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Příští Echo vychází 31. března 2023

www.novinyecho.cz

15. března 1894 se v  Náchodě narodila  

Sláva Vorlová, rozená  Miroslava Johnová, pseu-

donym  Mira Kord, byla česká  hudební skladatel-

ka, která patří mezi nejoriginálnější české hudební 

skladatele 20. století.

NĚMČINA ANGLIČTINA výuka
překlady

tlumočení
Tel. 603 440 969 (NJ)
Tel. 774 374 784 (AJ)

Březen se SamsungemBřezen se Samsungem

Akce platí do 31.3.2023 nebo do vyprodání zásob. 

Samsung S22Ultra 256GB

Samsung Galaxy A33 5G 128GB  

26.999,- Kč
7.999,- Kč
5.399,- KčSamsung Galaxy A13 5G 128GB  

Jsme lokální energetický poradce, který si zakládá na dlouholeté  
spolupráci se zákazníky. Poskytujeme domácnostem, firmám i veřej-
ným subjektům poradenství v energetice, srovnání cen a podmínek 
na trhu, pomoc s vyvázáním z nevýhodných či podvodných smluv, 
výkup elektřiny z FVE..

Trápí Vás vysoká cena za  energie? Končí Vám smlouva  
u  dodavatele? Přemýšlíte nad instalací tepelného čerpadla  
či fotovoltaiky?
Energetické centrum 
Komenského 103,
Nové Město nad Metují. 
tel: 605 558 665
e-mail: info@e-ap.cz
Jsme tu pro Vás. 

vysoká cena elektřiny a plynu?

NOVÉ V PRODEJIAperol Spritz 
     přímo ze sudu, který obsahuje již namíchaný a sycený vinný nápoj Spritzone, 
     přidáte pár kostek ledu, plátek pomeranče a váš aperitiv spritz je připraven.

Frizzante Garganega GLERA 
Perlivé sudové víno polosuché z Vinařství Vinicola Serena - Itálie

VINOTÉKA
Jarmila 

Zemánková
Tyršova 65

Náchod
 

Pralinky od Janka

EKO spol. s.r.o., T. G. Masaryka 295

LAKUJEME VYPALOVANÝMI
PLASTY

KOVOVÉ DÍLCE DO VELIKOSTI:
2600x1800x2000 celková výška

tel.: 491 452 841, www.lakovna-eko.cz

CORPTEC
CORPTEC a. s. 

Bohuslavice 389, 549 06 Bohuslavice 
www.corptec.cz 

(+420) 608 183 817 
obchod@corptec.cz ZEMNÍ PRÁCE 

VÝSTAVBA SÍTÍ 

TRASOVÁNÍ A REVIZE SÍTÍ 

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA 

ZEMNÍ PROTLAKY 

akční nabídka pivovaru

13.3. - 25.3. 2023
nebo do vyprodání zásob. 
Akce platí v prodejně
pivovaru a na Distribuci
Vysokov.

máte už naši věrnostní kartu?
www.iloveprimator.cz

AKCE

12,90

S KARTOU

12,26

AKCE
17,9017,90

S KARTOU

17,01

zateplovaní
Rodinných domů

vyřízení dotace
zelená úspoRám

nachodokna@tanax.eu
 www.tanax.eu

plastová okna
a dveře

tanax tel. 777 116 547
        774 930 346

slevy na okna
až 50%

Skupina
Country pohoda, 

působící při ZUŠ Náchod 
pod vedením Pavla Maliny, 

hledá
baskytaristu, 

ideálně 60+,
podmínkou je hra z not.

Kontakt: 777 212 544

KURZY DOBRÁ PAMĚŤ
základní kurz paměťových technik učení

Termín: 15. a 16. dubna 2023
Podrobnosti na webu: https://kurzy-dobra-pamet.estranky.cz

Přihlášky: lada.petrankova@gatenachod.cz nebo 603440969 (do 14. hod. nebo SMS)
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VPOMÍNKA
Dne 21. března 2023 uplynou 2 smutné roky,

kdy nás navždy opustil náš bratr,
strýc a prastrýc 

pan Lubomír Lemera.
S láskou stále vzpomínají sestry

Zdeňka a Jiřina a bratr Vladimír s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 19.3.2023 uplyne 10 smutných let,
kdy nás po dlouhé těžké nemoci opustil

Břetislav Prouza z Náchoda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi.

Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami

Ing. Jitka Slezáková již devátým voleb-
ním obdobím (od 6. prosince 1990) stojí 
v čele obce Jasenná na Jaroměřsku. Jako 
jedna z mála v kraji i v celé ČR starostuje 
nepřetržitě již 33. rokem. Pochází z rodi-
ny, kde její děd Josef Souček byl legionář 
vězněný za nacistů v Malé pevnosti Tere-
zín a byl rovněž úspěšným starostou v Ja-
senné v letech 1932-1941.  Jubilantka Jitka 
rozená Součková se narodila před šedesáti 
lety v první jarní den družstevním rolní-
kům, paní Libuši a Ladislavu Součkovým 
z Jasenné. Úspěšně vystudovala čtyřletou 
Střední ekonomickou školu v  Náchodě. 
Po maturitě pokračovala ve studiu Vysoké 
školy ekonomické v Praze na Fakultě eko-
nomiky průmyslu. Potom pracovala jako 
plánovačka v n. p. Elton v Novém Městě 
nad Metují. Po listopadu 1989 stála u ko-
lébky nově ustaveného Občanského fóra 
v Jasenné a brzy se zapojila do veřejného 
života v obci. Záhy byla navržena na kan-
didátku pro volby do  obecního zastupi-
telstva, v  nichž od  listopadu 1990 a  pak 
i v dalších letech vítězí, což je dokladem, 
jaké vážnosti a autoritě se její dlouholetá, 
obětavá a příkladná práce pro spoluobča-
ny těší. 

