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červen 1300, lupiči napadli dům notáře 

Jana na Broumovsku
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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!

  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,

Vysvědčení svých potomků 
nejlépe vychutnáte 

se sklenkou vína od nás Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

Grafik/čka
HPP - jednosměnný provoz / vhodné i pro absolventy 
klimatizované a nekuřácké pracoviště 
požadujeme:
nejenom kreativní, ale i systémové nasazení

Operátor knihárny
(lepička, výsek, řezačka, falcovačka ap) 
HPP - dvousměnný provoz, čisté prostředí
požadujeme:
praxe v oboru podmínkou, manuální zručnost,  
samostatnost

Nabízíme:
pravidelný adekvátní plat | prémie | příspěvek na dopravu 
a stravování | firemní společenské akce | možnost dalšího 
vzdělání | lidský přístup

Stabilní firma z Nového Města nad Metují s 26 letou tradicí 
hledá spolupracovníky  
na tyto pozice:

Životopis zasílejte na e-mail: 
tisk@losenicky.cz

NAROZENINOVÝ PONÍK
Možnost objednat na oslavu 
narozenin Vašich dětí poníka 

jako atrakci. Poníka dovezeme 
až k Vám.  Tel.: 702 611 187

VÝPRODEJ
v nově 

zrekonstruovaném 
suterénu

Trička  99,-
Trička  199,-
Mikiny  299,-
Mikiny  399,-

Náchod, Plhovská 695 
(naproti Itálii)

VŠE PRO VÁŠ MOTOCYKL

Na Hamrech 872, Náchod

Je jedno, jestli doma máte skútra,

+420 491 520 093

NAROZZZE

j
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VZPOMÍNKA
Dne 20. června 2017 uplynulo 20 dlouhých let, 

co nám tragickou, ne vlastní vinou, 
zemřel milovaný syn

 Pepík Kašpar.
Stále to moc bolí.

Mamka, taťka a sourozenci

VZPOMÍNÁME
Se zármutkem v srdci vzpomínáme 

na našeho tatínka a dědečka,

pana  Stanislava Macháně,
který nás navždy opustil 22.6.2015.

Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 22. června 2017 by oslavila 75. narozeniny

paní Jana Meisnerová z Náchoda.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná syn Jiří 
a sestra Olga s rodinou

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.  

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
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči .............................. 3 490 000,- Kč
Rodinný dům s oplocenou zahradou v Červené Vodě. Výměra celkem 809 m2 ............... 2 380 000,- Kč   
Rodinný dům v Novém Městě n/Met., 2 bytové jednotky, zahrada, garáž .................. 3 350 000,- Kč

Cena: 5 900 000,- Kč

VZPOMÍNÁME
Dne 25. června 2017 uplyne šest smutných let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Bareš 
z Nového Města nad Metují

Stále vzpomíná rodina.

Čerstvě posečená louka s  mladou 
výsadbou listnatých a  ovocných 
stromů, uprostřed rozlehlé louky 
se tyčí třímetrová socha ze dvou 
dubových trámů mírně se rozeví-
rajících k  nebi a  o  kousek dál leží 
hrbolatá kláda s  hloučkem dětí. 
Rodiče o  nich mají přehled z  hle-
diště půlkruhového svahu pod le-
sem – přírodního divadla De Spiel. 
Na  koncert Jiřího Šámala sem 3. 
června přišlo okolo šedesáti lidí. 
Veselý bělovlasý muž sedící pod 
svahem má na klíně velký vypouk-
lý talíř hang drum pocházející ze 
Švýcarska. Je krásný teplý podvečer 
a sluníčko pomalu zapadá za les. Jir-
ka své písně, které hraje na  ulicích 
Prahy i vystoupeních po celé repub-
lice prokládá vyprávěním o nástroji 
a  cestě k  němu. Celý život byl sta-
vební inženýr, ale během propouště-
ní byl jedním z těch, kteří se museli 
vydat hledat novou práci. Umožnilo 

mu to se porozhlédnout po změně. 
V Jirkovi se nezapře folkový zpěvák, 
proto na  hang doprovází své písně 
o  tulácích a  přírodě. Nechyběly tu 
však ani instrumentální skladby bez 
zpěvu. Návštěvníci měli před kon-
certem dobrodružný úkol přírodní 
divadlo De Spiel najít, protože zatím 
není známé ani místním. Od želez-
niční zastávky ve Velkém Poříčí je to 
zhruba 300 metrů podél kolejí k Ná-
chodu. Na facebookové stránce jsou 
uvedené i  GPS souřadnice: 50,460 
N, 16,182 E, takže kdo disponuje 
GPS navigací, jistě sem trefí. 3. červ-
na se tu konal teprve druhý koncert 
– vloni to bylo australské didgeridoo 
v podání Tomáše Dufk a. Letos jsou 
však naplánovány ještě tři koncerty
ve  stylu world music. Prvním 
z  nich bude kapela Pestrý Pes trio, 
která v  sobotu 8. července zazpívá 
s  harmonikou, houslemi a  kon-
trabasem východní, romskou 

