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březen 1888, protržení hrází rybníků

v Polici nad Metují

 delikatesy, olivové oleje,
olivy, paštiky, nealkoholické lahvové víno,

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

Krátkozrakost není jen oční vada
 Nové Město nad Metují stárne 
a  výrazně mu klesá počet obyvatel, 
přes město se valí tisíce kamionů, 
střední školy se pomalu vytrácí, měs-
to nemá kulturní sál a  o  koupališti 
ani nemluvě.  Že to spolu souvisí je 
očividné. Mladí odcházejí na  ško-
ly jinam. Ti úspěšní by si chtěli po-
stavit domek, ale není kde. Městu 
pro klidné bydlení je ordinována 
staronovým územním plánem jeho 
středem hučící smradlavá přelož-
ka silnice I/14 a  místo koupaliště 
se bude bourat kasárenská budova.  
Mohlo by se zdát, že občani jsou se 
stavem nečinnosti spokojeni. Zvolili 
si ve volbách téměř stejné lidi za za-
stupitele a  ti zase stejného starostu 
jako v předchozím volebním období. 
Opět jednohlasně schvalují usnesení 
připravovaná tajemníkem pro radu 
i  zastupitelstvo poté, co proběhne 
„školení“ zastupitelů na  pracovních 
jednáních za zavřenými dveřmi. 

 Plánování budoucnosti města je 
běh na  dlouhou trať. Tu trať neu-
běhnou úzkoprsí jedinci, kteří se 
nimrají v  současných malicher-
nostech. Nemají zájem ji zdolat 
ani prospěcháři, jejichž jediným 
přáním je udržet si teplé místečko 
nebo pocit moci z  funkce mnoh-
dy spojené se získáním pár grošů 
za  prosazení pro někoho té či oné 
výhody. Budoucnost města sto-
jí na  vizích. Jednu takovou určili 
sami občané v místním referendu - 
obchvat. Má to jeden háček. Pokud 
nejsou v orgánech města pouze vi-
zionáři, tak vizi musí schvalovat i ti 
úzkoprsí a prospěcháři. Můžeme si 
být jisti, že prospěcháři přijdou se 
svým řešením, které obchvat o pár 
let oddálí a úzkoprsí se budou zase 
stavět proti. Krátkozrakost totiž 
není jen oční vada.

Komentář VZ

Informace NĚMČINA: 
Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969, 
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Informace ANGLIČTINA: 
Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784, 
pavel_hrabec@centrum.cz

Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz                   FB: Jazyková škola Gate

NĚMČINA   ANGLIČTINA
výuka  •  překlady  •  tlumočení

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník

- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné 

  a úřední překlady

 

Pozor, výluky!
 Z  důvodu výluky na  železniční 
trati 026 v  úseku Náchod - Police 
nad Metují a v úseku Náchod - Po-
lice nad Metují - Teplice nad Metují 
budou vlaky ve  vyloučeném úseku 
nahrazeny autobusy náhradní do-
pravy. Náhradní autobusové dopra-
va bude organizována dle výluko-
vého jízdního řádu. Výluky na trati 

026 probíhají v  těchto termínech: 
v úseku Náchod - Police nad Metují 
od 6:30 dne 13.3.2019 do 23:59 dne 
23.4.2019 a  od  0:01 dne 27.4.2019 
do  23:59 dne 28.5.2019 v  úseku - 
Náchod - Police nad Metují - Tepli-
ce nad Metují od 0:01 dne 24.4.2019 
do 23:59 dne 26.4.2019. foto echo

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

Salonek Matýsek
www.salmatvy.wbs.cz

JARNÍ AKCE

Při první úpravě střihem nebo trimováním KOUPÁNÍ 

PEJSKA ZDARMA + 10% sleva na výchovu a výcvik 

psů u profesionálního kynologa - www.anireves.cz

Lenka Ládrová                        Marta Stražická

736 140 798

Přivýdělek
Hledáme spolehlivé

distributory novin ECHO
pro Náchod, Hronov a Machov.

Vhodné pro důchodce, studen-
ty, ženy na MD apod. Roznáška 
o víkendu. Více informací na 
tel. 602 103 775 (SMS) nebo 
e-mail: echo@novinyecho.cz
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Budova hostince s řadou dochova-
ných původních, prvorepublikových 
prvků stojí na návsi obce Lipí u Náchoda. 
V přízemí hostince se nachází klasický 
lokál, salonek a kuchyň, vlevo pak sál 
s pódiem a šatna. Výměra pozemků včet-
ně zastavěné plochy je 788 m2.

Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč                   
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 450 000,- Kč  
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................5 900 000,- Kč 
Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč
Činžovní dům v centru Broumova – dva  komerční prostory a byty ..................................4 490 000,- Kč

Cena: 2 800 000,- Kč

 www.beraneknachod.cz

* Středa 3. dubna v 19.00 hodin   KŘEST CD
Velký sál Městského divadla Dr. J. Čížka

BLUE CIMBAL
Elektrifi kovaný cimbál v pop-rockové kapele 

nahradil kytary a ve zcela novém zvuku 
rozeznívá plejádu moderních hitů U2, Pink 

Floyd, Queen aj., písní lidových a historických 
i skladeb vlastních.

