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OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

únor 1945, německý lazaret  v Obchodní škole 

v Náchodě

Jarmila Zemánková, 

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

OSLAVTE SVÁTEK SVATÉHO VALENTÝNA 

SKLENKOU VÍNA OD NÁS  

PŘIJME 
do trvalého pracovního poměru

ZEDNÍKY a TESAŘE  
pro stavby v Náchodě, Hronově 
a Červeném Kostelci.

Telefon:  491 433 286

Průmstav Náchod s. r. o., 

Dobrošovská 1776

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

KURZY
Kurzovné za pololetí: 1.790,- Kč

Přihlášky:  Telefonicky:   A - 491 423 077 nebo 603 493 780
                                               N - 603 440 969
                            E-mailem:   A - jan.moucha@gatenachod.cz
                                               N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

angličtiny (1. až 4. ročník)
němčiny (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurz

Podlahy

Vinyl • PVC

Laminát

Koberce

Interiérové 
dveře

Tel: 776 583 501

Kladská 104, Náchod

domivocz@seznam.cz

www.domivo.cz

S Beatou 
v posteli aneb 
jak si kdo ustele
Stylovou limitovanou edici luxus-
ního ložního prádla a froté ruční-
ků, která byla vytvořena ve spolu-
práci s českou módní návrhářkou 
Beatou Rajskou, prezentovala 
společnost VEBA ve  své zcela 
nové expozici na  veletrhu Heim-
textil 2017 v  Německu za  osobní 
účasti Beaty Rajské. K  příjemné 
atmosféře přispěly i modelky Ve-
ronika Chmelířová a Gábina No-
váčková, které předvedly modely 
z kolekce RÍF  (Veba)

Včelaři chystají 

knihu
ZO Včelařů v  Teplicích nad Me-
tují oslaví již 125 let své existence 
(včelařský spolek zde byl založen  
v  roce 1892). A to už je opravdu 
důvod pro ohlédnutí se v historii 
lásky k  medu a včelám. Tepličtí 
včelaři se  rozhodli vydat knihu. 
S prosbou o pomoc (zajištění fo-
tografi í, dokumentů atd.) se obrá-
tili i na širokou veřejnost.

Regionální turnaj 
neregistrovaných 
hráčů stolního 

tenisu
Oddíl stolního tenisu Tj Sokol Čes-
ká Skalice připravuje na sobotu 25. 
2. 2017 další ročník, již tradičního 
turnaje neregistrovaných hráčů 
Náchodského regionu. Soutěž je 
vypsána pro jednotlivce a losované 
čtyřhry. Prezentace hráčů je do 8.15 
hodin, začátek turnaje v 8.30 hod.
 Soutěž se uskuteční v hale stol-
ního tenisu, vchod do Sokolovny, 
Tyršova 555, „u nádraží“.
 Předběžné přihlášky zasílejte na 
mail: s.prosa@email.cz, nebo na te-
lefon 603 207 674.

SVATEBNÍ 

VALENTÝNSKÁ 

VÝSTAVA
Ve  dnech 11. a  12.února 2017od 9 
do 17 hodin  proběhne již 14.ročník 
této jedinečné výstavy, jejíž součás-
tí jsou módní přehlídky ve velkém 
sále novoměstského zámku oba dny 
vždy od 10 a 14  hodin.  Exklusiv-
ně budou zpřístupněny prostory 
zámku a  svatební apartmá. Pro-
běhne tradiční dražba svatebních 
kytic  a dortů. Čeká na vás příjem-
né sladké občerstvení. Akci pořádá 
a všechny zájemce srdečně zve Sva-
tební servis, Jitka Leixnerová Bran-
dejsová
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem umís-
těný v klidné lokalitě ve Velkém 
Dřevíči. Stavba prošla rozsáhlou rekon-
strukcí, při které byla vyměněna okna, vy-
budovány koupelny, opraveny podlahové 
krytiny (dlažba a parkety).  

Poloroubená chalupa ve Vernéřovicích, elektřina, voda, pozemek 3 412 m2 .........................590 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................949 000,- Kč
Venkovské stavení v obci Borovnice, chlév, stodola, pozemek 1 087 m2 .............................999 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích ......................1 100 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci v Petrovičkách, pozemek 593 m2 ..................699 000,- Kč

Cena: 3 490 000,- Kč

TICHÁ VZPOMÍNKA

VZPOMÍNÁME

10. února 2017 uplyne 7 let, kdy nás 
v jednadvaceti letech po tragické nehodě, 

kterou sám nezavinil, navždy opustil náš drahý 
syn, bratr a dobrý kamarád 

Pavel Barka

Všichni vzpomínáme

Dne 14. února 2017 uply-
ne 12 smutných let 

od okamžiku, kdy nás 
navždy opustil

pan Vladimír
Semerák

Zároveň uplyne 
6 smutných let, 

kdy navždy odešla 

Tichá vzpomínka
Dne 12. února 2017 uplynou právě  3 roky, 

kdy nás opustil pan Miloš Nehyba 
z penzionu Olga v České Skalici.

Těžko jsme se s Tebou loučili, těžké je bez Tebe žít. 
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.

Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

paní Zdeňka Semeráková
Oba z Náchoda - Bělovse. 

Stále je máme v srdci!  
zarmoucená rodina

Ocenění na plese města Červený Kostelec
V  sobotu 28. ledna se v  městské 
sokolovně uskutečnil 2. ples měs-
ta Červený Kostelec. Stejně jako 
vloni tuto slavnostní příležitost 
využilo vedení města, aby ocenilo 
za  dlouholetou práci či výsledky 
v  uplynulém roce červenokostelec-
ké osobnosti. Letos to byli: Blanka 

Rejholdová za činnost v oblasti škol-
ství, Tereza Rudolfová za  činnost 
v  oblasti sportu, Antonín Burdych 
za  historicko-vzdělávací činnost 
a  Jiří Kubina za  činnost v  oblasti 
kultury.  Foto: Tomáš Kábrt, 
 město Červený Kostelec.                                                                      
  Zdroj: www.cervenykostelec.cz

Příběhy černých hodinek

V  prostorách bývalé synagogy 
v  Dobrušce  proběhne 16. února 
(od 18 hodin) zajímavý pořad Příbě-
hy černých hodinek. Ze starých kro-
nik vám zde bude vyprávět Mgr. Jiří 
Mach. Akci organizuje tamní  Vlas-
tivědné muzeum. O hudební dopro-
vod se postará Vladimír Jelínek. 

