
Ročník 24 / číslo 7 / 3. března 2017           ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY           26 000 VÝTISKŮ                                

Příští Echo vychází 10. března 2017

WWW.NOVINYECHO.CZ

březen 1535, velký požár 

Police nad Metují

MPJ08 – BRUSÍRNA

NABÍZÍME BROUŠENÍ PRO KOVO I DŘEVO OBRÁBĚNÍ
vrtáky, frézy, záhlubníky, pilové kotouče, pilové řetězy, hoblovací nože

nástroje, např.: pro textilní a gumárenský průmysl
nářadí a náčiní denní potřeby (nože, nůžky, dláta, sekery, aj.)

Možnost rozvozu do 30 km ZDARMA
volejte: 603 998 733, pište: mpj08@seznam.cz nebo

Vás rádi uvidíme: Jizbice 46, Náchod 547 01

PETR JAROLÍMEK

Chemik
Technolog pro lisování plastů
Technik kvality
Operátor gumárenské výroby

50 000 Kč
50 000 Kč
55 000 Kč
25 000 Kč

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, 
hledá zaměstnance na pozice:

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po zapracování, pracoviště 
Červený Kostelec. Operátor je pro třísměnný provoz v Červeném Kostel-
ci nebo Velkém Poříčí.

www.sgc.cz, tel. 491 467 442
e-mail: personalni@sgc.cz

Zaměstnanecké výhody: doprava na směny zdarma, stravenky v hod-
notě 1700 Kč mesíčně, benefitní karta nebo příspěvek na penzijní po-
jištění 500 Kč měsíčně.

Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

Nabídku vín z Vinařství Hanzel, 
Pechor vinařství, 

Rodinné vinařství Jedlička
Najdete u nás   

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! Gate JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ 

I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

         KURZY
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

angličtiny (1. až 4. ročník)
němčiny (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurz

Podlahy
Vinyl • PVC

Laminát
Koberce

Interiérové 
dveře

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

www.domivo.cz

Zimní údržba: 
anketa
Radnice v Polici nad Metují se 
obrátila na  veřejnost, aby for-
mou ankety zjistila spokoje-
nost občanů s  kvalitou zimní 
údržby v lokalitě města  a jeho 
spádových obcí. Výsledky an-
kety budou zapracovány do ak-
tuálního plánu údržby.

Jaro je krásné pro toho, kdo zažil 
dlouhou zimu.     Bjørnstjerne Bjørnson

Změna klimatu
Město Dobruška se účastní pro-
jektu Adaptace sídel na změnu 
klimatu. Projekt je podpořen 
grantem z  Islandu, Lichtenštejn-
ska a Norska. 
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VZPOMÍNÁME
Dne 1.3.2017 uplynul 1 smutný rok, kdy nás navždy 

opustila naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička, 

paní Marie Ježková z Pavlišova.  
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi 

vzpomínku. Stále vzpomínají 
manžel Josef a dcery s rodinami. 

Sportovec roku
V  Kině 70 v  Novém Městě nad 
Metují se 10. března (od  16 ho-
din)uskuteční akce Sportovec 
roku.  Moderace se ujal  Aleš 
Žďárský z  SK Nové Město nad 
Metují. Kromě novoměstských 
sportovců zde nebude chybět ani 
– coby host - známý horozelezec 
Honza „Tráva“ Trávníček. 

Evropský strom 
roku 2017

Celoevropská soutěž Evropský strom 
roku má i svoje východočeské pomy-
slné „dřevo“ v ohni. Je jím krásná lípa 
z  Chrudimska. Hlasování probíhalo 
do 28. února. V příštím čísle ECHA 
přineseme informaci, jak český – po-
tažmo východočeský strom v zahra-
niční konkurenci obstál. 

DYMYTRY
Metalová skupina DYMYTRY se 
v rámci svého nového koncertní-
ho turné představí  i v Hronově 
– v  tamním sále  Josefa Čapka. 
Koncert se  uskuteční v  sobotu 
11. března.  Vstupenky je možno 
zakoupit i v IC Hronov. 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem umís-
těný v klidné lokalitě ve Velkém 
Dřevíči. Stavba prošla rozsáhlou rekon-
strukcí, při které byla vyměněna okna, vy-
budovány koupelny, opraveny podlahové 
krytiny (dlažba a parkety). 

Rodinný dům s oplocenou zahradou v Červené Vodě. Výměra celkem 809 m2  .................  2 500 000,- Kč    
Venkovské stavení v obci Borovnice, chlév, stodola, pozemek 1 087 m2  ...........................  999 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích ......................1 100 000,- Kč
Poloroubená chalupa ve Vernéřovicích, elektřina, voda, pozemek 3 412 m2  .......................  590 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................949 000,- Kč

Cena: 3 490 000,- Kč

Krajští zastupitelé za  TOP 09, včetně 
náměstka hejtmana Aleše Cabicara, se 
neúčastnili žádné ofi ciální akce spo-
jené s  návštěvou českého prezidenta 
v Královéhradeckém kraji. Protestova-
li tak proti směru zahraniční politiky, 
kterou Miloš Zeman upřednostňuje.
„Při respektu, který chováme k  nej-
vyššímu úřadu České republiky, ne-
lze opomenout diametrálně odlišný 
přístup k  esenciálním záležitostem 
naší země. Ať se jedná o  zahranič-
ně politickou orientaci, která se stále 
častěji upírá k Východu, přes souhlas 
s potlačováním lidských práv, který je 
vyjádřen aktivní podporou Čínské li-
dové republice. Je mnoho kroků, kte-
ré pan prezident činí a které TOP 09 
odmítá,“ uvedl Aleš Cabicar (TOP 09), 

náměstek hejtmana Královéhradecké-
ho kraje pro oblast zdravotnictví.
TOP 09 opakovaně a veřejně deklaru-
je nesouhlas se zahraniční politikou, 
kterou prosazuje prezident Miloš Ze-
man. V jeho pojetí představuje zásadní 

odklon od  našeho polistopadového 
směřování země. Přestože od  prezi-
dentské volby uplynuly bezmála čtyři 
roky, Miloš Zeman svými kontroverz-
ními kroky příliš často připomíná, jak 
rozdílné by bylo pojetí prezidentského 
úřadu v případě, že by Českou republi-
ku reprezentoval Karel Schwarzenberg 
- moudrý člověk s  nesouměřitelnými 
životními zkušenostmi, zastánce lidí 
a jejich práv. 
„Jako součást krajské koalice se sna-
žíme být nápomocni při řešení pro-
blémů občanů. Převzali jsme od-
povědnost za  krajské zdravotnictví, 
kde kumulace neřešených problémů 
z minulosti dostupuje svého vrcholu,“ 
dodal Aleš Cabicar, který je předsedou 
krajské organizace TOP 09.            (RP)

Bílá není černá a Schwarzenberg je jenom jeden 

Co spojuje Náchod a Thermopyly? 

V Náchodě byly již podruhé rozdány 
ceny nejlepším fi rmám

Celkem šest fi rem získalo ve  čtvrtek 
23. února v  náchodském  Městském 
divadle ocenění Firma roku Náchod-
ska 2016. Firmy byly rozděleny do ná-
sledujících kategorií: fyzická osoba, 
fi rma do  50 zaměstnanců, společnost 
do 250 zaměstnanců a společnost nad 
250 zaměstnanců. Dále byla udělena 
cena starosty města Náchod a  cena 
hlavního partnera - MONETA Mo-
ney Bank. V první kategorii si převzal 
ocenění pan Vladimír Černohorský 
– ČEKY, velkoobchod a  maloobchod 
strojů, nářadí, zahradní techniky a že-
lezářského zboží z  Náchoda. V  kate-
gorii do 50 zaměstnanců byla oceněna 
broumovská společnost PRIKNER – 
tepelné zpracování kovů, s.r.o., která 
je významným výrobcem v oblasti te-
pelného zpracování kovů. V  kategorii 
do  250 zaměstnanců získala ocenění 
náchodská dopravní společnost DÍTĚ 
SPEDITION s.r.o.  V  kategorii s  nej-
vyšším počtem zaměstnanců zvítězil 
tradiční český výrobce mechanických 

převodovek a  pohonů WIKOV MGI, 
s.r.o. se sídlem v  Hronově. Cenu sta-
rosty města Náchod získala společnost 
HRONOVSKÝ s.r.o., působící na trhu 
elektrických a  elektromechanických 
autokomponentů a kabelových svazků. 
Cenu hlavního sponzora  převzala spo-
lečnost LUMCO spol. s  r.o., výrobce 
čalouněného nábytku z České Skalice.  
  „Jsme rádi, že již podruhé můžeme 
ocenit významné zaměstnavatele a fi r-

my působící v našem regionu. Oceně-
ní by si zasloužila řada dalších, proto 
měli hodnotitelé nelehkou a o to větší 
zodpovědnost při svém rozhodování,“ 
řekl v úvodu člen představenstva Kraj-
ské  hospodářské komory a  předseda 
náchodské oblasti Radek Jakubský. 
Krajská hospodářská komora KHK 
má v  úmyslu oceňovat živnostníky 
a  fi rmy i  v  dalších letech. „Rádi by-
chom, aby se oceňování stalo tradicí 
a do příštích ročníků se zapojily další 
fi rmy a  významní regionální zaměst-
navatelé,“ dodal Jakubský.  

