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 červen 1946, založeno Muzeum bratří Čapků 

v Malých Svatoňovicích 

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

  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,

Osvěžení v horkém dni 
Vám poskytne správná volba Jarmila Zemánková, 

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

„Trapas nepřežiju“ přežili
Pořad Trapas nepřežiju s  Míšou 
Dolinovou a Ladislavem Ondřejem 
probíhal v různých městech Králo-
véhradeckého kraje jako je Náchod, 
Hronov, Broumov či Jaroměř, kde 
hlavní myšlenkou bylo naučení 
etikety a  slušného chování žáky 
základních škol.  Hudebními hosty 

byla Nelly Řehořová, Anička Slováč-
ková či Pavel Callta.  V rámci akce  
byl předán šek na  autobus na  mu-
zikál pro Stacionář Cesta od  Na-
dačního fondu Český mozek, který 
převzal organizátor David Novotný 
z rukou ředitelky Valentiny Arman-
di.    DN

Modrá stuha města Náchoda – plavecké 
závody pro zdravotně postiženou mládež
Motto:  „Já dělám svou věc a ty dě-
láš svou věc. Nejsem na světě proto, 
abych žil podle tvých představ, a ty 
nejsi na světě proto, abys žil podle 
mých. Ty jsi ty a já jsem já.
 Jestliže se náhodou vzájemně na-
jdeme, je to krásné. Nenajdeme-li 
se, nedá se nic dělat.“ Frederik S. 
Persl (americký psycholog)

V Krytém plaveckém bazénu v Ná-
chodě proběhla 13. května 2017 
Modrá stuha města Náchod – pla-
vecké závody pro zdravotně po-
stiženou mládež ze stacionářů 
a  ústavů sociální péče. Tyto závo-
dy jsou „mladším sourozencem“ 
plaveckých závodů Modrá stuha 
města Náchoda.  Pořadatelem obou 

závodů „Modré stuhy“ je plavecký 
oddíl TJ Delfín Náchod. Slavnost-
ního zahájení se zúčastnil za měs-
to Náchod místostarosta Miroslav 
Brát, který zdůraznil důležitost 
podobných akcí pro překonávání 
bariér v  chápání potřeb zdravotně 
postižené mládeže v moderní spo-
lečnosti. „Před určitou dobou by 
tato mládež mohla být maximál-
ně diváky podobných závodů. Teď 
a  tady jsou to však nadšení spor-
tovci, kteří do svého výkonu dávají 
maximum sil a spontánně se radují 
z  úspěchu. Jejich úspěch je o  to 
cennější, že se perou nejen s časo-
mírou, ale i  se svým handicapem. 
A proto jsou  tyto závody více, než 
jen klasický sport“, říká místosta-
rosta Brát.
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VZPOMÍNKA
Dne 6. června 2017 vzpomeneme 

první smutné výročí, kdy nás navždy opustil
pan Michael Jankovič 

z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.    

Přátelé a kamarádi

VZPOMÍNKA
Život je tak krásný a já ho měl rád, proč osud byl tak 

krutý a musel mě ho brát.
Dne 4. 6. 2017 uplyne 10 let, co nás opustil

pan Josef Medlen z Náchoda.

Stále vzpomínají manželka, 
dcery s rodinami a maminka.

Dne 2.června 2017 uplyne 20 let, 
kdy nás opustil 

pan Karel Martin z Náchoda.

Vzpomíná rodina

VZPOMÍNÁME

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 5. června 2017 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustil 

Ing. Jan Siegel z Náchoda.
Věnujte mu tichou vzpomínku.

Vzpomínají ti, co ho měli rádi

Vzpomínka
 Dne 25. 5. 2017,  v  předvečer 
124. výročí narození arm. gen. Kar-
la Klapálka, jsem pod záštitou jeho 
bývalého spolubojovníka  brigád-
ního generála Pavla Vranského po-
ložil kytici u pamětní desky v jeho 
rodišti na  nádražní budově v  No-
vém Městě nad Metují. Čest jeho 
památce i  památce jeho bývalých 
spolubojovníků, jichž si vždy vyso-
ce vážil.

Vladimír Pejřil, 
správce odkazu gen. Klapálka 

a zřizovatel jeho zdejší 
pamětní desky

Součástí linie předválečného československého opevnění v Náchodě je i sa-
mostatný pěchotní srub N-S 85 Montace. Objekt měl být osazen osádkou 
18 mužů a v dosahu jeho zbraní byla železniční trať i náchodské nádraží. 
V současnosti se o obnovu objektu do jeho  historické podoby snaží Klub 
Montace Náchod, z.s.  foto archiv

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům bungalového 
typu v Hronově, 2 obytná kří-
dla na sobě nezávislé, udržovaná 
zahrada, krytý bazén, sauna, zimní 
zahrada. Celková výměra 2 695 m2.  

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
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ......................... 890 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči .............................. 3 490 000,- Kč

Cena: 5 900 000,- Kč

Cesta broumovskými 
zahradami
Dne 25. 6. jste zváni na akci Cesta 
Broumovskými zahradami, která 
proběhne v rámci oslav Dne Země. 
Start je v  termínu 13.00 – 14.30 
v parku Alejka v Broumově. Po pu-
tování na  vás čeká ještě koncert 
broumovské hudební skupiny Vivi-
an (od 16.30 hod.) 

Zdeněk Němeček – josefovský rodák, spisovatel  
a československý diplomat

František Molík držitelem Zlaté Merkurovy medaile

 Před 60 lety dne 5. července 
1957 zemřel v  německém Mnicho-
vě  spisovatel Zdeněk NĚMEČEK 
(1894 – 1957), slavný josefovský 
rodák,diplomat, dramatik, pře-
kladatel, prozaik, čestný občan 
Jaroměře in memoriam.  Narodil 
se v  rodině domkaře a  trafi kanta 
v  Josefově. Za  první světové války 
byl  důstojníkem čs. legií v  Rusku 
(1914 – 1920). V letech 1921 – 1939 
pracoval v  diplomatických služ-
bách jako československý konzul 
v  SSSR, ve  Francii, v  USA a  ve  
Španělsku. Zcestoval celou Evropu, 
Střední Ameriku, západní Afriku aj. 
V letech 1940 – 1944 byl úředníkem 
v  Národní knihovně v  Praze, půl 
roku byl  vězněn gestapem. Po květ-
nu 1945 byl jmenován  velvyslancem 

v Kodani, kde po únoru 1948 zůstal 
v  emigraci, přesídlil do  Kanady 
a později do USA. Byl také redakto-
rem Svobodné Evropy (1950-1957). 
Českou literaturu obohatil téma-
tem problematiky exilu, vystěho-
valectví a asimilace. Vytěžil přitom 
z osobních zkušeností zcestovalého 
diplomata.  Nejdůležitějšími romá-
ny s  problémem  vystěhovalectví 
jsou: New York – zamlženo (1939, 
1969), Na západ od Panonie (1935), 
Evropská kantiléna (1945). Z doby 
občanské války ve Španělsku je ro-
mán Ďábel mluví španělsky (1939).  
Vedle toho napsal řadu cestopisů, 
povídek i  divadelních her. Němeč-
kovy hry také inscenovali jaro-
měřští divadelníci. Po  Zd. Němeč-
kovi je pojmenována jedna ulice 

v Josefově. Zde také nalezneme pa-
mětní desku s jeho jménem.  
 PhDr. Jiří UHLÍŘ 

