schopnostmi, ale i s dalšími 
zajímavostmi místní přírody.“ dodá-
vá Petr Kuna.
Možnost pozorování divokých soko-
lů v národní přírodní rezervaci Adr-
špašsko-teplické skály se veřejnosti 
nabízí už od roku 
2012. Tehdy se 
sokolům podaři-
lo vyvést dokon-
ce čtyři mláďata 
a  návštěvníci tak 
mohli vidět i  to, 
jak se jejich mlá-
ďata učí létat, lovit 
a  trhat potravu. 
V  dalších letech 
však hnízdění 
nebylo úspěšné.  
V roce 2013 čers-

tvě vylíhnutá mláďata uhynula v dů-
sledku extrémních dešťů a  v  letech 
2014  a  2015 hnízdo s  dorůstajícími 
mláďaty vyplenili jiní predátoři.
Agentura ochrany přírody a  krajiny 
ČR zajišťuje každoročně nezbytnou 
ostrahu hnízd sokolů na Broumovsku 
a v okolí hnízdišť je třeba respektovat 
pokyny k  udržení potřebného klidu.  
 PK

 Úpravy a  modernizace obou pa-
ter oddělení budovy A  jaroměřské 
léčebny dlouhodobě nemocných 
probíhaly od  25. 2. do  23. 3. 2016 
za  omezeného provozu a  Oblastní 
nemocnici Náchod přišly na  téměř 
2,7 mil. korun. 

 „Hlavním cílem těchto úprav bylo 
zkvalitnění poskytované zdravotní 
péče na  odděleních a  celkové zvýšení 
bezpečnosti a standardu pro hospitali-
zované pacienty,“ uvádí předseda před-
stavenstva Oblastní nemocnice Náchod 
Ing. Zbyněk Chotěborský.   (red)

Modernizace LDN byla dokončena

V roce 1815 prohrává Napoleon bitvu u Waterloo. Ve stejném roce je v Ná-
chodě – Pavlišově budována kaple svatého Jana Nepomuckého – a  to ná-
kladem místních občanů. Do současného stavu ji fi nalizovaly další stavební 
úpravy v roce 1821.  Foto Mirek Brát 

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění

• fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je 
cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt

• dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
• bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme

• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s  maturitní zkouškou (do-
pravní, stavební zaměření výhodou)

• znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v plat. znění, 
vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška č. 146/2008 Sb.,  zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a  stavebním 
řádu, v plat. znění, výhodou

• praxe ve státní správě v oboru - výhodou
• řidičský průkaz sk. B   
• organizační a komunikační schopnosti 

Nabízíme

• perspektivní a zajímavou práci na plný úvazek 
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (9. pla-

tová třída)
• pracovní poměr na dobu neurčitou 
• předpokládaný nástup do zaměstnání 1.5.2016

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 

547 01 Náchod

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci pracovníka/pracovnice 

SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU, na odboru dopravy
 a silničního hospodářství, s místem výkonu práce v Náchodě

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny 

na úřední desce MěÚ Náchod nebo 

na elektronické úřední desce www.mestonachod.cz

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 21.4.2016. 

Sdružení „Živá voda“  pořádá již třetí 
ročník ekologicky zaměřené aktivity 
„Ukliďme Česko 2016“ (největší dob-
rovolnická akce v ČR – pozn. redakce). 
I vy se můžete stát  partnery a dobro-
volníky na úklid černých skládek ve vý-
znamné lokalitě přírodní rezervace 
Dubno u České Skalice v  termínu 16. 
dubna.  V  minulých období v  rámci 
jedné akce  „Ukliďme Česko“ byla pří-
roda v okolí přírodní rezervace Dubno 
zbavena  1 tuny odpadků! Podpořit 
nás můžete  propagací, osobní účastí, 
hmotným vybavením (pytle, rukavice, 
nářadí), občerstvením pro účastníky, 
nebo dle vašeho uvážení a  možností. 

Všechny podporovatele uveřejníme 
na  webu www.uklidmecesko.cz (kde 
také najdete na  přesné adrese http://
www.uklidmecesko.cz/event/11637/ 
další konkrétní informace k 16. dubnu, 
kdy akce v  rezervaci Dubno proběh-
ne), na FB Dubna a na připravovaných 
materiálech pro propagaci. I  letos za-
pojíme do této akce i regionální média.
Tradičně i letos budeme uklízet sklád-
ku za Dubenskou hájovnou a odpadky 
poházené v lese, u všech vjezdů do pří-
rodní rezervace Dubno a podél hlavní 
cesty lemující rezervaci k  Zlíčskému 
rybníku.
 Hovádek Zdenek za Živá voda o.s. 

V přírodní rezervaci Dubno se bude uklízet!

 V  Echu č.9 dne 18.března jsme vy-
hlásili soutěž o vstupenky na divadelní 
představení MONOLOGY VAGÍ-
NY, které se koná v  pondělí 11.4.2016 
od 19.00 hodin v Divadle D. Josefa Číž-
ka v Náchodě.  Čtenáři měli odpovědět 
na  otázku, která z  uvedených hereček 
v tomto představení neúčinkuje. Správ-
ná odpověď se skrývala pod písmenem 
c – Jiřina Bohdalová. Do redakce nám 

dorazilo velké množství správných 
odpovědí. Vylosovali jsme 3 výherce, 
na které budou před představením v po-
kladně divadla čekat 2 vstupenky . Jsou 
to paní Iveta Osobová z Police nad Me-
tují, paní Eva Zámečníková z  Nového 
Města nad Metují a  pan Miloš Prouza 
z Hronova.  Všem výhercům gratuluje-
me a děkujeme všem, kteří s novinami 
Echo soutěžili.  redakce

Výsledky soutěže o vstupenky 

na Monology vagíny

 Regionální informační centrum 
v  České Skalici hledá vhodný lo-
gotyp, který by optimální grafic-
kou   formou prezentoval turistické 
možnosti regionu Českoskalicka. 
Uzávěrka příjmu návrhů je 25. dub-
na. Úspěšní řešitelé nového loga se 
mohou těšit na ceny v celkové výši 
18 000,-Kč. 