Hronovská bruslička
Závod Hronovská bruslička pořádá 
HC WIKOV – oddíl krasobrusle-
ní ve  spolupráci s městem Hronov. 
Uskuteční se kde? Samozřejmě 
v  Hronově, a  to  18. února. Jedná 
se o první ročník a soutěžit se bude 
v  zajímavě pojmenovaných katego-
riích: cvrčkové, benjamínci, kadeti.   

Novoměstský ples
Ve  školním restaurantu Pyramida 
v  Novém Městě nad Metují se 17. 
února uskuteční tradiční Novo-
městský ples. Pro účast na  lákadle 
novoměstské plesové sezóny vy-
užijte možnost on-line rezervace 
na www.mestskyklub.cz

Policko
U  příležitosti vydání druhé knihy 
fotografi í Oldřicha Jenky (Policko) 
se v Turistickém informačním cent-
ru v Teplicích nad Metují uskuteční 
výstava. Potrvá do  28. února. Do-
dejme, že knihu Policko vydalo ná-
chodské nakladatelství JUKO. 

Istanbul – město 

dvou kontinentů 
Je název přednášky, kterou může-
te navštívit 21. února (v  18 hodin) 
v Městské knihovně v Novém Městě 
nad Metují. Její protagonistkou je 
Pavla Apostolaki. Tématem pak kos-
mopolitní Istanbul, město rozkroče-
né mezi kontinenty Evropou a Asií.

Václav Hrnčíř (1890-1916),  jasenský rodák a přítel spisovatele 

Jaroslava Haška
Před 101 roky zemřel dne 16. led-
na 1916 v  zajateckém táboře Laj-
ševo v  kazaňské gubernii v  Rusku, 
ve  věku pouhých 26 let, jasenský 
rodák Václav Hrnčíř, blízký přítel 
spisovatele Jaroslava Haška. Vyso-
koškolák – posluchač pražské tech-
niky V. Hrnčíř patří mezi těch 43 
padlých, zemřelých a  nezvěstných 
mužů-vojáků, obětí první světové 
války z obce Jasenná na Jaroměřsku. 
Václav Hrnčíř byl talentovaný stu-
dent. Nadání na  jazyky projevoval 
zájmem o  francouzštinu, němčinu, 
angličtinu i ruštinu. Ve sférách jeho 
zájmu bylo i divadlo a herectví. Za-
jímal se také o rytířský sport – šerm.  
Stal se také prvním Jaseňákem 
– absolventem, maturantem reálky 
v Náchodě. Během vysokoškolských 
studií se v Praze spřátelil se  spisova-
telem Jaroslavem Haškem. Jistě lze 

jejich vztah nazvat přátelstvím, pro-
tože v létě 1914 u něho Hašek nalezl 
azyl v Jasenné, kde unikl před slídi-
výma očima a našpicovanýma ušima 
rakušáckých fízlů. V Jasenné se Hašek 
inspiroval  k napsání humoresky Ne-
bezpečný pracovník, otištěné v  Hu-
moristických listech dne 28.8.1914. 
Bodří Jaseňáci se vyskytují i  v  Haš-
kově slavném Švejkovi, stejně jako 
Hašek několikráte ve  svých prózách 
cituje oblíbenou pijáckou píseň Když 
jsme táhli k Jaroměři. Václav Hrnčíř 
jako dobrovolník byl dne 2. června 
1915 uznán způsobilým k  vojenské  
službě a začleněn k pěchotě. Odmítl 
se nechat vyplatit z vojenské povin-
nosti, ačkoliv mu to bylo příbuznými 
nabízeno. Snad smysl pro povinnost, 
snad i touha poznat zemi, jejíž řeč se 
naučil a jejíž literaturu miloval, byly 
daleko silnější. Život talentovaného 

mladého  muže zde předčasně ukon-
čil osud. V  paměti jeho rodné obce 
však jeho jméno stále zůstává.  
 PhDr. Jiří UHLÍŘ 
 (redakčně kráceno)

Hledáme dobrovolníky
Hledáme ochotné lidi, kteří by 
nám pomohli zkvalitnit a zpříjem-
nit čas lidem trávícím dny v sociál-
ních zařízeních v Náchodě. 
 Jistě znáte příběhy ze svého oko-
lí, kdy se rodina již nemohla starat 
o  svého blízkého, který pro pokro-
čilé stáří nebo nemoc potřebuje ce-
lodenní dohled a péči druhé osoby. 
Dnes žijí v  některém ze sociálních 
zařízení nebo v domově pro seniory.
 
Proč hledáme dobrovolníky? 
 Dobrovolníci mohou jednodu-
chým způsobem přispět k  příjem-

nějšímu životu lidí odkázaných 
na sociální instituce. Svou přítom-
ností se dobrovolník stává součástí 
společenského života v  sociálním 
zařízení. Stačí si například se seni-
ory povídat, ohleduplně naslouchat 
jejich životnímu příběhu, předčítat 
oblíbenou knihu nebo denní tisk, 
prohlížet s  nimi fotografi e, dopro-
vodit vozíčkáře a  další seniory při 
různých aktivitách v  zařízení, jed-
noduše řečeno stačí „být s  nimi“.  
Návštěvy zapojených dobrovolní-
ků probíhají na  základě vzájemné 
dohody s  pracovníkem zařízení 

s ohledem na časové možnosti ka-
ždého z  vás. Uvítáme vaše dobré 
nápady a  tvořivost, které mohou 
obohatit nejen obyvatele domova, 
ale i  vás samotné. Dobrovolnic-
tví je vhodné pro osoby pracující 
i nezaměstnané, studenty či aktivní 
seniory, pro všechny lidi nad 18 let 
věku, kteří chtějí udělat správnou 
věc.
Kontakty: 
Bc. Lada Bezděková, 
tel. 734 370 960, Občanská poradna 
Náchod, Kamenice 113, 
pasáž MAGNUM, Náchod

Dočká se Náchod obnovy běloveských lázní?
 Koncem loňského roku projevi-
la údajně skupina investorů zájem 
o  obnovu lázeňského areálu v  Bě-
lovsi. V  současné době probíhají 

jednání a  podle dobře informova-
ných zdrojů by již na jaře měly začít 
přípravné práce spočívající v  od-
straňování havarijních částí budov 

bývalých lázní. Jednou z  možností, 
jak by nový areál mohl vypadat, na-
bízí i  vizualizace Bc.  Michaely Ho-
rákové.  (kp)

Napište si o fi lm!
Budova kina v  Novém Hrádku 
vznikala v rozmezí  let 1972 – 1974. 
A dobré fi lmy se zde promítají do-
dnes. Jejich výčet mohou ovlivnit 
samotní návštěvníci. Ředitel kina 
pan Milan Chára je dokonce nabá-
dá, aby profi l kina na sociální síti 
FB využili k  tomu, aby mu sdělili, 
který fi lm chtějí na stříbrném plát-
ně vidět.