(redakčně kráceno) 
kresba: akad. malíř  J. Škopek

 V  předvečer 29. sněmu Hospo-
dářské komory České republiky 
byly v  nově zrekonstruovaném 
Uměleckoprůmyslovém muzeu 
v  Praze  uděleny Merkurovy me-
daile za  přínos podnikání a  Hos-
podářské komoře. Jedním z  oce-
něných se stal ředitel náchodského 
jednatelství Krajské hospodářské 
komory Královéhradeckého kraje 
pan František Molík za  svou více 
než dvacetiletou práci pro Hos-
podářskou komoru. Medaile mají 
formu drobné skleněné plastiky, 
ocenění nese jméno římského 
boha obchodu, který je symbolem 
komorového hnutí na celém světě. 
 (foto archiv)

NAPLNĚNÉ KINO V NOVÉM HRÁDKU
 V  polovině dubna 2017 zavítal 
na  Nový Hrádek pan farář Zbig-
niew Czendlik, který v  současné 
době působí v  Lanškrouně. Přijal 
pozvání a se svojí vtipnou talkshow 
vyprodal místní kino.
 Sešlo se více než dvě stě natěše-
ných občanů.
 Dvě hodiny bavil svým vtipným 
vyprávěním, glosami a vtipy všech-
ny přítomné. Přiblížil tak svojí kni-
hu, kterou napsal o svých životních 
peripetiích a  nazval ji Postel, hos-
poda, kostel.
 Po neutuchajícím potlesku, které-
ho se mu za odměnu dostalo, uspořá-
dal gramiádu a vepsal všem, kteří si 
koupili jeho knihu pěkné věnování. 

Velká pochvala a poděkování patří 
též pořadatelům a zároveň si přejme 

hodně tak povedených příštích kul-
turních akcí!  Jarmila Grimová

„Sladká výstava“
 Zámek Nové Město nad Metu-
jí – Galerie Pod Žebrovkou hostí 
výstavu, kterou jistě ocení zejména 
ti, kteří „jsou na sladké“… Výstava 
prezentuje historické cukrárny I. 
Československé republiky. Svoji ex-
pozici zde má i „máti všech našich 
kuchařek“ M. D. Rettigová. Výstava 
je otevřena až do 3. září t.r. 

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

Rohová prodejna elektro Běloveská a Žižkova 955 Náchod
tel. 602 790 044, kposepny@seznam.cz, www.elpo-elektro.cz 

LEVNĚJŠÍ 
LEVNĚJŠÍ 

NEŽ NA 
NEŽ NA 

INTERNETU
INTERNETU

BAZÉNOVÁ CHEMIE  až  -50 %
MULTI TABLETY  5v1  199,- /kg
VEŠKERÉ ELEKTRO  až   -80 %
SÁČKY NA 1000 VYSAVAČŮ
OPRAVY VYSAVAČŮ VAX A HOOVER
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e-mail. adresa: 
reka.na@seznam.cz

O další nabídce našich nemovitostí 
se můžete dozvědět 

v realitní  kanceláři  REKA, 
náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT 

RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. 
nebo 602 185 901 

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec: Dolní Radechová

Okres: Náchod

Pozemek o výměře 1.012 

m2 vhodný k dle ÚP 

k zastavění, v příjemné 

lokalitě, s dobrým příjez-

dem. Na poz. el., voda, 

kanalizace z veř.řádu  

a plyn ve větší vzdálenos-

ti. Možno zřídit vl.čističku a studnu / voda na poz. v hloubce cca 15 

m/. Zajímavá cena !!!

Zn.: 17Z437  Cena: 395,- Kč/m2

Obec:  Bohdašín 

u  Červeného Kostelce

Okres: Náchod

Mírně svažitý stavební 

pozemek o celk. výměře 

2520m2, v klidné lokalitě,  

zavedená voda z veř. řádu, 

elektřina 230/400V, s velmi 

dobrým příjezdem po asfal-

tové cestě. Příjemné místo pro rekreaci nebo bydlení, 9km Hronov, 

12km Náchod a cca 1 km Červený Kostelec. Zajímavá cena !!!!! 

Zn.: 13Z204  Cena: 330,-Kč/m2

Obec: Lipí u Náchoda

Okres: Náchod

Příjemná hospoda s historií 

na návsi obce Lipí u Nácho-

da s poz. o celk. výměře 788 

m2, s dobrým příjezdem. Ob-

jekt je průběžně opravován 

a udržován. Přízemí - velký 

sál a salonek, výčep /40 míst/, vybavená kuchyň, sklad, sklepy, soc.

zázemí. V patře koupelna, 2 pokoje malá a velká půda. Voda veř., ÚT 

tuhá paliva, odpady žumpa /možnost napojit na veř.kanl./. Plech.stře-

cha. U domu přístřešek. Pěkná, přírodní lokalita – turistika, cyklistika, 

památky. Cca 2 km do Náchoda, Pekelské údolí apod. Dobrá investice.

Zn.: 16P412  Cena: 2.804.000.-Kč

Obec:  Česká Skalice

Okres:  Náchod

Pěkná, rovinatá, čás-

tečně oplocená zahrada 

o výměře 1.633 m2 

s ovocnými stromy. 

Na hranici poz. elektri-

ka, veř. vodovod a veř.

kanalizace, na poz. plyn. 

Pozemek je vhodný k za-

stavění.  Možno dokoupit 

navazující  poz. o výměře 761 m2.  Pěkné, slunné místo, vhodné k re-

kreaci, zahradničení i k výstavbě.

Zn.: 17Z436  Cena: 650,-Kč/m2

• VŠ/SŠ vzdělání strojní
• praxe v oboru na podobných 
  pozicích výhodou
• znalost AJ, NJ výhodou

Nabízíme: 
• zázemí prosperující české společnosti
• HPP 

TONAVA, a.s., Úpice
přijme zaměstnance na pozice:

PRACOVNÍK ŘÍZENÍ VÝROBY

STROJÍRENSKÝCH DĚLNÍKŮ PRO OBLAST:
Obsluhy CNC strojů (ohraňovací, vysekávací lis), Svářečů, Zámečníků

Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz, 
případné informace na tel. 499 802 170.