a  židovskou muziku.  19. srpna 
přijede výjimečná zpěvačka a hous-
listka z Moravy, držitelka ceny An-
děl 2005 a  2013 v  kategorii world
music Jitka Šuranská. Jitka je z rodu 
na  folklóru vyrostlých zpěvaček 
jihovýchodní Moravy. Je členkou
Cimbálové muziky Stanislava Gab-
riela a  houslistka zlínské fi lharmo-
nie. O své tvorbě říká: „Mé kořeny 
jsou silné, moravské... Tak silné, že 
je nechci opouštět. Zároveň hle-
dám novou cestu k  vyjádření…“ 
9. září se pak můžete těšit na  ka-
pelu s  židovským, romským a  bal-
kánským repertoárem. Der Šenster 
Gob hrají na  kytaru, kontrabas, 
housle a klarinet. Zajímavostí je, že 
při svých cestách po  Evropě jezdí 
v  romantickém zeleném karavanu.  
Všechny koncerty začínají v 18 ho-
din a  mají jednotné vstupné 50 Kč, 
které se platí až na místě. Malé ob-
čerstvení bude zajištěné.

Švýcarský buben hang drum ve Velkém Poříčí

Obecní úřad Studnice vydal 
na  jaře 2017 knihu Děje obce 
studnické, ve které autor Zdeněk 
Jánský představí mnohé události 
a osobnosti z historie této přívě-
tivé obce náchodského regionu. 
V prvních kapitolách Dějiny tvr-
ze a obce se věnuje Mgr. Jan Čí-
žek, mimo jiné,   historii v dobách 
držitelů Studnice z  rodu Straků 
z Nedabylic. Každá další kapitola 
knihy přináší mnoho zajímavých 
informací. Autor nezapomene 
na výjimečné osobnosti – z nich 
je to především kněz a  historik 
Josef Myslimír Ludvík, autor ru-
kopisné kroniky Paměti duchov-
ní osady Studnické, loutkoherec 
Jan Jiří Brát, operní pěvkyně Jar-

mila Hassan Abdel Wahab, která 
se zasloužila o renovaci zchátralé 
studnické tvrze, rodák spisovatel 
Arnošt Vít, rodina hudebníka 
Teodora Matyse. Jak v  doslovu 
uvádí sám autor Zdeněk Jánský: 
„Nekladl jsem si za  cíl napsat 
publikaci přísně vědeckou, spí-
še jsem chtěl dodat práci čtivou 
z mého pohledu historika – ama-
téra, a tedy více přístupnou všem 
lidem, kteří o  ní budou mít zá-
jem.“  Potvrzuji, že uvedený cíl 
byl splněn a kniha (305 stran) je 
dalším přínosem k  poznání his-
torie našeho regionu. 

Mgr. Věra Vlčková 
(redakčně kráceno)

Zajímavá kniha o Studnici

Poděkování
Rádi bychom touto cestou po-
děkovali paní Čejchanové a paní 
Trudičové z  Potravin Verner 
na  náměstí T.G.M. v  Náchodě 
za pěkný přístup, ochotu a laska-
vost k lidem. 
Děkujeme.                   I.D. + J.K.

Bývalý senátor, emeritní místosta-
rosta města Jaroměře, současný za-
stupitel a radní města Jaroměře Mi-
loslav MÜLLER  se narodil  před 80 
roky  dne 15. července 1937 v Ná-
chodě. Je absolventem jaroměřské-
ho gymnázia  a Střední ekonomic-
ké školy v Hradci Králové. Má dvě 
maturity, výborně ovládá matema-
tiku, němčinu, investiční politiku 
a problematiku životního prostředí 
a též  vstřícné a taktní jednání s lid-
mi. Pracoval v  kožedělném  n.p. 
Závody Antonína Zápotockého 
(ZAZ) Jaroměř. Po sovětské okupa-
ci v srpnu 1968 jako nestraník, když 
hanebné obsazení Československa 
veřejně odsoudil, skončil až do  té 
doby úspěšný investiční pracov-
ník n.p. ZAZ v  kotelně…. Zaslou-

žil se o  založení místní organizace 
Křesťanskodemokratické strany 
v  Jaroměři v prosinci 1990. Inicio-
val rozvoj školství v  Jaroměři a  Jo-

sefově, zasadil se o zřízení městské 
lávky přes Labe u parku, o pořízení 
nového zvonu do  věže chrámu sv. 
Jakuba atd.    V mládí hodně spor-
toval.  Vynikl v dráhové cyklistice. 
Zařadili jej i  do  širšího reprezen-
tačního družstva pro olympijské 
hry v Římě. Jeho  zálibou je letectví 
a  letecké modelářství. Organizoval 
četná setkání se zahraničními letci 
z doby druhé světové války. Trvale 
se  angažuje jako spolupracovník 
Oblastní charity Červený Kostelec.   
Jubilantovi  se vzácným charakte-
rem, který chápe politiku jako služ-
bu veřejnosti,  přejeme  do dalších 
let  hodně Božího požehnání, zdra-
ví a spokojenosti. 