Stolová úprava.    Vstupné: 120 Kč, 100 Kč

*Čtvrtek 4. dubna  v 19.00 hodin
Čechovo prozatímně osvobozené divadlo 

uvádí komedii Františka Rigo Čecha
DÍVČÍ VÁLKA

Vstupné: 420 Kč, 380 Kč, 350 Kč 

*Pátek 5. dubna  v 19.00 hodin
8. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Divadlo A. Dvořáka Příbram
J. Bažant, V. Hála, J. Malásek, L. Rychman,

V. Blažek: 
DÁMA NA KOLEJÍCH
Režie: Lumír Olšovský

Hrají: Lucie Pernetová, Jiří Vojta, Ivana Krmíč-
ková, Vladimír Senič, Martin Dusbaba, Petr 

Florián, Jan Konečný, Filip Müller, Jaroslav So-
meš, Robert Tyleček, Lukáš Typlt, Aleš Fidler / 

Michal Kuboušek a další
Vstupné: 290 Kč, 270 Kč, 250 Kč

*Neděle 7. dubna v 15.00 hodin
Divadlo Náměstíčko uvádí nedělní pohádku

JAK BYLA VOSA MARCELKA RÁDA,
ŽE JE

Pohádka, která vám dodá dobrou náladu, je 
napsána s neotřelým smyslem pro humor 

podle stejnojmenné knížky Michala Čunderle-
ho - divadelníka a češtináře.  Délka: 55 minut 

Vstupné: 60 Kč

*Středa 10. dubna v 19.00 hodin
Velký sál Městského divadla Dr. J. Čížka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY
– Th e Cookie’Show 

Jedinečné představení pro milovníky swingu, 
boogie-woogie a rock´n rollu. 

Stolová úprava.
Vstupné: 90 Kč

*Čtvrtek 11. dubna v 18.00 hodin
Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma
„Taje a zajímavosti Náchodska 2“

Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard 
Švanda. 

Vstupné: 50 Kč

*Úterý 16. dubna v 9.00 hodin
Divadlo Slunečnice uvádí hudební

One man SHOW!
„LIVE TO TELL“

Jedinečná One man Show v podání mladého 
zpěváka a herce, jejímž cílem je nejen pobavit, 

ale mimo jiné poukázat na takřka šílenou 
závislost generace X a Y na sociálních sítích, 

internetu a virtuálním světě všeobecně. Ukázat 
všechny stránky „internetové mánie“ a nega-

tivní, ale i pozitivní dopad sociálních sítí
na dnes už běžný život online (tedy stále 

Připojený).   Délka představení cca 90 minut 
Vstupné: 55 Kč

*Středa 24. dubna v 19.00 hodin
8. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

Divadlo Palace Praha Seán O´Casey, Jiří Krejčík:
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

Režie: Jaromír Dulava
Komediální divadelní aktovka

Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová/Anna Fi-
alová, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová, Václav 

Liška/Zdeněk Velen, Petr Miklovič a další
Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

*Čtvrtek 25. dubna v 19.00 hodin
POUTNÍCI

Poutníci začali v roce 2019 už svou 49. sezonu. 
Za těch 49 roků se v kapele vystřídala řada 

muzikantů z nichž někteří patřili a patří mezi 
to nejlepší, co český bluegrass mohl a může 
nabídnout - Robert Křesťan, Luboš Malina, 

Svaťa Kotas nebo Jan Máca.
Vstupné: 150 Kč, 130 Kč, 110 Kč

*Pondělí 29. dubna v 19.00 hodin
9. koncert ab. cyklu - skupina „K“

NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE
Host: Lukáš Vondráček - klavír

VYPRODÁNO!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“
DUBEN 2019

Senioři ČR z městské organizace  Náchod  vás zvou do klubovny na pravidelné
čtvrteční programy, kde se sejdeme v dubnu:

čtvrtek  4. 4. od 14 hod.  „PAGANNINI“
– opereta Franze Lehára, archivní záznam,

přijďte si poslechnout nezapomenutelné melodie;

středa 10.4. od 14 hod. „Zdravý způsob života starší generace“
– přednášku pro nás připravil  MUDr. Hanka;

čtvrtek 18. 4. od 14 hod. „Paříž – město lásky“
– fi lm promítne a o své cestě bude vyprávět   p.  Zdeněk Nývlt;                                       

čtvrtek 25. 4. od 14 hod. „Krajinou domova“
– Tabule a stratovulkán, vzpomínky na sopky. Promítání pro nás  připravil   p. Otto Mach; 

Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i když nejsou členy naší organizace.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.

Účastníkům wellness pobytu v hotelu Harmonia v Piešťanech-Banka od 19. do 25. 5. t.r.

Pozn. Hotel MAS v Sezimově Ústí nám opět dal nabídku na wellness pobyt v únoru 2020.
Informace jsou ve vývěskách. Zájemci se mohou přihlásit do konce dubna v  klubovně Harmonie

Výstava
v Galerii Luxfer
 V  českoskalické galerii Luxfer je 
možno až do 4. dubna navštívit zajíma-
vou výstavu s  názvem Particip č.209. 
Výstava prací Tomáše Vaňka je zajíma-
vá nejen názvem, ale i tím, že vznikla ve 
spolupráci s žáky 2.B tamní ZŠ. 

