
Ročník 24 / číslo 6 / 17. února 2017           ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY            26 000 VÝTISKŮ                                

Příští Echo vychází 3. března 2017

WWW.NOVINYECHO.CZ

únor 1915 - do Josefova jsou transportováni 

ruští váleční zajatci

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

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!

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

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775 Kolébka si odbyla svou premiéru
Nejkrásnější ze všech dárků 
vkládá život do kočárku…

V  sobotu 11. února jsme za město 
Červený Kostelec přivítali mezi ob-
čany naše nejmenší. Obřadu vítání 
nových občánků se  zúčastnily  tyto 
děti: Adéla Podlucká, Jiří Cohor-
na, Vít Lelek, Antonín Fiala, Sofi e 
Mýlová, Magdaléna Hrabčáková, 
Ludmila Kábrtová, Štěpán Hála, 

Nikola Rejzková, Viktorie Vančuro-
vá, Silvie Tunková, Ondřej Novot-
ný, Alice Tunková, Simeon Hejna, 
Adam Roztočil
 Dětem přejeme, aby prožily krás-
né dětství, a rodičům, aby se ze 
svých potomků radovali co nejdéle. 
Děkujeme, že se s námi dělíte o prv-
ní radosti s vašimi dětmi.
 Za SPOZ a matriku MěÚ 
 Petra Krejsová, foto: Tomáš KábrtRockeři 

na Střeláku
V Broumově se 25. února uskuteč-
ní Rockový večer. Kde? V prosto-
rách KD Střelnice. Vystoupí zde 
například Vaťák (Kabát revival), 
Green Day (revival) a další kapely. 

6 NaChodníku
   Recitál autorského šansonového 
sextetu 6 NaChodníku z Nácho-
da si nenechte ujít 7. března (od 
19 hodin) v Novém Městě nad 
Metují. Místem konání je tamní 
Kino 70. 
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VZPOMÍNKA
Čas plyne jako voda, bolest zůstává

Dne 25.2.2017 si připomeneme nedožitých 
85. narozenin naší maminky a  babičky 

paní Heleny Polákové 
z Provodova - Šonova. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí  tichou vzpomínku. 
Vzpomínají synové Libor a Miroslav s rodinou.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 20. února 2017 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček,

pan Josef Horák z Horní Radechové.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná manželka Helena, syn Josef 
s rodinou, dcera Alena s rodinou 

a dcera Eva s rodinou

Koncert
V  Městském divadle v  Jaroměři 
(Velkém sále) se 24. února usku-
teční koncert Tomáše Ortela. Za-
čátek koncertního vystoupení je 
naplánován na 19.00 hodin.  

Rákosníčkovo
hřiště

Společnost LIDL buduje od  roku 
2012 v  blízkosti svých marketů 
dětská hřiště. O  tom, které hřiš-
tě bude vybudováno, rozhodnou 
hlasy obyvatel z  okolí. Nyní mů-
žete i  vy podpořit hlasováním 
vybudování Rákosníčkova hřiště 
v  Broumově u  tamní prodejny 
LIDL. Hlasování on-line je do-
stupné z ofi ciální internetové pre-
zentace města Broumov. 

 MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI BŘEZNU 2017

 www.beraneknachod.cz

* Středa 1. března v 19.00 hodin
Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Ivo KAHÁNEK - klavír

Program: Chopin, Schubert, Janáček, 
Rachmaninov

Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

*Úterý 7. února  v 19.00 hodin
PETRA JANŮ se skupinou 

AMSTERDAM 
Koncert populární české zpěvačky

Vstupné: Kč 390,- 370,- 350,-
 

*Úterý 14. března v 9.30 hodin
RADOVANOVY 
RADOVÁNKY

Divadlo Věž Brno
Vhodné pro MŠ a ZŠ I. stupeň       

Vstupné: Kč 50,-

*Neděle 19. března v 15.00 hodin 
TŘI PŘADLENY
Divadlo Pohádka Praha

Vstupné: Kč 50,-, děti a důchodci Kč 40,-
 

*Pondělí 20. března  v 8.30 
a v 10.00 hodin

NAŠE PÍSNIČKA aneb 
POSTAV SI DOMEČEK

Hudební divadlo dětem Hradec Králové
Koncert s divadelní výpravou
Vhodné pro MŠ a ZŠ I. stupeň   

Vstupné: Kč 55,-

*Středa 22. března v 19.00 hodin
Koncert ab. cyklu 

- skupina „K“
ADAMUS ENSEMBLE

Program: F. V. Kramář, J. Suk, L. van 
Beethoven, B. Martinů

Vstupné: Kč 120,-  100,-   80,-  

*Čtvrtek 23. března v 10.00 hodin 
ČTYŘI ŽENY KARLA IV. 