PhDr. Jiří UHLÍŘ 
(redakčně kráceno)

Miloslav MÜLLER: Politika jako služba veřejnosti

Jako každoročně i  letos se občané 
mohli setkat ve  středu 10. května 
na  mnoha místech náchodského 
regionu se žáky středních a  základ-
ních škol společně se skauty a  dal-
šími dobrovolníky, kteří nabízeli 
kolemjdoucím symboly boje proti 
rakovině - kvítky měsíčku lékařského 
s modrou stužkou. A  jaká je koneč-
ná bilance letošní charitativní sbír-
ky v  našem regionu? Celkem bylo 
prodáno rekordních 12  969 kytiček 
a na celorepublikový účet sbírky bylo 
posláno 285  095 Kč. V  porovnání 
s loňským rokem je to více o 659 ky-
tiček a o 15 998 Kč! V každém přípa-
dě je to úctyhodný výkon, za kterým 
stojí obrovský kus práce členů Ligy 
proti rakovině Náchod i spolupracu-
jících subjektů. Poděkování právem 
patří všem dobrovolným prodejcům 
– žákům, studentům i jejich pedago-
gům, skautům a členům LPR Náchod 
za  jejich obětavý přístup ke  sbírce. 
Zásadní podíl na  úspěšnosti celé 

náchodské sbírky mají každoročně 
dvě pilné organizátorky, které se již 
mnoho let věnují práci pro Ligu pro-
ti rakovině, paní Helena Vomáčková 
a paní Eva Hrnčířová, samy onkolo-
gické pacientky.
Za  pomoc při sbírce nabízejí členo-
vé Ligy proti rakovině Náchod pro 
studenty středních škol preventivní 
přednášky. V této oblasti se náchod-
ské sdružení může pochlubit pozo-
ruhodnými výsledky. Letos již její 
členové proškolili při 10 přednáškách 

na 5 školách v našem regionu celkem 
192 středoškoláků. Náchodský region 
je již po  mnoho let oblastí, kde má 
Květinový den každoroční vynikající 
výsledky a podporu veřejnosti - dár-
ců z řad občanů, kteří se podílí na cel-
kovém úspěchu největší měrou. Zá-
roveň je také důležité, že významná 
část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět 
do  regionu, například pro Hospic 
Anežky České v Červeném Kostelci.    

Mgr. Renata Lelková, 
Liga proti rakovině Náchod

Květinový den 2017 v náchodském regionu

Cyklobusy
Sezóna skibusů je za námi. Ať žije se-
zóna cyklobusů! Dejte ovšem pozor, 
pokud vyjíždíte s cyklobusy za pozná-
váním například Orlických hor. Bez-
pečnostní a  další předpisy totiž velí, 
že elektrokola je možno přepravovat  
pouze v  případě, že je z   kola ode-
jmuta baterie. Rovněž tak je zakázáno 
přepravovat kola  s jiným pomocným 
motorem, než je elektromotor.

Putovní výstava
V  dubnu se v  Náchodě prezen-
tovala putovní venkovní výstava 
fotografi í zajímavých míst česko – 
polského pohraničí. Po náchodské 
premiéře má výstava nyní za  se-
bou i zastavení v polských městech 
Opole a Chorzów.  Ve druhém pří-
padě byla součástí akce Atrakcje 
regionów w Chorzowie. A protože 
je to výstava putovní: Jede se dál!
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AGRO CS a.s., Říkov 265,  552 03 Česká Skalice, IT oddělení

hledá vhodného kandidáta na pozici:

JUNIOR SPRÁVCE ICT
Požadujeme:
 středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 velmi dobré komunikativní schopnosti !!
 spolehlivost a samostatnost
 aktivní a zodpovědný přístup k práci a řešení problémů
 řidičský průkaz skupiny B a aktivní řidičské zkušenosti
 velmi dobrá orientace v hardware a praktické dovednosti a zkušenosti práce 

s ním (PC, příslušenství, mobilní telefony, servery, prvky sítě) 
 Praktická znalost a dovednost práce s operačními systémy na PC na správcovské 

úrovni (Windows XP, Windows 7 Prof., Windows 10), s antivirovým systémem 
ESET, s MS Offi  ce  a dalším běžným SW 

 práce s antivirovým systémem ESET výhodou
 znalost IT angličtiny (pro správu serverů, vyhledávání v odborné literatuře či 

na internetu)
 praktická znalost a dovednost základní správy serverů MS Windows 

Server 2008/2012, MS SQL server 2008/2012/2014, MS Exchange server 
2010/2013/2016, znalost práce v Active Directory

 znalost virtualizace serverů (VMWare) či  zálohování Veeam výhodou
 ochota a aktivní snaha vzdělávat se v oboru

Náplň práce:
 správa a údržba koncových PC stanic a jejich příslušenství + software
 komunikace s dodavateli HW/SW, zařizování oprav HW
 podpora uživatelů
 základní správa serverů (Windows, SQL, Exchange, Active Directory, atp.) a prvků 

sítě, zálohovacích systémů, diskových polí
 základní administrace (nové verze, práva) ERP vč. navazujících systémů
 pořizování nového drobnějšího HW 

Nabízíme:
 zajímavou práci v prostředí stabilní a prosperující české fi rmy
 možnost práce s moderními ICT technologiemi
 odpovídající fi n. ohodnocení 
 5 týdnů dovolené
 zaměstnanecké benefi ty

V případě zájmu zasílejte svůj motivační dopis a strukturovaný 
životopis vč. fotografi e nejpozději do 9. 7. 2017 (včetně), 
a to pouze na e-mail: itvyber@agrocs.cz. Na tuto adresu 

směřujte i případné dotazy.

