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 únor 1885  - muzejní sbírky v Jaroměři  

majetkem obce

Gate
LADA PETRÁNKOVÁ

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ 
I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Jazyková škola Gate Náchod nabízí zájemcům

KURZY
ANGLIČTINY A NĚMČINY

(1. – 4. ROČNÍK + KONVERZACE) 
Cena za pololetí (36 vyučovacích hodin): 1.790 Kč

První dvouhodinovka zdarma. 

Kontakt:   NJ: Dr. Lada Petránková 
                        603 440 969; lada.petrankova@gatenachod.cz
                 AJ: Mgr. Pavel Hrabec 
                        774 374 784; pavel_hrabec@centrum.cz

Více informací najdete na webových stránkách www.gatenachod.cz.

NOVINKA: Doučování češtiny

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

AKCE  ŠPANĚLSKÁ VÍNA AKCE  ŠPANĚLSKÁ VÍNA 
z odrůd MERLOT, CABERNETz odrůd MERLOT, CABERNET  
SAUVIGNON, CHARDONNAYSAUVIGNON, CHARDONNAY

Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)59,-Kč

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

ZAJISTÍME ROZNÁŠKU VAŠICH 
REKLAMNÍCH LETÁKŮ DO POŠTOVNÍCH 

SCHRÁNEK V POLSKU.
Více info na tel. 602 103 775 nebo echo@novinyecho.cz

Hledá se pamětní 
kniha
 Radnice v  Polici nad Metují se 
obrátila na  veřejnost s  výzvou, je-
jíž obsahem je pomoc při pátrání 
po  Pamětní knize obce Radešov. 
Zmíněná kniha se totiž nenachází 
ani ve  Státním okresním archivu 
v Náchodě ani v jiném očekávaném 
ofi ciálním úložišti.  Radešov je nyní 
součástí města Police nad Metují. 
Jako samostatná obec existoval Ra-
dešov mezi léty 1927 – 1950. 

Keňa v románech
Městská knihovna Egona Hostov-
ského v Hronově Vás zve na literár-
ně cestopisnou přednášku úspěš-
né spisovatelky Hany Hindrákové 
KEŇA V ROMÁNECH. Přednáška 

proběhne ve čtvrtek 22.února od 17 
hodin. V jejím průběhu bude mož-
né zakoupit šperky, které vyráběly 
ženy z keňských chudinských čtvrtí. 
Vstupné je 40 korun.

Dobrou chuť 
„po thajsku“
 Školní jídelna ZŠ Komenského 
v  Novém Městě nad Metují svoje 
strávníky určitě nenudí. Provozova-
tel školní jídelny společnost SCO-
LAREST, s.r.o. si do  kuchyně ne-
dávno přizvala například thajského 
kuchaře, který nechal strávníkům 
ochutnat exotické pokrmy. Zajíma-
vé je, že školní jídelna láká strávníky 
i vitrínou, kde jsou vystaveny vzorky 
připravovaných pokrmů.

Supermarket Svět
 V prostorách klášterního lapidária 
v Broumově je do 30. března otevřena 
výstava, která cílí na školní kolektivy 
středních škol a druhé stupně základ-
ních škol. Její název je Supermarket 
Svět. Obsahem výstavy je umožnění 
pochopení globálních vazeb souvi-
sejících s  výrobky a  produkty, které 
běžně používáme či  konzumujeme. 
Výstavu pořádá Agentura pro rozvoj 
Broumovska.

Svátek hudby
 Ve Smiřicích se chystají na již 
15. ročník mezinárodního hu-
debního festivalu Smiřické svát-
ky hudby 2018. V termínu od 17. 
března do 1. dubna čeká na milov-
níky hudby 10 koncertů v tamní 
zámecké kapli. 

Bible jako motiv 
výstavy
 V Červeném Kostelci připravují 
výstavu, jejímž středobodem bude 
„kniha knih“ – Bible. Pořadatelem 
bude Vlastivědný spolek Červený 
Kostelec, který se rovněž obrátil na 
místní občany s výzvou o zapůjče-
ní zajímavých exemplářů.
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Dne 16. 2. 2018 by 

pan Jiří Souček z Hronova 
oslavil své devadesáté narozeniny. 

S láskou vzpomínají manželka, 
synové a ostatní blízcí.

VZPOMÍNKA
Dne 20. 2. 2018 uplynou 4 roky od úmrtí 

pana Oskara Erbera z Náchoda. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

manželka a dcery s rodinami

Dne 21. února by se 

paní Anežka Cinková 
dožila 100 let.

Vzpomínají dcery 
a vnoučata s rodinami.

VZPOMÍNKA

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 v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 690 000,- Kč
Chata na okraji lesa v osadě Pekelec – Peklo nad Zdobnicí, už. plocha 60 m2 ......................195 000,- Kč
Poloroubená horská chata poblíž centra Deštného, kapacita cca 45 lůžek .........................4 950 000,- Kč
Nově vybudovaná výrobně skladovací hala na okraji České Skalice .............................25 000,- Kč/měs.
Prvorepubliková z  části zrekonstruovaná vila ve středu N.Města n./M. .........................3 950 000,- Kč

Cena: 3 190 000,- Kč

Od prosince minulého roku probíhají v Náchodě práce na výstavbě tzv. Malých 
lázní, které Náchod realizuje v rámci spolupráce s dalšími městy na česko-pol-
ské hranici v  projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS. Aktuální únorové 
dění L.P.2018 pro vás fotoaparátem zachytil Josef Pepa Voltr.

 MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI BŘEZNU 2018

 www.beraneknachod.cz

Středa 7. března v 17.00 a v 18.30 hodin
KURZ JÓGY 

První lekce pod vedením lektorky 
Mgr. Jarmily Koudelkové

od 17.00 hodin - začátečníci
od 18.30 hodin - mírně pokročilí a pokročilí

Prodej abonentek v MIC v Náchodě, 
10 lekcí za Kč 900,-

Středa 7. března v 19.00 hodin
8. koncert ab. cyklu - skupina „K“

KALABIS QUINTET 
Zuzana BANDÚROVÁ - fl étna, Jarmila 

VÁVROVÁ - hoboj, Anna SYSOVÁ - klarinet, 
Denisa BEŇOVSKÁ - fagot, Adéla 

TRIBENEKLOVÁ - lesní roh
Program: Carl Nielsen, Giőgy Ligeti, 

Malcolm Arnold, Pavel Haas
Vstupné: Kč 140,- 120,- 100,-

Čtvrtek 8. března v 18.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Kdyby 
náchodské domy mohly mluvit“
Procházíte-li ulicemi Náchoda, zjistíte, 
jak velké množství zajímavých domů 
se zde nachází. Vyprávět Vám bude 

Bc. Richard Švanda z Muzea Náchod. 
Vstupné: Kč 30,-

Neděle 11. března v 15.00 hodin
Liduščino divadlo Praha uvádí nedělní pohádku

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
Veselá pohádka s rytmickými písničkami. 

Vstupné: Kč 50,-

Pondělí 12. března v 9.00 hodin
Liduščino divadlo Praha uvádí pohádku

VELIKONOČNÍ KRÁLOVSTVÍ
Velká výpravná pohádka 
o velikonočních zvycích. 