Umělecká a produkční společnost 
Starý návrat

Vhodné pro ZŠ II. stupeň a SŠ
Vstupné: Kč 60,-   

*Úterý 28. března  v 19.00 hodin
Představení ab. cyklu - skupina „A“

John Murrell:
BOŽSKÁ SARAH

Divadlo Kalich Praha
Režie: Alice Nellis

Hrají: Iva Janžurová, 
Kryštof Hádek / Igor Orozovič
Vstupné: Kč 290,-  270,-   250,-  

*Čtvrtek 30. března  v 10.00 hodin

AMUNDSEN KONTRA 
SCOTT

Divadlo DRAK Hradec Králové
Vhodné pro ZŠ II. Stupeň

Vstupné: Kč 60,-

*Středa 15. března  v 17.00 a v 18.30 hodin
První lekce KURZU JÓGY pod vedením 

lektorky Mgr. Jarmily Koudelkové
v 17.00 hodin – začátečníci, v 18.30 hodin 

- mírně pokročilí a pokročilí
Lekce probíhají každou týden ve středu 

v přednáškovém sále.
Předprodej permanentek od 1. 2. 2017 

v MIC v Náchodě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru 

v Náchodě, tel. 491 426 060, 
v Informačním centru a muzeu 

v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,
v Cestovním a Informačním centru 

v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657,
v Regionálním informačním centru 

v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Infocentru Hronov, tel. 491 483 646.

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 

737 261 645 vstup zdarma.

VZPOMÍNKA
To nejdražší co jsme měli, to nám život vzal.

Na tebe nelze zapomenout, ty žiješ v našich srdcích dál.

Dne 23.2.2017 uplyne jeden rok, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný syn a manžel,

pan OTTO FRIEDL z Dolní Radechové.
Stále vzpomíná manželka, maminka a sestra

TICHÁ VZPOMÍNKA
Odešla, jak si osud přál. V našich srdcích 

a vzpomínkách však zůstává dál.
Dne 15.2.2017 uplynulo 5 let od  úmrtí naší drahé 

maminky, babičky a prababičky,

paní Marie Machové z Náchoda.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou 

vzpomínku. Rodina

Ples hasičů
V  Kulturním domě v  Dobrušce se 
24. února koná Ples dobrovolných 
hasičů Doly. Na plese zahraje praž-
ské rockové uskupení FO3.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům s oplocenou zahradou 
v Červené Vodě. Nová kuchyně, dveře, 
schody, okna, rekonstrukce koupelny, 
nové omítky elektřina, odpady. Za domem 
zahrada, kryté posezení s grilem. Výměra 
celkem 809 m2. 

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
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ...................................3 490 000,- Kč
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

Cena: 2 500 000,- Kč

Občané České Skalice, pošlete 
dopis do budoucnosti!

Skauti v České Skalici slaví 100 let!
Československo ještě neexistuje, Vel-
ká světová válka, kterou naše země 
Rakousko-Uhersko prohraje, bude 
trvat ještě celý rok. Sedmnáctiletý 
Jan Krtička, rodák ze Studnic a stu-
dent učitelského ústavu v  Hradci 
Králové je již obeznámen se zajíma-
vou zálibou kluků říkajících si skau-
ti, a rozhodne se založit oddíl Juná-
ků-českých skautů i v České Skalici. 
Píše se rok 1917. Ano je to letos 100 
let, kdy v České Skalici vznikl první 
skautský oddíl právě na popud Jana 
Krtičky. Skauti si toto kulaté a  vý-

znamné výročí připomenou zajíma-
vou akcí v České Skalici, probíhající 
v průběhu roku. 

Pošlete dopis do budoucnosti
Chcete poslat dopis budoucím ge-
neracím? Skauti vám to umožní! 
Zastavte se v  informačním centru 
v České Skalici, kde si můžete vyzved-
nout orazítkovanou obálku a dopisní 
papír. Napište svůj dopis a odevzdejte 
jej do  připravené schránky v  Infor-
mačním centru. V červenci a v srpnu 
máte zde možnost shlédnout i výsta-
vu ke  100 letům skautingu v  České 
Skalici. Dopisy můžete v  informač-
ním centru odevzdat do konce srpna.

O čem psát? 
Napište, co chcete. Napište, jak se tu 
máme dobře, kritizujte dnešní situaci 
či pište o počasí a o vás. Připojte fot-
ku svého domu nebo obrázek od va-
šich dětí. Limitování jste jen velikostí 
obálky. Na  podzim při příležitosti 
sázení stromu budou dopisy předány 
k uložení do muzea do schránky ur-
čené k otevření za 100 let.

Oldřich Rejl, 
zástupce vůdce střediska Junák - 
český skaut, středisko Jiřího Šimáně 
Česká Skalice, z.s., tel: 723 938 555

Jan Krtička, skaut, hasič, turista, 
učitel a  muzejník založil skautský 
oddíl v České Skalici v roce 1917

V  blízkosti hlavní  komunikace pro-
cházející Českou Skalicí objevíte pa-
mátník věnovaný Jiřímu Šimáně Ten-
to  pedagog a skaut zemřel předčasně 
(za záhadných okolností) v roce 1975. 
Jeho smrt je dávána do  souvislosti 
s perzekucí, které Jiří Šimáně, jako či-
novník skautingu, čelil.         Foto echo

Hradecký kraj zahájí opravu a  vý-
stavbu nového návštěvnického centra 
u  pevnosti Dobrošov na  Náchodsku 
zhruba za  90 milionů korun. Kraj 
uspěl se žádostí o  dotaci, řekla ná-
městkyně hejtmana Martina Berdy-
chová (Starostové a Východočeši).
„Dostali jsme zprávu, že náš projekt 
byl vybraný k podpoře. My jsme v tuto 
chvíli dali pokyn k  dopracování pro-
jektové dokumentace,“ řekla náměst-
kyně hejtmana Martina Berdychová. 
Projekt počítá s opravou tří podzem-
ních sálů, schodiště a výtahu. Oprave-
né by měly být také některé pevnost-

ní objekty na  povrchu. Návštěvnické 
centrum by mělo nabídnout sociální 
zázemí, občerstvení a přednáškový sál. 
„Dobrošovská pevnost je od konce lis-
topadu do konce března přístupná jen 
na objednání, kvůli hnízdícím netopý-
rům je počet návštěvníků omezený“, 
řekl správce pevnosti Richard Švanda. 
Podzemím pevnosti vede v  sezóně 
jedna prohlídková trasa, mimořád-
ně bývá přístupný také objekt Jeřáb. 
V minulých letech si objekt prohlédlo 
na 25.000 lidí ročně. „Loňská návštěv-
nost byla vyšší, přišlo 28.300 zájemců,“ 
řekl Švanda. 