• ŘP skupiny B
• schopnost vést kolektiv a orientovat 
   se ve fi remních procesech
• strategické myšlení, profesionalita

• odpovídající fi nanční 
   ohodnocení, fi remní benefi ty
• nástup možný ihned

O krok dál
pro zdraví

Hledáme posilu 
pro náš tým!

Společnost HARTMANN - RICO a.s. patří s počtem 1500
zaměstnanců mezi nejvýznamnější výrobce a distributory

zdravotnického materiálu a hygienického zboží v České republice.
Společnost je součás   mezinárodní skupiny HARTMANN, která je

zastoupena v mnoha evropských i mimoevropských zemích.

SEŘIZOVAČ
Náplň práce:
▪ Obsluha výrobních strojů, provádění

drobných oprav
▪ Odpovědnost za kvalitu vyráběného

materiálu
▪ Vyplňování výrobní dokumentace,

manipulace s materiálem

Požadujeme:
▪ Min. SŠ, SOU vzdělání tech. směru
▪ Technické myšlení
▪ Ak  vní přístup, odpovědnost,

samostatnost

Nabízená mzda: 
dle zkušenos  

OPERÁTOR/KA 
VE VÝROBĚ
Náplň práce:
▪ Kompletace operačních setů
▪ Skládání operačních roušek
▪ Příprava komponentů pro výrobu
▪ Chuť pracovat v týmu

Požadujeme:
▪ Výuční list
▪ Manuální zručnost
▪ Bezúhonnost, spolehlivost, 

zodpovědnost

Nabízená mzda: 
min. 19 500,-Kč po zkušební době

OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ 
– brigáda/DPP
Náplň práce:
▪ Kompletace operačních setů
▪ Skládání operačních roušek
▪ Příprava komponentů pro výrobu
▪ Chuť pracovat v týmu

Požadujeme:
▪ Věk min. 18 let
▪ Manuální zručnost
▪ Chuť pracovat
▪ Bezúhonnost, spolehlivost, zodpovědnost

Letní brigáda červen – srpen 2017
Nabízená odměna 
ve 3 směnném provozu 100,-Kč/hod.
Možnost stravování – 28,-Kč.

Nabízíme na hlavní pracovní poměr:
Garanci stability v prosperující společnos   
Zvýhodnění za směnování 
5 týdnů dovolené 
Práce v čistém prostředí
Příspěvek na penzijní připojištění

Stabilizační odměny
Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Příspěvek na zdraví a relax
Příspěvek za doporučení zaměstnance
Zvýhodněné tarify volání i pro rodinné příslušníky

Místo pracoviště  CHVALKOVICE
Výrobní provoz:   3 směnný/ 4 směnný
Nástup možný   Ihned

Své životopisy zasílejte elektronicky na:
aneta.mrazkova@hartmann.info nebo poštou 
na adresu Hartmann Rico a.s., personální oddělení, 
Malá Bukovina 50, 552 04 Malá Bukovina - Chvalkovice

Vážení klienti
Do  října 2016 jste vlastní bydlení mohli 
fi nancovat zcela prostřednictvím úvěrů. 
Tomu je však dnes konec. Nejenže skončily 
tzv. 100% hypotéky, ale banky také přísněji 
posuzují fi nanční situaci klienta.
Dnes Vám přinášíme 3 důvody proč je 
důležité se fi nančně připravit na vlastní 
bydlení.
1) Nezískáte hypotéku na  celou 
hodnotu nemovitosti 
Od  1.4.2017 lze získat hypotéku na  max. 
90 % zástavní hodnoty nemovitosti, při-
čemž banky mají omezenější možnosti po-
skytování hypoték na částku vyšší než 80 % 
zástavní hodnoty nemovitosti. Zatím lze 
povinnost vlastních prostředků „obcházet“ 
tím, že rozdíl mezi výší hypotéky a  kupní 
cenou nemovitosti získáte skrz úvěr ze 
stavebního spoření či spotřebitelský úvěr, 

i  tomu však pravděpo-
dobně bude konec.
Kdo tak nebude mít na-
šetřeno alespoň 10 %, 
ideálně 20 % kupní 
ceny nemovitosti, může 
mít se získáním hypoté-
ky vážné potíže.

2) Banky přísně-
ji zkoumají fi -
nanční situaci 
žadatele

Od 1. 12. 2016 legislativa nutí banky hlou-
běji zkoumat fi nanční situaci klienta. Pokud 
hypoteční banka poskytne úvěr žadateli, 
který jen nebude schopen v  průběhu prv-
ních tří let splatnosti splácet, hrozí bance, 
že bude muset žadateli vyplatit zpět veš-
keré zaplacené úroky a  poplatky! Plusové 
body můžete u bank získat nejen vysokými 
a  stabilními příjmy, ale také pohotovostní 
fi nanční rezervou, kterou máte uloženu 
„stranou“.

3) S  koupí nemovitosti je spojena 
řada vedlejších nákladů
Provize realitní kanceláři (zpravidla 3 % - 5 % 
z ceny nemovitosti), daň z převodu nemo-
vitostí (4 % z  ceny nemovitosti), poplatky 
na  katastru, poplatek za  odhad ceny ne-
movitosti (3 000 Kč – 4  500 Kč), poplatek 
za schválení hypotéky (0 Kč – 25 000 Kč), to 
vše (a nejen to) jsou náklady spojené s kou-
pí nemovitosti a získáním hypotečního úvě-
ru. Ano, tyto prostředky můžete zahrnout 
do  hypotéky, než však hypotéku získáte, 
a  následně si vynaložené peníze vezmete 
zpět, je třeba výše uvedené výdaje zaplatit 
z vlastní kapsy.
 Plánování vlastního bydlení bude důleži-
tou součástí Finančního plánu každé rodiny. 
Využijte služeb profesionálů a  domluvte si 
nezávaznou schůzku v Broker consulting.

S úctou Mgr. Filip Farský, tel: 720321432, 
email fi lip.farsky@bcas.cz

Roco IV

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

SEKÁNÍ TRÁVY  724 173 560

Sbor dobrovolných hasičů Přibyslav

Návštěvníky plesu prosíme o účast ve společenském oblečení.

v sobotu 24. června 2017

Vás srdečně zve na čtvrtý

Letní hasičský plesLetní hasičský ples

od 18 hodin
na hřišti u OÚ

Hraje skupina STYL
Vstupné 50,- Kč,děti do 150 cm zdarma.

Soutěž o nejhezčí klobouk,
tombola,občerstvení.

Taneční dívčí vystoupení,
noční ohňová show,ohňostroj.