HLEDÁME PRACOVNICI EXPEDICE

ZAUJALA TĚ NABÍZENÁ POZICE?
Ozvi se nám na hr@astratex.cz 

Všechny aktuálně volné pozice nalezneš na: www.astratex.cz/kariera

DO NAŠEHO EXPEDIČNÍHO SKLADU V NÁCHODĚ
Jsi manuálně zručná a spolehlivá? Svou práci zvládáš samostatně? Tak jsi ten správný člověk pro nás!

PRO SVOU PRÁCI BUDEŠ POTŘEBOVAT:

základy práce na PC

český jazyk na úrovni bezproblémové komunikace

proaktivní přístup a chuť do práce

NABÍZÍME:
příjemné a moderní pracovní prostředí

práci v jednosměrném provozu

zázemí stabilní firmy s dlouholetou tradicí

výkonnostní ohodnocení

systém zaměstnaneckých benefitů internetový obchod se spodním prádlem a plavkami

Středy patří na  části náchodského 
centrálního náměstí farmářským 
trhům.  Kdybychom však „trhli opo-
nou času“ a podívali se do historie, 
zjistili bychom, že například ve stře-
dověku byl sortiment trhů v okresní 
metropoli bohatší o produkty, které 
bychom dnes jistě u stánku nekou-
pili. Staré kroniky dosvědčují, že 
tehdy přicházeli lékárníci a mastič-
káři do  Náchoda prodávat na  trh 
svoje léky a medicíny. Zajímavé je, 
že kromě léků zde specializovaně 
prodávali i cukroví.        foto echo

Gratulace
Dne 1. července 2017 

slaví manželé 

Alžběta a Petr 
Pultarovi z Náchoda 

50 let společného 
života.

Do dalších let hodně 
spokojenosti a zdraví přejí 

synové Petr a Pavel s rodinami.

Nové Město n. M. - Náchod 
a okolí do 30 km
Drobné opravy

NEMOŽNÉ IHNED 
– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin 

po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

HODINOVÝ 
MANŽEL PEPÍNO

PŘIJMEME TRUHLÁŘEPŘIJMEME TRUHLÁŘE
do hlavního pracovního poměru do hlavního pracovního poměru 
pro truhlářský provoz atypické výrobypro truhlářský provoz atypické výroby

Požadujeme:Požadujeme: * odbornou a zdravotní způsobilost  * odbornou a zdravotní způsobilost 
* praxe v oboru truhlář alespoň 1 rok * praxe v oboru truhlář alespoň 1 rok 
* flexibilitu a chuť učit se novému * flexibilitu a chuť učit se novému 
* schopnost pracovat samostatně i v týmu* schopnost pracovat samostatně i v týmu

Nabízíme:Nabízíme:  *   * zajímavé platové podmínkyzajímavé platové podmínky  
* práce v okrese Náchod * práce v okrese Náchod 
* podpora dalšího vzdělávání * podpora dalšího vzdělávání 
* zaměstnanecké benefity (možnost využití vlastního * zaměstnanecké benefity (možnost využití vlastního 
  rekreačního zařízení, příspěvek na penzijní připojištění   rekreačního zařízení, příspěvek na penzijní připojištění 
  nebo soukromé životní pojištění)  nebo soukromé životní pojištění)

Nástup možný ihned nebo dle dohody.Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Kontakt:Kontakt: prace@emv.cz nebo tel. +420 244 466 333 prace@emv.cz nebo tel. +420 244 466 333
Žádáme o zaslání strukturovaného životopisu.Žádáme o zaslání strukturovaného životopisu.

Sezóna v  závodech automobilů do  vrchu 2017 jede 
v  plném tempu. Českoskalický Swift  Racing Team se 
poslední květnový víkend zúčastnil prvního velké-
ho podniku a to MMČR Ústecká 21 v nedalekém Ústí 
nad Orlicí. Ve  velice dobře obsazené kategorii E1H-
1400 bojoval Lukáš Cvejn se záludnostmi  jednadva-
ceti zatáček, čtyřkilometrové tratě, úmorným vedrem 
a kvalitními a zkušenými soupeři. V sobotním závod-
ním dni obsadil 3. Místo a v neděli poposkočil na krás-
nou zlatou příčku. Krásný prosluněný víkend plný sou-
bojů s množstvím diváků podél tratě.
 O víkendu 17. a 18. června zaburácely motory závod-
ních aut pod libereckým Ještědem na  dalším podniku 
MČR – Edda cupu. S  novým motorem vyrazil v  kon-
kurenci kilem 130 jezdců z celé ČR mladý Lukáš Cvejn 
na 3,5 km dlouhou trať lemovanou mnoha diváky z libe-
reckého Horního Hanychova pod Ještěd, aby si v sobotu 