Foto: Josef PEPA Voltr

Ocenění nazvané Firma roku Náchodska 2016 zorganizovala Krajská hospo-
dářská komora Královéhradeckého kraje, oblast Náchod. Druhým rokem byly 
oceněny významné regionální fi rmy. O pořadí opět rozhodli členové Krajské 
hospodářské komory z náchodské oblasti a významné osobnosti.

Červený Kostelec děkuje 
Küsnachtu za 10000 €

Město Červený Kostelec jménem jeho starosty Rostislava Petráka děkuje part-
nerskému městu Küsnacht (Švýcarsko) za dar 10.000 €, které poskytlo jako 
fi nanční podporu rekonstrukce služebního domku u  ZUŠ. Ten nyní slouží 
jako učebna hry na bicí nástroje.     Foto z otevření učebny: Richard Bergmann

Zdánlivě nic nespojuje východo-
český Náchod a  vesnici Th ermopy-
ly ve  středním Řecku? Pokud však 
zvolíme jako průsečík vojenské 
hroby před branami těchto sídel, 
pochopíme i  společnou symboliku 
slov na tzv. Dresslerově kříži upomí-
najícím na válku v roce 1866 v Ná-
chodě – Starém Městě s celosvětově 
známou pietou na  pamětní desce 
u Th ermopyl evokující řecko-perské 
střetnutí z 5. století před naším leto-
počtem. Nápis v Řecku zní: Poutní-

če zvěstuj Lakedaimonským, že my 
tu mrtví ležíme, jak zákony kázaly 
nám. Kříž ve  Starém Městě (vysta-
věný měšťanem Dresslerem)  v Ná-
chodě nese epitaf: Poutníče zvěstuj 
krajanům, že zde mrtvi ležíme, jak 
zákony kázaly nám. Co spojuje Ná-
chod a  Th ermopyly? Vojáci padlí 
před jejich branami. Vzpomínkou 
na ně je epitaf, jehož originální řec-
kou verzi vytvořil básník Simonides 
z  Keu, současník hrdinného boje 
Řeků proti perské přesile.   Foto echo  

Město Náchod (ve  spoluvlastnictví se společností AGRO CS a.s. Česká Skalice) 
disponuje rekreačním objektem – chatou Zvoničkou v Peci pod Sněžkou. Právě zde 
„lyže odložili“ místostarostové Náchoda Ing. Jan Čtvrtečka a Miroslav Brát (viz. 
fotografi e), aby diskutovali o možnostech a povinnostech města plynoucích ze spo-
luvlastnictví této nemovitosti v atraktivní krkonošské lokalitě. „Určitě bychom se 
měli do budoucna zamýšlet i nad eventualitou nutných oprav na objektu i jeho 
kapacitním využitím v rámci celé sezóny“ říká místostarosta Čtvrtečka. Místosta-
rosta Brát dodává, že pokud se vrátí tradice na sníh bohatších zim, mohla by se 
Zvonička stát například dějištěm zajímavé sportovní akce typu lyžařských závodů 
pod hlavičkou města Náchoda. Foto  Aneta Hánová

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFAČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK Náchod a. s.

uvádí v úterý 7. března  v 19.00 hodin

PETRA JANŮ
se skupinou AMSTERDAM 

Koncert populární české zpěvačky
Vstupné: Kč 390,- 370,- 350,-

Vzpomínka na Egona Hostovského 
Městská knihovna Egona Hostovského v  Hronově pořádá v  úterý 
14.března od 17.30 hod. literárně-vzpomínkový večer s názvem „Nezná-
mý smutný šprýmař Egon Hostovský“ Dva dávní spolužáci z Opočna, 
dcera E.H. Olga Hostovská-Castiellová komentuje otcův život a knihy,  
Miloň Čepelka, člen Divadla Járy Cimrmana, z nich čte obsáhlé ukázky. 
Jste srdečně zváni!
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Poněkud nábožensky nekorektně působí uka-
zatel směru, který objevíte v Novém Městě nad 
Metují.  Ukazuje, že do Pekla  je to jen 5 kilo-
metrů. Pokud bychom ale uznali, že do Pekla 
to může být i 5 metrů, narazíme v tomto radi-
usu na pevnou stěnu – a ta nepatří ničemu ji-
nému, než objektu kláštera Řádu Milosrdných 
bratří. Náhoda zde zapracovala na úsměvné 
směrové hříčce… foto echo

Módní přehlídka
V Konferenčním sále IC Broumov-
ska  se 25. března (od 15 a 18 hodin)  
uskuteční módní přehlídka akciové 
společnosti VEBA s názvem „Vítá-
ní jara 2017“. Na akci organizačně 
participují město Broumov a Veba 
a.s. Přehlídka má i doprovodný hu-
dební program.

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 30% SLEVA NA HRU

Od lyžování k horské službě  Březen 2017 je stále měsícem, 
kdy lidé  vyrážejí za zimními ra-
dovánkami do hor. Náš region těží 
z  polohy mezi Krkonošemi a Or-
lickými horami, takže  na sjezdov-
ky to není příliš daleko. A protože 
„retro“ je v módě v mnoha oblas-
tech zájmů i koníčků, dají se spat-
řit lyžaři doslova „z dávných časů „ 
(foto č.1).  Pohled na ně může při-
pomenout i počátky sportovního 
lyžování v našich zeměpisných šíř-
kách. I v březnu 1913 se v Krkono-
ších lyžovalo.  Ve sněhové  vánici 
tehdy  vyhasly životy dvou přátel – 
Bohumila Hanče a Václava Vrbaty. 
I na základě této tragické události 
začaly vznikat v  horách speciali-
zované záchranné týmy – dnešní  
horská služba (foto č.2).                          

Foto Mirek Brát
1. 2.

Veterinární opatření kvůli 
ptačí chřipce byla ukončena
 Krajská veterinární správa Státní 
veterinární správy pro Královéhra-
decký kraj nařídila dne 12. ledna 
2017 mimořádná veterinární opat-
ření k zamezení šíření nebezpečné 
nákazy – ptačí chřipky (aviární in-
fl uenzy) na základě potvrzení této 

nákazy na území Polska, v lokalitě 
Kudowa Zdrój. Protože nebyly po-
tvrzeny žádné případy nakažených 
ptáků v ochranném pásmu na úze-
mí ČR, byla ke dni 13. února 2017 
mimořádná veterinární opatření 
ukončena. Rekonstrukce

„na zimáku“
Město Hronov obdrží dotaci 
z  Operačního programu život-
ního prostředí (OPŽ´P) ve výši 
8  054  237,-Kč, která bude použita 
na rekonstrukci strojovny  a chla-
zení na tamním zimním stadionu. 
Město Hronov bude zmíněná re-
konstrukce (která bude realizována 
v období od května do září t.r.)  stát 
2 367 895,-Kč, které uvolní městská 
pokladna.

Prezidenta Zemana 
přivítali obyvatelé 
Červeného Kostelce 
a Jaroměře
Během druhého dne návštěvy Krá-
lovéhradeckého kraje prezident 
Miloš Zeman navštívil výrobnu 
těsnících systémů pro automobily 
Saar Gummi Czech v  Červeném 
Kostelci.  V Červeném Kostelci 
i Jaroměři se pak sešel s představite-
li a podebatoval s místními obyva-
teli. Tématy bylo uprchlictví, kandi-
datura nebo třeba hospicová péče.

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují 
přijme muže či ženy na pozice:

Pracovník do údržby do jednosměnného 
i třísměnného provozu, 

vyučení strojním zámečníkem výhodou.

Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání výučním 
listem, praxe výhodou.

Obsluha dlouhotočných automatů, 
nebo CNC soustruhů 

do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním

listem podmínkou.

Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,

vyučení v oboru a praxe min. 2 roky 
podmínkou.