Letní hasičský ples

BRIGÁDA 
Hledáme spolehlivé 

distributory 
na roznášku letáků 

a novin 2x týdně
pro oblasti: 

Nové Město nad Metují, 
Hronov, Velké Poříčí,
Náchod  - Třešinky

Vhodné pro studenty, ženy 
na MD, důchodce apod.
Více informací na tel. 

603 990 636

ATOM, oddíl Stopa a odbor 
KČT Nové Město nad Metují 

pořádají 
XXIII.ročník pochodu

POHÁDKOVÝ ŠMAJD 
SE STOPOU

V sobotu 3. 5. 2017
Start: 13.00 – 15.00 

od novoměstské sokolovny
Cíl: na tábořišti U REZKU

Délka trasy cca 5 km

Linka  Meziměstí 
– Walbrzych 
 Po  dvou letech jednání je nyní 
v  provozu autobusová linka spo-
jující Meziměstí s  Walbrzychem. 
Umožňuje nejen pohodlnou a  lev-
nou cestu do cílového  Walbrzychu, 
ale díky zastávce v Mieroszově i ces-
tu za  rychlým nákupem do  Polska 
jen těsně za hranice. Z opačné stra-
ny mohou autobus (který je de fac-
to  prodlouženou městskou linkou 
Walbrzychu č.15) využít například 
polští milovníci koupání na  mezi-
městském koupališti. Autobus  jezdí 
čtyřmi spoji tam a zpět každý den. 
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Jen malou chvíli pojedete polským 
příhraničím, než dojedete do Pstraž-
né. Smažírna a  loviště ryb leží 7 km 
od centra lázní Kudowa Zdrój, smě-
rem ke skanzenu lidové architektury.
Sami si zde můžete vyzkoušet Vaše 
rybářské umění. Pstruha, kapra, či 
jinou rybu, kterou si sami ulovíte, 
Vám na  místě usmaží nebo vyudí. 
Samozřejmě, můžete jen zasednout 
ke  stolu a  rybku si koupit. V  čase, 
kdy čekáte na  "tu svou pochoutku", 
můžete posedět na  venkovní tera-
se se slunečníky nebo v  selské jizbě 
v  objektu smažírny. Využít můžete 
příjemného prostředí ke krátké pro-
cházce.
A  Ti z  Vás, kdo dají přednost před 
vůni pečených ryb něčemu trvalej-
šímu, mohou si zde vybrat ze širo-
ké nabídky dekorativních stromků, 
vhodných k dotvoření exteriérů.
Na objednávku Vám tu připraví tata-
rák, pečení selete nebo jehněte.
V Pstražnej sezóna již začala, otevře-
no tu mají denně od 10 do 20 hodin. 
Smažírna je v dosahu oblíbené cyk-
lostezky Kladským pomezím. Proto 
šlápněte do  pedálů, obujte pevné 
boty, nastartujte Váš vůz a udělejte si 
pěkný výlet.

Kudy?
* Cyklotrasa z Hronova: šlápněte 
do  pedálů z  Hronova na  Žďárky 
- potom směr hraniční přechod 
Doly (na  mapce červená šipka) 
a máte to už jen 
dva kiláky - cíl: 
Pstražna.
* Autem do Ku-
dowy Zdroj, 
první světelná 
křižovatka, je 
tam benzinová 
pumpa, dejte 
se na  ní vle-
vo, stejně jako 
na  další větší 

křižovatce. Neuhněte ze směru 
na  skanzen lidové architektury 
a  po  7 km jste v  cíli: Pstražnej
 Echo (pi) foto, 
 Laďka Škodová

SMACZNEGO VÁM OPĚT 
PŘEJE POLSKÉ LETOWISKO

Kimberly-Clark, úspěšný světový výrobce známých značek jako  HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších, 
hledá do trvalého pracovního poměru v závodu v Jaroměři nedaleko Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozice:

Operátor/-ka skladu
Požadujeme:
•zkušenost s prací ve skladu,
•  platný průkaz obsluhy motorových vozíků

a řidičský průkaz skupiny B,
•   flexibilitu, přesnost, spolehlivost, odpovědnost

a pečlivost,
•  předpoklady pro týmovou práci.

Pracovní náplň:
•  práce na směny ve skladovém a odpadovém

hospodářství závodu,
•  zajištění zásobování výrobních linek materiálem dle

požadavků,
•  práce s nejmodernějšími systémy skladového

hospodářství a zpracování výrobních odpadů. 

Balič/-ka
Požadujeme:
•  výuční list,
•  praxe v průmyslu vítána,
•  schopnost pracovat ve směnném provozu

(12 hodinové směny),
•  pečlivost a spolehlivost,
•  předpoklady pro týmovou práci.

Pracovní náplň:
•  zajišťování balicích prací na různých typech

výrobních linek,
•  sledování kvality koncového výrobku,
•  zajišťování bezpečného provozu balení.

Údržbář/-ka – elektrikář/-ka
Požadujeme:
•  SŠ s maturitou - elektro
•  znalost PC (hardware, software), PLC, pohony, regulace

– výhodou; vyhláška 50/78 Sb., min. §6,
•  zodpovědnost a pečlivost, dobré komunikační 

dovednosti.

Pracovní náplň:
•  provádění údržby a opravy výrobního zařízení,

zajišťování jeho funkčnosti a provozuschopnosti, 
zaměřování se na snižování výrobního odpadu,

•  využívání svých znalostí a zkušeností při řešení
problémů na zařízení,

•  spolupráce s ostatními techniky na směně
(s mechaniky, procesními supporty) a operátory 
při řešení problémů,

•  spolupráce s dalšími týmy – denní údržba, Asset
tým, PIT, Engineering,

•  nutnost mít dobré znalosti o řídících,
pohonných a komunikačních systémech,

•  provádění záznamů o činnosti na zařízení,
•  využívání možnosti odborných školení

a sebevzdělávání.

Nabízíme:
• pracovní smlouva na dobu neurčitou,

•  nadprůměrná mzda a výhodné zaměstnanecké benefity, např. příspěvek do penzi-

jního fondu a životního pojištění, příspěvek na stravování a příspěvek na volnočasové

aktivity, možnost nákupu zaměstnaneckých akcií s příspěvkem společnosti, možnost 

nákupu vybraných výrobků za zvýhodněné ceny, kurzy angličtiny zdarma, atd.,

•  zajímavá práce a zkušenost dynamického prostředí globální společnosti, 

• možnost profesního růstu.

Máte-li zájem pracovat v naší společnosti a máte požadované předpoklady, zašlete nám životopis na adresu 
jaromer.nabor@kcc.com Rádi vám nabídneme příležitost stabilního a perspektivního zaměstnání.

