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Příští Echo vychází 2. června 2017

WWW.NOVINYECHO.CZ

květen 1925, založeno družstvo 

pro postavení divadla v Hronově

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!

VŠE PRO VÁŠ MOTOCYKL

Na Hamrech 872, Náchod

Je jedno, jestli doma máte skútra,

+420 491 520 093

PŘIJMEME
PRODAVAČKU
pro prodejnu 

v Náchodě
tel.: 777 606 802

monika@i-kram.com

  Hledá nové spolupracovníky 

  PRACOVNÍK DO VÝROBY - OBSLUHA LISU
 - samostatnost
 - manuální zručnost
 - spolehlivost
 - třísměnný provoz

  PRACOVNÍK DO VÝROBY - MANIPULANT
 - samostatnost
 - manuální zručnost
 - spolehlivost
 - jednosměnný provoz

 - práci v moderní a stabilní firmě
 - práci na dobu určitou, po zapracování HPP
 - odpovídající mzdové ohodnocení
 - zaměstnanecké výhody

  Nabízíme :

aa nasávané kartonáže

vvýroba
ppěnového

ppolystyrenu

  na pozice :

ttel.: 491 413 715 
KKontakt : NOVOPOL a.s., Velký Třebešov 20,

WWW.GATENACHOD.CZ

Obchodní referentka (referent)
do trvalého PP, nového člena teamu.

� práce v centru Náchoda, jednosměnný provoz PO–PÁ
� nástup možný IHNED
� zkušenost v rámci obchodní administrativy a práce s PC výhodou
� zajímavé platové ohodnocení, zázemí rodinné firmy
� tel.: 724 777 199, j.lunak@drana.cz, www.dranacatering.cz

DRANA CATERING s.r.o.
hledá na pozici:

Trutnovské Bojiště se promění v obří 
skautský tábor
Mladá generace českých skautů 
a skautek se připravuje na své největší 
setkání za poslední dva roky - Obrok 
2017, tentokrát s podtitulem “Jiní, ale 
stejní. Jiný, ale stejný.” Devátý ročník 
festivalu začne ve  středu 7. června 

v  areálu Bojiště u  Trutnova. Skauty 
během pěti dní čekají workshopy, 
známé i  neznámé sporty, koncerty, 
přednášky zajímavých osobností, 
ale i  služba veřejnosti v  místě akce.                                                       
Více na www.skaut.cz
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VZPOMÍNÁME
Dne 23. 5. 2017 uplynul jeden smutný rok, kdy 

nás navždy opustila naše drahá manželka, 
maminka, babička a prababička, 

paní Marcela Moravcová z Náchoda.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
Zarmoucená rodina

Poděkování
My, obyvatelé domů č.p. 334, 335 
a 336 v ul. Zahradní v Náchodě 
- touto cestou DĚKUJEME měs-
tu Náchod a  dělníkům, kte-
ří u  nás vzorně provedli práci: 
opravu chodníků, schodů a  pří-

jezdových cest.

VZPOMÍNKA
Dne 13. května 2017 uplynuly dva smutné roky, 

kdy nás navždy opustila naše maminka, 

paní Ludmila Schrötterová  

a dne 25. května uplynulo 6 let, kdy navždy 

odešel náš tatínek, pan Lubomír Schrötter.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Syn Radek s rodinou

VZPOMÍNKA
V úterý 31. 5. 2017 vzpomeneme 8. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 
a milující manžel, tatínek, švagr a bratr,

pan Pavel Sedlák z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli rádi,

 věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

manželka Anna, dcery Zuzka, 
Petra a Ivana s rodinami

Dne 20. května 2017 to byly smutné tři roky, 
kdy naposledy dotlouklo srdíčko 

naší milované maminky, babička a prababičky, 

paní  Anny Štěpánové z Libchyně.

Nikdy nezapomeneme
dcery Zdena a Anička s rodinami,

 synové Pepa a Luboš

VZPOMÍNKA

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 1. června 2017 uplynou čtyři smutné roky, 

kdy nás navždy opustil 

pan Vladimír Čapenec 
z Nového Města nad  Metují.

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.   

Rodina

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“ 
ČERVEN 2017

Svaz důchodců v  Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 
na měsíc červen v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při 
následujících programech:

  čtvrtek  1. 6. od 14 hod. „Andree RIEU se svým orchestrem v New 
Yorku“ II. část koncertu – přijďte si poslechnout krásné melodie;

  čtvrtek  8. 6. od  14 hod. „Geocashing“ – pro velký zájem o  tuto 
„hru“ jsme domluvili pokračování besedy s p. Křenkem;

 čtvrtek 15.6. od  14 hod. „Páté kolo u  vozu“ - úsměvný příběh ba-
bičky, která se rozhodne být uznávanou členkou rodiny, fi lm pro 
pamětníky;  

 středa  21. 6.  v 8 hod. odjezd na  TAJNÝ VÝLET z ul. Za Teplárnou, ná-
vrat asi v 19 hod. Dopoledne za poznáním, odpoledne za zábavou 
a s občerstvením.

Upozornění pro přihlášené účastníky letních sportovních her seniorů 
v Borohrádku! Plánovaný termín 7. června se z fi nančních důvodů 

odkládá na 14. září 2017.

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 k pobytu v hotelu MAS v termínu 25. 2.- 4. 3. 2018 
– uvolnila se 4 místa. V případě zájmu se zastavte v klubovně Harmonie 2 
pro příhlášky /pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do 16 hod., nebo se ohlaste 

na tel. 775 242 562  A. Polákové

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

„Kouzlo ženy“ aneb zažít pocit ryzí ženskosti
 V  loňském roce jsme v  na-
šem zařízení realizovali projekt 
„Kouzlo ženy“, při kterém vznik-
lo  57 portrétních fotografi í žen, 
které žijí v  domově pro osoby se 
zdravotním postižením v  Čes-
ké Skalici. Tento projekt probí-
hal v  Domovech Na  Třešňovce 
od  října 2015 do  července 2016. 
Při realizaci projektu si uživatel-
ky mohly vybrat prostředí a téma 
fotografi e a  mohly si také zvolit, 
zda na snímcích chtějí mít někte-
rého z  pracovníků. Zároveň byly 
fotografi e přizpůsobeny indivi-
duálním potřebám a  vlastnos-
tem každé z  uživatelek. V  průbě-