Pro děti od 3 do 10let.Vstupné: Kč 50,-

Středa 14. března v 19.00 hodin
7. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Čtvrtek 15. března  v 19.00 hodin 
7. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

Pantheon production uvádí
Liz Lochheadová: PERFECT DAYS

Režie: Petr Kracik
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, 

Petra Jungmanová, Dana Syslová, 
Vilém Udatný a Jan Hofman

„Pro ženy, které chtějí být šťastné, 
a muže, kteří se toho nebojí.“
Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Úterý 20. března  v 19.00 hodin
Dejvické divadlo a Organizace PFERDA z. ú. 

Daniel Doubt: VZKŘÍŠENÍ
Režie: Michal Vajdička

Dramatizace povídek neznámého autora

Středa 21. března v 19.00 hodin
JAKUB SMOLÍK s kapelou
Koncertní program je připraven 
z největších hitů Jakuba Smolíka

Vstupné: Kč 360,- Kč 340,-  Kč 320,-

Čtvrtek 22. března v 18.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma 

„Z Náchoda až do Vladivostoku 
- o náchodských legionářích“

Letos si připomeneme již 100 let od vzniku 
samostatné Československé republiky. Pokud 

jste i Vy měli někoho v legiích, vezměte s sebou 
fotografi e či jiné předměty a řekněte nám 

jejich příběh. Vyprávět Vám bude Bc. Richard 
Švanda z Muzea Náchod.

Vstupné: Kč 30,-

Pátek 23. března  v 19.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY 
- Dragon‘s Brew

Jiří Vyšohlíd starší - klávesy, Jiří Vyšohlíd 
mladší - baskytary, Jan Bára - elektrická kytara, 
Vít Skalička - bicí, Štěpánka Mašatová - příčná 

fl étna, Kateřina Horáčková - saxofony
Vstupné: Kč 90,-

Čtvrtek 29. března v 19.00 hodin
Jenom Písničky Tour - kapela 
KRYŠTOF - VYPRODÁNO!!!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
• MIC Náchod, tel.: 491 426 060

• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Blahopráníˇ
Dne 17. února 2018 se dožívá významného 

životního jubilea 90 let strejda 
Josef Herden ze Studnic u Náchoda. 

Přejeme mu hodně životního elánu 
a hlavně zdraví do dalších let.

Franta, Pavla, Honza, Pepa a Anička 
z Batňovic

Blahopřání
Dne 18. 2. 2018 slaví 85. narozeniny 

paní Růžena Potocká z Náchoda.

Vše nejlepší a ještě trochu
 toho zdraví přejí 

synové Milan a Jiří 
s rodinami.

Ahoj babi, to jsem já, tvůj vnuk!
 Policisté na  Náchodsku zaznamenali 
několik podvodných telefonátů senio-
rům do domácností starších lidí v okolí 
Náchoda, Červeného Kostelce a  Jaro-
měře. 
 V telefonátu se snažil předstírat, že je 
vnuk nebo jiný blízký z rodiny, snažil se 
seniorům namluvit, že je ve velké nouzi 
a potřebuje ihned půjčit peníze. Policie 
v  rozmezí necelých třech hodin přijala 
celkem 5 oznámení od  seniorů nebo 
někoho z okruhu jejich rodiny, v nichž 
volali, že od nich někdo chtěl půjčit fi -
nanční částky od 100 do 180 tisíc korun. 
Senioři si však ověřili, že telefonát nepo-
chází od  nikoho z  rodiny a  peníze ne-
půjčili. Policisté začali po podvodníkovi 
okamžitě pátrat a  vyzývají všechny se-
niory, aby byli při telefonování opatrní.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PŘI 
TELEFONOVÁNÍ ZNÍ:
• nikdy sami neříkejte do telefonu jmé-

no vašeho příbuzného, ale počkejte, 
až se vám telefonující představí

•  pokud by od vás chtěl hned půjčit ně-
jaké peníze, nic nepůjčujte a  vždy si 
ověřte, zda se jedná opravdu o vašeho 
příbuzného

•  pokud je to možné, zaznamenejte si 
číslo volajícího

• v případě jakýchkoli pochybností oka-
mžitě volejte linku 158!

• policie neodkladně celou situaci prověří
Rada seniorům na závěr: Všechna dů-
ležitá rozhodnutí nejprve konzultujte 
s nejbližšími příbuznými nebo důvěry-
hodnými osobami! 
 por. Mgr. Eva Prachařová

ŠIKULOVÉ NA BABÍ
 Na konci ledna, pro jiné v obyčejný 
středeční den, vládlo u  nás ve  škole 
velké napětí, obrovské vzrušení a ne-
smírné těšení.
 Paní vychovatelka s kroužkem do-
vedných ručiček totiž pozvala do ško-
ly představitele pořadu ŠIKULOVÉ 
z České televize a oni pozvání přijali!
 A  tak ve  středu 24. 1. dorazil 
do  školy oblíbený Ivo s  Janou i  s  ce-
lým televizním štábem.
 Děti s nimi prožily krásný den, kdy 
poznaly, jak to probíhá při natáčení. 

Že k natočení pořadu nestačí jen mo-
derátoři a  kameraman, ale také reži-
sér, zvukař, výtvarník či asistent. Zá-
roveň si společně vyrobili i  4 krásné 
výrobky, které jim budou zdobit po-
kojíčky.
 Byl to pro všechny super zážitek, 
za který děkujeme a na který jen tak 
nezapomeneme!
 (Natáčení pořadu Šikulové 
(na  Babí) můžete vidět v  neděli 
18. 2. na ČT Déčko)
 Děti ze ZŠ Pavlišovská

Dívejte se ke hvězdám!
 Noční obloha nad Náchodskem 
nebude v  únoru jen místem, od-
kud nás může překvapit například 
nečekaná sněhová nadílka. O slovo 
se totiž hlásí i astronomické úkazy, 
mezi kterými můžeme doporučit 
zákryt hvězdy Aldebaran Měsícem 
(23. února). Můžete rovněž sledovat 
pouť Mezinárodní kosmické stani-
ce. Ranní viditelnost stanice na ob-
loze začíná 26. února.

O draku Bazilíškovi
 Loutkové divadlo Maminy Ja-
roměř chystá na  23. 2. pohádku 
O draku Bazilíškovi. Zahrána bude 
v  Městském divadle v  Jaroměři 
od 16.30 hodin.  Jedná se o klasickou 
marionetovou pohádku. Po předsta-
vení bude pro děti připraven i malý 
výtvarný kroužek. 

Ďábel Valdštejn
  Přednáška s  historickou témati-
kou na  vás čeká v  Novém Městě 
nad Metují  1. března od 18 hodin. 
Místem jejího konání je Městská 
knihovna Nové Město nad Metují. 
Přednášet bude spisovatel a  vyda-
vatel Josef Pepson Snětlivý. O kom? 
Odpovíme názvem přednášky:  Ďá-
bel Valdštejn – pozoruhodný osud 
vévody frýdlantského.

Výstava vláčků
 V Dobrušce se uskuteční 3. roč-
ník výstavy železničních mode-
lů a  kolejišť. Místem konání jsou 
prostory  Střední průmyslové ško-
ly elektrotechniky a  informačních 
technologií v Dobrušce.  Na výstavě 
nebude chybět například ani funkč-
ní model nádraží v  České Skalici. 
Bude zde rovněž možno absolvovat 
asistované jízdy na modelové želez-
nici. Výstava proběhne v  termínu 
od 24. do 25. února.