Hradecký kraj zahájí opravu 
pevnosti Dobrošov, získal dotaci

Hubneme zdravě 
aneb potraviny, které zrychlí 
váš metabolismus
Nedaří se vám zhubnout, i když máte pocit, že jíte zdravě a také se dostatečně hýbe-
te? Na vině může být zpomalený metabolismus. Je to vlastně soubor reakcí enzymů 
v živých buňkách. U každého člověka funguje trochu jinak. Základní principy látkové 
přeměny jsou sice stejné, ale někdo má metabolismus rychlejší, jiný pomalejší. Prá-
vě na těchto faktorech významně závisí skutečnost, zda budete dobře a rychle hub-
nout nebo nikoli. A já mám pro vás, milé čtenářky a čtenáři, hned několik potravin, 
které nastartují váš metabolismus a pomohou vám při hubnutí. První je 
Grapefruit
Grepy nepatří zrovna mezi nejpopulárnější ovoce. Nejsou pro mlsné jazýčky kvůli své 
hořké chuti, ale přesto našemu tělu přinášejí spoustu důležitých látek. Obsahují vita-
miny C, B1, K a pořádnou porci fl avonoidů. Dále podporují přeměnu cukrů a jsou 
velmi ceněným spalovačem. Potlačují chuť na sladké, snižují hladinu krevního cukru, 
hydratují a zpevňují pokožku.
Hořkou chuť grepu způsobuje látka zvaná naringin, která má požadované příznivé 
účinky na metabolismus, trávení a detoxikaci organismu. Grep navíc obsahuje značné 
množství užitečné vlákniny, která účinně navozuje pocit nasycení. Člověk tak nebu-
dete mít velký hlad a sní menší porci.
Zpočátku na vás bude grep možná přeci jen trochu hořký, ale lze si na něj postup-
ně navyknout. V žádném případě šťávu neslaďte, tím by veškerá snaha přišla vniveč. 
Hořká chuť je totiž velmi důležitá a my bychom se jí neměli vyhýbat. Je tedy více než 
jasné, že grep by se měl stát pevnou součástí našeho jídelníčku. A rada na závěr. Chce-
te-li zhubnout, jezte grep alespoň dvakrát až třikrát týdně. 

Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného stravování, 
Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz
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STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

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

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

Rico II

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

Výstavba obchvatu Náchoda má zelenou
 Občané Náchoda se konečně do-
čkají stavby obchvatu města. Stav-
ba, na kterou čekají už řadu let a je 
klíčová nejen pro Královéhradecký 
region, ale i celou Českou republi-
ku, vyřeší celou řadu problémů spo-
jených s  tranzitní dopravou.  Kraj-
ský úřad Královéhradeckého kraje 
zamítl svým rozhodnutím ze dne 

8. 2. 2017 všechna podaná odvo-
lání ke  stavbě obchvatu Náchoda 
a  svým rozhodnutím tak potvrdil 
rozhodnutí odboru výstavby Měst-
ského úřadu v Náchodě ze dne 16. 
2. 2016, proti kterému bylo podáno 
celkem 23 odvolání a  všechna tak 
byla krajem zamítnuta. Proti tomu-
to rozhodnutí se podle správního 

řádu již nelze odvolat.  Od prvního 
podání žádosti o  územní rozhod-
nutí v  roce 2009 uplynulo celkem 
osm let. Během územního řízení 
bylo třeba se vypořádat s  téměř 
stovkou námitek a  celý spis dnes 
obsahuje více než 2800 stran, sa-
motné územní rozhodnutí čítá 230 
stran.  (kp)

Vizualizace ukazuje napojení obchvatu u hraničního přechodu s Polskem.

Novoměstské historické náměstí je krásné v celkovém pohledu i drobnos-
tech, mezi které určitě patří domovní znamení. Patří mezi ně i znamení 
zlaté hvězdy a zlatého beránka (na objektech č.p. 1222,1223)   foto echo

Galerie Sněhuláků
Umění, které má život jepičí, po-
kud nesněží, nemrzne a  arktický 
vítr nefi čí? Ano, přesně takové jsou 
výtvory ze sněhu. Podívat se na ně 
můžete například na  webu Čes-
ké Skalice (www.ceskaskalice.cz) 
v Galerii sněhuláků. Ale spěchejte, 
obleva se možná blíží!

Den občanů
 V  České Skalici se chystají na  již 
3. ročník Dne občanů, během které-
ho budou oceněni (za přínos životu 
a  rozvoji města) jednotlivci nomi-
novaní přímo občany. Akci zajišťuje 
Komise pro obřady a slavnosti města 
Česká Skalice. Nominace jsou přijí-
mány do 30. dubna. Slavnostní večer 
proběhne 24. června v  Jiřinkovém 
sále Muzea Boženy Němcové. Mode-
rátorem zde bude herec Jan Čenský. 