odvezl zlatý pohár. Ze sluníčkové neděle, kde ho drobná 
technická chyba připravila o 0,4 sekundy si vyjel nako-
nec připsal seriálové body za druhou příčku. V současné 
době vede bodový  žebříček ve třídě SE-1400.
 Tým Swift  Racing Team čekají další závody, nejbližší 
bude začátkem července pražský Radotín – Kopanina, 
poté republikové Prachatice, pak nedaleké Vrchlabí…
 Tým představí svoji závodní techniku na  výstavě 
sportovních a  závodních aut a  motocyklů ve  středu 
5. července v Houdkovicích u Opočna.  JC

Plakáty z fi lmů 
„Made in France“
Filmové plakáty francouzských fi lmů, 
které byly v minulosti uvedeny  v čes-
koslovenských a českých kinech jsou 
obsahem výstavy, kterou je možno vi-
dět v Dobrušce ve Společenském cen-
tru – Kino 70. Plakáty pocházejí ze 
soukromé sbírky Vítězslava Tichého. 
Výstava je otevřena do 2. července. 

Do  vrchu!!!
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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

* 55 letá štíhlá, rozvedená nekuřačka se 
ráda bude starat o  muže mírné povahy. 
Ráda vařím, výlety, pohodový vztah, jen 
vážně. Kontakt: alzbeta1972@seznam.cz

* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního part-
nera. Seznamovací agentura IRENA, 
Náchod. TEL.:736 768 114

*35 letý muž hledá ženu 18 – 28 let, která 
by mu byla diskrétní přítelkyní pro občas-
né nezávazné schůzky. Vše je na domluvě 
a vzájemných sympatiích. Možné pojmout 
i  jako jistou formu brigády, i dlouhodobě. 
Nejlépe Č. Skalice, Nové Město a  okolí. 
Ozvi se, nekoušu. TEL.: 776 679 828

*Prodám v Náchodě velmi pěkný slunný 
byt 3+1. Nachází se v 4. poschodí zateple-
ného panelového domu s výtahem . V bytě 
jsou plastová okna. K  bytu náleží velká 
lodžie a  sklepní kóje. Byt je volný ihned 
k nastěhování. Parkování před domem. Tel: 
608 245 634
*Pronajmu byt 2+kk v  RD v  Náchodě 
na  Brance. Byt je vybaven. Nájem 4000,-
Kč+ služby, internet+tv.   Tel.608 763 882
*Prodám udržovaný byt 3+1 v  druž-
stevním 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
*Prodám udržovaný byt 3+1 v  druž-
stevním vlastnictví v Náchodě na sídlišti 
u  nemocnice. Vše v  dobrém stavu. Nová 
okna. Sklep, lodžie, parkování u  domu. 
Výměra bytu 76 m². Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena:  799 000,- Kč
*Pronajmu zděný byt 3+kk v  Náchodě. 
Výborný stav v  opraveném, zatepleném 
domě. Plastová okna, kuchyňská linka 
s  myčkou, krytá lodžie, sklepní kóje. Vý-
měra bytu 97 m². Tel. 777 602 884, RK ne-
volat. Cena:  11 000,- Kč/měs.+služby
*Pronajmu byt 2+KK v Červeném Kostel-
ci. Tel: 606 643 635
*Prodej družst. bytu 3+1 Branka Náchod, 
4.p. 82m2. Klidná lokalita, výhled do  pří-
rody. Cena 1 090 000 Kč. RK nevolat. Tel. 
774 669 387
*Pronajmu byt 3 + 1 v Náchodě.  Nájem-
né 2500,-Kč + energie + služby. Volné od 
20. 6. 2017. Tlf: 606 788 614
*Pronajmu byt 2+kk 60 m2 v  Polici nad 
Metují, částečně vybavený, volný od srpna. 
TEL.. 737 432 907
*Prodej bytu 2+1 s balkonem ve Velkém 
Poříčí, 790 000,-Kč. TEL.: 736 615 464 RK 
NEVOLAT
*Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 
2+kk v Náchodě. Byt po kompletní rekon-
strukci, částečně vybavený.  Nájemné 6000. 
Energie (voda, plyn, elektřina) platí nájem-
ce. Kauce 10tis. Požaduji platnou pracovní 
smlouvu alespoň u jednoho z nájemců.  Tel 
776 134 532
*Pronajmu byt v Náchodě, ulice Purkyňo-
va 518, byt 2KK. Nájemné 5800 Kč/měsíc + 
služby, elektriku si platí sám nájemce. Tel.: 
724 100 053, e-mail: Nov.ilona@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v  Červeném Kostelci 
v  centru města, po  částečné rekonstruk-
ci, ihned volný. Cena 1.150.000 Kč. Tel. 
732 588 520. RK nevolat.
* Prodám garzonku v Náchodě. Nejvyšší 
nabídce. Tel. 604 699 888
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě - Borská 
ul. Částečně zařízený, nájem 5.500 + elekt-
řina + internet. Tel. 607 718 618
* Prodám DB 3+1 v  Hronově, 71 m2, 
4. patro paneláku. Jižní strana s balkónem 
7 m2. Tel. 723 358 615 RK nevolat.
* Dlouhodobě pronajmu cihlový byt 
2+1 /56 m2/ v  OV 1.N.P. po celkové re-
konstrukci v  centru Náchoda, možnost 
parkování u  domu. Nájem 11.000,-Kč vč. 
služeb, energií, netu. Kauce 2 nájmy. TEL.: 
604 438 378
* Nabídněte podnájem staršímu pánovi. 
Náchod. Tel. 777 062 191
* 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
* Hledám pronájem bytu v  OV, 2+1 
nebo 3+1 v  Náchodě. Nejlépe na sídlišti 
Plhov. Od července nebo srpna 2017. Tel. 
606 505 212. Jen seriózně!