Za jejího působení se podařilo výraz-
ně zlepšit životní prostředí a  rozmno-
žit obecní majetek. Velmi se zasloužila 
o zbudování veřejného vodovodu (1992-
1994) a  vodojemu (1998), o  nákup bu-
dov a jejich vzornou údržbu a moderni-
zaci (nákupní středisko, kulturní dům, 
Restaurace Na  Křižovatce s  velkým sá-
lem a  obchodem), o  výstavbu nového 
obecního úřadu, pošty, knihovny (2004), 
obecních bytů, novostavby šaten pro 
sportovce a sociálního zařízení u sokol-
ského hřiště (2009), zajistila zpevnění 
a  vyasfaltování většiny místních komu-
nikací a  prosadila opravu státní silnice 
v obci, zajistila převod obřadní síně s ko-
lumbáriem a  zakoupení fary s  pozem-
ky. Podílela se na zajištění financí a or-
ganizačně zajišťovala generální opravu 
kostela sv. Jiří v  roce 2009. Zajišťovala 
rekonstrukci a rozšíření hasičské zbojni-
ce v roce 2010. Velkou péči věnuje škol-
ním budovám mateřské a základní školy. 
Z dotací z Evropské unie pořídila v roce 
2015 zateplení mateřské školy včetně 
nového zdroje vytápění a  nákup mo-
derní nové multikáry pro údržbu obce. 
Největší akcí bylo zbudování oddílné 
splaškové kanalizace (2014-2015) a  za-
jištění částečného financování kanali-
začních přípojek občanům.  Uplatnila se 
též ve vlastivědné literatuře a publicistice 
jako autorka literatury faktu, lektorka 
i redaktorka. 

Mimořádně úspěšná dlouholetá prá-
ce starostky obce Jasenná neunikla též 
pozornosti celostátních i  krajských po-
litiků, kteří ji veřejně a morálně ocenili. 
Zaslouženě v roce 2018 udělili Pamětní 
list Senátu Parlamentu České republiky 
- „Serve et fidelis civitatis (Věrně slou-
žím obci)“. Vloni jí byla udělena Medai-
le hejtmana Královéhradeckého kraje 
“za  dlouholetou a  obětavou práci pro 
rozvoj obce Jasenná“. 

PhDr. Jiří UHLÍŘ
(redakčně kráceno)

Úspěšná a dlouho-
letá starostka slaví 
životní jubileum

VZPOMÍNKA
Dne 31.3.2023 uplyne rok, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka

paní JIŘINA VÁCHALOVÁ ze Šonova
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte na ni s námi.

syn Jiří, dcera Jana s rodinou

VZPOMÍNÁME
Se zármutkem v srdci vzpomínáme 

na pana Jana Cohornu 
z Nového Města nad Metují.

Dne 24. března 2023 uplyne 38 let od jeho smrti.

Děti s rodinami, vnoučata

VZPOMÍNKA
Dne 18.3.2023 uplynulo smutných 20 let, 

kdy nás navždy opustila naše drahá 
maminka a manželka, 

paní Hana Matěnová 
z Police nad Metují.

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

a synové s rodinami

VZPOMÍNÁME
Nejsi tu s námi,

přesto v našich srdcích zůstáváš…

Dne 27. 3. 2023 uplyne pět smutných let,
kdy nás opustila 

paní Zdeňka Medlednová,
učitelka z Náchoda.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.
Marcela, Markéta, Míša

VZPOMÍNKA
Dne 29. 3. 2023 uplyne jeden smutný rok od  úmrtí 

naší drahé manželky, maminky a babičky

Aleny Dostálové
z Vysokova.

Stále vzpomínají manžel Radek,
dcera Lenka s rodinou a syn Radek s rodinou

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Světlý, čistý byt v OV ve  2.NP cihlového  domu  
v klidném centru města - ulice Na Hamrech. 
Udržovaný zateplený bytový dům nabízí 
klidné, příjemné bydlení v blízkosti parku. Dis-
pozice: chodba, dětský pokoj, obývací pokoj 
a ložnice. Z předsíně vstup do kuchyně, na  wc 
a do koupelny s vanou.  Plocha bytu je 70 m2.

Pozemek  k výstavbě rodinných domů v Hradci Králové –Předměřice n.L .........................6 550 000,- Kč
Byt 3+1 v Novém Městě nad Metují v bytovém domě po rekonstrukci .............................3 600 000,- Kč
DB 2+1 s odděleným spaním v ulici Nad Stadionem v Novém Město n/M ........................2 890 000,- Kč
Pozemek s jihozápadní orientací k výstavbě v obci Merklovice ........................................2 390 000,- Kč
DB 3+1 ve zděném bytovém domě v Náchodě ulice Raisova ............................................2 690 000,- Kč

Cena: 2 490 000,- Kč

Máte zájem o roznášku letáků a novin v Polici nad Metují?
Pošlete SMS nebo zavolejte na tel. 602 103 775

VZPOMÍNKA 
Z očí jsi odešla, ale v našich srdcích zůstáváš stále.