Poděkování
 Rádi bychom touto cestou podě-
kovali panu MUDr. Královi a týmu 
Mobilního hospice Anežky České 
z Červeného Kostelce a náchodské 
Charitě za  skvělou a profesionálně 
odvedenou péči o  naši nemocnou 
dceru.  Rodina Výborných
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ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY

Pro užitek současníkům, pro inspiraci potomkům

1918                     |                        1938                       |                    2018

 V  Náchodě se 19. června 1938 ko-
nala velmi úspěšná Hospodářská 
výstava, která prezentovala úspěchy 
československého průmyslu i  místní-
ho podnikatelského sektoru. Česko-
slovenská republika tehdy slavila 20 
let své existence. „V  letošním roce si 
připomeneme 100 let od  vzniku Čes-
koslovenska. Vznikla tak idea vydání 
unikátního katalogu místních fi rem 

a podnikatelů, který by symbolicky na-
vázal na  podobnou brožuru, která vy-
šla u  příležitosti Hospodářské výstavy 
v Náchodě v roce 1938“, říká František 
Molík z  Krajské hospodářské komory 
Královéhradeckého kraje – ředitel ob-
lasti Náchod. Prezentace v  katalogu 
je otevřena pro všechny fi rmy i  živ-
nostníky z  Náchodska, Hronovska, 
Broumovska, Policka, Červenokoste-
lecka, Jaroměřska, Novoměstska – de 
facto kopíruje hranice okresu Náchod. 
Slavnostní křest katalogu proběhne 

19. června 2018 (ve  stejný den, kdy 
byla Hospodářská výstava v  Náchodě 
v  roce 1938 zahájena – pozn. red.). 
Náklad katalogu je plánován na  6000 
výtisků. K  dispozici bude i  jeho elek-
tronická verze. „Věřím, že možnost 
prezentovat se v  katalogu je výbornou 
možností nejen pro vytvoření databáze 
fi rem v  aktuálním místě a  čase – pro 

užitek současníkům, ale také poselstvím 
a inspirací pro potomky. Přiznám se, že 
katalog z roku 1938 je pro mě i osobní 
záležitostí, protože v  něm nechybí ani 
zmínka o mém dědečkovi, podnikavém 
kamnáři“, vysvětluje s  úsměvem pan 
Molík. Uzávěrka pro příjem prezentací 
do katalogu je 30. dubna 2018. Nevá-
hejte však a zajistěte si místo v katalo-
gu fi rem již nyní! Kontakt: František 
Molík, mobil: 725  016  695, e-mail: 
nachod@komora-khk.cz

Úvodní strana katalogu vydaného 
k  Hospodářské výstavě Náchod v  roce 
1938. Na tento katalog navazuje i ak-
tuální projekt Krajské hospodářské 
komory Královéhradeckého kraje - 
jednatelství Náchod. 

Na  Hospodářskou výstavu v  Náchodě 
v roce 1938 zval tento plakát – i v sou-
časnosti ceněný sběratelský artefakt, 
jehož autorem byl grafi k Antonín 
Brunner (1881 – 1958)

Zleva: Mgr. Karel Petránek   - vydavatel novin ECHO a František Molík z náchodského 
jednatelství  Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje diskutují o projektu 
katalogu, který bude aktuální refl exí podnikatelského sektoru v regionu.

Tradiční hodnoty

Výzva pro budoucnost

BOSBOS auto
TruTruTrutnotnotnotnot v, v, v, NaNaN BesBeseděedě 97977
teltel.:.:.: 4994994999 81819 09 0 00054,54,54554, wwwwwww.bw.bosaosaosautouto.cz.cz
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HyundHyundai i1ai i10–ko0–kombinovaná spotřetř ba: 4ba: 4,7–6,7 5 l/15 l/100 km0 , CO2: 10606–142 –142 g/km;g/km; HyunHyundai idai i20–ko20–kombinombinovanávaná spotřeba: eba: 3,5–63,5–6,2 l/,2 l/100 k0 k10 m, COm, CO2: 92–: 92–144 g144 g144 //km;
Hyundai ix20–kombinovaná spotřeba: 4,2–6,5 l/100 km, COCO2: 110–150 0 g/kmg

od 199 990 Kč 

Vyberte si kterýkoli z tria rodinných vozů Hyundai!

Za ceny již od 199 990 Kč.

Navíc s dalším zvýhodněním až 65 000 Kč u vybraných modelů, nebo můžete využít naše 
atraktivní financování Hyundai SMART SUPER.

ATAS elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

PŘIJME OKAMŽITĚ PRO ZÁVOD V NÁCHODĚ:

PŘIJME OKAMŽITĚ PRO ZÁVOD VE VELKÉM POŘÍČÍ:

Bližší informace podá 
paní Peterková na tel. 491 446 494 nebo 604 527 636

pan Lepš na tel. 491 446 490 nebo 604 211 467 
Životopisy zasílejte na personalistika@atas.cz

SOUSTRUŽNÍKA A PRACOVNÍKA NA CNC STROJI
- požadujeme vyučení ve strojním oboru, praxe v oboru výhodou, 

dvousměnný režim
NÁSTROJAŘE, SEŘIZOVAČE
- požadujeme vyučení ve strojním oboru, jednosměnný režim
BRUSIČE KOVŮ, SLÉVAČE
- požadujeme vyučení ve strojním oboru, dvousměnný režim

PRACOVNÍKY NA MONTÁŽNÍ PRÁCE A NAVÍJENÍ
- jemná ruční práce, třísměnný režim
SEŘIZOVAČE  
- požadujeme vyučení ve strojním oboru, třísměnný režim
SKLADNÍKA  
- požadujeme vyučení, třísměnný režim

Dále nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, 
závodní stravování, rekreace na chatě v Krkonoších

Oceněné osobnosti
 Na Městském plese v Červeném 
Kostelci se nejen tančilo, ale i oce-
ňovalo. Ofi ciální ocenění za  zá-
služnou činnost pro město získali: 
Josef Pinkava – za přínos v oblasti 
kultury, Sylva Pavlíková – za  pří-
nos v  oblasti školství, Otto Středa 
– za přínos v oblasti sportu. 

Večerní lyžování
 I  na  Broumovsku existuje, 
v  případě příhodných klimatic-
kých podmínek, možnost navští-
vit večerní lyžování. Zajišťuje jej 
Lyžařský klub Broumov v  areálu 
Na  Janovičkách. Večerní lyžová-
ní zde probíhá v  úterý, ve  čtvr-
tek a  v  sobotu od  17 do  20 ho-
din. Bližší info získáte i  na  webu 
www.lkbrounmov.cz  

Jarní výstava 
 V  chovatelském areálu v  České 
Skalici se uskuteční tradiční Jarní 
výstava králíků, holubů a  drůbe-
že. Bohužel, riziko nákazy virem  
ptačí chřipky neumožní, aby se 
na  výstavě prezentovala drůbež, 
holubi a exoti. Na výstavě je mož-
nost nákupu zvířat i chovatelských 
potřeb. Termín konání výstavy je 
24.-25.2.2018. 

Šibřinky
 V  sále Důstojnické besedy v  Ja-
roměři proběhnou 24. února (od 20 
hodin) oblíbené Šibřinky. Hrát 
bude skupina Holiday Express. Pro 
ty z vás, kterým slovo Šibřinky zní 
obsahově nesrozumitelně, uvádí-
me, že je to starší výraz označující 
například masopustní veselí či reje 
v maskách. 

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.