Sportovní ples
Sokol Josefov je pořadatelem již 
pátého ročníku Sportovního ple-
su. Uskuteční se v sále Důstojnické 
besedy v Josefově 17. února (od 20 
hodin). K  tanci a poslechu zahraje 
VOSA BAND Trutnov. Povoleným 
hazardem je zde plesová tombo-
la, ve které je hlavní výhrou hor-
ské kolo (Jak jinak, vždyť je to ples 
sportovců!).  

SCIENCE CAFÉ
V rámci projektu SCIENCE CAFÉ 
se v  prostorách sálu Kreslírna 
v Broumově uskuteční akce zamě-
řená na milníky středověkých dě-
jin broumovského kláštera.  Týkat 
se budou pomyslné časové osy od 
13. století do doby pohusitské. Akci 
pořádá Agentura pro rozvoj Brou-
movska 23. února v 18 hodin. 
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POTŘEBUJETE 

PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme: 
• Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
• Oproti zástavě nemovitosti

• Individuální 
   posouzení příjmů

• Až do 3mil. Kč

• Vyplacení exekucí

tel.: 774 061 137

Přijmeme pracovníka na pozici:

Pracovník/ce 
logistiky

- plánování výroby
 Jednosměnný provoz

 ÚSO
 Logistika, plánování
 Objednávání materiálu, 

kooperace
 Komunikace se zákazníkem

 Znalost NJ 
na komunikativní úrovni
 PP na dobu určitou 1 rok 

s možností prodloužení
 Prémie, příplatky 
na dopravu a stravu
 Plat 23 600 Kč

Tel.: 774 731 677, 777 775 724
p. Pavel Moravec

E-mail:  jipam@jipam.cz

MV č.34/2016 Sb. 

Roco IV

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 

po celé ČR zdarma

SLAVÍ 25 LET

SPECIALISTA NA ROLETY A VRATA

 Okno je – co se týče světla, bezpečí 
i tepla  - nejzranitelnější částí bytu. 
Rčení „Oko – do  duše okno“ lze 
slovní hříčkou obrátit na „Okno – 
do domu oko.“ A právě toto „oko“ 
lze zajistit nejen proti slunečním 
paprskům či zimnímu úniku tepla, 
nýbrž i proti nezvaným hostům.
 Firma ALUROL přišla již před 
25 lety jako jedna z prvních v teh-
dejší ČSFR s  novinkou, která se 
v  našem stavebnictví ve  vztahu 
ke zmíněným oknům rychle ujala. 
V roce 1992 začala vyrábět hliníko-
vé a plastové rolety. Výhody tohoto 
poměrně jednoduchého a  vzhle-
dově efektního výrobku jsou ne-
sporné. Nejenže chrání proti ost-
rým slunečním paprskům a dalším 
nepřízním počasí, ale rolety rovněž 
odhlučňují, zabraňují pronikání 
prachu či hmyzu a zároveň chrání 
naše soukromí proti vetřelcům.
 Společnost spolupracuje s před-
ními evropskými výrobci a neustá-
le se snaží jak výrobky technicky 
zdokonalovat, tak i zachovat jejich 
cenovou dostupnost pro co nejširší 
veřejnost.

Za 25 let činnosti uspokojila fi rma 
ALUROL s.r.o. tisíce klientů u nás 
i v zahraničí a v současnosti spolu-
pracuje s desítkami stálých zákaz-
níků. Nabízí jim totiž nejen výrobu 
a montáž rolet či vrat, ale i technic-
ké poradenství, dopravu a v nepo-
slední řadě i důležitý servis. Výběr 
referenčních staveb, ke  kterým 
patří i  dům naší zpěvačky Lucie 
Bílé, lze nalézt na našich webových 
stránkách.
 S  důvěrou se můžete obrátit 
na  sehraný tým odborníků, který 
vám nabídne vhodné řešení z celé 
škály možností. Naše nabídka za-
hrnující rolety, vrata či žaluzie, je 
vhodná jak pro klienty, kteří začí-
nají stavět, tak i pro rekonstruova-
né objekty. Svojí péči o  zákazníka 
se fi rma dokázala za čtvrtstoletí své 
existence vypracovat na jednu z ve-
doucích pozic v  České republice 
v daném oboru. Pro inspiraci mů-
žete navštívit naše stránky www.
alurol.com či přímo naši vzorkov-
nu v Novém Městě nad Metují.
 Vedení společnosti i  celý tým 
zaměstnanců bude vždy usilovat 

o vaši spokojenost a o dobré jméno 
fi rmy. A  protože se stále snažíme 
rozšiřovat produktovou nabídku, 
chystáme během krátké doby no-
vinku – zastínění oken tzv. screeny 
technologií ZIP tex.

 Mgr. Dagmar Bartoňová
majitelka společnosti

...vyrábíme rolety a vrata

Podnikání nemá hranice. 

Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Ledopád
Novoměstští horolezci mají pro tré-
nink lezení na  ledové stěně k  dis-
pozici vlastní ledopád. Již několik 
let je vytvářen pomocí vody z řeky 
Metuje nedaleko historického cen-
tra. Konkrétně se jedná o lezeckou 
oblast HIS.

Cestopisná přednáška
V  Malém sále Společenského 
centra v  Dobrušce – Kině 70 
proběhne cestopisná přednáška 
zaměřená na Ekvádor. O krásách 
a zajímavostech této jihoameric-
ké země vám bude přednášet (28. 
února od  18 hodin) P.  Jan Lin-
hart. 