KLINICKÁ LOGOPEDIE
HANÁ s.r.o

Strnadova 48 NÁCHOD

Po 7 – 17
Út 7 – 15
St 7 – 15
Pá 7 – 11

PŘIJÍMÁME
PACIENTY

Tel. 776 638 874, 606 876 822
e-mail: HavrdovaTereza@seznam.cz
          aalena.hodpep@seznam.cz

Klub českých turistů Náchod pořádá pro širokou veřejnost
v sobotu 6. dubna 2019

pěší pochod OKOLO PEVNOSTI DOBROŠOV
Pěší trasy: 13, 15, 19 a 22 km 
Start:

Startovné: 25 Kč
Cíl:

Občerstvení: v Jiráskově chatě na Dobrošově (polévka + pečivo v ceně startovného).
Ubytování:
nádraží ČD). 

seznam.cz.
Poznámka: Doporučujeme pro pěší trasy mapu KČT č. 25 – Podorlicko.

Informace:
S pozdravem „Zdrávi došli“ KČT Náchod.
www.volny.cz/kctnachod

VZPOMÍNKA
Dne 24. března 2019 by se dožil 100 let

náchodský krajinář,

pan Kazimír Krmášek.

Věnujte mu s námi tichou vzpomínku.   

Rodina Krmáškova

Dne 29. 3. 2019 uplynou smutné 4 roky, 
kdy nás opustil náš milovaný manžel , 

tatínek, dědeček,  

pan Josef Tencar.

Vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

 VZPOMÍNKA

VZPOMÍNÁME
Se zármutkem v srdci vzpomínáme 

na pana Jana Cohornu 
z Nového Města nad Metují.

Dne 24. března 2019 uplyne 34 let od jeho smrti.

Manželka a děti s rodinami, vnoučata

VZPOMÍNKA
Dne 28. března 2019 uplyne 10 smutných let 

od okamžiku, kdy nás navždy opustil

pan Jiří  Bauerfeind
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 15.3. uplynul jeden smutný rok, kdy nás

navždy opustil pan
Zoltán Kuru z Náchoda.

Dne 31.3. by oslavil 80.narozeniny.
Navždy zůstane v našich srdcích.

Stále vzpomíná rodina

Nikdy jsem se nesmířil již před lety 26. března se smrtí 
mojí pracovité maminky, skvělé ženy,

paní MARIE WERNEROVÉ z Náchoda. 

Čas prý rány hojí, vzpomínky
na Tebe však stále bolí…

syn Petr.

TICHÁ VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
Dne 18.3.2019 uplynulo smutných 16 let, 

kdy nás navždy opustila naše drahá 
maminka a manželka, 

paní Hana Matěnová 
z Police nad Metují.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manžel 

a synové s rodinami
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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

Beseda
 V  Městské knihovně v  Dobrušce 
proběhne 28. března (od  18 hodin) 
beseda s  novinářem, publicistou 
a  spisovatelem Alešem Palánem. 
Komu zní jméno povědomě, ale ne-
vybaví si více, připomínáme, že se 
jedná například o autora knih Rataj-
ský les či Neboj se vrátit domů. 

Mgr. Bors Michal 

obchodní ředitel
tel. 731 508 654

mail: bors.michal@j-e-s.cz

provozovna: B. Němcové 13, 
552 03 Česká Skalice, 
otevřeno  PO až Pá 8 - 18 a SO 9 - 12. 

Kuba Šípků, 

ředitel obchodní sítě
tel. 602 300 282, 

mail: sipku.kuba@j-e-s.cz

Železničářská 506, 

541 01 Trutnov

www.j-e-s.cz

Vážení a milí čtenáři,
Dnes to vezmu velmi stručně. Již se blížíme 
ke spuštění hromadné poptávky na cenu plynu 
na další topné sezóny a to ve dvou variantách : 
na topnou sezónu 2019/2020 a na 2 topné sezó-
ny najednou 2019/2020 a 2020/2021.

POKUD VÁS ZAJÍMÁ CENA PLYNU NĚ-

KDE MEZI 550,- - 600,-Kč/ MWh se stálým 

měsíčním platem ( kapacitní složkou ceny ) 0,-Kč, tak nevá-

hejte a kontaktujte nás.

Jsme přesvědčeni, že i přes nárůst cen na velkoobchodním trhu s ply-
nem, což jste již mnozí na svých peněženkách pocítili a ostatní pocí-
títe, se nám to povede. 

Jen pro ilustraci,  ceny plynu  našich zákazníků jsou ve stá-

vající topné sezóně 2018/2019 těsně pod hranicí 500,-Kč/ 

MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč. 

Použijte naší kalkulačku bez registrace ke kontrole svých 

cen plynu (na  našem webu) nebo nám zašlete Vaše ceny 

plynu a spotřeby a my Vám úplný výpis s výpočtem z naší 

kalkulačky zašleme.

Všechny ceny jsou udávány bez DPH.