Schůzky si domlouvejte přes email miloslava.klimesova@microtherm.cz 
nebo na tel. 491 511 404

Pro tento závod hledáme kolegy v ZTP, pracovníky v důchodovém věku, brigádníky 
na zkrácený úvazek na tyto pozice:

• Elektrikář                           • Údržbář-manipulant

Náves na Lipí zdobí altán
 V  závěru loňského roku vyslyšelo 
vedení Města Náchoda prosby obča-
nů příměstské části Lipí na vylepšení 
altánu, který na návsi zhotovily Lesy 
města Náchoda. Ve  spolupráci s ob-
čanskou radou a dobrovolnými hasiči 
proto město uvolnilo částku 15 tisíc 
korun na  zateplení a  úpravu altánu 
pro využití v zimním období, na kte-
ré se také všichni podíleli. 
 „Díky vzájemné spoluprá-
ci všech obyvatel se tak povedlo 

velmi smysluplně využít prostor 
přímo na  návsi. Přesně tohle je 
cesta, kterou se při zlepšování pro-
středí a  bydlení v  příměstských 
částech chceme do budoucna ubí-
rat,“ uvedl místostarosta Jan Čtvr-
tečka.
 Úpravy altánu jsou provedeny 
tak, aby se v letním období daly jed-
noduše demontovat a  altán se stal 
opět vzdušným a  příjemným mís-
tem.  (red)

POZOR!!! Na straně 7 v tomto vydání novin Echo 
je pozvánka 
PŘIJĎTE FANDIT NOVOMĚSTSKÉMU HOKEJI 
ZMĚNA – ve středu 21. 2. 
hrají naši s Novou Pakou od 18 hodin !!!



ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

   

PŘÍJMU ŘIDIČE 
DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU 

NA VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVU 
SE 120m3 SOUPRAVOU

C, E podmínkou, znalost ČR výhodou. 
Nabízím 100% volných víkendů a svátků, 
také s denním návratem. Vysoký hrubý 

základ, důchodové připojištění, 
práce v dobrém kolektivu.

MZDY SROVNATELNÉ 
S PRACÍ ŘIDIČE MKD.

Bližší informace na tel. 737 430 223

MV č.34/2016 Sb. 

Specialista na čalouněný nábytek
• sedací soupravy
• postele
• jídelní stoly a židle
• obývací stěny
• šatní skříně

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

Firma Silniční práce 
Kočnar, s.r.o. Náchod

PŘIJME STAVEBNÍ 
DĚLNÍKY

Požadujeme: • řidičské 
oprávnění skupiny C výhodou

Nabízíme: • slušný přístup
• dobré mzdové ohodnocení
• dlouhodobý pracovní poměr

• pět týdnů dovolené

Kontakt: 604 259 816
Email: kocnar@kocnar.cz
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Když člověk jednou

zhubne přes 30 kg, urči-

tě ta kila nechce zpátky

Mladá maminka Gabriela Šveco-

o miminvá těhotenstvím a péčí o mimin-

ák.áze přes metrák.čila na váze přes metrko skončila na váze

sů se jít nedařilo s několik pokusů se jít neI přes několik pI přes

t. Pomohli jí až ve výživozhubnout. Pomoh -

é poradně NATURHOUSE v Náchové pora -

dě, kde bez útrap a hladu zhubla

34,2 kg, zeštíhlela přes břicho a boky 

o 26 cm a může nosit mladistvé ob-

lečení v eSku.

Gabrielo, můžete nám sdělit, co 

Vás přivedlo do výživové poradny

NATURHOUSE?

Chtěla jsem zhubnout, ale vlastními 
silami se to nedařilo. Neměla jsem 
pevnou vůli, a proto jsem se rozhodla 
navštěvovat odborníky v NATURHOU-
SE, u kterých jsem měla každý týden 
podporu.

Pamatujete si, jak probíhala Vašeak probíhala Va

1. konzultace? C? Co se na ní dělo?

Ano. Přivítala mě milá asistentka  
a předala mě výživové poradkyni Mi-
chaele Kasnarové. Paní poradkyně 
mi provedla bioimpedanční analýzu  
a vše mi podrobně vysvětlila, zvážila mě  
a samozřejmě i změřila mé míry. Poté 
jsem dostala jídelníček na týden a do-
poručila mi produkty.

čala jste dodržovat metoduZač

TURHOUSE. Co jste na ní nejvíce NAT

eňovala?oce

Nejvíce to, že jsem začala hubnout 
zdravě a bez hladu. Začala jsem jíst 
pravidelně 5x denně čerstvé jídlo. Jí-
delníček nebyl nijak složitý, ale i přes 
to byl pestrý.

pro Vás znamenaly praCo pro Vás znamenaly pravidelné 

nní konzultace?týdenní konzultace?

Každý týden jsem viděla lepší a lepší 
výsledky, které mě motivovaly držet se 
tohoto typu stravování i nadále. Pokaž-
dé jsem dostala jiný produkt, který mi 
pomáhal, abych dosáhla své vysněné 
postavy.

K tomu, aby člověk upravil svoji u, a

hmotnost, je potřeba změnit jí-

ek a stravovací návyky. Jaké delníček a

í změny se týkaly Vás?konkrétní zm

Neměla jsem žádný stravovací režim 
a to byl můj největší problém. Musela 
jsem změnit svůj jídelníček o 100 %. 
Žádné sladkosti a limonády, místo toho 
jsem zařadila ovoce a zeleninu.

Nedílnou součástí metodynou součá

NATURHOUSE je užívání produktů. RHOUSE je užívání produktů. 

Jak Vám pomáhaly a které jstám pomáhaly a které jste si 

oblíbila?

Oblíbila jsem si všechny produkty, kte-
ré jsem v NATURHOUSE vyzkoušela. 
Nejvíce jsem si oblíbila sušenky FIB-
ROKI.

s užíváním produktPokračujete s užíváním produktů 

i nyní?

Nyní už neužívám žádné produkty  
a má váha se krásně drží. Ted už budu 
chodit na kontroly jen jednou za čas, 
a pokud by se má váha nějak změnila, 
tak jsem ochotna některý přípravek 
opět využít.

Když se ohlédnete zpět, připadalo

Vám těžké zhubnout?

Ze začátku šla váha dolů skoro sama, 
ale po pár měsících už to šlo pomaleji, 
tak jsem zařadila do svého režimu i cvi-
čení, abych tomu pomohla a současně 
se zpevnila.

Jak se cítíte nyní, lehčí o 34,2 kg?

Cítím se skvěle. Každý z mého okolí si 
všiml, že jsem neuvěřitelně shodila. 
Jsem moc ráda, že jsem díky NATUR-
HOUSE tak rychle zhubla, a jsem se 
sebou moc spokojená.

nujete do NATURHOUSE Plán

cházet i nadále?doc

Ano, plánuji. Jsem teď ve fázi udržová-
ní a stabilizace váhy, učím se jíst tak, 
abych si novou váhu udržela. Když 
člověk jednou zhubne přes 30 kg, tak 
určitě ta kila nechce zpátky.