Dne 13.3 2023 uplynul 1 smutný rok,
kdy nás navždy opustila

paní Jiřina Cohornová
z Nového Města nad Metují.

S láskou vzpomíná rodina a partner Ivan

VZPOMÍNÁME
Cokoliv jsme na tobě milovali a čemukoliv jsme se obdivovali,

trvá a potrvá v očích všech a ve věčnosti časů. (Tacitus)

Dne 23. března 2023 je to již 15 let, 
kdy již není s námi náš milovaný

a jedinečný tatínek a dědeček pan

Jan Holzbecher
Kdo jste ho znali a poznali jeho dobrotu,
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Dcera Ilona Holzbecher Samková s manželem Zdeňkem
Vnoučata Lukáš, Denisa s manželem Janem a Vojtěch

Pravnoučata Žofinka a Jeníček

Dne 18. března 2023 uplynulo 12 let, kdy v tichosti odešla 
tatínkova sestra a naše nezapomenutelná teta paní 

Máňa Hornychová
Vzpomeňte s námi na ženu starostlivou

a obdařenou radostí ze života.
Neteř Ilona Holzbecher Samková s rodinou

a neteře Milena a Věra s rodinami

VZPOMÍNKA
20. 3. 2021 odešla úžasná žena

Zdeňka Pumrová. 
Dávala nám krásu, energii a především lásku. 

Nikdy nezapomeneme na ty krásné oči, úsměv.

S láskou Pumrovi

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 13.3.2023 by oslavil 90. výročí narození 

pan Jiří Řebíček.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínají dcery
Jiřina a Sylva s rodinami

 

Dne 15. 3. 2023 uplynulo 10 let od úmrtí
naší milované maminky

paní Soni Bubeníčkové
z Náchoda.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná syn Luboš s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA
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Průmstav Náchod s.r.o. přijme profesi:
l rozpočtář, přípravář

   

na pracoviště v Náchodě
znalost systému KROS výhodou
příležitost i pro absolventy SPŠ stavební

Nabízíme:
l 5 týdnů dovolené
l pracovní poměr

na dobu neurčitou
l odměny při pracovních

a životních jubileích
l stravné
l jednosměnný provoz

Nástup možný ihned.

Další informace
na tel. 491 433 286

www.prumstavnachod.cz       

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!

MZDOVÁ/Ý - FINANČNÍ ÚČETNÍ
NÁPLŇ PRÁCE: 
• Zpracování mzdové a personální agendy pro cca 60 zaměstnanců 
• Vedení firemní pokladny
• Zpracování bankovních výpisů 
• Správa plateb přes internetové bankovnictví 

POŽADUJEME: 
• Znalost mzdové a personální problematiky
• Min. SŠ vzdělání

NABÍZÍME: 
• Hlavní pracovní poměr, možnost zkráceného úvazku
• Místo výkonu práce Česká Skalice
• Práci v dynamickém prostředí úspěšné výrobní firmy
• Přátelský kolektiv
• Neformální a velmi přátelskou firemní kulturu
• Stravenkový paušál 
• Zajímavý benefitní program s řadou výhod

Strukturovaný životopis zasílejte na: 
miroslava.hofmanova@dedra.cz do 26.3.2023.
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BAZÉNY
www.bazenymachov.cz

plastové • nerezové • keramické • fóliové

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ
KOUPACÍ SUDY
PLASTOVÉ NÁDRŽE
PLASTOVÉ SKLEPY
SHOZY PRÁDLA

NĚMČINA – PŘEKLADY
běžné, odborné, soudní

(kulaté razítko)
(rodné listy, řidičské průkazy,

posudky, smlouvy, atd.)
pro firmy i jednotlivce

Tel. 603 440 969, e-mail:
lada.petrankova@gatenachod.cz

 

Jarní 

Český zahrádkářský svaz 
Machov

Vás srdečně zve na

24. - 25. 3. 2023

výstavu
"U Lidmanů" v Machovské Lhotě

Výstava je otevřená:
Pátek:                            
 Sobota:                          

Vstupné dobrovolné.
 

Přijďte nasát jarní atmosféru

10 - 19:00 hod.
 

10 - 19:00 hod.
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Na svatého Valentýna, 14. února, 
lidé myslí na své milované a často je 
obdarují malou pozorností. Jedná 
se totiž o tradiční svátek zamilova-
ných. Poněkud netradičně k němu 
letos přistoupili studenti náchod-
ského gymnázia, kteří se rozhodli, 

že tento den nebudou obdarovávat 
pouze své milované, ale pomohou 
i lidem, kteří pomoc potřebují.

Uspořádali proto Valentýnskou 
sbírku, která probíhala zejména 
ve vestibulu gymnázia a třídě 8.W. 
Zde si studenti, učitelé a  ostatní 

návštěvníci mohli zakoupit něja-
kou dobrotu, kterou studenti sami 
připravili či valentýnské přání-tzv. 
Valentýnku, kterou vyrobili klienti 
Stacionáře NONA. Valentýnku pak 
mohli adresovat své lásce či člově-
ku, který je jim milý, např. kama-
rádce, mamince, dědečkovi nebo 
někomu úplně jinému. Protože 
se Valentýnka posílá anonymně, 
o  správné předání dotyčné osobě 
se postarali pořádající studenti.