Hledají logo

 Významné mezinárodní úspě-
chy českého světelného designu 
zaznamenal tuzemský výrobce sví-
tidel, společnost HALLA z Nového 
Města nad Metují. I  přesto, že se 
nejedná o mimořádně velkou spo-
lečnost, dokázala si HALLA získat 
světový věhlas a řadu významných 
ocenění, mezi nimiž nechybí ani 
nejprestižnější cena Red dot de-
sign award. Není proto překvape-
ním, že jejich svítidla nalezneme 
v  řadě projektů po  celém světě, 
například v kancelářích Googlu či 
Microsoftu, autosalonech Škoda, 
Audi, Hyundai. Řadu jejich rea-
lizací nalezneme v  Portugalsku, 
Spojených arabských emirátech či 
Severní Evropě.  (red)

Z Nového Města 

nad Metují 

do celého světa

Pracovní pozice: MECHANIK PNEUSERVISU JOPECO NÁCHOD

Počet pracovních míst: Dvě
Pracovní úvazek: Plný pracovní poměr, možná i brigáda
Pracovní poměr: Doba neurčitá se zkušební lhůtou 3 měsíce
Požadované vzdělání: Základní, zaškolení zajistíme
Nástupní mzda:  18.000,- po zkušební lhůtě mzdový růst jistý

Datum nástupu: Ihned

Požadavky: Bydliště v Náchodě nebo blízkém okolí
Praxe v oboru výhodou
Časová fl exibilita
Řidičské oprávnění sk. B

Kontakt: JOPECO spol. s r.o.
U Cihelny 1751
547 01 Náchod
Tomáš Brandejs
603 229 848
CV zasílat na: tomas.brandejs@jopeco.cz
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 SOŠ SOCIÁLNÍ – EA Náchod pořá-
dala dne 17. 3. 2016 6. Projektový den. 
Akce na pomoc Srí Lance a Iráku se ko-
nala v budově školy.  Od 10 hodin zde 
paralelně probíhaly přednášky PMD 
v podání národního ředitele PMD v ČR 
Mgr.  Leoše Halbrštáta a  kameramana 
Martina Rýznara. Formou těchto před-

nášek se žáci dozvěděli o životě na Srí 
Lance. Eliáš Molnár žákům zprostřed-
koval informace o pomoci DIAKONIE 
ČCE v Iráku. 
 Po  přestávce, která byla vyhraze-
na na  nákup misijních koláčků, stu-
dentských výrobků a  materiálů PMD 
a fairtradových dobrot, následoval stu-

dentský program. Letos se studentům 
program opravdu vydařil! Předvedli 
působivé ukázky iráckého tance a tance 
ze Srí Lanky. Nechyběly ani prezentace 
v  angličtině.  Po  zamyšlení spirituála 
Marka Bárty zazněla hymna PMD Po-
šli mě, půjdu já. Tuto píseň zazpívali 
všichni studenti společně. 
 Na  závěr celého dne nikdo ze stu-
dentů asi jen tak nezapomene, neboť 
prvnímu ročníku se podařilo roztančit 
celou tělocvičnu, kterou kolovalo veliké 
srdce a všude zněla dojemná píseň We 
are the World! 
  Po  celý týden také probíhala pro-
dejní výstava studentských výrobků 
a materiálů PMD v knihovně i s dopro-
vodným programem pro děti. Výtěžek 
z celého týdne i z prodeje perníkových 
srdíček k  Valentýnu a  ze zářijového 
pohádkového lesa Putování do  oblak 
bude prostřednictvím PMD a DIAKO-
NIE doručen těm nejpotřebnějším ze 
Srí Lanky a Iráku.

Akce na pomoc Srí Lance a Iráku
 Dne 19.3.2016 se na  náchodském 
bazénu konal již 28. ročník závodu 
Modrá stuha města Náchoda. Závo-
du se účastnilo 205 závodníků z  21 
klubů z celé České republiky i z Pol-

ska. Závody zahájil svým proslovem 
starosta města Náchod pan Jan Birke, 
který závodníky přivítal a popřál jim 
rychlou vodu (a  tak se i  stalo).A ná-
chodským plavcům se opět v  domá-
cím bazénu dařilo. Nejúspěšnějším 
z nich byl Pavel Janeček, který nenašel 
v žádné ze svých disciplín přemožite-
le a suverénně vyhrál 100 M, 50P, 200 
PZ, 200P, 100VZ a 100Z. Získal také 
pohár pro vítěze prsařského dvojbo-
je.    I ostatním náchodským plavcům 
pak patří dík za výkony a osobní re-
kordy. I díky nim obsadil oddíl Delfín 
Náchod v boji o Pohár starosty města 
Náchod 2. místo, když za  vítězným 
oddílem TJ Lokomotiva Trutnov jsme 
zaostali jen o 34 bodů. Na třetím mís-
tě se pak umístil oddíl ASK Blansko.
 (jer) redakčně kráceno

„Rychlá voda pro náchodský Delfín“

Poprvé v historii dvě družstva TJ Náchod v nejvyšší oblastní soutěži stolního tenisu! 
Na snímku družstvo TJ Náchod „C“, které díky stabilním výkonům všech členů 
týmu zvítězilo v oblastním přeboru a postoupilo tak do OP I.třídy (zleva Lída Baš-
tářová, Dušan Hoferka, Láďa Ptáček, Martin Solovic, Krasimir Cvetanov, Jan Rojt)

Požadujeme:

• vzdělání střední odborné (vyučen)
• fl exibilitu, spolehlivost, manuální zručnost, 

samostatnost

Nabízíme:

• práce na hlavní pracovní poměr
• odpovídající fi nanční ohodnocení 
• týden dovolené navíc, příspěvek 

na závodní stravování
• nástup dle dohody

Zájemci o práci zasílejte životopisy na emailovou adresu:

pavla.valaskova@rubena.cgs.cz nebo přineste osobně 
do sídla fi rmy Sico Rubena s.r.o., Náchodská 449, 549 32 Velké Poříčí

SPOJOVÁNÍ SILIKONOVÝCH 

PROFILŮ A LISOVÁNÍ NA VSTŘIKOLISECH

Firma Sico Rubena s.r.o.,
ve Velkém Poříčí hledá zaměstnance 
do třísměnného provozu na pozici:

Jako první z památek „kulturního dě-
dictví“ Červeného Kostelce letos při-
šel na řadu pomník u Čermáku. Při-
pomíná Čeňka Šulce (nar. 23. 4. 1901 
v Úpici), který byl zastřelen na konci 
2. světové války na barikádě postavené 
v Náchodské ulici dne 6. 5. 1945 zbra-
ní ustupující německé armády. Pocho-
ván je na místním hřbitově.  (red)