Investiční 
priority
 Mezi stavebními investičními 
prioritami Broumova pro rok 2017 
najdeme i  trojici aktivit, které se 
týkají přímo či zprostředkovaně 
sportu. První z nich je rekonstruk-
ce tenisových kurtů v lokalitě Velká  
Ves. Druhá investice cílí na  vybu-
dování zázemí cyklostezky Brou-
mov – Olivětín. A  v  neposlední 
řadě je plánem broumovské radni-
ce pro tento rok i vybudování spor-
toviště v  blízkosti tamního sídliště 
Spořilov.

Letošní zima si na silnicích všech tříd jistě vyžádá svoji daň. A cestáři bu-
dou mít (nebo už mají) napilno. A jak je to s náhradou škody, pokud si  
při neúspěšném kličkování mezi výtluky poškodíte vozidlo? Pamatujte, že 
výklad  zákona opravdu není příliš na straně řidiče, protože platí:“ Pokud 
se  jedná o znatelně a viditelně poškozený delší úsek komunikace, lze mít 
za to, že řidič toto poškození měl nebo mohl předvídat a mohl tedy před-
vídat i vznik škody. Pak lze tvrdit, že takový řidič se měl tomuto přizpůso-
bit.“ Raději nohu z plynu, oči do hrsti…  foto echo   
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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? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životní-
ho partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.:736 768 114

*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v Jungmannově ulici. Nové rozvody 
el., vody, odpadu, nové omítky, okna, 
podlahy, koupelna a WC. Výměra 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 rozvody 
el., vody, odpadu, nové omítky, okna, 
podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu 
37 m². Tel. 774  311  404, RK nevolat. 
Cena: 550 000,- Kč

* Prodám byt 1+kk s  balkonem 
v  Náchodě Bělovsi v  panelovém 
domě 10. patro. Zn. rekonstrukce 
nutná. Cena 450000 Kč (cena k jed-
nání). Tel. 737 147 511

*Prodám v  Červeném Kostelci DB 
3+1 s balkonem. TEL.: 734 158 426
*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 byt v  Červeném Kostelci 
3+1 s balkonem, v centru města, byt je 
v osobním vlastnictví. RK nevolat. Tel: 
732 588 520
* Prodám DB 3+1 Hronov, jižní stra-
na, 4. patro s balkonem. 1 100 000,-Kč. 
Tel. 723 358 615, RK Nevolat
* Pronajmeme malý přízemní 
apartmán v  zahradě v  Náchodě Bě-
lovsi, s venkovní terasou a parkovištěm 
pro 1 -2 osoby. Nájem 3900,-Kč + zálo-
ha energ. 1700,-Kč. TEL. 777 737 127, 
777  737 122
* Pronajmu dlouhodobě pěkný čás-
tečně zařízený byt 3+1 v  Náchodě 
u  Rubeny. Nájem 5.000 Kč + inkaso. 
Kauce nutná. Tel. 608 888 141
* Prodej bytu 2+1 s  balkonem 
ve  Velkém Poříčí, 790  000,-Kč. TEL.: 
736 615 464 RK NEVOLAT
* Prodám DB 2+1 po  celkové rekon-
strukci v ul. Nad Stadionem v Novém 
Městě n.M.. TEL.: 734 142 327 RK NE-
VOLAT
* Pronajmu garzonku. Nabízím byt 
1+kk v  Machově - Bělý, 4 km od  Po-
lice 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
* Prodám nový družstevní byt 3+kk 
na krásném místě v Náchodě, s vyhra-
zeným parkováním. Ihned volný, cena: 
možnost splátek 68 tisíc ročně bez na-
výšení. Kontakt  733 131 189.
* Prodám nový družstevní byt 2+kk 
v Náchodě - levně. Cena: možnost splá-
tek 68 tisíc ročně bez navýšení. Nízké 
provozní náklady. Parkování na  vlast-
ním pozemku. Volejte 733 735 709.
* Koupíme byt v osobním vlastnictví 
v  okrese Náchod výhradně ve  sprá-
vě SBD Náchod. Uveďte cenu, ve-
likost bytu a  jeho vybavení, adresu 
a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz

*Prodám stavební parcelu v  obci 
SPY u  Nového Města nad Metují, 
800m2, voda a el. na pozemku, možno 
začít ihned stavět, cena 575 tis., tel.:
775 182 793
*Pronajmu   skladovací prostory 
217m2 v centru Náchoda. Cena 7000,- 
Kč/měs + energie. Tel.: 606 951 546 RK 
nevolat!

