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WWW.NOVINYECHO.CZ

duben 1910, kočovný biograf

v Náchodě

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

Kromě přímé distribuce do no-
vinových schránek jsou noviny 
ECHO dostupné i na domluvených 
odběrných místech v  regionu. 
Jedním z  nich je kontaktní místo 
JES (Jednotný energetický servis 
) v  České Skalici na počátku pěší 
zóny v  ulici Boženy Němcové. Na 
snímku ředitel JES Mgr. Michal 
Bors u viditelně označeného sto-
janu, ze kterého lze ECHO zdarma 
odebrat.

Přivýdělek – brigáda
Hledáme spolehlivého 

distributora novin ECHO 
pro oblast Náchod – Staré 

Město(věžáky)
a Hronov centrum.

Více informací na tel. 
602 103 775 nebo e-mail: 

echo@novinyecho.cz

Přivýdělek

v Náchodě – Babí, Klínek 
a Nový Svět. Roznáška 2 x 

týdně, časově fl exibilní. Více 
informací na tel. 603 990 636

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

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

Jařinec 2019
Jedná se o nový svěží jarní divadel-
ní festival, který (v termínu 11.-12.
května) chce být alternativou pro ja-
roměřské diváky a  troufá si doplnit 
kulturní program města o  alterna-
tivní počiny amatérských i  profe-
sionálních souborů, které tvoří ex-
perimentující inscenace. Poskytne 
platformu a  možnosti prezentace 
studentům uměleckých škol a jejich 
absolventům, kteří z Jaroměře a oko-
lí pocházejí a dosud neměli možnost 
ve svém rodišti svou tvorbu předvést.

Akademie
vzdělávání dospělých Náchod

pořádá dne
29. 4. 2019 od 9.00 hodin

seminář

ELEKTRONICKÝ SVĚT
DAŇAŘŮ A ÚČETNÍCH,

OCHRANA ÚDAJŮ DLE GDPR
lektor MVDr. Milan Vodička
vedoucí sekce IT KDP ČR

Bližší informace a přihlášky na

www.avdnachod.cz nebo
info@avdnachod.cz www.gatenachod.cz
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se dvěma byty 
v Novém Městě nad Metují. Dvě samo-
statné jednotky 2+1 s vlastním vstupem, 
udržovaná zahrada, garáž, sklep. Obecní 
voda, el. 220/380 V, plyn, kanalizace, 
(septik s přepadem).

Komerční objekt se třemi byty s parkováním v Náchodě – Malé Poříčí .............................2 690 000,- Kč                  
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................5 900 000,- Kč 
Komerční objekt – restaurace, vyhřívaná pergola, byty ve Velkém Dřevíči .......................7 290 000,- Kč
Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ......................880 000,- Kč
Budova hostince s  řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ...........................2 800 000,- Kč

Cena: 2 450 000,- Kč

Rytířský kříž pro Františka Molíka
Vysoké státní vyznamenání Ry-

tířský kříž Řádu za  zásluhy o  Pol-
skou republiku převzal dne 27. 
března 2019 pan František Molík 
(na  fotografi i druhý zleva), ředitel 
oblasti Náchod Krajské hospodář-
ské komory Královéhradeckého 
kraje. Ocenění udělil prezident 
Polska Andrzej Duda. Držiteli stej-
ného vyznamenání v  České repub-
lice jsou například fi lmová kritička 
Eva Zaoralová nebo profesor Tomáš 
Halík.

„Život se skládá z  nejrůznějších 
situací a  překvapení. Na  obdrže-
ném ocenění však mají svůj podíl 
všichni, s  kým jsem spolupracoval 
a spolupracuji. Děkuji všem Polkám 
a Polákům, se kterými se pracovně 
i  soukromě setkávám. Velmi děku-
ji rovněž kolegům z  Karkonoskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego 
za to, že mě na vyznamenání navrh-

li, “ uvádí vyznamenaný František 
Molík z Náchoda.

Sto let turistiky v České Skalici
Turisti z  České Skalice oslavili 

v  březnu 100. výročí založení Klubu 
československých turistů v České Ska-
lici. Turisté si ihned po založení jako 
hlavní úkol činnosti stanovili propa-
gaci Ratibořic a Babiččina údolí mezi 
širokou veřejností. Vyznačili přes 100 
kilometrů turistických cest, spolupra-
covali při vydání přehledné mapy kra-
je Němcové a Jiráskova a vydání prů-
vodce župy Náchodské a okolí. Vydali 
i  kolekci pamětních pohlednic Rati-
bořic. Aktivně se podíleli na  organi-
zaci slavností Boženy Němcové při 
položení základního kamene pomní-
ku v Ratibořicích v  roce 1920 a  jeho 
odhalení o dva roky později. Zakoupi-
li pozůstalost Boženy Němcové od její 
dcery Dory a  usilovali o  založení 
prvního českého literárního muzea, 
které bylo v České Skalici slavnostně 
otevřeno v  roce 1931. Organizovaná 
turistika nebyla přerušena ani po roce 
1948, kdy byl Klub československých 

turistů přičleněn k místní tělovýchov-
né jednotě jako Svaz turistiky ČSTV.  
Osmdesátá léta minulého století byla 
zaměřena na  budování turistické zá-
kladny ve Velké Bukovině. Roku 1991 
vzniká Klub českých turistů Hrot 

a téhož roku proběhl i 1. ročník turis-
tického pochodu Barunka. V součas-
né době má českoskalický odbor 60 
členů a v  letošním roce vydali již 27. 
program výletů. (red)

Foto z vernisáže tematické  výstavy  v regionálním informačním centru

Ekonomická kondice náchodské nemocnice se výrazně zlepšila
Pokud bychom chápali analýzu loň-

ského hospodaření nemocnice v Nácho-
dě jako lékařskou zprávu, provázel by 
její verdikt povzbudivý úsměv i konsta-
tování další dobré prognózy.   Loňské 
hospodaření náchodské nemocnice, 
tedy jedné z  částí Oblastní nemocnice 
Náchod  a.s. (do  této společnosti patří 
také nemocnice v Broumově, nemocnice 
v Rychnově nad Kněžnou a další men-
ší satelity), spadající pod Zdravotnický 
holding Královéhradeckého kraje, skon-
čilo totiž příjemným výsledkem. Nemoc-
nici se podařilo opustit zónu „červených 
čísel“ a rok 2018 ukončit s kladným hos-
podářským výsledkem ve výši téměř 12 
milionů korun. O  úspěšné ekonomické 
terapii největšího krajského lůžkového 
zdravotnického zařízení v  Královéhra-
deckém kraji jsme hovořili s  ředitelkou 
nemocnice Ing. Ivanou Urešovou, MBA.