Pokračují v opravě 

památek kulturního 

dědictví 

U  rybníku Čermák na  Červeno-
kostelecku se opět objevily do-
časné zábrany, které mají chránit 
migrující obojživelníky – žáby 
před koly automobilů. Jedná se 
o přibližně 30 centimetrů vysoké 
pruhy z plastu. Možná jste nevě-
děli, že kromě dočasných žabích 
zábran existuje i  jejich trvalá 
„plechová“ varianta. Velmi dlou-
hý  úsek   s  trvalými zábranami  
je například v okolí silnice u Lab-
ské přehrady  - Špindlerův Mlýn. 
 Foto ECHO

 V  roce 2014 Jiráskovo gymnázium 
v Náchodě obdrželo grant z prostředků 
EU na  vzdělávání pedagogických pra-
covníků. Členové pedagogického sboru 
mají možnost se zúčastnit odborného 
vzdělávacího kurzu v zahraničí. Jakožto 
učitel anglického a francouzského jazyka 
jsem si vybral první dvoutýdenní kurz 
v hlavním městě Irska, v Dublinu.  Dru-
hý kurz byl individuální a šitý na míru 
mým potřebám.  Díky těmto lekcím 
a velmi zkušenému lektorovi jsem získal 
mnoho literárních úryvků, které jsem 
úspěšně aplikoval ve svých hodinách an-
glického jazyka. Druhý kurz jsem absol-
voval v srdci britské kultury, v Londýně. 
Jednalo se opět o dvoutýdenní intenziv-
ní kurz, tentokrát zaměřený na historii, 
kulturu a  současné trendy anglického 
jazyka. Tento kurz mi byl prospěšný 
zejména po  metodické stránce, neboť 
výuka zde probíhala velice interaktivně 

a ve velké míře se využívalo dotykových 
tabulí a  projektorů. Co se týče dalšího 
vzdělávání ve  francouzském jazyce, če-
kají mě ještě dva dvoutýdenní kurzy 
ve Francii. Nemohu se dočkat možnosti 
porovnání metodiky svých francouz-

ských kolegů s  výukovými metodami 
praktikovanými u  nás. Doufám, že to 
bude přínosné pro obě strany.
 Mgr. Lukáš Zapadlo
  (redakčně kráceno)

Cizí jazyky s Erasmem+

Proč se výše popisovaný program  
jmenuje Erasmus? Název progra-
mu byl odvozen od jména reneza-
nčního nizozemského učence  15. 
a  16. století  Erasma Rotterdam-
ského (vyjadřuje ovšem i zkratku 
složenou z písmen sousloví Euro-
pean Community Action Scheme 
for the Mobility of University Stu-
dents.) Erasmus Rotterdamský byl 
uznávanou a vzdělanou osobnos-
tí. Studoval na  pařížské Sorboně, 
sám později působil   například 
na univerzitě ve švýcarské Basileji. 
(obrázek via fl ickr)

Domov hledají

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

2. KARLIČKA - asi 3letá fenečka, kterou 
její majitelé nechali uvázanou u plotu útul-
ku. Karlička ale netruchlí, jen je z počátku 
trošku bázlivá. Ale po  chvilce se osmělí 
a pak by se nechala udrbat a uhladit. 

1. BADY - 10letý rotvajler, kterému tra-
gicky zemřel páníček. Z počátku trochu 
nedůvěřivý, ale jinak je hodný a přátel-
ský, a má rád aportování. S fenkami se 
snáší, ale na psí kluky si dovoluje. 

3. BOBI - 2letý pejsek (ovčák na krátkých 
nožičkách:-), který si prošel peklem - uvá-
zán na krátkém řetězu, kopání a mlácení 
- to byl jeho život. Z tohoto důvodu je 
občas k lidem nedůvěřivý a musí se s ním 
zacházet opatrněji. Jinak je to vděčný pes, 
milující procházky. Není vhodný k dětem 
a jiným psům. Skvěle by se hodil na zahra-
du, kterou by bez problémů ohlídal.

Česko má novou královnu krásy. 
Stala se jí Andrea Bezděková (21) 
z  Náchoda. Z  deseti fi nalistek ji 
vybrala porota, diváci volili druhé 
a  třetí místo. Andrea Bezděková, 
která  bude Českou republiku re-
prezentovat v mezinárodní soutěži 
Miss Universe, studuje na Fakultě 
tělesné výchovy a sportu Univerzi-
ty Karlovy. Má ráda zimní sporty, 
tenis, věnuje se tanci a  roztleská-
vání. Noviny ECHO se připojují 
ke gratulantům!  
 Foto (archiv)

Foto: KKarolína Kubcová
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PNEUSERVISY
JOPECO

Ceny přezutí již od 348,-
Pneu již od 699,-

Kupte si pneumatiky                   a získejte ZDARMA 
dvouletou záruku na neopravitelné poškození pneu.

www.jopeco.cz

PNEUGARANCE

AUTOSERVIS/PNEUSERVIS
Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797
Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–16.30
So 8.00–12.00

PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169
Tel.: 491 523 654
Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–16.00
So 8.00–12.00

 V  sobotu, dne 19.3.2016 proběhlo 
sportovní dopoledne  pod záštitou Te-
nisového klubu Náchod. Na kurtech se 
setkali naši malí tenisté, kteří předvedli, 
co se za půl roku tenisových a kondič-
ních tréninků naučili. Byl to jejich první 
turnaj.
 Nejmladší svěřenci TK Náchod, to 
neměli vůbec jednoduché. Přišlo je totiž 
povzbudit mnoho rodinných přísluš-
níků. A  jelikož se všichni malí tenisté 
na turnaj těšili, tréma a obava z prohry 
byla znát při každém špatně odehraném 
úderu.
 Naštěstí však těch pěkných teniso-
vých výměn bylo vidět podstatně více 
a  proto i  radosti na  kurtech nebylo 
zrovna málo. Ať už vidno na  tvářích 
samotných hráčů, tak na tvářích jejich 
právem hrdých rodičů. V  neposlední 
řadě pak byla vidět velká spokojenost 
s  výkony malých sportovců na  výrazu 
jejich trenérů, kteří se jim tak fantas-
ticky po  celou dobu přípravy věnovali 
a zaslouží si obrovský dík.
 Hrálo se v  přetlakové hale, v  areálu 
TK Náchod. Turnaj však neprobíhal 
tak, jak jsou sportovci v jiných klubech 

