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září 995, polický region získávají Přemyslovci   

 hledá nové spolupracovníky na pozice :

 PRACOVNÍK DO VÝROBY - OBSLUHA LISU

  - samostatnost

  - manuální zručnost

  - spolehlivost

  - třísměnný provoz

 - technická zdatnost, spolehlivost

 - samostatnost, aktivní přístup k práci

 - praxe na podobné pozici

 - jednosměnný provoz

 Nabízíme :

 - práci v moderní a stabilní firmě

 - práci na dobu určitou, po zapracování HPP

 - osobní ohodnocení

 - zaměstnanecké výhody

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

NOVOPOL a.s, výroba pěnového polystyrenu
                              a nasávané kartonáže

Velký Třebešov 

 PRACOVNÍK DO VÝROBY - ÚDRŽBA STROJNÍHO 

 ZAŘÍZENÍ

                   tel: 491 413 715 ( p.Vlasák )

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

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!

Více informací o naší �rmě najdete na www.level.systems
V případě Vašeho zájmu o práci u nás nám napište na email: jobs@level.systems

LEVEL, s.r.o.  Náchod hledá nové spolupracovníky 

Asistent(ka) zahraničního obchodu 
Co Vás čeká
Nejdříve budete pomáhat našemu obchodníkovi pro zahraniční obchod, později 
budete komunikovat přímo s  našimi zahraničními zákazníky. Povedete obchodní 
administrativu, budete psát emaily, telefonovat, vystavovat objednávky, fakturovat, 
plánovat schůzky, účastnit se jednání. 

Jaké jsou naše požadavky
• Máte vysokoškolské vzdělání, ekonomického směru (ideálně zahraniční obchod) 

nebo technického směru 
• Máte velmi dobrou angličtinu, jak slovem, tak i písmem, anglicky budete komu-

nikovat denně
• Jste pracovitý nebo pracovitá, ambiciózní, chcete něco dokázat
• Jste komunikativní, rád(a) pracujete v týmu a máte pozitivní pohled na svět
• Nemusíte mít žádnou praxi, vítáme i absolventy po škole, všechno Vás naučíme

Podlahy
Vinyl • PVC

Laminát
Koberce

Interiérové 
dveře

Tel: 776 583 501
Kladská 104, Náchod
domivocz@seznam.cz

www.domivo.cz

Gate
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ 

I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2016/2017 zahajujeme již posedmadvacáté

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

+ konverzační kurz 

Kurzovné za pololetí: 1.790,- Kč

Přihlášky:
Telefonicky:   A - 491 423 077 nebo 603 493 780
                     N - 603 440 969
E-mailem:     A - jan.moucha@gatenachod.cz
                     N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

CIAFu přálo počasí
 Za  ideálního počasí proběhl mi-
nulý víkend již 23. ročník meziná-
rodního leteckého festivalu CIAF 
na královéhradeckém letišti. Fanouš-
ci letecké techniky mohli shlédnout 
ukázky aviatických strojů od  histo-
rických dvoj a trojplošníků létajících 
v první světové válce přes „tryskáče“ 
z  50. a  60. let  až po  nejmoderněj-
ší stroje Suchoj SU 37 (viz. foto) či  

Gripeny nebo F16. Na programu byla 
vystoupení akrobatických letců, která 
snad popírají i  fyzikální zákony. Své 
umění předvedli také piloti různých 
typů vrtulníků. Mnoho techniky bylo 
také na  statických ukázkách, kde si 
návštěvníci mohli posedět v kokpitu 
stíhaček, projít si prostory doprav-
ních letadel případně nakouknout 
do polní márnice.  (kp)

Loučení s létem ve �rmě BATIST 
mělo úspěch!

 Kromě prohlídek výrobních pro-
stor čekal na návštěvníky a zaměst-
nance �rmy bohatý kulturní pro-
gram v čele s populární Heidi Janků 
a  Jakubem Smolíkem, který zazpí-
val své největší hity. Pro děti byly 

zajištěny oblíbené dětské atrakce, 
ukázky pejsků, malování na obličej 
a  vystoupil i  kouzelník Mr. Carlo.  
Samozřejmě nechyběly stánky s ob-
čerstvením.   
 DN

Celé páteční odpoledne 2. 9. bylo možné zahlédnout proudící davy 
v Červeném Kostelci na Náchodsku, které mířily za brány předního vý-
robce a distributora zdravotnických a hygienických prostředků v České 
republice BATIST Medical, a.s., kde se konalo Loučení s létem. 

Výběr ze zajímavostí 62. ročníku Folklorního 
festivalu v Červeném Kostelci aneb Víte, že…
• Alžířané si po příchodu na ubytovnu dopřávají druhou večeři. Ta se sklá-
dá většinou z vajíček, zeleniny a ryb.
• Indonésané své jídlo, aniž by ho ochutnali, solí, pepří a koření.
• Soubor Vranovčan si cestu k nám zkrátil přes Řešetovu Lhotu a hluboké 
lesy.
• Dva členové souboru Raslavičan byli uzamčeni v jídelně. Personál se do-
mníval, že se tam již nikdo nenachází, a tak budovu uzamkl. Po náročné 
záchranné operaci byli mladý muž a slečna konečně vysvobozeni. A kdyby 
ne, u zdroje jídla by i několik nocí jistě přečkali.
• Přestože jsou členové čínského souboru křesťané, zdejší krásný kostel sv. 
Jakuba Většího byl prvním barokním svatostánkem, jež v životě navštívili.
• Izraelský soubor zatančil v  náchodském pivovaru kolem kotle, aby se 
pivo lépe vařilo.
• Číňanům připadá příroda v Adršpašských skalách velice exotická.
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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, 
moderní kuchyň s jídelnou, krbová kam-
na, koupelna s rohovou vanou. Cena: 5 990 000,- Kč

Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž .................................. 949 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 690 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč
Poloroubená chalupa ve Vernéřovicích, elektřina, voda, pozemek 3 412 m2 ............................. 590 000,- Kč

Tel: 776227724, 8 let zkušeností
Zainvestujte 

a prodlužte svému vozu životnost...

Ochranné nástřiky podvozků a dutin 
vozidel antikorozními vosky, 

nebo i jinými materiály 
dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu

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 

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2016 r.

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

 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
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro �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

Škola bruslení Náchod
je již opět tady!!!

Scházíme se na Zimním stadionu v Náchodě každý ví-
kend. Můžete se k nám ještě připojit a přihlásit se na na-
šich webových stránkách www.brusleniskola.cz nebo 
na telefonním čísle 733 508 392, kde také získáte všechny 
potřebné informace. Těší se na vás trenérský tým

BABÍ – PAVLIŠOVSKÁ LOUKA
Výuka na jízdárně, vyjížďky po okolí

Tréninkové hodiny – zkušená trenérka

PRO MALÉ DĚTI 
– jízdy na ponících i koních

Otevřeno denně 
po telefonické domluvě

Rezervace na tel. 608 667 732 p. Prouza

VYJÍŽĎKY 
NA KONÍCH

Základní škola V. Hejny, 
Komenského 540, Červený Kostelec

PŘIJME UČITELE/KU 1. STUPNĚ
• vzdělání: ukončené VŠ studium 

učitelství pro 1. stupeň ZŠ nebo 
speciální pedagogika - učitelství 

• úvazek 1,00

• nástup od 1. 1. 2017
• profesní životopis zašlete 

na olejak@zsck.cz

Firma MARE CZ s. r. o. Náchod

PŘIJME SEŘIZOVAČE
 KNIHAŘSKÝCH STROJŮ

FALCOVAČKA, LAMINACE,
 VÝSEK, GRAFOPRESS, ŘEZAČKA

V případě zájmu zašlete svůj životopis 
na uvedený e-mail: 

martina.buryskova@marecz.cz

Požadujeme:
- Praxi v oboru
 
Nabízíme:
- Práci ve stabilní �rmě v Náchodě
- Práci na HPP
- Dobré platové podmínky,
 příspěvek na stravování