Doufáme, že doporučená Va-
lentýnka udělala radost, neboť vý-
těžek z  jejího prodeje, stejně tak 
i z prodeje občerstvení byl předán 
dennímu stacionáři NONA z  No-
vého Města nad Metují. Jedná se 
o  neziskovou organizaci, která 
poskytuje pomoc lidem s  mentál-
ním postižením, např. s poruchou 
autistického spektra či kombinova-
nými vadami. Vybraná částka byla 
14  964,-Kč, což je neuvěřitelné. 
Tyto peníze budou sloužit k zakou-
pení pomůcek našim klientům.

Chtěla bych jménem klientů 
a  zaměstnanců NONY poděkovat 
studentům gymnázia, kteří tuto 
akci uspořádali, vedení školy a uči-
telům za  jejich podporu a  všem, 
kteří si zakoupili Valentýnku či ob-
čerstvení a tím nás podpořili.  

Mgr.  Markéta Hanušová-ředi-
telka společnosti NONA 92, o.p.s.

Žáci Jiráskova gymnázia v Náchodě pomáhají

Zdá se, že město se začíná probouzet 
ze svého udušeného života minulých 
let. V různých pracovních skupinách se 
na radnici připravuje široká škála aktivit 
dotýkajících se nejenom kultury, sportu, 
životního prostředí, bydlení, blízkých 
investic, ale i  rozvoje města v  daleké 
budoucnosti.  To vše nejlépe s  maxi-
málním využití dotací. Není to lehké.  
V šuplíku nejsou připraveny téměř žád-
né použitelné projekty.  Územní a regu-
lační plány sloužily spíše než pro rozvoj 
pro blokaci výstavby.  Tok financí a pra-
vomocí je přitom roztříštěn do mnoha 
subjektů.  Příkladem budiž kultura. O tu 
se stará Městské informační centrum, 
Městské muzeum, Městská knihovna 
nebo Městský klub s Kinem 70. Každý 
má svého ředitele a svůj aparát.  Asi mi 
dají čtenáři za  pravdu, že trochu moc 
na devítitisícové město. Možná by místo 
několika ředitelů byl lepší jeden skuteč-
ný šéf kultury, který by i ve  spolupráci 
se soukromými firmami celoměstskou 
kulturu vedl. 

Naše město má krásné a ojedinělé ná-
městí, které je přímo stvořené pro růz-
norodé kulturní představení využívající 
atraktivitu náměstí. Plánované akce 
Brány města dokořán, Dny evropské-
ho dědictví, Svatováclavské trhy nebo 
Vinobraní jsou toho důkazem. Poté, 
co ožije historické centrum ještě letní 
Novoměstskou poutí plnou života s jar-

markem i dětskými atrakcemi a advent-
ními trhy s  romantickou předvánoční 
atmosférou, stane se naše náměstí kul-
turním centrem nadmístního významu. 

Krásné je nejenom náměstí, ale i jeho 
okolí v údolí Metuje. Byl by hřích to ne-
využít k posílení významu města. Žádné 
v okolí tuto devízu nemá. Zde se přímo 
nabízí a  dostane od  zastupitelů VIZE 
22 plnou podporu letní areál Metuje 
na Hradčanech.  Koupaliště a sportovní 

aktivity spolu s podiem a zázemím pro 
alternativní kulturní akce obohatí spo-
lečenský život obyvatel města i jeho ná-
vštěvníků. O pozitivních ekonomických 
dopadech nemluvě. Pevně doufám, že 
se podaří přesvědčit celou městskou po-
litickou reprezentaci k  přípravě stavby 
a postupné realizaci. Negace oživení ná-
městí a jeho okolí by znamenala politiku 
zachovávání udušeného života města.  

Václav Zilvar, zastupitel VIZE 22

q Náměstí v Novém Městě a přilehlé údolí řeky Metuje je unikátní. Není těžké si 
zde přestavit staročeské jarmarky, romantickou plovárnu nebo i přírodní kulturní 
stánek.

Novoměstské příběhy - Devíza, kterou ostatní nemají

BK BIZONI NÁCHOD
Pavel Prouza
basket.nachod@seznam.cz  |  +420 608 667 732
www.basketnachod.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
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POZOR VELKÁ AKCE

100% úroků zpět a slosování 

o hodnotné ceny za 200 tisíc !!!

Ve dnech 4. - 5. 3. 2023 bylo uspořádá-
no v Atletické hale v Ostravě Mistrovství 
ČR staršího žactva ročníku 2008-2009 
popřípadě 2010. Z  tréninkové skupiny 
Jiřího Vondřejce z  Náchoda byla vybrá-
na technickým delegátem ČAS Denisa 
Hrnčířová (na  fotografii s  trenéry a  ro-
diči) pro běh na  3000 m. Pro Denisu to 
byl neskutečný závod i zážitek. Svým vel-
kým osobním rekordem celkově skončila 
na  vynikajícím 7. místě časem 11:29,11 
min z celkem 18 nejlepších děvčat z ČR.

Poděkování

Velké poděkování za úžasné, vstřícné 
a profesionální jednání a za skvělý vůz 
patří panu Břetislavu Leskovi z  Auto-
-Branky.