Paní ředitelko, v čem vidíte hlavní 
příčinu dobrého výsledku hospodaření 
nemocnice v loňském roce?

Základy byly položeny již v  roce 
2017. Nastupovala jsem do  funkce ře-
ditelky v  srpnu a  v  té době se předpo-
kládala ztráta celé Oblastní nemocnice 
Náchod a.s. za rok 2017 ve výši 120 mili-
onů korun. Zaměřila jsem se na úsporu 
nákladů, prověřila řadu již uzavřených 

smluv a snažila se co nejvíce „nepotřeb-
né“ smlouvy eliminovat. Nakonec se 
podařilo snížit ztrátu celé akciové spo-
lečnosti na  necelých 60 milionů korun 
a začít rok 2018 s „čistým stolem“. Bylo 
to složité a těžké období, kdy mnozí ne-
věřili mým vizím a představám o vedení 
nemocnice. Tady bych chtěla poděkovat 
náměstku hejtmana pro zdravotnictví 
Ing.  Aleši Cabicarovi a  náchodskému 
starostovi Janu Birke za  jejich trvalou 
podporu a důvěru, kterou, jak doufám, 
jsem nezklamala.

V  jistém smyslu byl rozhodující 
loňský rok. Jaká terapie dostala ne-
mocnici v  Náchodě do  kladného hos-
podářského výsledku? 

Ani tento rok nebyl samozřejmě jed-
noduchý. Podařilo se však zásadně snížit 
náklady a optimalizovat platby od zdra-
votních pojišťoven. Naplno se rozběhla 
výstavba nového areálu, rekonstrukce 
některých starších provozů v původních 
budovách a nákup moderních zdravot-
nických přístrojů. To byl důležitý a vidi-
telný signál hlavně pro lékaře, zdravotní 
sestry a další personál nemocnice, kteří 
po  dlouhých letech slibování konečně 
uviděli ono pomyslné světlo na konci tu-
nelu. Myslím, že je to motivovalo, dalo 
jim chuť k  další práci a  učinilo celou 

vizi proměny nemocnice důvěryhodnou 
a reálnou. Na kladném výsledku se vý-
znamnou měrou totiž podíleli právě 
zaměstnanci nemocnice. Přestože pod-
mínky pro jejich práci nebyly optimál-
ní, nedošlo k  omezení zdravotní péče 
a jednotlivých výkonů na primariátech. 
Tímto bych jim ráda všem vyjádřila své 
uznání a poděkování.  

Jaký bude, podle Vás, pro nemocni-
ci letošní rok 2019?

(úsměv) Věřím, že tento rok bude 
alespoň tak úspěšný jako ten minulý. Ur-
čitě to však nebude snadné. V areálu ne-
mocnice budou vrcholit stavební práce. 
Mým cílem pro tento rok je i stabilizace 
personálního obsazení nemocnice, pro 
které chci využít podpůrné motivační 
programy, stipendijní projekty a  další 
nástroje. Čekají nás také důležitá jed-
nání se zdravotními pojišťovnami ohled-
ně  limitů některých nasmlouvaných 
výkonů pro tento rok. Podstatné totiž 
je, aby poskytnutá péče jejich pojištěn-
cům byla také odpovídajícím způsobem 
uhrazena. Jsem však přesvědčena, že se 
vše podaří sladit s pozitivním trendem, 
který ukázal rozbor hospodaření právě 
za loňský rok. 

Děkuji za rozhovor.
Mgr. Karel Petránek

VZPOMÍNKA
Dne 21.10.2018 nás opustil

pan Jan Bořek
z Nového Města nad Metují,

dne 15. 4. 2019 by oslavil 90. narozeniny.

Vzpomíná dcera s manželem,
vnoučata a pravnoučata.

VZPOMÍNKA
Život je tak krásný a já ho měl rád, 

proč osud byl tak krutý a musel mě ho brát.

Dne 14. dubna 2019 uplynou 4 roky, co nás nečekaně opustil 
milovaný manžel, tatínek a dědeček,

 pan Václav Vít ze Lhoty u Nahořan.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 8. dubna 2019 by

paní Marie Řebíčková
z Náchoda oslavila 85. narozeniny.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  

Vzpomínají dcery Jiřina
a Sylva a syn Miloš s rodinami

Na náměstí bez oklik
Téměř roční rekonstrukce Tyr-

šova mostu v Jaroměři je u konce 
a  opravený most slouží motoris-
tům i chodcům. Jednalo se o nej-
větší investiční akci města v roce 
2018. Celková částka zahrnující 
nejen práce na  mostě, ale také 
přeložky sítí, dosáhla téměř 16,5 
milionu korun. Tyršův most přes 
Labe je jednou z  klíčových sta-
veb, která dělá Jaroměř Jaroměří. 
V  místech, kde dnes stojí, býval 
kdysi v  řece brod. Později byl 
na  tomto místě postaven dřevě-
ný most opatřený krovem se šin-
delovou střechou. Když zchátral, 
byl na jeho místě postaven v roce 
1831 tzv. Řetězový most, který 
byl svojí mohutností určitou do-
minantou při vstupu do  náměstí 
a patřil mezi první řetězové mos-
ty v Evropě. Když i ten dosloužil, 
byl v roce 1884 nahrazen novým 
tzv. Erárním mostem, který byl už 
tvořen příhradovými ocelovými 
horními oblouky s dolní mostov-
kou a  oboustrannými chodníky. 
Tento most sloužil až do  roku 
1932, kdy byl z  důvodu narůsta-
jící dopravy zbourán a  nahrazen 

nynějším mostem Dr.  Miroslava 
Tyrše. Dokud v  Jaroměři ještě 
nebyl stávající průtah městem, 
sloužil k  převedení veškeré do-
pravy přes Labe z Hradec Králové 
směrem na  Náchod a  do  Polska. 
Historický význam Tyršova mos-
tu potvrzuje i  skutečnost, že je 
tento most zapsán jako nemovi-
tá kulturní památka v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR. 
Z  hlediska konstrukčního systé-
mu je nosná konstrukce mostu 
tvořena segmentovou klenbou ze 
železobetonu, nad níž je výplň 
ze škvárového betonu. Jedná se 
o  most s  horní mostovkou, kde 
čelní zdi jsou z lomového kamene 
s kvádrovým obkladem. Cílem re-
konstrukce nebylo jen zabezpečit 
užitnou hodnotu mostu, ale také 
zachovat, a  kde bylo třeba i  ob-
novit, jeho původní historický 
vzhled a  vybavení. Proto práce 
probíhaly v úzké spolupráci s pa-
mátkáři. Například nová vozovka 
a chodníky byly vydlážděny žulo-
vými kostkami podle původního 
vzhledu dle dochovaných archiv-
ních materiálů.                        (KP)