hu projektu proběhlo 14 setkání 
na  různých místech v České Ska-
lici a okolí. 
 Hlavním smyslem celého pro-
jektu bylo ukázat veřejnosti, že 
mezi lidmi, kteří žijí ve  městě 
v „normálním“ prostředí a našimi 
uživatelkami není žádný rozdíl. 
Vztah města k  uživatelkám do-
mova se historicky vyvíjel velmi 
pozvolna, teprve v  poslední době 
se stávají nedílnou součástí jeho 
každodenního života. 
 Projekt měl za  cíl nechat uži-
vatelkám možnost objevit v  sobě 
„kouzlo ženy“ a  zažít pocit ryzí 
ženskosti, který cítí každá žena, 

když je nalíčená a  učesaná, a  je 
alespoň po  určitou dobu středo-
bodem veškerého dění.  
 Zhotovenými fotografi emi 
chceme vyzdobit prostory do-
mova pro osoby se zdravotním 
postižením tak, aby se uživatel-
ky mohly dívat na  známé tváře 
ve  „svém“ prostředí. Uživatelky 
tráví v  budově zpravidla několik 
desítek let svého života a považují 
budovu, kde je služba poskytová-
na, za „svůj“ domov. Běžný domov 
každého z nás přece zdobí fotogra-
fi e z  vlastního života - a  to jsme 
chtěli dopřát i našim uživatelkám. 

Světlana Pešková - Domovy 
Na Třešňovce, sociální pracovnice 

Památce českého vlastence 
Aloise Šmahela
Před  75 lety byl za  heydrichiády  
popraven v  Pardubičkách Na  Zá-
mečku Alois ŠMAHEL (1887 – 
1942), jaroměřský knihkupec, 
nakladatel, amatérský herec a  di-
vadelní režisér, osvětový pracovník.

 Od  roku 1911 do  své tragické 
smrti tento český  vlastenec a sokol  
působil v  Jaroměři. Alois Šmahel 
vychodil měšťanskou školu a  je-
den rok obchodní akademie. Poté 
pracoval jako praktikant a  později 

účetní v chrudimských knihkupec-
tvích, kde získal potřebnou praxi. 
Osamostatnil se k  1. dubnu 1911 
v Jaroměři, kde převzal knihkupec-
tví po Edvardu Fastrovi.   Alois Šma-
hel se velmi brzo stal propagátorem 
hodnotné české knihy a v  této čin-
nosti po manželově smrti  pokračo-
vala jeho žena Anna, roz. Svatoňo-
vá (1897 – 1981). Jako knihkupec 
byl zakladatelem Východočeského 
grémia v  Hradci Králové a  členem 
výboru Svazu českých knihkupců 
v Praze. Účastnil se plně veřejného 
a spolkového života v Jaroměři. Byl 
zpěvákem, hercem, skautem, soko-
lem, fotografem, fi latelistou, exlib-
ristou, nimrodem, turistou i  hou-
bařem. Osvědčil se i  jako divadelní 
ochotník, herec i svědomitý režisér.   
Po  15. březnu 1939  u něho v bytě 
konalo gestapo domovní prohlíd-
ku. Později byl dvakrát vyšetřován. 
V  době heydrichiády byl zatčen  
a dne 15. června 1942 byl  v Pardu-
bičkách zastřelen.Čest památce to-
hoto českého vlastence!

PhDr. Jiří UHLÍŘ 
(redakčně kráceno), 

kresba: akad. malíř Jiří Škopek

„Na kole dětem“
 Dobrušské náměstí F. L. Věka 
bude 4. června (v  10.30 hodin) 
místem půlhodinového zastavení   
humanitárního projektu „Na  kole 
dětem“. Jedná se o projekt Josefa Zi-
movčáka na podporu léčby onkolo-
gicky nemocných dětí. 

Letní 
Broumovsko 

2017
   Právě vychází nové vydání turi-
stických novin Letní Broumovsko 
2017. Můžete se dočíst o  mnoha 
zajímavých tématech související 
s  turistikou, historií, kulturnímu 
akcemi v  Broumovském výběžku. 
Z  obsahu novin namátkou vybírá-
me: Broumovsko jako atraktivní  
bike resort, zajímavosti Adršpachu, 
Ivanitská poustevna v  Polici nad 
Metují či muzeum Měděný důl Bo-
humír. 

Na téma včelího 
moru

  Krajští veterináři ukončili mimo-
řádná opatření, která se týkala ve-
terinárních zásahů proti šíření tzv. 
včelího moru.  Mor včelího plodu, 
jak se správně onemocnění nazý-
vá (Histolysis infectiosa perniciosa 
larvae apium), je závažné onemoc-
nění včelích larev. Vyskytuje se na 
celém světě. 

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 v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén .....................5 900 000,- Kč
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 v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích ......................1 100 000,- Kč

Cena: 3 490 000,- Kč
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„Run and Help“„Run and Help“

Náchodská společnost Astratex se 
zapojila do  charitativního projek-
tu Run and Help. Její zaměstnanci 
sportem pomohli vážně nemocné 
Božence Hradilkové, která trpí spi-
nální svalovou atrofi í, zákeřnou ne-
mocí, při které postupně odmírají 
svaly. Run and Help se koná po celé 
republice v  průběhu dubna a  květ-
na, zapojují se do něj různé skupiny 
lidí, školy a  fi rmy. Jedná se o  třetí 

ročník. Letos se podařilo vybrat již 
250 tisíc korun českých. „Stále dou-
fáme, že překonáme rekord z loňské-
ho roku (rovný jeden milion korun)“, 
říká Sandra Štefaniková, Konto 
Bariéry. Zaměstnanci společnosti 
Astratex přispěli na  Konto bariéry 
částkou 7 377,- Kč (účastnilo se 48 
osob,  přispělo  53 osob.) Výbornou 
zprávou je, že stejnou částkou při-
spěje i samotná společnost Astratex. 