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Lesní společnost Broumov Holding, a.s.
Komenského 256, 550 01 Broumov
IČ: 47452633

Přijme sezonní pracovníky 
na jarní práce 2017 

do Lesní školky Broumov – Pasa
druh práce: vyzvedávání, třídění a ukládání sazenic dřevin pro prodej; 

sázení ručně i strojem; ostatní pomocné práce
pracovní poměr: dohoda o provedení práce, 

fyzická práce většinou v úkolové mzdě
pracovní doba: 7,5 – 10 hodin denně (podle potřeby)
mzda za práci: základní mzda 78,- Kč za úkolovou nebo časovou hodinu;
 + příplatek za výkon a kvalitu do 25 % mzdy;
 výplata v hotovosti nebo na účet; záloha 1 x za měsíc
předpokládané zahájení prací:   konec března 2017, podle počasí na výzvu
předpokládané ukončení prací: konec května nebo začátek června 2017

Zájemci se mohou hlásit každý všední den osobně v době 
od 9:00 do 12:00 hodin přímo v Lesní školce Broumov – Pasa nebo 

ve stejné době si domluvit návštěvu individuálně na čísle +420 491 523 690.

Cesta do areálu Lesní školky: odbočit doleva z hlavní silnice směrem 
z Broumova na Polici nad Metují asi 4 km za Broumovem, 

u odbočky je informační cedule.        

KOUPÍM BYT nebo DŮM
i v původním stavu.

Platím ihned hotově, vše uhradím
(ověření, KS, PENB, kolky, bez provize aj.)

Mobil: 773 936 931 Kamil B.

Turistická sezóna 2017
na Pevnosti Dobrošov
 Rádi bychom Vás touto cestou 
informovali, že turistická sezóna 
2017 na Pevnosti Dobrošov pro-
běhne, byť za částečného omezení 
způsobeného přípravnými pracemi 
k  avizované rozsáhlé rekonstruk-
ci. Připravili jsme pro návštěvníky 
několik novinek a zajímavých akcí 
nesoucích se v  duchu 80. výročí 
zahájení stavby těžkého opevně-
ní na Náchodsku, vč. stavby sa-
motné Pevnosti Dobrošov. A co 
u nás uvidíte nového? Ve vstupní 
expozici přibude několik nových 
a zajímavých exponátů a k  vidění 
bude rozšířená expoziční část o tzv. 
„Dobrošovský Slavín“. V  ní se do-
zvíte o osudech osobností, které své 
životy spojily se stavbou opevnění 
a událostmi roku 1938 na Náchod-
sku. Zmínit musíme především 
Jaroslava Purkyta (důstojník pěší-
ho pluku 48 Jugoslávie), Eduarda 
Zicháčka (autor nástěnných maleb 
ve srubu Jeřáb), majitele pracovní 
fi rmy Kapsa a Müller, která stavěla 

dobrošovskou pevnost, ale i mno-
hé další. Spatřit budete moci na-
příklad předměty osobní povahy či  
fotografi e se k nim vztahující.  
Ze zajímavých akcí připomínáme 
2. ročník dřevořezbářského sym-
pózia Dobrošovské dřevobraní 
(15. a 16. července), 3. ročník Se 
starostou do pevnosti s otevřením 
nové stezky mezi Českou Čermnou 
a Bělovsí (19. srpna), nebo připo-
mínku stavby pevnosti spojenou se 
křtem nové knihy k osobě Jaroslava 
Purkyta a zajímavým programem 
(9. září). Akcí bude samozřejmě 
více a v rámci možností se pokusí-
me nabídnout podobný servis jako 
v letech předcházejících. 
Rádi Vás tímto na Dobrošově při-
vítáme a doufáme, že si z nabídky 
vyberete. Veškeré informace o pro-
vozní době, omezení a připravo-
vaných akcích se dozvíte na www.
pevnost-dobrosov.kvalitne.cz.

Bc. Richard Švanda,
správce Pevnosti Dobrošov
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Lidé se musí cítit ve městech bezpečně 

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Téma nepřizpůsobivých občanů se 
týká většiny českých měst. Ani okres-
ní Náchod není výjimkou. Máme 
veřejné prostory, nádraží a  další 
místa, kde se naši občané dostávají 
do kontaktu s lidmi, kteří rezignovali 
na  základní civilizační i  hygienické 
návyky. V  mnoha případech se do-
stává do  hry i  nemístná konzumace 
alkoholu. Lidé se necítí na veřejných 
místech bezpečně. Co se proti tomu 
dá dělat? Vždycky říkám, aby se lidé 
s  důvěrou obraceli na  naše strážní-
ky, protože ti mají adekvátní výcvik 
i  oporu v  zákonech. Jako poslanec 
bohužel vnímám, že je nutné no-
velizovat i  zákony, protože právní 
normy jsou často poněkud bezzubé 
proti tomu, co se odehrává ve veřej-
ném prostoru, na ulicích, v čekárnách 

na  nádraží a  na  dalších podobných 
místech. Lidé se musí cítit ve městech 
bezpečně. Důležité však je, aby obča-
né vnímali policisty, ať už městské či 
státní, jako garanty pořádku, aby se 
na ně s důvěrou obraceli. Pochopitel-
ně, dokážeme jen tlumit projevy ne-
přizpůsobivého modelu chování urči-
tých jedinců vůči svému okolí. Určitě 
by zde byla na místě i vyšší míra spo-
lupráce neziskových a  dalších orga-
nizací zaměřených na  sociální práci 
se samosprávami měst. Z  lidského 
hlediska si samozřejmě přeji, aby lidé, 
kteří se dostali až na  sociální dno, 
dokázali přijmout nabídku pomoci 
od  charitativních a  jiných organiza-
cí. Aby se z toho dna odrazili, našli si 
práci i lepší smysl života, než je žebro-
ta a krabicové víno.  Jan Birke 

Vlakové nádraží v  Náchodě přiléhá k  novému autobusovému terminálu. Náchodští 
městští strážnici se nyní intenzivně zaměřují na kontrolu veřejného pořádku v tomto 
dopravním uzlu. 

Starosta Náchoda a poslanec PS PČR Jan Birke v rozhovoru s velitelem Městské policie 
v Náchodě Petrem Valicou.  Krizová linka náchodské městské policie s číslem 156 je 
plně k dispozici i pro řešení chování nepřizpůsobivých osob.

www.MARCONABYTEK.cz 
Kladská 106, 547 01 Náchod

775 725 520

PIEROTPIEROT

MARCONABYTEK

OPERÁTOR TEPLÁRNYOPERÁTOR TEPLÁRNY
Místo výkonu práce: Náchod

Termín nástupu: dohodou 
Náplň práce:

 zajistit bezpečnou, spolehlivou a hospodárnou obsluhu 
energetických zařízení Teplárny Náchod v nepřetržitém provozu 
 provozovat svěřené zařízení v rozsahu a v souladu s platnými 

Místními provozními předpisy (MPP) a tech. dokumentací.
 zajistit bezpečné, spolehlivé a efektivní provozování zařízení v souladu 

s MPP, OEG, ČSN a platnou dokumentací innogy 
Požadavky:

 SŠ se strojírenským zaměřením, elektro výhodou popř. vyučen 
 topičské zkoušky (možno zajistit)
 vyhláška 50/1978 Sb. výhodou

 odolnost vůči stresu – zvládání krizových a stresových situací 
technická zdatnost

 logické a rychlé uvažování při zvládání provozních situací
 týmová spolupráce, nekonfl iktnost
 odpovědnost, samostatnost
 praxe v energetice výhodou
 uživatelská znalost práce na PC

 ochota pracovat nad rámec běžné pracovní doby v rámci směnného provozu
Nabízíme:

 stabilní zázemí nadnárodní společnosti
 zajímavou práci s možností seberealizace

 příjemné pracovní prostředí
 nadstandardní balíček zaměstnaneckých benefi tů
 příležitosti k osobnímu i profesnímu rozvoji

 zaměstnanecké akce

Kontakt: innogy Česká republika a.s.
Nina Černá, nina.cerna@innogy.com

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Kladská 1521, 547 01  Náchod

Oznámení pro odběratele Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s.

    Oznamujeme všem odběratelům vodovodů a kanalizací v Náchodě, že je možné požádat 
o změnu ve způsobu zasílání pravidelných měsíčních, čtvrtletních nebo ročních vyúč-
tování spotřeb vodného a stočného. Dosud jsme vystavené doklady zasílali pouze poštou. Náš 
fakturační systém nyní umožňuje zasílání dokladů e-mailem na adresu, kterou nám odbě-
ratel písemně nebo e-mailem oznámí. Žádosti na změnu způsobu v zasílání dokladů adresujte 
písemně na Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Kladská 1521, 547 01 Náchod – zákaznické 
oddělení nebo elektronicky na e-mail  dvorackova@vakna.cz nebo hotmarova@vakna.cz .
    V žádosti je nutné vždy uvést adresu odběru nebo číslo odběrného místa (uvedeno 
na fakturách), jméno a příjmení odběratele nebo název fi rmy a čitelně napsaný e-mail, kam 
mají být doklady zasílány.