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

PŘIJME OKAMŽITĚ PRO ZÁVOD V NÁCHODĚ:

PŘIJME OKAMŽITĚ PRO ZÁVOD VE VELKÉM POŘÍČÍ:

VÝVOJOVÉHO KONSTRUKTÉRA
- komplexní konstrukční práce na vývoji nových výrobků, 
   VŠ v oboru elektro, znalost AJ nebo NJ, jednosměnný režim

KONSTRUKTÉRA NÁŘADÍ
- tvorba 3D modelů a výkresové dokumentace nářadí, 
  SŠ ve strojním oboru, znalost AJ nebo NJ výhodou, jednosměnný režim

NÁSTROJAŘE A SOUSTRUŽNÍKA NA NÁSTROJÁRNU
- vyučení ve strojním oboru, jednosměnný režim 

PRACOVNÍKA NA NAVIJÁRNU
- obsluha vtahovacích strojů, třísměnný režim

TECHNOLOGA OBROBNY
- SŠ ve strojním oboru, znalost AJ nebo NJ, ŘP sk. B výhodou, 
  jednosměnný režim

PRACOVNÍKA NA SOUSTRUHU A CNC STROJI NA OBROBNU
- vyučení ve strojním oboru, dvou- až třísměnný režim

OBSLUHU RYCHLOLISU
- vyučení ve strojním oboru, dvousměnný režim

MECHANIKA ELEKTRONIKA NA ÚDRŽBU
- vyučení v oboru elektro, znalost vyhlášky 50/1978 Sb., 
  jednosměnný režim

PRACOVNÍKY NA MONTÁŽNÍ PRÁCE A NAVÍJENÍ
- jemná ruční práce vhodná pro ženy, třísměnný režim

SEŘIZOVAČE
- vyučení ve strojním oboru, třísměnný režim

TECHNOLOGA
- SŠ technického směru, znalost NJ, jednosměnný režim

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE
- vyučení v oboru elektro, znalost vyhlášky 50/1978 Sb., dvousměnný režim

Bližší informace podá p. Lepš na tel. 491 446 490 nebo 604 211 467
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

* Nechcete být sám - sama? Na-
bízíme Vám příležitost nalézt 
životního partnera. Seznamo-
vací agentura IRENA, Náchod.
TEL.:736 768 114

*PRONÁJEM BYTU 2+kk na  Ko-
menského ulici v  Náchodě. Nájem 
4950,-, služby 1500,-, elektřina převo-
dem. Kauce 10.000,-. Nástup ihned. 
602 247 247
*Pronajmu dlouh.byt  3+1 + sklep, 
balkon, plast. okna 74 m2 ve  4.NP 
v  Náchodě sídl. Branka. Nájemné 
5.000,-Kč + inkaso 1.710,-Kč + el. 
+ plyn + kauce, volný od  3/17, tel. 
608 90 30 50.
*Koupím byt v  blízkosti Nácho-
da (Hronov, Nové Město, Č. Koste-
lec, Č. Skalice...) Rychlá platba. tel. 
739 486 403
*Hledám pronájem bytu 1+1 (nebo 
1+kk) v  okolí Červeného Kostelce 
(nejlépe přímo v Červeném Kostelci). 
Tel. 723 985 022
 *PRONAJMU BYT 2+1 V NÁCHO-
DĚ NA  PLHOVĚ, 50m2 + balkon +
sklep, 3.patro s  výtahem, po  rekon-
strukci, nová kuchyň, komora. NÁ-
JEMNÉ 5.000,-Kč + 3.700,-Kč služby 
+ elektřina. Vratná kauce 10.000,-Kč. 
Kontakt 731 135 224
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v  Jungmannově ulici. Nové roz-
vody el., vody, odpadu, nové omítky, 
okna, podlahy, koupelna a  WC. Vý-
měra bytu 71 m².Tel. 774 311 404, RK 
nevolat. Cena:  915 000,- Kč
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v  Jungmannově ulici. Nové roz-
vody el., vody, odpadu, nové omítky, 
okna, podlahy, koupelna a  WC. Vý-
měra bytu 37 m².Tel. 774 311 404, RK 
nevolat. Cena:  550 000,- Kč
*Prodám zrekonstruovaný  byt 4+1 
v  osobním vlastnictví v  Náchodě 
v Bílkově ulici. Nová koupelna, WC, 
plastová okna, zvětšená kuchyň s  jí-
delnou apod. Výměra bytu 84 m². 
Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena:  
1 090 000,- Kč
* Prodám v  Červeném Kostelci DB 
3+1 s  balkonem. TEL.: 734  158  426
*PRONAJMU  BYT 2+kk V  NÁ-
CHODĚ NA  KAMENICI, 45m2, 
2.patro, NÁJEMNÉ 5.000,-Kč + 
1200,-Kč služby + elektřina. Vratná 
kauce 12000,-Kč.  INFO 777 302 483.
*Prodám byt v  Červeném Kostelci 
3+1 s balkonem, v centru města, byt 
je v osobním vlastnictví. RK nevolat. 
Tel: 732 588 520
*PRONAJMU MALÝ BYT 1+KK 
V  ČERVENÉM KOSTELCI NA
VĚTRNÍKU. Byt i  dům je po  celko-
vé rekonstrukci, nájem včetně všech 
služeb 5.300,-, RK nevolat. Kau-
ce nutná, tel.602 133  173, E-mail:
renestarkov@seznam.cz
*Hledám pronájem bytu 2+1, 3+1 
v  Novém Městě nad Metují. Prosím 
nabídněte, telefon: 724 924 959
* Prodám DB 3+1 v  Hronově, 71 
m2, ve  4. patře, s  balkonem, cena 
1  100  000,-Kč. Tel. 723  358  615, RK 
nevolat!
* Prodej bytu 2+1 s  balkonem 
ve  Velkém Poříčí, 79  000,-Kč. TEL.:
736 615 464 RK NEVOLAT
* Prodám DB 2+1 po celkové rekon-
strukci v  ul. Nad Stadionem v  No-
vém Městě n.M.. TEL.: 734  142  327 
RK NEVOLAT
* Pronajmu garzonku. Nabízím 
byt 1+kk v Machově - Bělý, 4 km od
Police nad Metují. Byt je zařízený. Tel. 
728 951 232