Nejlepší
zpravodaj

Soutěž o nejlepší zpravodaj, kte-
rou vyhlásil Královéhradecký kraj, 
zná své vítěze. Z našeho regionu se 
nejlépe umístil Červenokostelecký 
zpravodaj, který v  kategorii celo-
barevných zpravodajů formátu A4 
skončil na třetím místě. 
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Uzavírka na Policku
 Firma EUROVIA CS, a.s.  prová-
děla v termínu od   11.  do 31. 3. 2019 
v obci Bukovice montáž svodidel na 
krajnici v rámci nedokončené rekon-
strukce krajské silnice II/303 z roku 
2018. Od 1. 4. až do 30. 6. 2019 pak 
bude probíhat rekonstrukce této sil-
nice v úseku Bukovice – Pěkov, a to 
za částečné uzavírky (provoz bude ří-
zen světelnou signalizací). Motoristé 
pozor!

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,

Pro naše zákazníky jsou k dispozici tyto ceny
(pro 2019/2020):

Ceny uvedeny bez DPH.
Jak se stát naším zákazníkem najdete na našem webu:

www.j-e-s.cz a to v záložce Služby JES. Nebo se stavte

na našich pobočkách v České Skalici nebo Trutnově. 

Doporučujeme využít kalkulačku bez registrace na našem webu.

S úctou Váš

PSÍ DOMOV LUKAVICE
Zveme všechny milovníky psů na tyto akce:

BRIGÁDA – pátek 19.4.2019
úklid – drobné opravy, vše potřebné

p.s. KUTILOVÉ VÍTÁNI

spojené s Dnem otevřených dveří – sobota 20.4.2019

Na velikonoční nadílku (granule, pamlsky atd.)
se chlupáčkové moc těší a předem Vám děkují

Tel. 608 524 937  www.utuleklukavice.cz 
Transparentní účet veřejné sbírky č. 33440088/5500

Demokracie je věc ošidná.  Různě 
ji vykládají dokonce ti nejrenomova-
nější právní experti. Nyní se k nim do 
diskuze o „kouzle demokracie“ při-
dal i zastupitel Jiří Hladík z  Nového 
Města nad Metují za „Volbu pro Nové 
Město“. Rozzlobil ho totiž způsob hla-
sování v  konaném místním referen-
du.  Ačkoliv se ho zúčastnilo pro refe-
rendum úžasných  44% oprávněných 
voličů a z  nich 62% hlasovalo pro 
obchvat, podle Hladíka tato „menšina 
dokáže převálcovat většinu“. 

Na toto „kouzlo demokracie“ se 
podívejme očima převálcované větši-

ny Hladíkových nevoličů v komunál-
ních volbách. Pro získání místa zastu-
pitele obdržel necelých 3,5% hlasů od 
novoměstských občanů.  Tomu by se 
mohlo říkat drtivé převálcování men-
šinou.   A jak je na tom celé vládnoucí 
seskupení „Volba pro Nové Město“?   
Získala něco přes 20% hlasů od všech 
občanů, a přesto v  zastupitelstvu má 
největší sílu v rozhodování. 

Každý rozumně uvažující člověk 
musí uznat, že takové úvahy o demo-
kracii jsou hloupé.  Jejich zveřejnění je 
v jednom pozitivní. Voliči aspoň vědí, 
jakého „myslitele“ si zvolili.             VZ

Počty zastupitele Hladíka       glosa

Poslední březnová sobota se nesla 
v duchu netradičního výlovu. 

Vzhledem k  nutnosti opravy vý-
pustě na rybníku Hradiště u starého 
koupaliště v  Novém Městě nad Me-
tují, přistoupili rybáři z MO Českého 
rybářského svazu k  výlovu. A že se 
urodilo. V  přehlídce ryb nechyběli 
kapři, štiky, candáti, tolstolobikové, 
líni, karasi, plotice, ani úhoři. Jak mi 
řekl pan Jaroslav Jindra, předseda 
místní organizace ČRS, část úlovku 
byla vysazena do sportovního revíru 
řeky Metuje,část putovala do sádek 
v  Krčíně, do chovných rybníků na 
výtěr a část na zpracování pro veřej-
nost.                      Foto Laďka Škodová

Svrchně kvašené pšeničné pivo 
PRIMÁTOR Weizen z  produkce ná-
chodského pivovaru úspěšně dobývá 
svět, když opětovně zabodoval hned 
v úvodu letošního roku. Z mezinárod-
ní soutěže Barcelona Beer Challege 
ve Španělsku si za něj pivovar přivezl 
zlatou medaili. „Soutěž byla bohatě za-
stoupena. Zúčastnilo se jí 218 pivovarů 
z dvaadvaceti zemí. Do 69 kategorií bylo 
přihlášeno celkem 1112 piv, která hod-
notilo dvaapadesát porotců,“ prozradil 
sládek a ředitel pivovaru Petr Kaluža, 
který byl cenu ve Španělsku osobně pře-
vzít. Soutěž v Barceloně, která se počát-
kem roku konala už počtvrté, má přispět 
k propagaci nejvyšších standardů kvality 
piva. Je součástí unikátního barcelon-
ského pivního festivalu, který během 
jediného víkendu navštíví na 33 tisíc 
návštěvníků. Festival je protknutý jižan-
ským temperamentem, návštěvník má 
místy pocit, že se ocitl na tribuně fotba-

lového stadionu. „Ceněna jsou zejména 
chuťově bohatá řemeslná piva. Výsledky 
pak mohou být vodítkem pro spotřebite-
le při výběru z široké palety piv na trhu. 

Soutěž si rovněž dává za cíl přispět k ší-
ření pivní kultury se zaměřením na roz-
manitost piv, jejich druhů a zdůraznění 
kvality,“ dodal sládek Petr Kaluža.

PRIMÁTOR přivezl zlato ze slunné Barcelony

Prodejna elektro na rohu Běloveské a Žižkovy ulice 955 
Náchod, vedle restaurace sport. Tel. 602 790 044,
kposepny@seznam.cz

Lednice, vysavače, fritézy, mikrovlnky, odsavače par, konvice, 
elektroinstalační materiál, prodlužováky, vařiče a další.

Absolutní výprodej vánočního osvětlení, topidel, žárovek
a zářivkových trubic.

Bazénová chémie a příslušenství až -60%

Sáčky a náhradní díly do vysavačů  až -70%

Velké

množstevní 

slevy

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

1. 2.