*Prodám zahradu s  chatkou v  Novém 
Městě nad Metují, pod sokolovnou, 
600m2. Slunné a klidné místo u lesa. Vyža-
duje kultivaci, cena 349 000Kč, RK nevolat. 
Tel. 730 596 417 
*Sháním na Náchodsku ke koupi domek 
nebo trvale obyvatelnou chalupu. Men-
ší opravy nevadí. Cena do  1,5mil. Děkuji 
za nabídky. Tel: 604 336 337.

*Koupím garáž v Náchodě. Platba hotově, 
za nabídky předem děkuji.Tel.:777 225 962.
*Prodám zahradu se zděnou chatou 
v  kolonii Broumov-Otovice. Info Tel. 
736 603 169
* Prodám chalupu v  blízkosti Náchoda 
(Hronovsko: Velký Dřevíč). Po  částeč-
né rekonstrukci (střecha, okna, přípoj-
ky). Větší pozemek 2800 m2, v  blízkosti 
lesa, klidná lokalita, škola školka v místě, 
vhodné na  rekreaci i  k  trvalému bydlení. 
Více info: tel. 731 062 328, cena k jednání 
1 300 000,-Kč.
* Prodám RD s  garáží, zahrada 18800 
m2 v klidné části Dolní Radechové. TEL.: 
606 648 889 volat 15 - 19 hodin
* Prodám stavební pozemek s protékají-
cím potokem, možnost zhotovení rybníku, 
2500 m2 na  okraji obce Dolní Radecho-
vá. Asfaltová cesta až na  pozemek. Cena 
990 000,-Kč. TEL.: 608 66 77 30

*Hledáme v Náchodě obchodní prostor 
se skladem k pronájmu o celkové velikos-
ti cca 50 m2, cena do  10  000,- Kč/měsíc. 
Tel. 736 439 839
* 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 Ka-
menici ve 2. patře s výtahem, WC a ku-
chyňkou 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

*Prodám pšenici - 400,-Kč/metrák + pyt-
le, historickou mlátičku, fofr... také har-
moniku. Ceny dohodou. Tel. 775 239 608 
*Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
* Prodám dřevěnou kozu zvanou ob-
řeznice, plečku na řepu. Cena dohodou. 
TEL.: 739 907 280
*Nabízím 3díly obývací stěny +1 pro-
sklená, délka 3 m /police, kontejner, zá-
suvky/, zachovalá. Cena dohodou-levně! 
603  254  300 /Jungmann, Hrubínova 548, 
Jaroměř/
* Prodám dvě starší dětská kola. Cena do-
hodou. Tel. 723 579 763
* Prodám nové chemické WC, vysavač 
na popel. Cena dohodou. A za odvoz daruji 
stavební kámen. Stěhování. Tel. 702 589 633
* „Medíček, med, zdravý jsi hned.“ Pro-
dej medu ze dvora, kontakt na  včelaře 
732 238 760 J. Týfa
* Prodám dřevěné dveře balkonové 2 ks 
210x90, terasové 1ks 210x180 dvojitě 
prosklené, udržované. Zájemci zašlu foto. 
Mail: info@falkar.com . TEL.: 606 629 767
* Prodám hoblovku (srovnávačku), truh-
lářský ponk. Tel. 608 857 819
* Prodám zánovní kombinovanou chlad-
ničku INDESIT, 184 litrů lednice + 88 litrů 
mražák. Cena dohodou. TEL.. 776 870 947
* Prodám nové dámské kolo nejeté 
KELLYS CRX. Pův. cena 12.000 Kč, pro-
dám za 8.000 Kč. Dámské kolo ROCK MA-
CHINE velmi dobrý stav po celk. seřízení 
za 2.000 Kč. Tel. 602 65 75 60