Firma také připravila malé občer-
stvení a  děti dostaly dárky. „Vše 
proběhlo bez problémů, počasí bylo 
úžasné a věřím, že si to všichni ná-
ležitě užili, atmosféra byla skvělá. 
Účastníci zvolili běh, jízdu na  kole 
nebo chůzi. Jsme opravdu rádi, že 
jsme mohli pomoci dobré věci!“, říká 
Petr Hrnka a  Petra Kvapilová ze 
společnosti Astratex. 
 (foto archiv Astratex)

CK SONA Náchod 
Tel.: 606 073 615, sona@sonatour.cz

www.sonatour.cz

SUPER LAST 
MOMENT

ITÁLIE - Lido di Spina
Kemp Mare e Pineta ****

• 4 bazény 
• animační programy 

• obchody a restaurace
• ubytování v mobil-home 

pro 4-6 osob

AUTOBUSEM Z NÁCHODA A OKOLÍ
16. 6. - 25. 6.  a 23. 6. - 2. 7.

4 200 Kč za dospělého
3 800 Kč za dítě

AUTEM 
17. 6. - 24. 6.  a 24. 6. - 1. 7.

12 000 Kč za mobil-home 

Možnost objednat českou 
polopenzi za 1 400 Kč za osobu. 

SLEVY až 4000,- Kč

Představitelé města Náchoda si za doprovodu členů klubu vojenské his-
torie v  dobových uniformách a  dalších hostí připomněli výročí konce 
druhé světové války formou série pietních aktů. Ty proběhly formou 
položení věnců na  náchodském hřbitově (památce padlých příslušní-
ků Rudé armády), u budovy pošty (pamětní deska kapitána O. Jaroše), 
v Hrašeho ulici (český strážník Jaroslav Műller zastřelený Němci), u ob-
jektu bývalé celnice (masakr civilistů a  rudoarmějců jednotkami SS) 
a v Bělovsi (památník obětem válek).  Foto Josef Pepa Voltr

Náchod navštívil primátor slovenského města 
Partizánske doc. PhDr. Josef Božik, PhD. 
Jedná se o  další krok při navazo-
vání  partnerských vztahů mezi 
městy Náchod a Partizánske, které 
by mělo být ofi ciálně stvrzeno po-
čátkem září ve  městě Partizánske 
podpisem dohody o  spolupráci. 
Text partnerské smlouvy již schvá-
lilo Městské zastupitelstvo v  Ná-
chodě a souhlas se zněním smlou-
vy vyslovily i samosprávné orgány 

ve  městě Partizánske. Primátor 
Josef Božik byl v Náchodě přivítán 
v obřadní síni radnice kompletním 
vedením města v čele se starostou 
Janem Birke. Do  programu jeho 
krátkého pobytu v  Náchodě se 
podařilo zařadit  i prohlídku nově 
otevřeného parku U Města Prahy, 
prostor městského divadla i  ná-
vštěvu náchodského zámku. 

ELSA - starší milá pohodová retrívří 
dáma, která je schopná a  ochotná žít 
kdekoli, kde jí budou mít rádi. O to víc 
je nepochopitelné, že ji někdo nechal 
v mrazech na horách napospas osudu. 
Miluje lidi, hlavně děti, nevadí jí žádná 
zvířata.

GOLD - mladý kříženec pravděpodob-
ně retrívra. Jeho dosavadní život nebyl 
moc veselý, žil na řetězu u boudy. To ho 
naštěstí nijak nepoznamenalo ve  vzta-
hu k lidem. Je to milý přátelský a veselý 
pes, má rád děti i dospělé, miluje pro-
cházky - musí dohnat a poznat všechno, 
co u boudy nepoznal.

Tel.: 608 524 973, www.psidomovlukavice.cz

 Umísťovací výstava chlupáčů 
na zámku v Častolovicích 13. 5.  se vy-
dařila. Chtěli bychom poděkovat paní 
hraběnce zase za milé a srdečné přije-
tí, všem venčitelům, bez nich bychom 
tam 25 chlupáčů těžko převezli. Haně 
Tylové za  komentování při promená-
dě pejsků po  nádvoří a  hlavně našim 
chlupáčům, chovali se všichni vzor-
ně, užívali si pozornosti přítomných 

diváků, nechali se hladit a snědli všech-
ny pamlsky jim nabízené. Některým 
se ze zámku ani nechtělo. Do nového 
domova odjel Olin a  dalších několik 
pejsků je zamluvených.
 DĚKUJEME TAKÉ VÁM, KTEŘÍ 
JSTE ZA  NÁMI PŘIJELI A  POMÁ-
HÁTE NÁM.
 Myslíme si, že jste nebyli zklamaní. 
 chlupáči  z Lukavice

DOMOV HLEDAJÍ

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

 www.beraneknachod.cz

Neděle 4. 6. v 17.00 hodin
VELKOLEPÁ TANEČNÍ SHOW 

SVC DÉČKA NÁCHOD
Taneční přehlídka všech tanečních 

souboru Déčka. 
Vstupné: Kč 50,-

Čtvrtek 8. 6. v 10.00 hodin
KABARET NAHATÝ 

SHAKESPEARE
Divadlo Tramtarie Olomouc

Pět v jednom aneb Pět nejslav-
nějších tragédií Williama Shake-
speara v jedné divadelní komedii.      

Vstupné: Kč 60,- 
              

Čtvrtek 15. 6.  v 19.00 hodin
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Divadelní soubor NA TAHU 
Červený Kostelec

Jiří Hubač: 
STARÁ DOBRÁ KAPELA
Divadelní hra Jiřího Hubače 

o stáří, lásce, snech a síle přátelství
Režie: Jan Brož  

Vstupné: 120,-, 100,-, 80,-

Úterý 20. 6. v 19.00 hodin
V rámci „Náchodský swing uvádí“ 

uvádí Klicperovo divadlo 
Hradec Králové
David Drábek: 

JEDLÍCI ČOKOLÁDY
Režie: David Drábek

Láska nebeská při zastávce 
v Čechách. Příběh tří sester, co se 
stavějí na vlastní nohy po smrti 

otce, který se v šedesáti zabil v au-
toškole. Hra získala Cenu Alfréda 
Radoka za Českou hru roku 2011.