O největším leteckém neštěstí v ne-
dalekých Krkonoších jsme se již v  mi-
nulosti v  ECHU krátce zmínili. Nyní 
k  rozšířené informaci přikládáme též 
snímky pro příznivce letecké historie 
i dějin regionu obecně. Více než 53 let 

se nacházely trosky německého letadla 
JU–52 na úbočí Obřího hřebene v  Kr-
konoších. Letecká nehoda se stala v ob-
dobí druhé světové války a vyžádala si 
23 obětí. V únoru 1945 Němci evakuo-
vali svoje zraněné   z  tehdejšího města 

Breslau (nyní polská Wroclaw). Jeden 
z těchto strojů se 23. února 1945 dostal 
nad Krkonošemi do silné bouře. Už sa-
motný náraz do svahu Obřího hřebene 
měl tragické následky pro většinu mužů 
na palubě. Malá skupina přeživších se 
vydala hledat pomoc a nakonec se za-
chránila. Když dorazili k  vraku letadla 
dřevaři z Malé Úpy, mohli už jen odvézt 
na saních – rohačkách mrtvá těla. Vojáci 
byli pohřbeni na maloúpském hřbitově. 
V roce 2002 byla jejich těla exhumována 
a znovu pohřbena na německém vojen-
ském hřbitově v  Brně. Poslední trosky 
junkersu byly z  Obřího hřebene od-
straněny až v roce 1998. V současnosti 
je v  prostorách Informačního centra 
v Malé Úpě expozice, která na tuto udá-
lost upomíná. Vystaven je zde například 
letecký motor BMW (foto č.1) či nálezy 
z místa nehody, včetně zbraní (foto č.2). 

foto Mirek Brát

Historie: největší letecká tragédie v Krkonoších
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POSPÍCHAL S.R.O.

Jarní 22, 

460 01 Jablonec nad Nisou

NÁCHOD
 491 421 787,  email: nachod@pospichal-strechy.cz

ÚPICE
 499 881 189,  email: upice@pospichal-strechy.cz 

www.pospichal-strechy.cz 

ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ
PÁS S POSYPEM

TOP PV 42
OD 100 KČ/M2

Standing ovation ve vyprodaném 
koncertním sálu zámku rodiny Bar-
toň Dobenín v  Novém Městě nad 

Metují v neděli 31.3.2019. Jako host 
večera vystoupil vedle Smíšeného 
pěveckého sboru Kácov studentský 

chrámový sbor z  University of Aber-
deen ve Skotsku. Tento sbor se těší 
velké oblibě doma ve Velké Británii a 
to zejména u členů Britské královské 
rodiny, včetně královny. Velké úspě-
chy však sbírá také v  Evropě i mimo 
ni. Naposledy vystoupil například 
společně s Sheryl Crow jako host ve-
čera na charitativním plese nadačního 
fondu UNICEF v New Yorku. Odmě-
nou účinkujícím tak byl pohled do 
plného koncertního sálu a závěrečné 
standing ovations podtrhlo jedineč-
nost tohoto večera pro nás i naše hos-
ty. Všem děkujeme za přízeň a těšíme 
na další setkání – například na Jarním 
koncertě 26. 5. 2019 v novoměstské 
sokolovně, kde vystoupíme společně 
s Novoměstskou filharmonií.

Michaela Mináriková,
foto Michal Fanta

Koncert Smíšeného pěveckého sboru Kácov 

Nové Město nad Metují a jeho hosta ze Skotska.

 Do Střední školy gastronomie a slu-
žeb zavítala šestice zahraničních stu-
dentů z Brazílie, Jordánska, Ukrajiny, 
Číny, Kazachstánu a Indonésie, aby se 
s žáky   v Teplicích nad Metují a Trut-
nově podělila o zajímavé informace 
ze   života  svých zemí. Vše se uskuteč-
nilo v rámci multikulturního projektu 
EDISON, který již mnoho let organizu-
je společnost AIESEC.
 „Význam projektu spatřuji především 
v podpoře komunikativních dovedností 
našich žáků v anglickém jazyce. Zahra-
niční studenti si totiž pro ně připravili 

prezentace o své zemi, náboženství, gas-
tronomii, politickém systému a různých 
dalších zajímavostech. Vše probíhalo 
pouze v angličtině.  Stážistům se u nás 
moc líbilo,“ říká koordinátorka projek-
tu Renáta Vajsarová. „Čeští žáci jsou 
bezvadní, hodně věcí je zajímá. Já osob-
ně jsem nadšená z vaší školní restaura-
ce. Velmi kultivovaně stolujete. To není 
žádná obyčejná školní jídelna. Chutna-
lo mi toho tady hodně, ale nejvíc jsem 
si pochutnala na svíčkové,“ rozplývá se 
třiadvacetiletá Loor z Jordánska. „Česká 
povaha je taková pohodová, cítím se tu 

jako doma,“ doplňuje svoji kamarádku 
Medina s Indonésie.
 Zahraniční studenti ve škole působili 
převážně dopoledne, v odpoledních ho-
dinách měli volný program. „Vzali jsme 
je do Teplických skal, navštívili polský 
barokní cisterciácký klášter v Křešově, 
šli s nimi lyžovat na teplickou sjezdov-
ku, zahráli si bowling, ochutnali českou 
kuchyni a mnoho dalšího,“ popisuje 
mimoškolní aktivity Renáta Vajsarová. 
„Projela jsem mnoho evropských zemí, 
ale Čechy jsou bezkonkurenčně nejlep-
ší,“ svěřila se jordánská studentka.
 Projekt EDISON se ve škole setkal se 
samými pozitivními reakcemi. „Podle 
mě byla tato akce velice přínosná pro 
všechny z nás. Skvěle jsme se potréno-
vali v angličtině. Odnesl jsem si mnoho 
nových zkušeností a znalostí. Nejvíc se 
mi zamlouvala závěrečná akce Global 
village ve školní restauraci, kde jsme 
se učili tančit různé národní tance, po-
znali cizí kultury, jejich hudbu, přírodu, 
zvyky, vyzkoušeli se najíst hůlkami... 
Velmi mě to bavilo,“ svěřuje se se svými 
pocity Aleš Rychtr z 1. H.  
 „Mám velkou radost, že naši žáci zjis-
tili, že se nemusí ostýchat hovořit ang-
licky. Těší mě, že kladli řadu všetečných 
otázek a nebáli se ani v případě, že to 
třeba nebylo zcela gramaticky správně. 
Týden byl sice náročný, ale zároveň bo-
hatý na zážitky. Žáci také měli možnost 
zjistit, že angličtina je výborným ná-
strojem nejenom k  dorozumívání, ale 
například i k vytváření nových kontak-
tů,“ uzavírá zajímavou týdenní akci na 
škole Renáta Vajsarová.  