* Prodám DB 1+1 v Polici n.M., do-
hoda na tel. 736 638 496, 722 246 972
* Rozvedená žena koupí menší 
byt v  Náchodě, zavolejte prosím na
tel. 774 777 073
* Prodám byt 2+1 ve  Velkém Poří-
čí. Cena 890.000 Kč. Tel. 737 183 474
* Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v  Náchodě a  okolí,
nabídky prosím na tel. 775 777 073
* Prodám nový družstevní byt 
3+kk na  krásném místě v  Náchodě,
s vyhrazeným parkováním. Ihned vol-
ný, cena: možnost splátek 68 tisíc roč-
ně bez navýšení. Kontakt 733 131 189.
* Prodám nový družstevní byt 2+kk 
v  Náchodě - levně. Cena: možnost 
splátek 68 tisíc ročně bez navýšení.
Nízké provozní náklady. Parková-
ní na  vlastním pozemku. Volejte 
733 735 709.
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v  okrese Náchod výhrad-
ně ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a  jeho vybavení,
adresu a  podlaží. Platba v  hotovosti. 
Kontakt: gorceous@seznam.cz

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

* Prodám stavební pozemek s  pro-
tékajícím potokem, možnost zhoto-
vení rybníku, 2500 m2 na okraji obce 
Dolní Radechová. Asfaltová cesta až 
na pozemek. Cena 990 000,-Kč. TEL.: 
608 66 77 30

*Pronájem prodejny o  ploše 55  m² 
v  ulici Komenského, Náchod. Cena 
6.500,- / měs. Prodejna s  výlohou, 
skladem a  sociálním zázemím. Tel. 
602 247 247
*Pronajmu zrekonstruované ob-
chodní prostory v Náchodě v řemesl-
nickém centru. Vlastní soc. zařízení, 
výměra 40 m².Tel. 777  602  884, RK 
nevolat.Cena:  9 900,- Kč/měs.
*Pronajmu   skladovací prostory   
217m2 v centru Náchoda. Cena 7000,- 
Kč/měs + energie.   tel.: 606  951  546  
RK nevolat!
*Nabízíme pronájem prodejny  80 
m2  v  Náchodě na  pěší zóně formou 
výběrového řízení, tel. 602 575 252
* Pronájem kanceláře v  Nácho-
dě v  centru - v  Palackého ul. v  1.
patře. Vstupní prostor a WC je společ-
né se sousední kanceláří. 37 m. Nájem 
2500 Kč/měs. + 1000 Kč záloha tope-
ní, voda. Tel. 604 154 774
* Prodám hospodu ve  Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr.cena 1,5
mil. Kč. TEL.: 606  951  546 RK NE-
VOLAT
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výtahem,
WC a  kuchyňkou k  dispozici. Ve-
likost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracov-
ní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchod-
ních služeb nebo pohybových ak-
tivit jako cvičení, fi tcentrum a  jiné 
služby. Prostory se nachází na  Ka-
menici v  Náchodě v  I.patře se sa-
mostatným vchodem. Investice 
do  zařízení a  vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

*Prodám gauč a  dvě křesla, masiv 
velmi zachovalá   cena 3.000 Kč. Tel. 
604 524 336 
*Prodám funkční průmyslový šicí 
stroj Minerva za  4000,-Kč Červený 
Kostelec. Mob.733 644 018
*Prodám palivové tvrdé dřevo (ja-
san) v  metrech - 900,-Kč/m. Nové 
Město a okolí. TEL.: 776 327 208

* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a  příslušenství - objektivy,
staré fotografi e, reklamní fotografi c-
ké materiály. Hodinky PRIM a  ná-
hradní díly na hodinky PRIM. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uni-
formy, vyznamenání i  z  období so-
cialismu v  jakémkoli stavu. TEL.:
603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.:
722 907 510
* Koupím starý nábytek i  celou po-
zůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoa-
paráty, vyznamenání, mince a  ban-
kovky, pohlednice a  známky. TEL.:
724 020 858
* 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 staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hračky
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, HO, 
MERKUR aj.aj., starožitný a chro-
movaný nábytek, hudební nástro-
je, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, 
automoto díly, atd.. Než něco vy-
hodíte, volejte 608 811 683

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

* Hledám doučování účetnictví 
pro studentku 2. ročníku obchodní
akademie (nejraději v  Náchodě). Tel. 
605 546 009

* Hledáme kolegyni do  zavede-
ného květinářství v  Červeném 
Kostelci na  zkrácenou pracovní 
dobu. Kontakt: 604 500 980

*Daruji oblečení na  staršího muže 
ve velmi dobrém stavu. Výška 175 cm, 
cca 80 kg, velkost L. Tel. 605 105 170

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

*Daruji sklenice na  zavařování růz-
ných velikostí. Tel. 605 105 170

* KOUPÍM MOTOCYKLY - jaké-
koliv - starší, nepotřebné, neúplné, 
překážející, díly, traktůrky i  jinou 
techniku rychlé slušné jednání. 
TEL:. 723 837 437

*Koupím jakýkoli starší motocykl 
pojízdný i nepojízdný – JAWA, VE-
LOREX atd. Platba hotově. Seriózní 
jednání. TEL.: 776 327 208

*Výroba autopotahů, rychle 
a  kvalitně. Volejte 606  299  945, 
K Brodu 391, Náchod - Běloves

*Koupím obytný přívěs za  auto 
s  TP a  káru na  seno za  traktor. Tel. 
774 407 168

* SDH Oselce nabízí k  prode-
ji požární vozidlo Avia A30k,
funkční, r.v. 1972, TP 5/2017. Cena 
dohodou. Tel.731 602 015

*Člen klubu historických vozidel 
koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv 
starý motocykl či vůz, případně vra-
ky a  jakékoliv zbylé díly i  drobnosti! 
606 515 966
* Prodám RENAULT ECPACE IV, 
3,5 V6, r.v. 2006, najeto 222 tis.km,
5-7 míst, modrá metalíza, max.výbava 
- initiale + závěs, nebouraný, koupený 
v  ČR, servisní knížka až do  dneška. 
Cena 121 tis.Kč. TEL.: 608 608 029
* Prodám veškeré ND na RENAULT 
ECPACE IV, dci, r.v.2004 a  výš.
TEL.: 608 608 029

RŮZNÉ

PRODÁM

AUTO - MOTO

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

KOUPÍM starý nábytek, skříně, 

truhly atd... půdní veteš, hrač-

ky, obrazy, porcelán, vše staré. 