TEL: 491 427 445, e-mail: nachod@naturhouse-cz.cz

Montážní dělnice/ík
 Drobná ruční výroba kabelových svazků a drobných dílů pro automobilový průmysl
 Požadujeme manuální zručnost, pečlivost, ochotu pracovat ve směnném provozu

Seřizovač – technolog výroby
 Pokročilá obsluha, údržba a korekce výrobních linek v automobilovém průmyslu 
 Požadujeme elektro/technické vzdělání, praxi na obdobné pozici, ochotu směnovat

Skladník/ice – expedient/ka
(MOŽNOST ZKRÁCENÉHO ÚVAZKU NEBO BRIGÁDY)

 Balení hotových výrobků, zaskladňování materiálu, příprava materiálu pro výrobu
 Požadujeme zodpovědný přístup k práci, vzdělání min. SOU

Pracovník/ice oddělení nákupu
 Objednávky materiálu, komunikace s dodavateli z celého světa, 
     příslušná administrativa
 Požadujeme AJ na komunikativní úrovni, práci na PC (MS Offi  ce), vzdělání min. SŠ

Účetní – fakturant/ka
 Evidence a zpracování přijatých faktur, další administrativní práce 
     v ekonomickém oddělení
 Požadujeme min. SŠ, základní orientaci v oblasti účetnictví, cizí jazyk výhodou

Pro výrobní provoz v Novém Městě nad Metují 
přijmeme zaměstnance na pozici:

Obsluha CNC strojů
(VHODNÉ I PRO UCHAZEČE BEZ PRAXE)

 Čeká Vás obsluha CNC strojů značky STAR, základní údržba strojů a kontrola výrobků
 Ochota práce ve 3 směnném provozu, pečlivost

Čeká Vás čisté moderní prostředí, motivující fi nanční ohodnocení, příspěvek 
na penzijní/životní pojištění, zázemí stabilní české fi rmy s tradicí, stabilizační odměny 
a mnoho dalších benefi tů. 

Více informací: Personální oddělení: Bc.Tereza Ruff erová, 
email: personal@hronovsky.cz

Pro svůj moderní a čistý provoz v NÁCHODĚ 
přijmeme zaměstnance na pozice: 

Nabízíme: 

• stabilní zázemí české společnosti 
   rodinného typu
• aktivní práci v jedinečném oboru 

TONAVA, a.s., Úpice
český tradiční výrobce vážících zařízení
přijme zaměstnance na pozice:

PROJEKTOVÝ MANAŽER
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

TECHNOLOG
KONSTRUKTÉR ELEKTRO

PROGRAMÁTOR ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ PLC- PC

Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz.

Podrobnosti na www.tonava.cz

• motivující fi nanční ohodnocení 
  a další benefi ty
• nástup možný dle dohody

UMÍME SI VÁŽIT VAŠÍ PRÁCE
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

* Nechcete být sám - sama? 
Nabízíme Vám příležitost na-
lézt životního partnera. Se-
znamovací agentura IRENA, 
Náchod. TEL.: 736 768 114

*Prodám dr.  byt 3+1 v  panel. 
věž. domě v Náchodě - St. Měs-
to.n Met. Cena 950.000,- Kč.  Tel. 
606 951 546 
*Pronajmu od  března v  Ná-
chodě 1+1, max. 2 pracujícím 
osobám, bez zvířat. Nájem 4800, 
záloha na inkaso cca 3000, vrátná 
kauce 12000tis. TEL.:722 934 819
*Pronajmu byt 1+1 ve  Velkém 
Dřevíči. Byt je částečně zařízený. 
Nastěhování možné ihned. Další 
info na tel.608 213 154.
* Rozvedená žena koupí menší 
byt v Náchodě, zavolejte prosím 
na tel.774 777 073
* Mladý muž koupí byt 2+1 
v  Náchodě, platím v  hotovosti, 
volejte na tel. 776 566 630
* Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073
*Pronajmu nově zrekonstruova-
nou garsonku v Hronově. Kauce 
nutná. TEL.: 608 66 77 30
* Pronajmu byt 1+1 v centru Ná-
choda, volný od  1. 4. 2018. Tel. 
604 89 39 39
* Pronajmu družstevní byt 2+1 
na  Běloveské ulici v  Náchodě. 
Nájem 6.300 Kč včetně topení + 
elektřina dle spotřeby + jedno-
rázový poplatek SBD 7.200 Kč. 
Vratná kauce 7.000 Kč. Volný 
od cca 1.4.2018. Tel. 604 98 38 44
* Pronajmu byt 1+1 46 m2 předě-
lán na 2+1 Na Letné romské po-
četnější rodině či osobám méně 
přizpůsobivým za  cenu nákladů 
s  bydlením spojených, výše ná-
jmu dle vašich možností. TEL.: 
777 213 229
* Hledám k pronájmu byt 1+kk 
nebo 1+1. Nejlépe v  Náchodě 
nebo i v okolí. Tel. 735 229 228
* Prodám DB 3+1 v N. M. Nad 
Stadionem. Cena dohodou. TEL. 
723 656 218
* Vyměním DB 3+1 v  N.M. 
Nad Stadionem za  1+1 (1+kk) 
+ doplatek - N.M. a  okolí. TEL. 
723 656 218
* Koupím byt v  OV 1+1 nebo 
2+1 nebo 2+kk v  Náchodě. Tel. 
603 380 323

* Nabízím k prodeji RD v Ná-
chodě - Staré Město o dispoz. 
5+1. Dům je v původním sta-
vu, možnost rekonstrukce, 
objekt část. podsklepen. Vy-
tápění ústřední, zdroj tepla je 
plynový kondenzační kotel. Stá-
ří objektu cca 85 let, cena 1 750 
000,-. TEL. 603 491 374, hole-
cek.kelvinus@seznam.cz. RK 
NEVOLAT
* Prodám stavební pozemek 
s protékajícím potokem 2500 m2 
na okraji obce Dolní Radechová. 
TEL.:608 66 77 30

*Koupím RD se zahradou 
v  Novém Městě n. Metují. Tel. 
737 637 058
*P R O  D Á M  zahradu v  Ná-
chodě na  Kašparáku 355m2, 
samostatně oplocena (není sou-
částí kolonie), u lesa, orientovaná 
k městu, veřejná přípojka vody + 
elektro, malá starší chatka + kolna 
na nářadí, dle ÚP možnost stav-
by. Cena 219 tis. Tel. 773 974 100 
(RK NE) 
*Pronajmu prostornou garáž 
o  velikosti cca 3x5 m v  centru 
Náchoda, ul.  Komenského. Ga-
ráž je umístěna na  uzamčeném 
dvoře. Bez elektřiny. Volné ihned. 
Nájem 900,-Kč měsíčně, kauce 
1800,-Kč.  TEL.: 724 030 901.
*Prodám pozemek 1000 m2. Je 
vedený jako zahrada i  stavební 
pozemek. Lze tady postavit co-
koliv zděný barák, roubenku atd.. 
Krásné slunné místo osazené tú-
jemi  a okrasné stromky a je tam 
i  zahradní domek na  odpočinek 
a  nářadí. Kousek do  Hronova 
a  do  Stárkova. Vedle autob.za-
stávka. Cena dohodou, při rych-
lém jednání sleva. Pozemek se 
nachází v Horním Dřevíči u Stár-
kova. Pěkné klidné místo. Kon-
takt na tel.: 606 139 730

* Prodám stavební pozemek, 
s  chatou, studnou, nadstan-
dardním dětským hřištěm 
a  povolením ke  stavbě. 1912 
m2 ve  velmi žádané lokalitě 
v  Červeném Kostelci. Cena 
1,7 mil.Kč. Info o  pozem-
ku: 605  507  234, prohlídky: 
777 036 772

*Prodám rodinný řadový dům 
v  lokalitě Broumov – Spoři-
lov. Cena dle dohody. TEL.: 
732 552 773

*Koupím les i  s  pozemkem.
Může být malá výměra nebo 
i zanedbaný. Děkuji. TEL.: 
773 585 290