- Jednosměnný provoz

PRACOVNICI 
NA KNIHÁRNU

 DOKONČUJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ TISKOVIN, 
POŽADUJEME MANUÁLNÍ ZRUČNOST

Společnost CDS s.r.o.  Náchod usiluje  o rozšíření své autobusové �otily o elektrobusy. Testuje nízkopodlažní 
elektrobus typové řady SOR EBN  (na snímku prezentace tohoto elektrobusu před náchodskou radnicí, které se 
zúčastnili zástupci výrobce, dopravní společnosti i vedení města Náchoda (zastoupeného starostou Janem Birke 
a místostarosty Ing. Pavlou Maršíkovou a Miroslavem Brátem).  Dodejme, že elektrobus SOR EBN je určený pro 
bezemisní přepravu osob v městském i meziměstském provozu. Svoje uplatnění najde i v turistických oblastech, 
národních parcích či horských střediscích.  foto archiv Města Náchoda

Olympiáda pro starší a dříve narozené 
Už po osmé se organizátorům Olympiády pro starší a dříve narozené po-
dařilo zajistit i počasí a tak si senioři i jejich doprovod tradiční akci opět 
užili. Sportovní klání se konalo ve čtvrtek 1. září v odpoledních hodinách 
v havlovickém Všesportovním areálu. Odpoledne svým vystoupením 
zpestřili country tanečníci z Velkých Svatoňovic, kteří se sami Olympiády 
účastnili, stejně tak jako tanečnice-pekařky z Hronova. O příjemnou hu-
dební atmosféru se po celou dobu starali Zdeněk Hušo a Monika Nová-
ková. Pro účastníky bylo rovněž připraveno občerstvení v podobě koláče 
a kávy nebo čaje. Vylosovaní šťastlivci si navíc odnesli drobný dárek jako 
vzpomínku.  Ing. Kateřina Valdová

Seniorské 
vycházky 
   V rámci tzv. Seniorských vychá-
zek v městysu Velké Poříčí jsou již 
připraveny cíle pro začátek podzi-
mu. V září to bude cesta do Slatiny 
nad Úpou, v říjnu se senioři vypraví 
do  polské Kudowy Zdroj i  výcho-
dočeského Opočna. 

Cesta 
do Warringtonu
    V září odjedou do britského Wa-
rringtonu dva zástupci Základní 
umělecké školy v Polici nad Metují. 
Jedná se reciproční studijní pobyt. 
Připomeňme, že  Warrington je 
partnerským městem pro města na-
šeho regionu. 

PŘIVÝDĚLEK!
Hledáme spolehlivé 

distributory pro roznos 
novin a letáků  

2x týdně do schránek 
v  Náchodě, Zbečníku, Lhotě 

u Červeného Kostelce 
a Velkém Dřevíči.

Vhodné pro studenty, ženy na 
MD, aktivní důchodce apod.

Bližší informace 
na tel. 603 990 636

(zleva) Jirka Cöger, Filip Lír, trenér Jiří Vondřejc, Fanda Jiroušek a Milda No-
votný (děvčata byla již na cestě domů).

Úspěšní mladí atleti 
 V sobotu 3. září 2016 bylo uspořádáno v Novém Městě nad Metují po-
slední 3. kolo krajského přeboru družstev dorostu a juniorů v kategorii 
chlapců i dívek v atletice. Z tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce z Náchoda 
se zúčastnilo sedm atletů, kteří všichni postoupili na Mistrovství Čech a 
většina z nich si vylepšila své osobní rekordy.
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Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Vaše jistota zdravotní péče

✔ Chcete stejně kvalitní 
péči ve špičkových 
zdravotnických zařízeních, 
jakou mají vojáci Armády 
České republiky?

✔ Chcete mít jistotu, že 
se Vám a Vašim blízkým 
v případě potřeby dostane 
nejmodernější léčby 
onkologických onemocnění 
v protonovém centru?

✔ Chcete pro sebe i své 
děti bohatou nabídku 
příspěvků na plavání, 
cvičení, regeneraci, 
očkování, školní pobyty, 
rovnátka, dentální hygienu 
či na různá preventivní 
vyšetření, to vše po celý rok 
a bez nutnosti střádat body 
nebo kredity?

PAK NEVÁHEJTE 
a přidejte se 
k nám již dnes!

nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou?
Víte, že do 30. 9. 2016 ji můžete změnit?
Vojenská zdravotní pojišťovna je tu pro všechny a nabízí Vám:

• 2 400 kč na rovnátka
• 1 800 kč pro těhotné ženy 
 a maminky kojenců
• 1 000 kč na školu v přírodě
• 1 000 kč na plavání s dětmi

• 1 000 kč na očkování
• 500 kč na cvičení s dětmi
• 400 kč na dentální hygienu
• 300 kč na ochranné sportovní pomůcky
• a mnohé další příspěvky

přihlášku najdete na www.vozp.cz/prihlaska. www.vozp.cz

Roco IV

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

•  

•  

•

STAÈÍ

AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

Squash centrum Náchod
TEL.: 602 886 577 
HÁZENKÁŘSKÁ HALA – HAMRA
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Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů 

a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí

Potřebujete
půjčit peníze?

Telefon 774 061 137

Přijmeme 
VEDOUCÍHO SKLADU

ČEKY – Vladimír Černohorský, 
STROJE-NÁŘADÍ–ŽELEZÁŘSTVÍ, Běloveská 168, 54701 Náchod

Nástup možný ihned. Vaše životopisy prosím posílejte na e-mail: jana@ceky.cz

Požadavky:
* znalost sortimentu v oboru výhodou
* řidičský průkaz skupiny B
* základní znalost na PC
* �exibilita, spolehlivost, pečlivost, ochota spolupracovat
* čistý trestní rejstřík

Cítím se lépe  
a sebevědoměji
Paní Jitka Formanová vyzkou-
šela několik diet, ale teprve až 
s výživovou poradnou NATUR-
HOUSE v Náchodě se jí podaři-
lo bez hladu a odříkání odložit 
nadbytečných 36,2 kg, zeštíhlet 
v pase a přes břicho 27 cm a ctít 
se naprosto báječně.

K výživové poradně NATURHOUSE 
jsem se dostala díky své kamarád-
ce a zároveň spolupracovnici, je-
jíž známá měla s touto poradnou 
dobré zkušenosti a především vý-
sledky. Na první konzultaci jsem 
se seznámila s  výživovou porad-
kyní Mgr. Ivetou Voltrovou, která 
mě zvážila, změřila a vysvětlila mi, 
jaká bude změna v mém jídelníč-
ku. Po zhodnocení naměřených 
hodnot mi kromě jídelníčku byly 
doporučeny konkrétní přípravky.

Poté, co jsem začala dodržovat 
doporučený jídelníček, jsem oce-
nila především dostatek zeleni-
ny a ovoce v jídelníčku, a nutnost 
dodržovat pitný režim, což byl 
pro mě do té doby velký problém.
Na pravidelné týdenní konzulta-

ce jsem se vždy těšila, protože při 
každé návštěvě jsem byla blíže 
své vysněné váze. Také byla tato 
konzultace každý týden motiva-
cí, abych jídelníček dodržovala 
a nezhřešila.

Má asi největší změna v jídle byla, 
že jsem úplně vynechala pečivo, 
dále jsem zvýšila příjem bílkovin 
a zdravých tuků a snížila příjem 
sacharidů na minimum. Další změ-
nou byl již zmíněný pitný režim. 
Od samého začátku mi dost po-
mohly přípravky na odvodnění 
a na snížení tuku. Nejvíce jsem si 
oblíbila snídaňové produkty, kon-
krétně sezamové suchary FIBROKI 
a sušenky FIBROKI Rolin. Produk-
ty �rmy NATURHOUSE užívám 
i nadále.

O snížení své váhy jsem usilovala 

už mnohokrát různými způsoby, 
bohužel však bezvýsledně. Když 
jsem šla poprvé do výživové po-
radny NATURHOUSE ani jsem ne-
doufala, že by výsledek mé snahy 
mohl být takový. Se změnou mé 
váhy se výrazně zlepšila má fy-
zická kondice a zároveň i psychi-
ka. Cítím se lépe a sebevědoměji.

