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březen 1951, náchodští ochotníci 

nastudovali hru Radúz a Mahulena

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!

Tiskárna GZH s.r.o.

tisk@gzh.cz
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 Právě v  Náchodě se dostalo - 
v  rámci území ČR - asi nejvřelej-
šího přijetí spojeneckým vojákům 
britské a  americké armády, kteří se 
tudy formou silničního konvoje pře-
souvali směrem na  území Polska. 
Hlavním tahákem vojenské techni-
ky byl v  rámci konvoje jistě osmi-
kolový obrněný transportér Stryker. 
Toto vozidlo kanadské provenien-
ce využívají od  roku 2002 v  hojné 
míře armádní složky USA. Jedná se 
o velmi všestranné vozidlo, které je 

rovněž schopno transportu letadly C 
– 130 a tím i operativního nasazení 
i ve vzdálených zónách. Pojmenová-
ní získal transportér, hojně využíva-
ný v poslední době například na bo-
jištích v Afghánistánu či Iráku, podle 
dvou držitelů vysokého vojenského 
vyznamenání USA - Medaile cti: 
Stuartu S.Strykerovi (padlému ve II. 
světové válce) a Robertu F. Strykero-
vi (padlému v Afghánistánu).
Foto z průjezdu kolony  Náchodem 

pořídil Josef Pepa Voltr

Americko – britský konvoj projížděl Náchodem

Náchodské monstrum vyděsilo ševce Kryšpína Boháčka
Je to k neuvěření, jaké zvláštní příběhy najdete v kronikách u data 1. dubna. Zalistovali jsme v jedné z ar-
chivních náchodských kronik a vydali se po stopách události, která v minulém století vyděsila obyvatele 
v širokém okolí.
Byl jarní den, 1. dubna roku 1932. Po-
malu se blížil soumrak a švec Kryšpín 
Boháček (trvalým bytem ve  Starém 
Městě) se vypravil pro pár příštipků 
a nový verpánek ke kamarádovi Žežu-
lovi do Dolní Radechové (zde měl do-
tyčný malý obchod ze zbožím rozlič-
ným). Přibližně v lokalitě současného 
Jiráskova koupaliště se pan Boháček 
zastavil, aby si nacpal fajfk u tureckým 
tabákem (značky Sultanut Gezym 
– jak zaznamenal pečlivý kronikář – 
pozn. redakce). Vypouštěje spokojeně 
obláčky vonného dýmu, špacíroval 
si to pan Boháček po  hraně rybní-

ka Podborný. Náhle jeho pozornost 
upoutala blízká vodní hladina, která 
začala v jednom místě doslova ožívat. 
Náš milý švec strnul v ohromení a jen 
sledoval, jak se z vody vynořuje podiv-
né stvoření s dlouhým krkem hladové 
užovky a zavalitým tělem užovky více 
než syté, ba nacpané k prasknutí (tak 
bylo později uvedeno v  policejním 
protokolu – pozn. redakce). Pravda je, 
že popis pana Boháčka se nejlépe hodí 
na obřího plaza z éry dinosaurů. Když 
ovšem kdysi ve škole probírali druho-
hory, pan Boháček, jako malý chlapec, 
zrovna chyběl, a  tak nezbývalo, aby 

ono podivné stvoření popsal pomocí 
charakteristik jediného běžného pla-
za – užovky. Nejhorší ze všeho bylo, že 
ona nestvůra se blížila ke břehu. Švec 
Boháček se rozhodl, že neprodá svoji 
ševcovskou kůži lacino. Vytáhl tedy 
ševcovské šídlo... Obrana se neminu-
la účinkem. Obří plaz se za  velkého 
funění opět zanořil do hlubiny. Šídlo, 
zabodnuté do  jeho levé přední plout-
ve, se ponořilo pod hladinu rybníka 
spolu s  neznámým tvorem. O  celém 
incidentu z 1. dubna 1932 bylo sepsá-
no hlášení na četnické stanici. A udá-
lost neunikla pozornosti kronikáře, 
který neznámé zvíře pohotově nazval 
Náchodským přízrakem. Lidé si my-
sleli, že si švec Boháček celé setkání, 
hodné pozornosti kryptozoologie, vy-
bájil. Mysleli si to až do 1. dubna 1974, 
kdy bylo při výlovu rybníka (mezi 356 
kilogramy kaprů a dalších ryb – pozn. 
redakce) nalezeno ševcovské šídlo 
s  iniciálami KB. Výzkumy profesora 
Beznosky, odborníka na  kinematiku 
volně pohozených předmětů, proká-
zaly, že šídlo bylo pod hladinu staženo 
silou, kterou v náchodském okrese ne-
disponuje žádný živý tvor, člověk, na-
tož vysedáváním u verpánku oslabený 
švec. Tajemství Náchodského přízraku 
z 1. dubna 1932 nebylo nikdy logicky 
vysvětleno.  Foto via net, text KB ml.

Byl Náchodský přízrak izolovaným jedincem – poselstvím dávno minulé doby 
dinosaurů? Odpověď leží možná někde na dně rybníka Podborný.
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TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 6.4.2017 uplyne 5 let,

kdy nás opustil přítel a kamarád,

pan Miroslav Jablonský
z Nového Města nad Metují.

Vzpomeňte se mnou. Zdena

Dne 4. dubna 2017 uplyne smutných 20 let,
kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek,

pan Štefan JURÍČEK z České Skalice.

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dcera Jana s rodinou
a syn Petr s rodinou

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNKA
Dne 31. 3. 2017 by oslavil

100. výročí narozenin

pan Bedřich Čapek

z Červené Hory

a manželka

Hana Čapková

by se 30. 5. dožila 95 let.

                                              Stále vzpomínají dcera Iva a syn Mirek s rodinami

Poděkování
 Chtěla bych touto cestou po-
děkovat neznámé nálezkyni a ko-
lektivu prodejny železářství SOU-
KUP v Náchodě, kteří mě nejenom 
s úsměvem a odborně obsloužili, ale 
spolu s neznámou poctivou ženou, 
se zasloužili o to, že jsem prožila je-
den z nejkrásnějších MDŽ  v mém 
životě. Po nákupu zůstala moje 
peněženka ležet před obchodem, 
nejspíš mi vypadla z  batohu. Ne-
známá paní ji našla, odnesla do ob-
chodu, kde mi ji k mé velké radosti 
a úžasu v pořádku vrátili.  Nálezky-
ni bych ráda poděkovala osobně, 
kontakt na sebe nechávám v  re-
dakci novin Echo. Těší mě vědomí, 
že poctiví a slušní lidé ještě žijí. 
Zdeňka Vinterová

Ročenka obce Vlkov 2016
 Obecní úřad ve Vlkově  vydal tis-
kem   zajímavou a obrazově i textově 
bohatou  ROČENKU Obce Vlkov 
2016, kterou na profesionální úrovni 
už tradičně k tisku připravila odpo-
vědná redaktorka Helena Rezková. 

