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www.novinyecho.cz

Dne 8. února 1921 se v  Náchodě narodil  

Oldřich Šafář, publicista, dlouholetý kronikář 

města Náchoda,  numizmatik, sběratel pohlednic 

a  dalších artefaktů souvisejících s  jeho rodným 

městem 

Gate
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY,

BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY
A TLUMOČENÍ

LADA PETRÁNKOVÁ 

V CIZÍ ŘEČI EXCELUJE,
KDO ŠKOLU Gate NAVŠTĚVUJE. 

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

Nemůžete-li přijít osobně,
připojíte se online.

Více informací: www.gatenachod.cz

ANGLIČTINA a NĚMČINA
(všechny úrovně + konverzace)

Výuka v malých skupinách nebo individuálně.

V novém roce zahajujeme opět 

KURZY DOBRÁ PAMĚŤ
v prostorách jazykové školy GATE Náchod 
Podrobnosti a termíny: https://kurzy-dobra-pamet.estranky.cz
Přihlášky: lada.petrankova@gatenachod.cz nebo 603440969 (do 14. hod. nebo SMS)

paměťové

techniky

a techniky

učení

Fotoklub Náchod oslaví v příštím 
roce stovku. Ano je to tak! Klub foto-
grafů amatérů byl v Náchodě založen 
již v roce 1924! Těšíme se, že stoleté vý-
ročí oslavíte společně s námi, na našich 
akcích. Těšíme se na Vás!

Abychom dokázali připravit co nej-
zajímavější materiály a výstavy, zveřej-
ňujeme tuto výzvu nejen náchodské 
veřejnosti. Pokud máte doma jakékoli 
materiály, vztahující se k historii ná-
chodského fotoklubu, či k jeho dřívěj-
ším členům, fotografie, pozvánky na 
výstavy, vzpomínky, cokoli, budeme 
rádi, když nás kontaktujete a poskytne-
te nám kopie či skeny vašich materiálů.

Kontaktní email je fotoklub.na-
chod@centrum.cz, případně mobil 739 
694 567. Moc děkujeme!

FotoklUB
náchoD
výzvA

Stříhání
ovocných stromů.

724 173 560

Akce platí do 28.2.2023 nebo do vyprodání zásob. 

Samsung Galaxy A13 5G 128GB

Samsung Galaxy A33 5G 128GB  

5.999,- Kč
7.999,- Kč 8.999,- Kč

Sluchátka Buds Live R180N 2.499,- Kč 3.799,- Kč

Únor se SamsungemÚnor se Samsungem
6.399,- Kč

akční nabídka pivovaru

6.2. - 18.2. 2023
nebo do vyprodání zásob. 
Akce platí v prodejně
pivovaru a na Distribuci
Vysokov

máte už naši věrnostní kartu?
www.iloveprimator.cz

AKCE

14,90

S KARTOU

14,16

AKCE
15,9015,90

S KARTOU

15,11
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Vzpomínka
10. února 2023 jsou to už 3 roky,

co se smiřujeme se ztrátou 
karla Ulmana z náchoda 

Vzpomínáme na báječného člověka,
otce, manžela, dobrého parťáka, kamaráda

a šikovného opraváře nejen fotoaparátů.

manželka Hana, syn karel & rodina

Radní Nového Města nad Metu-
jí byli na  svém posledním jednání 
seznámeni s  postupem případné-
ho nového uspořádání silniční sítě 
v Novém Městě nad Metují za úče-
lem budoucího přeznačení stávají-
cí silnice I. třídy I/14 vedoucí přes 
Městskou památkovou rezervaci 
(náměstí). Rada uložila odpověd-
ným pracovníkům úřadu připravit 
reakce na  stanoviska odborných 
útvarů k  novému uspořádání sil-
niční sítě tak, aby mohlo být dále 
pokračováno ve  zpracování smluv 
o smlouvách budoucích s konkrét-
ními podmínkami.

Nové uspořádání 
silniční sítě

Obecné předpoklady
l fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem 

a má v ČR trvalý pobyt 
l dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
l bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Kvalifikační požadavky
l vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné vzdělání

Další požadavky
l výhodou znalost zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
l aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem, znalost polského jazyka, případně dalšího 

cizího jazyka výhodou
l praxe ve vedení kolektivu výhodou
l organizační a řídící schopnosti, schopnost týmové práce
l samostatnost, zodpovědnost
l zkušenost s pořádáním kulturních a společenských akcí výhodou
l obecný přehled v oblasti cestovního ruchu
l časová flexibilita (práce o víkendech)
l znalost práce s PC (MS Office, elektronická pošta, grafické programy výhodou)
l řidičský průkaz sk. B

Nabízíme
l pracovní poměr na dobu neurčitou
l nástup do pracovního poměru dohodou
l platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (10. platová třída)
l 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pružná pra-

covní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy 

Písemná přihláška musí obsahovat
jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanské-
ho průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis, případně souhlas se zpracová-
ním osobních údajů pro účely budoucí nabídky zaměstnání. Vzor souhlasu je uveden na webových 
stránkách města Náchoda http://www.mestonachod.cz/urad/ochrana-osobnich-udaju. Souhlas lze 
kdykoliv odvolat.

K přihlášce připojte tyto doklady
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 24. 2. 2023 na adresu: Městský úřad Náchod, 
k rukám tajemnice Mgr. Hany Mílové, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod.  Obálku označte 
„Výběrové řízení – vedoucí odboru kultury a sportu - neotevírat“.

Město Náchod
Vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce

Bližší informace podá: Jan Špaček, odborný pracovník kultury a sportu,
tel. 491 405 218, 778 434 178

vedoucí / vedoucího odboru kultury a sportu, 
s místem výkonu práce v Náchodě.

CHYBíŠ nÁm
Dne 4. 2. 2023 uplyne první velmi smutný rok, kdy nás
navždy opustil ve věku 42 let náš milovaný syn, bratr, 

vnuk, bratranec a synovec pan

KAROL BEDNÁRIK z Náchoda. 
S láskou vzpomínáme, budeš navždy v našich srdcích.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Zarmoucená rodina

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Družstevní byt 2+1 s odděleným spaním 
v ulici Nad Stadionem v Novém Město 
nad Metují. Byt je po částečné rekon-
strukci, s dobrou polohou v klidnější 
části sídliště Malecí. Celková plocha bytu 
62 m2.

Pozemek s jihozápadní orientací k výstavbě v obci Merklovice ........................................2 390 000,- Kč
Rekreační objekt, před rekonstrukcí v Olešnici v Orlických horách ....................................7 990 000,- Kč
Bytový dům v centru Náchoda s 18 byty, 2 nebytové prostory .....................................36 600 000,- Kč
Rodinný dům se stodolou v klidné části obce Lhoty u Potštejna .......................................4 490 000,- Kč
Byt 3+1 v Novém Městě nad Metují v bytovém domě po rekonstrukci .............................3 600 000,- Kč

Cena: 2 890 000,- Kč

Vzpomínka
Dne 10. února 2023

by oslavil 80. narozeniny

pan Vladislav novotný
z provodova.