V případě zájmu
vyklidím Vaši nemovitost. 

Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

STŘECHY HEJZLAR

tel. 776 251 466
www.strechy-hejzlar.cz

POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ 
TESAŘSKÉ PRÁCE 

DŘEVOSTAVBY



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVAVYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 604 687 554 

STST

NAVITA a.s 
v Olešnici u Č. Kostelce 

IHNED PŘIJME
na provoz loupárny brambor 

BRIGÁDNÍKY 
NA DOČIŠŤOVÁNÍ
Vhodné pro invalidy, 

důchodce a matky na RD.
Podrobnosti na tel. 604 120 920, 

pí. Holečková

Prodám zaběhnutou prodejnu a eshop

Svářecí technika v Náchodě
Info na: kmknachod@seznam.cz

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
ŠETŘÍME VAŠE PENÍZE

zdravotní pojištění cizinců
slevy až 25%

povinné ručení
slevy až 50%
cestovní pojištění

slevy až 50%
pojištění nemovitosti
slevy až 45%
pojištění na blbost
slevy až 20%

pojištění psů a koček
slevy až 50%

TEL.:  777 803 359
Náchod, Tepenská 21

PŘIVÝDĚLEK 

– BRIGÁDA
Hledámé splehlivé 

distributory na roznášku 

novin a letáků v oblasti:

Nové Město – Krčín, 
Rokytník, Malá skalice.

Nástup možný ihned. 
Roznáška 2x týdně, vhodné 

pro důchodce, studenty, 
ženy na MD apod.

Tel. 603 990 636
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2017 r.

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

KSK BONO s.r.o.,
výrobce krmiv pro psy a kočky

přijme zaměstnance pro směnový provoz

SKLADNÍK
Požadujeme: 
• vyučen
• průkaz VZV podmínkou
• fyzicky náročnější práce
• nástup možný ihned

Kontaktní osoba: 
P. Heger, 491 453 823-5, 
e-mail: pheger@kskbono.cz

ELEKTRIKÁŘ, 
ELEKTROMECHANIK
Požadujeme: 
• vyučen, praxe v oboru výhodou, 
  vyhláška 50 §6
• zkušenost se seřizováním 
  provozních zařízení výhodou
• nástup možný ihned
Kontaktní osoba: 
M. Jošt, e-mail: mjost@kskbono.cz

TECHNIK STK, 

MECHANIK MĚŘENÍ EMISÍ

Stanice technické kontroly 

a měření emisí
 chemické výrobní družstvo

Pracovní náplň: 

• provádění technických 
  prohlídek
• kontrola vozidel 
  na diagnostických přístrojích 
• měření emisí vozidel

Nabízíme:    
• práci ve společnosti 
  s dlouholetou tradicí
• příjemné pracovní prostředí
• další fi remní výhody

Požadujeme: 

• vzdělání ÚSO / SO technického směru
• profesní osvědčení kontrolního 
  technika
• osvědčení mechanika měření emisí 
  vítáno
• odbornou praxi v autoopravárenství
• řidičský průkaz skupiny A,B
• odpovědnost, spolehlivost, 
  bezúhonnost                                                                  

Nástup:  duben 2017 nebo dle dohody

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

  Kontakt: personální oddělení  tel: 491 477 133

hledá  pracovníka na pozici:

Milé čtenářky, Milí čtenáři,
Možná také přemýšlíte: „Vyplatí se koupit LED 
žárovky? Ušetřím, nebo jde jen o další zelenou 
módu?“ Odpověď je jednoduchá - ano, LED 
žárovky se opravdu vyplatí. Ale je dobré vědět, jak 
a za jakých okolností. Když porovnáte spotřebu 
elektřiny, je to jasné na první pohled. Běžná žárovka 
za hodinu svícení propálí elektřinu za padesátník, 

LEDka jen za sedm haléřů. To je méně i než halogenová nebo kompaktní 
žárovka. Pokud s běžnou žárovkou svítíte po celý rok v průměru pět 
hodin denně, bude vás to stát skoro 1000 korun. Za stejný čas zaplatíte 
s LEDkou jen 120 korun. Někdo může namítnout, že LED žárovky jsou 
o dost dražší. To ano, ale zatímco obyčejná žárovka vydrží svítit 1000 
hodin, LEDka vydrží až padesátkrát déle. Takže, pokud bychom porovnali 
úsporu a cenu na pořízení, již po dvou letech jednoznačně vede LEDka.
 
Někteří dodavatelé energií nabízejí pronájem LED žárovek. Ovšem je 
potřeba dobře zvážit, za jakou cenu a zda se to vůbec vyplatí. Z našich 
porovnání jednoznačně vyplývá, že je lepší si LEDku koupit. Jak LED 
žárovka funguje a kolik s ní uspoříte se můžete přijít podívat na naší 
pobočku. Pokud se pro LEDky rozhodnete, můžete si ji u nás rovnou 
koupit. Máme různé typy od renomovaného výrobce s garantovanou 
vysokou svítivostí a životností a za dobrou cenu. 

Pokud Vás zajímá cokoliv ohledně LED žárovek, přijďte za mnou na 
pobočku v Náchodě.

Vaše Iveta Tomanová, regionální vedoucí
Můžete mi také zavolat na 702 173 037

JAK NA ENERGIE

ARMEX ENERGY, a.s.
Zákaznické kontaktní místo Náchod
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Tel: 491 204 001, E-Mail: nachod@armexenergy.cz
www.armexenergy.cz

Otevírací doba:
Po, St od 8:00 do 17:00
Út, Čt od 8:00 do 16:00
Pá od 8:00 do 12:00
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 48,-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

Hasiči Jizbice bilancovali
Dne 10. ledna se v  jizbické hospodě 
sešli místní hasiči spolu se zástupci SK 
Jizbice (P.Máslo), Občanského sdru-
žení Jizbice 2012 (F.Majer), osadního 
výboru (J.Drška). Hostem byl radní 
města Náchoda M. Dvorský. Hlavním 
tématem bylo zhodnocení roku 2016 
a naplánování činnosti na letošní rok. 
Bylo předáno ocenění veliteli Jose-
fu Novákovi za 10 let práce pro obec 
a hasiče. 
 Všechny přítomné přivítal starosta 
sboru Petr Břenda a  přednesl velký 
výčet akcí, které v této malé vísce pro-
běhly. Rád bych připomněl aspoň ně-
které z nich. Poslední únorovou sobo-
tu hasiči se sportovci uspořádali první 
ples. V květnu jsme pořádali okrsko-
vou soutěž v  požárním sportu, kde 
jsme obsadili 2. místo.  Další důležitou 
akcí byl společný výlet hasičů do Jese-
níku. Jako dobrovolní hasiči jsme se 
účastnili celý rok soutěží a akcí v obci.  