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

 pu rt o  e vám ssJ

multižánrový festival 
Baroko, jak jej nečekáte  

23.—27. 8.  2017

MV č.34/2016 Sb. 

WWW.GATENACHOD.CZ
Nové Město: Obchvat nebo průtah?
Občané v Nové Městě n.Metují při komunálních volbách v příštím roce budou 
rozhodovat v referendu, zda má město prosazovat vedení tranzitní a kamiono-
vé dopravy od Spů obchvatem směrem k  České Skalici a po dálnici do Polska 
nebo má preferovat průtah středem města nad Vrchoviny. 
 Své ANO budou tak moci vyslovit příznivci trasy mimo město (obchvat).  
Pro ně bude hlavním argumentem klid ve městě a zklidnění dopravy. Ti, kte-
rým zvýšený hluk související s kamiony nevadí a prosazují průtah přes město 
(přeložka), budou moci říci své NE. 
 Ke  správnému rozhodnutí byla na  podnět Přípravného výboru na  konání 
referenda (PVKR) zpracována Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) vyhledávací 
studie, podle které bylo navrženo a posuzováno 5 možných tras a do dalšího 
ekonomického hodnocení vybrána trasa průtahu (Spy - most přes údolí Metuje 
- před nádražím - pod Malecí - nad Vrchoviny s napojením na I/33 na Bran-
ce), trasa obchvatu (Spy –Černčická - most přes Metuji - k plánovanému na-
hořanskému obchvatu s napojením na dálniční přivaděč I/33 u Spyty) a trasa 
obchvatu s alternativním pokračováním okolo Provodova a napojením na I/33 
u průmyslové zóny pod Vysokovem (viz obrázek).
    Při vyhodnocení, které bylo provedeno podle ukazatelů ŘSD, vyšel nejlépe 
průtah městem, neboť nebral v úvahu zhoršení životního prostředí pro obyva-
tele Nového Města nebo neuvažoval další náklady např. města či kraje. Příprav-
ný výbor provedl rozbor vyhodnocování studie a konstatoval, že byly použity 
zastaralé údaje z roku 2010 o intenzitách dopravy bez odpovídající   transfor-
mace do  uvažovaného výhledu k  roku 2030 nebo hodnotitelé neznali váhu 
jednotlivých kriterií. Vyhodnocení mimo to obsahovalo mnoho dalších chyb 
a mylných předpokladů, které studii znehodnotily, a tyto vytčené vady s důra-
zem na neobjektivnost studie byly  zaslány zpět na ŘSD.   
   O konečném řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují rozhodnou 
v referendu sami občané a  redakce novin ECHO spolu s Přípravným výborem 
na konání místního referenda (PV MR) bude s jednotlivými trasami a postu-
pem přípravy průběžně čtenáře informovat.  PV MR
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životního 
partnera. Seznamovací agentura IRE-
NA, Náchod. TEL.:736 768 114

 *Prodám byt 2+1 v OV v Náchodě, 
po  rekonstrukci, nutné vidět. TEL.: 
603 45 85 37

*Pronajmu byt v  Náchodě, ulice Pur-
kyňova 518, byt 2KK. Nájemné 5800 
Kč/měsíc + služby, elektriku si platí 
sám nájemce. Tel.: 724  100  053, e-mail: 
Nov.ilona@seznam.cz
 *Prodám udržovaný byt 3+1 v  druž-
stevním vlastnictví v Náchodě na sídli-
šti 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. 
Výborný stav v  opraveném, zatepleném 
domě. Plastová okna, kuchyňská lin-
ka s  myčkou, krytá lodžie, sklepní kóje. 
Výměra bytu 97 m². Tel. 777  602  884, 
RK nevolat. Cena:  11  000,- Kč/měs.
+služby
*Pronajmu dlouhodobě přízemní byt 
2+KK, v  Náchodě na  Brance. Zastáv-
ka MHD 10m. Byt po  částečné rekon-
strukci. Vlastn. plyn. vytápění, plastová 
okna, UPC internet, UPC televize. Nájem 
4000,-Kč + služby. Kauce 12 000,-Kč. Vol-
né od 1. 7. 2017. Tel. 774 07 22 11. Skvělá 
lokalita.
*PRONAJMU BYT 3+KK a  1+KK 
v  ČERVENÉM KOSTELCI NA  VĚ-
TRNÍKU. Byt i  dům je po  celkové 
rekonstrukci v  roce 2015. Byt 3+kk 
69 m2 je v  přízemí, cena včetně slu-
žeb 8.400,-. Byt 1+kk 24 m2 v  1 patře 
cena včetně služeb 4.800,-. Kauce nut-
ná, RK nevolat. Tel.602 133  173 Email: 
renestarkov@seznam.cz
*Pronajmu byt 3+1 v Náchodě u nemoc-
nice. Nájem 7.000,- Kč + energie. Další 
info na tel: 777 810 626
*Pronaj. dlouh. DB 1+1, 45m2, 2.NP 
v NA sídl.u nem., výhl. na Bražec, balk., 
nová koupel., kuch, plast. okna, zatepl., 
náj. 3.500 + inkaso 1.710 + el. + kauce, tel. 
608 903 050. Volný od 15. 6. 17.  
*Prodej družst. bytu 3+1 Branka Ná-
chod, 4.p. Byt je po  částečné rekon-
strukci. Cena 1090tis.Kč RK nevolat. Tel. 
774 669 387
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na  tel. 
774 777 073
* Dlouhodobě pronajmu byt 4+1 (94 
m2) v  Náchodě, sídl. Plhov. Dům i  byt 
po  rekonstrukci, zvýšené přízemí, jižní 
strana, balkon, sklep, parkoviště. Volný 
ihned. TEL.: 605 205 331
* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
*Prodáme zděný byt 1+1 v  OV, 47,5 
m2 v  centru Náchoda. Byt je v  příze-
mí ve  velmi dobrém stavu, protihluko-
vá okna, zateplení. Vhodné pro seniory 
(na  rovině, do  150m markety, jídelna, 
300m zdr. středisko). Cena 1.050.000 Kč. 
Tel.: 602 575 252
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím 
na tel. 775 777 073
* Prodám byt 2+1 s  garáží ve  Velkém 
Poříčí (Tosácké domy). Cena 900  000,-
Kč. TEL.: 731 888 863
* Pronajmeme malou garsonku (25 m2) 
s  terasou 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 okrese Náchod výhradně ve správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a jeho 
vybavení, adresu a podlaží. Platba v hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