Stále s láskou na něho vzpomínají
manželka, syn a dcery s rodinami.

Vzpomínka 
Dne 6.2.2023 by oslavila 100. narozeniny naše 

maminka, babička a prababička

paní Marie DANIELISOVÁ
z Nového Města nad Metují.

S láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami

VzpomínÁme
Dne 4. února 2023 uplyne 10 smutných let, 

kdy nás navždy opustila

paní IVetka BÁrtíkoVÁ 
z náchoda.

kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
rodina

Vzpomínka
Dne 13.2.2023 uplyne jeden smutný rok,

kdy nás navždy opustil

pan Bohumil Štěpánek z náchoda.

Každý z nás má v nebi někoho, komu by chtěl poděkovat
za to, že „byl“ a říct mu „moc mi chybíš“.

Vzpomíná manželka Soňa, dcera Jana
a dcery martina a Ivana s rodinami

Vzpomínka
Dne 12.2.2023 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás po dlouhé těžké nemoci opustila

manželka, maminka, babička a sestra

paní JUDr. Naděžda Josefiová, 
bývalá soudkyně Okresního soudu v Náchodě.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

tICHÁ Vzpomínka
Dne 4. 2. 2023 uplynou čtyři smutné roky, 

kdy nás navždy opustila 

paní Helena Hanušová z Náchoda.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.   

rodina a přítel Bohouš.

tICHÁ Vzpomínka
Dne 22.1.2023 uplynulo smutných 20 let, kdy 

nás opustila naše milovaná  
maminka a babička

paní Dagmar Danielová
z nového města nad metují.

S láskou vzpomínají dcery
Daniela a aranka s rodinami.

Vzpomínka
Dne 5.2.2023 uplyne 40 let

od úmrtí našeho tatínka

pana Radislava Lindra 
z Hronova. 

 S úctou a láskou vzpomínají
synové Radoš a Zbyněk

s rodinami

S  bolestí v  srdci oznamujeme 
všem přátelům a  známým, že nás 
navždy opustil hejtman ostrostřel-
ců Karel Sýkora dlouholetý velitel 
Ostrostřelecké gardy spolku vojen-
ských vysloužilců Václava hraběte 
Radeckého v Polici nad Metují. Ze-
mřel náhle dne 21. 1. 2023 ve věku 
71 let.       (OGP)

Smutná zpráva

SVČ Bájo vyhlašuje fotografickou 
soutěž pro děti a  mládež do  18 let 
na téma V HLAVNÍ ROLI:  PAPÍR. 
Každý účastník může zaslat maxi-
málně 3 fotografie na  mail info@
svcbajo.cz. V emailu uveďte jméno, 
příjmení a věk. Uzávěrka soutěže je 
31. března 2023.

V hlavní roli papír

Hronovská radnice souhlasila 
s  uzavřením smlouvy s  Institutem 
regionální paměti v  Meziměs-
tí na  koupi dvaceti výtisků knihy 
Václava Jiráska o zaniklých důlních 
dílech a  dějinách hornictví v  ob-
lasti od Krkonoš, přes Trutnovsko, 
Svatoňovicko, Broumovsko, Rtyň-
sko a Náchodsko, až po Hronovsko 
za cenu 500 korun za kus.

Dějiny hornictví

Dne 31. ledna 2023 uplynulo 12 smutných let, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, 

maminka a babička,  

paní Jarmila Šplíchalová 
z Náchoda.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

manžel milan, dcery Jitka 
a Jarmila s rodinami.
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OLVAN PALIVA Náchod I  Běloveská 237, 547 01 Náchod
e-mail : paliva@olvan.cz   I  www.olvanpaliva.cz

Volejte:
775 720 820
491 428 594

PALIVA

AKCE  ŠTÍPANÉ 
           DŘEVO

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod  
Sortiment:          dřevo, uhlí, dřevěné brikety, uhelné brikety

                                                       

VÝHRADNÍ PRODEJCE
VOLEJTE 

TEL.: 800 10 30 10

AKCE! 
        PŘI 
REZERVACI BYTU
DO 31. 3. 2023 

NOVÉ BYTY
V JAROMĚŘI 

www.novazavadilka.cz












VENKOVNÍ ŽALUZIE ZDARMA A POUKAZ NA KUCHYNI V HODNOTĚ 75 tis. Kč!

Obchodní družstvo Impro
Zábrodí, Končiny 111

hledá zaměstnance na pozici

    OBSLUHA CNC PÁLÍCÍCH STROJŮ
POMOCNÍK OBSLUHY CNC STROJŮ

l třísměnný provoz
l platné oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku a praxe v oboru výhodou

V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, písemnou nabídku s profesním
životopisem na e-mailovou adresu:  personalni1@odimpro.com        

kontakt:    tel.  491 445 206  Dita Prouzová   

Nástup možný ihned.

OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
OBSLUHA CNC FRÉZY

l dvousměnný provoz
l požadujeme znalost čtení výkresové dokumentace

OBSLUHA KONVENČNÍCH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

l (bruska, vrtačka, bodovka)
l nutná praxe na podobné pozici

NABÍZÍME:
l dobré platové podmínky    

l možnost zaměstnání i na
      vedlejší pracovní poměr (DPP)

Přidej se k nám. Zdravotnictví a sociální péče, to je naše.

NOVĚ přijímáme 60 praktických sester!

BAZÉNY
www.bazenymachov.cz

plastové • nerezové • keramické • fóliové

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ
KOUPACÍ SUDY
PLASTOVÉ NÁDRŽE
PLASTOVÉ SKLEPY
SHOZY PRÁDLA

Zveme všechny šikovné děti od 6 let 
na pravidelné Tvoření s  Lídou a Rad-
kou, tentokrát především na Valentýn-
ské téma. Během akce si malí účastníci 
vyrobí několik zajímavých věcí a poba-
ví se. Materiál zajištěn, stačí jen šikovné 
ruce a dobrá nálada. Koná se 9. 2. 2023 
od 14:30 ve 2. patře Knihovny Barunky 
Panklové v České Skalici.

VALENTÝNSKÉ 
TVOŘENÍ

INFORMACE na tel. číslech: 602 827 859, 776 236 368
www.vecnajizda.cz         e-mail: vecna-jizda@seznam.cz
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Ve  středu 18.1.2023 odjela početná 
skupina z  tréninkové skupiny Jiří-
ho Vondřejce z  Náchoda na  atletický 
mítink do  haly v  Jablonci nad Nisou. 
Nejvíce se dařilo Jiřímu Bruhovi, kte-
rý na  60m trati dosáhl velice kvalit-
ního výkonu časem 7,12 sec. Byla to 
poslední příprava na  krajský přebor. 