Hubnutí jsem ještě podpořila na 
počátku delšími procházkami  
a po ztrátě několika kilogramů 
jsem začala chodit na kolektivní 
posilování. Po dosažení své cílové 
váhy plánuji i nadále navštěvovat 
výživovou poradnu NATURHOU-
SE nejen kvůli udržení štíhlé linie, 
ale také pro skvělé a profesionální 
vystupování výživové poradkyně 
Mgr. Ivety Voltrové. Tímto jí i ce-
lému milému kolektivu srdečně 
děkuji.

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

OKÉNKO LÉKAŘE 
Ptáme se MUDr. Jiřího Veselého
V Náchodě vzniklo při diabetologické 
ambulanci EDUMEDu Edukační dia-
betologické centrum. Co si pod tímto 
pojmem můžeme představit?
Péči o stále narůstající počet pacientů 
s  cukrovkou se věnujeme mnoho let. 
Po  otevření specializovaných diabe-
tologických ambulancí v  Broumově 
a  v  Jaroměři jsme v  roce 2013 získali 
od  České diabetologické společnosti 
statut Edukačního diabetologického 
centra při nově vznikající diabetologic-
ké poradně v  Náchodě. Naším cílem 
je zajištění co nejkomplexnější péče 
o  pacienty s  cukrovkou. Vzhledem 
ke  komplikacím, které toto onemoc-
nění přináší, považujeme za  velkou 

výhodu to, že v rámci našich pracovišť 
úzce spolupracují lékaři a sestry z ob-
lasti diabetologie, kardiologie a  in-
terny. Vlastní Edukační centrum pak 
nabízí zejména lékařskou a sesterskou 
edukaci diabetiků I. i II. typu, a to jak 
pro pacienty léčené v  našich ambu-
lancích, tak v  ambulancích ostatních 
diabetologů, internistů či praktických 
lékařů. 
V náchodské ambulanci je i  speciali-
zovaná poradna pro cukrovku v těho-
tenství. Je tento druh cukrovky běžný?
V poradně se staráme jak o pacientky, 
které měly cukrovku už před těhoten-
stvím, ale mnohem častěji o  narůsta-
jící počet těch, u kterých se cukrovka 
objevila až v průběhu gravidity. Dob-
ře vedená léčba v  těhotenství dokáže 
chránit nejen budoucí maminku před 
klasickými komplikacemi cukrovky, 
ale zejména chrání oba životy před 
rizikem závažných komplikací v  ob-
dobí porodu, které hrozí, pokud není 
cukr v těhotenství dobře kontrolován. 
V  péči nám pomáhá i  takzvaný gly-
kemický Holter - speciální přístroj 
automaticky zaznamenávající několik 
dnů po  sobě hladiny krevního cukru 
v  krátkých intervalech. Na základě 
měření pak pro pacienty vybíráme 
nejvhodnější individuální léčbu a stra-
vu, která brání nebezpečnému kolísání 
krevního cukru. 

EDUMED - Kardiologická, diabetologická a interní ambulance, 
Mlýnská 189, Náchod | www.edu-med.cz

Tel: 603 478 896                 

Hledáte všestranný celoroční sport pro vaše dítě? 
Oddíl krasobruslení HC Wikov Hronov

Hledá holky a kluky ročník 2010 a mladší. 

kraso.hronov@gmail.com 
www.krasohronov.cz

- Pod vedením kvalifikovaných trenérek se naučí
  technice bruslení, skoků a piruet. 

- Vyzkouší si závodní atmosféru, zažijí potlesk diváků 
  při show a poznají nové kamarády na soustředění. 

- Mimo led trénujeme atletiku, gymnastiku, 
  tanec a pohybové hry.   

607 868 580

HRONOV
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
JAKO DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás oslovil jako lídr 
kandidátky voleb do  krajského zastu-
pitelstva Královéhradeckého kraje. 

V říjnu nás čekají volby, které budou zá-
sadní pro další směřování krajů. Voliči 
rozhodnou o tom, zda Královéhradecký 
kraj bude stále tak přívětivé místo k ži-
votu, jak byl několikrát vyhodnocen, 
či zda se začne proměňovat směrem 
k  tomu, že jistoty, které každodenně 
vnímáme, již nebudou samozřejmostí. 
 Je patrné, že tím nejcennějším, co 
v životě vnímáme jako důležité je naše 
zdraví. V momentech, kdy nám zdraví 
tolik neslouží a  objevují se problémy, 
naše kroky obvykle směřují k praktic-
kému lékaři či rovnou do nemocnice. 
Proto je zcela zásadní, aby v kraji byla 
zachována dostupná lékařská péče. 
Královéhradecký kraj pod vedením 
České strany sociálně demokratické 
zvyšuje investice do krajských nemoc-
nic v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rych-
nově nad Kněžnou a  ve  Dvoře Krá-
lové nad Labem. Připravujeme jejich 
modernizaci a  investice do  moderní 
zdravotnické techniky. Abychom dále  

zajistili budoucí kvalitní lékaře, připra-
vili jsme stipendijní program pro mla-
dé lékařské pracovníky. Pro stabilní 
chod celého systému dále chceme zvy-
šovat mzdy v krajských nemocničních 
zařízeních. 
 Mohu odpovědně konstatovat, že 
Česká strana sociálně demokratická 
v  Královéhradeckém kraji nedovolí, 
aby se nemocnice privatizovaly. Je jas-
né, že ZDRAVÍ NENÍ BYZNYS a  že  
NEMOCNICE NEJSOU NA PRODEJ!!!
 Vážení přátelé, rád bych Vás pozval 
k říjnovým volbám a zároveň bych Vás 
rád požádal o  podporu v  krajských 
volbách. Jako lídr krajské kandidátky 
se zasadím o to, aby jistoty, které vní-
máme a které nutně potřebujeme, jako 
např. krajské nemocnice, nadále exis-
tovaly. 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Kandidát na hejtmana

Vysokoškolský pedagog, 
proděkan fakulty 

č. 1, září 2016

 www.cssd-nachod.cz

ZVYŠME SPOLEČNĚ JISTOTY V KRAJÍCH!
Česká strana sociálně demokratická dokázala za osm let, kdy ve  většině 
krajů vládne nebo se podílí na koalici, prosadit většinu ze  svého progra-
mu a dokázala, že je stranou pro lidi a že jim dokáže poskytnout jistoty. 
Nyní se k tomu přidaly ještě úspěchy ve vládě, kdy jsme dokázali prosa-
dit, aby se na ekonomickém úspěchu České republiky podíleli všichni její 
občané. Rostou mzdy, klesá nezaměstnanost, přidáváme seniorům, zlepšili 
jsme podmínky v českém zdravotnictví i školství.  Zvyšme společně jistoty 
v krajích, zvyšujme dále zaměstnanost, udržme kraje bezpečné, nedovolme 
privatizaci zdravotnických služeb, zaveďme jízdné pro žáky a seniory zdar-
ma, zlepšeme život seniorům a pomáhejme dále rodinám s dětmi. Přijďte, 
prosím, k říjnovým krajským volbám a podpořte jistoty pro lidi, podpoř-
te ve volbách ČSSD. Česká strana sociálně demokratická má nyní poprvé 
po osmi letech obrovskou výhodu v podpoře ze strany úspěšné vlády, která 
chce rekordní ekonomický růst a lepší hospodaření státu použít na to, Naše 
heslo je „Lidé si zaslouží jistoty“ a já jsem přesvědčen, že si zaslouží větší 
bezpečí, jistotu slušného zaměstnání za spravedlivou mzdu, fungující škol-
ství, kvalitní veřejné zdravotní služby, zlepšující se dopravní infrastrukturu 
i fungující veřejnou dopravu. Toto vše našim voličům v roce 2016 umíme 
nabídnout a můžeme se k tomu zavázat.       
  Bohuslav Sobotka,  předseda ČSSD