Vlasta Drobná

Zahraničním studentům se v Teplicích nad Metují líbilo

Foto: Blanka Machová
Zleva: Kairat Kuttubaev (Kyrgyzstán), Medina Azahara (Indonésie), Liud-
myla Tymkiv (Ukrajina), Loor Abu Salameh (Jordánsko), Gabriel Miguel do 
Nascimento (Brazílie) a dole Qixuan Li (Čína)

Díky moderním asistenčním systémům vynikají vozy 

Hyundai Tucson vysokou mírou bezpečnosti.

Např. adaptivní tempomat SCC s funkcí Stop & Go 

pohlídá bezpečnou vzdálenost mezi vozy v koloně.

Navštivte naše prodejce
a využijte jarní prémii Hyundai.

Adaptivní tempomat SCC
s funkcí Stop & Go

Zabránění čelní
srážce FCA

Sledování mrtvého
úhlu BCW

Kamerový 360°
systém AVM

Hyundai Tucson – kombinovaná spotřeba: 4,7–7,9 l/100 km, emise CO
2
: 123–180 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

Auto BALVIN spol. s. r. o.
U Červeného mlýna 3, 612 00 Brno
+420 541 236 959 / www.hyundaibrno.cz www.hyundai.cz

Vše se mění, výjimečná 
bezpečnost zůstává.
Nový Hyundai Tucson.

BOS auto
Trutnov, Na Besedě 97
+420 499 819 054 / www.bosauto.cz
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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

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: 

 chemické výrobní družstvo
významná společnost v oblasti výroby a distribuce kosmetiky 

a nátěrových hmot se sídlem v Novém Městě nad Metují
 přijme zaměstnance na pozice:

PROVOZNÍ TECHNOLOG
Požadujeme:  vzdělání min. SŠ chemické, popř. jiné blízké zaměření
                                 zkušenost  s prací v technologii výroby
                                 samostatnost, odpovědnost, spolehlivost 
Náplň práce:  vedení a vytváření technologické dokumentace 
                                 kontrola a dodržování technologických postupů

VEDOUCÍ VÝVOJE
Požadujeme:  VŠ chemické, přírodovědné nebo jiný blízký obor
Náplň práce:  vývoj nových výrobků, návrhy změn, zavádění nových výrobků

SKLADNÍK 
Požadujeme:  min. SOU,  spolehlivost, samostatnost, fl exibilitu,
                                 řidičský průkaz sk.B
Náplň práce:  příjem a expedice výrobků, vedení evidence, obsluha VZV       
Nabízíme:   práci  ve společnosti s dlouholetou tradicí
                                  týden dovolené navíc
                                  příspěvek na stravování
                                  jednosměnný provoz
                                  další fi remní výhody          

Nástup: dle dohody

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

Kontakt: personální oddělení  tel: 491 477 133 

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

BOHUŠ
MATUŠ

koncert v Bohuslavicích nad Metují 

sobota 11. 5. 2019
od 17,00 hodin

Předprodej vstupenek
mob: 774 322 080

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

 Jezdecká stáj Slavíkov si Vás dovoluje pozvat na dva letní pří-
městské jezdecké tábory pořádané v  termínech 1.- 5. července 
2019 a  12. - 16. srpna 2019 (od  8.00 do  17.00 hod), věk dítěte 
6 - 16 let, cena 3.200 Kč (pro děti, které u nás navštěvují jezdec-
ký kroužek nebo soukromé hodiny cena 2.900 Kč), cena včetně 
stravy (2x svačina, oběd a pitný režim)
 Děti budou mít možnost se seznámit s koňmi a poníky, o které se v naši 
stáji staráme, naučí se jak koně správně vyčistit, pomohou se sedláním 
a  užděním, probereme základní teoretické znalosti, dle schopnosti ka-
ždého dítěte naučíme jízdu v  kroku, klusu či cvalu. Pokud nám počasí 
umožní, dopoledne trávíme výukou jízdy na  koni na  jízdárně na  lonži 
nebo samostatně, odpoledne vyrážíme na  vyjížďky s  vodičem po  okolí 
Slavíkova. Jezdecké hodiny prokládáme doprovodným programem her 
a soutěží, či pracemi okolo koní ve stájích nebo ohradách. Poslední tábo-
rový den si děti změří své získané dovednosti v soutěži v jízdě zručnosti. 
Každé dítě si odnese z  tábora upomínkový předmět. K dispozici máme 
pro děti osm poníků a pět velkých koní. V případě Vašeho zájmu zašlete 
dotaz na  email: koryna2@seznam.cz, obratem Vám pošleme přihlášku, 
pro případné další dotazy volejte na tel. číslo 777 116 654 - Lucie Hlavatá

DEN
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ
 Mateřská škola Kramolna zve širokou veřejnost na Den otevře-
ných dveří, který se uskuteční dne 24.dubna 2019 od 9,00hodin do 
15,00hodin. V tento den budete mít možnost si prohlédnout prostory 
školy, vzdělávání dětí a školní zahradu.                              

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne
dne 2.května 2019 od 9-15h.

 Poskytujeme dovoz dětí z Náchoda linkovým autobusem s pedago-
gickým doprovodem.                                                      Kolektiv MŠZajistíme roznos letáků do schránek. Tel. 602 103 775
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

*Ženatý 57 hledá ženu pro hez-
ké chvíle. Tel. 728  355  404. Ná-
chodsko

* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě, 
Plhovská 695. Nájem 5.500 Kč 
+ 3.000 Kč energie. Kauce 
15.000 Kč. Volný ihned. Tel. 
777 606 801
*Prodám udržovaný byt 1+1 v   
družstevním vlastnictví v  Ná-
chodě nedaleko nádraží. Nová 
plastová okna, zateplení. Větší 
sklep, parkování u domu. Výmě-
ra bytu 35 m². Tel. 777 602 884, 
RK nevolat Cena:  880 000,- Kč

*Prodám byt 3+1 v OV v Polici 
nad Metují. Tel. 604 972 632
*Prodám byt 3+1 na  Praž-
ské ul. V  Náchodě. Zateplený, 
nová okna, nová fasáda, dům je 
po  rekonstrukci. 2. patro. Tel. 
739 159 173

*Prodám družstevní 3+1 
s  lodžií 82,4m2 a  sklepem 
ve velmi dobrém stavu, Velké 
Poříčí, U Rubeny. Cena doho-
dou. Tel.774 501 673