Pozoruhodná brožura už na první 
vhled zaujme množstvím barevných 
fotografi í názorně informujících o 
celoročním bohatém  dění v obci 
Vlkov. Celkem 113 barevných foto 
zaplňuje na 28 stranách formátu 
A4 většinu stránek.    Ale abychom 
pouze nechválili…Čtenář postrádá 
pravidelné a důležité informace pro 
všechny spoluobčany O čem jedna-
lo obecní zastupitelstvo v roce 2016? 
Nebo článek Třídní knihy ukrývala 
půda školy  ve Vlkově. Ten  by podle 
mě  měl nabádat vedení obce, aby 
tyto cenné archiválie odevzdala do 
fondů Státního okresního archivu v 
Náchodě, kam podle zákona patří. 
Výtek by se jistě našlo povícero. 
 Ale negativa  v nové ročence vy-
važují zajímavé materiály. Vlkováci 
v hlavním evropském městě kul-
tury v polské Vratislavi v sobotu 
20.12.2016  je  vyčerpávající referát 

historika dr. O. Tikovského, prů-
vodce exkurze. O činnosti základní 
a mateřské školy v Rasoškách, kam 
směřují denně kroky předškoláků  
a školáků z Vlková, pojednává Mgr 
Dana Štěpánová. A pozitivní refl exe 
by mohly pokračovat. Jejich výčet 
však překračuje prostorové mož-
nosti této drobné novinové anonce. 
Jak už bylo napsáno, brožura zaujme 
velmi cennými barevnými snímky 
zachycujícími bohatý společenský 
život v obci Vlkov na Jaroměřsku. Je 
dobře, že už se stalo tradicí vydávat 
tiskem každoročně tuto ročenku, 
která může být inspirací pro další 
obce na okrese Náchod.

PhDr. Jiří UHLÍŘ,
Jaroměř (redakčně kráceno)

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“ DUBEN 2017
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na mě-
síc duben v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při násle-
dujících programech:

  čtvrtek  6. 4. od 14 hod. „Maroko – z Erg Chebbi  do Casablancy“,  
2. část fi lmu, kterou ze své cesty promítne a bude vyprávět p. Zde-
něk Nývlt;

  středa 12. 4.  v 6 hod. odjezd na zájezd „KOUŘIMSKO“ z ul. Za Tep-
lárnou, Program: Kolín-centrum, automobilka TPC, Lipany-památ-
ník, Kouřim-skanzen, Radim-zámek, motorest Kopičák-možnost 
večeře;

  čtvrtek 20. 4. od 14 hod. „Krásy Peru“ – snímky nám přijde promít-
nout a bude vyprávět o svých zážitcích  p. Jiří Hubka

  čtvrtek 27. 4. od 15 hod. bude v restauraci Reduta „PŘEDMÁJOVÁ  
VESELICE“. Zveme vás na taneční zábavu, kde nám zahraje „FRČÍ“ 
p. František Čížek

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: zbývá několik volných míst na zájezd 12.4. „Kouřimsko“ a 19. 
května do Wojslawic v PL. Příhlášky a zálohy vyřidíte v klubovně Harmonie 
2 vždy v pondělí nebo ve čtvrtek od 15.30 do 16 hod. nebo A. Polákové na tel. 
775242562 /po 19hod./.

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

 www.beraneknachod.cz

*Sobota 1. dubna 2017 v 19.00 hodin 
POPELÁŘI

Švandovo divadlo na Smíchově Praha
Představení ab. cyklu - skupina „M“

Dodo Gombár, Roman Sikora, Roman Holý
Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

*Úterý 4. dubna 2017 v 19.00 hodin
SMETANOVO TRIO

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Jitka ČECHOVÁ - klavír, Jiří VODIČKA
- housle, Jan PÁLENÍČEK – violoncello   

Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

*Neděle 9. dubna 2017 v 19.00 hodin
JAROMÍR NOHAVICA

Koncert českého písničkáře

*Čtvrtek 13. dubna 2017 v 19.00 hodin 
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 

Divadlo Na Jezerce
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Evžen Boček
Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-   

*Čtvrtek 20. dubna 2017 v 8.00, v 9.30
a v 11.00 hodin

PRINCOVÉ JSOU
NA DRAKA

Kulturní portál - stálá pražská scéna:
Divadlo Bez zábradlí

Vhodné pro MŠ a ZŠ I. stupeň
Vstupné: Kč 80,- 

 
*Neděle 23. dubna 2017 v 15.00 hodin

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
Metropolitní divadlo Praha

Vstupné: Kč 50,-

 
*Středa 26. dubna 2017 v 19.00 hodin

4TET 
David Uličník - tenor, Jiří Korn - baritone 

1, Jiří Škorpík - baritone 2,
Dušan Kollár - bass

Vstupné: Kč 460,- 450,- 430,-
 

Další akce v Městském divadle
Dr. Josefa Čížka:

*Sobota 8. 4. 2017 v 19.00 hodin
Koncert se koná v přednáškovém sále

Hana Iridiani: Flamenco-Latino
Vstupné: Kč 120,-

*Pátek 14. 4. 2017 v 19.00 hodin
Dan Bárta

& Robert Balzar Trio (koncert)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru

v Náchodě, tel.: 491 426 060,
v Infocentru Hronov, tel.: 491 483 646,

v Informačním centru a muzeu v Novém 
Městě nad Metují, tel.: 491 472 119, v Ces-
tovním a Informačním centru v Červeném 
Kostelci, tel.: 498 100 657, a v Regionálním 

informačním centru v České Skalici,
tel. 491 453 870. www.beraneknachod.cz

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební
arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931

Pozvánka na VELIKONOČNÍ výstavu
panenek vyrobených pro UNICEF

spojenou s hlasováním o Miss panenku,
která se bude již popáté konat v prostorách Domova mládeže VOŠ 
a SPŠ stavební arch. J. Letzela v Náchodě. Výstavu můžete navštívit ve 
dnech 10. 4. - 12. 4. a 18. 4. - 28. 4. 2017 od 7 do 16 hodin. Studen-
ti, kteří jsou ubytováni v Domově mládeže a vyrobili panenku, soutěží 
o MISS panenku DM. Další panenky vyrobili zaměstnanci DM. Hlaso-
vat může každý návštěvník výstavy, vyhrávají tři panenky s nejvyšším 
počtem hlasů a další cenu získá originální panenka. Domov mládeže IV. 
se nachází v Raisově ulici č. p. 678 naproti benzinové pumpě. Výstava 
panenek je umístěna tak, aby jí měli možnost navštívit i tělesně po-
stižení občané a především děti.  V případě zájmu skupin žáků z jiných 
škol prosíme o oznámení, kdy chtějí výstavu navštívit, na tel. č. 491 423 
241.  Drobné sponzorské ceny pro vítěze jsou vítány – předem děkujeme 
! Srdečně zveme všechny zájemce! Pracovníci  Domova mládeže.

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).  

Rodinný dům s oplocenou zahradou v Červené Vodě. Výměra celkem 809 m2 ...................2 500 000,- 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 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: 3 490 000,- Kč

Hubneme zdravě 
aneb potraviny, které zrychlí 
váš metabolismus
Další potravinou, která nám může pomoci při hubnutí, je jogurt. Tedy kon-
krétně bílý jogurt. I ten totiž dokáže zrychlit náš metabolismus. 
Jogurt
Neměl by určitě chybět v žádném zdravém jídelníčku. Jogurt obsahuje váp-
ník, který právě velmi značně ovlivňuje metabolismu tuků, ale také stavbu 
kostí a svalů. Kromě toho má poměrně málo kalorií.  Při výběru jogurtu sle-
dujte jeho složení, některé označené jako „light“ obsahují sice méně tuku, ale 
zato cukru je v něm víc než dost. Vybírejte proto jogurty s živou kulturou.  
Podporují trávení, dodávají tělu bílkoviny a jsou skvělé na snídani, svačinku i 
jako náhražka tučných dresinků. A hlavně nám zrychlí metabolismus.
Jogurty pozitivně ovlivňují složení střevní mikrofl óry. Ve střevech se tvoří 70 
– 80% imunitního systému. Jogurtová kultura napomáhá k lepšímu vstřebá-
vání minerálních látek a některých vitamínů v zažívacím traktu. Jogurty jsou 
dále bohaté na bílkoviny, vitamíny A, B2, B12 a D a kyselinu listovou. Jejich 
pravidelná konzumace prý dokáže kromě už zmíněného zrychlení metabo-
lismu i pozvednout náladu, utlumit deprese, či dokonce zpomalit stárnutí. 
Přátelské mikroorganismy, které najdete v živých bakteriálních kulturách bí-
lého jogurtu, je hřích nevyužít. Jsou úžasnou přírodní cestou, jak se vypořá-
dat s mnoha akutními i chronickými problémy. Zástupy laktobacilů v jogurtu 
totiž dokážou vytlačit nepřátelské bakterie ze střeva a udržovat ho ve zdraví. 
Takže moje doporučení zní: denně jeden bílý jogurt a budeme nejen štíhlejší, 
ale i zdravější. 