Posunovat dobré myšlenky a věci k jejich 
realizaci a naopak zabránit těm špatným, 
aby se uskutečnily. Tak jsem vždy viděl 
a vidím smysl své práce ve funkci hejt-
mana  Královéhradeckého kraje.  Moje 
jméno najdete i na kandidátce do Zastu-
pitelstva Královéhradeckého kraje pro 
podzimní krajské volby. Rád bych po-
mohl zajistit kontinuitu připravovaných 
projektů, které se týkají další rozvojové 
strategie našeho kraje. Královéhradecký 
kraj jako dobré místo pro život. Věta, 
která snad někoho pobouří tím, že se 
po formální stránce podobá klišé. Pokud 
si však tuto větu dáte za cíl, bude nadpi-
sem dlouhého seznamu vysoce konkrét-
ních projektů a investic. Ohlédnu – li se 
za uplynulými roky, jsem přesvědčen, že 
se rozvoj Královéhradeckého kraje daří 
zajišťovat ve všech důležitých oblastech, 
kde je podpora krajské samosprávy ne-
nahraditelná a nezastupitelná. Pro mě 
osobně byly tyto klíčové oblasti vždy 
představovány dopravní obslužností, 
zdravotnictvím a sociálnímu službami. 
Kraj musí vždy zajistit, aby se lidé do-
stali do zaměstnání, k lékaři, děti do škol.  
Kraj musí mít i jasnou dominanci 
ve zdravotnictví i sociální oblasti včetně 
péče o seniory apod. Zdraví i lidská dů-
stojnost nemohou a nesmějí být míčky, 
se kterými by dle libosti žongloval volný 
trh. Jsou určitá základní pravidla, která 
musí být konstantami. Jejich dodržová-
ní musí garantovat a zajišťovat stát po-
tažmo samosprávy v rámci svých kom-
petencí nebo přenesených kompetencí  

od státní správy. Na straně druhé, kraj-
ská samospráva musí maximálně  pod-
porovat tvořivost, podnikavost a další 
aktivity, které jsou vlastní soukromému 
sektoru. Můj pohled na další rozvoj Krá-
lovéhradeckého kraje je udržení této 
kontinuity, kterou jsem vždy prosazoval 
v minulých letech. Ctít a dodržovat zá-
sadní pravidla, která za všech okolností 
budou lidem garantovat jejich důstoj-
nost, zajistí zdravotní péči, obslužnost 
kraje. Být ale zároveň otevřený novým 
projektům, které přinášejí nová pracovní 
místa, mění pozitivně občanskou infra-
strukturu apod. Vystupoval jsem zásadně  
jako hejtman celého Královéhradeckého 
kraje. Netajil jsem ale, že zůstávám patri-
otem náchodského okresu, který je mým 
domovem. Pokud se vám podaří projek-
ty v místě, které je vaším domovem, je 
to  dvojnásob příjemné. Mluvil jsem již 
o tom, že motivací k mojí práci  bylo po-
sunovat dobré myšlenky a věci k jejich 
realizaci a naopak zabránit těm špatným, 
aby se uskutečnily. Do první skupiny ur-
čitě patří rekonstrukce a krajské investice 
do broumovské nemocnice v hodnotách 
desítek milionů korun.  Součástí tohoto 
lékařského zařízení je i výjezdní středis-
ko Zdravotnické záchranné služby Krá-
lovéhradeckého kraje. A sanitkám i běž-
ným řidičům se ve směru na  Broumov 
cestuje, díky stoupacím pruhům v lokali-
tě Pasa,  již mnohem kvalitněji, než ještě 
před několik lety. To byl jeden příklad 
za dlouhou řadu projektů, které byly již 
od počátku dobrou myšlenkou  a u kte-
rých  mi bylo ctí se podílet na jejich 
realizaci. Paradoxně můžete mít dobrý 
pocit i z toho, že se něco nepodařilo zre-
alizovat. Teď mám na mysli znemožnění 
plánů na průzkum a těžbu břidličných 
plynů. Hrozilo, že regiony s linií Krko-
noš na obzoru dostanou i nový krajinný 
prvek – těžní věže. Naštěstí se podařilo 
tyto nezodpovědné plány eliminovat. 
Podporovat dobré, bránit tomu špatné-
mu, garantovat základní  potřeby a jis-
toty pro občany, být zároveň otevřený 
všem novým projektům – to je moje pri-
orita i pro nadcházející volby do Zastupi-
telstva  Královéhradeckého kraje. 
 Lubomír Franc

BEZPEČNÁ ZEMĚ, BEZPEČNÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
V současné době eskalovaného násilí proti jednotlivcům 
i skupinám obyvatel na území Evropy nepodceňujeme hroz-
bu terorismu a zvyšujeme zabezpečení důležité infrastruktu-
ry naší země. Při řešení migrační krize prosazujeme  posíle-
ní ochrany vnějších hranic EU, zastavení nelegální migrace 
a pomoc uprchlíkům v zemích jejich původu. Tato opatření  
musí být cílená a systémová. Evropa musí být schopna najít 
řešení, jak nerezignovat na svoje civilizační hodnoty, aniž by 
zároveň rezignovala na zájmy jednotlivých  národních států, 
které integrovanou Evropu tvoří. Vnímáme názory obyvatel 
a odmítáme rozšiřování kapacit pro umisťování migrantů. 
Otázka bezpečnosti kraje úzce souvisí i s podporou činnosti  
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje 
a Sborů dobrovolných hasičů v jednotlivých  městech a ob-
cích. Profesionální i dobrovolní hasiči odvádějí záslužnou 
a obětavou práci v krizových situacích a jejich práce si za-
slouží maximální podporu od státu i samospráv. Ze stejného 
důvodu plně podporujeme i další rozvoj aktivit Horské služby 

na území Královéhradeckého kraje. V napjatých chvílích sílící 
migrace do Evropy i nárůstu teroristických činů  je nezbytné, 
aby členské státy EU spolupracovaly jako partneři, kteří se 
vzájemně podporují. Evropa už nemůže dál váhat, musí jednat. 
Potřebujeme kontrolovat a regulovat příliv lidí do Evropské 
unie, pomoci těm, kteří pomoc skutečně potřebují, a účinně  
navracet ty, kteří na mezinárodní ochranu nárok nemají. Vedle 
toho se však hraje o budoucnost Evropské unie, o to zda jsme 
skutečně schopni spolupráce a solidarity, kterou deklarujeme. 
Hraje se rovněž o důvěru občanů, kteří s rostoucími obavami 
sledují neschopnost EU migrační problém rychle a efektivně 
řešit. Musí být zachována dobrovolná povaha solidárních opat-
ření, která se týkají přerozdělení azylantů v rámci EU. Jednot-
livé členské státy musejí mít i nadále právo rozhodovat o tom, 
komu a v jakém počtu poskytnou pomoc ve formě azylu a in-
tegrace. Je nepřijatelné, aby byly zaváděny kvóty či jiná trvalá 
opatření, týkající se povinného přerozdělení uprchlíků. Naším 
cílem je bezpečná země, bezpečný Královéhradecký kraj. 