Na  závěr roku jsme zorganizovali již 
4. ročník ve stolním tenise, který měl 
opět velký úspěch.
 Na  letošní rok je opět naplánova-
ný hasičsko - sportovní ples dne 4. 3. 
2017, Čarodějnice na  hřišti, v  červ-
nu Dětský den a  společný cyklovýlet 
na  Moravu (Nové Mlýny).  Na  8. 7. 
a 9. 7. připravujeme setkání obcí Jiz-
bice, které letos proběhne v naší přá-
telské Jizbici u  Nymburku. Další na-
plánovanou akcí je turnaj v nohejbalu, 
drakiáda a  zakončení roku bude 16. 
12. 2017 opět turnaj ve stolním tenise. 
 Tímto bych chtěl poděkovat všem 
členům, příznivcům, rodinným pří-
slušníkům a  též i  našim sponzorům: 
Kancelářská technika Laštovic, Pri-
mátor Náchod a.s., Atas elektromo-
tory Náchod a.s., Vodovody a kanali-
zace Náchod, městu Náchod a dalším 
za jejich podporu.
 Děkuje kolektiv hasičů Jizbice

Zkoumá se DNA  

Boženy Němcové
Agentury přinášejí informaci, že 
po  delším usilování je k  dispozici 
DNA spisovatelky Boženy Němcové. 
Bylo získáno díky kadeřím vlasů slav-
né spisovatelky a  jejího syna Hynka. 
Tyto biologické materiály jsou ucho-
vávány v  Muzeu Boženy Němcové 
v České Skalici. Zkoumání DNA Bo-
ženy Němcové by mělo přinést  jas-
nou odpověď na spekulace, zda byla 
či nebyla autorka románu Babička 
potomkem někoho z okruhu vévod-
kyně Kateřiny Zaháňské. 

Projekt „Dobrý úřad“ 

Po dvou letech se do Nového Měs-
ta nad Metují vrací projekt „Dobrý 
úřad“. S  jeho pomocí hledá novo-
městská samospráva zpětnou vaz-
bu od  občanů, jak jsou spokojeni 
s prací vedení města i zaměstnanců 
úřadu.  Princip hodnocení spočívá 
v tom, že občan pomocí odpovědní 
kartičky sdělí při návštěvě městské-
ho úřadu svoji elektronickou adre-
su. Následně bude vyzván k  hod-
nocení. Projekt byl odstartován 
v únoru.

Na letní brigádu do Mlynářovi 
zahrádky – Ratibořice 

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY na kasu, 
do provozu a na točení zmrzliny. 

Vhodné pro studenty 
i pracující důchodce.  

Mladý kolektiv, výhodné platové 
podmínky. Tel.: 731 457 620

Do broumovského kláštera zavítalo šedesát tisíc návštěvníků
Do  broumovského benediktinského kláštera si v  roce 
2016 našlo cestu přes šedesát tisíc návštěvníků z České 
republiky i ze zahraničí. Byla tak udržena úroveň roku 
2015, který byl výjimečný pro zájem vyvolaný otevře-

ním revitalizované části objektu. Celoročně přístupný-
mi prohlídkovými okruhy prošlo na  čtyřicet tisíc lidí, 
kulturně-vzdělávacích akcí se zúčastnilo přes dvacet 
tisíc návštěvníků. Revitalizace kláštera, rozvoj Vzdělá-
vacího a kulturního centra, ale zároveň i oživování měs-
ta a regionu jako takového jsou úkoly, které stojí před 
managementem sídlícím v  národní kulturní památce 
klášter Broumov. Strategie celoroční přístupnosti kláš-
tera sebou nese vysoké provozní náklady. Letní kvalitní 
údržba areálu i zimní provoz vyžadují kapacity, na kte-
ré příspěvky podporovatelů nestačí. Proto je potěšitel-
né, že klášter v roce 2016 udržel rekordní návštěvnost 
z předchozího roku - umožňuje to významně přispívat 
fi nančně na provoz kláštera, a tím vytvářet prostor pro 
jeho kulturní a vzdělávací aktivity v celoročním režimu. 
 (red - zdroj: Kateřina Ostradecká, 
 Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov)

Slovenské město Partizánske usiluje o partnerství 
s Náchodem

Na  pozvání primátora města Par-
tizánske doc.  PeadDr. Jozefa Boži-
ka, PhD. navštívili místostarostové 
Náchoda Miroslav Brát a  Ing.  Jan 
Čtvrtečka toto slovenské město, kte-
ré je zároveň sídlem stejnojmenného  
okresu  v  Trenčínském kraji. Cílem 
setkání bylo defi nování základních 
rysů spolupráce mezi oběma městy, 
které by na podzim tohoto roku po-
tvrdila smlouva o  partnerství. Par-
tizánske je v  současnosti více než 
dvacetitisícové město, jehož vznik 
a  rozvoj v  první polovině 20. století 
a  letech následujících úzce souvisel 
s  rozvojem obuvnického průmyslu. 
Dodnes zde výrazně rezonuje i  od-
kaz průmyslníka Jana Antonína Bati. 

Blízkost společné česko-slovenské 
státní hranice orientuje Partizánske 
zcela přirozeně na  rozvoj partner-
ských vztahů právě s regiony v České 
republice. „Od  navázaného partner-
ství s městem Partizánske si slibujeme 
i vzájemný profi t ve sféře společných 
projektů a  mikroprojektů z  fondů 

Evropské  unie. Detaily budou pro-
jednávány  na  dalším setkání, které 
se uskuteční v Náchodě“,  komentuje 
budoucí kroky v kontextu partnerství 
Náchod – Partizánske místostarosta 
Miroslav Brát.   Foto archiv

Zleva místostarosta Miroslav Brát, vedoucí kanceláře primátora Mgr. Elena 
Valenteje, primátor doc. dr. Jozef Božik, místostarosta Ing. Jan Čtvrtečka



Menší černý kříženeček se našel 1. 2. 2017 
ve Zbečníku, na krku měl mohutnější čer-
ný kožený obojek s červeným zdobením. 
Je hrozně hodný, zdá se i čistotný, naprosto 
mazlivý pejsek.