  Děkujeme za spolupráci při zlepšování našich služeb.

Úspěchy náchodských karatistů
První letošní měření sil čekalo 
na  karatisty z  náchodského oddí-
lu na  Velké ceně Trutnova. Soutěž 
byla rekordní nejen v  celkovém 
počtu účastníků, ale i  v  počtu ná-
chodských zástupců, kterých se zú-
častnilo celkem 21! Do  disciplíny 
souborných cvičení kata se zapojili 
i naši nejmladší, pro mnohé z nich 
to byl úplně první start na soutěži. 
Od starších a pokročilejších se oče-
kávaly medaile, bronzový kov cinkl 
pro Karolínu Stillerovou v kategorii 
juniorek. Mezi ženami nad 18 let zá-
vodila Regina Plašilová, která si od-
vezla bronzovou medaili po úspěš-
ně zvládnuté repasáži. Jakub Šolín 
vládl v  hodnocení žáků  10-11 let 

a  Josef Mišák a  Regina Plašilová 
mezi dospělými. Také v zápase ku-
mite mládeže se náchodští neztratili. 
Na  stupně vítězů postupně vystou-
pili  P. Škalda a L. Vlček, oba získali 
po  bronzové medaili, na  stupínek 
nejvyšší pak vystoupila také K. Sti-
llerová. Dospělí pak rozšířili sbírku 
medailí o další tři. Zasloužili se o ně 
J. Mišák a R. Plašilová. V Trutnově 
byli rovněž vyhlášeni nejúspěšnější 
závodníci Královéhradeckého kraje 
za rok 2016. Ze dvanácti vyhodno-
covaných kategorií obsadili členové 
Oddílu sportovního karate Náchod 
celou čtvrtinu! (redakčně kráceno)
 Text: Petr Kocmánek, 
 foto:  Josef Sýkora

DAVID NOVOTNÝ, 
město JAROMĚŘ ve spolupráci 

s Městským kulturním střediskem 
a poslankyní Mgr. Soňou Markovou 

Vás zvou na 
společensko –kulturní akci

VEČER PRO 
DOBROU VĚC

17.března 2017 od 19.00 hodin
Divadlo v Jaroměři

Slavostní večer, při kterém vystoupí 
Petra Janů, Ilona Csáková, 

Martin Chodúr, Anička Slováčková, 
Nelly Řehořová a Kamila Nývltová, 
bude moderovat Miluška Bittnerová 

a Martin Zach
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Tiskárna INTEGRAF, s.r.o.
Náchod, Myslbekova 273

hledá do svého týmu spolupracovníky
na pozice:

PROGRAMÁTOR

�

�

�

�

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

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

�

�

�

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

VÝHODOU BUDE

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

www.integraf.cz NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

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

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

a budou pokládány za důvěrné.

�

�

�

�

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

NABÍZÍME

Tiskárna INTEGRAF, s.r.o.

Náchod, Myslbekova 273

hledá do svého týmu spolupracovníky 

na pozice:

EXPEDIENT
POŽADAVKY NA UCHAZEČE

• Řidičský průkaz B nutností
• VZV výhodou (případně lze dodělat u nás)
• Dobrý zdravotní stav

Pracovní náplň:

zajištění expedice zakázek (paletizace, identif ikace, expedice), práce s expedičním plánem, 
dvousměnný provoz

KNIHAŘKA
• aktivita, zodpovědnost, manuální zručnost
• třísměnný provoz

SEŘIZOVAČ
• technická zdatnost, praxe v seřizování strojů výhodou
• znalost polygrafi e výhodou
• třísměnný provoz

POMOCNÍK TISKAŘE
• technická a manuální zručnost
• třísměnný nebo nepřetržitý provoz

NABÍZÍME 
• Práci v moderním polygraf ickém závodě
• Práci na HPP
• Mzdu odpovídající pracovnímu zařazení a náročnosti
• Benef itní systém

www.integraf.cz, telefon: 491 422 215 

Nabídky zasílejte laskavě e-mailem na: prace@integraf.cz
K osobnímu pohovoru budou přizváni pouze uchazeči, kteří splňují daná kritéria. Ostatní si dovolíme zařadit 
do fi remní databanky uchazečů. Zaslané informace budou sloužit výhradně pro potřeby IG a budou pokládány 
za důvěrné.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

inzerat_IG_0217.indd   1 20.2.2017   15:07:59

MV č.34/2016 Sb. 

VÝROBA    MONTÁŽ    PRODEJ    SERVIS
Plastových, hliníkových, dřevěných, dřevohliníkových

OKEN A DVEŘÍ ŠPIČKOVÉ KVALITY OKEN A DVEŘÍ ŠPIČKOVÉ KVALITY 
S PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽÍ A ZÁRUKOUS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽÍ A ZÁRUKOU

Poděbradova 211, Náchod, tel. 737 802 536 

e-mail: oknojas@gmail.com  www.oknojas.cz

ZATEPLOVÁNÍ BUDOV - PRODYŠNÁ FASÁDA NEW-THERM
FUNKČNÍ ZATEPLENÍ 
V POLOVIČNÍ SÍLE IZOLANTU
více na www.kabefarben.cz, tel.:799 795 530

POTŘEBUJETE 

PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme: 
• Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
• Oproti zástavě nemovitosti

• Individuální 
   posouzení příjmů

• Až do 3mil. Kč

• Vyplacení exekucí

tel.: 774 061 137

Společnost MERTLIN s.r.o.,
Nerudova 744, Červený Kostelec, 

výrobce zdravotnických prostředků

HLEDÁ VHODNÉ PRACOVNÍKY NA POZICE:
DĚLNICE ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY           
(pozice vhodná pro ženy)  
ŠVADLENA - ŠITÍ ZDRAVOTNICKÝCH 
VÝROBKŮ  (pozice vhodná pro ženy)
Požadujeme: vzdělání min. vyučen, 
praxe výhodou, pečlivost, spolehlivost, 
důslednost
Popis práce: práce ve 2-3 směnném pro-
vozu; výroba a adjustace výrobků z gázy, 
buničité vaty, netkaného textilu a dalších 
produktů pro zdravotnictví; obsluha pra-
covních strojů ve zdravotnické výrobě

Nabízíme: zaměstnání ve stabilní společnosti, 5 týdnů dovolené, stravenky, 
možnost závodního stravování, odpovídající  fi nanční ohodnocení
Nástup dle  dohody. 
Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu: andrea.capova@mertlin.cz, 
tel.: 491 413 369.

STROJNÍ A PROVOZNÍ  ÚDRŽBÁŘ            
(pozice vhodná pro muže)
Požadavky:  vzdělání  min. SO 
v oboru strojírenství, praxe výhodou, 
organizační schopnosti , pečlivost, 
znalost práce 
na PC
Popis práce: práce ve 2 -3 směn-
ném provozu, údržba  a seřizování 
strojů ve výrobě, plnění plánů údržby 
strojů, odpovědnost za bezpečnost 
práce a pořádek na pracovišti

AKCE
4.3. - 1.4.

2017PRODEJNA
STROJŮ A NÁŘADÍ
ŽELEZÁŘSTVÍ

založeno 1992

999,-

ÚHLOVÁ BRUSKA
TC-AG 125 Kit
+ 2x Di kotouč

VYSOKOTLAKÉ MYČKY 

VYSAVAČE

MYCÍ A ČISTÍCÍ TECHNIKA ZAHRADNÍ TECHNIKA NOVINKA

 prům. 125/850W

5990,-

7290,-
8990,-

MOTOROVÉ BENZÍNOVÉ
SEKAČKY

VERTIKUTÁTORY 
A PROVZDUŠŇOVAČE

 14 zubů / zarovnávací hrana

52,-

6990,-

od

2090,-

od

1990,-

799,-

LET

u prt o  e vám ssJ

14,-

INVERTOROVÉ SVÁŘENÍ - FORCE TELWIN

FORCE 165FORCE 145

TECNICA 171/S

170A

160A
135A

PROFESIONÁL

4990,-
6190,-

od

2890,-
SV 213E

od

6990,-
Collector 46 SB

EL. PROVZDUŠŇOVAČE
TRÁVNÍKŮ

1999,-

400W - 750W - 1100W
PONORNÁ ČERPADLA

899,-

2990,-

975W
teleskopická
rukojeť
1,9 - 2,7m

EL. PROŘEZÁVAČ 
VĚTVÍ

2190,-

PROFESIONÁLNÍ POSTŘIKOVAČE

MOŽNO DOKOUPENÍ RŮZNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ RENOVAČNÍ SADY

MADE IN ITALY

RUČNÍ POSTŘIKOVAČE

MARY 

ZÁDOVÉ POSTŘIKOVAČE

ROSY 

HERMETIK 
PROFI

PROFI

EUALITN

VK

Í

od

od

629,-

1129,-

5 litrů

12 litrůod
od

ZAHRADNÍ POSTŘIKOVAČE
NORMÁL12 litrů

16 litrů

5 litrů
8 litrů

590,- 249,-

ZAHRADNÍ NŮŽKY
 NA SILNÉ VĚTVE

od209,-
95,-

PLASTOVÉ HRÁBĚ

33,-

2390,-

145,-

Protecting Your Life
Firma Microtherm CZ, s.r.o. je součástí skupiny Microtherm 
International Cooperation, která je dodavatelem komponentů 
tepelných ochran pro elektrospotřebiče po celém světě.