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

Prohlídky
s Lotrandem
 Tři speciální prohlídkové okru-
hy na vás čekají v  termínu od 14. 
do 16.4. v  broumovském klášteře. 
Jejich speciálnost spočívá v tom, že 
se jich zúčastní i loupežnický sy-
nek Lotrando. Prohlídky se konají 
v rámci projektu „Otevřte 13. kom-
natu„. 

Pomlázková zábava
 SDH Semonice pořádá  tradiční 
Pomlázkovou zábavu. Uskuteční se 
14. dubna (od 20 hodin) v sále TJ 
Sokol Jezbiny. K tanci a poslechu 
zahraje XBAND. 
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Krmítka pro ptáčky
Žáci IV. třídy Základní školy a Ma-
teřské školy Josefa Zemana, Jirás-
kova 461, Náchod obdrželi spon-
zorským darem z Truhlářství Pavel 
Maršík v Červeném Kostelci mate-
riál na výrobu krmítek pro ptáčky. 
 Ve  školních dílnách pracovali 
všichni s  velkým zájmem a  nadše-
ním. I když zprvu nevěděli, jak  se  
k práci se dřevem postavit, brzy na to 
přišli. Zapojovali všechny smysly 
a  práce se jim dařila. Z  fi nálních 

výrobků, které se povedly, měli ob-
rovskou radost. Všichni už teď dob-
ře vědí, že  lidového rčení: ,, Dvakrát 
měř a jednou řež.“ - je pravdivé. Ješ-
tě, že materiálu bylo dostatek. 
 Všichni se těšíme na  návštěvu 
truhlářské dílny, na kterou jsme sr-
dečně zváni. 

Zdeňka Říhová, třídní učitelka
učitelka IV. třídy ZŠ a MŠ 

J. Zemana, Náchod

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Brány města dokořán
V Novém Městě nad Metují (tam-
ním Husově náměstí) je na  22. 
dubna naplánována akce Brány 
města dokořán. Jedná se o  celo-
denní projekt k zahájení turistické 
sezóny. Těšit se můžete například 
na trhy uměleckých řemesel, pro-
gram v  muzeu, prezentace pro 
veřejnost i přehlídku auto a moto 
veteránů.

VYJÍŽĎKY 
NA KONÍCH

Náchod – Babí, ul. Pavlišovská
PRO ZAČÁTEČNÍKY 

(cca od 5 let)
▪ Základy komunikace a práce s koňmi
▪ Základní výcvik
▪ Jízdy na koních na jízdárně
▪ Vyjížďky do přírody s doprovodem

PRO POKROČILÉ
▪ Vyjížďky do okolí
▪ Jízdy na koních na jízdárně

Dohled instruktorů, hodní a klidní 
koně a poníci, individuální přístup

Dárkové poukazy

KONĚ BABÍ – tel. 608 66 77 32 
p. Prouza Pavel – majitelp.p.p.pppp PPPrororouzuzuzaaa PaPaPavevevelll mamamajijijijjjj tetetelll

Frymburské ozvěny
 Vyšlo nové číslo čtvrtletního 
zpravodaje městysu Nový Hrádek 
„Frymburské ozvěny“. Dočtete se 
zde nejen o  hospodaření a  inves-
ticích městyse, ale čekají  vás i za-
jímavé pohledy do  novohrádecké 
historie a  současnosti včetně pří-
běhu věžních hodin na  tamním 
kostele sv. Petra a  Pavla a  dalších 
článků.  

Burza knih
Na  první a  druhý březnový den 
připravili a zrealizovali žáci Střední 
školy propagační tvorby a polygra-
fi e Velké Poříčí ubytovaní v domo-
vě mládeže tradiční akci s  názvem 
Burza knih. Konala se v prostorách 
Obecního domu ve  Velkém Poříčí.  
Burza se vydařila, pozitivní ohlasy 
návštěvníků to jen potvrzují. Podě-
kování patří zejména vedení městy-

se a  poříčskému Obecnímu domu, 
který nám propůjčil prostory a vy-
bavení. Dále potom realizačnímu 
týmu z  řad žáků školy, jmenovitě 
Karolíně Šedivkové, Nele Múčko-
vé, Veronice Klikarové a  Jakubovi 
Chlumskému.     Marcel Stratílek, 

zástupce ředitele pro výchovu 
mimo vyučování, SŠPTP, 

Velké Poříčí (redakčně zkráceno)

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují 
přijme muže či ženy na pozice:

Pracovník do údržby do jednosměnného 
i třísměnného provozu, 

vyučení strojním zámečníkem výhodou.

Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání výučním 
listem, praxe výhodou.

Obsluha dlouhotočných automatů, 
nebo CNC soustruhů 

do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním

listem podmínkou.

Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,

vyučení v oboru a praxe min. 2 roky 
podmínkou.

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Obsluha galvanických linek
do nepřetržitého provozu

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Hasičský ples se vydařil
V  Novém Hrádku se konal ples, 
který pořádali místní hasiči.
 Pro plesající tamní i  přespolní 
byla připravena pestrá tombola, 
chutná kuchyně, nápaditá výzdo-
ba a  hlavně dvě velmi oblíbené 
hudby – dechová hudba Stavo-
strojka a hudební skupina Antreé. 
Velký zájem byl o  fotokoutek, kde 
si mohli účastníci plesu zapůjčit 
různou hasičskou výstroj, vtipné 
doplňky, a nechat se zvěčnit na fo-
tografi i. O  zpestření plesu se svý-
mi vystoupeními postarali členové 
z  TK HOP Dobruška a  skupina 
FELLAZZ ze Rtyně v Podkrkonoší. 
Všichni přítomní se výborně bavili 
a rozcházeli se až nad ránem. Vel-
ké poděkování patří sponzorům, 

místním hasičům a  všem přízniv-
cům, kteří přispěli jak svými silami, 
tak materiálně i fi nančně.

 Na viděnou opět na příštím Ha-
sičském plese!  
 (JG, redakčně kráceno)

Náchod je v česko – polských projektech 
vyhledávaným partnerem
O spolupráci s Náchodem ve sféře 
česko - polských projektů je trva-
lý zájem. Potvrzují to i  návštěvy 
delegací z  polských měst Radków 
a  Ząbkowice Śląskie, které jed-
naly s  vedením města Náchoda 
o  možnosti iniciace společných 
investičních projektů. „Náchod je 
vnímán jako silný potencionální 
partner  v  dobré ekonomické kon-
dici - a do jisté míry i  jako kvalitní 
značka v  česko – polské spolupráci. 
Pokud nalezneme průsečík našich 
investičních priorit se zájmy našich 
polských partnerů, nebráníme se 
v žádném případě rozšíření okruhu 
polských měst, se kterými spolupra-
cujeme, říká starosta Náchoda Jan 

Birke, který společně s  místosta-
rostou Miroslavem Brátem jednání 
s  polskými delegacemi vedl. Pozi-
tivní signály po úvodních setkáních 
naznačují, že nový společný projekt 

měst Náchod a  Radkow by bylo 
v katastru našeho města možno za-
cílit například na  rekonstrukci in-
frastruktury na Jiráskově koupališti 
na Plhově.