Moc děkují manželé Jiráskovi  
z Nového Města nad Metují. 
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*Muž 46 let, 1,83 m vysoký, sportovní postava, 
pohodář, zajištěný s vlastním bytem, hledá ženu 
od 30 – 45 let. Zájmy sport, turistika, kolo. Okres 
Náchod. Tel. 773 524 380
*Vdovec 76/170, nekuřák, rád pozná ženu do 
73 roků se zájmy o hudbu, tanec, toulky po naší 
vlasti a vše hezké, co spolu v nadcházejícím jaru 
můžeme prožít. Tel. 733 517 291

*Pronajmu byt 1+1 v České Skalici ve 2. podlaží 
od 1.4.2023. Tel. 777 225 360
*Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 v Nácho-
dě – Starém Městě v osobním vlastnictví. Je volný 
od 1.4.2023. Kauce nutná. tel. 776 666 131
*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Náchodě, 
Pražská ul., volný od 1.4.2023. Nájem 8 500,- vč. 
energií. Kauce 10 000,- Kč. Tel. 724 078 566
*Pronajmu byt 1+1 v Hronově. Tel. 608 110 041.
*Pronajmu dlouh. slunný byt 1+kk s  balko-
nem(40 m2) v 1.NP byt. domu v Dolní Radecho-
vé. Nájemné 5.000,-Kč + 4000,-, zál. voda, plyn, 
internet +elektřina, kauce, park. u domu, kolna, 
tel. 608 90 30 50.
*Koupíme byt v Náchodě (ne v odlehlé místní 
části) 3+1 (alespoň 75 m2), pokud možno příze-
mí či 1. patro, volný, bez nájemníka, i v původním 
stavu. Balkon nebo lodžie vítány. Tel. 603 523 269.
*Pronájem bytu 3+1 /74m2/ v zatepleném 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
*Pronajmu dlouhodobě byt 2+kk, 46m2, 1.NP, 
v domě v Náchodě poblíž centra. Náj.+zál. 11.000 
Kč +kauce Kč, tel.: 608903050
*Pronajmu modernizovaný byt 1+1 (39,72 m2), 
3. patro v cihlovém domě na pěší zóně v Nácho-
dě. Pronájem na dobu určitou, cena nájemného 
s fixací na 24 měsíců za čisté nájemné 10.000,- Kč. 
Výše jistiny 30.000,- Kč. Jen nekuřáci a dospělé 
osoby. Tel.: 605263305
*Pronajmu částečně zařízený byt 2 + kk v Čer-
veném Kostelci, blízko centra. Byt se nachází 
v přízemí zatepleného, zrekonstruovaného domu 
s venkovním dvorem, kolovnou a pergolou. Ná-
jem je 7.200,- Kč a kauce je 2 měsíční nájmy. Mo-
bil: 777 595 888.
*Pronajmu menší garsoniéru v Hronově vhod-
nou pro 2 dospělé osoby. Tel. 608 667 730
*Prodám družstevní byt 3+1 s balkonem v 
klidné části Hronova. Cena 2500000 Kč. Tel. 
777180878
*Nabízím krátkodobý podnájem bytu 2+1 
v Červeném Kostelci. Tel 723 809 289

*Prodám byt v Polici nad Metují, přízemní 2+1 
s balkonem + sklep, po kompletní rekonstrukci. 
Cena 2.225.000 Kč. Tel.731 741 586
*Prodám byt 2+1 Police nad Met. 1 700 000,-
Kč. Osobní vlastnictví. Dva sklepy. RK nevolat. 
Mob.605094011 https://www.sreality.cz/detail/
prodej/byt/2+1/police-nad-metuji-police-nad-
-metuji-soukenicka/3167331404
*Pronajmu byt 1+1 v Náchodě na Plhově. Povin-
ná kauce. Tel. 608 869 885
*Prodám družstevní byt 3+1 před rekonstrukcí 
v ul. Pražská v Náchodě. Tel. 723 258 603
*Pronajmu byt 2+kk v rodin. domě v Náchodě, 
blízko centra. Volný od dubna, cena nájmu včetně 
energií cca 14000,-. Ideálně pro dva dospělé. Pro-
sím jen slušní zájemci. Telefon 775141226

*Pronajmu suchou garáž, možno s regály, 24m 
s elektřinou, v Náchodě ul.Krásnohorská. Cena 
1200,- Volná od dubna. 608888141.
*Hledám nebytový prostor, místnost o velikosti 
do 10 m² k osobním účelům. Pouze lokalita Hro-
nov! Cena max. do 3 tis. Kč za měsíc. Předem dě-
kuji za nabídky! Tel. 774969622

*Koupím les i s pozemkem. Může být malá vý-
měra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem. Pla-
tím ihned a hotově. Tel.: 773585290
*Koupím dům nebo chalupu v Bohuslavicích 
nad Metují. Děkuji za nabídku. Tel.605 942 729

*Prodám kombinovanou pračku se sušičkou Si-
emens, 12 let stará, pořizovací cena 25 000, nyní 
za 3 000. Kontakt 603 497 079 
*Prodám pánské vysoké boty s koženou podráž-
kou č. 43, cena 500 Kč.  Topný žebřík 60 cm šířka 

x 132 výška, cena 500 Kč. Tel. 774 59 59 81
*Prodám vysavač VAX 200 na vysávání a praní 
koberců, pletací stroj DOPLETA jednolůžkový, 
topný ventilátor, masážní podložku s  5 masáž-
ními programy, vše málo používané. Ruční pilku 
na stříhání látky a různou látku na šití (i knoflíky, 
zipy atd.) Ceny dohodou. Tel. 728 623 514
*Prodám pšenici 750 Kč/q, našrotování 50 Kč/q, 
pytle výměnou nebo 15 Kč. Prodej dřeva, tvrdé, 
suché, štípané, 0,78 m3 sypané za 1.000 Kč. Ko-
courek. Slavětín. Tel. 732 381 524