Výrobní závod Microtherm CZ s.r.o se nachází v malebném městečku Police nad Metují

Své životopisy zasílejte na adresu: pavel.stanko@microtherm.cz

Pro tento závod hledáme kolegy na tyto pozice:

• Operátor Výroby
• Referent Kvality 
   nutný jazyk Nj nebo Aj

• Manipulant ve výrobě 
   – obsluha dílny a skladů
• Plánovač výroby s Nj

Více o požadovaných kvalifi kačních požadavcích na www.microtherm.cz ►

DEN OTEV ENÝCH
DVE Í
v ZŠ Babí

dne 17. b ezna 2017

Od 9 – 11.30h a od 13 – 16h
P ij te všichni, rádi Vás školou provedeme.
ZŠ Pavlišovská Náchod   tel: 491 423 638     skolababi.webnode.cz

JARNÍ 
ÚPRAVY 
ZAHRAD
Tel.: 724 173 560
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

*Hledám přítele do  75 let. Náchodsko. 
TEL.: 728 074 812
* 60-letý soběstačný stomik s  vl.záz. rád 
pozná stejně „postiženou“ ženu. Ostatní 
na tel. 724 304 226

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

* Pronajmu zařízený byt 1+1 v Polici n.M.. 
TEL.: 728 951 232
* Prodám DB 3+1 v Náchodě Na Brance, II.
patro. TEL.: 775 277 370 volat po 18.hodině, 
RK NEVOLAT!

* NABÍZÍM UBYTOVÁNÍ S  DOJEZ-
DEM 20KM, PRO ZAMĚSTNANCE 
Škoda Auto Kvasiny, v  rodinném domě 
Nového Města n.Met. Kuchyň, soc.záze-
mí, připojení k internetu, pračka. Po do-
mluvě k  nastěhování k  1.4.2017. TEL.: 
731 383 866

*Pronajmu 2+1 slunný, velký byt s  bal-
konem v  Náchodě po  rekonstrukci poblíž 
centra. Nájemné 4990 + inkaso 4000, kauce, 
volný ihned. tel.725 557 030 jen pro solidní 
zájemce
*PRONAJMU MALÝ BYT 1+KK V  ČER-
VENÉM KOSTELCI NA  VĚTRNÍKU. 
Byt je po celkové rekonstrukci, vhodný pro 
jednu osobu, cena včetně všech poplatků 
5.300,-.Kauce nutná, RK nevolat. Email: 
renestarkov@seznam.cz, Tel.602 133 173
*Pronajmu nově zrekonstruovanou, čás-
tečně vybavenou garsonku v  Polici nad 
Metují. Volná od  1.4.2017, nájemné včetně 
záloh na  vodu, topení, elektriku 7800 Kč/
měsíc. Volejte 723 629 298.
*Prodám družstevní byt 5+1 v  Novém 
Městě nad Metují. ul. Nad stadionem. Cena 
dohodou Tel. 777 162 254 RK NEVOLAT
*Pronajmu byt 2+1 (60m2) v Hronově s lo-
džií + sklepem. Nové podlahy, nová okna. 
Nájem+služby 7.500,-Kč. Elektřinu platí ná-
jemnce samostatně. Kauce 7.500,-Kč. Volné 
ihned. Telefon: 604 250 202
*Pronajmu dlouh.byt 3+1 +sklep, balkon, 
plast.okna 74 m2 ve  4.NP v  Náchodě sídl.
Branka,. Nájemné 5.000,-Kč + inkaso 1.710,-
Kč + el. + plyn + kauce, tel. 608 90 30 50.
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 3+kk 
v  osobním vlastnictví v  Hronově v  Jung-
mannově ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podlahy, koupelna 
a WC. Výměra bytu 71 m².Tel. 774 311 404, 
RK nevolat.Cena:  915 000,- Kč
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 2+kk 
v  osobním vlastnictví v  Hronově v  Jung-
mannově ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podlahy, koupelna 
a WC. Výměra bytu 37 m².Tel. 774 311 404, 
RK nevolat. Cena:  550 000,- Kč
*Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě. Tel. 
604 286 034
*Pronajmu 1+kk, Nové Město n/Metují, 
6 NP s  výtahem. Dům zateplen, plastová 
okna, umakartové jádro, internet. Rozloha 
30,43m2. Dlouhodobý pronájem. Vybírána 
kauce. K pronájmu ihned za 4000 Kč/měsíc 
+ zálohy a energie. Tel.777 103 897.
*Prodám zařízený byt 1+1 v  Novém 
Městě nad Metují, Nad Stadionem. Tel. 
720 310 941
*Pronajmu byt 1+1 40m2 OV v Náchodě - 
sídliště u nemocnice. Byt je po rekonstruk-
ci. Nová okna, balkon, kolárna, sklep, výtah. 
Od  rána sluníčko.Výhled na  Staré město.
Nájem 4500,-Kč + energie a  služby. Kauce 
nutná. TEL.: 608 380 686
*Pronajmu byt 1+1 po  rekonstrukci v  Č.
Kostelci, nájem 4000,-Kč, kauce 3x nájem-
né. TEL.: 604 774 115
*Prodám byt v  Červeném Kostelci 3+1 
s balkonem, v centru města, byt je v osob-
ním vlastnictví. RK nevolat. Tel: 732 588 520
* Prodám DB 3+1 Hronov, 71 m2, již.strana, 
IV.patro s balk. 1,1 mil.Kč. TEL.:723 358 615 
- RK NEVOLAT!
* Koupím byt v Náchodě, 2+1 s balkonem 
nebo lodžií, (ne přízemí). Platím hotově. 
Tel. 721 119 083
* Hledám pronájem bytu 2+1 v Náchodě, 
nejlépe na sídl. u nem., balkon. Prosím na-
bídněte. TEL.: 602 953 975
* Pronajmu byt 2+kk v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Koupím rodinný dům nebo byt v  Ná-
chodě a  okolí, nejlépe ve  Studnici. Tel. 
736 24 12 10
* Pronajmu 2+1 po rekonstrukci v Nácho-
dě, kauce nutná. Volat mezi 16-20 hod. Tel. 
607 149 560

* Pronajmeme malý přízemní apartmán 
v  zahradě v  Náchodě Bělovsi, s  venkovní 
terasou a parkovištěm pro 1 -2 osoby. Nájem 
3900,-Kč + záloha energ. 1700,-Kč. TEL. 
777 737 127, 777  737 122
* Pronajmu dlouhodobě pěkný částečně 
zařízený byt 3+1 v  Náchodě u  Rubeny. 
Nájem 5.000 Kč + inkaso. Kauce nutná. Tel. 
608 888 141
* Prodej bytu 2+1 s  balkonem ve  Velkém 
Poříčí, 790 000,-Kč. TEL.: 736 615 464 RK 
NEVOLAT
* Prodám DB 1+1 v  Polici n.M., dohoda 
na tel. 736 638 496, 722 246 972
* Prodám nový družstevní byt 3+kk 
na  krásném místě v  Náchodě, s  vyhraze-
ným parkováním. Ihned volný, cena: mož-
nost splátek 68 tisíc ročně bez navýšení. 
Kontakt 733 131 189.
* Prodám nový družstevní byt 2+kk v Ná-
chodě - levně. Cena: možnost splátek 68 
tisíc ročně bez navýšení.Nízké provozní 
náklady. Parkování na  vlastním pozemku. 
Volejte 733 735 709.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v okrese Náchod výhradně ve správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho 
vybavení, adresu a  podlaží. Platba v  hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