*Koupím nebo pronajmu byt 
3+1 v  Jaroměři a  okolí, pří-
padně i  menší domek. TEL.: 
731 181 688
*Nabízíme k  prodeji druž-
stevní byt 2+kk 68 m2 v  nově 
zrekonstruovaném domě v  Ná-
chodě Purkyňově ulici. Byt je 
částečně zařízený a  připrave-
ný k  okamžitému nastěhování. 
Členský vklad je možné rozdělit 
do splátek. Kontakt 730 517 357, 
733 735 709

*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v  OV v  panelákovém domě 
v  Náchodě. Upřednostňuji 
lokalitu sídliště Plhov, uli-
ce Běloveská. Rychlé, slušné 
jednání. Platba hotově. TEL.: 
604 437 128

*Prodej bytu 4+1 po kompletní 
rekonstrukci v  revitalizovaném
domě, upraven na  3+1,Havlíč-
kova ul.Náchod-Plhov. Celko-
vá plocha s  příslušenstvím 87,4 
m2. Cena dohodou. Kontakt tel. 
603 556 008
* 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,
nabídky prosím na  tel. 
775 777 073
*Prodám 1+kk 30 m v  osob-
ním vlastnictví po  kompletní 
rekonstrukci v  centru Náchoda. 
Dům je zateplený, nové rozvo-
dy, elektřina i  stoupačky.  Cena 
1.030.000,- Kč. Cena zahrnuje 
veškerý servis a  poplatky, do-

hoda ohl. Daně z  převodu ne-
movitosti možná. Balkon, sklep, 
vlastní parkovací místo. Přímo 
od majitele. TEL.:  603 869 469 
* Pronajmu DB 2+1, 61 m2 s vý-
tahem, poblíž centra,  v Nácho-
dě. TEL.: 723  386  754  po.18.
hodině

*Koupím garáž v  Novém 
Městě nad Metují, lokali-
ta Malecí, nad kasárnama, 
ale není podmínkou. TEL.: 
602 528 864

*Prodám chalupu na  Ma-
chovsku nejvyšší nabídce. Tel. 
774 639 013
*Prodám zahradu s podsklepe-
nou chatou, 600 m2 v obci Dol-
ní Rybníky, voda užitková, WC 
chemie, zastávku BUS v  místě, 
cena 435 tis.Kč. NE RK. TEL.: 
603 511 861 do 19.hodin
*Hledáme dlouhodobý pro-
nájem menší zahrádky možno 
i  s  chatkou (není podmínkou), 
v  Hronově, Červeném Kostel-
ci, Náchodě a  blízkém okolí, 
s  platbou měsíční, nebo proná-
jem za  údržbu zahrádky. Jsme 
slušná rodina se dvěma dětmi, 
hledáme hlavně kvůli postižené
dcerce klidné místo k  odpočin-
ku kde bychom mohli opékat 
a s dětmi odpočívat o víkendech. 
Předem děkuji za  případné na-
bídky.  Tel.: 607 329 911
*Koupím les s pozemkem. Stáří 
ani výměra nerozhoduje. Platba 
hotově. Horší stav nevadí.773 
585 290

*Prodám řadovou zděnou 
garáž v  Náchodě, lokalita 
v Úvozu, II. řada, 18m2 (u dol-
ní nemocnice). Stav dobrý.
El.230V. RK nevolat !!! Info: 
603 343 132
*Prodám zahradu 337m2 
s chatkou v zahrádkářské ko-
lonii - Velké Poříčí. Voda i el. 
na  pozemku. Cena dohodou. 
Tel.774 501 673

* Sháním chatu, chalupu, do-
mek v okolí Náchoda do 20 km na
všechny směry, nabídněte na tel. 
774 777 072

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

*Prodám péřák rozměr 
95x55 cm, výška 75 cm, cena 
300,-Kč. TEL.: 774 59 59 81
*Prodám zbytky smrkových 
prken síla 2 cm šířka 14 cm 
a  10 cm, různé délky od  1,5 m, 
truhlářsky použitelná, přírodně 
vyschlá. Cena 2.700 Kč/m3. Tel. 
602 103 775
*Prodám staré cihly. TEL.: 
774 308 086
*Prodám dřevěné brikety,levně. 
TEL.: 774 308 086
*Prodám suché palivové dře-
vo, smrková kulatina v  délkách 

3m, cena 600,-Kč/m3, Hronov 
tel.602 428 288
*Prodám dubové fošny + prk-
na.  Tel. 774 308 086
*Prodám železniční  kolejnice. 
Tel. 774 308 086
*Prodám palivové dřevo 500Kč/
m3. Tel: 733 644 249

*Prodám palivové dřevo 
v  metrech, půlmetrech – ja-
san, olše. 900,-Kč za  rovnaný 
metr. TEL.: 776 327 208        

*Prodám suché tvrdé palivové 
dřevo. Tel. 777 690 390

*Koupím zatravňovací dlaždi-
ce. Tel. 602 103 775
* Koupím jakékoliv sta-
ré fotoaparáty a  příslušen-
ství - objektivy, staré foto-
grafi e, reklamní fotografi cké 
materiály.TEL.: 777  559  451
* Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na  hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a  další díly. Platba 
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 fi lmové pla-
káty a  jiné. TEL.: 722  907  510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i  ce-
lou pozůstalost. TEL.:722 907
510
* Koupím staré fotografi e, 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, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hračky
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný
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

*Daruji palivové dřevo smrk 
za pokácení. Tel. 736 603 169
*Ubytování  na penzionu s vlast-
ní stravou, do  20 km  od  Ná-
choda   vhodné pro občasný 
krátkodobý pronájem či pobyt, 
je jedno jestli chcete zůstat dvě 
hodiny nebo měsíc.Zázemí pro 
páry, rodiny i  skupiny ,možnost 
oslav i  svatebních obřadů , tu-
ristika a  cykloturistika v  nád-

herné  rekreační lokalitě  .   info. 
602 436 986 
*Hledám brigádníka na  příle-
žitostné stavební práce. Kontakt 
602 474 737
* Přijmeme muže, ženy i  se-
niory na  rozvoz knih, 80 hod.
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel. 
777 803 359
*STAVEBNÍ ŘEZIVO trámy 
400Kč/m3, střešní latě 6x4 13Kč/
bm, prkna, fošny vše čerstvý po-
řez. TEL.: 776 244 127

*Koupím - sběratel koupí 
staré automobily a náhradní
díly. TATRA, ŠKODA, ... (vše 
až po Favorit). Náhradní díly 
plechy, mechanické, vše. Při-
jedu, platím hotově na  mís-
tě. Předem děkuji za nabídky 
na mail autanachod@seznam.
cz nebo na tel. 728 89 84 86