S úctou Váš

Pochvala za bojovnost
Náchodští basketbalisté v  dalších 
kolech východočeské ligy mužů hos-
tili na  palubovce stavebky 1. a  2. tým 
tabulky Trutnov a  Novou Paku. Aby 
se udrželi mezi první čtyřkou a  po-
stoupili do  fi nal tour museli po  sérii 
3 proher naplno bodovat.  S Trutnovem 
začali dobře, v 5. min byl stav 12:2, poté 
hosté přidali a  poločasové skóre otočili 
ve svůj prospěch na 31:39. Ve 3. čtvrtině 
náchodská legenda Prouza dal 4 trojky 
a do poslední desetiminutovky bylo vše 

otevřené, skóre se přelévalo, ale dospělo 
po stavu 75:75 do prodloužení. V nasta-
vených 5 min se domácí ujali vedení, kte-
ré udrželi na 88:83. Jediným stínem do-
mácích bylo neproměněných 19 šestek. 
Druhý den mělo utkání s Novou Pakou 
stejný průběh prvního poločasu, i po 3. 
čtvrtině vedli hosté 49:51, ale v poslední 
desetiminutovce domácí zabrali 28:11 
a  konečný výsledek 77:62. Opět špatné 
šestky 26:11, ale pochvala za  bojovnost 
a nasazení všech.             Předseda oddílu

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40

547 01  Náchod

KONKURS
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 usta-
novením § 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

Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345
s nástupem od 1.6.2019 nebo dle dohody

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 vysvěd-

čení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení), 
� čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávní-

ho 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 čin-

nosti 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//).

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději 10. dubna 2019 na adresu:
Městský úřad Náchod, odbor školství, Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod. 
Obálku označte „KONKURS –NEOTVÍRAT“.   

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 4. 2019 r.

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

Michal ŠKORPIL

www.ford-skorpil.cz

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán, 

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com
NA ZAKÁZKU A KAŽDÉMU 

NA MÍRU NABÍZÍM NEREZOVÉ 
VÝROBKY:

VNITŘNÍ A VENKOVNÍ 
ZÁBRADLÍ-BALKÓNY 

NA BYTOVÝCH DOMECH 
A PANELÁCÍCH, SCHODIŠŤOVÉ 
ZÁBRADLÍ, VENKOVNÍ SUŠÁKY 
NA PRÁDLO, PŘÍSTŘEŠKY NAD 
DVEŘE, PERGOLY, POJEZDOVÉ 
BRÁNY, BRANKY. SVAŘOVÁNÍ 
HLINÍKU A DALŠÍ VÝROBKY.

Tel. 608 233 084

JARNÍ VÝSTAVA
„Velikonoce v modrém“

6. a 7. dubna 2019

V zasedací místnosti
obecního úřadu VYSOKOV

Otevřeno vždy 10:00 – 17:00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé

Pozvánka
do Ratibořic
 Den  Země aneb  Ratibořické ov-
čácké slavnosti je název již  11. roč-
níku osvětové akce, při které bude 
prezentována činnost chovatelů, 
řemeslníků, výrobců potravin a dal-
ších. Součástí slavností je prodejní 
jarmark a dílničky pro děti. Akce se 
koná za každého počasí v Babiččině 
údolí v Ratibořicích dne 27.4. v čase 
od 10 do 16 hodin.

„Z hasičárny
na Island“
 Dohlédnout na  krásy Islandu 
a  přitom neopustit náš region? Jde 
to! Pouze musíte být 31. března v 15 
hodin na  „kótě“ hasičská zbrojnice 
Semonice. Tehdy tam totiž začíná 
cestopisná přednáška Pavlíny Hav-
lové a Ondřeje Pospíšila o putování 
po tomto ostrově daleko na severu. 
Přednášku připravilo město Jaroměř 
ve  spolupráci s  osadním výborem 
Semonice. Vstupné je dobrovolné.

Marcel Zmožek vystoupí 

v Bohuslavicích
 Spolek přátel  Bohuslavic ve spo-
lupráci s obcí Bohuslavice a dalšími 
partnery vás zvou na koncert Mar-
cela Zmožka s  kapelou. Uskuteční 
se 14. dubna od 15 hodin v bohusla-
vické orlovně. Hostem koncertu je 
Petra Zmožková. Jste srdečně zváni!

Koletova Rtyně
 Ve  Rtyni v  Podkrkonoší se 31. 
března uskuteční již 55. ročník hu-
debního festivalu Koletova Rtyně. 
Tento rok se můžete těšit i  na  do-
provodnou výstavu obrazů, jejichž 
autorkou je Zdeňka Chaloupková, 
vnučka Karla Kolety, rtyňského ro-
dáka a hudebního skladatele.