zvyklí. Trenéři dětí a tenisové mládeže 
v Náchodě si velmi potrpí na dodržo-
vání fair play, tenisové kultury, a kromě 
dovedností s raketou i tenisových zna-
lostí. Proto byly pauzy mezi jednotli-
vými zápasy vyplněny vědomostními 
a míčovými hrami, dokonce ve spojení 
s procvičením tenisové angličtiny.
 Tento den, kdy rodiče s  dětmi pro-
žívali na kurtech v Náchodě své první 

společné sportovní úspěchy i  neúspě-
chy, bude mít své pokračování. Již nyní 
totiž z řad malých tenistů zní přání, aby 
byl turnaj zopakován.
Na závěr bychom rádi poděkovali touto 
cestou hlavnímu sponzorovi Lukáši Su-
chému a jeho vzdělávací agentuře WSU 
(www.wsu.cz), který pro všechny účast-
níky zajistil drobné dárky a  sladkosti 
i odměny pro hlavní vítěze.

TENIS NÁS BAVÍ

Foto zleva: Dominik Šustr – 2.místo, Martin Brandejs – 1.místo a Karolína 
Kumpoštová – 3.místo

DEN  D

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: Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotékyNebankovní hypotéky

- Oproti zástavě nemovitosti- Oproti zástavě nemovitosti

- Bez dokládání příjmů - Bez dokládání příjmů 

a nahlížení do registrůa nahlížení do registrů

- Až do 3mil. Kč- Až do 3mil. Kč

- Vyplacení exekucí- Vyplacení exekucí

Srdečně Vás 

zveme na Den 

otevřených dveří  
v Mateřské škole,  

Náchod, 
Březinova 669, 

který se uskuteční 
14. 4. 2016 od 14.00  

do 17.00 hodin.

Hledají domov

Dvouletý Míša, je přítulný, komuni-
kativní, potřebuje přítomnost lidí, sa-
motnému na zahradě by bylo smutno. 
Kastrovaný Ostatní kočky prohání.

Mišin, pětiletý kastrovaný kocourek, 
mazel, ale na novou rodinu si bude 
muset nějaký čas zvykat, je kastro-
vaný

Dvouletá Rozárka, drobnější, 
mazlivá, bezproblémová, očkovaná 
a kastrovaná.

Šonovské depozitum,
 z.s., Hana Burdová

Šonov u Nového Města nad 
Metují 173, 

549 08 Provodov – Šonov
Tel.: 777 988 034

Pozvánka na
Den otevřených dveří

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Přijme na pozici:
TRUHLÁŘ

Požadujeme: samostatnost, manuální zručnost, 
spolehlivost, technická  zdatnost, aktivní přístup 
k práci, praxe na podobné pozici

POMOCNÝ TRUHLÁŘ / BRUSIČ

Požadujeme: spolehlivost, technická  zdatnost, 
aktivní přístup k práci

MONTÁŽNÍK TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Požadujeme: samostatnost, manuální zručnost, 
spolehlivost, technická  zdatnost, aktivní přístup 
k práci, praxe na podobné pozici vítaná

Nabízíme: Práci ve stabilní a rozvíjející  fi rmě, 
práci s atraktivními zakázky z masivu, práci na 
dobu určitou, po zapracování HPP

Kontakt: Truhlářství Urban, s.r.o.,
Lidická 502, 55203 Česká Skalice
Email: truhlarstvi.urban@email.cz
Tel.č. 730 170 281
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* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životní-
ho partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.:736 768 114

* Pronajmu garsoniéru s lodžií v No-
vém Městě n. Met. Dům zateplen, nová 
okna. Kauce nutná. Volný ihned. Tel.: 
604 532 387
* Solventní pár hledá pronájem bytu 
1+1 popř.1+kk v  lokalitě Náchod, 
Hronov nebo Nové Město nad Metují, 
cena vč. poplatků do 6500 Kč měsíčně 
+ vratná kauce, podmínkou je balkon 
u bytu. Nemáme děti ani zvířata. Tel. 
734 112 752
* Prodám 3+1 v OV v Náchodě na Pl-
hově 84 m2 po  celkové rekonstrukci 
za cenu 1639000,-Kč, tel. 721 997 243, 
RK nevolat
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v Jungmannově ulici. Nové rozvody 
el., vody, odpadu, nové omítky, okna, 
podlahy, koupelna 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 rozvody 
el., vody, odpadu, nové omítky, okna, 
podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu 
37 m2. Tel. 774  311  404 , RK nevolat. 
Cena: 690 000,- Kč
* Pronajmu prostorný byt 2+1 po cel-
kové rekonstrukci ve 2. patře zděného 
domu v  Náchodě. Volný od  poloviny 
května. Tel. 725 557 030
* Pronajmu 1+1 v  NA  - Plhov. TEL.: 
737 411 933
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v Jungmannově ulici. Nové rozvody 
el., vody, odpadu, nové omítky, okna, 
podlahy, koupelna a WC. Výměra 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 Me-
tují 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 ulici. 
Před rekonstrukcí. Výměra bytu 65 m2.
* Pronajmu byt v  Náchodě na  síd-
lišti u  horní nemocnice 38 m2, 1+kk 
jedné pracující osobě. 777  021  798 
Tel. 777  602  884 , RK nevolat. Cena: 
850 000,- Kč
* Pronajmu zděný byt 2+kk ve  Vel-
kém Poříčí. Po rekonstrukci - plastová 
okna, ústřední vytápění, nová koupel-
na, nová kuchyň. Výměra bytu 32 m2. 
Tel. 777  602  884 , RK nevolat Cena: 
4 500,- Kč/měs.+ sl.
* Pronajmu byt v  Náchodě na  sídli-
šti u  nemocnice 1+ kk, 40 m2. Volný 
od  1.5.2016, celk. náklady 5.000 Kč. 
Kauce. Tel. 604 437 128
* Prodám byt 3+1 v  OV v  Náchodě 
na Pražské ulici, výměra bytu 64 m2 + 
balkon 8 m2. Nízké náklady na bydlení. 
Volat po 16.hodině na 604 178 658 RK 
NEVOLAT!
* Hledám ke  koupi menší byt nebo 
rodinný dům v okrese Náchod. Děkuji 
za nabídky. Tel. 606 281 285
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově, část.
vybavený, volný od  dubna, nájem 
6000,-Kč vč.energií. TEL.: 736 768 620
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky pro-
sím na tel. 775 777 073
* Sháním ke koupi byt 2+1, 3+1 v Ná-
chodě. Možno i rodinný dům. Tel.739 
965 494
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na  tel. 
774 777 073