*Prodám rodinný dům 5kk po  celkové 
rekonstrukci, vše nové dostupnost dobrá, 
školka, škola - nachází se ve  Zbečníku, za-
hrada. Volejte 720 395 634
*Prodej stavební parcely v NMnM, 750m2, 
sítě na  okraji pozemku, krásné místo, Tel.: 
775 182 793
*Hledám na Náchodsku   ke koupi domek 
nebo trvale obyvatelnou chalupu. Menší 
opravy nevadí. Tel: 608 245 634

*Prodám stavební parcelu v  obci SPY 
u  Nového Města nad Metují, 800m2, voda 
a el. na pozemku, možno začít ihned stavět, 
cena 575tis., tel.:775 182 793
* Hledám pronájem garáže v  Náchodě. 
TEL.: 724 345 885
* Pronajmu dlouhodobě od  dubna 2017 
chatu se zahradou na  Kramolně. Voda, 
elektřina, skleník. Tel. 777 408 341
* Prodám stavební pozemek s protékajícím 
potokem, možnost zhotovení rybníku, 2500 
m2 na okraji obce Dolní Radechová. Asfal-
tová cesta až na pozemek. Cena 990 000,-Kč. 
TEL.:608 66 77 30

*Pronajmu zrekonstruované obchodní 
prostory v Náchodě v řemeslnickém cent-
ru. Vlastní soc. zařízení, výměra 40 m².Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 9 900,- Kč/
měs.
*Pronajmu obchodní prostory na  Ko-
menského třídě v  Novém Městě   n. Met. 
33m2  s  výlohou. Po  předchozím uživateli 
možnost odkoupení vybavení butiku, pro-
dejna schválena též k  potravinářským úče-
lům. Info na tel. 602 107 033 
*Prodám nebytový prostor v  osobním 
vlastnictví, 49 m2 v centru Náchoda na Ko-
menského ulici vhodný na kancelář, obchod, 
možnost rekonstruovat na byt 1+1.Součástí 
je sklep, půda a  podíl na  společných pro-
storách domu.Parkování před obchodem. 
Kontakt tel.: 777 133 123. Cena: 750.000,- Kč
*Pronajmu   skladovací prostory   217m2 
v  centru Náchoda. Cena 7000,- Kč/měs + 
energie.  tel.: 606 951 546 RK nevolat!
*Nabízíme pronájem prodejny 80 m2 v Ná-
chodě na pěší zóně formou výběrového říze-
ní, tel. 602 575 252
* Pronajmu nebytový prostor cca 20 m2 
v  Broumově, náměstí. Cena dohodou. Tel. 
732 889 575 nejlépe SMS
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny
*Pronajmu nebytový prostor v centru Hro-
nova vhodný na kancelář, malou prodejnu 
apod. 2 místnosti+ soc.zař. a  kuchyňka 
o celk.výměře 59 m2. TEL.: 604 178 597
* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn.jaké-
koliv využití, navr.cena 1,5 mil. Kč. TEL.: 
606 951 546 RK NEVOLAT

* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyň-
kou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní 
výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny

*Prodám vlněné ponožky. Tel.:  732 577 019
*Prodám palivové tvrdé dřevo (jasan) 
v metrech - 900,-Kč/m. Nové Město a okolí. 
TEL.: 776 327 208
* Prodám sbírku známek a  aršíků České 
republiky do  roku 2014 na  albových lis-
tech, nominální hodnota 15.200 Kč prodám 
za 12.000 Kč. Nabízím také přepážkové listy 
za 80% nominálu. TEL.: 604 452 789
* Prodám vepřové půlky 55,-Kč/kg krmeno 
beze směsi. Volat po 20.hod. 773 914 858 
* Prodám malou kuchyňskou linku 180 cm. 
Zachovalá. Cena dohodou. Tel. 603 440 969 
nebo 602 103 775 SMS

*Koupím válcový šrotovník-mačkač obilí. 
Dále starý nepojízdný traktor jako dekora-
ci na  statek a  jinou zemědělskou techniku. 
Mob: 603 487 428

* Koupím staré, nepotřebné i  poško-
zené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..
vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný a  chromovaný nábytek, hudební 
nástroje, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, auto-
moto díly, atd.. Než něco vyhodíte, volej-
te 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇ-
ŤA aj.staré časopisy, komiksy, knihy, 
celé knihovny, pohledy, známky, plakáty, 
aj.papírový materiál, bankovky, mince, 
LP desky, CD atd. TEL.:777 579 920

* Koupím známky Československa a  Slo-
venského štátu nebo celou fi latelistickou 
pozůstalost včetně obálek a pohledů. TEL.: 
604 452 789
* Koupím tříkolku Velorex (hadrák) 250 
- 350 cm3 i  v  nepojízdném stavu. TEL.: 
604 437 128
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, staré fotografi e, 
reklamní fotografi cké materiály. Hodinky 
PRIM a  náhradní díly na  hodinky PRIM. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, 
vyznamenání i z období socialismu v jakém-
koli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty a  jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i  celou pozůsta-
lost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, vy-
znamenání, mince a bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

*Daruji hlínu za  odvoz. Velká Jesenice 
(u České Skalice). Bližší info tel: 608 454 603

* I  Vy můžete pracovat z  domova. 
www.extraprijem.cz/kotkova.
*Účinné zdravé hubnutí s výživovým kou-
čem www.zhubni-ihned.cz

* Hledáme kolegyni do  zavedené-
ho květinářství v  Červeném Kostelci 
na  zkrácenou pracovní dobu. Kontakt: 
604 500 980

 *KOUPÍM MOTOCYKLY - jakékoliv - 
starší, nepotřebné, neúplné, překážejí-
cí, díly, traktůrky i jinou techniku rychlé 
slušné jednání. Tel.:723 837 437

*Koupím jakýkoli starší motocykl po-
jízdný i  nepojízdný – JAWA, VELOREX 
atd. Platba hotově. Seriózní jednání. TEL.: 
776 327 208

*Výroba autopotahů, rychle a kvalitně. 
Volejte 606  299  945, K  Brodu 391, Ná-
chod - Běloves

* SDH Oselce nabízí k prodeji požární 
vozidlo Avia A30k, funkční, r.v. 1972, TP 
5/2017. Cena dohodou. Tel. 731 602 015

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

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

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

STŘECHY HEJZLAR

tel. 776 251 466
www.strechy-hejzlar.cz

POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ 
TESAŘSKÉ PRÁCE 

DŘEVOSTAVBY

Prodám zaběhnutou prodejnu a eshop

Svářecí technika v Náchodě
Info na: kmknachod@seznam.cz

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

Na letní brigádu do Mlynářovy 
zahrádky – Ratibořice 

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY na kasu, 
do provozu a na točení zmrzliny. 

Vhodné pro studenty 
i pracující důchodce.  

Mladý kolektiv, výhodné platové 
podmínky. Tel.: 731 457 620

KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 16. 3. 2017

mob. 736 763 929

nutno

objednat

PŘIJMU ŘIDIČE 
NA NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

(Řidič je každý den doma, 
nemusí přespávat v autě 

nebo hotelích)

Více informací 
na tel. 603 180 847

PROVIDENT
BEZHOTOVOSTNÍ = NÍZKÉ POPLATKY

HOTOVOSTNÍ = PENÍZE  IHNED

Tel.: 702 072 201

Nové Město n. M. - Náchod 
a okolí do 30 km
Drobné opravy

NEMOŽNÉ IHNED 
– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin 

po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

HODINOVÝ 
MANŽEL PEPÍNO

PŘIJMU ŘIDIČE 
na nákladní automobil 

Rozvoz po Čechách, 
každý den doma.

Tel. 732 269 219

NABÍZÍME 
K PRONÁJMU 
RESTAURACI 

BENFIKA 
v Dolní Radechové  čp. 55
Pronájem možný ihned.

Email: majo@raz-dva.cz

KOUPÍM

PRODÁM

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

*Prodám škoda fabia 1.4 50kw combi, 
r.v. 2002, vin.TMBJB16Y923593280, mod-
rá barva, najeto skutečných 104  000km, 
servisní kniha, zachovalá spolehlivá, cena 
58 000Kč Tel. 777 104 584

* Člen klubu historických vozidel 
koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv 
starý motocykl či vůz, případně vraky 
a  jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.: 
606 515 966



Při čekání u přejezdu na jedné z náchodských zastávek si můžete udělat 
i malé dějepisné opáčko. Obchodní prostory na zastávce se jmenují U Na-
poleona. Inu, dobrá. Ale co ona číslovka 1769? Nic jednoduššího, než rok 
narození  ctižádostivého „malého velkého Francouzce“. Napoleon Bona-
parte   se narodil právě v roce 1769 v korzickém Ajacciu.  foto echo
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Milé čtenářky, Milí čtenáři,
Moji známí, kteří mají živnost, mi často říkají: „O 
velké firmy se dodavate  energií perou, těm se 
změna vyplatí, ale co já s malou provozovnou? 
Mohu ušetřit, když přejdu k jinému dodavateli?“ 
Samozřejmě. Konkurence na trhu s energiemi je 
velká, proto si energetické společnosti nepředcházejí 
jen velké podniky nebo domácnosti. Cesta, jak 
změnou dodavatele ušetřit, je relativně jednoduchá. 