SAMOSTATNÝ TECHNOLOG

 hledá pracovníka/pracovnici na pozici:

chemické výrobní družstvo

 významná společnost v oblasti výroby 

a distribuce dekorativní a pečující kosmetiky  

se sídlem v Novém Městě nad Metují

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu: 
lambertova@detecha.cz

Kontakt: personální oddělení  tel: 491 477 133 

Požadujeme:

· vzdělání min. SŠ chemické, farmaceutické, 
přírodovědné

· znalost práce v laboratoři 
· praxe v technologii nebo vývoji vítána 
· dobré organizační schopnosti
· samostatnost, odpovědnost, spolehlivost 

Náplň práce:

· vedení a vytváření technologické doku-
mentace 

· navrhování technologických zlepšení 
výroby

· kontrola dodržování technologických 
postupů

· vedení poloprovozních zkoušek
· spolupráce při zavádění nových 

výrobků

Nabízíme: 

s dlouholetou tradicí

    
Nástup: dle dohody

Zámek otevírá 
brány
 Náš titulek zní sice pohádkově, ale 
je to jen a pouze připomenutí, že se 
po zimě opět vrací turistická sezóna 
i  do  našich hradů a  zámků. Výjim-
kou není ani Státní zámek v Nácho-
dě, který je od  30. března připraven 
uvítat  turisty v rámci prohlídkových 
tras i  působivých exteriérů (včetně 
například Piccolominské zahrady, 
která získala současnou tvář v  roce 
1949).

Supermarket 
Svět
 Městské muzeum v Jaroměři hostí 
v  období od  18. března do  18. dub-
na interaktivní výstavu Supermarket 
Svět. Na  pěti stanovištích s  interak-
tivními předměty a  panely studenti 
doslova zváží své oblečení, rozeberou 
mobil v  nadživotní velikosti, zapla-
tí za  čokoládu pěstiteli kakaovní-
ku a  sledují, kde se peníze po  cestě 
k němu ztrácejí… Výstava cílí přede-
vším na dětské školní kolektivy.
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Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á  dělník/dělnice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o., 

Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Náplň práce: Požadujeme: Nabízíme: 

www.bazenymachov.cz

MV č.34/2016 Sb. 

KUCHYŇSKÉ STUDIO
 3D návrh ZDARMA
 Zaměření technikem ZDARMA
 Montáž kuchyně na míru
 Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

Na Chocholouši, Hronov | www.alkalisrezidence.cz

BEZBARIÉROVÉ 

BYDLENÍ VHODNÉ 

PRO SENIORY

V NABÍDCE 1+KK, 2+KK, 3+KK

Nebojte se zeptat, rádi všechny 

vaše dotazy zodpovíme

    730 578 292

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK, 
KNÍŽEK, ČASOPISŮ,  
NEVHODNÝCH DÁRKŮ, 
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ  
ČI NĚKOMU POSLOUŽÍ.

od 8. do 12. 4. 2019
sbor Církve bratrské Náchod,  
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)

Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit  
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte  
na charitativní účely. 
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu. 
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980, 
E-mail: bazarnachod@googlegroups.com

sledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

VV páátekk 12.4. bbudee 550%% sleeva nna vvše
VVýtětěžeek bbudee věěnnovovánn neeziskokové vé orgarganizaci Pééče oče dušd eevníí zdrraví,ví, ststtředidiskoo Nááchhod, ,  

na pořřízenní aautoomoobiluluu kk pooskyytovváníní tereréénníních sch sociáciálnícch sllh užeebu lididemm s duušuševnnímm onnemmocnněnním

ˇ

Příjem zboží 
Po 8.4. 11.00 - 17.00 hod.

Prodej: 
Út 9.4. 11.00 - 18.00 hod.
St 10.4. 11.00 - 18.00 hod.
  16.00 - módní přehlídka
Čt 11.4.   8.00 - 16.00 hod.
Pá 12.4.   8.00 - 16.00 hod.

www.dobrocinny-bazar.cz

Inzerujte
v Polsku

Tel.: 602 103 775

team

www.mesa-parts.com

Disponent/ka materiálu
Náplň práce
• plánování a optimalizace toku materiálu
• řízení toku materiálu
• zajištění materiálu do výroby
• koordinace dopravy s nasmlouvanými dopravci
• aktivní komunikace s dodavateli a s odděleními napříč společností
• sledování a kontrola dodávek materiálu - termíny, kvalita, 

objednání, množství
• reporting

Co nabízíme
• perspektivní zaměstnání v moderní firmě
• pružnou pracovní dobu
• možnost kratšího úvazku
• kolegiální firemní atmosféru
• příspěvek na dopravu do zaměstnání
• příspěvek na stravu
• 25 dní dovolené
• plat od 25.000,- do  35.000,-
• příspěvek na penzijní připojištění

• stabilizační odměny při dosažení určitého mezníku v délce 
zaměstnání v Mesa Parts

• vyšší příplatek za přesčasovou práci a za noční práci (nad rámec 
zákoníku práce)

• firemní kulturní a sportovní akce, dětské dny, vánoční dárky aj.
• zvýhodněné volání v síti Vodafone

Požadujeme
• schopnost pracovat v týmu a učit se novým věcem
• NJ na pokročilé úrovni, AJ výhodou
• řidičské oprávnění skupiny B
• zodpovědnost, přesnost, trpělivost, systematičnost
• znalost systému xPPS výhodou

Kontaktní osoba
Jarmila Lelková
Tel: +420 491 419 823
email: jarmila.lelkova@mesa-parts.cz
Nástup je možný ihned. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte. 

Těšíme se na Vás.