*Prodám nebytový prostor v osobním 
vlastnictví, 49 m2 v  centru Náchoda 
na Komenského ulici vhodný na kan-
celář, obchod, možnost rekonstruovat 
na byt 1+1.Součástí je sklep, půda a po-
díl na  společných prostorách domu. 
Parkování před obchodem. Kontakt tel.: 
777 133 123. Cena: 750.000,- Kč
*Pronajmu nebytový prostor v centru 
Hronova vhodný na  kancelář, malou 
prodejnu apod. 2 místnosti + soc. zař. 
a kuchyňka o celk. výměře 59 m2. TEL.: 
604 178 597
*Pronajmu zrekonstruované obchod-
ní prostory v Náchodě v řemeslnickém 
centru. Vlastní soc. zařízení, výměra 40 
m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 
9 900,- Kč/měs.
*Nabízíme pronájem prodejny  80 
m2 v Náchodě na pěší zóně formou vý-
běrového řízení, tel. 602 575 252
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
v  centru - v  Palackého ul. v  1. patře. 
Vstupní prostor a  WC je společné se 
sousední kanceláří. 37 m. Nájem 2500 
Kč/měs. + 1000 Kč záloha topení, voda. 
Tel. 604 154 774
* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn. 
jakékoliv využití, navr. cena 1,5 mil. Kč. 
TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výtahem, 
WC a  kuchyňkou k  dispozici. Velikost 
28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Te-
lefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních slu-
žeb nebo pohybových aktivit jako cvi-
čení, fi tcentrum a  jiné služby. Prostory 
se nachází na Kamenici v Náchodě v I.
patře se samostatným vchodem. Inves-
tice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* 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

*Prodám gauč a  dvě křesla, masiv 
velmi zachovalá cena 3.000 Kč. Tel. 
604 524 336 
*Prodám palivové tvrdé dřevo (jasan) 
v  metrech - 900,-Kč/m. Nové Město 
a okolí. TEL.: 776 327 208
* Prodám traktor 4011 v rozebraném 
stavu, nakladač UNHZ 500, šrotovník, 
stojanovou kovářskou vrtačku. Tel. 
732 269 219

*Koupím válcový šrotovník-mačkač 
obilí. Dále starý nepojízdný traktor 
jako dekoraci na  statek a  jinou země-
dělskou techniku. Mob: 603487428
* Koupím staré šavle, bodáky, unifor-
my, vyznamenání i z období socialismu 
v jakémkoli stavu. TEL.:603 549 451

* Koupím staré, nepotřebné i  po-
škozené věci. Hračky zn.ITES, KDN 
aj..vláčky TT, HO, MERKUR aj., 
starožitný a  chromovaný nábytek, 
hudební nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj. věci, obrazy, 
porcelán, automoto díly, atd.. Než 
něco vyhodíte, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj. staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, 
známky, plakáty, aj. papírový mate-
riál, bankovky, mince, LP desky, CD 
atd. TEL.:777 579 920

* Koupím pařák nebo brutar. TEL.: 
776 353 038
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, staré foto-
grafi e, reklamní fotografi cké materiály. 
Hodinky PRIM a náhradní díly na ho-
dinky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré fi 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 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

*PLYNOVÝ KOTEL Z  KOTLÍKO-
VÉ DOTACE. Hledám dodavatele 
na  dodávku kondenzačního kot-
le a  rekonstrukci topné soustavy. 
benes.lubomir@seznam.cz

* HLEDÁME VÝPOMOC 
NA PRODEJNU NÁBYTKU V BĚ-
LOVSI NA ODPOLEDNÍ HODINY 
OD  14-17HOD DENNĚ. 80KČ/
HOD. TEL.: 774 850 052

* Hledáme kolegyni do  zavedené-
ho květinářství v  Červeném Kos-
telci 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
*Daruji sklenice na  zavařování růz-
ných velikostí. Tel. 605 105 170
* Nabízím úklid domácností, popř. 
kancelářských prostor atd. Pečlivost, 
loajálnost, časová fl exibilita. Lokalita 
Náchod. Tel. 737 603 310

* 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

*SDH Oselce nabízí k  prodeji po-
žární 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 vraky 
a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.: 
606 515 966

* Koupím: plechy, chromy, světla 
na Škoda1000 MB - 100 - 110 R, TA-
TRA 603 - 613, díly - Stadion, Jaweta, 
Pionýr 550, pérák, ČZ 125 - 150, rámy, 
nádrže, tachometry, blatníky, motory, 
převodovky - JAWA 350 OHV, OHC, 
ČZ 350 - 500, JAWA speciál, robot, 
JAWA 500 OHC, díly - JAWA 634, 
Bison, JAWA 90, California, jakýkoliv 
dvouválcový motor JAWA - ČZ - Ve-
lorex. TEL.: 602 272 440

* Prodám SUZUKI WAGON R 4x4, 
r.v. 2002, naj. 153 tis.km. Super stav! 
Po GO. TEL.:731 062 328