Jednou z profilových  dopravních sta-
veb v Královéhradeckém kraji pro příští 
období je zcela určitě dostavba dálni-
ce D11 z Hradce Králové do Jaroměře 
a dále do Náchoda. Hlavní tranzitní tah 
směrem na Polskou republiku už dávno 
kapacitně nestačí. A nejde jen o nákladní 
kamionovou dopravu. Stále vzrůstající 
křivka individuální motorizace  si na této 
trase žádá odpovídající komunikaci, 
která bude snižovat riziko dopravních 
nehod a odstraňovat zátěž pro obyvatele 
měst a obcí na této linii. Jako člen Za-
stupitelstva Královéhradeckého kraje  se 
do všech procesů, kterými může Králo-
véhradecký kraj ovlivnit  dostavbu dál-
nice D11, aktivně zapojuji. Tato stavba 
je pro mě o to důležitější, že jsem jako 
starosta Náchoda každý den konfronto-
ván s problémy, které doprava vyvolává.  
Navíc,  neexistujeme  pouze v izolova-
ném národním prostředí. Prostupnost 
tranzitní linie je velmi důležitá i pro Pol-
skou republiku. Při jednáních se starosty  
měst v polském příhraničí zjišťuji, že 
máme stejný zájem. Pochopitelně, žije-
me teď a tady. Bylo by proto příliš alibi-
stické, pokud bychom kritiku ze strany 
veřejnosti odmítali pouze tvrzením, že 
připravujeme stavbu, která jejich problé-
my vyřeší – jen si na ni musejí počkat. 
Mám oblíbené přísloví, které říká: Lepší, 

než proklínat tmu, je dobré zapálit  ales-
poň  pár svíček… V praxi to znamená, že 
v kompetenci Královéhradeckého kraje 
je soustavná péče i o silniční komuni-
kace nižších tříd. Dvojkové či trojkové 
silnice, pokud jsou v dobrém technic-
kém stavu, představují i dobrou záložní, 
nouzovou síť, která je do určité míry 
schopna převzít určitou část dopravní 
zátěže, především co se týká individuál-
ní automobilové dopravy. Kamiony ale 
opravdu patří především na dálnice. Je-
jich pohyb po úzkých silničkách nižších 
tříd není žádoucí. Vozidla této tonáže 
na nevhodné komunikaci jsou rizikem 

pro bezpečnost silničního provozu, ne-
úměrně zatěžují urbanizovanou krajinu 
v sousedství těchto komunikací apod. 
Problémem je, že zatímco  vývoj au-
tomobilové techniky chrlí každý měsíc 
nějakou novinku, naše silniční síť ustr-
nula v čase před desítkami let. Tento 
paradox musíme změnit, jinak  kolony 
vozů v dopravních zácpách budou stá-
le více připomínat škrtidla, která dusí 
obyvatele Královéhradeckého kraje. 
Současně s péčí o silnice nižších tříd 
a tlaku na výstavbu  rychlostních komu-
nikací je třeba řešit i obchvaty jednot-
livých měst. Kritici obchvatů namítají, 
že obchvaty  nejsou nutné, pokud se 
doprava koncentruje na dálniční tahy. 
Podle mého názoru je tento názor chyb-
ný. Silniční stavby jsou natolik drahou 
a složitou investicí, že je nutné jejich 
budování pro výhledy desítek let, nejen 
pouze jejich realizací sanovat aktuální 
dopravní problémy, které nás tíží. Ře-
šení dopravní situace v Královéhradec-
kém kraji spočívá v kombinaci dálnic, 
rychlostních silnic a obchvatů konkrét-
ních měst. Královéhradecký kraj musí 
stále  zlepšovat dlouhodobou a kon-
cepční vizi  pro dopravní problematiku. 
Jen tak lze nalézt řešení, které již pozítří 
nebude překonané.
 Jan Birke, starosta Náchoda

 Placená příloha novin ECHO, připravil Okresní výkonný výbor ČSSD v Náchodě ve spolupráci s místními organizacemi ČSSD náchodského okresu.



PRIORITOU JE ROZVOJ DOPRAVNÍCH CEST

POTŘEBA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V CELÉM 
KRAJI BUDE DÁLE NARŮSTAT

V komunální politice se pohybuji té-
měř 16 let a z toho již čtvrté volební 
období ve funkci místostarosty měs-
ta Meziměstí. Podílel jsem se na celé 
řadě úspěšně realizovaných projektů, 
které byly financovány především 
z  dotačních titulů.  Na  budování 
cyklostezek, sportovišť, zateplování 
školy, školek a  hasičské zbrojnice, 
výstavbě koupaliště, přestavbě zdra-
votního střediska a celé řady dalších 
sportovních a  kulturních projektů. 
Za celé toto období se pro  Meziměs-
tí podařilo získat téměř 250 milionů 
korun. Ostatní dotace, opět v řádech 
stovek milionů,  šly do rekonstrukce 
opuštěných a  nevyužívaných areálů, 
do  životního prostředí, regenera-
cí veřejné zeleně, do  oprav kultur-
ních památek a  v  neposlední řadě 
i do podpory projektů individuálního 
čištění odpadních vod z domácností. 
S polskými partnery jsme s dotacemi 
dokázali navázat na již 30 letou spo-
lupráci a v dnešní době řešíme dotač-
ní projekty v rámci Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce pro 
další plánovací období až do  roku 
2020. Meziměstí se za posledních 10 
let značně změnilo k lepšímu. Máme 
zde zdravotní služby včetně lékárny 
pod jednou střechou, což ocení pře-
devším starší občané, kteří tak nemu-
sí složitě cestovat za každým vyšetře-
ním zvlášť.  Turisty lákáme na krásu 
zdejší přírody,  cyklostezky, turistic-

ké trasy a  moderní sportoviště. Náš 
region Broumovska se nachází v nej-
severnější části Královéhradeckého 
kraje a  je ze tří stran ohraničen Pol-
skem.  Tato poloha je odrazem  od-
lišných  životních  podmínek oproti 
jiným  regionům.Vzhledem k  tomu, 
že se navíc celé Broumovsko nachá-
zí v chráněné krajinné oblasti je zde 
značně  omezený prostor pro rozvoj 
jakéhokoliv průmyslu. To vyvolává 
nedostatek pracovních míst.  Větši-
na obyvatel musí za  prací dojíždět, 
protože v  místě bydliště pracovní 
uplatnění nenajde. Z  tohoto důvodu 
velice citlivě vnímám problematiku 
dopravy a dopravní obslužnosti jako 
celku včetně problematiky rozvoje 
dopravních cest. Pro odlehlý region, 
jakým Broumovsko skutečně je, je to 
silná priorita. I  když se již podařilo 
zrekonstruovat  páteřní komunika-
ce  spojující  Broumovsko s okolním 
světem, čeká nás ještě hodně práce 
na dalších projektech, které jsou dnes 
připraveny – např. rekonstrukce prů-
tahu Pěkovem, oprava silnice  z Brou-
mova  do  Božanova, ze Starostína 
do Hejtmánkovic a celá řada dalších, 
kdy se čeká na  uvolnění finančních 
prostředků z  dotací.  Projekčně se 
pracuje na  obchvatu Broumova, 
přeložky Náchod – Velké Poříčí, re-
konstrukce silnice z  Teplic do  Adr-
špachu, obchvatu Opočna a  dalších 
významných záměrů. Na  kvalitních 
dopravních cestách, na  dostatečné 
dopravní obslužnosti a  na  rychlém 
spojení závisí rozvoj podnikání, ob-
chodu, rozvoj turismu včetně ces-
tovního ruchu a  přitažlivost bydlení 
pro občany. S  ohledem na  zajištění 
dostupné regionální dopravy budu 
i  nadále  požadovat na  dopravcích 
kvalitní vlakové i  autobusové sou-
pravy odpovídající standardům  
a  požadavkům 21. století. Cestující 
nechtějí sedět a  cestovat v  promrz-
lých, vyklepaných a  v  mnoha přípa-

dech již vysloužilých autobusech. 
Zaslouží si také kvalitní a  kapacitní 
vlakové soupravy, vybavené pře-
stupní terminály, aby mohli poho-
dlně dojíždět za  prací a  do  škol. Pro 
rychlé a dostupné cestování je nutné 
budovat a udržovat v náležité kvalitě 
silniční síť a to jak té, která je ve sprá-
vě kraje, tak té, kterou spravuje stát.
To samé platí i o  udržování a rozvoji 
železnice. Díky rozsáhlé podpoře fi-
nančních prostředků z  EU a  národ-
ních zdrojů byly do opravy krajských 
silnic v posledních letech investovány 
stovky milionů korun.  Ruku v  ruce 
s  dlouhodobým plánem oprav kraj-
ských silnic bude nutné pokračovat 
v  těchto projektech i  v  následujících 
letech. Počítá se s  rozsáhlými inves-
ticemi do silnic, opět v řádech stovek 
milionů korun ročně. Zajištění finan-
cování těchto projektů bylo, je a bude 
i  nadále prioritním úkolem kraje. 
Osobně chci navázat na své dosavad-
ní působení v  této oblasti a  vytvářet 
pro tuto činnost potřebné podmínky 
i  nadále. Důležitým článkem v  této 
investiční vlně jsou krajské organiza-
ce jako např. SÚS Královéhradeckého 
kraje, a.s., a Správa silnic, p.o., včetně 
odboru dopravy. Ty zajišťují veškeré 
nutné úkony od zadání projektu přes 
výběrová řízení až po dozorovou čin-
nost vlastní realizace projektu. Kromě 
toho zajišťuje SÚS Královéhradecké-
ho kraje zimní a  letní údržbu na  sil-
nicích ve  vlastnictví kraje a  pracuje 
i pro ŘSD. Svým moderním technic-
kým zázemím a  kvalitním vozovým 
parkem konkuruje dnes tato společ-
nost celé řadě soukromých firem až 
po ty nadnárodní. Důrazně odmítám 
a nadále budu odmítat jakékoliv sna-
hy o privatizaci krajských společností 
zajišťujících správu a  údržbu kraj-
ských silnic do  rukou různých neči-
telných investorských skupin. 