Vysokov
U nás se pracuje s úsměvem
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 ŠIKOVNĚ  RYCHLE

*Žena 42 let, rozvedená, 2 děti 11 
a 17 let, hledá muže z Broumovska 
a okolí ve věku 42-44 let. Záliby 
jízda na kole a kolečkových brus-
lích. Tel. 605 105 190
*62letý s vl. zázemím by si ještě 
přál prožít krásný „podzim“ ži-
vota…třeba s  Tebou? Čas je ne-
úprosný a samota je zlá! Mob. 
724 304 226
*Muž 47/186 rozvedený, s vyřeše-
nou minulostí, by se rád touto ces-
tou seznámil se ženou přiměřené-
ho věku. Moje koníčky: cestování, 
toulky za historií (zámky, hrady), 
turistika.  Zn. Jaro ve dvou. Tel. 
776 261 444

*Koupím byt 2+1 (2+kk) s bal-
konem poblíž centra v N. Městě 
n/Met., rychlá platba, tel. 606 651 
670
*Prodám udržovaný byt 1+1 v   
družstevním vlastnictví v  Nácho-
dě nedaleko nádraží. Nová plas-
tová okna, zateplení. Větší sklep, 
parkování u domu. Výměra bytu 
35 m². Tel. 777 602 884, RK nevo-
lat. Cena: 880 000,- Kč

*Prodám pěkný byt 1+1 v osob-
ním vlastnictví v  Náchodě v  Bě-
lovsi. Nová kuchyň, koupelna, WC. 
Samostatný sklep, velká prosklená 
lodžie, parkování u domu. Výměra 
bytu 37 m². Tel. 774  311 404, RK 
nevolat. Cena: 949 000,- Kč
*Prodám byt 4+1 88 m2 v cih-
lovém domě v Náchodě, Starém 
Městě. Byt se nachází v 1. patře, 
má prostornou půdu, sklep a spo-
lečnou zahradu. RK nevolat. Mob. 
731 404 636
*Prodám družstevní byt 3+1, 80 
m2, po kompletní rekonstrukci, 
včetně veškerého vybavení i spo-
třebičů. Lodžie, krásný výhled na 
Náchod, bezbariérový přístup, vý-
tah, sklep, parkování možné před 
domem. Tel. 777 789 883. RK NE-
VOLAT!
*Pronajmu byt 2+kk 70 m² v Čer-
veném Kostelci. TEL.: 736 603 169
*Nabízíme k  prodeji družstevní 
byt 2+kk 68 m² v  nově zrekon-
struovaném domě v  Náchodě 

Purkyňově ulici. Byt je částečně 
zařízený a připravený k okamžité-
mu nastěhování. Členský vklad je 
možné rozdělit do splátek. Kontakt 
730 517 357, 733 735 709
*Prodám družstevní byt 3+1 
v Novém Městě n. Met., Nad Sta-
dionem 1304. Cena dohodou. Tel. 
723 656 218
*Prodám zděný 3+1 v Náchodě-
-Bělovsi. Cena dohodou. Tel.: 725 
998 170
*Prodám 1+kk 30 m v osobním 
vlastnictví po kompletní rekon-
strukci v centru Náchoda. Dům je 
zateplený, nové rozvody, elektři-
na i stoupačky.  Cena 1.030.000,- 
Kč. Cena zahrnuje veškerý servis 
a poplatky, dohoda ohl. Daně z 
převodu nemovitosti možná. Bal-
kon, sklep, vlastní parkovací mís-
to. Přímo od majitele. TEL.: 603 
869 469

*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v  OV v  panelákovém domě 
v  Náchodě. Upřednostňuji lo-
kalitu sídliště Plhov, ulice Bě-
loveská. Rychlé, slušné jednání. 
Platba hotově. TEL.: 604 437 
128

*Koupím menší byt na Náchod-
sku. Rychlá platba v hotovosti. 
Tel. 739 486 403
*Vyměníme zrekonstruovaný 
zděný byt 3+1 v  centru Nového 
Města nad Metují v osobním vlast-
nictví za rodinný dům v  Novém 
Městě nad Metují + doplatek z naší 
strany. Tel. 721 411 274

*Prodám pozemek pro stavbu ro-
dinného domu o výměře 755m v 
Novém Městě nad Met. na Fran-
tišku. Cena 1100000,- Kč Tel.734 
681 375
*Koupím les s pozemkem. Stáří 
ani výměra nerozhoduje. Platba 
hotově. Horší stav nevadí. TEL.: 
773 585 290

*Od září 2019 pronajmeme 
prodejnu v  Náchodě na Ka-
menici. Bližší informace na tel. 
606 789 999                

*Prodám harmonium zn. DE-
LLOILA, psací stroj CONSUL, 
myostimulátor zn. MEDEA. Tel. 
724 953 446, 739 449 320
*Prodám sbírku pivního skla a 
půllitrů. Tel. 732 301 165

*Prodám míchačku  na beton– 
“na jedno kolečko”. Cena dohodou. 
Tel. 728 378 148
*Prodám palivové dřevo suché 
550 Kč/m3. TEL.: 702 611 187
*Prodám dubové fošny + prkna.  
Tel. 774 308 086
*Prodám železniční kolejnice. 
Tel. 774 308 086

*Prodám palivové dřevo v me-
trech, půlmetrech – jasan, olše. 
900,-Kč za rovnaný metr. TEL.: 
776 327 208