Další skupina byla na 4. kole tzv. Zimní  
běžecké lize v Havlovicích.

Poslední lednovou neděli odjela  
23 členná skupina atletů do  Jablonce 
nad Nisou na  halové Krajské přebory 
jednotlivců od mladšího žactva, starší-
ho žactva až po dospělé. Celkem získali 
chlapci a dívky 13 medailí! U všech se 

projevila tréninková píle a  bojovnost 
dosáhnout výtečných výkonů s  osob-
ními rekordy. Nejvíce se dařilo Nele 
Wittvarové, která přivezla 3 cenné 
kovy. Pak Markétě Špeldové, která byla 
poprvé na „velkých závodech“ a v muž-
ské části už zkušenému Jiřímu Bruhovi. 

JV

Mladým atletům se v novém roce daří

Přijmeme do hlavního  
pracovního poměru:

ŘIDIČE  
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ  

DOPRAVY

Přijmeme do hlavního pracovního poměru:

ŘIDIČE OSOBNÍ/ 
NÁKLADNÍ DOPRAVY

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

Požadujeme:
•  vzdělání …
•  trestní bezúhonnost
•  praxi ...
•  řidičský průkaz sk. ….

Nabízíme:
•  pracovní poměr a dobu neurčitou…
•  zázemí stabilní společnosti
•  práci v příjemném kolektivu
•  finanční ohodnocení dle ….
•  bonusy (závodní stravování,  
 příspěvek na stravování, možnosti  
 rekreace, příspěvek z FKSP... )

www.cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

tel.: 000 000 000

tel.: 000 000 000

80x160

125x90
nabízíme

pracovní pozici

vedoucího servisního střediska Náchod.

Místo:  Náchod

Pracovní poměr:  práce na plný úvazek

Smluvní vztah:  pracovní smlouva

Vzdělání:  středoškolské nebo odborné
 vyučení s maturitou

Pracovní náplň:  řízení opravárenského střediska   
 s 20 zaměstnanci, zajišťování 
 chodu servisu, plánování,
 koordinace oprav vozidel

Požadujeme:  praxi v oblasti opravárenství,   
 technický přehled, pečlivost 
 a schopnost vést kolektiv

Nabízíme:  plat až 65 000Kč, jízdní výhody,   
 slevy na pohonné hmoty, příspěvek   
 na stravování, možnost pravidelných
 školení, osobní rozvoj na nových projektech

Ing. Jan Petřek, MBA, ředitel technické divize
CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01  Náchod

tel.: +420 602 416 975     e-mail: petrek@cdsnachod.cz

000 000 000

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38

POZOR VELKÁ AKCE

100% úroků zpět a slosování 

o hodnotné ceny za 200 tisíc !!!
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takováto křesla školní potřeby

tel. 777 24 86 24 
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V Peci pod Sněžkou proběhlo před-
závodní soustředění lyžařského oddílu 
TJ Sokol Nový Hrádek. Už pátou desít-
ku let se koná soustředění na chalupě 
Zvonička uprostřed sjezdovky Zahrád-
ky ve Skiresortu Černá Hora – Pec. 

Soustředění se zúčastnilo 16 dětí, 5 
trenérů, kuchař a rodičovský doprovod 
pro malé děti. Počasí bylo každý den 
jiné. V  sobotu mráz, v  neděli sluníč-
ko s mrazem, v pondělí pod mrakem, 
v  úterý sluníčko, ve  středu oteplení 
a  poprchávání, ve  čtvrtek déšť. Děti, 
které byly ve složení 8 děvčat a 8 chlap-
ců, si vyzkoušely své lyžařské doved-
nosti na různých druzích sněhu, nebyla 
dopřána jen jízda v prašanu. 

Ráno byl v  7:15 hodin budíček. 
Ke snídani nechybělo kakao a něco upe-
čeného od maminek. V 8:30 hodin byli 
všichni po rozcvičce připraveni na „prv-
ní lano“. V  dopoledních hodinách se 
jezdilo na  Zahrádkách, menší děti 

na Javořáku nebo Smrku. V 10:30 hodin 
byla šikovným kuchařem připravena 
polévka, následoval odpočinek. Nástup 
na  sjezdovku přesně ve  12 hodin. Tré-
novalo se na všech sjezdovkách v areálu 
i  na  dokonale upravené závodní sjez-
dovce Labuť (nyní Javor). V 13:30 hodin 
se jelo na chalupu na hlavní jídlo, např. 
bramborová kaše s masem, vepřo-kne-
dlo-zelo. Následoval poobědový odpo-
činek a opět v 14:30 nástup před chalu-
pou na třetí fázi celodenního trénování. 
Jezdilo se do zavírací doby, tj. do 16 ho-
din a pak návrat na chalupu. Na zpestře-
ní se odpoledne v pondělí šlo na běžky 
a ve středu na kluzky, k tomu se využila 
mírná sjezdovka U  Lesa. Poté trochu 
vitamínů, nakrájená jablíčka a  čekání 
na večeři. K večeři byl např. těstovinový 
salát, kuře s bramborovou kaší. Během 
dne nechyběl pudink. Po  večeři se šlo 
několikrát ven na zdravotní procházku 
za účelem jiného zatížení nohou.

Večer starší chlapci zkontrolovali 
skluznice na  lyžích, případně je všem 
navoskovali, vyndali botičky z  lyžáků 
a dali je sušit. Tak bylo na další den vše 
připraveno. Děvčata dle rozpisu služeb 
pomáhala v  kuchyni při mytí nádobí 
a uklizení stolů po jídle. Je již samozřej-
mostí, že starší děti jsou nápomocny se 
vším potřebným mladším.

Trenéři večer předávali informace 
o  chování na  horách. Zopakovalo se 
tzv. desatero lyžaře, jak se zachovat 
v  nestandardních situacích na  sjez-
dovce jako je nečekaný úraz, orientace 
na horách za špatného počasí. Večer se 
hrály karty, kulečník nebo netradiční 
hry s  nafukovacími balonky. Trenéři 
během dne natáčeli jízdy dětí na sjez-
dovce, večer se natočená videa roze-
bírala a hodnotila. Každý den byl znát 
na  výkonnosti a  zdokonalení lyžař-
ských dovedností.         