Získat lepší cenu lze především díky individuální , kterou Vám 
dodavatelé velmi rádi připraví. Mnozí dodavatelé umějí i malým živnostem 
připravit nabídku na tělo. Úsporu přitom mohou velmi snadno najít třeba i v 
lepším nastavení tarifu, což je právě u menších živnostníků velmi důležité.  
Úspory se mnohdy i jen díky této změně pohybují v tisících korunách 
ročně. 
O prověření možného snížení účtů na elektřinu mě požádala moje známá, 
která provozuje menší kadeřnictví se dvěma až třemi kadeřnicemi, kde 
se topí a voda ohřívá plynem. Elektrická energie se využívá na svícení 
a spotřebiče, hlavně fény, kulmy nebo teplomety. Po vyčíslení spotřeby 
a nastavení správné sazby jsme zjistily, že může změnou dodavatele 
ušetřit kolem dvanácti tisíc korun za rok. Před časem jsem také měnila 
dodavatele a nastavovala sazby pro energeticky náročnější provozovnu. 
Šlo o truhlárnu, kde se pracuje s různými pilami, katrem a dalšími stroji. 
Zde se úspora vyšplhala na více než dvacet tisíc korun za rok. A to už stojí 
za to, ne?
Pokud také podnikáte a chtěli byste prověřit, zda za energie neplatíte příliš, 
nebojte se mi zavolat nebo přijít k nám na pobočku v Náchodě 
Ráda Vám se vším pomohu!
Vaše Iveta Tomanová, regionální vedoucí
Můžete mi také zavolat na 702 173 037

JAK NA ENERGIE

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

Otevírací doba:
Po, St od 8:00 do 17:00
Út, Čt od 8:00 do 16:00
Pá od 8:00 do 12:00
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• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 5. 2017 r.

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

AD BURDYCH
PŘIJME 

ŘIDIČE sk. C, E 
Česká Skalice, Jaroměř a okolí

do stálého pracovního poměru 
i brigádně na převoz lehkých 

objemových materiálů 
s každodenním návratem domů.
Nabízíme: 100% volných svátků 
a víkendů, vysoký hrubý výdělek 
+ osob.ohodnocení +  plné diety 

+ důchodové pojištění.

Bližší info na tel. 737 430 223
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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

PŘENECHÁM PRONÁJEM  
ZREKONSTRUOVANÉHO 

BARU S RESTAURACÍ 
poblíž centra Náchoda.
Rekonstrukce proběhla 

v roce 2015, bar je zcela 
nově vybaven.

Pro bližší info mne 
kontaktujte na telefoním 

čísle: 776 080 354

Do Volyně postupují ochotníci 
z Jaroměře s hrou „Rok na vsi“
Čtyřdenní maraton přehlídky 
divadelních inscenací v  podání 
ochotnických souborů ukončil 
v  neděli 19. února v  odpoledních 
hodinách stylově zazvoněním 
na  zvoneček starosta města Ros-
tislav Petrák. Jubilejní 20. ročník 
krajské postupové přehlídky ama-
térského činoherního a  hudební-
ho divadla se konal v Divadle J. K. 
Tyla v Červeném Kostelci a před-
stavil jedenáct inscenací, které bo-
jovaly o  postup na  divadelní pře-
hlídku do Volyně.

Na  celostátní přehlídku Divadelní 
piknik Volyně si nominaci vybo-
joval Divadelní soubor Vrchlický 
z Jaroměře s  románovou kronikou 
bratří Mrštíků „Rok na vsi“. Jubilej-
ní 20. ročník se povedl a  žádný ze 
souborů, jak se svěřila porota, ne-
zklamal. „Atmosféra byla jako vždy 
skvělá. Herci odjížděli spokojení, 
a to je naším hlavním cílem,“ dodal 
na  závěr  v  krátkosti  Tomáš  Šimek, 
ředitel Městského kulturního stře-
diska v  Červeném Kostelci, které 
divadelní festival pořádá. Jiří Mach

Obchvat Náchoda v širších souvislostech

 Nepotřebnost obchvatu dává-
me do souvislosti s výstavbou D11 
na Královec, která převezme větši-
nu kamionové, ale i  další dopravy 
do  Polska. Není to jen náš názor, 
je to podloženo studií ředitelství 
silnic a  dálnic Modelové dopravní 
zatížení ovlivněné dálniční a  sil-
niční sítě v souvislosti s výstavbou 
dálnice D11 stavba 1107 a  ob-
chvatu silnice I/33 kolem Jaromě-
ře (CityPlan, září 2002). Zde se 
uvádí, že podíl nákladní tranzitní 
dopravy, kterou převezme pláno-
vaná komunikace R11 bude činit 
ve výhledu až 78 % veškeré tranzit-
ní dopravy do  Polska. Takže nelze 
vyloučit myšlenku, že s  výstavbou 
obchvatu se musí spěchat, aby se 
po  zprovoznění dálnice do  Polska 
nepotvrdilo, že je zbytečný. 

OBCHVAT NEVYŘEŠÍ 
DOPRAVU V CENTRU

 Dalším naším argumentem je, že 
obchvat nevyřeší problém dopravy 
v centru Náchoda. Podle studie ŘSD 
by se situace ve  zvýšené dopravě 
v  Náchodě nezměnila i  po  vybudo-
vání obchvatu, poněvadž zdrojová 
a cílová doprava do centra města by 
stejně byla přibližně ve  výši 85 %. 
Těžko to může někdo zpochybnit, 
když v  Náchodě nebylo uděláno 
směrové sčítání. Ví se jenom, kolik 
po Pražské ulici (původním obchva-
tem Náchoda, který vyvedl dopravu 
ze středu města) projede aut, a to jen 
v pracovních dnech a v pravidelných 
časech. Problémy ve  městě nevyřeší 
obchvat, kde budou i nadále mnohdy 
neřešitelné problémy s parkováním.

 Uplatňovali jsme požadavek, 
aby se při projektování používaly 
ke krajině šetrnější způsoby výstav-
by. Proč není vyslyšen náš požada-
vek, aby se eventuální obchvat přes 
Babí vedl v  tunelu? Pokud je podle 
názorů představitelů města obchvat 
tak důležitý, proč se k  pouhým 3 
miliardám na výstavbu nepřidá ješ-
tě něco na výstavbu tunelů. Občané 
okrajové části Babí by to ocenili. 
A nejen občané, ale i krajina. Když 
už se něco staví, mělo by to splňovat 
požadavky běžně uplatňované v za-
hraničí. Vždyť stavba za 3.000 mili-
onů si to zaslouží. 

NEOPOUŠTĚJTE NIKDY 
SVÉHO POLE

   Plánovaný obchvat má být vede-
ný přes rovinatou část Babí, které 
je již nyní odlehlou, periferní částí 
Náchoda. Široký rychlostní pruh 
udělá z  částí obce za  silnicí ještě 
větší periferii. Tato „rána“ v krajině 
zničí velkou část nejúrodnější půdy 

v  katastru. Zničí se půda, kde již 
nikdy nic neporoste. Můžeme vzpo-
menout část chorálu „Neopouštějte 
nikdy svého pole - Dědictví otců 
zachovej nám, Pane!“ A  zde se ne-
myslí jen duchovní stránka, ale 
i půda, která je nutná k obživě. Půda 
na  Babí, kterou považuje minister-
stvo životního prostředí za  „půdu 
s  velmi nízkou produkční schop-
ností, půdu pro zemědělské účely 
postradatelnou“. Tolik pražští úřed-
níci. Souhlasili by s tím naši předci, 
které tato půda několik staletí živila, 
nebo i současní uživatelé?