* Sháním chatu, chalupu, do-
mek v  okolí Náchoda do  20 km 
na všechny směry, nabídněte 
na tel. 774 777 072
*Koupím pozemek nebo nemo-
vitost na  přestavbu v  podhůří 
Orlických hor. TEL: 608 66 77 30
* V  Náchodě na  pěkném mís-
tě s  krásným výhledem na  zá-
mek prodáme RD k  okamžité-
mu nastěhování. Vyšší cena. Tel. 
777 818 053
* Prodám pozemek na Babí 3200 
m2 oplocen, na  něm se nachází 
vojenský kryt. Garáž Na  Brance 
cena 160 tis.Kč, garáž Na Cihel-
nách cena 140 tis.Kč, byt 1+1 46 
m2 Na Letné 700 tis.Kč., vše v Ná-
chodě. TEL.: 603 871 346
* Prodám RD v  Dřevíči (Hro-
novsko). Cena dohodou. Tel. 
739 172 940

* Pronájem kanceláře v  Ná-
chodě na  Kamenici ve  2. patře 
s  výtahem, WC a  kuchyňkou 
k  dispozici. Velikost 28 m2 a  16 
m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny

* Pronajmu nebytový prostor 
v  Náchodě, Palackého ul. (pro-
dejna O2). Tel. 604 89 39 39

*Pronajmu obchodní (kan-
celářský) prostor v  centru 
Broumova. Vhodný na  trafi -
ku, vinotéku nebo pro obchod-
ní zastoupení. Výloha na hlav-
ní ulici. Tel. 608 935 340

* Pronajmeme volné prosto-
ry pro provoz kavárny, jiných 
obchodních služeb nebo pohy-
bových aktivit jako cvičení, fi t-
centrum a  jiné služby. Prostory 
se nachází na  Kamenici v  Ná-
chodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení 
a  vybavení provozu jsou nut-
né. TEL.:777 152 750 v pracovní 
dny
* Pronajmu nebytový prostor 
v ul. Tyršova, Náchod (nyní sou-
kromá herna). Od 1. 4. 2018. Tel. 
604 89 39 39

* Prodám palivové dřevo. 
550,-Kč/m3. I  s  dovozem. Tel. 
702 611 187
*Prodej dřeva - metrové i štípa-
né. TEL.:777 690 390
*Prodám palivové dřevo jasan, 
olše v  metrech – 900,-/m. TEL. 
776 327 208
*Prodám dubové + smrkové 
prkna a fošny, mob.774 308 086
*Prodám dřevěné brikety, levně. 
Mob.774 308 086
* Prodám stolek 58x100x76 cm, 
2 kusy čalouněných židlí, bulhar-
skou keramiku. Tel. 721 119 083
* Prodám sbírku tanku T-34-
85 - stavebnice 120 dílů. Cena 
20 000,-Kč, rychlé jednání sleva 
2000,-Kč. TEL.: 603 73 57 87
*Prodám traverzu I č.24 délka 
5m, ocelové roury průměr 80 
mm, délka 2 – 2,5m 15 kusů, leše-
ňová kolečka s litinovou točnou. 
TEL.: 777 23 21 22

* Koupím jakékoliv staré fo-
toaparáty a  příslušenství - ob-
jektivy, staré fotografi e, reklam-
ní fotografi cké materiály.TEL.: 
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na  hodinky PRIM - 
pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, 
strojky a další díly. Platba v hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i  z  ob-
dobí socialismu v  jakémkoli sta-
vu. TEL.: 603 549 451
* Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, ho-
diny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a bankovky, pohlednice a znám-
ky. TEL.: 724 020 858
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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 staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

Satelitní dotace! 
 Na montáž nové paraboly jen za 300,- Kč 

 nebo naladění karet FreeSAT.  
Volejte 778 527 899.  www.satelitnizpravodaj.cz

Zednické a obkladačské práce.
Tel. 737 462 989

Wellness hotel Vyhlídka 
PŘIJME 

KUCHAŘE, ČÍŠNÍKA 
na hlavní i vedlejší pracovní poměr.
Zájemci volejte 724 577 211, nebo 

pište na: vyhlidka@vyhlidka.cz
NÁCHODSKO
776 353 038

* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hračky 
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožit-
ný a chromovaný nábytek, hu-
dební nástroje, hodiny, hodin-
ky, fotoaparáty, rádia, voj.věci, 
obrazy, porcelán, automoto 
díly, atd.. Než něco vyhodíte, 
volejte 608 811 683

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

*Nabízím řeznické práce. Více 
informací na mob. 605 518 209
*Absolvent egyptologie hledá 
vážné zájemce, kteří by se rádi 
scházeli za  účelem poznávání 
civilizace starého Egypta. Ná-
chod a  okolí. Více informací na 
egyptarium@email.cz.

* Žena poptává možnost při-
výdělku (úklidové práce atd.) 
- o víkendech nebo i  v pracovní 
dny dle mých časových možností. 
Náchod. Tel. 735 229 228

* Prodám 4 ks zemních 
pneu, s  disky, 175/80/14. Tel. 
721 119 083
*Koupím staré motocykly 
JAWA, VELOREX, Multicar sta-
dion, náklad. automobil PRAGA 
V3S v jakémkoli stavu, díly,. TEL. 
776 327 208
*Člen klubu historických vozi-
del koupí nebo pomůže ocenit
jakýkoliv starý motocykl či 
vůz, případně vraky a jakéko-
liv zbylé díly i  drobnosti! TEL.:  
606 515 966
*Prodám levně 5x alu disky + 
letní gumy 195/60/15 rozteč 
Fiat, moped BABETA s úložným 
kufříkem. TEL. 777 23 21 22
*Koupím Škoda Forman, i  bez 
dokladů, ale pouze ve  výbor-
ném stavu a  bez koroze. Tel: 
775 959 962
*Prodám OPEL  ASTRA G 1,6, 
r.v. 99, combi, bílá barva, najeto 
164 tis.km, servisní knížka, za-
koupeno v ČR, nová STK, eko za-
placeno, 2 sady pneu. Zachovalá, 
spolehlivá. Cena 34 tis.Kč. TEL.: 
777 104 584
*Dobrý den koupím vaše staré 
auto na  značce a  stavu nezáleží. 
TEL.: 777 211 016

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 4. 2018 r.

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

Společnost Společnost 
s 25-ti letou tradicís 25-ti letou tradicí

PŘIJME PRACOVNÍKY 
DO VÝROBY A MONTÁŽÍ 

V JEDNOSMĚNNÉM REŽIMU

Písemné nabídky s životopisem posílejte na adresu:
Alurol spol. s r.o., Kpt. Jaroše 108, 549 01 Nové Město nad Metují,

k r.pí. Fejtkové, nebo na e-mail: alurol@alurol.com

Nabízíme: • 7,5 hodinovou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • podíly na zisku
 • další nadstandardní benefi ty

Požadujeme:  • ochotu učit se novým věcem
 • manuální zručnost
 • řidičský průkaz sk. B
 • spolehlivost, zodpovědnost, bezúhonnost

• VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
• KUCHYNĚ NA MÍRU
nalézáme řešení pro potřeby vašeho bydlení

17 let s nápadem, přesně, kvalitně
u  vás ukážeme  •  poradíme  •  spočítáme 
počítačové návrhy  •  návštěva technika je 

bezplatná a nezávazná

Česká Skalice | mob.  776 74 20 74  
www.renovnabytek.cz

PŘIJĎTE FANDIT 
NOVOMĚSTSKÉMU HOKEJI
Muži ledního hokeje Nové Město nad Metují 
začínají hrát o postup do Krajské hokejové ligy. 