SOKOL, trenéři

SOUSTŘEDĚNÍ LYŽAŘSKÉHO ODDÍLU Z NOVÉHO HRÁDKU



ECHO 5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel. 602 103 775

*Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 
3 + KK, 1.patro v  Červeném Kostelci. 
V  zatepleném, rekonstruovaném domě 
se zamykatelným dvorem, pergolou a 
kolovnou. Možnost používání záhonu. 
Nová plovoucí podlaha, dveře, kou-
pelna, kuchyňská linka. Nájem 9.600 
+ energie. Kauce je 2 nájmy. Telefon: 
608 889 842

* Pronajmu jednopokojový byt po 
rekonstrukci v přízemí rodinného 
domu v Náchodě-Bělovsi. Nájemné 
7.000,- Záloha 3.000,-. Kauce 5.000,-. 
Tel. 777 737 127

*Pronajmu podkrovní byt 3 + KK, 
2.patro v Červeném Kostelci. V zateple-
ném, rekonstruovaném domě se zamy-
katelným dvorem, pergolou a kolovnou. 
Možnost používání záhonu. Nájem 8.200 
+ energie. Kauce je 2 nájmy. Telefon: 608 
889 842
*Prodám družstevní byt 3+1 s bal-
konem v klidné části Hronova. Cena 
2500000 Kč. Tel. 777180878

* Nabízím k pronájmu byt 2+1 v 
Náchodě. Zateplený, zděné jádro, 
koupelna komplet po rekonstrukci, 
výtah, sklep, balkon. Nájem 9000 Kč 
+ energie. Kauce dohodou. Telefon: 
734 753 303

*Pronájem bytu 3+1 /74m2/ v zateple-
ném domě v Červeném Kostelci. Nájem 
10.500,-Kč +služby. Součástí parkovací 
stání a vlastní zahrada. Kauce 30.000,-
Kč. Kontakt: Veselá mob.: 733 131 189

* Prodám byt 2+1, Police nad Met. 
1 700 000,-Kč. Osobní vlastnictví. 
Dva sklepy. Mob.605 094 011 (RK 
nevolat). https://www.sreality.cz/
detail/prodej/byt/2+1/police-nad-
-metuji-police-nad-metuji-soukenic-
ka/3167331404

*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v osobním 
vlastnictví v Náchodě, upřednostním lo-
kalitu sídliště Plhov nebo ul. Běloveská. 
Možnost koupě bytu i s nájemníkem. Tel. 
774 223 981
*Pronajmu menší garsoniéru v  Hro-
nově vhodnou pro 2 dospělé osoby. Tel. 
608 667 730
*Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím 
na tel. 775 777 073

*Pronajmu skladový prostor 350m2 
Náchod, Dolní Radechová panelová po-
dlaha, výška 5m,3x400V, od 4/2023 Cena 
35Kč/m2. Tel. +420 728 826 486

*Dobrý den. Jsem z  Bohuslavic, kde 
bych ráda zůstala a tak touto ces-
tou hledám dům ke koupi. Děkuji. 
Tel.605942729
*Nabízím k prodeji hospodářské sta-
vení, rozloha pozemků cca. 2,4 ha, 2 by-
tové jednotky, 2 chlévy, sýrárna, pec na 
20 chlebů, stání na 2auta atd. Krásná a 
žádaná lokalita broumovských stěn. Tel. 
777 865 518
*Prodám samostatně stojící RD 260 m2 
se dvěma byty. V patře 5+1 120 m2, v 
přízemí 3+kk 80 m2. Garáž, dílna a su-
terén 60 m2, půda 90 m2. Zahrada 735 
m2. Dům je v klidné lokalitě Rtyně v 
Podkrkonoší. Cena 7.150.000 Kč. Nepřeji 
si být kontaktován realitními kancelá-
řemi. Tel:724 269 787 email: rtyne497@
seznam.cz
*Sháním chatu, chalupu, domek v oko-
lí Náchoda do 20 km na všechny směry, 
nabídněte na tel. 774 777 072

*Nabídka jablek v České Skalici Zájezd. 
Buňka proti kapličce. Odrůdy Rubín, 
Jonagold a další odrůdy. Otevřeno 9-17 
hod, PO-NE. Ceny od 10 Kč. Vzít malé 
bankovky. Tel:774 407 168
*Prodám suchý štípaný dub - délka 30-
35cm. Tel. 776 385 577

*Digitalizace všech analogových nosi-
čů a převod na Flash – Data disk, kazety 
VHS, SVHS, DV, Hi8, 8mm a 16mm 
filmy, negativy, negativy na skle, fotky, 
diapositivy i s  rámečky, magnetofono-
vých pásků a gramofonových desek. 
Střih vašich videí včetně ozvučení a ti-
tulků. Filmování - reklamní video, K4, 
letecké foto a video. Tel. 606 629 767

*VYŠETŘOVÁNÍ PARANORMÁL-
NÍCH JEVŮ: Řešení paranormálních 
(anomálních) aktivit v domech či bytech. 
Vyhledání geopatogenních zón. J.Malý, 
tel.774 814 111
*Jsem student maturitního ročníku na 
Jiráskově gymnáziu v Náchodě a nabízím 
doučování nebo přípravu na přijímací 
zkoušky z matematiky. Cena za hodinu 200 
Kč. Telefon: 776875321
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, půd 
včetně odvozu odpadů. Slušné jednání. 
Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Přijmeme muže, ženy i seniory na roz-
voz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky 20-30 
tis. Kč. Tel. 777 803 359
*Převedu záznamy z videokazet na Flešku 
nebo DVD, levně. Tel. 777 554 484
*Připravím na přijímačky z M na střední i 
vysokou školu. Kontakt 776 681 869

*Koupím Český granát, přívěsky i poško-
zené, ale staré. Pište SMS na tel 777 200 452. 
*Koupím do sbírky staré pivní láhve a skle-
nice. Sbírku i jednotl. kusy, tel: 732 170 454
* Železnice, autobusy - jízdní řády, kni-
hy a vše, co se týká této oblasti dopravy. 
Tel.č. 722 907 510
*Koupím staré jízdní řády ČSD a ČSAD, 
železničářské uniformy a jakékoliv věci tý-
kající se železnice. Tel. 603 549 451
*Koupím mince, bankovky, šperky, ho-
dinky, obrazy, a jiné předměty. Tel. 604 16 
44 85
*Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohled-
nice, knihy i celou pozůstalost. Peníze na 
ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30 
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a 
příslušenství - objektivy, staré fotografie, 
reklamní fotografické materiály. TEL.: 
777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené hrač-
ky, kočárky, panenky, autíčka, hry apod. 
TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhradní 
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíč-
ka, řemínky, ciferníky, strojky a další 
díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451 
*Koupím staré filmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510 
*Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510 
*Koupím starý nábytek i celou pozůsta-
lost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i poškoze-
né věci, veškeré hračky KDN aj., různé 
vláčky MERKUR aj., starožitný a chro-
movaný nábytek a jiné zajímavosti do 
r. 1975, hodiny, hodinky, hudební ná-
stroje, fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plakáty, voj. 
výzbroj a výstroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683
*Koupím Vaši celou sbírku (pozůsta-
lost) mincí, bankovek, plakátů, pohled-
nic, knih, časopisů, obrazů, skla, porce-
lánu, hraček, vláčků, autíček, angličáků, 
hodin, hodinek, LP desek, CD a všeho 
možného, i na náhradní díly. TEL.: 
777 579 920

*Prodám VW Fox 1,2; 40kW, 
r.v. 2008, najeto 103 000. Cena 35 
000 s DPH. Tel: 604 730 115.
*Prodám Ford Focus II, stříbrná metal., 
r.v. 2010, 1,6 manuál. Nová technická do 
1/2025. Auto bylo koupené jako nové v 
ČR, najeto 167396 km. Zachovalý interier, 
automatická klimatizace, vyhřívané před. 
i zad. sklo, nastavitelný volant, originál rá-
dio s USB/MP3 a CD, vpředu loketka. Za-
budované handsfree. Pneu 1,6“ letní /alu/ 
i zimní /ráfek/ stáří 1-2 roky. Menší kos-
metické vady karoserie. Cena: 115.000,- 
Kč. Tel: 606 299 945. Náchod.