* 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 2 ks nové péřové deky, sy-
pek růžový za  1500 Kč a  1 ks starší 
peřina za  300 Kč., kompletní jídelní 
souprava, bílá se zlatým proužkem 
(talíře, tácy, mísy atd.) za 2000 Kč. Tel. 
732 889 575
* Prodám kombinovaný zemědělský 
stroj - obraceč a  shrnovač píce. Tel. 
722 605 734
* Prodám zimní PNEU BARUM Po-
laris 2, 14 palcové, 3 zimy jeté, cena 
2000 Kč a  lehký dvoudílný hliníkový 
žebřík, délka 5,4 m. Cena 1.950,- Tel. 
604 438 378
* Prodám pásovou pilu tovární vý-
roby - litinovou, průměr kola 80 cm, 
naklápěcí stůl. Tel. 604 437 128
* Prodám novou postel smrk masiv 
+ noční stolek, postel je včetně roštu 
ale bez matrace. Rozměr pro matraci 
200x 90. Tel. 604 437 128
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.: 777 690 390
* Prodám palivové dříví - syrové (olše).
Černčice a okolí. TEL.: 776 327 208

* 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, hračky, 
obrazy, porcelán, vše staré. V přípa-
dě zájmu vyklidím Vaši nemovitost. 
Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoa-
paráty, vyznamenání, mince a ban-
kovky, 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 
nábytek, hudební nástroje, hodi-
ny, hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto 
díly, atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, 
známky, plakáty, aj.papírový materi-
ál, bankovky, mince, LP desky, 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

* Hledám pečlivou, časově fle-
xibilní paní na  výpomoc s  úkli-
dem z  Vrchovin nebo Nového 
Města nad Metují na  několik ho-
din týdně, nepravidelně. TEL.: 
777 754 748

* Hledám paní na úklid - každou ne-
děli od 10 do 13 hodin. Vysokov u Ná-
choda. TEL.: 734 822 633
* Výměna autogenu (kyslík, acetylen). 
TEL.:777 590 755

* 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 zařízené 
a připravené k okamžitému nastěhová-
ní. 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
* Prodáme družstevní byt 1+1 v  Ja-
roměři, Josefa Šímy 778, 8. podlaží, 
celková výměra 31,88 m2. Cena Kč 450 
tisíc. Kontakt: 733 131 189.

* Prodám činžovní dům v  Trutnově, 
Jiráskovo náměstí. TEL.: 608 328 900
* Prodám dům se zařízenou stylovou 
restauraci v Červeném Kostelci k by-
dlení i  podnikání. Dva byty: 1x2+kk 
a  1x3+kk+zahrada a  terasa. Dvě gar-
sonky a  stání pro 2 auta.Zn. Rodinný 
podnik. T: 603 425 495
* Pronajmu garáž v centru Náchoda. 
Cena 1000,- Kč/měs. Tel.: 737 407 528
* Sháním na Náchodsku domek nebo 
byt 3 + 1, možno též trvale obyvatelnou 
chalupu. Tel.:608 245 634
* Prodám RD v rekonstrukci v Náchodě, 
klidné, slunné místo s  krásným výhle-
dem, zahrada 900 m2. TEL.: 776 554 431

* Prodám 7 ha zemědělské půdy 
u České Skalice. Tel. 777 58 50 42
* Prodám stavební pozemek s  proté-
kajícím potokem, možnost zhotove-
ní rybníku, 2500 m2 na  okraji obce 
Dolní Radechová. Asfaltová cesta 
až na  pozemek. Cena 990  000,-Kč. 
TEL.:608 66 77 30
* Sháním chatu, chalupu, domek 
v okolí Náchoda do 20 km na všechny 
směry, nabídněte na tel. 774 777 072

* PRONAJMU KANCELÁŘ V TRUT-
NOVĚ NA KRAKONOŠOVĚ NÁMĚS-
TÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ ADRESA NÁ-
JEMNÉ 3.200,-Kč ; INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výtahem, 
WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 
28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cviče-
ní, � tcentrum a  jiné služby. Prostory 
se nachází na Kamenici v Náchodě v I.
patře se samostatným vchodem. Inves-
tice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.: 777 152 750 v pracovní dny

* Prodám kamna Petry, béžové bar-
vy s prosklenými dvířky, používaná 3 
roky +1 ocelová roura a 2 kolena, cena 
2900 kč. Tel. 774 916 444
* PRODÁM MAGNETOTERAPII 
BIOMAG LUMINA PERFEKT-
NÍ STAV MÁLO POUŽÍVANÝ 
PC 50.000 Kč NYNÍ PRODÁM 
ZA 25.000 Kč. TEL. 606 606 624
* Prodám lipové dřevo. TEL.: 
608 328 900

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

KOUPÍM

* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovi-
tost, chalupu, dům, byt, garáž, kůl-
nu, sklep, hospodářské stavení atd. 
Nemovitost tím připravíme kompletně 
k  prodeji či rekonstrukci.Individuální 
přístup ke  každému zákazníkovi vždy 
až na místě Tel.: 777 200 126

* Prodám ŠKODA Felicie combi, taž-
né zařízení, platná STK, EKO daň 
nezaplacena. Cena 20 tis.Kč TEL.: 
606 745 986

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

PRODÁM

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

RŮZNÉ

NÁCHODSKO
776 353 038

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.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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.

Stěhování a přeprava 
nákladů po celé ČR 

i zahraničí 
více info na tel. 775 047 538

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

TEL.: 722 907 510 

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 

HRAČKY

BRUDER
CELÝ SORTIMENT + NÁHRADNÍ DÍLY

Č. KOSTELEC KŘIŽOVATKA 
UL. ZEMĚDĚLSKÁ A 17. LISTOPADU

TEL. 736 603 169

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

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

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 domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

Hledáme POKRÝVAČE
Spolehlivost, řid. průkaz,

 praxe PODMÍNKOU
TEL.: 776 730 253

PŘIJMU TRUHLÁŘE
 do malého kolektivu pro 

zakázkovou výrobu nábytku
na Náchodsku. 