Čtvrtek 22. 6. v 17.00 hodin
ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE 

1. stupně ZŠ, Náchod, 
Komenského 425   
Vstupné: Kč 50,-     

Pondělí 26. 6.  v 19.00 hodin
LACO DECZI - legenda jazzu 

Vstupné: Kč 220,- 200,- 180,-
Středa 28. 6. v 17.00 hodin

AKADEMIE ZŠ Náchod - Plhov
Součástí akce je vystoupení dětí 

1. a 2. stupně školy, předání osvěd-
čení o vykonání závěrečné práce 

žákům 9. ročníku.  
Čtvrtek 29. 6. v 17.00 hodin 
ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE 

2. stupně ZŠ, Náchod, 
Komenského 425   

Vstupné: Kč 50

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 

• Městské informační centrum 
v Náchodě, tel.: 491 426 060

• Informační centrum Hronov, 
tel.: 491 483 646

• Informační centrum a muzeum 
v Novém Městě n. M., 

tel.: 491 472 119,
• Cestovní a Informační centrum 

Červený Kostelec, tel.: 498 100 657
• Regionální informační centrum 
Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Všem na vědomost se dává aneb tip na výlet
 Všem na  vědomost se dává, že 
hrad Vizmburk v přítomnosti pána 
otevřen jest a bude mu čest vás při-
vítat na svém nádvoří. 
 Pokud vzdělání o  hradu chce-
te utrpět, tak těchto informací se 
vám též dostane. Hlad i  žízeň mů-
žete u nás zahnat, Taverna otevřena 
bude a dobroty nabídne. Po domlu-
vě program předvést můžeme, jak 
pro skupiny, tak pro školy i  školič-
ky. Nově Šatlava otevřená je a  na 

vlastní kůži vyzkoušet nástroje mu-
čící můžete. Vybrané víkendy pro-
hlídky v kostýmech. Během roku se 
konají na hradě akce. 
Otevírací doba: duben, květen, 
červen, září: Po-Pá 8-15hod (v pří-
tomnosti správce) So-Ne 10-18hod. 
Červenec, srpen Po-Ne 10-18hod. 
Mobil 777 083 583.
Sdružení pro Vízmburk Havlovice 
38, Havlovice 54232  IČ: 26586860
více na www.vizmburk.cz 

Cyklobusy po zimě opět startují své motory
 Přinášíme dobrou zprávu pro 
všechny milovníky cyklistiky a  tu-
ristiky. V sobotu 3. června opět na-
startují své motory obě linky cyklo-
busů, které vás celé léto budou vozit 
po Kladském pomezí a až za hranice 
s Polskem. Cyklobusy budou jezdit 
do 30. září v sobotu, neděli a ve svát-
ky a v době letních prázdnin každý 
den.   www.kladskepomezi.cz
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multižánrový festival 
Baroko, jak jej nečekáte  

23.—27. 8.  2017

Hledáme vhodné pracovníky na pozice:

Nabízíme: •  •  •  
•  • 
Nástup dle dohody 

MERTLIN

hrdým

• •  
• 

• 
• 

• 

Pomocný manipulant

 
•  •  
• 

 
• 

• 

• 

„Nikdy není pozdě“ nebo „v životě 
by člověk měl vyzkoušet všechno“
… Přesně tato slova si řekla paní 
Věra Stárková (nar. 1920) z Nového 
Města nad Metují, když se rozhodla 
uvidět poprvé ve  svém životě svět 

z  ptačí perspektivy. Využila služeb 
místního aeroklubu a  během půl-
hodinového letu shlédla velký kus 
rodného kraje. Z výletu byla velmi 
nadšená a  pokud prý bude zdraví 
sloužit, příští rok hodlá letět znovu. 
Jak je vidět na  fotografi i, krátce si 
zkusila i  řízení letadla, o  pilotním 
průkazu ale neuvažuje, že prý už to 
nestojí zato… 
 autor fotografi í Petr Vacek

Náchodští 
stolní tenisté 
zabodovali
Družstvo stolního tenisu TJ Ná-
chod úspěšně obhájilo loňský po-
stup do OP I. Tím docílili toho, že 
poprvé v  historii nadále zůstávají 
oba týmy v  soutěži. Na  fotografi i 
zleva: Solovic M., Trudičová L., Ho-
ferka D. a Cvetanov K.
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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

Společnost Ametek elektromotory, s.r.o. v Náchodě

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE
NA POZICI ÚČETNÍ JUNIOR/SENIOR

Popis pozice:
- Zpracování fakturace a podílení se na uzávěrkách 

- Přípravě dokumentace pro interní audity a pravidelný reporting

Profi l kandidáta:
- Střední odborné vzdělání (obchodní akademie)

- Zkušenost na obdobné pozici (alespoň 2 roky senior; 
v případě juniora i bez praxe)

- Pokročilá znalost AJ (komunikativní úroveň)
- Pokročilá znalost MS Excel

Benefi ty společnosti:
- příspěvky na stravování

- 5 dnů dodatkové dovolené
- vlastní zvýhodněné mobilní tarify

Tel.: 724 124 197, email: info@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION

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

od 199 990 Kč 

Ruské malířství
 Do  12. listopadu t.r. je v Gale-
rii výtvarného umění v  Náchodě 
(zámecké jízdárně) otevřena vý-
stava Ruské malířství 19. a  po-
čátku 20. století. Při její přípravě 
spojily síly Galerie výtvarného 
umění v Náchodě, Národní galerie 
v Praze, Galerie moderního umění 
v Hradci Králové, Moravská galerie 
v Brně a Magistrát města Pardubi-
ce. Výstavu můžete navštívit denně 
mimo pondělí v časech od 9 do 17 
hodin. 
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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? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního partne-
ra. Seznamovací agentura IRENA, Náchod.
TEL.:736 768 114