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

* Daruji garáž - „Pod Babím - Náchod“. 
Nutná oprava střechy. Tel.776 298 783
*Prodám zahradu se zděnou chatou 
v  kolonii Broumov-Otovice. Info Tel. 
736 603 169
*Prodám RD 3 + 1 se zahradou v Poli-
ci n. Met. Dům je v  klidné části města, 
ihned volný. Tel.: 607 279 327
* Prodám RD s  garáží, zahrada 18800 
m2 v klidné části Dolní Radechové. TEL.: 
606 648 889 volat 15 - 19 hodin
* Prodám stavební pozemek s  pro-
tékajícím potokem, možnost zhoto-
vení rybníku, 2500 m2 na  okraji obce 
Dolní Radechová. Asfaltová cesta až 
na  pozemek. Cena 990  000,-Kč. TEL.:
608 66 77 30

*Prodám nemovitost vhodnou pro pod-
nikání a  zároveň i  pro bydlení. Nemo-
vitost se nachází v  klidné, okrajové části 
Hronova, je opravená a  udržovaná. K ne-
movitosti patří i  pozemky, které sloužily 
jako skladovací prostory. Další informa-
ce a  sjednání možné prohlídky na  tel. 
608 201 771
*PRODÁME KOMERČNÍ OBJEKT 
UPROSTŘED ČERVENÉHO KOS-
TELCE  - LEVNĚ (150 m od náměstí). 3 
patra – 900 m2 podlahové plochy, jedno 
komerční patro po rekonstrukci a kolau-
daci v  provozu, další dvě patra připra-
vená na  výstavbu malometrážních bytů, 
projekt hotový, parkování zajištěno. Tel: 
603 560 846
* PRONÁJEM KOMERČNÍCH PRO-
STOR UPROSTŘED ČERVENÉHO 
KOSTELCE – LEVNĚ (150 m od náměs-
tí): fotokomora, obchody nepotravino-
vého typu, modeláž nehtů, kadeřnictví, 
kancelář, sklad, masérna, ordinace. Tel: 
603 560 846
* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn.ja-
kékoliv využití, navr. cena 1,5 mil. Kč. 
TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici 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 pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:
777 152 750 v pracovní dny

*Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
*ROTOPED prodám - nevyužívaný. 
Cena 900.-Kč. Tel.606 690 702
* Prodám televizor Samsung úhlo-
příčka 65 cm. Levně. Plochá obrazov-
ka. Vhodný na  chalupu nebo dětské-
ho pokoje. Volejte od  17. hod. na  tel. 
605 436 630
* Prodám sbíječku HITACHI 5 kg, 
nové uhlíky a  6 dlát - 10000,-Kč - dob-
rý stav, elektrický bojler TATRAMAT 
150 l - 1000,-Kč, vojenská bedna z  roku 
1973 - 1000,-Kč, sud Primátor 30 l včet-
ně pípy - 2000,-Kč. Dohoda možná. TEL.: 
603 735 787
* Prodám vykrmené prase 38,-Kč/kg. 
TEL.: 776 191 392

*Koupím mosazné kování na  okna 
a  kliky na  dveře. Nabídněte. Mob: 
739 711 628
* Koupím i  starší částečně poškozené 
lešeňové trubky 6 ks dlouhé 6 m. TEL.: 
603 70 78 50
* 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 kvalitní housle. Tel. 
608 328 900
* Koupím staré fi lmové plakáty a  jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, 
vyznamenání i z období socialismu v  ja-
kémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* Zlaté dukáty ČSR velmi dobře zapla-
tím.T: 602 237 489
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůsta-
lost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán,  hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..
vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný a chromovaný nábytek, hudební 
nástroje, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, au-
tomoto díly, atd.. Než něco vyhodíte, 
volejte 608 811 683

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

*Sekání trávy a  údržba zahrad. Sekání 
s možností odvozu trávy - celková péče 
o trávník (vertikutace, přihnojování, tráv-
ník bez krtin) - údržba, výsadba a  střih 
živých plotů - výsadba rostlin - péče 
o zahradu v době dovolených - komplex-
ní 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
*Přijmeme na rozvoz knih ženy i muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis. Kč mě-
síčně. TEL.:777 803 359
* Hledáme muže 18 až 40 let, se zá-
jmem o  divadlo. Náchodská div. scéna. 
petrdudacek71@gmail.com

* Nátěry střech, štítů a  podhledů 
domů.Spolehlivě, se zárukou. Tel. 
605 364 450

* Provádíme veškeré stavební práce, 
ploché střechy. TEL.: 776 543 988

* Pronajmu pozemek pro vaši reklamní 
tabuli v Teplicích nad Metují na náměstí. 
Tel. 491 543 311 večer.

*Prodám zimní pneu GOODYEAR Ul-
tra Grip 9 205/55R16. Používané 2 mě-
síce. Cena za  komplet 3000,-Kč. TEL.: 
777 735 666

* AUTOPOTAHY – šité na  míru 
z  kvalitních materiálů (dle výbě-
ru) přesně na  vaše auto, vč. Montá-
že. TEL.: 606  299  945, 491  427  628. 
K Brodu 391, Náchod - Běloves

*Prodám  Škoda pick up 1.9 D, tažné 
zař., eko neplaceno, cena 11000,-Kč. TEL.: 
776 327 208
*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
*Člen klubu historických vozidel kou-
pí nebo pomůže ocenit jakýkoliv sta-
rý motocykl či vůz, případně vraky 
a  jakékoliv zbylé díly i  drobnosti! TEL.:  
606 515 966
*Mladý pár koupí karavan k  cestová-
ní. Prosíme volejte na  tel.: 773  924  082. 
Děkujeme
*Koupím malotraktor 4x4 i nepojízdný. 
Nabídněte. Mob: 739 711 628

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

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

NAFOTÍM DISKRÉTNĚ 
RETROAKTY 

na stylové chalupě
Tel.: 776 224 325

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.

PŘIJMEME
PRODAVAČKU
pro prodejnu 

v Náchodě
tel.: 777 606 802

monika@i-kram.com

KUŘICE
Ve stáří 17 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 15. 6. 2017

mob. 736 763 929

nutno

objednat

Pro naši prodejnu 
RP GASTRO v Náchodě
přijmeme pracovníka na pozici
SKLADNÍK / PRODAVAČ

Na částečný, popř. plný PÚ. 
Balení zboží, obsluha zákazníků. 

Vhodné pro muže. Vlastní ŽL 
výhodou.

Tel.: 777 603 399
info@rpgastro.cz



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVAVYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 604 687 554 
STST

2

RYBÁŘSKÉ CENTRUM   
KATEŘINA ŠOLCOVÁ
NÁCHOD, ul. PRAŽSKÁ 835
/u kruháče SLAVIE/

NOVĚ OTEVŘENO
NOVĚ OTEVŘENO

v ČERVENÉM KOSTELCI
v ČERVENÉM KOSTELCI

ul. NÁCHODSKÁ 796
ul. NÁCHODSKÁ 796

 AKCE: ŠROT 6KG - 225 KČ

 AKCE: ŠROT 6KG - 225 KČ

PARKOVIŠTĚ U PRODEJNY!