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

RŮZNÉ

PRODÁM

AUTO - MOTO

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

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

Prodám zaběhnutou prodejnu a eshop

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

PŘIJMU TRUHLÁŘE S PRAXÍ
PRO  ZAKÁZKOVOU VÝROBU 
NÁBYTKU NA NÁCHODSKU

TEL. 604 437 128

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

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

NÁCHODSKO
776 353 038

KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 16. 3. 2017

mob. 736 763 929

nutno

objednat

 
25 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688

* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002

* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Opočno-větší vila (3+1 a 2+1) v klidné a atrakt. části, se zahradou (1.320 m2) k výstavbě nového RD ..3,8 mil. Kč
Trutnov-ul.Polská-Zděný byt 4+1 (87 m2) se samost. vstupem, u centra, parkování u domu ....1.290.000,-Kč
N. Město n/M - Luxusně vyb. RD, 3 obytná podlaží+podkroví, vše nutno vidět, PENB: G ........3.650.000,-Kč
N. Město n/M- nový byt 2+kk OV, 42 m2, pěkná koupelna a kuchyň, předzahrádka, PENB: G ...1.049.000,- Kč
N. Město n. Met-pronájem obch. prostor s výlohou (55 m2), v centru u hl. komunikace, PENB G cena k jednání
N. Město n/M-Krčín, třípodl., dvougen. RD s garáží, zast. 110 m2, poz. 782 m2, PENB: G .......2.790.000,-Kč
Náchod-ul.Smiřických-rozest. RD (4+kk),poz. 284 m2, PENB: B..1.46 mil. Kč nebo stav. pozemek ..525.000,- Kč
Náchod-Komenského-Pronájem prodejních prostor s výlohou do hl. ulice-atr. místo PENB:G ..... 6.500,- Kč/měs.
Náchod-Lipí-Posl. volné domy (až 5+kk a užitl.pl.123 m2), se zasíťovanými pozemky, PENB: G .....2.208.000,-Kč
V. Jesenice u Č. Skalice - RD 2+1 se stodolou, centrum obce, pozemek 624 m2, PENB: G ..........400.000,- Kč
Olešnice v Orl. horách-Rekreační chata s podkrovím (15 m2) a pozemkem 485 m2, slunné místo .....295.000,-Kč
Meziměstí-Slunný byt 1+1 v OV, 4. patro s výtahem, plastová okna, zateplený dům, PENB: C ....395.000,-Kč

MODRÁ NA ÚČET
ZELENÁ 

V HOTOVOSTI
Pro zaměstnané, ženy 

na MD, důchodce a OSVČ. 
Náchod 

Tel. 722 732 992

PŘEDNÁŠKA 
KRANIOSAKRÁLNÍ 

TERAPIE
Knihovna Velké Poříčí

Úterý 21.února v 17.00 hod.
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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

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 tech.směru 
  a praxe v autoopravárenství min.2 roky
  nebo vzdělání SO tech.směru a praxe 
  v autoopravárenství min. 6 let
• profesní osvědčení kontrolního technika 
vítáno
• osvědčení mechanika měření emisí vítáno
• 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:

VĚDOMÍ 
A NEVĚDOMÍ

pořad PJÉRA LA ŠÉ´ZE
(psychologa, herce 

a jevištního partnera J.Duška) 

21. 2. 2017 v 17:30
v Řešetově Lhotě.

Rezervace tel 774 707 206.
www.lagertha.webnode.cz

Jiráskova chata Dobrošov přijme 

 Kuchaře-Kuchařku
 Servírku

 Studenty na brigádu
 

Kontakt: jiraskovachata@email.cz, tel. 775 086 305, 602 451 421

Zavedená realitní kancelář přijme pro oblast 
Náchodska (Trutnovska) 

SPOLEHLIVÉHO MAKLÉŘE
Stručný životopis prosím zašlete na 

realitnimaklernachodsko@seznam.cz.

HLEDÁME MLADÉ 
HASIČE A HASIČKY!

Oddíl Mladých hasičů Běloves 
přijme chlapce a dívky 

ve věku 6 – 13 let. 
Scházíme se každý pátek 

od 16 do 18 hodin v hasičárně 
v Bělovsi. Bližší info: Dagmar 
Kadlečková, tel. 603 261 755, 

http://beloves-mh.webnode.cz/

„Osmdesátky“
 Již páté zastavení  cyklu Hledá-
ní zmizelého času  je do  26. úno-
ra otevřeno veřejnosti v Městském 
muzeu a galerii JWH v Úpici. Jeho 
název je „Osmdesátky“ a  týká se, 
jak jinak, časů osmdesátých let mi-
nulého století (v  kontextu historie 
a rozvoje města Úpice).   Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“   

BŘEZEN 2017
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové 

čtvrtky na měsíc březen v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, 
kde se sejdeme při následujících programech:

  čtvrtek  9. 3. od 14 hod. „Co je GEOCASHING“
     - procházky přírodou a hledání „pokladů“? 

Na dané téma přijde vyprávět  p. Křenek 
  čtvrtek 16. 3. od 14 hod. „Andree Rieu se svým 

orchestrem v New Yorku“, přijďte se potěšit poslechem 
krásných melodií

  čtvrtek 23. 3. od 15 hod. bude v restauraci Reduta 
„VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE“.
Od 14.30 budou vyřizovány přihlášky nových členů a člen-
ské příspěvky. Na programu jsou zprávy o činnosti, hos-
podaření, rozpočtu, volby výboru, plán akcí na rok 2017, 
možnost rekreaci SD ČR. Občerstvení zajištěno. Společné 
setkání si prodloužíme zábavou a zahrají nám „Roušarovci“.

  čtvrtek 30. 3. od 14 hod.  „Maroko – z Casablancy 
do Erg Chebbi“, I. část fi lmu ze své cesty nám  promít-
ne a bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt.  

Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou 
členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

Informace pro členy MO SD ČR:  přihlášky a zálohy na zájezdy 
od  2. března v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí 

nebo ve čtvrtek od 15.30 do 16 hod. 
Zároveň odpovím na vaše dotazy ohledně rekreací, 

wellness a lázeňských pobytů v r. 2017. 
Wellness v hotelu MAS v r. 2018 je nutno rezervovat nyní, hlaste se 

v klubovně Harmonie 2 nebo A. Polákové na tel.775 242 562 /po 19hod./.

Po fasádě věž
 Kostel Narození Panny Marie 
v Novém Městě nad Metují čelí le-
tošní tuhé zimě „teplým  kabátem“ 
v  podobě nové fasády. Po rekon-
strukci exteriéru by měla přijít na 
řadu i oprava věže kostela. Kostel 
je ve vlastnictví Řádu Milosrdných 
bratří. 