BYTY

certifikovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Martina Tichá        Ing. Martin Tichý
         776 622 776                   776 622 777
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NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

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

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2023

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

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

 TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858
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*Vdovec 75/170, nekuřák, rád pozná 
ženu přiměřeného věku, které se líbí 
hudba, tanec, toulky přírodou a vše 
pěkné, co můžeme společně prožít. Tel. 
733 517 291
*Vdovec z Náchoda, štíhlý, 60 let, hledá 
ženu z Náchoda a okolí k seznámení. 
Mobil: 739 137 317
*Jsem vdovec 68/172/68 a hledám štíh-
lejší kamarádku pro vzájemné návštěvy, 
procházky, výlety. Náchodsko, Rychnov-
sko. Jsem od Nového Města nad Metují. 
Tel. 702 387 289
*Hledám ženu na vážný vztah, jme-
nuji se Nikol. Věk od 39 do 50 let. Tel. 
605 105 190

*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v osobním 
vlastnictví v Náchodě, upřednostním lo-
kalitu sídliště Plhov nebo ul. Běloveská. 
Možnost koupě bytu i s  nájemníkem. 
Tel. 774 223 981

*Pronajmu byt 2 + 1 (cca 70m2) ve Vel-
ké Jesenici. Volný od března 2022, kauce 
+ nájem. Tel: 737 935 230.
*Hledám spolubydlící, starší ženu, pro-
nájem v RD v Dolní Radechové. Cena 
7000 Kč/měsíčně. Tel. 730 101 205
*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041
*Pronajmu 2+1 ve Studnici, obchod, 
škola, pošta v místě. Povinná kauce, tel. 
608 86 98 85
*Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 1+1 
v klidné části Náchod Běloves. Výhled do 
přírody. Velký balkon, plast okna, zděné 
jádro. Nájem 5500,- + poplatky. Kauce 
nutná. Volný od 1.2.22. Tel:728 076 074
*Prodám družstevní byt 3+1 s balko-
nem, ve II. Poschodí zděného domu, Ná-
chod, Plhov, cena 2.300.000,00 Kč. RK 
nevolat. Tel.č. 607 228 040.
*Pronajmu byt 1+1 40m2 v Náchodě, 
Kladská 1523, 1. patro naproti autobuso-
vému nádraží, volný ihned, nájem 5000,-,
režie 2100,- kauce 15000,-. Tel.777 
606 801

* Pronajmu byt 2+1 velký 96 m 
čtverečných v Hronově. Tel. č. 
736 537 033

*Pronajmu v rodinném dvojdomku 
3+1, v Náchodě V Třešinkách. 8 tis. ná-

jem, 8 tis. inkaso, 10 tis. vratná kauce. 
Tel.774 407 168, volat po 18hod.

*Pronajmeme nebytové prostory v No-
vém Městě nad Metují, zkolaudované 
jako ordinace, přízemí, 105 m2, 7.500 
Kč/měsíčně. Možnost i jako kancelář. 
733 735 709
*Pronajmeme kancelář 40 m2 (neby-
tový prostor) v blízkosti centra Nového 
Města nad Metují (cca 250 m od autobu-
sového nádraží). Lze využít jako kance-
lář či poskytování služeb. Po kompletní 
rekonstrukci. Součástí je WC, umyvadlo 
a další místnost. Prostor se skládá ze 
dvou místností. Nájem 6.000 Kč za 40 
m2 + energie.  Tel. 733 735 709

*Koupíme menší domek nebo byt 
v  přízemí v  Novém Městě nad Me-
tují, nebo okolí Nového Města. Tel. 
776 224 358, volat kromě čtvrtků a ví-
kendů.
*KOUPÍM GARÁŽ S ELEKTŘINOU, 
U KAŠTÁNKU, ČERVENÝ KOSTE-
LEC. TEL: 608 058 742
*Prodám větší stavební pozemek v Dol-
ní Radechové, list vlastnictví 208, par. Č. 
2079, celková výměra 2591 m2, možno 
rozdělit na 2 části. Cena 1.350 Kč/m2. 
Tel. 608 66 77 30
*Koupím les v jakémkoliv stavu i menší 
výměru. Platím ihned a hotově. Tel:773 
585 290

*Prodám kvalitní, kosou sekané a tra-
dičně sušené, seno. Uskladněno v papí-
rových pytlích. Tel. 602 103 775
*Prodám vepřové půlky 55 Kč/kg, + 
droby zdarma. Krmeno z  jídelen. Volat 
po 20. hodině na tel. 605 285 222
*Prodám malé balíky sena 70/50cm/
18kg 100Kč/ks, rovnané štípané dřevo 
1m3 1000Kč. Možnost dopravy. Tel. 
776 049 577
*Prodám skládací invalidní vozík, 
100% stav – málo používaný. Cena 5.000 
Kč. Tel. 704 020 552
*Prodám SENO v  kulatých balících. 
Uskladněno v hale. Tel. 602 959 862
*Prodám vnitřní bílé dveře 80 cm, čás-
tečně prosklené, pravé a levé, zánovní. 
Cena po 1000 Kč. Tel. 608 951 891
*Prodám kulatý stůl o průměru 
90 cm, světlý buk. Foto zašlu. Tel. 
602 103 775

*Koupím staré pohlednice do r. 1945. 
Stačí SMS, zavolám. Tel. 608420808
*Jsem sběratel a koupím autodráhy 
Ites, Gonio, Faro i samotná autíčka. Dě-
kuji za vaše nabídky. Tel. 739 231 783
*Koupím zlaté a stříbrné mince šper-
ky, hodinky, diskrétnost zaručena. Re-
spektuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, staré foto-
gra� e, reklamní fotogra� cké materiály. 
TEL.: 777 559 451
*Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry 
apod. TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhradní 
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky a další díly. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré � lmové plakáty a jiné. 
TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotogra� e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci, veškeré hračky KDN aj., 
různé vláčky MERKUR aj., starožit-
ný a chromovaný nábytek a jiné zají-
mavosti do r. 1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časo-
pisy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, 
veterány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím vše s hodinářskou témati-
kou: hodinky, hodiny, budíky, propa-
gační materiály, knihy, plakáty, různé 
součástky i díly, např. od fy PRIM a 
dalších značek. TEL.: 777 579 920

*Digitalizace. Převod 8mm � lmů, VHS 
a DV kazet, skenování negativů a diapo-
zitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
*Přijmeme muže, ženy i seniory na 
rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky 
20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359
*Převedu záznamy z videokazet na Fleš-
ku nebo DVD, levně. Tel. 777 554 484.