* Koupím dámské kolo, zachovalé, levně. 
TEL.: 606 452 440

*Koupím tříkolku Velorex (hadrák) 250 
- 350 cm3 i  v  nepojízdném stavu. TEL.: 
604 437 128
*Koupím dveře - levé, 110 - do futer (i po-
užité), dále sháním pálené cihly (lacino 
nebo za odvoz). Tel. 775 239 608
*Zlaté dukáty ČSR velmi dobře zaplatím. 
T: 602 237 489
* Nabídněte sběrateli známky ČSR a Pro-
tektorátu nebo celou fi latelistickou pozůs-
talost - známky, obálky, dopisnice, pohledy,
kolkované listiny. Tel. 604 452 789
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
grafi e, reklamní fotografi cké materiály. 
Hodinky PRIM a  náhradní díly na  ho-
dinky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, 
vyznamenání i  z  období socialismu v  ja-
kémkoli 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 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, auto-
moto díly, atd.. Než něco vyhodíte, vo-
lejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇ-
ŤA aj.staré časopisy, komiksy, knihy, 
celé knihovny, pohledy, známky, plaká-
ty, aj.papírový materiál, bankovky, min-
ce, LP desky, CD atd. TEL.:777 579 920

* Kapela Furt Fajn hledá zpěváka. 
Naše rocková parta hraje několik let 
a máme za sebou spoustu koncertů. Ne-
musíš být zkušený, postačí chuť a  čas. 
Naše písně k poslechu zde: http://ban-
dzone.cz/furtfajn   Najdeš nás i  na  fb : 
https://www.facebook.com/kapela-
FurtFajn/?ref=aymt_homepage_panel. 
Pro bližší info volej: 739 851 561

* Ráda pomohu dětem i dospělým s jejich 
problémy v rámci mých schopností v obo-
ru psychologická astrologie. Náchod. TEL.: 
777 163 924

*Hledám brigádníka na stavební a přida-
vačskou práci. Kontakt:  602 247 247 
*Přijmeme na  rozvoz knih ženy i  muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis. Kč mě-
síčně. TEL.:777 803 359

* Přijmeme brigádníka na  VPP 
na  pozici skladník. Práce v Náchodě 
3-5 hod. denně. Příprava balíků k  ex-
pedici. Vhodné spíše pro muže. Tel. 
777 60 33 99

* Stříhání okrasných stromů a  keřů, 
s  možností odvozu větví a travní hmo-
ty, sekání trávy a  celková péče o  tráv-
ník, výsadba rostlin a  keřů, terénní 
a  výkopové práce, zahrada dle Vašeho 
přání. Péče i  v  době Vaší dovolené. Kva-
litní a  cenově dostupné služby. TEL. 
737 564 496

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

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

*Prodám DACIA  SANDERO 1,4i, r. v. 
2009, 5 dvéř., modrá barva, 109 tis.km na-
jeto, 2x airbag, ABS, servisní kniha, výbor-
ný stav, velmi spolehlivá. Cena 67 000,-Kč. 
TEL.: 777 104 584

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

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

AUTO - MOTO

HOTEL HRON v Náchodě
 hledáme do svého týmu

 ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
tel.: +420 737 261 570

ČISTĚNÍ INTERIÉRŮ 
A KLIMATIZACÍ VOZIDEL

tel.: 775 268 129 
www.cisteauto.snadno.eu

*Prodám RENAULT CLIO 1,2, r.v. 92, 
v  plně pojízdném stavu, vč. zimního 
obutí s  ráfk y. Končí STK. Auto je udr-
žované. Cena 8000,-Kč nebo dohodou. 
TEL.: 606 299 945
*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
*Prodám Škoda Octavia 2.0 combi, r.v. 
2002,  85 kW, klima, zachovalá udržo-
vaná, modrá metal, al.kola, nové roz-
vody, spolehlivá, cena 57  000 Kč. Tel.: 
777 104 584
* Prodám traktor, domácí výroba, motor 
SEAT IBIZA, naft a, je třeba vylepšit spoj-
ku, řazení - řízení, pojízdný. Dále prodám 
ke traktůrku káru 3 x 1,5 m. Vše za 18 000,-
Kč. Tel. 737 530 012

PŮJČKA NA COKOLI 
– seriózní jednání

Pro zaměstnané, OSVČ, 
ženy na MD, důchodce.

Tel.: 731 716 646

PROVIDENT
24 hodin 

Náchod • Červený Kostelec
Tel. 725 725 816

PROVIDENT
BEZHOTOVOSTNÍ = NÍZKÉ POPLATKY

HOTOVOSTNÍ = PENÍZE  IHNED

Tel.: 702 072 201
JANA SRUBJANOVÁ

nabízí ROZVOZ OBĚDŮ
www.rozvozspecialit.cz

tel: 603 422 845

Sháníte letní 

brigádu?
Přijmeme obsluhu 
na Motel EDISON 

v Klenech 
u České Skalice.

Tel. 775 576 515
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S pozdravem Váš prodavač :-)  
Slevový kupón prosíme vystřihnout !!

Taky se Vám zdá, že neuvěřitelně kvapí čas?
Ano je to tak, již dva roky uplynuly, co jsme přivítali naše 
první spokojené zákazníky, kteří s námi ochutnali mnoho 
druhů sýrů, kvalitních uzenin, delikates i vín. 