„Skály přejí 
múzám“
 Obnovený divadelní spolek Ská-
ly (Teplice nad Metují)  se nedávno 
prezentoval v Broumově nastudo-
váním veselého divadelního kusu. 
Představení, ve kterém nechyběly 
oblíbené čertovské motivy, se brou-
movskému publiku velmi líbilo. 

Kronika na webu
 Města a obce využívají svoje in-
ternetové prezentace i k uveřejnění 
kronik. Výjimkou není ani Úpice 
v sousedním trutnovském okrese, 
která má nyní na webu kompletní 
kroniku města za rok 2016. 

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků
• fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním 

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

Kvalifi kační požadavky
• autorizovaný architekt s  autorizací pro obor územní plánování nebo bez specifi kace 

oboru, nebo
• vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
• vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru
    územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením 

Další požadavky
• znalost zákonů č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  č.128/2000 Sb., 

o obcích a č. 500/2004 Sb., správní řád 
• praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě výhodou
• zkouška ZOZ v územním plánování výhodou
• znalost správního řízení výhodou
• dobrá znalost práce na PC
• komunikační schopnosti
• řidičský průkaz sk. B
• reference z předchozích zaměstnání vítány

Nabízíme
• předpokládaný nástup do zaměstnání od 1.4.2017    
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, 9. platová třída, 
    po splnění podmínek § 24 odst. 1 z. č. 183/2006 Sb., 10. platová třída
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek na dovole-

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

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

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 23. 2. 2017.

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci 
odborný pracovník / odborná pracovnice 
územního plánování, 
s místem výkonu práce v Náchodě.

Město Náchod 

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

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

Požadujeme
• vyšší odborné vzdělání získané v oborech zaměřených na sociální práci a sociální peda-

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

• vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktor-
ském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální peda-
gogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditova-
ném podle zvláštního právního předpisu

• praxe v agendě sociálně-právní ochrany dětí výhodou
• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
• znalost práce na PC
• komunikativnost, vstřícný přístup k občanům
• ZOZ na úseku sociálně-právní ochrany výhodou

Nabízíme
• pracovní poměr na dobu určitou (zástup za RD)
• nástup do pracovního poměru 1. 4. 2017 nebo dle dohody
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (10. platová třída)
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek na dovole-

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

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

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 23. 2. 2017.

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce 
odborný pracovník/ odborná pracovnice 
sociálně-právní ochrany a prevence – 
opatrovník/opatrovnice, s místem výkonu práce 
v Náchodě.

Náchodský autobusový terminál je důležitým dopravním uzlem celého regio-
nu. A jak dlouhou má na Náchodsku autobusová doprava tradici? Odpovíme 
příkladem z  roku 1929, kdy byla zřízena autobusová linka Náchod – Nový 
Hrádek. Jezdilo se a nespěchalo. Cesta z Náchoda do Nového Hrádku trvala 
tehdy skoro hodinu.  Ilustrační foto echo 

Ovocné a okrasné školky, zahradní architektura v Jaroměři
přijmeme do svého pracovního kolektivu:

 traktoristu, mechanizátora
 zahradníka (ci) 

do prodejny okrasných dřevin a realizací zahrad
Nabízíme: odpovídající fi nanční ohodnocení, zajímavou práci v oboru

Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost, vzdělání a praxe  v oboru výhodou

Kontakt: e-mail jan.topinka@post.cz, tel.: 603 393 210
web: www.zahradyart.cz  
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NATÁLIE
Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. požární ochrany,
    bezpečnosti a ochrany zdraví

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Jiráskovo gymnázium Náchod 

krajským přeborníkem
 Studenti náchodského gymnázia 
se stali v Třebechovicích pod Ore-
bem 25.1. krajskými přeborníky 
školních družstev v  šachu. V  pře-
boru postupně přesvědčivě porazili 
GYM Náchod B 4:0, GYM Rychnov 
n/Kn. 4:0. SPŠ Jičín 3,5:0,5, Ob-
chodní akademii Kostelec n/Orl. 
3,5:0,5, GYM Hradec Králové B 4:0, 
SPŠ Hradec Králové 3,5:0,5 a  ČSL 
Trutnov 4:0, v  posledních dvou 
kolech jim stačila remíza 2:2 s obě-
ma hlavními konkurenty GYM 
Hradcem Králové A  a  GYM Jičín, 
aby zůstali první s náskokem 2 a 4 
bodů. Studenti si zároveň vybojo-
vali postup do celostátního fi nále.
 Na  vítězství se podíleli: David 
Černý (6/9), Jan Zahálka (7,5/9), 

Martin Saučuk (8,5/9) a  Jan Trojtl 
(8,5/9).
 Velmi pěkně se umístilo i  B 
družstvo gymnázia, které skonči-
lo na  6.místě z  10 účastníků, jedi-
ný bod za  GYM Rychnov n/Kn., 
které porazili 4:0 stejně jako ČSL 
Trutnov, 2x remizovali, 2x prohrá-
li nejtěsnějším rozdílem a dokázali 
vzít po  bodu největším soupeřům 
A družstva.
 Za  druhé družstvo nastoupili: 
Ondřej Vít (2,5/7), Benjamin Si-
chrovský (5/7), Jakub Pitřinec (3/6), 
Miroslav Poláček (0,5/5), Jakub No-
sek (2/6) a Petr Mastík (4/5).
 Velká gratulace studentům s přá-
ním pěkného umístění v  celostát-
ním fi nále!