*Koupím staré motocykly 
JAWA, VELOREX, Multicar sta-
dion, náklad. automobil PRAGA 
V3S v jakémkoli stavu, díly. TEL. 
776 327 208
*Prodám Hyundai Getz 1.1, r.v. 
2007, najeto 73.000 km, 5 dvéř., 
modrá metalíza, servisní kni-
ha, koupeno v  ČR, klimatizace, 
el. výbava, výborný stav, cena 
59.000 Kč. Tel. 777 104 584

*Tibetská doga s  PP, na-
bízím štěňata černá s  pále-
ním. Volné fenky i  pejsci. 
Nyní již k  odběru. Výborný
hlídač, klidný parťák, skvělý 
rodinný pes vhodný k  dětem. 
S  chovem poradíme. Smlouva 
i  krmení do  prvních dní samo-
zřejmostí.  TEL.: 775 663 145

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

SEZNÁMENÍ

AUTO - MOTO

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Vyklízení a likvidace 

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ

Tel.: 730 173 493

Přijmeme 

OBSLUHU PARKOVIŠTĚ 
v Náchodě

Nejlépe důchodce, 
na 4 – 5 hodin denně

na dohodu
Tel.: 602 145 222

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. 
Volejte na tel.: 731 457 620.

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

Koupím staré pivní lahve
a sklenice. Sběratel.

Tel. 732 170 454

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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Na galavečeru Sportovec okresu Náchod roku 2018 získal na základě hlasování sportovních odborníků mezi všemi 
sporty 2. místo výběr Okresního svazu fotbalistů U12 (ročník 2006) v kategorii kolektivy mládež. V anketě čtenářů
o Hvězdu Deníku mezi všemi oceněnými dokonce vyhrál.

V minulém roce se na oceán vydala plastosběrná bariéra OceanClean up, 
která si klade za cíl pomoci zbavit mořskou vodu plastového  odpadu. I české 
řeky však mají na hladině plovoucí plastový odpad. Příroda na březích ná-
chodské řeky Metuje  nabídla řešení: stačí, aby se do toku řeky dostalo torzo 
stromu s dostatečně hustými  větvemi – a plastosběrná bariéra MetujeClean 
up je na světě. Už jen plastový odpad na hladině sesbírat… foto echo

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, 

 která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt 
dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění

Požadujeme
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu, zaměřených na sociální práci, sociální 
politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální 
pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu
praxe v agendě sociálně-právní ochrany dětí výhodou
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
znalost práce na PC
komunikativnost, vstřícný přístup k občanům
ZOZ na úseku sociálně-právní ochrany výhodou
velmi dobré organizační schopnosti, zkušenost s vedením pracovního kolektivu, 
samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, komunikativnost, příjemné 
vystupování, umění jednat s lidmi, ochotu dále se vzdělávat

Nabízíme
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 1.6.2019
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění 

 (11. platová třída)
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, 

 pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody 
 dle kolektivní smlouvy

Město Náchod
                              vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

                              na obsazení funkce

vedoucího / vedoucí oddělení 
sociálně-právní ochrany a prevence

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce 
MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 23.04.2019.

Tovární „mrakodrap“ v areá-
lu bývalého textilního podniku 
TEPNA v  Červeném Kostelci 
je významným dílem průmys-
lové architektury. Vznikl podle 
návrhu architekta Bruna Baue-
ra (1880 – 1938), jehož stavby 
objevíme v  Červeném Kostelci 
stejně jako v  rakouském Tees-
dorfu, Praze, Hradci Králové či 
polském městě Zielona Gora. 
Červenokostelecký „mrako-
drap“ byl v  roce 2011 vyhlášen 
Ministerstvem kultury ČR kul-
turní památkou. Objekt však 
není aktuálně využíván, veřej-
nosti je nepřístupný.    Foto echo

VYJÍŽĎKY 
NA KONÍCH

Náchod – Babí, ul. Pavlišovská
 

(cca od 5 let)

V

8.7. – 12.7. 5.8. – 9.8.

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 5. 2019 r.

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

Akciová společnost Navita 
se sídlem Olešnice 337, 549 41 Červený Kostelec

 vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

vedoucí bramborárny 

s náplní práce samostatného řízení výroby
a obchodu s nástupním termínem do 1.7.2019.

Nabízíme:
Ohodnocení odpovídající pracovní náplni
Práce v malém kolektivu
Benefity - stravenky, penzijní připojištění, benefits poukázky
Možnosti odborného růstu
5 týdnů dovolené

Požadujeme:
Minimálně středoškolské vzdělání, ideálně v potravinářském oboru
Minimální praxe 5 let ve vedoucí funkci ve výrobě nebo obchodu, potravi-
nářské zaměření výhodou
Práce na počítači - Excel, Word
Řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
Zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
Organizační a komunikační schopnosti
Silná orientace na zákazníka

Písemné nabídky včetně profesního životopisu zasílejte do 30.4.2019
na adresu firmy nebo e-mailem na navita@navita.cz
Případné telefonické dotazy na tel. 604 733 110.
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 Kdyby se jednou věrnost 
a sebeobětavá a nezištná láska 
ztratily z  povrchu světa, našly 
by svůj útulek v hlubinách psí-
ho srdce…

 Vannti rozdával dobrou ná-
ladu a lásku v mnoha setkáních 
s  dětmi i  dospělými v  rámci 
canisterapie. Děkujeme všem, 
kteří mu stejnou měrou opláce-
li na desítkách setkání po celém 
regionu. Smutnou zprávou je, že 
zůstaly jen vzpomínky…

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

NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

HADAŘSKÁ 25
Klub turistů Červený Kostelec 
s podporou města Červený Koste-
lec Vás zve na  44. ročník tradiční 
akce HADAŘSKÁ 25. V  sobo-
tu 27.dubna 2019 proběhne start 
před místní sokolovnou v čase od
7 do 12 hodin. Cíl je v autocampu 
Brodský, spojený s oslavou 100 let 
turistiky v Červeném Kostelci. Při-
praveny jsou pěší trasy 12, 18, 25 
a 35 km a cyklotrasy 30, 50 a 70 km. 
Pochod se koná za každého počasí.