*Prodám suché palivové dřevo a 
dřev. odřezky. Tel. 776 322 706

*Koupím použitý, demontovaný 
ale plně funkční kotel DAKON 
UR21. Tel. 604 437 128
*Koupím dřevěného starého 
houpacího koně i poškozeného. 
A starý kočárek k renovaci. Mob: 
603 487 428
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografie, reklamní fotogra-
fické materiály. TEL.: 777 559 451 
* Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na hodinky PRIM 
- pláště,sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Plat-
ba v hotovosti. Tel. 777 559 451 
* Koupím staré šavle, bodá-
ky, uniformy, vyznamenání i 
z období socialismu v jakém-
koli stavu. TEL.:603 549 451 
* Koupím staré filmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510 
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a vše o Vá-
nocích. TEL.:722 907 510 
* Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, fo-
toaparáty, vyznamenání, min-
ce a bankovky, pohlednice a 
známky. TEL.:724 020  858 
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, knihy i 
celou pozůstalost. Peníze na ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřebné i 
poškozené věci. Hračky zn. ITES, 
KDN aj..vláčky TT, HO, MER-
KUR aj., starožitný a chromo-
vaný nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj. věci, obrazy, porcelán, 
automoto díly, atd.. Než něco vy-
hodíte, volejte 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj. staré časopisy, 
komiksy, knihy, celé knihov-
ny, pohledy, známky, plakáty, 
aj. papírový materiál, bankov-
ky, mince, LP desky, CD atd. 
TEL.:777 579 920

*Do nedávna jsem žila v USA po 
20 let  a ráda Vám pomůžu s  do-
učováním angličtiny,  gramatiky i 
konverzací. TEL.: 608 455 150
*PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍ-
KŮ. Půjčím motorový provzduš-
ňovač trávníků vertikutátor, cena 
450 Kč/den + vratná kauce po do-
hodě možno i s obsluhou. Tel. 605 
95 73 99
*Převedu záznamy ze starých 
videokazet na DVD nebo Flash 
disk. Levně. Tel. 777 554 484

*Koupím staré motocykly JAWA, 
VELOREX, Multicar stadion, 
náklad. automobil PRAGA V3S 
v  jakémkoli stavu, díly. TEL. 
776 327 208
*Prodám funkční automobil RO-
VER 214 Si, 74 kW, 16 V, r.v.97, 
STK 9/19, najeto 185176 km. Cena 
dohodou. TEL.: 721 99 60 32

BYTY

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

AUTO - MOTO

ROZUMNĚSOUKROMĚ

 
–
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508,  732 257 957
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

2  ...... cena dohodou
2  ......

2  dohodou
2 2  ...

 . 2

2 2  .............
2  ....

2 ...
2  ..... 2

 ....

Vyklízení a likvidace 

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

PŮJČKY pro občany a OSVČ
okr. Náchod

tel. 736 444 605

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
 Rodinné domy, bytové domy,

ČS PHM, rekonstrukce, zateplení,
energetický audit

 Kontakt: www.inkopp.cz

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ

Tel.: 730 173 493

PROVIDENT
Nové Město nad Metují

Půjčky do domu!
Tel. 792 313 143

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

608 103 810
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OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

NEBYTOVÉ PROSTORY

SEZNÁMENÍ
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 Sucho již nesužuje pouze jiho-
evropské státy, letos významně 
zasáhlo i  ČR. Jedná se o  následek 
změny klimatu, která má dopad 
na  celý evropský kontinent. Je to 
zároveň vždy i  lokální problém, 
protože se dotýká našeho bez-
prostředního okolí. Hrozbě sucha 
musí nyní efektivně čelit  samo-
správy i malých měst a obcí.  Sucho 
vstupuje přes práh našich domovů. 
Jaký je postoj Evropské unie a  jak 
může systém integrované Evropy 
pomoci právě naší obci, našemu 
městu? I  to byla jedna z  otázek 
pro člena Evropského parlamentu 
RNDr. Pavla Poce.  

Jaký postoj zaujímají unijní orgá-
ny ke  změnám klimatu, k  proble-
matice sucha? 
 V obecné rovině je to soubor ná-
strojů. Evropská unie hledá  řešení 
formou prevence, zmírňování ná-
sledků a přizpůsobením se. I když to 
tak bohužel není, přednost by měla 
mít vždy prevence. EU v období let 
2014-2020 vynaložila z  evropského 
rozpočtu 20 % prostředků na výda-
je související s klimatem. V novém 
rozpočtu 2021-2027 to má být do-
konce 25 %.

Který nástroj považujete za nejdů-
ležitější? 
 Významným nástrojem boje proti 
suchu je Společná zemědělská poli-
tika EU, která nyní prochází refor-
mou. Množství vody v krajině ovliv-
ňuje mimo jiné i  dobrý stav půdy, 
která je potenciálně obřím zásob-
níkem vody. Jedná se proto o jednu 
z podmínek poskytnutí přímé pod-
pory ze SZP, ale i některých podpor 
Programu rozvoje venkova. Země-
dělská praxe, která vyčerpává život-
ní prostředí, narušuje malý vodní 
oběh a  retenční schopnost krajiny, 
následky klimatických změn včetně 
sucha zhoršuje. ¨

Jakou pomoc mohou očekávat sa-
mosprávy  měst a obcí? 
 EU nabízí v  boji proti suchu 
obcím velké množství dotačních 
příležitostí. Problémem je však, že 
některá opatření zaměřená na čin-
nosti, které se týkají  vodních toků 
či výstavby nových přehrad, boji 
se suchem nepomáhají, spíše na-
opak. Prioritou by měly být pro-
jekty, které umožní krajině i vodě 
se regenerovat. Jedině tak můžeme 
očekávat, že boj se suchem bude 
úspěšný. 