Přijďte je podpořit na novoměstský zimní stadion
Ve středu 21. 2. 2018  v 17 hodin  s Novou Pakou        
V neděli  25. 2. 2018  v 17 hodin  s Opočnem
Ve středu 28. 2. 2018  v 18 hodin  s Trutnovem B

Na stadionech hostů sehrají zápasy 
V neděli 11. 2. 2018  v 17 hodin  v Opočně
V neděli 18. 2. 2018  v 17 hodin  v Trutnově
V neděli    4. 3. 2018  v 17 hodin  v Nové Pace

Přejeme našim klukům hodně úspěchů a budeme se těšit, 
že opět novoměstský hokej bude patřit mezi kvalitní mužstva 
královéhradeckého kraje.
Pojďme je povzbudit pokřikem „Město do toho!“
 Výbor TJ Spartak Nové Město nad Metují Wellness hotel Vyhlídka 

zve všechny obyvatele 
Náchoda a širokého okolí 

do své restaurace 
s překrásným pohledem 

na město Náchod.
Jsme otevření denně od 13 - 22 hod. 

Místo si můžete rezervovat 
na tel. 724 577 211

nebo na: vyhlidka@vyhlidka.cz

Pořádáme mnoho zajímavých akcí 
včetně tanečních večerů 

se živou hudbou,
více na www.vyhlidka.cz

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 26. února 2018 
na adresu: Městský úřad Náchod, odbor sociálních věcí a školství, 

Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod. 
Obálku označte „KONKURS - název školy, školského zařízení - NEOTVÍRAT“. 

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

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,

občanská a morální bezúhonnost,

dobrý zdravotní stav.

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

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení), 

čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovně-

právního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností 

na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů atd.,

strukturovaný profesní životopis,

koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),

výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti 

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

souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor ke stažení zde – příloha č. 12 

http://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/konkursni-rizeni-vzory/all//).

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Rada města Náchoda vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona

 č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení 

PRACOVNÍHO MÍSTA ŘEDITELE/ŘEDITELKY

KONKURS

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 
s nástupem od 1. 7. 2018

Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345
s nástupem od 1. 8. 2018

Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243
s nástupem od 1. 9. 2018 

Na televizních obrazovkách se opět objevil známý historický seriál F. L. Věk. 
Můžeme si tak v našem okolí připomenout i místa, která se v seriálu objevila. 
Mezi ně patří  kostel Sv. Ducha u Dobrušky, i v současnosti jeden z význam-
ných krajinotvorných prvků Orlicka.   Foto echo

Obrazy Petra Satory
 Ve Společenském centru – Kino 
70 v  Dobrušce bude od  1. do  30. 
března umístěna výstava obrazů. 
Jejich autorem je výtvarník Petr Sa-
tora. Výstava bude přístupná v hra-
cím programu kina.   

Valentýnský 
závod
 V Jaroměři chystají již 5. ročník 
Valentýnského závodu ve sportovní  
gymnastice. Uskuteční se 25. února 
od 9 hodin v tamní sportovní hale 
ASVAJ. Medaile bude vítězům pře-
dávat čestný host boxer Jakub Šuba. 

Jenom papír?!
 V  Městské galerii Zázvorka 
v Novém Městě nad Metují je do 11. 
března otevřena pro veřejnost vý-
stava s názvem Jenom papír?! Au-
torkou prezentovaných artefaktů je 
Irena Štyrandová. Výstava je ote-
vřena ve dnech úterý – sobota. 

 Otužilecké akce mají velkou tra-
dici například v  metropoli našeho 
regionu – Náchodě. Otužování se 
však věnují i  na  druhé straně hra-
nic v sousedním Polsku. Co na tom, 

že se jim tam říká Morsy… Mrože 
z  polského města Kudowa Zdrój 
zachytil při jedné propagační akci 
(na souši i ve vodě bazénku) fotoa-
parátem Josef Pepa Voltr.  

Morsy z Kudowy

Městští strážníci v Náchodě zachraňovali život
 Strážníci Městské policie Náchod přijali pomocí mo-
bilní aplikace „Kiss SHARP“ (více o aplikaci na http://
svolavac.cz/sharp/) výzvu z operačního střediska Zdra-
votnické záchranné služby Královéhradeckého kraje 
k  výjezdu k  nahlášené možné ztrátě krevního obě-
hu ve  sportovní hale v  Náchodě v  ulici Na  Hamrech, 
v tzv. „v Plechovce“. Výzva této mobilní aplikace „Kiss 
SHARP“ byla následně doplněna o oznámení o možné 
přítomnosti agresivní osoby na místě události.
 Hlídka Městské policie Náchod, jmenovitě  strážníci 
Dvořák a  Kosař, se dostavili na  místo přibližně do  tří 
minut od  obdržení výzvy. Našli ženu ležící na  podla-
ze a u ní klečícího muže, který se ji pokoušel posadit. 
Strážníci ženu okamžitě položili na zem a od přítomné-
ho muže zjistili, že ji nalezl chroptící a lapající po dechu 
na  zemi. Proto zkontrolovali základní životní funkce 
a následně zahájili kardiopulmonální resuscitaci a pří-
pravu k použití AED. Právě novými defi brilátory, poří-
zenými v loňském roce, jsou mimo jiné vybavena i vozi-
dla městské policie. Osm strážníků MP Náchod se navíc 
v říjnu loňského roku zúčastnilo kurzu organizovaného 
záchrannou službou a na základě prokázání odborných 
znalostí byli zařazeni do  systému First Responderů. 

Před vlastním použitím AED na místo dorazila posádka 
Rychlé lékařské pomoci Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje a pacientku si převzala k dal-
ším úkonům nutným k zajištění životních funkcí. 
 „Díky přenosným defi brilátorům a zmíněnému pro-
školení jsou strážníci schopni poskytnout první pomoc 
člověku v přímém ohrožení života do příjezdu záchran-
né služby,“ dodal k případu velitel městské policie Ná-
chod Petr Valica.  NA
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MÍŠA je asi 5letý, váží 16 kg a  je to 
úplně bezproblémový pejsek. V  do-
časné péči bydlí s fenkami i s pejskem 
a je s nimi velký kamarád. Lidi i děti 
má rád, je to velký mazel. Moc by si 
přál domov,kde ho budou mít rádi 
a poskytnou mu procházky, na které 
se vždy moc těší. Míša se přizpůsobí 
každému,může jít jak do  aktivní ro-
diny,  tak i  ke  starším lidem. Může 
bydlet v  bytě nebo v  domku se za-
hrádkou, ale s  dobře zabezpečeným 
plotem. Kontakt: 608 058 798

RASTY je asi 8letý pejsek. Našli ho 
s řetězem na krku a karabinou. Prav-
děpodobně se odněkud utrhl, což 
bylo asi jeho štěstí. Rasty je moc hod-
ný a milý, veselý a aktivní pejsek.

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

STAVEBNÍ 

BYTOVÉ 

DRUŽSTVO 

NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod

Tel.: 491 419 172 www.sbdnachod.cz

veškeré 

stavební práce, 

hydroizolace,

půjčování lešení  

zemní práce, doprava 

(kontejner + hydraul. ruka),

instalatérské a topenářské práce 

Digitalizace 

Ruprechtic
 V roce 2017 proběhla digitalizace 
Ruprechtic  u  Broumova. Výsled-
kem budou možné změny ve výmě-
rách parcel nebo v  jejich číslování. 
Tyto údaje pak budou mít vliv ve vy-
měřování Daně z  nemovitých věcí. 
Finanční úřad tak upozorňuje, aby 
digitalizaci Ruprechtic vzali na  vě-
domí dotčení poplatníci v lokalitě.