Bc. Pavel Hečko, 
místostarosta Meziměstí

 www.cssd-nachod.cz

Královéhradecký kraj se pravidelně 
umísťuje v anketě “Nejlepší místo pro 
život“ na  nejvyšších příčkách. Jedním 
z  hlavních kritérií je jistě i  zajištění 
kvalitní a dostupné zdravotní péče pro 
občany našeho kraje.  Pokud  chceme 
udržet a do budoucna zvyšovat úroveň 
poskytované zdravotní péče, musíme 
být schopni reagovat na všechny změ-
ny, kterými zdravotnictví   prochází. 
Přestože je zdravotnictví v  současné 
době  na  rozdíl od  let minulých rela-
tivně ekonomicky stabilizované, jeho 
další rozvoj je limitován nedostat-
kem zdravotnického personálu téměř 
ve  všech oborech poskytované péče. 

Týká se to nejen lékařů, ale i nelékař-
ských zdravotnických pracovníků, pře-
devším zdravotních sester. Situace je 
již dnes v  některých oborech kritická 
a vzhledem k věkovému složení lékařů 
je do budoucna alarmující. Přitom lze 
očekávat, že  potřeba zdravotních slu-
žeb bude vzhledem k demogra�ckému 
vývoji a  celkovému stárnutí obyvatel 
narůstat. Královéhradecký kraj vnímá 
problém personální nedostatečnosti  
ve  zdravotnictví jako velice závažný. 
Proto ve  spolupráci s  nemocnicemi 
Zdravotnického holdingu Královéhra-
deckého kraje zavedl několik opatření 
k řešení personální situace. Ekonomic-
ká stabilita nemocnic, které je dosaže-
no v letošním roce i díky �nanční pod-
poře kraje v  celkové výši 130 milionů 
korun, umožnila v  průběhu letošního 
roku  2x navýšit mzdy zdravotníků. 
Společně se zavedením bene�tů je to 
krok  k  minimalizaci úbytku zdravot-
níků  v našich nemocnicích. Novinkou, 
která by mohla pomoci získat mladé 
lékaře, je  podpora studentů  závěreč-
ných ročníků medicíny  formou sti-
pendia. To  získají  ti studenti, kteří se 

zaváží pracovat po  absolvování studia 
po určitou dobu v libovolném zdravot-
nickém zařízení v kraji a zvolí si jednu 
z  deseti vyjmenovaných specializací.  
Mezi ně patří například i  praktické 
lékařství pro dospělé a praktické lékař-
ství pro děti a  dorost, což jsou obory, 
které jsou v  současné době  nejhůře 
zajistitelné zejména v  okrajových čás-
tech kraje, především na Broumovsku. 
A vzhledem k věkové struktuře lékařů  
se tento problém může v  budoucnu  
ještě více prohloubit.
Všechna tato opatření jsou však pouze 
hašením požáru, který vznikl v minu-
losti nesystémovými změnami ve způ-
sobu vzdělávání lékařů a  především 
zdravotních sester. Bez napravení těch-
to chyb, se v nejbližší době počet zdra-
votnických pracovníků nezvýší. Úspě-
chem bude, když jejich počet nebude 
nadále klesat. Pokud  však  chceme  mít 
dostatek  vzdělaných odborníků, lé-
kařských i nelékařských, kteří se o nás 
v  nemoci postarají,  musíme vrátit 
prestiž zdravotnickému povolání. 

PharmDr. Jana Třešňáková, 
krajská radní s gescí zdravotnictví

Záchranný plán poskytnutí příhraniční pomoci mezi jednotkami požární ochrany 
„polského“ Dolnoslezského vojvodství a „českého“ Královéhradeckého kraje je dalším 
příkladem prohlubující se mezinárodní koordinace vzájemné pomoci při katastrofách, 
živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. (ilustrační foto)

NAŠE CÍLE PRO NÁŠ KRAJ
Priority volebního  programu ČSSD 

pro Královéhradecký kraj v oblasti školství: 

• Podporujeme další rozvoj všech typů škol včetně učňov-
ských. Nadále budeme podporovat technické obory for-
mou stipendií pro studenty. Finančně podpoříme kvalitní 
pedagogy pro různorodost vyučovaných oborů. 

• Podporujeme sportovní aktivity mládeže a modernizaci 
sportovišť. 

• Rekonstruujeme a zvelebujeme objekty krajských škol.  

Priority volebního programu ČSSD 
pro Královéhradecký kraj v oblasti zdravotnictví: 
• Krajské nemocnice a krajská zařízení poskytující zdra-

votní péči zůstanou v rukou Královéhradeckého kraje. 

• Zvyšujeme investice a modernizujeme krajské nemocni-
ce, další investice směřujeme do moderní zdravotnické 
techniky a vybavení krajských nemocnic. 

• Postupným zvyšováním mezd podpoříme stabilizaci 
zdravotnických pracovníků v nemocnicích.

VYŠŠÍ RŮST 
MEZD

Česká ekonomika konečně roste, je čas 
zvýšit mzdy i důchody, jenom tak se 
může zlepšit životní úroveň většiny lidí. 
ČSSD podporuje požadavek odborů 
na zvýšení mezd ve firmách, prosazuje-
me zvyšování platů učitelů, sester a lé-
kařů v nemocnicích, hasičů, policistů 
a dalších zaměstnanců ve veřejném sek-
toru. Lepší výběr  daní chceme využít 
i na vyšší valorizaci penzí. Pracovat se 
musí vyplatit, proto chceme od příštího 
roku minimální mzdu alespoň 11 000 
korun hrubého. Víme, že budoucnost 
České republiky i Královéhradeckého 
kraje je v lidech. Naší vizí je společnost, 
ve které mohou spokojeně fungovat ro-
diny. Znamená to, že mladí musejí mít 
dostatek prostředků pro založení do-
mácnosti, důstojný příjem pro vytvoření 
rodiny a výchovu dětí.

Mezi největší lákadla Meziměstí 
a celého regionu patří nové koupa-
liště s nerezovými bazény a celou 
řadou vodních atrakcí.  Množství 
zajímavých aktivit nabízí Centrum 
Walzel. Jedná se o  výjimečný pro-
jekt rekonstrukce starého továrního 
objektu. Díky kvalitní spolupráci 
mezi samosprávou a soukromým 
sektorem zde vyrostl jedinečný pro-
jekt s nabídkou gastronomie, spor-
tovního vyžití, nejmodernější střel-
nice, obchodního centra atd.  Toto 
je výsledek aktivního využívání 
dotačních titulů v uplynulém obdo-
bí s hlavním cílem zajištění rozvoje 
obce a regionu i v dalších letech. 

Bc. Pavel Hečko,
místostarosta Meziměstí 

DOTACE 
POMÁHAJÍ

 www.cssd-nachod.cz
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hrač-
ky, obrazy, porcelán, vše staré. 

V případě zájmu
vyklidím Vaši nemovitost. 

Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZůSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

vyklidím půdu, sklep, dům

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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.