O jak velké fi nanční zdroje se jed-
ná? 
 Z Evropských strukturálních a in-
vestičních fondů je v rámci operač-
ního programu Životní prostředí 
pro období let 2014-2020 vymezeno 
celkem 2,75 miliard eur. V  rámci 
prioritních os 1 „Zlepšování kva-
lity vody a  snižování rizika povod-
ní“ a  4 „Ochrana a  péče o  přírodu 
a krajinu“ mohou obce a města stále 
čerpat fi nance např. na projekty za-
měřené na  péči o  obnovu vodních 
ploch, zlepšení přirozených rozlivů, 
hospodaření se srážkovou vodou, 
vsakovací a  retenční zařízení, nebo 
drobné nádrže, které podpoří zadr-
žování vody v  sídelním prostředí. 
Aktuální výzvy jsou zveřejňovány 
na  stránkách programu. V  součas-
nosti mohou do 18. prosince 2020, 
nebo do vyčerpání alokace čerpat až 
3 miliony Kč na průzkum, posílení 
a  vybudování nových zdrojů pitné 
vody. Výše podpory se pohybuje 
v rozmezí 60-80 % celkových způso-
bilých výdajů.

Vaše vize pro budoucnost? 
 Jsem zastáncem názoru, že  voda 
by měla být chráněna Ústavou. Kon-
krétní opatření jsou ale vždy na zá-

konech o vodách a vodním hospo-
dářství Co z  toho plyne? Problém 
sucha je celoevropský. Jeho násled-
kům se nelze přizpůsobovat do ne-
konečna. Řešit musíme samotnou 

příčinu, kterou jsou změny ve  fun-
gování klimatického systému naší 
planety. 

Za rozhovor poděkoval Mirek 
Brát (foto archiv)

“Sucho vstupuje na kontinent i přes práh našich domovů “
rozhovor s členem Evropského parlamentu  dr. Pavlem  Pocem

Konference

v Dřevěnce
 V  Úpici se 25. dubna uskuteční 
konference Léto v Kladském pomezí. 
Proběhne v národní kulturní památ-
ce (a nejstarším objektu v Úpici) tzv. 
Dřevěnce. Součástí akce bude i distri-
buce letního čísla Turistických novin 
Kladského pomezí. 

Yanis je asi 2letý pejsek, kte-
rý nikomu nechybí. Je to mazel 
s obrovským srdcem. Moc hodný. 
Hledáme pro něj  aktivní rodinu, 
která mu zajistí pohyb, který mi-
luje. 

Felix je asi 6letý pejsek, který 
nikomu nechybí. Naprosro po-
hodový, milý, klidný a  mazlivý 
pejsek. 

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV

foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
https://marekdvorsky.wordpress.com

D Í V K A  E C H A

D A N I E L A

STAVEBNÍ 

BYTOVÉ 

DRUŽSTVO 

NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172 

www.sbdnachod.cz

provádění účetních uzávěrek

evidence obyvatel

upomínání dlužníků

vedení fondu oprav

vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

KOMPLEXNÍ 

SPRÁVA SVJ

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

NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

Poděkování
Chtěl bych tímto poděkovat  pracovníkům ve vile Čerych v České Ska-
lici, kde se uskutečnila 12.3.2019 moje beseda o největší protiteroristic-
ké akci StB v okrese v letech 1951. Děkuji také všem účastníkům besedy 
a omlouvám se těm, kteří pro nedostatek místa nebyli vpuštěni. 

S pozdravem Josef Vít, Lhotky

VELKÝ BASKETBALOVÝ NÁBOR

Lázeňské pohárky 

pro Náchod 
 Náchodští radní schválili výro-
bu lázeňských pohárků v  hodnotě 
198.900 korun fi rmou VIVA POR-
CELÁN z  Karlových Varů. Poříze-
ní lázeňských pohárků je jednou 
z propagačních aktivit města Náchoda 
v rámci projektu Aqua Mineralis Gla-
censis a jejich vizuály byly schváleny 
statutárními zástupci měst všech do-
tčených partnerů.                             (kp)

Národní institut rozvoje uvádí v KLUBU NIRON,
Krámská 29 (1.patro) Náchod v pořadu 

MOJE TÉMA, BESEDU  

ZDRAVÁ MYSL,
ZDRAVÉ TĚLO
aneb esence z říše rostlin

Víte, co všechno v sobě skrývá energie rostlin? 
Seznámíte se s přírodními esencemi tak,

jak je třeba neznáte, s jejich využitím
k harmonizaci celého organismu

i naší psyché.

Úterý 2. dubna 2019 v 18:00 hod

Markéta Šťastná
Terapeut

Pro rezervaci volejte 773 220 773