Autorské čtení
 V Kavárně BB v Polici nad Me-
tují se uskutečnilo autorské čtení 
básnířky Marie Iljašenko. Zazněly 
zde například pasáže z její básnické 
sbírky Osip míří na jih či povídky 
Jak jsme pozorovali Perseidy. 

Degustace českých 
čokolád
  Ve foyer Sálu Josefa Čapka v Hro-
nově se můžete 4.května od 18 ho-
din seznámit s tradičními postupy 
výroby opravdové čokolády. Dob-
rou radou možná je nenavštěvovat 
tuto akci hned po večeři, protože 
její součástí bude i degustace 12 
vzorků čokolád. 

Galerie výtvarného umění v Náchodě Vás zve na výstavy

Ruské malířství 19. a počátku 20. století.  (1. 4. – 12. 11.)
Nová instalace tradiční expozice ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě 

doplněná zápůjčkami ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie moderního 
umění v Hradci Králové, Moravské galerie v Brně a Magistrátu města Pardubice.

Julius Mařák a jeho žáci grafi ci. (1. 4. – 18. 6.) 
Výstava soustředí a představí dosud opomíjenou a ve skutečnosti neznámou 
grafi ckou tvorbu slavných a v současnosti veřejností velmi oblíbených žáků 

Julia Mařáka.

V sálech Divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě proběhl již 6. regionální veletrh fi k-
tivních fi rem. Žáci středních škol se zde učili převádět nabyté vědomosti do praxe, 
i když byla samozřejmě stále „fi ktivní“. Jednotlivé stánky prezentovaly samostatné 
studentské fi rmy, které byly vybaveny klasickými formálními atributy, které podni-
kání vyžaduje. Nechyběly zde ceníky, katalogy, marketingové strategie, jednání se 
zákazníky apod.    foto echo

Jazz v knihovně! 
 V Městské knihovně v Novém 
Městě nad Metují (sále Komen-
ského) zazní 13. dubna (od 18 ho-
din) jazzová hudba. Na akci „Jazz 
v knihovně!“ se zde představí me-
zinárodní jazzové trio ve složení 
Martin Kratochvíl, Peter Ackerman 
a Imram Musa Zangi. 

Šubertova Dobruška
 V rámci 7. ročníku přehlídky 
amatérských divadelních souborů 
Šubertova Dobruška se uskuteční 
(5. dubna od 19.30 hodin) diva-
delní představení Charleyova teta 
(komediální hra v nastudování Di-
vadla Kodym z Opočna). Inscenace 
komedie z pera Brandona Th omase 
proběhne na „prknech“ Společen-
ského centra – Kino 70 v Dobrušce. 



ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Náplň práce:
• Tvorba a řízení technické dokumentace
• Zavádění nových technologií a výrobků do výroby
• Technická podpora výroby během sériové výroby
• Podklady pro cenové nabídky, předkalkulace

• Spolupráce při řešení kvalitativních problémů 
či technických problémů přípravků, strojů 
a zařízení ve výrobě

• Rozvíjení nových i stávajících technologií 
za účelem zvýšení kvality a efektivnosti výroby

Požadujeme:
• SŠ/VŠ vzdělání technického směru 

(strojní zaměření výhodou)
• Praxe na obdobné pozici ve výrobní společnosti, 

technické myšlení
• Znalost 3D modelování (Solidworks, 

Pro/Engineer, Inventor, aj.) výhodou
• Znalost práce v MS Office, zkušenost s prací 

ve firemním informačním systému

• Základní orientace v hutních materiálech (zejmé-
na kovové trubky a profily)

• Základní znalost NJ nebo AJ (čtení technické 
dokumentace), komunikační úroveň výhodou

• ŘP sk. B
• Zkušenosti s prací v systému managementu 

kvality ISO 9001 popř. ISO/TS 16949
• Spolehlivost, samostatnost, schopnost učit se
• Pracovní nasazení, flexibilita

Nabízíme:
• Zázemí silné a stabilní mezinárodní společnosti
• Práci na zajímavých projektech (BMW, Audi, 

Jaguar, Volvo, Bosch, Geberit, Linet aj.)
• Šanci využít dosavadní a získat nové profesní 

zkušenosti

• Dovolenou až do výše 25 dnů dle délky trvání 
pracovního poměru, stravenky

• Možnost dalšího vzdělávání, odborné kurzy
• Zajímavé finanční ohodnocení, dle zkušeností 

a schopností

TECHNOLOG

Své životopisy zasílejte na e-mail: e.sichrovska@boltjesgroup.com
Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle: +420 724 361 719 

nebo +420 491 467 083

DUBEN OTEVŘENO 
I V NEDĚLI

VELKÁ VĚTŠINA ROZMĚRU 
IHNED SKLADEM

SLEVA NA VÝMĚNU 
PŘI KOUPI 4 KS

PRODEJEM TO U NÁS 
NEKONČÍ

205/55R16 
1190,-

Pracovní doba ve všední dny
V

NOV  OTEV ENO Tel. 731 320 501
Pečeme 30 druhů. 
Výroba pizze před Vámi na počkání.
Objednání  na telefonu nebo osobně

Provozní doba 
po – so 10.00 – 20.00 hodin 

Parkány 347 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

Rico II

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

 V březnu děti ze ZŠ Náchod – Pavli-
šovská ul. reprezentovali školu hned 
ve  dvou soutěžích. Jedné recitační 
v Náchodě a jednom turnaji ŠD ve vy-
bíjené v Broumově.
 Tento rok je nám ovšem souzena 
„bramborová“ medaile. Jak v  recita-
ci jednotlivců, tak ve vybíjené se děti 

i  přes obrovský zápal a  velké úsilí 
umístily těsně pod stupni vítězů.
 Věříme, že příští rok se karta obrátí 
a vyšplháme i na vítězné stupínky.
 Děkujeme za  výbornou organiza-
ci obou soutěží a  dětem za  úspěšnou 
prezentaci školy. 
  DČ

Omlazovací kúra pro náchodské nádraží 
 Budova náchodského vlakového nádraží pochází již z roku 1895. Není 
tedy divu, že přestávala stačit nárokům současné cestující veřejnosti.  
Projekt pro rekonstrukci budovy byl vypracován v  roce 2012, platné 
stavební povolení v  areálu nádraží platí od  léta 2013.Všechny rekon-
strukční a stavební práce nijak neomezily a neomezují provoz na tomto 
dopravním uzlu.  Foto Josef Pepa Voltr

Tak trochu jiný kněz
V prostorách novohrádeckého kina 
se 19. dubna (od 18 hodin) uskuteč-
ní Talk show Zbigniewa Czendlika 
s názvem „Postel, hodpoda, kostel“. 
Jedná se zároveň i o autogramiádu 
stejnojmenné knihy hlavního pro-
tagonisty show. Dodejme, že Zbig-
niew Czendlik je římskokatolický 
kněz polského původu, který si 
užívá mediální pozornost a je znám 
hodně moderními názory. V 90. le-
tech minulého století působil v Ná-
chodě a  Studnici, v  současnosti je 
děkanem lanškrounským.