BYLI JSME 
ZASTRAŠOVÁNI

   S  občany Babí a  vlastníky půdy 
nikdo nehovořil, aby se na  začátku 
projektování eventuálně nechalo 
něco změnit. Nepřihlíželo se ani 
k petici z roku 1997, kde se 266 ob-
čanů Babí starších 18 let k  uvažo-
vané výstavbě vyjádřilo negativně. 
A  že se zhorší podmínky v  okolí 

obchvatu? Podle krajského úřadu je 
přenesení dopravní zátěže do jiného 
území v kompetenci příslušného za-
stupitelstva. V našem případě z úze-
mí města, kde je všude blízko tam, 
kde je všude daleko, ale je tam zatím 
hezky. A zničení krajiny? Co to je? 
To je nepodstatné, krajina si poradí. 
Byli jsme v průběhu územního říze-
ní zastrašováni. Ale co jsme dělali? 
Uplatňovali jsme jen naše zákonná 
občanská práva.
   Proto náš odmítavý přístup k vý-
stavbě, kterou považujeme za  plýt-
vání veřejnými prostředky. Vždyť 
není prokázána ani ekonomická 
efektivnost stavby. A  proto se do-
mníváme, když by se mělo stavět, 
měl by se brát v potaz názor obča-
nů z okrajových částí, kteří vznášeli 
v  průběhu územního řízení připo-
mínky. Bohužel je to jen menší po-
čet občanů města Náchoda a přileh-
lých obcí, kteří nemohou výrazně 
ovlivnit volební výsledky následují-
cích voleb.        Josef Pozděna,  
 Zemědělská krajina z.s.

Napotřetí bylo schváleno územní rozhodnutí pro obchvat Ná-
choda. Obchvat Náchoda má mnoho příznivců, ale zcela se 
opomíjí, že jsou i lidé, kteří k tomuto projektu mají připomínky 
nebo ho považují za nepotřebný. S tímto názorem se ztotožňuje 
i náš spolek.

www.
GATENACHOD

.cz



BADY -  10letý rotvajler, kterému na  jaře 
2016 tragicky zemřel páníček.  Usmálo se 
na něj štěstí, našel domov, ale bohužel štěs-
tí ho opustilo, a Bady byl odebrán z adop-
ce (selhala jeho nová panička).  Z  počát-
ku trochu nedůvěřivý, ale jinak hodný, 
na ostatní pejsky si dovoluje. Ale fenečky 
má rád. Umí základní povely. Na svůj věk 
je ve  skvělé kondici ;-) navíc velký ma-
zel. Usměje se na něj opět štěstí?

SÁBA - Fena Německého ovčáka, asi  
2 roky stará, hodná, milá, mazlivá. Vhod-
ná i k dětem a jiným psům. Je bezproblé-
mová. Ideálně k domečku se zahrádkou.

MAX - 7letý kříženec, který dříve žil 
ve velmi špatných podmínkách. Do útul-
ku přišel vystrašený a bál se. Ale postupem 
času se rozkoukal a už je to fajn psí parťák. 
Miluje procházky a  společnost lidí. Je to 
veselý psí kluk. Loni si ho vyhlídla nová 
panička, ale bohužel se nyní o  Maxe ze 
zdravotních důvodů nemůže postarat, tak 
mu hledáme nový domov.

SPAJK - 1,5 roku starý kř.kolie. Je to úžas-
ný miláček, mazlík. Je hodný, chytrý, učen-
livý. Vhodný i k dětem. Ideálně k domečku 
se zahrádkou

ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Domov hleDají

Psí útulek Lukavice , tel. 608 524 973, email utuleklukavice@seznam.cz 

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498 

O víkendu 18. a 19.února  proběhl v náchodském Déčku již 6. ročník soutěž-
ní přehlídky orientálního tance HVĚZDA ORIENTU. Nejlepší zprávou je, že  
2. místo v soutěži skupin /v rámci celé ČR/  získala náchodská skupina AFRAH.

foto: Martin Hurdálek /skupina Arfah/

Ve  dnech 18.-19.2. 2017 se konalo 
Mistrovství ČR juniorů,juniorek,-
dorostenců a  dorostenek v   atletické 
hale v Ostravě. Z mé tréninkové sku-
piny  z  Náchoda se zúčastnil doros-
tenec Miloslav Novotný. V sobotních 
rozbězích si zajistil svým výkonem 
účast do  nedělního osmičlenného 
finále na 800m . Plán měl již splně-
ný, přesto se chtěl pokusit bojovat 
o  možnost medailového umístění. 
To se Mildovi nakonec podařilo 
a  svým osobním rekordem 1:59,79 
min. doběhl na třetím místě a získal 
bronz! Moc gratulujeme a věříme, že 
v  letní sezóně naváže na  dosažené 
výkony.            Jiří Vondřejc - trenér

 Letošní kadeřnická soutěž Střední 
školy propagační tvorby a polygra-
fie ve Velkém Poříčí, která proběhla 
na konci ledna, se nesla v duchu re-
tro stylu pin-up. Soutěže se zúčast-
nili žáci 3. ročníku, celkem třináct 
kadeřnic a  jeden kadeřník. Zadané 
téma a  soutěžní podmínky museli 
všichni soutěžící bezpodmínečně 
dodržet. Jejich snahu hodnotili uči-
telé odborného výcviku Bc. Simona 
Sedláčková, Bc.  Zuzana Nováková 
a  Lenka Hubálková. Dále v  poro-
tě zasedly profesionální kadeřnice 
z  firmy 100 CZK Michaela Valen-
tová a  Miluše Pátková. Navzdory 
nervozitě se mladým kadeřnickým 
nadějím podařilo po  sedmdesá-
ti minutách vykouzlit na  hlavách 
modelek neskutečně krásné úče-
sy. Kadeřnické výtvory byly do-
konale sladěné s  krásou, líčením  

a  oblečením modelek. Porota se 
jednoznačně shodla, že výsledky 
mladých kadeřníků jsou opravdu 
na  vysoké úrovni. Teď už nezbý-
vá než držet palce vítězce soutě-
že Karolíně Chytré, která bude 
školu reprezentovat v  kadeřnické 
soutěži středních škol Kalibr Cup  

v Lanškrouně. Na druhém místě se 
umístila Zuzana Ferancová a na tře-
tím Kristýna Beranová. Všichni 
soutěžící hodnotili klání jako přínos 
pro svou budoucí profesní kariéru. 

Bc. Zuzana Nováková 
Střední škola propagační tvorby  

a polygrafie Velké Poříčí

Kadeřnická soutěž ve stylu pin-up
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Koncert
Jany Kratochvílové 
V  Jaroměři proběhne 25. března 
koncert zpěvačky Jany Kratochví-
lové. Uskuteční se v  tamním kul-
turním  domě - „Nároďáku“.  Pro 
méně zasvěcené dodejme, že  Jana 
„Uriel“ Kratochvílová je zpěvač-
ka, textařka a  skladatelka půvo-
dem z  Moravy. Byla první českou 
zpěvačkou, která v  někdejším 
Československu zpívala v  teh-
dy novém stylu rock-reggae. Jde  
o  osobnost s  výstředním zjevem  
a  zcela nezaměnitelným hlasovým 
projevem.

Kníže Václav
- Světec a patron 
Dobrušky 
V  Městském lapidáriu v  Dobrušce 
jsou až do 31. března k vidění vel-
koformátové fotografie Petra Kakr-
dy. Jejich obsahem jsou umělecké 
detaily z tamních kostelů Sv.Václa-
va a  Sv.Ducha. Záštitu nad výsta-
vou s názvem Kníže Václav – světec  
a patron Dobrušky přijala Římsko-
katolická farnost Dobruška.

Velikonoční jarmark 
Mírové náměstí v  Broumově 
bude v  pátek 31. března (od  15 
hodin) dějištěm Velikonočního 
jarmarku. Svoje výrobky s  veli-
konoční tématikou zde představí 
žáci broumovských základních  
a  mateřských škol včetně výrobků 
dětí z  tamního dětského domova.  
O hudební podmalbu  jarmarku se 
postarají žáci Základní umělecké 
školy  v Broumově.

stavební bytové družstvo
náchod

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KoMPLeXní 
sPrÁva

Informace
FIDES Group a.s., zaměstnavatel zdravotně postižených
Komenského 420, Náchod 547 01
tel.: 608 666 252, info@fides-group.cz, www.fides-group.cz

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením na pozice

DĚLNÍK/DĚLNICE
• náborový příspěvek až 30.000 Kč  
• možnost zkráceného pracovního úvazku   
• příspěvek na stravování • dopravné hrazeno v plné výši 

Makes Benefits from Handicaps

ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

tel. 608 824 331, 491 427 266ELKO
restaurace, salonek, svatby, oslavy, školení, firemní akce, školní srazy, smuteční hostiny

Hotel Elko
v Náchodě

Řízkové Hody 
3.-4. března 2017

Rezervace na tel.: 608 824 331 
více na www.hotelelko.cz

nebo www.facebook.com/hotelelko.cz 
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