Tel. 604 437 128

Čištění zámkové dlažby
q čištění zámkové dlažby
q betonových ploch
q dlaždic
q soklů
q kamenných a betonových plotů
q plotových podezdívek a fasád

cena od 35 Kč za 1m2

www.cistenidlazby.eu
tel: 732 274 746

Menší výrobní textilní fi rma 
přijme pracovnici na pozici

KONSTRUKTÉRKA STŘIHŮ
Nejlépe absolventku textilní

školy, zkušenosti z praxe výhodou.
Telefon 777 737 122, 777 737 124

Erotické masáže ... 
Česká Skalice. 

Tel. 776 626 975

Erotické masáže ... 
Česká Skalice. 

Tel. 776 626 975

Erotické masáže ... 
Česká Skalice. 

Tel. 776 626 975

Erotické masáže ... 
Česká Skalice. 

Tel. 776 626 975

Erotické masáže ... Erotické masáže ... Erotické masáže ... Erotické masáže ... Erotické masáže ... Erotické masáže ... Erotické masáže ... Erotické masáže ... Erotické masáže ... Erotické masáže ... 
Česká Skalice. Česká Skalice. Česká Skalice. Česká Skalice. Česká Skalice. Česká Skalice. Česká Skalice. Česká Skalice. Česká Skalice. Česká Skalice. 

Tel. 776 626 975Tel. 776 626 975Tel. 776 626 975Tel. 776 626 975Tel. 776 626 975Tel. 776 626 975Tel. 776 626 975Tel. 776 626 975Tel. 776 626 975Tel. 776 626 975

Erotické masáže ... 
Česká Skalice. 

Tel. 776 626 975

Menší výrobní textilní fi rma přijme 
pracovnici na pozici

TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ 
PŘÍPRAVA VÝROBY.

(zpracování objednávek, digitalizace atp.)

 Nejlépe absolventku textilní
školy, praxe výhodou. 

Telefon 777 737 122, 777 737 124

NEBYTOVÉ PROSTORY
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Borsovo 
energetické
okénko 123.

Vážení a milí čtenáři,
jako každý rok touto dobou Vám přes 
naše pobočky spouštíme náš pravidel-
ný zákaznický servis.
 Letos bude o to zajímavější, že díky 
výraznému snížení cen plynu na světo-
vých trzích a výrazně lepším nákupům 
v druhé polovině minulého roku dojde 
i k dalšímu snížení ceny pro všechny, 
kteří mají na rok 2016 podepsaný ce-
nový dodatek ke smlouvě, tak jak jsme 
slíbili. Tím zároveň dostáváme svému 
krédu, které vůči našim zákazníkům 
ctíme – FÉROVOST A  OTEVŘE-
NOST.
 V rámci servisu bude pro Vás při-
praven dotazník, který nám umožní 
další zlepšování našich služeb přes 
naše „kamenné“ pobočky, které Vám 
zaručují STABILITU férového ob-
chodního vztahu a  zároveň Vám po-
můžeme se zorientovat i v novinkách 
na energetickém trhu a to tak, aby jste 
stabilně mohli snižovat své náklady 
za energie.
 Naši vyškolení zaměstnanci na po-
bočkách Vás budou postupně zvát 
na  schůzky, případně si s  Vámi do-
mluví termín schůzky u Vás, abychom 
kompletní servis / snížení cen / stihli 
k 30.6. tohoto roku.
 Pokud by v  příštím roce a  během 
druhé poloviny tohoto roku došlo 
k dalšímu snížení průměrných nákup-
ních cen, tak se zachováme stejně jako 
teď –   férově Vám opět snížíme ceny 
za energie.
 Dále Vás ještě chci upozornit na je-
den „nešvar“, který se v poslední době 

objevuje. Poradenské organizace Terra 
Group Investment a  Optimal Energy 
Vám čtenářům dávají podepisovat„-
přihlášky k  výběrovému řízení“, které 
mnoho z Vás určitě považuje za jakési 
nezávazné dokumenty, ale POZOR, 
jedná se o klasické smlouvy, které jsou 
pod všelijakými sankcemi. Dříve než 
takovouto smlouvu podepíšete, radši se 
přijďte k nám na pobočky poradit……

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: Vedoucí regionu: 
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 

ZAHRADNÍK
Technické služby Náchod s.r.o.

Přijmeme pracovníka na pozici
 „ZAHRADNÍK“ 

na plný úvazek v jednosměnném provozu. 

Požadujeme vzdělání v oboru, fyzickou zdatnost, � exibilitu, samostatnost, 
řid. průkaz sk. B,T praxe v oboru a zkušenosti s údržbou veřejné zeleně. 

Nabízíme stálou pracovní příležitost, PP na dobu určitou – možnost 
prodloužení, po zapracování navýšení mzdového výměru,

 odborná školení a příspěvek na stravování. 

Kont. osoba – Chvátalová Denisa, 
tel. + 420 491 401 982, email: chvatalova@tsnachod.cz

Nástup možný
 dle dohody.

(pi)

RUBENA a. s. přijme zaměstnance na pozici:

VÝVOJOVÝ TECHNOLOG / TECHNOLOŽKA
(Strojní inženýři ve výzkumu a vývoji)

Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti
• odpovídající fi nanční ohodnocení
• možnost profesního růstu
• osobní účast na atraktivním segmentu světového trhu
• spolupráci se zahraničními partnery
• nástup možný ihned 
• místo výkonu práce Náchod
• závodní stravování  
• týden dovolené navíc

Požadujeme:
• vzdělání VŠ technického směru, nejlépe strojní 
• aktivní znalost AJ nebo NJ, znalost dalšího jazyka výhodou
• řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič
• uživatelskou znalost MS Offi  ce a AutoCad
• schopnost technického myšlení a interpretace
• ochotu cestovat mimo ČR
• dobré komunikační schopnosti
• schopnost týmové práce

KONTAKT PRO ZASLÁNÍ ŽIVOTOPISU:
jana.kobrova@rubena.cgs.cz, radka.balcarova@rubena.cgs.cz

tel.: 736 746 678, 491 447 202, 491 447 206
RUBENA a. s., Českých bratří 338, 547 36 Náchod