Vynášení Zimy
Tradiční zvyk našich předků – vy-
nášení Mořeny (Zimy) si můžete 2. 
dubna připomenout v České Skalici. 
Úderem druhé hodiny odpolední 
vyjde z  tamního Husova náměs-
tí průvod, který zamíří k  proudící 
vodě. A  připraveny jsou hned dvě 
cílové varianty, kde Mořena okusí 
chlad říční vody. V  případě dobré-
ho   počasí bude cílem průvodu Vik-
torčin splav v  Ratibořicích. Pokud 
počasí nebude ideální, bude zvolena 
kratší trasa, která průvod nasměruje 
k řece pod maloskalickou tvrzí.

Vodní hrátky 
V  měsíci březnu navštívili žáci ZŠ 
a MŠ Josefa Zemana poprvé plavec-
ký bazén v Náchodě. Žáci se sezná-
mili s plaveckými styly, zasoutěžili 
si a došlo i na vodní hrátky se zví-
řátky a balónky, které se všem moc 
líbily. Rádi bychom touto cestou 
poděkovali paní Osobové i  všem 
jejím kolegyním z  Plavecké školy 
v Náchodě za vstřícný přístup k na-
šim žákům, kterým umožnili zažít 
v rámci prožitkové pedagogiky ne-
zapomenutelné chvíle. Příště se bu-
deme těšit opět na shledanou.

Mgr. Martina Brožová
učitelka ZŠ a MŠ J. Zemana 

v Náchodě

Sezóna odpadu
Sezónní provoz mají nejen koupali-
ště a lyžařské vleky, ale v konkétních 
místech i sběrny kovového odpadu. 
Příkladem je Police nad Metují (zde 
byla sběrna kovového odpadu ob-
novena v  roce 2015), kde je sběr-
na v  provozu od  března do  října. 
Peníze za  odpad vám zde ovšem 
„na ruku nevysází“. I zde je respek-
továno zákonné nařízení, které 
stanoví, že platba za kovový odpad 
probíhá pouze bezhotovostně. 

Brána moudrosti 
dokořán 
je název projektu, který cílí na vzác-
né knižní fondy dvojice klášterů: 
Broumov  a  Rajhrad. Cílem pro-
jektu je digitalizace a  restaurace 
vzácných tisků a prezentace těchto 
kulturních hodnot pro odbornou 
i laickou veřejnost.
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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

BOS auto
Trutnov, Na Besedě 97
tel.: 499 819 054
www.bosauto.cz

od 199 990 Kč 

PILA ZEPO 
BOHUSLAVICE a.s.

OD DUBNA 2017
OBNOVUJE VÝROBU 

A PRODEJ
ŘEZIVA

PALIVOVÉHO DŘEVA
a DALŠÍCH SLUŽEB

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kontakt: 
Dostál R.

tel. 737 204 573

Pekárny a Cukrárny  Náchod, a.s. 
vypisují výběrové řízení na pozici:

REGIONÁLNÍHO MANAŽERA, REGIONÁLNÍHO MANAŽERA, 
MANAŽERKU PRODEJEMANAŽERKU PRODEJE

Požadujeme:
- Ukončené středoškolské 
   vzdělání
- Nadstandartní komunikativní 
   dovednosti
- Aktivní řidič, skupina B
- Znalost regionů v okolí 
   Náchod

- Bydliště v okolí Náchoda 
- Praxe na obdobné pozici 
   výhodou
- Dovednosti na PC 
  v uživatelské úrovni 
  ( World, Exell, el. pošta)
- Odolnost vůči stresu

Kontakt: Pekárny a Cukrárny Náchod, a.s., 
tel.:  777 765 918, e-mail: rp@pekarnynachod.cz

Nabízíme:
- Odpovídající fi nanční 
   odměnu
- Práce v mladém kolektivu

- Možnost profesního růstu
- Služební automobil, telefon
- Penzijní připojištění 

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Náplň práce:
• Řízení oddělení –5-6 osob
• vývoj a zavádění nových technologií 

a výrobků do výroby
• Tvorba a řízení technické dokumentace
• Zajištění výroby vzorků a prototypů
• Technická podpora výroby během sériové výroby, 
• Zavádění robotizace a automatizace do výroby

• Technická podpora výroby během sériové výroby
• Spolupráce při řešení kvalitativních problémů 

či technických problémů přípravků, strojů 
a zařízení ve výrobě

• Rozvíjení nových i stávajících technologií 
za účelem zvýšení kvality a efektivnosti výroby

• Podklady pro cenové nabídky, předkalkulace

Požadujeme:
• SŠ/VŠ vzdělání technického směru (strojní 

zaměření výhodou)
• Praxe na obdobné pozici ve výrobní společnosti
• Znalost 3D modelování (nejlépe Solidworks, 

případně Pro/Engineer, Inventor), základní 
orientace v hutních materiálech (zejména kovové 
trubky a profily)

• Znalost práce v MS Office, zkušenost s prací 
ve firemním informačním systému

• Zkušenosti s automatizací a robotizací
• Technické myšlení, komunikativní a organizační 

schopnosti, spolehlivost, samostatnost, 
rozhodnost, schopnost učit se

•  Znalost NJ nebo AJ na komunikativní úrovni 
• ŘP sk. B
• Schopnost pracovat v zavedeném systému man-

agementu kvality (ISO 9001 popř. ISO/TS 16949)
• Pracovní nasazení, flexibilita

Nabízíme:
• Zázemí silné a stabilní mezinárodní společnosti
• Práci na zajímavých projektech (BMW, Audi, 

Jaguar, Volvo, Bosch, Geberit, Linet aj.)
• Šanci využít dosavadní a získat nové profesní 

zkušenosti
• Služební automobil, stravenky

• Dovolenou až do výše 25 dnů dle délky trvání 
pracovního poměru

• Možnost dalšího vzdělávání, odborné 
kurzy

• Zajímavé finanční ohodnocení, dle zkušeností 
a schopností

VEDOUCÍ ODD. TECHNICKÉ PŘÍPRAVY VÝROBY

Své životopisy zasílejte na e-mail: e.sichrovska@boltjesgroup.com
Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle: +420 724 361 719 

nebo +420 491 467 083

Vítání ptačího zpěvu 
Odborně orientovaní milovníci orni-
tologie  i laici velebící ptačí zpěv by si 
již nyní měli zaznamenat do diářů ter-
mín 6. května, kdy ráno o šesté hodině 
začne v  Jaroměři akce Vítání ptačího 
zpěvu. Konkrétní lokalitou je tamní 
rybník Starý Ples. Akci pořádá Česká 
ornitologická společnost ve spoluprá-
ci s Českým svazem ochránců přírody. 
Chybět zde nebude, kromě poslou-
chání ptačího zpěvu či odchytu a po-
zorování ptáků, ani open-air výstava 
o ochraně tropických pralesů. 

Aktivní senior
Zastavení projektu Aktivní senior pol-
sko – českého příhraničí nabízejí řadu 
zajímavých akcí na obou stranách hra-
nice. Jejich společným jmenovatelem 
je přívětivé nasměrování akce celé – či 
její části - právě k zástupcům senior-
ské generace. Ve  výčtu projektových 
zastavení pro tento rok tak například 
nechybí piknik pro seniory v  Trut-
nově, posvícenské tradice v  České 
Skalici, vánoční tradice ve  Swidnici, 
seniorské trhy v  Klodzku stejně jako 
Kuronské slavnosti v Náchodě.  