PARKOVIŠTĚ U PRODEJNY!
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2017 r.

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

• 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

 

 

 
 

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY 
 Mzda od 13 000 K  hrubého po zapracování 
 Benefity ( 13. plat, stravenky, p ísp vek na dopravu ) 
 Dvousm nný provoz, nové pracovní prost edí aj. 

 
 

Tel. 491 426 360, e-mail: info@adapt-electronic.cz 

ADAPT electronic CZ s.r.o.                    
se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov, 
zabývající se výrobou v oblasti elektroniky 
a kabelové konfekce, hledá nové 

Přij�te navštívit 

KORÁLKÁRNU 
v Červeném Kostelci, Sokolská 108.

Prodáváme už druhým rokem 
– české korále (mačkanice, ohňovky, 
rokajl, perly), Jablonecká bižuterie 
s kameny Swarovski a Preciosa, 

kovové komponenty, kůže, návlekový 
materiál, vlasová galanterie, 

tvořivé projekty pro děti.
Velké množství ukázkových výrobků. 
Vše, co u nás objevíte, naučíme Vás 

vyrábět. DÍLNY KAŽDÝ DEN! 
Otevřeno

Po – Čt  13:30 – 16:30
Pá  9:00 – 12:00, 13:30 – 16:30

So 9:00 – 11:00.
Těšíme se na vaši návštěvu

R
O
Z
V
O
Z

O

B

Ě

D

Ů

Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034
Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Město Náchod 

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

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 7. 6. 2017.

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce 
odborného pracovníka/ odborné pracovnice 
územního řízení a stavebního řádu (stavební 
úřad), s místem výkonu práce v Náchodě.

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

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

Požadujeme
• vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu 

ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, 

nebo
• střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru 

stavebnictví
• znalost zákona č. 183/2006 Sb.,  z. č. 128/2000 Sb., z. č. 500/2004 Sb.  výhodou
• praxe ve veřejné správě výhodou
• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
• znalost práce na PC
• komunikativnost, vstřícný přístup k občanům

Nabízíme
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• nástup do pracovního poměru 1. 8. 2017 nebo dle dohody
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (9. platová 

třída)
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek na do-

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

PŘÍMĚSTSKÝ  
TÁBOR U KONÍ

Termíny: pondělí – pátek 
vždy od 9 do 17 hodin  
3.–7. 7.,  7.–11. 8. 2017

KONĚ BABÍ, Náchod, 
ul. Pavlišovská 

Program: práce u koní, ošetřování, 
krmení atd., výuka jízdy na jízdárně, 
vyjížďky do okolí, různé hry, možnost 
koupání v bazénu a mnoho dalšího…

Stravování: dopolední a odpolední 
svačiny, obědy zajištěny v Hotelu 

TOMMY, stálý pitný režim
Zajištěn odborný trenérský dozor 

+ asistenti
Cena za týden: 3.300,-Kč

Kontakt: p.Prouza 608 66 77 32

Den otevřených dveří
 Modelářské centrum z.s. pořádá 
v  sobotu 17. června 2017 Den ote-
vřených dveřích  od 13 do 17 hodin 
v  klubovně u  zahrádkářů v  České 
Skalici. Srdečně jsou zváni zájemci 
o modelářský kroužek, rodiče, přáte-
lé a  příznivci Modelářského centra. 
V  provozu bude modulová železni-
ce, vystavené diorámy a  další práce 
dětí včetně ocenění z  modelářských 
soutěží. Prezentace činnosti progra-
movacího kroužku, programování 
na  platformě ARDUINO a  kreslení 
technických výkresů pro CNC stroje.

 Přijímáme nové zájemce o  mode-
lářskou činnost, nejen chlapce a dív-
ky, ale i  dospělé modeláře.  Vstupné 
dobrovolné.  Modelářské 
 centrum z.s. Česká Skalice

Jiráskovo gymnázium třetí ve sprintu robotů
Dvanáct studentů Jiráskova gymná-
zia Náchod vyrazilo v pátek do Brna, 
kde se ve Vida! Science Centru konal 
čtvrtý ročník Robotiády – soutěže 
robotů postavených ze stavebnice 
Lego Mindstorms. Soutěžilo se v ně-
kolika disciplínách – sledování černé 
čáry, záchrana medvěda z  bludiště 
a sprint. V poslední jmenované dis-
ciplíně se nám dařilo nejlépe – tým 
složený ze studentů prvních a  dru-
hých ročníků (Štěpán Filip, Vojtěch 
Balcar a Šimon Prudil) obsadil v této 
kategorii krásné 3. místo z  celkem 
47 týmů. Ostatním týmům se sice 
tolik nevedlo, ale účast na  takové 
akci jim dala možnost porovnat svá 
řešení a roboty s těmi vítěznými, po-
učit se a mít tak motivaci být za rok 

zase o kousek lepší. Kromě sledová-
ní robotických soutěží měli studenti 
v  průběhu soutěže přístupné celé 
Vida! Science Centrum se spous-
tou zajímavých interaktivních ex-
ponátů. Studenti, kteří gymnázium 
na soutěži reprezentovali, navštěvují 
robotický kroužek, na  jehož činnost 
v letošním školním roce přispívá čer-
venokostelecká fi rma Saar Gummi 
Czech, s.r.o. v rámci svého projektu T 
Generace. Díky její podpoře mohou 
studenti gymnázia zdarma navštěvo-
vat i kroužek 3D tisku nebo elektro-
techniky. Budeme rádi, když tyto ak-
tivity přispějí k tomu, aby si studenti 
v budoucnosti vybrali ke studiu ně-
který z dnes tolik žádaných technic-
kých oborů.         RNDr. Jan Preclík

   

PŘÍJMU ŘIDIČE 
DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU 

NA VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVU 
SE 120m3 SOUPRAVOU

C, E podmínkou, znalost ČR výhodou. 
nabízím 100% volných víkendů a svát-
ků, vysoký hrubý základ, důchodové 

připojištění, práce v dobrém kolektivu.
MZDY SROVNATELNÉ S PRACÍ 

ŘIDIČE MKD.
Bližší informace na tel. 737 430 223

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

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

Technolog do jednosměnného provozu,
středoškolské vzdělání s maturitou 

podmínkou.

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

Státy a jejich hranice
 I v našem česko – polském pohra-
ničí probíhá v  tomto roce přezkou-
mání znaků státních hranic. Děje se 
tak v souladu se smlouvou mezi Čes-
kou republikou a  Polskou republi-
kou o společných státních hranicích.  
Dodejme, že dnešní hranice naší re-
publiky  vychází většinou z historic-
kého středověkého základu.  