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

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



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Menší výrobní textilní 
firma přijme

 

ADMINISTRATIVNÍ 

PRACOVNICI
 

Kontakt: 777 737 122, 777 737 124

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

*Ráda poznám inteligentní-
ho muže, podobných zájmů, 
kolo, voda, turistika a  vše co má 
smysl!! 58. 171. 72kg Sš!! mejl  
atobos@centrum.cz!!

*Sháním byt v osobním vlastnictví. 
Tel. 774 061 131
*Pronajmu 2+1 v  rodinném baráč-
ku ve  Studnicích u  Náchoda. Hle-
dám důchodce se zájmem o zahrád-
ku. Povinná kauce. Byt od  1. 9. Tel.  
608 86 98 85
*Prodám kompletně zrekonstru-
ovaný zděný byt 3+1 v  Nácho-
dě-Bělovsi. Cena 1  250  000. Tel 
607 042 548.
*Pronajmu byt 1+kk, v klidné části 
Nového Města n.Met., zateplený,po 
rekonstrukci, nová okna, kuchyň, 
koupelna. Tel.777 750 070
*Prodám družstevní byt 1+1, Ná-
chod Plhov. Zatepleno, nová okna. 
Cena 580 tis. Tel. 608 404 319
*Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 37 m². 
Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena: 
595 000,- Kč
*Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 53 m². 
Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena: 
895 000,- Kč
*Prodám  zděný byt 3+1 v  osob-
ním vlastnictví v Novém Městě nad 
Metují v  Havlíčkově ulici. Po  re-
konstrukci - plastová okna, ústřední 
vytápění, nové rozvody el., nová kou-
pelna. Tel. 777 602 884, RK nevolat. 
Cena:  1 149 000,- Kč
*Prodám byt 3+1 v  družstevním 
vlastnictví v Novém Městě nad Me-
tují na  Malecí. Nová plastová okna, 
nová elektřina, rozvody vody, obkla-
dy v koupelně i na WC. Plocha bytu 
je  60 m². Tel. 777 602 884, RK nevo-
lat. Cena:  1 490 000,- Kč
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na tel. 
774 777 073
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě, ul. 
Pražská, po  rekonstrukci. Nájem 
4000 Kč + energie, služby a  kauce. 
Volný od 1. 11. 2016. Tel. 725 846 692
* Dlouhodobě pronajmu garzonku 
v  Náchodě po  rekonstrukci a kom-
pletně vybavenou. Pouze slušným 
lidem. Tel. 604 699 888
* Pronajmu byt 2+1 v  Náchodě 
u Slávie. RK nevolat. Tel. 737 409 572
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v  Náchodě a  okolí, nabídky 
prosím na tel. 775 777 073
* Pronajmu dlouhodobě DB 1+1 
v Náchodě na Karlově kopci, 5500,-
Kč vč. energií, kauce 10 tis. Kč. TEL.: 
775 170 418
* Pronajmu byt 4+1 Nové Město n.M. 
-Malecí, zateplen, po rekonstrukci. 
Volný X/16. TEL.:731 181 688
* Do  osobního vlastnictví prodá-
me byt 3+1 v  Náchodě, Václavická 
1715, 4.patro. Cena 890 tis. Kč. TEL.:  
733 131 189

* Prodám nový družstevní byt 
3+kk na krásném místě v Náchodě, 
s  vyhrazeným parkováním. Ihned 
volný, za  cenu 860 tisíc Kč. kontakt 
733 131 189.
* V Náchodě prodám nový družstev-
ní nízkoenergetický byt 1+kk blízko 
centra města včetně parkovacího stá-
ní. Cena Kč 490 tisíc. K okamžitému 
nastěhování. Info 730 517 357.
* Prodám nový družstevní byt 2+kk 
v  Náchodě - levně. Cena 690 tisíc 
korun. Nízké provozní náklady. Par-
kování na vlastním pozemku. Volejte 
733 735 709.
* Koupíme byt v osobním vlastnic-
tví 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
* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Ná-
chodě, platím v  hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630

*P R O D Á M  zahradu v Náchodě 
na  Kašparáku 355 m2, samostatně 
oplocena (ne v kolonii), přípojka vo-
dy+elektro, možnost stavby pro by-
dlení. Cena 229 tis. Tel. 735 827 880  
(RK NE)
*Mladá rodina hledá podnájem 
chalupy či domku mezi Náchodem 
a  Novým Hrádkem, cena dohodou. 
Děkuji za nabídky. TEL.: 607 525 173
* Sháním chatu, chalupu, domek 
v okolí Náchoda do 20 km na všechny 
směry, nabídněte na tel. 774 777 072

* Prodám stavební pozemek s  pro-
tékajícím potokem, možnost zhoto-
vení rybníku, 2500 m2 na okraji obce 
Dolní Radechová. Asfaltová cesta až 
na pozemek. Cena 990 000,-Kč. TEL.:  
608 66 77 30

*Pronajmu zrekonstruované ob-
chodní prostory v Náchodě v řeme-
slnickém centru. Možnost pronájmu 
dvou prostorů o  výměře cca 180 m² 
(22  000,- Kč/měs.) a  40 m² (9  900,- 
Kč/měs.), vlastní soc. Zařízení. Tel. 
777 602 884, RK nevolat
* Pronajmu prodejnu v  centru Ná-
choda, 75 m2. Tel. 605 450 384
* Prodám hospodu ve  Vysoko-
vě, zn.jakékoliv využití, navr. cena 
1,5 mil. Kč. TEL.: 606  951  546 RK  
NEVOLAT
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONO-
ŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN. DOB-
RÁ ADRESA  NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; 
INFO  777 302 483
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výtahem, 
WC a  kuchyňkou k  dispozici. Ve-
likost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777  152  750 v  pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit 
jako cvičení, �tcentrum a  jiné služ-
by. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do zařízení a vy-
bavení provozu jsou nutné. TEL.:  
777 152 750 v pracovní dny
*Pronájem nebytových prostor 
v  Náchodě na náměstí (nejlépe  
ateliér, kancelář). TEL.:777 324 152

*S.r.o. prodá kompletní vybavení 
kosmetického salonu pro masáže 
+ sprchový kout, manikúra a  mo-
deláž nehtů, pedikúra, kosmetika, 
zázemí kuchyňský kout + šatna. 
Vhodné pro absolventky kosmetic-
kých učilišť, závislé kosmetičky již 
pracující na  ŽL. Zařízení lze z  HK 
přestěhovat do jiného podnájmu. Bo-
nus - bezplatný garant a poradenství 
s podnikáním. Domluvte si, prosím, 
návštěvu na  773  237  128, jen vážné 
zájemkyně.
*Prodám soustruh – revolver R12, 
cena dohodou. TEL.: 776 111 319
*Prodám sekačku na  vysokou trá-
vu s příslušenstvím  na orbu - plně 
funkční bubnová bez vleku podobná 
terra. TEL.:774 651 608
* Prodám k  výsadbě thuje SMA-
RAGD výš. 60-70 cm, kus 60 Kč. Tel.
604 452 789
* Prodám kotoučovou pilu se dvěma 
kotouči a  kabelem. Cena dohodou. 
TEL.: 606 055 292
* Prodám palivové dřevo. Cena do-
hodou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
* Prodám palivové dřevo v metrech 
- 900,-Kč/m3. Nové Město a  okolí. 
TEL.: 776 327 208

*Koupím starou zámkovou dlažbu. 
TEL.: 777 606 801
*Koupím staré prvorepubliko-
vé kolo pánské, dámské. Dále li-
tinovou vanu na  nožičkách. Mob:  
603487428
*Koupím válcový šrotovník na obi-
lí zn. Rousek, Slavík, Vaněk. Mob:  
739 711 628
* Sháním černé víko na modrý 100 l 
sud. Tel. 602 103 775
* Koupím staré �lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.:  
722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou po-
zůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotogra�e, 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, MER-
KUR aj.aj., starožitný a  chromo-
vaný nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, 
automoto díly, atd.. Než něco vy-
hodíte, volejte 608 811 683

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

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

*Přijmu brigádníka na  pomocné 
práce na  stavbě v  obci Jizbice, do-
prava zajištěna, nabízím 80,- Kč. 
Možné i  po odpolednech či víken-
dech. Tel: 775 959 962
* Pomůžu s  matematikou ZŠ, SŠ 
i VŠ-Česká Skalice.TEL.:702 071 458

SEZNÁMENÍ

BYTY

PRODÁM

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

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.