*KOUPÍM LADA-VAZ 2103, 2106 
V  DOBRÉM STAVU. SOLIDNÍ 
JEDNÁNÍ-FANDA ZNAČKY. TEL. 
777 234 250
*Do  své sbírky koupím ČZ 175 Sk-
útr zvaný „prase“. Výhodou pěkný 
původní stav a  platný TP, za  což dob-
ře zaplatím! Děkuji! Tel.: 606  515  966 
t.krause@farmet.cz
*Koupím náhradní díly na  ŠKO-
DA 130. Pouze nové a nepoužité. Tel: 
775 959 962
*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
* Daruji na  Peugeot 106, 4 komplet. 
kola (3 díry) a  zadní lampy a prodám 
knihy „Jak na  to“ Peugeot 106 a  Re-
nault R 21 a  koupím knížku - manu-
ál apod. na  Renault CLIO 1995. Tel. 
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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

* 66 - letá se ráda seznámí s  mužem 
do 70 let. Náchodsko. Tel. 702 389 225
* 50 - ženatý hledá ženu pro hezké 
chvíle. zn. Náchod . TEL.: 606 826 182

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životní-
ho partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.:736 768 114

*Pronajmu 2kk v Červeném Kostelci. 
TEL.: 606 643 635
*Pronajmu v  Náchodě u  nemocnice 
byt 3+1 o výměře cca 80m2. Byt má na-
víc 2 velké balkony a sklepní kóji. Cena 
pronájmu je 7.000,- Kč + energie. Další 
informace na tel.777 810 626
*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:  895 000,- 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
*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.+ply-
n+kauce, tel. 608 90 30 50.
*Prodám DB 3+1 v Hronově, 71 m2, 3. 
patro, dům je nově zateplený, plastová 
okna, nové výtahy, část. rekonstruk-
ce koupelny - sprchový kout. Cena 
915 000,-Kč. Tel. 723 279 787, RK ne-
volat!
*Prodej bytu 2+1 v  OV v  Hronově 
(Velké Poříčí-Hornické domy) Po  re-
konstrukci WC, Koupelny. 850.000Kč, 
tel. +420605 432 755, RK nevolat
* Pronajmeme jednopokojový pří-
zemní apartmán (35 m2) s  terasou 
do  zahrady 20 m2 v  Náchodě - Bě-
lovsi. Parkování, wifi , sat., TV, nájem 
3900,-Kč + 1300,- záloha energie. TEL.: 
777 737 127

* Prodám byt 2+1 v OV v Náchodě 
po  kompletní rekonstrukci, velmi 
pěkný (kuchyň z  masivu, koupel-
na z  kamene). Cena dohodou. Tel. 
603 45 85 37

* Prodám zděný 3+1 po rekonstrukci 
v Červeném Kostelci. Byt je družstevní 
s možností převodu do osobního vlast-
nictví prosinec 2017. Tel. 734 158 426
* Prodám byt v  Červeném Kostelci 
3+1 s balkonem, v centru města, byt je 
v osobním vlastnictví. Cena 1 200 000,-
Kč. RK nevolat! Tel. 732 558 520
* Koupíme byt v  osobním vlastnic-
tví v  okrese Náchod výhradně ve 
správě SBD Náchod. Uveďte cenu, 
velikost bytu a  jeho vybavení, adresu 
a  podlaží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz

*Koupím zahradu s chatkou v Nácho-
dě, nejlépe Branka, Bražec. 770 112 177 
vero.nika810@seznam.cz
*Prodám chatu se zahradou 857m2 
v  chatové osadě pod zámkem v  No-
vém Městě nad Met. Elektřina, voda. 
Slunné, klidné místo, okrasná zahrada, 
ovocný sad. Tel. 725 888 688

* Prodám zděnou chatu s pozemkem 
507 m2 v zahrádkářské kolonii ve Vel-
kém Poříčí. Dohoda. Tel. 737 816 793

*Pronajmu dlouhodobě udržovanou 
chatu s  velkou zahradou a ovocným 
sadem v  Náchodě na  Plhově. Voda, 
elektřina, kompletní vybavení k  dis-
pozici.Vratná kauce 10.000 Kč. Tel. 
603 458 641
* 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
*Sháním nemovitost na  Náchodsku 
do 2 mil. Kč. Tel: 774 061 131
*Hledám na Náchodsku  ke koupi do-
mek nebo trvale obyvatelnou chalupu. 
Menší opravy nevadí. Tel.: 608 245 634

* V Náchodě pronajmu zařízenou 
učebnu na pořádání kurzů, ško-
lení, seminářů apod. a  kancelář. 
Soc. zařízení k dispozici. Více info 
na tel. 603 440 969

*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.
*Pronajmu skladovací prostory 
217m2 v centru Náchoda. Cena 7000,- 
Kč/měs + energie.  tel.: 606 951 546  RK 
nevolat!
* Pronajmu přízemní nebytový pro-
stor s  výlohou do  ulice v Broumově 
u náměstí. Tel. 608 935 340
* 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. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit jako 
cvičení, fi tcentrum a  jiné služby. Pro-
story se nachází na Kamenici v Nácho-
dě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny.
*Nabízíme pronájem prodejny 80 m2 
v Náchodě na pěší zóně u Karlova ná-
mēstí, tel. 602 575 252

* Prodám palivové dřevo smrko-
vé i  březové. Cena od  740 Kč metr 
kontakt:728 334 087 okolí Police nad 
Metují lépe psát SMS ozvu se zpět

*Prodám krásnou zánovní a  kvalit-
ní myčku BOSH - ACTIVE WATER 
ECO. Rychlé jednání = SLEVA. Tel.: 
733 717 765
*PRODÁM Kvalitní paruku, pů-
vodní cena 7  500Kč. Málo nošená 
cena 3 500Kč. Bližší informace tel.605 
971 236, volejte od 18-20 hodin.
* Prodám pianino černé barvy zn. 
Toužil, pancéřová deska, po rekon-
strukci, cena 25.000 Kč. Tel. 605 211 991
* Prodám stroje po  truhláři - pásová 
bruska, fréza, protahovačka, hoblovka 
a jiné. TEL. 602 291 222
* Prodám sbírku známek a aršíků Čes-
ké republiky do roku 2014 na albových 
listech. Nominální hodnota 15.200 Kč. 
Prodám za  12.000 Kč. Nabízím také 
přepážkové listy za 80% nominále. Tel. 
604 452 789
* Podám stroj na  podřezávání zdiva 
na katrovou pilu za 20 000,-Kč a stroj 
na  škrábání cihel za  5000,-Kč. TEL.: 
723 515 080

* Prodám - obýv.stěnu, 3 křesla, 
jíd.stůl + 4 židle tmavé dřevo - 
celkem 6000,-Kč, komplet.ložnici - 
barva bílá + béž. ozdoby - 5000,-Kč. 
Rok výr. 1982, vše velmi zachovalé. 
Možno vidět. TEL.: 733 233 569 17. 
- 19.hodin

* Prodám motorovou pilu HOMELI-
TE, cena 1100,-Kč. TEL.: 797 997 311
* Prodám vepřové půlky 55,-Kč/
kg, selata na  výkrm 60,-Kč/kg, kr-
meno beze směsi. Volat po  20.hod. 
773 914 858
* Prodám litinový kotel zn. EM 
za  6000,-Kč a  akumulační nádrž 750 l 
za 4000,-Kč. TEL.: 723 515 080

*Koupím mince, bankovky, vyzname-
nání, bony Tuzex, Darex. T. 602 237 489
*Koupím vibrační nohu – pěch. TEL.: 
776 327 208