Navzdory tomu, že ochránci přírody tvrdí, že večerní (noční) lyžování na osvět-
lených sjezdovkách škodí zajícům, liškám, sovám a dalším zvířatům (protože 
jim prodlužuje den), je výlet na sjezdovku po západu slunce velmi oblíbený. 
Důvod pro člověka je paradoxně stejný jako v případě negativ ve vztahu k zá-
stupcům lesní fauny: Prodlužuje se tím den a tím i možnost vyrazit i po práci 
na rychlou lyžovačku. Oblíbené osvětlené sjezdovky - a na ně navazující vleky  
a lanovky najdete například v Deštném v Orlických horách.  Foto echo

Letošní vláda Královny Zimy se 
projevuje i  v  aktuální nabídce 
reklamních poutačů – tzv. sto-
jek. Za dobrou kávou či zákusky? 
Rozhodně ANO! Dejte ale pozor, 
právě teď to není tak úplně bez 
rizika...  foto echo

Pellyho domy
Pellyho domy jsou objektem, kte-
rý  spolu s budovou radnice tvoří 
dominantu náměstí v  Polici nad 
Metují. Pod stejným názvem byla  
roku 2007 zřízena organizační 
složka města – Centrum kultu-
ry a  vzdělávání Pellyho domy 
(o  koupi tzv. „Pellova domu“ 
do majetku města rozhodli poličtí 
zastupitelé již v roce 2001). Dneš-
ní podoba objektu pochází z roku 
1931, kdy jeho majitel - továrník 
Vilém Pelly starší - dokončil cel-
kovou přestavbu celkem  tří bu-
dov a spojil je do  jednoho archi-
tektonického celku.

Poslední lednovou neděli se v náchodském Déčku konal VELKÝ POHÁDKOVÝ  KARNEVAL. Nechyběly  rozma-
nité masky, ani hry a soutěže pro děti.  Foto: Josef PEPA Voltr

Hotel Elkol EHotel ElkoHotel Elko v Náchodě

ŘÍZKOVÉ HODY
3.-4. března 2017
Rezervace na tel.: 608 824 331 

více na  www.hotelelko.cz
nebo www.facebook.com/hotelelko.cz

Roy na Winter Gladiátor race
 Jan Řezníček, přezdívaný Roy, 
úspěšně reprezentoval Červený 
Kostelec na  Winter Gladiátor race 
v  sobotu 11. února v  josefovské 
pevnosti v  Jaroměři, kde se konal 
první závod  v  letošní sezóně. Ten-
tokrát byla trať připravena nejen 
po  zasněžené pevnosti, ale vedla 
rovněž městem,  podzemními chod-
bami, vodou a  přírodou. Byly zde 
také uvedeny nové překážky, jako je 
ručkování s kolíky, workoutová klec 
či prohnutá stěna. Nechyběly ani 

tradiční disciplíny jako šplh, hod 
oštěpem, plazení pod ostnatým drá-
tem, přenášení kamenů, převracení 
pneumatik, přelézání kontejneru, 
skákání a  mnoho dalšího. Na  start 
se postavila celá špička českých re-
prezentantů, včetně mistrů Evropy 
a světa v OCR a Spartan race a cel-
kem se zúčastnilo 1300 závodníků 
z České republiky i zahraničí. V ko-
nečném pořadí skončil Jan Řezníček 
na 63. místě a ve své kategorii na 7. 
místě.  (red)

Dobrovolní hasiči ze Rtyně v  Po-
krkonoší - na hranici náchodského 
a  trutnovského okresu -  rozšířili 
svoje technické a  přístrojové vy-
bavení o  automatický externí de-

fi brilátor Lifepack 1000. Za  částku 
57  000,-Kč jim toto zařízení, které 
zvyšuje šanci přežít zástavu srdeč-
ní činnosti, zakoupilo město Rtyně 
v Podkrkonoší.  

Připomínku tohoto slavného pout-
ního místa najdete i  na  stránkách 
románu Babička spisovatelky Bo-
ženy Němcové. A  jeho obliba mezi 
poutníky a  turisty trvá doposud. 
Řeč jde o Vambeřicích v sousedním 

Polsku, které se také někdy ozna-
čují jako Dolnoslezský Jeruzalém.  
Vznikají ve 13. století kolonizačním 
úsilím českého krále Přemysla Ota-
kara II. Nyní se o toto poutní místo 
starají mniši františkáni. 

Dolnoslezský Jeruzalém

„Pro šanci životu“

Poseidon
 V našem regionu se nachází je-
den evropský unikát. Jde o největší 
pískovcový podzemní systém v Ev-
ropě. Nazvaný je podle antického 
boha moří Poseidona a nachází se 
v Adršpašsko – teplických skalách. 
Délka celého systému zahrnujícího 
i  podzemní jezera a  další jevy je 
úctyhodných 27 kilometrů!

Když pisatel tohoto nápisu na je-
den z  odpadkových košů v  Ná-
chodě vykružoval výlev lásky, 
potvrdil, že lidstvo se za  staletí 
vývoje příliš nezměnilo. Nápisy 
podobné se našly již v antických 
Pompejích. Na  světě je pořád 
hodně nevyslyšené lásky. Pak se 
i  odpadkové  koše  rychle mění 
ve střelnice šípů Amorových…. 
 foto echo

V NOCI 
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