Menší výrobní textilní 
firma přijme šičky.

Možnost i domácí práce. 
Telefon 777 737 122,

 777 737 124

* Přijmeme na  rozvoz knih ženy 
i muže (vhodné i pro seniory) 15 - 
20 tis. Kč měsíčně. TEL.: 777 803 359
* Provádím pravidelný i jednorázo-
vý úklid bytů, domků, chalup. Dále 
uklidím po malování a  rekonstrukci 
a  stavbě domů i  bytů, praní kober-
ců a  čištění sedacích souprav. TEL.: 
737 564 496

* Prodám elektroskútr A10/40, na-
jeto 2900 km, cena dohodou. Tel. 
603 378 374 po 18. hod.

*Prodám štěňata Německý Krát-
kosrstý Ohař, bez papírů, fena 
krytá s NKO, k odběru po 20. říjnu. 
Foto můžu zaslat e-mailem. Cena 
1000 Kč.    TEL.: 776  373  794 volat  
po 15.hod.

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

NÁCHODSKO
776 353 038

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy sekačkou, 

křovinořezem a bubnovou sekačkou
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i v sobotu

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

Praktický seminář 
ELEKTRONICKÁ 

EVIDENCE TRŽEB, 
v Náchodě, dne 26. 9. 2016. 

Bližší informace 
na www.avdnachod.cz

VÝKUP PADANÝCH JABLEK, 
nenahnilých. Areál bramborárny 
Olešnice u Červeného Kostelce.

Od 5. září každé pondělí 
od 16 do 18 hod. 
Tel. 774 4071 68, 

volat navečer do 20 hod

Bezpečná půjčka 
- až domů.

Pro zaměstnané, ženy 
na MD,důchodce a OSVČ.

Náchod.
Tel. 722 732 992

DOMÁCÍ MAZLÍČCI



ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice 
nabízí volné místo na pozici

kOORdinátOR výROby

Co nabízíme:
• Práci v dynamicky se rozvíjející firmě
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Firemní bonusy

Požadavky:
• Vzdělání SŠ technického směru 
   nebo vyučení s maturitou
• Praxe ve vedení pracovního 
   kolektivu
• Uživatelská znalost práce s PC 
   (WORD, EXCEL)

• Organizační schopnosti
• Spolehlivost  
• Flexibilita
• Řidičský průkaz skupiny B

Pracovní náplň:
• Organizace práce ve strojírenské
    výrobní jednotce
• Příprava a řízení zakázek
• Rozdělování a kontrola práce 
    jednotlivých výrobních dělníků

• Optimalizace výroby
• Kontrola subdodávek
• Spolupráce se subdodavateli

kontakt: ing. voborník, e-mail: vobornik@agrocs.cz, 
tel. 604 229 428, 491 457 100

PRODÁVÁME SKLENÍKY 
Zajímavé ceny

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981
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439, 777 595 981

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice 
nabízí volné místo na pozici

ŘidiČ vZv
Požadujeme:

- práce v jednosměnném provozu
- samostatnost
- zodpovědnost

- praxe na obdobné pozici výhodou
- nástup 1. 11. 2016

nabízíme:
- zázemí prosperující společnosti

- odpovídající mzdové ohodnocení
- firemní bonusy

v případě vašeho zájmu kontaktujte 
pana tomáše Zítka – č. tel. 604 255 999 

stavební bytové družstvo
náchod

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

sbd náchod, Parkány 311, 547 01 náchod www.sbdnachod.cz

KoMPLeXní 
sPrÁva

KOHO HLEDÁME: Nové hráče/hráčky ročník 2010 a starší
KDE: Hala VOŠ stavební a SPŠ stavební arch.Jana Letzela v Náchodě
KDY: od října pondělí a pátek

Každý pátek v 18.30 trénink pro veterány

Oddíl basketbalu TJ SPŠS NÁCHOD POŘÁDÁ

 Vyskočit až ke hvězdám?
CHCEŠ: Tre�t zmačkaný papír do koše přes celou třídu?
 Najít nové kamarády?

! HOLKY, KLUCI, PŘIJĎTE MEZI NÁS !

NÁBOR

KONTAKT: Pavel Prouza, tel. 608 667 732, email: basket.nachod@seznam.cz

Tre�t zmačkaný papír do koše přes celou třídu?

Hledají domov  Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková 721 543 498

KUBA - asi 2letý pejsek, který opět niko-
mu nechybí, nikdo ho nehledá. Je to po-
hodář, který má rád lidi, může jít bydlet 
i do rodiny s dětmi. Je moc hodný a milý. 
Vhodný do bytu.

ŠTAFINKA - 2letá fenečka, která se na-
rodila před 2 lety v  našem útulku. Jako 
štěndo našla domov, o který teď bohužel 
přišla. Majitelé nemají na  Šta�nku čas, 
tak ji vrátili do  útulku. Nevadí. Šta�nce 
najdeme nový domov, nejlépe v domku se 
zahrádkou. Šta� je hodná, milá fenečka, 
naprosto nekon�ikní. Je kastrovaná.

Loutkáři zvou 
 Boučkovo loutkové divadlo v Ja-
roměři zve na  návštěvu pohádky 
Začarovaný les. Dvě představení 
(v  13.30 hod. a  v  15 hod.) budou 
uvedena 18. září. A o čem pohádka 
vypráví? No přeci o tom, jak Kašpá-
rek s Honzou za pomoci dobré víly 
princeznu osvobodili!

Stezka okolo 
Rozkoše
    Dobrovolný svazek obcí Kladská 
stezka již podal žádost o  vydání 
územního rozhodnutí o  umístění 
stavby... Předmětem žádosti je Stez-
ka okolo v.n. Rozkoš – Cyklookruh 
Rozkoše. Jedná se o  rozsáhlý pro-
jekt. Celková délka okruhu kolem 
„Východočeského moře“ bude mě-
řit 18 570 metrů.  

Opatské prohlídky
 V  prostorách broumovské-
ho kláštera se 24. září uskuteční 
Opatská prohlídka. Zaměřena je 
na  představené kláštera – opaty. 
Jedná se o  mimořádný prohlídko-
vý okruh, který návštěvníky zavede 
například na  Opatskou galerii či 
do Opatské pracovny.   

Přečetli jsme 
za Vás…
 Čas na  květinových hodinách 
v  Novém Městě nad Metují řídí 
atomové hodiny
 Součástí květinových hodin je 
přijímač řídícího radiosignálu, kte-
rý na dlouhých vlnách s kmitočtem 
77,5 kHz vysílá stanice DCF84 
umístěná na  vysílači v  německém 
Main�ingenu, který leží asi 20 km 
jihovýchodně od  Frankfurtu nad 
Mohanem. Časový údaj pro tento 
vysílač poskytují atomové hodiny 
z  Fyzikálně-technického institu-
tu v Braunschweigu. Díky tomu je 
chod květinových hodin v  Novém 
Městě nad Metují absolutně přesný. 
Teoretická odchylka od  přesného 
chodu činí pouhou 1 sekundu za tři 
tisíce let.
(Libor Hovorka, web Nového Měs-
ta nad Metují, redakčně upraveno, 
úryvek z textu)

Filmový seminář
 V Dobrušce se od 16. do 18.září 
uskuteční �lmový seminář zamě-
řený na  dílo Bohumila Hrabala. 
Místem konání je areál pivovaru 
– Novoměstská. Akce je pořádána 
ve spolupráci  s Vlastivědným mu-
zeem Nymburk a Rodinným pivo-
varem se sladovnou v Dobrušce.

SPOLEK PANSTVA NA TVRZI ŽÍŽELEVES