* Koupím staré, nepotřebné i  po-
škozené věci. Hračky zn. ITES, 
KDN aj..vláčky TT, HO, MERKUR 
aj.aj., starožitný a  chromovaný ná-
bytek, 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 materi-
ál, bankovky, mince, LP desky, CD 
atd. TEL.:777 579 920

* STAROU PŘEDVÁLEČNOU FI-
REMNÍ KORESPONDENCI, RE-
KLAMNÍ PŘEDMĚTY, FOTOGRA-
FIE APOD. KOUPÍ SBĚRATEL. TEL. 
704 415 665. PŘIJEDU.
* Koupím známky Československa 
a Slovenského štátu nebo celou fi lateli-
stickou pozůstalost včetně obálek a po-
hledů. Tel. 604 452 789
* 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 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, vánoční ozdo-
by 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

*Nabízím fi rmám volná místa 
v ubytovně v Náchodě pro jednotli-
vé i skupinové ubytování pro 5 až 20 
osob. Tel.603 817 623

*Půjčím provzdušňovač trávníků – 
motorový vertikutátor, cena 450,-Kč/ 
den. TEL.: 605 95 73 99

 * Provádím zednické a řemeslnic-
ké práce. TEL.: 702 611 187

* Hledám pravidelnou place-
nou výpomoc na  úklid rodin-
ného domu, jednou týdně 3-4 
h v  Novém Městě n/M. pište na 
68markul@gmail.com nebo volejte 
po 18.h na +420 605 129 936

*I  Vy můžete pracovat z  domova. 
www.extraprijem.cz/kotkova.
*Hledáte práci? Přivýdělek? http://
hrobska.prijemextra.cz

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

RŮZNÉ

PRODÁM

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
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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

ZDARMA  VYKLIDÍME 
VAŠI POZŮSTALOST.

TEL. 739 363 920

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

PROVIDENT
BEZHOTOVOSTNÍ = NÍZKÉ POPLATKY

HOTOVOSTNÍ = PENÍZE  IHNED

Tel.: 702 072 201

 
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 části poblíž centra, pozemek 920 m2, dílna, garáž, PENB:G .2.950.000,-Kč
Trutnov-Polská-Zděný byt 4+1 (87 m2) se samost. vstupem, u centra, možnost parkování, PENB:G 1.290.000,-Kč
N. Město n/M - Luxusně vyb. RD, 3 obytná podlaží+podkroví, možnost podnikání, PENB:G .....3.650.000,-Kč
N. Město n. Met-pronájem obch. prostor s výlohou (55 m2), v centru u hl. komunikace, PENB:G .cena k jednání
Náchod-ul.Smiřických-rozest. RD (4+kk),poz. 284 m2, PENB:B..1.46 mil. Kč nebo stav. pozemek .. 525.000,- Kč
Náchod-Lipí-Posl. volné domy (až 5+kk a užit.pl.123 m2), se zasíťovanými pozemky, PENB:B ...2.208.000,-Kč
Hronov-V.Dřevíč-Chata na klidném místě, s pergolou, letní kuchyní, krbem a pozemkem 880 m2 ...379.200,-Kč
Č. Kostelec-RD 3+1 k část. rekonstr., s pozemkem 766 m2, klidné a slunné místo, PENB:G ......700.000,-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 .....359.000,-Kč
Nový Hrádek- ul. Náchodská-Zděný byt 3+1(65 m2+kotelna a sklep), balkon, garáž, PENB:G .....650.000,-Kč
Meziměstí-Ruprechtice-Rodinný pension s restaurací a barem, 13 pokojů, 45 lůžek .....1.500.000,-Kč k jednání

PŘIJMU TRUHLÁŘE S PRAXÍ
PRO  ZAKÁZKOVOU VÝROBU 
NÁBYTKU NA NÁCHODSKU

TEL. 604 437 128

NÁCHODSKO
776 353 038

Přijmeme 

CUKRÁŘKU 
– i důchodkyni, případně ženu na MD –

do stálého pracovního poměru 
a na nepravidelnou výpomoc. 

Tel.: 724 011 241 (volejte od 18 – 20 hod.). 
Nástup možný ihned

AUTO - MOTO
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• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 5. 2017 r.

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

Město Nové Město nad Metují 

PRONAJME NEBYTOVÉ PROSTORY:
- provozovna (bývalá zubní laboratoř), celková výměra cca 119 m2, čtyři 
 místnosti včetně sociální zázemí „lokalita Rychta - autobusové nádraží“
- provozovna (bývalá prodejna galanterie, výlohy do ulice), celková výměra cca 
 38 m2, dvě místnosti včetně sociální zázemí „lokalita Rychta - autobusové nádraží“

Bližší informace o podmínkách nájmu na úřední desce Města 
Nové Město nad Metují, www.novemestonm.cz nebo na tel.: 777 752 426

PRO SVŮJ TÝM 
HLEDÁM NOVOU 

KOLEGYNI, KOLEGU, 
kteří mají chuť pracovat 
v perfektním kolektivu 

a v příjemném prostředí Generali 
pojišťovny. Práce u nás není vázána 

pevnou pracovní dobou, 
přichystáno je systémové vzdělání 
zdarma. U nás nejste pouze číslo, 
ale člen týmu. Nabízíme vysoké 

fi xní odměny a provize.
Požadujeme maturitu 

a bezúhonnost.

Mobil: 777 600 682, email:
monika.pozdenova@generali.com

Dopravní fi rma hledá 
dispečera (ku) MKD

- Praxe v oboru nutná, časová 
fl exibilita, odolnost vůči stresu, 

anglický jazyk slovem 
i písmem, znalost práce 

na PC, řidičský průkaz sk. B.
Dobré platové podmínky, 

nástup dle dohody.
Tel.: Roman Zeuner  

602 158 418

PRODEJ KRMNÝCH 
BRAMBOR

Sypané - 150,-/q

PRODEJ KONZUMNÍCH 
BRAMBOR

Pytlované - 8,-/kg 
Bramborárna Olešnice

Podrobnosti na 
tel. 604 120 920, pí. Holečková

Velká provázecí akce na úvod nové sezóny 
v Běloveském pevnostním skanzenu
Od  prvního dubnového víkendu 
budete opět moci každou sobotu 
od  10:00 do  18:00 navštívit objekty 
Běloveského pevnostního skanzenu. 
Navíc jsme na  sobotu 15.4.2017 již 
počtvrté připravili Velkou prováze-
cí akci. Umožníme tak zájemcům si 
prohlédnout zevnitř nejen muzeální 
(N-S 81 Lom, N-S 82 Březinka a N-S 
84 Voda), ale i běžně nepřístupné ob-
jekty (N-S 83 Lázně a N-S 79 Hrob-
ka). Tato jednou ročně konaná akce 
je limitována počtem přihlášených 
a  zájemci se na  ni mohou přihlásit 
na  mailu exkurzebps@seznam.cz. 
Začátek je v 10:00 u objektu N-S 84 