*Koupím do sbírky staré pivní láhve a sklenice. 
Sbírku i jednotl. kusy, tel: 732 170 454
*Koupím dřevo na stojato a (uklidím les), pří-
padně pozemek v okolí Náchoda. Tel. 734 332 106
* Železnice, autobusy - jízdní řády, knihy a vše, 
co se týká této oblasti dopravy. Tel.č. 722 907 
510
*Koupím staré jízdní řády ČSD a ČSAD, želez-
ničářské uniformy a jakékoliv věci týkající se že-
leznice. Tel. 603 549 451
*Koupím mince, bankovky, šperky, hodinky, ob-
razy, 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 pří-
slušenství - objektivy, staré fotografie, reklam-
ní fotografické 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 ho-
dinky PRIM - pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, 
strojky a další díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 
559 451
*Koupím staré filmové plakáty a jiné. TEL.: 722 
907 510
*Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o 
Vánocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i ce-
lou pozůstalost. TEL.:722 907 510 
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyzna-
menání, mince a bankovky, pohlednice a znám-
ky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i poškozené 
věci, veškeré hračky KDN aj., různé vláčky 
MERKUR aj., starožitný a chromovaný ná-
bytek a jiné zajímavosti do r. 1975, hodiny, 
hodinky, hudební nástroje, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopisy, plaká-
ty, voj. výzbroj a výstroj, veterány atd. TEL.: 
608 811 683
*Koupím Vaši celou sbírku (pozůstalost) 
mincí, bankovek, plakátů, pohlednic, knih, 
časopisů, obrazů, skla, porcelánu, hraček, 
vláčků, autíček, angličáků, hodin, hodinek, 
LP desek, CD a všeho možného, i na náhrad-
ní díly. TEL.: 777 579 920

*Digitalizace všech analogových nosičů 
a převod na Flash – Data disk, kazety VHS, 
SVHS, DV, Hi8, 8mm a 16mm filmy, ne-
gativy, negativy na skle, fotky, diapositivy i 
s  rámečky, magnetofonových pásků a gra-
mofonových desek. Střih vašich videí včetně 
ozvučení a titulků. Filmování - reklamní vi-
deo, K4, letecké foto a video. Tel. 606 629 767

*VYŠETŘOVÁNÍ PARANORMÁLNÍCH 
JEVŮ: Řešení paranormálních (anomálních) ak-
tivit v domech či bytech. Vyhledání geopatogen-
ních zón. J.Malý, tel.774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, půd včet-
ně odvozu odpadů. Slušné jednání. Cena doho-
dou. Tel. 603 549 451
*Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz 
knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky 20-30 tis. Kč. Tel. 
777 803 359

* OSOBNÍ SKLAD. Máte doma málo místa, 
stěhujete se, potřebujete uložit sezónní vy-
bavení nebo jste živnostník, který potřebuje 
někde uložit vybavení a materiál? Nabízíme 
samoobslužné osobní sklady různých veli-
kostí k pronajmutí krátkodobě i dlouhodo-
bě v Dolní Radechové. Prostory k dispozici 
24/7. Cena od 500 Kč/měsíc. REZERVACE 
A INFO malyskladnachod@seznam.cz tel. 
728 826 486

*Prodám Citroen C8 2,0HDI, rok výroby 2006, 
najeto 246 tis. km, STK do VI/2024. Nové rozvo-
dy, nová baterie, 4 zimní pneu. Zachovalý stav. 
Cena 78.000,- Kč. V případě zájmu volejte po-pá 
od 18-20 hod. na tel. 606623488. 
*Prodám vlek 150 x 125 cm na 13 kolech, TK do 
roku 2025. Cena dohodou. Tel. 728 623 514
*Prodám Hyundai i10, r. v. 2018, al. kola letní 
pneu, 4.800 km najeto, úsporná, 200.000 s DPH. 
Tel. 732 381 524

BYTY
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NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

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

R
O
Z
V
O
Z

O

B

Ě

D

Ů

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!

NEBYTOVÉ PROSTORY

Do našeho týmu 

přijmeme 
novou kolegyni 

na úklid
kanceláří.

Po-Pá 3 - 4 hodiny denně
- spolehlivost, ochota

- hezké pracovní prostředí

Tel. 777 655 975

Spolehlivý autoservis od roku 1994

Nabízíme práci na pozice:

Tel.: 603 522 197, kabrt@lkauto.cz

Technik stanice měření emisí
Požadujeme: vyučení v oboru např. automechanik

Náplň práce: měření emisí. Plat od 25 000 Kč.

Automechanik
Požadujeme:  pečlivost a spolehlivost. 

Vhodné pro absolventy.
Náplň práce: běžný servis. Plat od 30 000 Kč.

SEZNÁMENÍ

RŮZNÉ

Obecné předpoklady dle § 4, zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
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

Požadujeme
l vyšší odborné vzdělání získané v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, 

sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní 
a sociální činnost, nebo

l vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studij-
ním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, 
sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního 
předpisu (dle § 110, zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění)

l praxe v agendě sociální práce – depistáž výhodou
l řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
l znalost práce na PC
l komunikativnost, vstřícný přístup k občanům
l ZOZ v sociálních službách výhodou

Nabízíme
l pracovní poměr na dobu určitou (do 31. 10. 2025)
l pracovní poměr na zkrácený pracovní úvazek 20 hod týdně
l nástup do pracovního poměru od 1. 4. 2023 nebo dohodou
l platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (11. 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
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 je uveden na webových stránkách města Náchoda 
http://www.mestonachod.cz/urad/ochrana-osobnich-udaju. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

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
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 24.03.2023 na adresu:  Městský úřad Ná-
chod, k rukám tajemnice Mgr. Hany Mílové, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod. Obálku označte  
„Výběrové řízení – odborný sociální pracovník - neotvírat“.