Kříženec středního vzrůstu, našel se v obci 
Česká Čermná. Je hodný, přátelský. 

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

www.
gatenachod
 .cz
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NAŠLI SE A HLEDAJÍ MAJITELE

Hledáme majitele, pokud se majitelé nenajdou, 
budeme hledat pro pejsky nové domovy. 

Městský útulek Broumov, Jana Slováková, tel: 721 543 498

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 30% SLEVA NA HRU

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 veškeré stavební práce, hydroizolace, 
    instalatérské a topenářské práce, 
    zemní práce, doprava (kontejner 
    + hydraul. ruka) půjčování lešení 
    a závěsných lávek

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

Malé zimní dovádění
Již 8. ročník akce Malé zimní dová-
dění „Hry bez hranic“ obcí Brou-
movska proběhne v  sobotu  18. 
února. Místem konání je areál zám-
ku Bischofstein. Jedná se o soutěže 
v  netradičních disciplínách mezi 
týmy obcí Broumovska a  zástup-
cem obcí Policka. Akci organizačně 
zajišťuje město Teplice nad Metují 
a DSO Broumovsko.

Masopust v Josefově
V Jaroměři – Josefově (v Bastionu I.) 
vypukne 25. února rozpustilé maso-
pustní veselí. Těšit se můžete na prů-
vod, divadelní představení, divadlo, 

folklorní vystoupení, tradiční řemes-
la a další kratochvíle. Chybět nebu-
dou ani farmářské dobrůtky. Po celý 
den budou probíhat akce pro děti.

Na Prahu přes Stalingrad a Leningrad? Ale Ano! Pokud pojedete skrze hlav-
ní tranzitní komunikaci Náchodem, můžete si připomenout i dějinné peri-
petie a události, které provázely změny názvů této ulice. Nejprve  to byla 
Stalingradská. Poté se název posunul na mapě tehdejšího Sovětského svazu 
hodně severně na označení Leningradská. Nakonec se z ní stala Pražská. 
Hádejte, která ulice v  Náchodě například vydržela všechny revoluce a podr-
žela si původní název? Světe div se, byla to Americká ulice!  Foto echo

V restauraci U Antošů se střílelo, naštěstí jen šipkami a do terče
Už po dvanácté se před terči, v hos-
tinci „U Antošů“ v Náchodě na Ry-
bárně, sešli 14. ledna amatérští 
šipkaři. I  letošní ročník uspořádali 
manželé Šárka a Milan Belákovi.
 Z  původně čtyř desítek přihláše-
ných se nakonec, kvůli chřipkové 
epidemii,  před dva stroje postavilo 
„jen“  33 závodníků. Mezi 27 muži 
se zdaleka neztratila menšina šesti 
žen. V celé sestavě se pak letos ob-
jevilo rekordních 15 nováčků, kteří 
si na  turnaji odbyli svou premiéru. 
Úspěch hned na  poprvé tedy slavil 
třetím místem v  mužské kategorii 
Jan Hubka, který nestačil na  další-
ho nováčka Martina Nováka a zlatá 
pozice patřila Marcelu Kuřátkovi. 
Hned za nimi pak už kralovaly ženy  
- celkově čtvrtá a mezi ženami prv-
ní Rita Nýčová a celkově pátá a mezi 
ženami druhá Šárka Beláková. Žen-
skou kategorii uzavřela matadorka 
soutěže Monika Beránková, která 
v celkovém hodnocení skončila šest-
náctá. 
Zatímco se loňského titulu „Čulibrk 
turnaje“ zbavil a zároveň se „Skoka-
nem roku“ stal Aleš Beránek, když 
proti loňsku poskočil rovnou o  15 
příček, na  úplném chvostu se ocitl 

a už napořád se jako letošní turna-
jový „Čulibrk“ zapsal Dan Mach. 
Ale objevila se ještě jedna novinka 
ve  vyhlašovaných výsledcích, počí-
taly se i nejvyšší „nához na tři šipky“ 
a  s  hodnotou 140 bodů se nejlépe 
umístil Jan Weidl.
Už podruhé do  turnaje nesměli za-
sáhnout tři stálí účastníci Milan 
Belák st., jinak jeden z hlavních po-
řadatelů, a dále Karel Beneš a Jan Pa-
řízek, protože v pravidlech soutěže je 
formulace, která zapovídá účast hrá-
čům registrovaným v  šipkařské lize 
a  tak tito borci nadále reprezentují 

hlavně tým ligových šipkařů Vodní-
ci z Potoka. 
Letošní 12. ročník byl v  zásadě po-
klidný, ale přeci jen si získal jedno 
prvenství a to je konzumace, v té byli 
borci opravdu úspěšní. 
Velký dík organizátorů patří každo-
ročně a letos tedy opět Jindřichu An-
tošovi za poskytnuté zázemí, dík pa-
tří i všem sponzorům a donátorům, 
kteří pro hráče věnovali krásné ceny, 
i  těm, kteří jakkoliv přiložili ruku 
k  dílu, tudíž i  všem závodníkům.  
Tak zase za rok, kdy se (snad) sejde-
me už po TŘINÁCTÉ! …  Beláci

Hašpl a.s. Velké Poříčí 
přijme

Mistr výroby - provoz Hronov
Požadujeme
• SŠ vzdělání s maturitou ve strojírenském oboru 
• praxi na pozici směnového mistra ve strojírenském průmyslu 
• zkušenost s vedením kolektivu 
• manažerské dovednosti a schopnosti 
• schopnost rozhodovat a organizovat přidělené úkoly 
• fl exibilita, zodpovědnost

Nabízíme
• po zaučení možnost pracovního poměru na dobu neurčitou 
• příspěvek na stravování 
• týden dovolené navíc

Náplň práce
• organizování práce zaměstnanců svěřeného úseku 
• zabezpečování plynulého chodu dílny

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
 +420 491 401 718 paní Procházková

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ
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