Národní institut rozvoje
N.I.R., Krámská 29, Náchod 

1. patro, tel.: 773 220 773
Pořádá v KLUBU NIRON

v pořadu MOJE TÉMA

BESEDU PAVLA
a 5 JAZYKŮ

LÁSKY
o komunikaci nejen mezi partne-
ry, vzájemném respektu a  úctě,
o tom jak být „skutečnou ženou“

Úterý 16. dubna 2019
v 18:00 hod

Besedou Vás provede PAVLA 
MACKOVÁ žena, která se zají-
má o psychologii lásky, a snaží se 
sama sobě vrátit skutečné ženství

 Už čtrnáctý ročník přátelského ama-
térského turnaje v  šipkách uspořádali 
v hostinci U Antošů v Náchodě na Ry-
bárně manželé Šárka a Milan Belákovi.
 Turnaj se letos uskutečnil v novém 
předjarním termínu. Z druhého led-
nového víkendu se totiž posunul až 
na první březnový.  A tak se 2. břez-
na před elektronické terče postavilo 
celkem 29 střelců. Mezi 23 muži se 
zdaleka neztratila menšina šesti sta-
tečných žen. V  celé sestavě se letos 
objevilo rekordních 16 nováčků, kteří 
si na turnaji odbyli svou premiéru.
 Absolutní pořadí letos bylo výji-
mečné, protože mezi dva ostřílené 

borce se vtěsnala, poprvé v  historii 
turnaje, žena. Třetím nejlepším letos 
byl František Kos. Bez protekce za-
zářila pořádající Šárka Beláková, ale 
zlatý pohár jí unikl jen o 13 bodů. Ten 
si vystřílel Libor Vacho. 
Mezi muži pak bylo pořadí následu-
jící. Třetí příčka se pojí se jménem 
Dušan Mach, druhá s už zmíněným 
Františkem Kosem a první byl Libor 
Vacho.  
 Ve  své turnajové premiéře mezi 
ženami pak zabodovala třetí Renata 
Hodanová, druhá skončila (zřejmě 
po vzoru manžela) Zdena Kos a pr-
venství, a  tentokrát i  zlatý pohár, si 

domů odnesla skvěle hrající Šárka 
Beláková. Té letos navíc patří titul 
„Skokan roku“, za  postup o  neu-
věřitelných 18 příček proti loňsku. 
Rodinné geny se ale tentokrát moc 
neprojevily u  její dcery Judity Mi-
kové, protože ta se letos dostala jen 
k nevděčnému titulu Čulibrk turna-
je, udělovanému úplně poslednímu 
hráči klání. 
 O  napětí nebyla nouze ani mezi 
Igorem Kurtym a  Dušanem Ma-
chem, kteří se spolu v rozstřelu utkali 
o titul Nejvyšší nához na tři šipky, kdy 
nakonec,   s hodnotou 140 bodů, zví-
tězil domestikovaný Slovák Kurty. 
Letošní 14. ročník turnaje se opět 
skvěle vydařil a  o  jeho oblibě svědčí 
i obětavost některých hráčů, kteří byli 
ochotni přijet, takzvaně na  otočku, 
poměrně zdaleka. Takovými hrdiny 
byli manželé Štěpán a  Slávka Jando-
vi s dcerkou, kteří do Náchoda přijeli 
z Liberce jen proto, aby jim neuniklo 
tohle už tradiční sportovně společen-
ské klání.  
 Velký dík organizátorů patří kaž-
doročně, a  letos tedy opět, Jindřichu 
Antošovi za  poskytnuté zázemí, dík 
patří i  všem sponzorům a  donáto-
rům, kteří pro hráče věnovali krásné 
ceny, i  těm, kteří jakkoliv přiložili 
ruku k  dílu, tudíž i  všem závodní-
kům.  Za rok se turnaj dočká pomysl-
né občanky, protože se (snad) šipkaři 
Na Rybárně sejdou už po PATNÁC-
TÉ!                                               Beláci

Trefa do černého byla už po čtrnácté cílem
šipkařů v restauraci U Antošů

STAVEBNÍ 

BYTOVÉ 

DRUŽSTVO 

NÁCHOD

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

www.sbdnachod.cz

kalkulace a tvorby rozpočtů

vytváření plánu oprav

pasportizace objektu

pravidelné servisní prohlídky

rozúčtování spotřeby energií

KOMPLEXNÍ 

SPRÁVA SVJ

KDYBY MOHLY MLUVIT
Knihovna Břetislava Kafk y v  Červe-
ném Kostelci bude místem konání 
besedy, nazvané KDYBY ČERVE-
NOKOSTELECKÉ DOMY MOHLY 
MLUVIT,věnované příběhům cha-

rakteristických budov v  Červeném 
Kostelci. Ve  čtvrtek 25.dubna 2019 
od 17 hodin bude zájemcům předná-
šet Bc. Richard Švanda.

ZLATÝ ÚSPĚCH NÁCHODSKÉ HÁZENÉ
 Družstvo náchodské házenkářské 
přípravky se zúčastnilo mezinárodní-
ho turnaje BOBO CUP 2019 ve Velké 
Bystřici. 
 Turnaje se v  kategorii přípravek 
zúčastnilo 6 týmů z  Moravy a  Čech 
a 2 týmy ze Slovenska.
 Hrací systém turnaje určoval so-
botní souboje všech týmů v  jedné 
skupině, tedy tzv. každý s  každým 
a podle celkového umístění se na ne-
dělní část turnaje rozdělily družstva 
do  dvou skupin na  souboje o  1.-.4. 
místo a souboje o 5.-8. místo.
 V sobotní části náchodská příprav-
ka postupně zvítězila s týmy z Hranic 
na  Moravě, Žeravic, slovenský ŠKP 
Bratislava, domácí Velkou Bystři-
ci a  tým Telnice, prohráli s  týmem 
z  Ivančič a  v  posledním utkání  se 
Slovenským týmem Malacky-Rohož-
ník. Toto utkání již nemělo žádný vliv 
na umístění, proto jej odehráli mladší 

hráči, kteří si potřebovali vyzkoušet 
utkání se silným soupeřem. V celkové 
tabulce obsadili třetí místo a  zajistili 
si tak nedělní boje o  místa nejvyšší. 
V  nedělní části se žádné předchozí 
výsledky nezapočítávaly.
 V  bojích o  1.-.4. místo se tedy 
znovu utkala náchodská přípravka 
s domácí Velkou Bystřicí, když i ten-
tokrát zvítězila poměrem 11:8, s  tý-
mem z Telnice a i tentokrát odešla ze 
souboje vítězně a  to poměrem 11:9 
a  v  posledním utkání, přímém sou-
boji s rovněž do tohoto utkání nepo-
raženým týmem Malacky- Rohožník 
a i v tomto utkání zvítězili 8:4.
 Na  turnaji tedy obsadili nádherné 
první místo a domů si kromě zážitků 
odvezli velký pohár a medaile. 
 Všem patří velký dík za  vzornou 
reprezentaci oddílu házené a  města 
a  rovněž velký dík za  neskutečnou 
podporu rodičů.               PV