 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

Aplikace šetří  
podnikatelům peníze a čas
Význam nových technologií roste s  tím, 
jak se vyvíjí česká legislativa. Aplikace na 
míru mohou podnikatelům významně 
usnadnit práci.
„Jsem majitelkou rodinné restaurace a od 
ledna i spolumajitelkou penzionu. Abych 
zvládla nové povinnosti, potřebovala jsem 
práci v restauraci co nejvíc zautomatizovat. 
Hledala jsem řešení, které by mi umožnilo 
vést si přehled o  tržbách, a  také jsem 
chtěla zavést platby kartou. Ze současné 
nabídky byla ePokadna od Vodafonu 
jasná volba. Zvládá vše, co potřebuji, 
a  je velmi jednoduchá na ovládání,“ říká 
čtyřiatřicetiletá paní Radka.
Vodafone ePokladna umožňuje evidovat 
data o  tržbách, vystavovat elektronické 
účtenky i sledovat pohyb zásob na skladě. 
Aplikace je uzpůsobena k  přijímání 
stravenek a je možné k ní připojit mobilní 
platební terminál a  kapesní tiskárnu. 
Navíc je schopná objednávky evidovat 
pod jednotlivými stoly v restauraci.
„Vybrala jsem si verzi ePokladna Komplet 
pro restauraci a  verzi Standard pro 
penzion. Obě mě přijdou na 720 korun 
měsíčně. Chytrý telefon i  tablet už jsem 
měla, dokoupila jsem jen mobilní tiskárnu 
na účtenky a pronajala si u banky terminál 
pro bezhotovostní platby,“ vysvětluje 
podnikatelka.
A  výsledek? „Práce v  restauraci se 
zjednodušila, neztrácíme čas luštěním 
papírových účtenek a  počítáním 
skladových zásob. Zbývá mi víc času 
na penzion. Populární jsou platby 
kartou. Zákazník nemusí hlídat 
hotovost v  peněžence a  víc utrácí. Mile 
mě překvapilo, že díky aplikaci jsem 
v  podstatě připravená k  přechodu na 
elektronickou evidenci tržeb,“ dodává.

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” 
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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

(Průkaz energetické
 náročnosti budovy)

- rodinný dům 5999 Kč vč. DPH
- bytový dům od 8999 Kč vč. DPH
Měření provádí ing. Jan Kosek, re-
gionální technik, Nové Město nad 
Metují. Do 50 km neúčtuji dopravu. 
Garance zaslání průkazu do 14 dnů 
od obdržení objednávky.

Tel. 603 97 87 21
E-mail: energostitek@seznam.cz

Energetický štítek

 V klášteře v Broumově se 1. květ-
na od  18 hodin uskuteční bene� ční 
koncert Pavla Šporcla. Známý hous-
lový virtuos zahraje v  tamním sále 
Dřevník. 

Šporclova bene� ce

 je název besedy o cestě kolem světa 
na  jízdním kole. Vyprávět bude ces-
tovatel Jaroslav Šnek Král. Místem 
konání besedy je sál Obecního domu 
ve Velkém Poříčí 23. dubna 2016 v 18 
hodin.  

Země je kulatá

V  Galerii výtvarného umění v  Ná-
chodě je až do 1. května (v kabinetu 
kresby, gra� ky a fotogra� e) ke zhléd-
nutí výstava prací výtvarnice Zuzany 
Růžičkové s názvem Něco mezi hou-
bou a  tulipánem. Otevřeno denně 
mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Vý-
stava je součástí cyklu Umělci do čty-
řiceti let. 

Pozvánka 
na výstavu

Bezpečná půjčka 
- až domů.

Pro zaměstnané, ženy 
na MD,důchodce a OSVČ.

Náchod.
Tel. 722 732 992

VODA CZ s.r.o. 
Provozovna: Hořenice 45, 551 01 Jaroměř

Vypisuje výběrové řízení na pozici : 
SKLADNÍK
• praxe ve skladu 
• řidičské oprávnění pro VZV a praxe výhodou 
• spolehlivost, samostatnost, pečlivost, pozitivní myšlení 
• technicky založený typ, znalost skladového hospodářství 
• řidičské oprávnění sk. B

Životopisy zasílejte na adresu: jakoubkova@vodacz.com

ÚDRŽBÁŘ:
• Technické zajištění chodu budovy, údržba areálu.
• Řidičské oprávnění skupiny B
• Spolehlivost, samostatnost, manuální zručnost
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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

Zbavte se nejen bolesti zad a hlavy pomocí refl exní terapie.

 odblokování krční páteře odblokování lopatek

 odblokování SI skloubení odblokování žeber
 

Dejte šanci své páteři!

REFLEXNÍ TERAPIEREFLEXNÍ TERAPIE  
 ...štěstí máte ve svých rukou, zdraví ve svých nohou...

www.dlouhezdravi.cz
možnost zakoupení dárkových poukazů

604 138 247

v Náchodě

pro objednání volejte: 

inzerat_ECHO_105x80_COLOR.indd   1 24. 3. 2016   12:00:56

REFERENT NÁKUPU 

Saviotechnics s.r.o. 
Červený Kostelec, Lhota 261

Co u nás budete dělat?:
• přímá spolupráce s  manažerem nákupu, 

spolupráce s výrobou a vývojovým oddě-
lením

• zadávání veřejných zakázek a  provádění 
strategických nákupních aktivit jako je 
lokalizace komponentů a nové projekty

• nutná alespoň minimální zkušenost s vý-
běrem vhodných dodavatelů, jakož i zna-
lost základních kritérií pro hodnocení no-
vých potenciálních dodavatelů v souladu 
s cíli fi rmy

• řízení nákladů a sledování vývoje na trhu, 
zpracování získaných dat 

• každodenní kontakt s  dodavateli v  ČR 
a v zahraničí, hlavně v Itálii

• vyřizování poptávek a nabídek
• vystavování objednávek v ERP systému
• správa kmenových dat v ERP systému
• zajišťování potřebné dokumentace
 
Požadujeme:
• SŠ technického zaměření
• pracovní zkušenosti v textilním nebo au-

tomobilovém průmyslu výhodou 
• znalost anglického jazyka nutná, italský 

jazyk výhodou
• min. 3 roky praxe
• zájem o novinky a trendy v oboru
• výborná znalost MS Offi  ce
• velmi dobré komunikační dovednosti
• příjemné a  profesionální vystupování, 

pečlivost a samostatnost
• pracovní nasazení a  chuť se učit novým 

věcem
• ŘP sk. B - aktivní řidič
 
Nabízíme:
• zajímavou práci v rámci mezinárodní spo-

lečnosti
• dlouhodobý rozvoj a vzdělávací programy
• dovolená navíc
• výhodné platové ohodnocení

Tel.: 499 451 614Novoměstská fi lharmonie  (NoFi) 
slavila velký úspěch  v Itálii na soutěž-
ním festivalu „Musica Festa Florence 

2016“. Zde vystupovala na  několika 
koncertech a  zúčastnila se meziná-
rodní soutěže, kde získala nejen 1. 