Město Náchod
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení funkce         

Bližší informace podá Bc. Pavel Schuma, vedoucí odboru sociálních věcí,
tel. 491 405 437 nebo 736613419.

odborného sociálního pracovníka / odborné sociální 
pracovnice, s místem výkonu práce v Náchodě.

KAVALIERGLASS a.s.KAVALIERGLASS a.s.
provozovna Police nad Metují

17. listopadu 226, 549 54 Police nad Metují

přijmeme zaměstnance na pracovní pozici:

OBRÁBĚČ KOVŮOBRÁBĚČ KOVŮ
do jednosměnného případně dvousměnného provozu

požadujeme:
l vzdělání vyučen v oboru, vhodné i pro absolventy
l nástup možný ihned

nabízíme:
l stabilní, dlouhodobé zaměstnání 
l 5 týdnů dovolené
l příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
l příspěvek na obědy
l další zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy

Vaše životopisy zasílejte
na e-mail: marie.spackova@kavalier.cz

AUTO - MOTO

Nabízíme 
* malování bytů, chodeb, 

kanceláří atp.
* pokládka podlah
* renovace oken a dveří
* kompletní renovace bytů
* sestěhovaní
* vyklízení bytů, objektů, 

domů

vše vyklidíme včetně pozůstalosti, 
o vše se postaráme a také odvezeme 
a další práce – zavolejte!

Tel. 602 108 395



ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           Tel. 602 103 775

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

L
U
C
K
A

F
o

to
: M

ar
ek

 D
vo

rs
ký

m
d

v4
7@

se
zn

am
.c

z
in

st
ag

ra
m

: m
ar

ek
_d

vo
rs

ky
_f

o
to

g
ra

f

Čas od  času mám možnost sezná-
mit nejenom s prostředím, ale zejména 
fungováním Senátu studenty různých 
škol. Při těchto příležitostech si vždy 
znovu uvědomuji, jak moc důležité je, 
abychom už i děti a dospívající mladé 
lidi seznamovali se systémem a nezbyt-
ností jeho dodržování při řízení demo-
kratického státu. Protože zanedlouho 
to bude právě tato nová generace, která 
bude mít ve  svých rukou směřování 
a  spravování všeho, co v  souvislosti 
s  věcmi veřejnými ovlivňuje naše ži-
voty. 

Myslím, že je třeba je i v rámci obec-
ného rozhledu učit umění věcné a kul-

tivované diskuse, naslouchání si navzá-
jem a prosazování zájmů prospěšných 
většině, osobní odpovědnosti za  svá 
rozhodnutí i přijetí kompromisů, jsou-
-li v zájmu vyššího cíle, a v neposlední 
řadě také znalosti o  tom, jaké složky 
státní systém zahrnuje, co je úkolem 
každé z  nich, a  jak mají fungovat na-
vzájem.

A proto se i při takových příležitos-
tech, jako jsou návštěvy studentů v Se-
nátu Parlamentu ČR, vždy snažím, aby 
si studenti z návštěvy odnesli něco více, 
než jenom kulturní vjem z  historic-
kých prostor a encyklopedické shrnutí 
o jeho historii, počtu senátorů, zasedá-

ní apod. Snažím se jim přiblížit právě 
systém fungování státu včetně úlohy 
Senátu jako jedné z  jeho zásadních 
složek a interaktivně je zapojit do mo-
delových situací ke konkrétním téma-
tům. Mohou si tak například vyzkoušet 
nejenom svoji pohotovost, schopnost 
nahlédnout na  téma z  několika úhlů, 
zaujmout svůj názor, ale umět jej třeba 
i  obhájit před plénem. Jsou nuceni se 
nad věcmi více zamýšlet, ptát se a hle-
dat odpovědi. 

Věřím, že tato praktická „lekce“ 
může mnohdy nahradit řadu hodin 
nad učebnicemi a  přinést informaci 
či zkušenost, která přetrvá. Nedávno 
jsem tak strávil příjemný čas se studen-
ty Střední zdravotnické školy v Nácho-
dě a moc mne potěšilo, s  jakým zápa-
lem se do této „hry“ zapojili, a jak živá 
diskuse s nimi byla. Za svou připrave-
nost a  aktivitu mají mé poděkování. 
Jejich přístup a reakce mi dávají naději, 
že se v budoucnu snad dočkáme ve ve-
řejném životě méně emotivního hašte-
ření a více konstruktivních debat, které 
povedou k prosperitě naší země.

Pokud by i  některá z  dalších střed-
ních škol v našem regionu měla zájem 
o  podobnou návštěvu Senátu a  mož-
nost vyzkoušet si například i  diskusi 
k mnou nachystanému návrhu zákona, 
je možné ji domluvit zde: cervicekm@
senat.cz.