* 47-letá, rozvedená, hledá přítele k vážnému 
seznámení. Tel. 773 046 239

* Koupím byt 2+1 v Náchodě, od 2.patra výš, 
balkon nebo lodžie, výtah nutný. Nejsem RK. 
TEL.: 721 119 083
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 3+kk 
v  osobním vlastnictví v  Hronově v  Jungma-
nnově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, koupelna a  WC. 
Výměra bytu 71 m². Tel. 774 311 404, RK nevo-
lat. Cena:  895 000,- Kč
*Prodám udržovaný byt 3+1 v  družstevním 
vlastnictví v Náchodě na sídlišti u nemocnice 
Nová okna, zateplení. Sklep, lodžie, parkování 
u domu. Výměra bytu 76 m². Tel. 777 602 884, 
RK nevolat.Cena:  1 190 000,- Kč
*Pronajmu zděný byt 3+kk v  Náchodě. Vý-
borný stav v  opraveném, zatepleném domě. 
Plastová okna, kuchyňská linka s myčkou, kry-
tá lodžie, sklepní kóje. Výměra bytu 97 m². Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena:  11 000,- Kč/
měs.+služby
*Pronajmu kompletně zrekonstruovaný byt 
2+kk (40m2) v  centru Náchoda, ul. Komen-
ského. K  dispozici od  1. 7. 2017. Vše nové - 
podlahové krytiny, koupelna, kuchyňská linka, 
4-plotýnkový vařič. Společná anténa, internet. 
Nájem 5500,-Kč/měs. + 2000,- služby (studená/
teplá voda,topení), kauce 11000,-Kč. Dlouho-
dobý pronájem. Vhodné max. pro 3osoby. Tel.: 
724 030 901, RK nevolat.
*Pronajmu dlouhodobě přízemní byt 2+KK, 
v  Náchodě na  Brance. Zastávka MHD 10m. 
Byt po částečné rekonstrukci. Vlastn. plyn. vy-
tápění, plastová okna, UPC internet, UPC tele-
vize. Nájem 4000,-Kč + služby. Kauce 12 000,-
Kč. Volné od 1.7.2017. Tel. 774 07 22 11. Skvělá 
lokalita.
*Pronajmu dlouh. nově zrek. nadst. byt 3+kk 
+ terasa, 65 m2 v přízemí v Dolní Radechové. 
Nájemné 5.500,-Kč + zál. 2500,-Kč + el.+ kau-
ce, tel. 608 90 30 50. Volný od 15.6.17.
*PRONAJMU BYT 3+KK a 1+KK v ČERVE-
NÉM KOSTELCI NA VĚTRNÍKU. Byt i dům 
je po  celkové rekonstrukci v  roce 2015. Byt 
3+kk 69 m2 je v  přízemí, cena včetně služeb 
8.400,-. Byt 1+kk 24 m2 v 1 patře cena včetně 
služeb 4.800,-.Kauce nutná, RK nevolat. Tel. 
602 133 173 Email:renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu byt 2+kk (33m2) v centru Nácho-
da. K dispozici od 1. 6. 2017.  Nájem 4.500,- 
Kč/měs.+ 1.500,- Kč služby (voda, vytápění), 
kauce 9.000,-  Kč. Vhodné max. pro 2 osoby. 
Tel.: 737 407 528
*Pronajmu byt 3+1 v Náchodě u  nemocnice. 
Nájem 7.000,- Kč + energie. Další info na  tel: 
777 810 626
*Prodej družst. bytu 3+1 Branka Náchod, 4.p. 
Byt je po částečné rekonstrukci. Cena 1090tis.
Kč RK nevolat. Tel. 774 669 387
*Prodám v Náchodě velmi pěkný slunný byt 
3+1.  Nachází se v 4. poschodí zatepleného pa-
nelového domu s  výtahem . V  bytě jsou plas-
tová okna. K bytu náleží velká lodžie a sklepní   
kóje. Byt je volný ihned k nastěhování. Parko-
vání před domem. Tel: 608 245 634
* Prodám byt 2+1 s  garáží ve  Velkém Poří-
čí (Tosácké domy). Cena 900  000,-Kč. TEL.: 
731 888 863
* Prodám garzonku v OV v Náchodě, ul. Praž-
ská. Cena 590.000 Kč. Tel. 602 352 660
* Prodám DB 3+1 v Hronově 4.patro, 71 m2 
s  balkonem na  jižní stranu. Nová plast. okna, 
stoupačky, výtah. TEL.: 723 358 615
* Pronajmeme malou garsonku (25 m2) s te-
rasou 10 m2 v  zahradě v  Náchodě Bělovsi. 
Vše nové po rekonstrukci, pro 1 osobu. Nájem 
3500,-Kč, záloha 1300,-Kč/ měs. Od  června. 
TEL.: 777 737 127
* Hledám v Náchodě pronájem bytu 2+1 nebo 
3+1. TEL.: 792 248 742
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okre-
se Náchod výhradně ve správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a  podlaží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz

* Prodám zahradu 550 m2 s  chatkou osada 
Lhotky. Elektřina, užit. i  pitná voda. TEL.: 
775 326 007
*Prodej (nebo výměna za byt v OV + dopla-
tek) RD 3+kk 130 m2 ve Velkém Poříčí, čás-
tečně podsklepený, po celkové rekonstrukci v r. 
2010. Dům je zateplený, topení plyn a krbová 
kamna. Dům je situován v  klidné ulici u  lesa 
a  přesto v  dosahu kompletní občanské vyba-
venosti do 400m. Krásná zahrada 860 m2 a od-
dělený ovocný sad 480 m2. Pergola s dřevěnou 
chatkou. Před domem parkoviště pro 3 auta. 
info: 774 000 524
*Prodám RD 3 + 1 se zahradou v  Polici n. 
Met. Dům je v klidné části města, ihned volný. 
Tel.: 607 279 327

*Nabízím k prodeji pozemek k.ú Velká Jese-
nice o rozloze 7500 m. Tel.737 742 949
*Prodám zahradu se zděnou chatou v kolonii 
Broumov-Otovice. Info Tel. 736 603 169
*Sháním na  Náchodsku  ke  koupi domek 
nebo trvale obyvatelnou chalupu. Menší opra-
vy nevadí. Cena do 1,5mil. Děkuji za nabídky. 
Tel: 604 336 337.
* Prodám RD s  garáží, zahrada 18800 
m2 v  klidné části Dolní Radechové. TEL.: 
606 648 889 volat 15 - 19 hodin
* Prodám stavební pozemek s  protékajícím 
potokem, možnost zhotovení rybníku, 2500 
m2 na okraji obce Dolní Radechová. Asfaltová 
cesta až na pozemek. Cena 990 000,-Kč. TEL.: 
608 66 77 30