Až se léto zeptá…
 Příznivci sportovního potápě-
ní z  Náchodska snadno odpoví 
na  otázku: Co jste dělali v  zimě? 
Trénovali! Místem jejich setkání 
byl krytý plavecký bazén v Dobruš-
ce,  který disponuje „čtyřmetrovou 
hlubinou“. V tichu pod vodní  hla-
dinou mohli zároveň zavzpomínat, 
že je to již 75 let od okamžiku, kdy 
byl vynalezen potápěčský dýchací 
přístroj s otevřeným okruhem, kte-
rý je stále základem jejich vybavení.  
Zlomovým rokem pro sportovní 
potápění se totiž stává rok 1943, 
kdy dochází ve  Francii k  vynálezu 
plicní automatiky – autonomního 
regulátoru Aqua Lung Mistral J. Y. 
Cousteaua a E. Gagnana. 
 foto Mirek Brát

Rákosníčkovo 
hřiště
 Do 28. února je možno hlasovat 
pro výstavbu Rákosníčkova hřiště 
v  Broumově – v  sousedství tamní 
prodejny Lidl. Hlasování probíhá 
elektronicky (link je dostupný např. 
na webu Broumova na adrese www.
broumov.net) Společnost Lidl tento 
rok postaví v ČR v sousedství svých 
prodejen 10 hřišť, jejichž symbolem 
je postava ze známého Večerníčku  
- skřítek Rákosníček. O  výstavbě 
v konkrétní lokalitě rozhodují prá-
vě výsledky hlasování veřejnosti.

Naši legionáři
 V  Červeném Kostelci chystají 
na  28. února (od  16 hodin) besedu 
s  názvem Československá republi-
ka 1918 a  naši legionáři. Beseda se 
uskuteční v  multifunkčním centru 
Knihovny Bř.Kafk y. Besedovat se 
bude s panem Josefem Pinkavou, au-
torem nedávno vydané knihy, která 
se touto tématikou zabývá.

„1000 miles 
adventure“
 V  sále IC Broumov proběhne 27. 
února (od  18 hodin) beseda s  Vla-
dimírem Grusmanem a  Jaromírem 
Jirkou. Tématem je závod 1000 miles 
adventure – extrémní  non-stop ul-
tramaraton napříč Českou a  Sloven-
skou republikou. Délka maratonu 
ještě více vynikne, pokud převedeme 
míle na kilometry. Těch nám známěj-
ších délkových jednotek obsahuje 
tento závod plných 1600!

Krajská brána
 Od letošního roku jsou na věži Zá-
zvorka v  Novém Městě nad Metují 
opět na  svém místě obrázek a  pa-
mětní deska Krajské brány, která zde 
kdysi stávala. Vstup na  historické 
novoměstské náměstí střežila Krajská 
brána do roku 1874, kdy byla zboře-
na. Postavena byla v roce 1501.  

Hledá se sněhulák!
 V  České Skalici hledají sněhulá-
ky a další stavby ze sněhu v lokalitě 
města. Jejich fotografi e můžete po-
sílat na e-mail: webmaster@ceskas-
kalice.cz  Nejedná se o  soutěž, ale 
o  zaznamenání děl, která stejně 

(dříve či později) podlehnou oble-
vě. A každý chce mít svých pět mi-
nut slávy, ať už je to statný sněhulák 
či úhledné iglú. Snímky budou zve-
řejňovány na facebookovém profi lu 
České Skalice. 

Součástí masopustního veselí v Náchodě byla i prezentace otužilců, kte-
ří obsadili bazének umístěný přímo na centrálním náchodské náměstí. 
V jeho vodách nechyběl ani známý propagátor otužování a držitel rekor-
dů Petr Kocián.  Foto Mirek Brát

Rodina je základ 
státu
 Náš titulek je zároveň názvem di-
vadelní  hry, kterou nastudoval sou-
bor J. K. Tyla z Meziměstí. Hra byla 
uvedena premiérou v loňském roce 
v rámci 54. ročníku Meziměstských 
divadelních her. Nyní je úspěšně 
z  Meziměstí „exportována„ do  di-
vadelních sálů přespolních, blíz-
kých i  vzdálených.  Připomeňme, 
že obsahem je hra Rodina je základ 
státu komedií z lékařského prostře-
dí. Autorem je britský dramatik Ray 
Cooney.

Zimní procházka 

Dobruškou
 V Městském lapidáriu v Dobrušce 
(náměstí F. L. Věka) je do 28. února 
možno navštívit výstavu fotografi í 
s názvem Zimní procházka Dobruš-
kou. Autorem fotografi í je Pavel 
Štěpán. Výstava je otevřena v  pro-
vozních hodinách Městského úřadu 
v Dobrušce.

Hasičský ples
 V  klubovně zahrádkářů v  České 
Skalici proběhne Hasičský ples SDH 
Česká Skalice. Termín a  čas jeho 
konání je 10. březen od  20 hodin. 
Přichystána bude bohatá tombola. 
K  tanci a  poslechu zahraje kapela 
Hektor. 

Vítězná dvojice Karolína Hamplová a Vojtěch Borsík

Trojnásobný úspěch v soutěžích
 Konec ledna proběhl ve Střední ško-
le propagační tvorby a polygrafi e Velké 
Poříčí ve  znamení trojnásobné radosti 
z  vynikajících výsledků v  odborných 
soutěžích. Soutěž Region 2018 Plzeň 
s  mezinárodní účastí byla určena žá-
kům uměleckých oborů středních škol. 
Ze tří soutěžních kategorií se hned 
ve  dvou umístili žáci poříčské školy 
na prvním místě!  Jednalo se o tvorbu 
plakátu na  téma letošního 100. výročí 
vzniku samostatného československé-
ho státu, kde v  konkurenci 20 soutěž-
ních dvojic se svým plakátem vyhráli 
Karolína Hamplová a  Vojtěch Borsík, 
oba žáci 4. ročníku maturitního obo-
ru Propagační design. Další poříčský 
úspěch se zrodil v  náchodské Galerii 
výtvarného umění. Žáci školy se kaž-
doročně s výbornými výsledky účastní 
výtvarné soutěže Naše galerie, jejíž 11. 
ročník si rovněž nenechali ujít.. Dru-
hým místem v kategorii mládež ve věku 
16 až18 let byla oceněna žákyně 3. roč-
níku oboru Propagační design Karolína 
Balogová za  kresbu krajiny. Do  třetice 

prokázaly svoje dovednosti při školní 
kadeřnické soutěži, konané v Obecním 
domě ve Velkém Poříčí, žákyně 3. roč-
níku učebního oboru Kadeřník. Zvítě-
zila Marie Vlachová, na 2. místě skon-
čila Bára Klikarová a 3. místo obsadila 

Lenka Drobůlová. Těmito úspěchy na-
vázali poříčští studenti na úspěch aran-
žérů v  soutěži AR Junior v Českých Bu-
dějovicích, v listopadu  2017.
Mgr. Renata Lelková, SŠPTP Velké Po-
říčí, www.ssptp.cz (redakčně kráceno)
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