Voda v  Náchodě-Bělovsi (u  Kauf-
landu). Kdo si přivstane, může si 
zdarma od  8:30 na  náchodském 
nádraží prohlédnout i  Legiovlak. 
KVH Náchod je zároveň partnerem 
pobytu Legiovlaku a  po  dobu jeho 
přítomnosti v  Náchodě (od  11.4. 
do  16.4.2017) bude souběžně ote-
vřen i objekt N-S 84 Voda.
A  co nového jsme si pro vás při-
pravili? Nejviditelnější změnou je 
dobetonování levého ochranného 
„křídla“ na  objektu N-S 84 Voda, 
který se tak vizuálně přiblížil sta-
vu, v  jakém byl v  kritickém září 
roku 1938. Na  N-S 82 Březinka 

návštěvníky jistě překvapí blízké 
okolí objektu, které se po více než 25 
letech dostalo do své původní podo-
by. Podařil se dobudovat ochranný 
zához objektu, uvést do  původní-
ho stavu levé výstřelné pole zbra-
ní střílející po  svahu dolů směrem 
k Bělovsi a připravit tak prostor pro 
další venkovní expozici. V  blízké 
budoucnosti bychom zde rádi vy-
budovali ukázku překážek dle origi-
nální dokumentace. Uvnitř objektu 
jsou, kromě již známého originál-
ního 47mm pevnostního kanónu, 
nově instalovány vodoinstalační 
a  elektrické rozvody dle výkresové 
dokumentace z roku 1938 a největší 
změnou je dokončení rekonstrukč-
ních prací ve  strojovně objektu. 
Umístěný pevnostní dieselagregát 
tak zažije letos „rozběhovou“ pre-
miéru. Objekt N-S 81 Lom doznal 
změn hlavně uvnitř expozic. Nové 
vitríny s dalšími pevnostními expo-
náty jsou tak připraveny přijmout 
své další návštěvníky. Věříme, že se 
bude na  co koukat. Tak se přijďte 
podívat. Klub vojenské historie Ná-
chod, z. s. se těší na  vaši návštěvu. 
Bližší informace na  www.brezinka.
cz nebo na Facebooku. 

Ing.Stanislav Zajíček, 
předseda KVH Náchod, z.s.

HLEDÁME ŘIDIČE 
na ½ úvazek (nebo DPP) 

na svoz zboží (nábytek) z PL 
a rozvoz po ČR.  

Požadujeme: ŘP sk. B, 
manuální zručnost, 
zákaznický přístup.

Čas v sobotu a cca 1-2x 
v týdnu celý den.

Kontakt: 774 07 22 11

NEJLEVNĚJŠÍ BENZÍN 
V NÁCHODĚ 
28,90 Kč/l

ČERPACÍ STANICE 
CDS NÁCHOD

u autobusového nádraží
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HH t l El
v Náchodě

ZABIJAČKOVÉ HODY
tento víkend

31. 3. – 1. 4. 2017
Rezervace na tel.: 608 824 331 

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

1998

DÍVKA ECHA

PRO PAMĚTNÍKY

PETRA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Informace
FIDES Group a.s., zaměstnavatel zdravotně postižených
Komenského 420, Náchod 547 01
tel.: 608 666 252, info@fides-group.cz, www.fides-group.cz

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením na pozice

DĚLNÍK/DĚLNICE
• náborový příspěvek až 30.000 Kč  
• možnost zkráceného pracovního úvazku   
• příspěvek na stravování • dopravné hrazeno v plné výši 

Makes Benefits from Handicaps

Natálka 
je asi 4letá fenečka, která k nám v roce 
2015 přicestovala z Ukrajiny, kde by ji 
nečekalo nic pěkného. Je vhodná spíše 
k domku zahrádkou, kde by si mohla 
běhat a nejlépe spát uvnitř. Natálka je 
očkovaná, čipovaná a kastrovaná.

Piškot
nedávno jsme přijali pejska, který jako 
pejsek rozhodně nevypadal, ale pod 
hromadou mnoha velkých dredů se 
pejsek ukrýval. Kadeřnice ho zbavila 
těchto dredů, které vážily téměř 6 kg. 
Muselo se mu  neskutečně ulevit a je 
to vidět. Úplně ožil, začíná si užívat vy-
cházky, společnost lidí a hlavně hlazení. 
Je z něj určitě fajnový kamarád  :-) Piš-
kotkovi je asi 9 let. 

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, 

házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 30% SLEVA NA HRU

PRODÁVÁME SKLENÍKY 
Z POLYKARBONÁTU 
velikost 2x3m, cena 7750,- Kč

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

N
O

V
Ě

9 777 595 98

Legiovlak v Náchodě
Legiovlak, projekt Československé obce legionář-
ské, připomíná 100. výročí boje československých 
legií za samostatný stát. Souprava historických va-
gonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany 
ČR a mnoha dalších institucí, projede do roku 2020 
celou Českou republiku a Slovensko. V současnosti 
se Legiovlak skládá z 13 zrekonstruovaných vago-
nů, jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravo-
valy napříč Ruskem po  Transsibiřské magistrále 
v  letech 1918–1920.  Pátou zastávkou Legiovlaku 
v roce 2017 bude od 11. dubna město Náchod. Tři-
nácti vozová souprava mapující život a boj Čecho-
slováků v 1. světové válce zde zůstane do 16. dubna 
a pak se přesune do Kostelce nad Orlicí.

Broumovská klávesa
V  metropoli Broumovského výběž-
ku se v  termínu od  5. do  7. května 
uskuteční 7. ročník Mezinárodní 
klavírní soutěže pro mladé klavíristy. 
Akce se koná za spolupráce Katedry 
hudební výchovy Pedagogické fakul-
ty Univerzity Karlovy v Praze. 

Galerie 102
Ve  Velkém Poříčí funguje Galerie 
s  poněkud záhadným názvem: 102. 
Záhada je však vyřešena, pokud se po-
díváme, jaké číslo popisné má velko-
poříčský Obecní dům, kde se galerie 
nachází. Ano, je to rovněž číslo 102. 
Galerie zde funguje již od roku 2014 
a umožňuje  prezentaci  pro vystavo-
vatele   zcela zdarma. Brzy zde budou 
prezentovat svoje práce i členové Fo-
toklubu Náchod. Jejich fotografi e zde 
budou k vidění až do 28 dubna. 

PŘIDEJ SE K NÁM

mrkni na www.UklidmeCesko.cz

najdi si na mapě svoji partu a zaregistruj se jako dobrovolník

těšíme se na tebe už 8. dubna 2017

Dne 12. 3. 2017 v Heřmanově Městci ukončili náchodští mladí fotba-
listé, kategorie U8, zimní halovou sezónu, která byla pro ně náročná 
i úspěšná. Zúčastnili se celkem 10ti halových turnajů v České republice 
a 1 turnaje v Polské republice. Na turnajích se jim podařilo obsadit 2 x 
2. místo, 3 x 3. místo, 4 x 4. místo, 2 x 6. místo. Jejich výsledky ukazují, 
že náchodský fotbal má stále šikovné kluky, kteří mají chuť sportovat 
a něco nového se naučit. Velké poděkování patří rodičům, kteří na tur-
najích vytvářeli nejlepší atmosféru a vždy je bezúnavně podporovali.

Bc. Jaroslav Jirouch
vedoucí týmu FK Náchod U8

Úklid Metuje
 Junák – český skaut, středisko 
Náchod, z.s. pořádá dne 8. dubna 
(od 8 do 14 hodin) úklid části bře-
hů řeky Metuje. Místa srazů jsou: 
8.00 Skautská klubovna, Náchod 
– Hamra, 8.20 Drtinovo náměstí, 
Náchod, před tamní školou, 8.40 
– Náměrky, Náchod – Staré Měs-
to, u  čističky. Co si vzít na  akci? 
Holínky,  boty na přezutí, pracovní 
rukavice, svačinu. Hodí se i  kleště 
na sběr odpadků, síťka na výlov od-
padků z řeky. Akce bude ukončena 
Na Ostrovech  (Peklo) ve 14 hodin 
soutěží o  největší a  nejzajímavější 
úlovek  (myšleno tedy odpad...).

www.
gatenachod

.cz
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