*Prodám nemovitost vhodnou pro podnikání 
a zároveň i pro bydlení. Nemovitost se nachází 
v  klidné, okrajové části Hronova, je opravená 
a  udržovaná. K  nemovitosti patří i  pozemky, 
které sloužily jako skladovací prostory. Další 
informace a  sjednání možné prohlídky na  tel. 
608 201 771
* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn.jaké-
koliv 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 dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, fi tcentrum a jiné služ-
by. Prostory se nachází na Kamenici v Náchodě 
v  I.patře se samostatným vchodem. Investice 
do zařízení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám suchá smrková prkna délka 4 m, 
šířka 14 cm, výška 2 cm, vhodné na  palubky. 
Cena 4000,-Kč/m3. TEL.: 602 103 775
*ROTOPED prodám-nevyužívaný. Cena 
900.-Kč.Tel.:606 690 702
*Prodám postel 100x200. Masiv, lamelo-
vý rošt, matrace, používaná 2 měsíce. Cena 
1000Kč. 732 284 594
*Prodám nový chemický záchod, kamenino-
vé nádobí, truhlu, různé věci do chalupy. Stě-
hování. TEL.: 702 589 633
*Prodej dřeva - metrové i  štípané. TEL.: 
777 690 390
*Prodám masné králíky k  chovu, křížence 
belgických obrů. Šestajovice u  Jaroměře. Tel. 
775 676 153

* České jahody od pěstitele z Velkého Tře-
bešova objednávejte od  5. června na  tel. 
736 633 194

* Prodám sbíječku HITACHI 5 kg, nové uhlí-
ky a 6 dlát - 10000,-Kč - dobrý stav, elektrický 
bojler TATRAMAT 150 l - 1000,-Kč, vojenská 
bedna z roku 1973 - 1000,-Kč, sud Primátor 30 l 
včetně pípy - 2000,-Kč. Dohoda možná. TEL.: 
603 735 787
* Prodám vykrmené prase 38,-Kč/kg. TEL.: 
776 191 392
* Prodám 2x ŠKODA FELICIE COMBI r.v. 
1997 a 2000. Sekačku lištovou zn. Alpina. Tel. 
735 900 920
* Prodám vepřové půlky 50,-Kč/kg, volat 
po 20.hodině 773 914 858
* Prodám Kalifornské králíky. Tel. 776 353 038

*Koupím tříkolku Velorex (hadrák) 250 - 350 
cm3 i v nepojízdném stavu. TEL.: 604 437 128
*Koupím mosazné kování na  okna a  kliky 
na dveře. Nabídněte. Mob: 739 711 628
*Zlaté dukáty ČSR velmi dobře zaplatím. T: 
602 237 489
* Koupím i starší částečně poškozené lešeňo-
vé trubky 6 ks dlouhé 6 m. TEL.: 603 70 78 50
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a  pří-
slušenství - objektivy, staré fotografi e, reklamní 
fotografi cké materiály. Hodinky PRIM a  ná-
hradní díly na  hodinky PRIM. Platba v  hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vy-
znamenání i  z  období socialismu v  jakémkoli 
stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty a  jiné. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše 
o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, vy-
znamenání, mince a  bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Koupím starý nábytek i  celou pozůstalost. 
TEL.:722 907 510

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

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇ-
ŤA aj.staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, plakáty, aj.pa-
pírový materiál, bankovky, mince, LP des-
ky, CD atd. TEL.:777 579 920

*Nabízím volnou kapacitu v  ubytovně pro 
pracující v  Náchodě. Počet ubytovaných 5 - 
15 osob. 5 minut chůze do  centra města. Tel. 
603 817 623
* DARUJI želvu vroubenou (8 let) dobrým li-
dem. Stěhování. Tel.603 56 41 39

*Sekání trávy a údržba zahrad. Sekání s mož-
ností odvozu trávy - celková péče o  trávník 
(vertikutace, přihnojování, trávník bez krtin) - 
údržba, výsadba a střih živých plotů - výsadba 
rostlin - péče o  zahradu v  době dovolených - 
komplexní péče o zahradu dle ročního období 
(péče o užitkovou i okrasnou zahradu, hrabání 
a  likvidace listí, rytí záhonů). Kvalitní služby 
za rozumnou cenu. Tel. 603 147 456
*Hledáme muže 18 až 40 let, se zá-
jmem o  divadlo. Náchodská div. scéna. 
petrdudacek71@gmail.com
*Přijmu brigádníka/brigádnici na prodej ja-
hod v Náchodě. Ihned. TEL.: 732 167 291
*Hledám paní na výpomoc s úklidem, pečli-
vou, časově fl exibilní. Pouze z Vrchovin, Přiby-
slavi nebo Nového Města nad Metují. V případě 
zájmu prosím sms na číslo 777 754 748
*Přijmeme na  rozvoz knih ženy i  muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis. Kč měsíčně. 
TEL.:777 803 359
* Sháním brigádníka do  zámečnické dílny 
na manuální práce, vhodné pro důchodce. Ná-
chod. TEL.: 723 515 080

* Provádíme veškeré stavební práce, plo-
ché střechy. TEL.: 776 543 988

* AUTOPOTAHY – šité na míru z kvalit-
ních materiálů (dle výběru) přesně na vaše 
auto, vč. Montáže. TEL.: 606  299  945, 
491 427 628. K Brodu 391, Náchod – Běloves

*Do  své sbírky koupím ČZ 175 Skútr zvaný 
„prase“. Výhodou pěkný původní stav a plat-
ný TP, za  což dobře zaplatím! Děkuji! Tel.: 
606 515 966 t.krause@farmet.cz
*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 malotraktor 4x4 i  nepojízdný. Na-
bídněte. Mob: 739 711 628
* Prodám 2x ŠKODA Felicia r.v. 1997, mod-
rá - 12 tis.Kč,r.v. 2000 -bílá 18 tis.Kč, sekačku 
Alpina. TEL.:735 900 920
* Prodám krátkou FABII II 1.2/51 kW, r.v. 
2008, naj.58 tis.km, 1.majitel, nehavarovaná, 
dobrý stav, koupeno v ČR. Barva šedá stin met., 
Al kola, nové pneu a zad.díl výfuku, dálk. ovl. 
centrálu, př.okna a zrcátka v el., kožený paket, 
klimatizace, 4xAirbag, palub.počítač, rádio, 
ABS a  další. Cena 119900,-Kč, podrobnosti 
mailem. TEL.: 720 695 389

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

HLEDÁME KOLEGYNI 
DO KADEŘNICKÉHO SALONU 
na pěší zóně v centru Náchoda. 

Tel. 732 932 158

HROMOSVODY
montáž * opravy * revize

tel.: 776 543 988

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

AUTO - MOTO

Základní škola Červený Kostelec, Olešnice 
PŘIJME KVALIFIKOVANOU 

VYCHOVATELKU 
do školní družiny s nástupem od 28. 8. 2017.