(foto via net:  ilustrační foto 
jednoho ze znaků státní hranice)

„Zlatá koruna“ 
za práci s mládeží
 Královéhradecký kraj vyzdvi-
hl  dobrovolníky za  práci s  mládeží 
v  rámci udělovaných ocenění Zlatá 
koruna Královéhradeckého kraje. 
„Dvě korunky“ putovaly i  do  ná-
chodského okresu. První získal pan 
Jeroným Holý – od  roku 1960 tre-
nér oddílu lyžování TJ Sokol Nový 
Hrádek. Další ocenění získal pan 
Miroslav Hepnar, který již 40 let 
vede v  Červeném Kostelci oddíl 
TOM KADET - zaměřený především 
na vodní sporty. 
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dětská modelka
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO

NÁCHOD

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

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

 Stavění májí (májek, chcete – li) 
je prý snahou o  přivedení lesní-
ho ducha do  obce a  tím zajištění 
požehnání pro celou komunitu. 
V obci Vysokov už mají „zajištěno“ 
(viz. fotografi e)  foto echo

Náchodská hala rozkvetla pestrými dresy soutěžících dětí
 V  úžasné atmosféře za  velkého 
potlesku diváků se v  neděli 14. 
května 2017 představily týmy ae-
robiku na celostátní soutěži Bohe-
mia Aerobic Tour 2017 v  Nácho-
dě. V  5. postupovém kole, které 
uspořádal Stepík Nové Město nad 
Metují za  podpory Královéhra-
deckého kraje, soutěžilo v  sedmi 
kategoriích 85 týmů z  celé České 
republiky. Série soutěží Bohe-
mia Aerobic Tour probíhá na  jaře 
ve  velkých městech – Nymburku, 
Jičíně, Kutné Hoře, Hradci Králo-
vé a Náchodě.  V Náchodě  Stepík 
Nové Město nad Metují reprezen-
tovaly v soutěži 4 týmy v kategorii 
Fitness Team, jmenovitě tým Ma-
gic (9 - 11 let), Good girls (12 - 14 
let), Keep my cool (15 – 16 let), So-
mething like paradise (nad 16 let). 
V kategorii Aerobic Show soutěžily 

3 týmy: Hou hou čáry jdou (7 – 8 
let), Bruslařky (9 - 11 let) a Kadeř-
nický salón (12 - 15 let). V  kate-
gorii Dance Team tančil tým se 
skladbou Zumba girls. Naše děv-
čata získala ve  velké konkurenci 

1 zlatou, 1 stříbrnou a 1 bronzovou 
medaili. Blahopřejeme všem oce-
něným a  zároveň zveme všechny 
příznivce aerobiku na další ročník 
soutěže Bohemia Aerobic Tour 
do Náchoda na jaře 2018.    JM

OŽIVLÉ PAMÁTKY
Ve dnech 6. – 10. 6. 2017  vždy od 9 do 16 hodin

Ratibořice – Babiččino údolí
Postavy důvěrně známé z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové 

vás přivítají v místech, ve kterých se děj románu odehrává.
„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí…“

Den plný piva (i muziky)
Společnost Primátor a.s. pořáda-
la v  závěru května v Náchodě Den 
plný piva. Hojně navštívená akce 
v  areálu pivovaru nabídla nejen 
možnost potěšit chuťové pohárky 
širokým sortimentem klasických 

piv i speciálů, ale byla opět veselicí 
s  pestrým hudebním programem. 
Nechyběla zde ani kapela Queenie 
z  Prahy, jedna z  nejlepších Queen 
tribut kapel na světě. A tak, pokud 
někdo byl na Dni piva a po přícho-
du domů tvrdil, že v pivovaru viděl  
Freddieho Mercuryho, pivo (byť 
by ho bylo více půllitrů) tentokráte 
bylo zcela bez viny.  Foto ECHO

Malí kuchtíci 
postoupili do fi nále
 Jásat mohou ve  Studnici na  Ná-
chodsku. Až do  celostátního fi nále 
dětské kuchařské soutěže Coolinaře-
ní se Zdravou 5 se totiž dostal tým ze 
školní družiny ve Studnici u Nácho-
da. Klání proběhne v sobotu 3. červ-
na ve  středisku Plechárna v  Praze 
na Černém Mostě.
 Základní školu ve  Studnici  bude 
reprezentovat v  kategorii 1. stupeň 
ZŠ trojice dětí ze školní družiny. Po-
rotě se líbil nápad pozvat na Vaječné 
hody místní dědečky a babičky. Kro-
mě občerstvení však připravily děti 
i  kulturní vložku - hru jarních písní 
na zobcovou fl étnu a krátké divadel-
ní představení na téma „Jak šlo vejce 
na  vandr“. „Jídlo chutná v  pěkném 
prostředí, proto rychle ubrusy na stůl, 
prostírání s  motivem vejce, pár pa-
pírových tulipánů, proškolit číšníky 
o správné obsluze a už jsou tu první 
pozvaní hosté,“ vzpomínají nejen děti 
na vydařené odpoledne.  (red)

II. Nový MOTO Hrádek
 Městys Nový Hrádek společně 
s farním úřadem a místními hasiči 
v sobotu 6. 5. 2017 uspořádali již
II. ročník OTEVŘENÍ 
MOTORKÁŘSKÉ SEZONY. 
Záštitu této akce zabezpečilo Kraj-
ské ředitelství policie Královéhra-
deckého kraje.
 K  vidění bylo hodně krásných,-
silných a barevných silničních stro-
jů od různých výrobců.
 Pan farář Jindřich Tluka po mši 
svaté, která se konala v  místním 
kostele sv. Petra a Pavla pak požeh-
nal na náměstí pilotům, spolujezd-
cům a jejich strojům. Popřál ať se ze 
všech cest vrátí hlavně živí a zdraví.
Velkou pozornost přítomných 

přitahovaly policejní motocykly 
a  jejich jezdci. Na zvědavé dotazy 
ochotně odpovídala mluvčí policie 
por. Mgr. Eva Prachařová a  ředitel 
služby dopravní policie plk.Ing.
Tomáš Lerch. Na svém stroji přijel  
Martin Červíček. Členové policie 
též rozdávali refl exní šle pro účast-
níky silničního provozu.
 Nejvíce byly nadšeny děti z  řad 
mladých hasičů a šle použily hned 
druhý den na svojí soutěži.
 Bohaté občerstvení zajistili míst-
ní hasiči a farníci si vzali na starost 
řízení dopravy.
 Na  této akci je vidět, že když se 
spojí všechny síly a chuť do práce, 
tak se vše podaří a to je dobře!  JG
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