*Nabízím  řešení paranormálních 
(anomálních) aktivit v  domech či by-
tech, včetně odvádění entit. Diskrétně. 
Vyhledám geopatogenní zóny ZDAR-
MA, za cestovné. Tel. 774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, 
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jed-
nání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
*Nabízím pomoc a řešení při Vašich 
problémech v oblasti zdraví, psychiky, 
vztahů, práce, rodiny. www.petrmicha-
el.cz 773/495 394

PRODÁM

KOUPÍMSEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

BYTY

cer� fi kovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Mar� na Tichá        Ing. Mar� n Tichý
         776 622 776                   776 622 777

 

www.reality� chy.cz

NEMOVITOSTI

RŮZNÉ

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2022

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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 

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

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

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

Společnost ROMAN - TRANS SPEDI-
TION s.r.o. hledá spolehlivého řidiče 

MKD na potravinářskou cisternu. 
Nutná praxe v MKD, znalost AJ nebo 
NJ výhodou. Víkendy volné. Dobré 
platové podmínky. Více informací

na tel. 602158418
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 59,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

Servis a seřízení plastových,
hliníkových oken a dveří
a dřevěnných euro oken

Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.

Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

Dále opravy kování, promazání, seřízení,
výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

Kontakt: +420 773 113 133
E-mail: servisokendveri@seznam.cz

www.opravyokendveri.cz

Žaluzie
výroba, montáž, servis

773 113 133
zaluzie.tp@seznam.cz

Nabízíme práci
na dohodu

obsluha
parkoviště
v Náchodě

Vhodné pro pohyblivě
zdatného důchodce apod.

Tel. 602 145 222

Milí žáci, vážení rodiče,
přestup ze základní školy na  střední je vždy významným mezníkem v  životě 

dítěte, které pomalu dospívá a přemýšlí, jakou profesní cestou se vydat. Kdo jiný 
může znát děti lépe než my jako rodiče! Někdy se naše představa o budoucím po-
volání našich dětí méně či více rozchází s představou jejich. Víme, jak je z pozice 
rodiče těžké své dítě přesvědčit k podle nás správnému výběru, či mu jen vysvětlit, 
co jednotlivé školy nabízí, jaké možnosti má při výběru studijního oboru a samo-
zřejmě také, jaké uplatnění bude mít po ukončení studia na  trhu práce. INSPI-
RUJTE SE U NÁS! Jsme Střední odborná škola sociální a zdravotnická Náchod. 
Jsme škola rodinného typu. Vedle výuky v žácích podněcujeme hodnotné lidské 
vlastnosti, které jsou pro sociální a zdravotnickou práci nezbytné. Naší prioritou 
je mít na jedné straně spokojeného a vyrovnaného učitele a na straně druhé spo-
kojeného žáka a  jeho rodiče. Nasloucháme individuálním potřebám žáků, hle-
dáme řešení, vyskytne-li se problém, jsme otevřeni komunikaci. Vyžádá-li si to 
výjimečná situace, žákům umožníme i možnost přestoupit v rámci jednotlivých 
studijních oborů.  

Zajímá vás, čím se dále naše škola liší od ostatních škol? Co vám můžeme oproti 
jiným školám nabídnout? Inspirujte se již nyní na webu školy! Staňte se fanouškem 
školního Facebooku! Zavolejte nám a buďte s námi v centru dění! Náchodská zdrávka 
vám nabízí studijní maturitní obory Praktická sestra a Sociální činnost a učební 
obor Ošetřovatel.  Významným partnerem školy je Oblastní nemocnice Náchod, kte-
rá je po FN Hradec Králové také největším zaměstnavatelem zdravotnických pracov-
níků. V ONN také naši žáci oboru Ošetřovatel a Praktická sestra absolvují odbornou 
praxi. Zde mají jedinečnou příležitost získávat praktické dovednosti na  špičkových 

pracovištích, seznámit se s nejmodernější technologií a přístrojovým vybavením. Při 
výuce odborných předmětů a zejména odbornou praxí je doprovází erudovaní učitelé, 
odborníci z praxe, kteří současně vykonávají svou další profesi přímo v náchodské ne-
mocnici! Trénink sestřiček a ošetřovatelů probíhá v začátcích v moderních učebnách, 
které simulují ty nejmodernější nemocniční pokoje.

Žáci oboru sociální činnost vykonávají své průběžné praxe v zařízeních sociál-
ních služeb na Náchodsku, dále také v mateřských školách a stacionářích. Pro výuku 
metodické práce využíváme vybavenou keramickou dílnu, učebnu hudební a vý-
tvarné výchovy…

Do podání přihlášek na střední školy ještě nějaký čas zbývá. Všem přejeme, 
ať rozhodnutí provází váš záměr. Jste empatičtí, máte chuť pomáhat a pečovat? 
Vyhovuje vám individuální přístup a  škola rodinného typu? Střední odborná 
škola sociální a zdravotnická Náchod – Evangelická akademie je ta SPRÁVNÁ 
VOLBA. Čas na rozhodnutí máte do 1. března 2022!

Jsme velice potěšeni zájmem o naši školu a věříme, že v tomto článku (a na webu 
školy www.socea.cz i na Facebooku) naleznete zásadní informace, které Vám po-

mohou v rozhodování.  Naše škola je místo, kde proži-
jete další studijní období v kolektivu prima spolužáků 
a vstřícných pedagogů.

Mgr. Bc. David Hanuš, ředitel
Kontakt: +420 491 427 851    
https://www.socea.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni
nebo facebook Střední-odborná-škola-sociální-a-zdra-
votnická-EA-179489000415803

VYBÍRÁTE STŘEDNÍ ŠKOLU? POJĎTE SE INSPIROVAT!

Nabízíme práci
na dohodu

obsluha
parkoviště
v Náchodě

Vhodné pro pohyblivě
zdatného důchodce apod.