Novoměstská fi lharmonie ve Florencii

místo a  zlatou medaili v  kategorii 
symfonických orchestrů, ale i  titul 
Absolutního vítěze festivalu! Krás-
ným překvapením navíc byla cena 
poroty za  Mimořádný hudební vý-
kon v orchestrálních sólech, kterou si 
odnesl trumpetista NoFi Jan Halda. 
Ještě před tím, než vyrazila na  sou-
těžní festival do  Florencie, vyzkou-
šela si svůj program při veřejné ge-
nerální zkoušce na  zámku v  Novém 
Městě nad Metují. Sluší se při této 
příležitosti poděkovat rodině Bartoň-
-Dobenín i správě zámku za laskavou 
pomoc a podporu při poskytnutí zá-
zemí. www.nofi .cz

JSTE SYMPATICKÁ, VESELÁ, OD-
VÁŽNÁ, MÁTE SMYSL PRO HU-
MOR, JSTE PROSTĚ TA NEJ?
Chcete vyhrát zájezd dle vlastního 
výběru a další atraktivní ceny?
PRÁVĚ PRO VÁS JE TU SOUTĚŽ 
O NEJ SESTŘIČKU ROKU 2016!
 Letošní ročník Batist Nej sestřičky 
byl vyhlášen netradičním způsobem - 
divadelním představením Manželské 

štěstí v  Divadle na  Perštýně. Na  za-
čátku promluvil generální ředitel BA-
TIST Medical, a.s. Ing.  Tomáš Mert-
lík, MBA a  ředitel Královéhradecké 
lékárny Jaroslav Nádvorník. „Oceňu-
jeme především práci zdravotní sest-
řičky, která je velmi důležitá v nemoc-
nicích,“ dodali oba shodně.
 Poté vystoupili ti, kteří přijali zášti-
tu nad celou akcí: místopředsedkyně 

zdravotnického výboru Poslanecké 
sněmovny Mgr. Soňa Marková, hlav-
ní sestra z  Ministerstva zdravotnic-
tví Mgr.  Alice Strnadová, náměstek 
ministra zdravotnictví pro zdravotní 
pojištění MUDr.  Tom Phillip, prezi-
dentka České asociace sester Martina 
Šochmanová, Krajská radní pro zdra-
votnictví Královéhradeckého kraje 
Jana Třešňáková.
 Došlo i  k  předání daru do  rukou 
ředitele Hospice Anežky České Miro-
slava Wajsara, který z rukou generál-
ního ředitele Tomáše Mertlíka přijal 
šek na 20 000Kč. „Již osm let nám po-
máháte a jsme za to nesmírně vděční,“ 
vyjádřil slova díku Wajsar Tomášovi 
Mertlíkovi, který dodal: „Jsme rádi, že 
takové zařízení máme u nás v Červe-
ném Kostelci a můžeme pomoci těm, 
kteří jsou důležití v  oboru, beru to 
i jako naši povinnost.“
 „Nej sestřičku může přihlásit ka-
ždý - lékař, pacient, zkrátka ten, kdo 
má ve  svém okolí příjemnou a  sym-
patickou zdravotní sestřičku, do 30. 4. 
2016,“ dodává pořadatel akce David 
Novotný.
 Více informací o  soutěži 
na  www.nejsestricka.cz . Finálový 
večer se uskuteční 8. října v Náchodě.                                                                                              
David Novotný

STARTUJE další ročník soutěže BATIST Nejsestřička!

Foto: Generální ředitel BATIST Medical,  a.s. Ing.  Tomáš Mertlík (vlevo) 
předává dar řediteli Hospice Anežky České Miroslavu Wajsarovi (upro-
střed). Vpravo pořadatel akce David Novotný

Blíží se jaro  a s ním výročí konce druhé světové války. Na Náchodsku temné časy 
globálního konfl iktu minulého století stále připomínají stavby prvorepublikové-
ho československého opevnění. Některé se pílí a fandovstvím klubů vojenské his-
torie proměnily v zajímavá mementa, jakým je například pěchotní srub N – S 84 
v Náchodě – Bělovsi, který obsahuje muzejní expozici Běloveského pevnostního 
skanzenu (foto č.1). Jiné si pomalu podmaňuje okolní krajina -snímek tzv. řopíku 
na spojnici Pavlišova  a Slavíkova (foto č.2).  foto Mirek Brát 

1

2

Marcela Vítková, tel. 608 834 049, Třešňová 777, N. Město n/Metují

SOLÁRNÍ STUDIO
slevové permanentky

solární kosmetika
otevřeno nonstopnové jarní kolekce

otevřeno  Po, St, Pá 16-19 h.

PRODEJNA
ODĚVŮ

 Nejsme tady sami! Takové je letošní 
téma Týdnu Země, programu pro ško-
ly v Muzeu papírových modelů v Polici 
nad Metují, kde tento svátek slaví už po 
čtvrté. Školní i mimoškolní skupiny se 
mohou přihlásit na termín od 18. do 22. 
dubna.
 První ročník proběhl s názvem Recy 
věci, seznamoval účastníky se slovem a 
významem ekologie. Další ročník nesl 
téma CHKO Broumovsko. V loňském 
roce program děti seznamoval s téma-
tem Město a dopravní prostředky, který 

byl uspořádán ve spolupráci s fi rmou 
Betexa a Agglu. V letošním roce škol-
ní i mimoškolní kolektivy muzeum zve 
na téma Nejsme tady sami!  Program je 
uzpůsoben věku skupiny a součástí ná-
vštěvy je prohlídka expozice a výstavy. 
Program vrcholí tvořením v papírové 
dílně.
 A jaké téma bude v roce 2017? Máte 
chuť se zapojit? Své náměty nám můžete 
zaslat na email: info@mpmpm.cz nebo 
facebook do konce dubna. Vítězné téma 
od nás dostane dárkový balíček. (red)

V Muzeu papírových modelů 
si připomenou Den Země
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