Nabídky s životopisem zasílejte na adresu 
zs.ck.olesnice@tiscali.cz 

nejpozději do 16. 6. 2017.

NÁCHODSKO
776 353 038

PŘIJMEME
PRODAVAČKU
pro prodejnu 

v Náchodě
tel.: 777 606 802

monika@i-kram.com

BEZPEČNÁ 
PŮJČKA 

AŽ DOMŮ!
Pro zaměstnance, OSVČ, 
důchodce i ženy na MD

Tel.: 722 732 992

PŘIJMEME ŘIDIČE
IHNED

Jednosměnný provoz po-pá

Rozvoz potravinářských 
výrobků do 3,5t

Bramborárna Olešnice

Podrobnosti na tel. 604 120 920, 
pí. Holečková

PROVIDENT
BEZHOTOVOSTNÍ = NÍZKÉ POPLATKY

HOTOVOSTNÍ = PENÍZE  IHNED

Tel.: 702 072 201

KUŘICE
Ve stáří 17 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 15. 6. 2017

mob. 736 763 929

nutno

objednat

NABÍZÍM ÚKLID DOMÁCNOSTÍ, 
jednorázový i dlouhodobý. 

V případě zájmu mě kontaktujte 
731 170 200

BRIGÁDA 
– přivýdělek 

Hledáme spolehlivého 
distributora novin ECHO 

do schránek v oblasti 
Náchod – Třešinky.

Více informací SMS na 
602 103 775 nebo e-mail: 

echo@novinyecho.cz

Kuchyně Zdravé výživy 
v Provodově přijme

KUCHAŘKU a CUKRÁŘKU
POMOCNOU SÍLU 

DO KUCHYNĚ
PRACOVNICI NA ROZVOZ 

Tel. 603 422 845

Z důvodu ukončení prodejny

SLEVA 50 %
na veškeré hodinářské 

a zlatnické zboží
Nové Město nad Metují,

Komenského 50
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Hospoda na Bakově
Hospoda s příjemným personálem a vynikající kuchyní.

Čepujeme Radegast 10°, 12° pivo se 40ti letou tradicí.
Pořádáme: svatební hostiny, fi remní večírky, školní srazy, 

smuteční hostiny, hudební večery, posvícení, Silvestr.
Kontakt:   Jan Řehák, mob.: +420 732 954 419 

Bakov 2, Studnice 549 48, Facebook: Hospoda na Bakově 

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

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2017 r.

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

Přírodní divadlo De Spiel
 Ve  Velkém Poříčí vzniká kultu-
ra v  netradičním pojetí: Antonín 
Šimek, který za  celou věcí stojí, se 
rozhodl na  svahu nedaleko želez-
niční zastávky „vybudovat“ přírod-
ní divadlo. Tento rok se zde usku-
teční čtyři koncerty. Dramaturgie je 
ve stylu world music – hudba z celé-
ho světa. První z nich je naplánova-
ný na sobotu 3. června a hrát bude 
Jiří Šámal, zkušený hráč na  hang 

drum, melodický perkusní hudeb-
ní nástroj pocházející ze Švýcarska. 
Další kapely Pestrý Pes trio a  Der 
Šenster Gob přivezou balkánské, 
židovské a  romské písně. V sobotu 
19. srpna sem zavítá Jitka Šuranská, 
držitelka dvou Andělů v  kategorii 
world music, která originálně inter-
pretuje jihomoravský folklór. Více 
informací lze získat na facebookové 
stránce De Spiel.

146

-

-

-

-
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MEMORIÁL JIRKY BEKA
 V  sobotu 22.dubna se v  Bělovsi 
na dopravním hřišti  pořádal již 15. 
ročník soutěže v disciplínách CTIF 
pro mladé hasiče.
 Sešlo se zde 25 družstev a soutě-
žilo se v útoku a štafetě CTIF. Za náš 
sbor běželo družstvo mladších 
a  družstvo starších dětí. Podpořit 
nás přišel i starosta města Náchoda 
p.  Jan Birke. K  dobré náladě při-
spělo i  pestré občerstvení, včetně 

zákusků a gulášové polévky. A když 
se umoudřilo i  počasí tak nám nic 
nechybělo a  soutěž jsme si moc 
užili a ještě vyhráli kromě diplomů 
a  drobných cen krásný šlehačkový 
dort s  jahodami. Děkujeme všem 
pořadatelům za  vzorně zvládnutou  
soutěž a do dalších ročníků přejeme 
ať se daří i nadále!
     Za SDH Nový Hrádek 
 Jarmila Grimová.

• 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

RUBENA a. s. přijme zaměstnance na pozice:
OPERÁTOR VÝROBY     

• vzdělání SO, výuční list  
• fyzická zdatnost, spolehlivost

ELEKTRIKÁŘ    
• vzdělání SO, vyučen v oboru elektro  

• vyhl. 50/78 Sb., § 6

SOUSTRUŽNÍK   
• vzdělání SO, vyučen ve strojním oboru   

• nejlépe obráběč kovů nebo soustružník

SKLADNÍK    
• vzdělání SO, výuční list  

• ŘMV výhodou, fyzická zdatnost

KUCHAŘ/KUCHAŘKA – zástupce šéfkuchaře     
• vzdělání SO, výuční list v oboru kuchař

Nabízíme: 
• zázemí stabilní společnosti

• odpovídající finanční ohodnocení
• místo výkonu práce Náchod nebo Velké Poříčí

KONTAKT PRO ZASLÁNÍ ŽIVOTOPISU:
jana.kobrova@trelleborg.com, radka.balcarova@trelleborg.com

tel.: 736 746 678, 491 447 202, 491 447 206

RUBENA a. s., Českých bratří 338, 547 36 Náchod

MUZEUM  NÁCHOD
Zveme Vás  k návštěvě

 naší největší a nejzajímavější 
Evropské expozice 

KOČÁRKŮ, PANENEK 
A PATENTNÍCH LISTIN

na nové adrese v Náchodě 
Za Sodovkárnou 2108   

- pod fi nančním  úřadem –
otevřeno denně 10-16 hodin

info. 606 486 372

Malíř a vlastenec
 V  Dobrušce se 30. května od  18 
hodin uskuteční v  tamním spo-
lečenském centru kulturní večer  
s  názvem František Kupka – malíř 
a  vlastenec. Součástí programu je 
i videoprojekce a živá hudba. Akce se 
koná v rámci Česko – francouzských 
dnů Dobruška – Opočno 2017. 