Tel. 602 145 222

NEBYTOVÉ PROSTORY

AUTO - MOTO

ÚDRŽBA ZAHRAD
řez ovocných stromů
zpracování pal. dřeva

776 635 346

Spolehlivý autoservis od roku 1994

Nabízíme práci na pozici:

Náplň práce: Měření emisí

Plat: 25 000 - 30 000 Kč
Tel.: 603 522 197, kabrt@lkauto.cz

Technik stanice 
měření emisí

Úklidové práce
Hronov

čištění koberců
a sedaček čištění
interiérů vozidel

Tel.: 737 622 294
E-mail: 

uklidovepracehronov@seznam.cz
www.uklidovepracehronov.eu

Pedikúra
k vám domů

Náchod a okolí

Tel. 604 415 689

Přijmeme řidiče
pro nákladní automobil

na rozvoz paletového zboží po ČR,
s každodenním návratem domů.

Bližší info 603 180 847

Nabízíme pravidelný 
úklid bytových domů

schodiště*chodby*výtahy
tel: 732 274 746

cistenidlazby@seznam.cz

Náplň práce:
Zodpovědnost za výkon souhrnu zejména těchto agend:
l Řízení vztahu města Náchod s Technickými službami Náchod, s.r.o. vč. odpovědnosti za čerpání 

finančních prostředků z rozpočtu města 
l Zábory veřejného prostranství a agenda zvláštního užívání veřejného prostranství ve správním 

řízení podle zákona č. 500/ 2004 Sb, obojí vč. návrhů na řešení speciálních požadavků; 
l Zajišťování dopravního značení na místních komunikacích města Náchod
l Zastupování města při stavebních řízeních vč. oprávnění vydávat závazná stanoviska za město 

Náchod
l Zajištění smluvní dokumentace vypracování smluvních dokumentů souvisejících se svěřenými 

agendami
l Poskytuje podklady pro řízení o pojistných událostech týkajících se majetku města
l Spolupráce s Policií ČR (DI), Městskou policií, tiskovou mluvčí města a odbory městského úřadu 

v rámci své působnosti

Požadavky
l vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
l schopnost samostatně vést svěřené agendy a věci dotahovat do konce
l schopnost samostatného rozhodování a přijímání odpovědnosti za své rozhodnutí 
l nadstandardní uživatelská znalost práce na PC (word, excel , outlook, internet) nutností;
l flexibilita, vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů, kolegialita 
l důslednost, odolnost vůči stresu, asertivní jednání
l řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/řidička nutností;
l dosažení věku 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům.

Výhodou:
l Vzdělání technického směru, praxe v oboru, praxe ve státní správě
l znalost zákona č. 89/2019 Sb. Občanský zákoník, č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích, č. 500/2004 

Sb. Správní řád,  v plat. znění 

Nabízíme
l předpokládaný nástup do zaměstnání od 1. 3. 2023, nebo po dohodě,
l platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9. platová třída);
l pracovní poměr na dobu neurčitou;
l 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, pružná pracovní doba, indispo-

ziční volno, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy.

Písemná přihláška musí obsahovat
jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanské-
ho průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis.

K přihlášce se připojí tyto doklady
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně souhlas se zpracováním osobních údajů pro 
účely budoucí nabídky zaměstnání. Vzor souhlasu a informace o rozsahu a účelu zpracování osob-
ních údajů jsou uvedeny na webových stránkách města Náchoda http://www.mestonachod.cz/urad/
pracovni-mista/.

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 20. 2. 2023 na adresu: Městský úřad Ná-
chod, k rukám tajemnice Mgr. Hany Mílové, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod. Obálku označte  
„Výběrové řízení – odborný pracovník správy majetku a financování - neotevírat“.

Město Náchod
Vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce

Bližší informace podá Jana Majerová, vedoucí odboru správy majetku a financování MěÚ 
Náchod, tel. 491 405 202.

odborného pracovníka / odborné pracovnice 
odboru správy majetku a financování,

s místem výkonu práce v Náchodě.

HODINOVÝ MANŽEL 

PRO DŮM I ZAHRADU

Tel: 736 153 233



ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           Tel. 602 103 775
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V  úterý 24. ledna proběhlo na  ná-
chodské radnici osobní setkání prezi-
denta Miloše Zemana s jeho polským 
protějškem Andrzejem Dudou, kteří 
přijali pozvání zdejšího starosty Jana 
Birke. Doprovázeni byli svými man-
želkami, paní Ivanou Zemanovou 
a paní Agatou Kornhauser-Duda. 

Miloš Zeman s  chotí zahájili svůj 
program již v  dopoledních hodinách 
nejprve procházkou po  náchodské 
pěší zóně a  poté společným obědem 
s  osobnostmi a  podnikateli náchod-
ského regionu. V  odpoledních ho-
dinách došlo k  oficiálnímu setkání 
obou prezidentských párů s vojenský-
mi poctami za účasti čestné jednotky 
a  Hudby Hradní stráže před budo-
vou radnice na  Masarykově náměstí. 
Následovala hlavní část programu, 
kterou bylo bilaterární jednání dele-
gací a osobností zapojených do lokální 
přeshraniční spolupráce mezi oběma 
zeměmi. 

Jedním ze stěžejních témat bylo 
dopravní propojení obou států a  jeho 
význam s ohledem na vybudování ob-
chvatu města Náchod v symbióze s do-
stavbou dálnice D11 a jejího napojení 
na  polskou rychlostní silnici S3 ve-
doucí přes celé Polsko až k Baltskému 
moři. Zmíněn byl také záměr realizace 
přímého železniční spojení vysoko-
rychlostní tratí Praha – Hradec Králo-
vé – Wrocław a další možnosti rozvoje 
regionální přeshraniční železniční 
infrastruktury. Důležitým bodem jed-
nání byl také rozvoj příhraničního ces-
tovního ruchu, jehož potenciál je pod-
porován dotačními projekty v  rámci 
přeshraniční spolupráce, aktuálně pře-
devším v oblasti lázeňství. Prostor byl 
věnován také dalším formám spolu-
práce v česko-polských euroregionech 
a  česko-polským vztahům. Jednání 
bylo zakončeno tiskovou konferencí. 

„Chtěl bych poděkovat svému pří-
teli Janu Birke za  pozvání do  Nácho-
da,“ uvedl v úvodu tiskové konference 
dosluhující prezident Miloš Zeman. 
Dále se zmínil o  dopravě v  Králové-
hradeckém kraji a přípravě důležitých 
dopravních staveb, které na  rozdíl 
od  polské strany probíhají příliš po-
malu. Více se však přítomní novináři 
o  regionálních tématech nedozvěděli. 
Dotazy mohli klást pouze 4 zástupci 
vybraných mediálních společností, je-
jichž otázky se převážně týkali výroků 
poslance Andreje Babiše ohledně vo-
jenské pomoci členům NATO, které 
zazněly v předvolební debatě na České 
televizi.