Mgr. Martin Červíček,
brig. gen. v. v., hejtman a senátor

Jak funguje stát by měli vědět už studenti

Vanda je asi 5letá psí kráska. Z počátku 
bázlivá, pomalu se rozkoukává. Potřebu-
je jen čas. Na lidi je opatrná, ale hodná. 
Zájemci o  Vandu za  ní musí několikrát 
přijet a seznamovat se.  Je očkovaná, čipo-
vaná a kastrovaná. Městský útulek Brou-
mov, Jana Slováková, tel: 721 543 498

Hledají
nový domov

Spolek přátel malé kopané NSL Nové Město nad Metují, zve mužstva, která mají zájem hrát 31. ročník Novoměstské ligy 
v malé kopané, aby se přihlásila na e-mailové adrese: nsl.karel@email.cz 

Informace tel.: 608 760 902. Předpokládané zahájení ligy je 5. května 2023. Hrací den: každý pátek od 17 hod. na hřišti 
v Luštinci. Naším zájmem je rozšířit tuto ligu o další mužstva. Na našem hřišti se sportuje zdarma.

Páteční odpoledne 10. 3. podepsali starostové města Náchoda a polského města 
Polanica-Zdrój, Jan Birke a  Mateusz Jellin, dohodu o  vzájemné spolupráci, která 
stvrzuje nové partnerství obou měst. Navázání mezinárodní spolupráce a  part-
nerských vztahů je základem pro realizaci konkrétních projektů, ať už na poli kul-
tury nebo sportu, ale i  v  cestovním ruchu, lázeňství a  v  dalších oblastech. Proto 
hned po podpisu partnerské smlouvy pokračovali starostové pracovním jednáním 
za účasti organizátorů Food festivalu, jehož druhý ročník se v Náchodě uskuteční 
27. května 2023. Podobnou a velmi oblíbenou tradici realizují i  v Polanici-Zdrój 
každoročně v červenci. 

Smyslem spolupráce je nastartovat v  první řadě efektivní výměnu informací 
mezi oběma městy, aby obyvatelé měli konkrétní informace o pořádaných akcích 
a možnosti vyžití. Převážnou většinu turistů přijíždějících do Náchoda tvoří právě 
Poláci. V Polanici-Zdrój, která je rovněž lázeňským městem, hosté často hledají tipy 
na výlety během svého pobytu. Díky spolupráci informačních center se budou moci 
dovědět všichni lépe dovědět o tom, co nabízejí obě naše města.

„Velmi mě těší, že jsme dnes oficiálně podepsali se starostou Polanice partner-
skou smlouvu. Jsem si jist, že se nám společně otevírají nové možnosti česko-polské 
spolupráce, kterou již mnoho let budujeme s našimi partnerskými městy Klodzkem 
a Kudowou-Zdrój. Potenciál především v oblasti cestovního ruchu a lázeňství nám 
rozhodně nechybí, už nyní máme připravený společný projekt BALNEUM GLA-
CENSIS“, uvedl po podpisu smlouvy starosta Náchoda Jan Birke.

Partnerství měst Náchod a Polanica-Zdrój

ZO ČZS v České Skalici pořádala 
další ročník ochutnávky jablek ve své 
klubovně. Tentokrát se k hodnocení 
sešlo celkem jedenáct odrůd jablek. 30 
hodnotitelů hlasovalo v parametrech: 
vůně, konzistence dužniny, šťavnatost, 
chuť podle kyselosti, vzhled, chuť cel-
kem, slupka, odolnost proti chorobám. 
Hodnocení bylo anonymní a hodno-
titelé se název odrůdy dozvěděli až po 
přidělení a sečtení bodů. Na prvním 
místě se se stejným počtem bodů 
66 umístili odrůdy JONAPRINCE,  
ADMIRÁL a RUBÍN.              T. Böhm

Nejlepší odrůdy

Již třetí ročník dne pro rozvoj vztahu k technice, tzv. 4.0 DAY, byl připraven pro žáky 
7. ročníků základních škol z  Novoměstska a  Náchodska v  prostorách novoměstské 
střední průmyslové školy. I v letošním roce bylo cílem projektového dne přiblížit tech-
nický svět dětem a celkově podpořit rozvoj vztahu k technice. 

Den byl koncipován formou stanovišť, které zajišťovali učitelé z novoměstské střední 
a základních škol ve spolupráci s podnikatelskými subjekty, a to s firmami ATAS elek-
tromotory Náchod a. s. a Hronovský s.r.o.. Žáci si v průběhu dne prošli jak manuální 
činnosti, tak robotikou, základy programování a dalšími aktivitami spojenými se světem 
techniky. Seznámili se s 3D tiskem, mikropočítači, roboty (ozoboti, Edison). Vyzkou-
šeli si práci na hobby pilce a brusce. Vyrobili si ve školních dílnách píšťalku a zároveň 
si otestovali své znalosti ze světa techniky v Kahoot kvízu. 4.0 DAY #03 se zúčastnilo 
188 žáků sedmých ročníků základních škol. Nedílnou součástí dne byla tzv. 4.0 RELAX 
ZONE, kde byl připraven fotokoutek, zážitkově-in-
formační blok k vývoji průmyslu 1.0–5.0, předsta-
vení robotů VEX a virtuálních brýlí od společnosti 
AV MEDIA. Velmi rádi jsme opět přivítali i společ-
nost ŠKODA AUTO, a.s., která s námi již od první-
ho ročníku pomáhá rozvíjet vztah k technice, a to 
prostřednictvím toho nejmodernějšího vybavení 
z  prostředí automotive. Žáci si mohli tuto velmi 
žádanou aktivitu virtuální reality vyzkoušet v relax 
zóně.          Klára Barešová, ředitelka SPŠ, OŠ a ZŠ

            Nové Město nad Metují, redakčně kráceno

Na průmyslovce přiblížili
technický svět dětem