Obráběč pilulek
 V  Městské galerii Zázvorka 
v  Novém Městě nad Metují  je až 
do 25.června  k vidění výstava pra-
cí německého výtvarníka Hanse 
– Joachima  Uthke. Expozice jeho 
kreseb s  názvem Obráběč pilulek  
je výsledkem spolupráce s městem 
Hilden, které je partnerským měs-
tem Nového Města nad Metují. 

Vůně jako suvenýr
Informační centrum Broumovska 
opět rozšířilo nabídku upomín-
kových předmětů, které jsou zde 
k zakoupení. Nyní se jedná o kou-
pelnové soli a  šatní mýdla. Soli si 
mohou turisté zakoupit ve  čtyřech 
vůních. Mýdla jsou pak v  nabídce 
hned v šesti voňavých variacích. 
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DÍVKY ECHA

DVĚ ANETKY Foto Marek Dvorský 
mdv47@seznam.cz

Čita  - asi 2letá fenečka, která žila na řetězu. 
Veterinární správa nám pomohla, a tak Čita 
je u nás v útulku. Je to mazel s velkým srd-
cem, teď si užívá procházek a nového života. 
Hledá fajn rodinku.

Bodrik -  asi 2,5letý pejsek, který žil dříve 
v  nevhodných podmínkách uvázán na  ře-
tězu. Pak se dostal k nám do útulku, kde si 
zvykal na  hlazení a  mazlení. Z  počátku se 
bál, ale postupem času si na kontakt s lidmi 
zvykl. Je moc hodný, milý a mazlivý. Jen je 
to živel, zvládá přeskočit i plot. Ale myslíme 
si, že je to tím, že se Bodrik nudí a potřebuje 
prostě zaměstnat a unavit. Takže je vhodný 
do aktivnější rodinky.

Balů - 10letý pejsek, který neustále utíkal 
majitelům, až ho porazilo auto. Majitelé se 
ho vzdali, a tak je Balů v útulku a až na pár 
odřenin v  pořádku. Je kastrovaný. Nechce 
být sám, tak by se hodil k někomu, kdo by 
s ním byl doma, nebo na zahradě. Je to hod-
ný, vděčný, přátelský pes. 

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

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

N
O

V
Ě

NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

Hotel ElkolH t l Elk v Náchodě

BRAMBORÁKOVÉ
HODY

 2. - 3. června 2017
Rezervace na tel.: 608 824 331 

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

Roco

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

 KRABICE
s náhradním plněním

 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81

     PŘÍMO OD VÝROBCE 
Naše produkty:

· TRANSPORTNÍ KARTONOVÉ KRABICE 
· TVAROVÉ VÝSEKY NA MÍRU 
· PROLOŽKY, MŘÍŽKY a FIXACE 

· PRODEJ LEPENKY 
S námi získáte: 

· NÁHRADNÍ PLNĚNÍ · TERMÍNY · KVALITU 
· 100% RECYKLOVATELNÉ OBALY

Zaměstnavatel zdravotně postižených

FIDES Group a.s., Komenského 420, Náchod
tel.: 774 668 122, e-mail: karto@fides-group.cz, www.fides-group.cz

ZDARM
A

i v malosériích

   

* 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

25 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Zděná chata s pozemkem, Hronov-Port Artur
Podsklepená chata 

se sprch. koutem 

a WC, pozemek 546 

m2, slunné místo 

s výhledem, ovocné 

stromy, dřevník, skle-

ník, přípojky vody i el.

180709  cena: 295.000,-Kč

Zatepl. chata s pozemkem, V. Dřevíč u Hronova
Chata o zast. pl. 16 

m2, poz. 880 m2, krás-

né místo, zastřešená 

pergola, letní kuchyň, 

sprcha, chem. WC, 

venkovní krb, pěkný 

výhled, IS - voda, + el.

180612 cena: 379.200,-Kč

Vila s pozemkem k výstavbě, Opočno
Větší RD - dva sa-

most. byty 2+1 + ga-

ráž s dílnou, atrakt. 

lokalita-poblíž cen-

tra, lékařů, školky.., 

plast. okna, všechny 

přípojky, PENB: G. 

180704 cena: 2.950.000,- Kč

Chata s pozemkem u lesa, N. Město n/Met.
Dřev. chata o zast. 

pl. 25 m2, s poz. 630 

m2, krásné místo 

u lesa před Pekel. 

údolím, mimo ko-

lonii,  zatím bez IS, 

možné užitk. vodu.

180710 cena: 349.000,-Kč

RD po celk. rekonstr., Náchod, ul. Svobody
Dům (5+1) po pečli-

vé rekonstr. - včet-

ně zateplení, poz. 

559 m2 s krásným 

výhledem na zá-

mek, přístřešek pro 

auto, PENB: E.

180677 cena: 2.990.000,-Kč

Dřevěná chata s pozemkem, Olešnice v Orlic./h
Chata s poz. 485 m2 

- samostatně oploce-

n+živý plot, parková-

ní možné u chaty, pří-

pojka už. vody i el., 

pitná voda u poz., 

vytápění na TP. 

180692 cena: 295.000,-Kč

>

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

HLEDÁME PRACOVNÍKY.
Výrobce dřevostaveb 

Urbanic Haus s.r.o. příjme 
pracovníky do výroby. 

Jedná se o celoroční práci 
za nadstandardní finanční 

ohodnocení.
Kontakt: 737 786 812
www.urbanic-haus.cz

email: Info@urbanic-haus.cz

Česko – polská 
spolupráce
 Rtyně v Podkrkonoší má v Pos-
ku svoje partnerské město: Jelcz 
– Laskowice. V nedávné době  se 
uskutečnila návštěva rtyňské dele-
gace v tomto polském městě. Pro-
běhla u příležitosti oslav 30. výročí 
založení města Jelcz – Laskowice 
(vzniklo spojením Laskowic Ola-
wskich a Jelcze v roce 1987 – pozn. 
red.) a oslav Dne nezávislosti Pol-
ské republiky. Rtyňští se zde setkali  
i se zástupci dalších partnerských 
měst svých polských přátel – dele-
gacemi z Německa a Ukrajiny. 

Sekání trávy  
tel. 724 173 560
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