Po  tiskové konferenci se Miloš Ze-
man společně s Janem Birke přesunul 
na plánované veřejné setkání s občany 
na Masarykově náměstí, kde jej čeka-
la přibližně tři čtvrtě hodiny dlouhá 
diskuze. Při této příležitosti byl deko-
rován prapor Náchoda pamětní stu-
hou prezidenta republiky. Náchodský 
starosta předal prezidentovi dar v po-
době dárkového koše s lokálními pro-
dukty od  regionálních výrobců. Oba 
prezidentské páry svou návštěvu za-
končily společnou soukromou večeří 
v polském příhraničním městě Kudo-
wa-Zdrój.

náchod hostil setkání prezidentů Polska a Česka

„Volte Babiše,“
vyzýval náchodský recidivista

Na  první pohled to vypadalo, že Andrej 
Babiš měl zase jednou smůlu na to, s kým se 
vyfotil. Tentokrát to byl náchodský recidivis-
ta Ferdinand Baník, který následně zveřejnil 
i video, v němž vyzýval Romy: Volte Babiše! 
Na  pozadí příběhu jednoho setkání se však 
odehrála ještě jedna story, která směřovala 
k  diplomatické roztržce. Andrej Babiš totiž 
chtěl podle zjištění Neovlivní.cz využít se-
tkání českého a polského prezidenta, kteří se 
měli sejít v Náchodě. Na stejný den měl namí-
řeno do Náchoda i Babiš. Veřejně Babišovu 
chystanou návštěvu provalil právě Ferdinand 
Baník, když se jej portál SeznamZprávy ptal 
na  okolnosti fotografie a  jeho videovzkazu 
Romům. Řekl totiž, že Babiše pozval do Ná-
choda do svého baru. Na úterý, kdy se měli 
v Náchodě setkat prezidenti.

“Baník ve  videu uvedl, že jednal s  Babi-
šem a  jeho blízkou spolupracovnicí Tün-
de Bartha. Z  kontextu vyplývá, že se bavili 
o  podpoře Babiše v  jeho tažení na  Hrad. 
Zve také Babišovy příznivce na  příští úterý 
do  kavárny Al Capone v  centru Náchoda, 
aby se s  Babišem setkali. Občerstvení prý 
bude zdarma,” uvedly s odkazem na Baníka 
SeznamZprávy. Baníkův podnik Al Capone 
je na Masarykově náměstí. A právě tam měl 
v plánu přijít v úterý Miloš Zeman a setkat se 
s občany, jak avizovala ČTK.

Proti plánované Babišově návštěvě se však 
podle informací Neovlivní.cz neoficiální ces-
tou ohradila jak náchodská radnice, tak pre-
zidentská kancelář. Setkání Miloše Zemana 
a Andrzeje Dudy se totiž řídí přísným pro-

tokolem, doprovázejí ho mimořádná bezpeč-
nostní opatření a je naprosto vyloučeno, aby 
se jej bez předchozího avíza účastnil nějaký 
řadový poslanec na  vlastní pěst. Byť bývalý 
premiér, který právě kandiduje na Hrad.

“V  Náchodě na  radnici vůbec nevěděli, 
že tam má Babiš namířeno. Dozvěděli se to 
od prezidentské kanceláře. Volal jim šéf pro-
tokolu, který se o Babišových plánech dozvě-
děl a ptal se v Náchodě, co to má znamenat,” 
uvedl zdroj obeznámený s  přípravou prezi-
dentského setkání. Starosta Náchoda Jan Bir-
ke potvrdil, že o žádné návštěvě Babiše město 
nikdo oficiálně neinformoval. Nic bližšího 
ale k  přípravě setkání prezidentů sdělovat 
nechtěl. “Řeknu jen to, že o  jeho návštěvě 
nevím. Navíc to nepřipadá v úvahu, jde o vr-
cholné setkání prezidentů a  nikoli nějakou 
kampaň,” řekl Neovlivní.cz Birke. Rovněž 
prezidentská kancelář náchodské radnici po-
dle informací redakce jasně sdělila, že Babi-
šova účast na setkání prezidentů není vítaná. 
“Kruliš jasně řekl, že Miloš Zeman bude pěk-
ně naštvaný, jestli se tam Babiš objeví. Tvrdil, 
že to upekli za jeho zády. A upozorňoval, že 
to může skončit diplomatickým skandálem,” 
dodal již citovaný zdroj.

Nakonec Ferdinand Baník pod tlakem ná-
chodské radnice akci zrušil.“Ferda dostal jas-
nou informaci, že na  to může zapomenout. 
Když se dozvěděl, že to nepřipadá v úvahu, 
vzdal to. Oznámil nám pak, že volal Tünde 
Bartha a zrušil to,” dodal další přímý účast-
ník příprav prezidentského setkání. Zdroj: 
Neovlivní.cz

Vážený pane starosto, sleduju vše, co 
se Náchoda týká, jsem rodačka, a Ná-
chod miluju. Jezdím za přáteli do Ná-
choda stále. Do  Bělovse jsem jezdila 
nabírat kyselku  jako malá, na  žebři-
ňáčku, s dědou, který jako vy byl také 
jeden čas starostou Náchoda (Alois 
Martinek). Ale to už je dávno, to bylo, 
než ho komunisti z radnice vylifrovali. 
Na Idě jsem vyrostla a jsem tomu moc 
ráda, že se lázně Běloves obnoví, za to 
vám moc děkuju.  Náchodský kopec 
je pro vás vyznamenáním,  nádhera!!! 

Klobouk dolů!  Ale krásný  Běloves by 
měl mít takovou OBLUDU? Kaplické-
ho odmítli v Praze i na Konopišti, a já 
se vůbec nedivím!

Sice jste jako starosta bourák, ale 
toto snad nedovolíte. Pane starosto, 

jsem architekta a  takovou ohyzdnou 
budovu, jako rodilá Náchoďačka, bych 
opravdu nerozdýchala. Rozmyslete to 
ještě, byla by to hrůza. Po tak nádher-
né práci ohledně zámeckého kopce se 
přeci tak neznemožníte? V  Náchodě 
by měly vyrůst krásné lázně s prome-
nádou a  léčivým pramenem kyselky 
Ida, a  ne tento BLÁB. Byl by to teda 
hnus!!! A doufám, že si to Náchoďáci 
nenechají líbit!!!  Srdečně vás zdravím 
a držím Náchodu palce, zvelebil jste ho 
náramně.    Zdena Domáňová Arisová

Obluda v běloveských lázních?

Firma HPP spol. s.r.o. RYCHNOVEK

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Vaše každodenní činnost bude: 
Příjem a naskladnění zboží
Příprava zboží a každodenní rozvoz k zákazníkům podle určených tras
Fyzicky manipulovat se zbožím v prostorách skladu
Kontrola a inventarizace na skladě
l obor automechanik nebo praxe v oboru výhodou, není podmínkou, zaučíme Vás
l ŘP skupiny B
l samostatnost, komunikativnost,
l možnost navýšení mzdy dle dosažené kvalifikace
l práce ve stabilní společnosti

Zájemci pošlete 
prosím životopis 

na: prace@hpp.cz