Oslavte s námi naše 2. narozeniny a přijďte nakoupit 
s VYSTŘIŽENÝM SLEVOVÝM KUPÓNEM !!
Připravili jsme pro Vás mnoho novinek a opět rozšířili 
sortiment sýrů o zajímavé příchutě.
Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na další léta s Vámi.

Sýrový Obchůdek, Hurdálkova ulice, Náchod (naproti Kavárně Láry Fáry, 50 m od Kina Vesmír)

Sýrový obchudek slaví !!˚

HHHHyyyyuuuuunnnnnnnddddddaaaaaaaaaiiiiiii iiiiiii1111111100000000000,,,,, iiiiiii22222222222200000 aaaa  iiiixxxx22200..

Hyundai i10–kombinovaná spotřeba: 4,7–6,5 l/100 km, CO2: 106–142 g/km; Hyundai i20–kombinovaná spotřeba: 3,5–6,2 l/100 km, CO2: 92–144 g/km;
Hyundai ix20–kombinovaná spotřeba: 4,2–6,5 l/100 km, CO2: 110–150 g/km

od 199 990 Kč 

BOS auto s.r.o.
TrutnovTrutnov, Na Besedě 97, Na Besedě 97
Tel.: 499 819 054 / www.bosauto.cz

Vyberte si kterýkoliv z tria rodinných vozů Hyundai!
Velký prý ostor, vvelkáe bezbe pečneepeč ost,ost,st, velvelká vká vvýbavýbavýbaýbava. Ta. Ta.. o všo všo vššv echnechnechecch o váo váo váám nam nam nanan bízíbízízzíz  
velká trojkaojkaojkajkaojkaojkaojkak proproproproproprorrostorstorstorstorstorstortorst nýchnýchnýchnýchnýchnýchnýchnýc , be, be, be, be, be, be, beb zpečzpečzpečzpečzpečpečzpe nýchnýchnýchnýchnýchnýchnýchn i si si si si sskvělkvělkvělkvělkvělkvělvěle vye vye vye vye vyvye vybavebavebavebavebavebaveba nýchnýchnýchnýchnýchnýchýchc rodrodrodrodrodrorododinnýinnýinnýinnýinnýnnnnýnných vch vch vch vch vch hch ozů ozů ozů ozů ozůozů 
HyunHyunHyunHyunHyunHyunyunHyundai dai daidaidai daidai da i10,i10,i10,i10i10,i10i1010 i20i20i2i2020i20i20i a iia ia ia ia iaa x20.x20x20x20x20x20.x20  

Za ceny již od 199 990 Kč.

Další zvýhodnění navíc při financování 
u autorizovaného partnera Hyundai.

MV č.34/2016 Sb. 

Průzkumný vrt
 Město Rtyně v  Podkrkonoší řeší nalezení záložní-
ho zdroje podzemní vody. Realizují se tak průzkumné 
vrty v lokalitě Krákorka mezi městy Rtyně a Červený 
Kostelec.  Průzkumné vrty sahají do hloubky 60 – 80 
metrů. Vrtná souprava se bude v  lokalitě pohybovat 
do konce srpna t.r. 

Vlak, autobus i jízdní kola
 V  rámci výstavby nového dopravního terminálu 
v Broumově je pamatováno i na 60 parkovacích míst 
pro jízdní kola (v  tzv. Systému Bike and Ride). Do-
dejme, že celkem by měla stát  výstavba terminálu 
23 632 000,-Kč. Stavba bude dokončena  v létě příštího 
roku. 
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Posezení na mlejn , a Správa NKP Státní zámek Ratibo ice 
ve spolupráci s M stským ú adem v eské Skalici 

Vás srde n  zvou na akci 

  Mlyná ské slavnosti  

 
akce se uskute ní na dvo e Rudrova mlýna v Babi in  údolí v 

Ratibo icích 
 

ve dnech  5.7.2017 – 9.7.2017 
  st eda       5. 7. 2017      od  11.00    lidová kapela                                                         
                                                                ŠMIKURANDA z eské Skalice 
   tvrtek      6. 7. 2017        od  14.00   písni ká    
                                                                Miroslav  PALE EK 
   pátek         7. 7. 2017        od  13.30   country  kapela 
                                                                ŠELVOKOLOBAND  ze  Rtyn  
   sobota       8. 7. 2017        od   14.00   folková kapela 
                                                                K ÁP  z  Bíliny 
  ned le        9. 7. 2017       od   14.00    folková kapela  
                                                                KANTO I  z Hradce Králové 
  VSTUPNÉ:  20,-K  a kolá  p ede mlejnem zdarma 

  
                                                         

Stylové ob erstvení: 
 „Když po así dovolí – sejdeme se v údolí“ 

 

Značka, za  kterou je cyklistům přikázáno sesednout z  kola, chrání cyklisty 
před jízdou po  extrémně nebezpečném úseku. Pravda je, že stavební práce  
v Náchodě – Bělovsi v sousedství řeky Metuje vytvořily situaci, kterou rozpo-
zná i cyklista, který by si jinak poněkud „lámal hlavu“ nad slovním příkazem 
ve značce obsaženém.  Foto echo

Legendární skupina Buty 
okoření 16. srpna slavnostní 
zahájení 63. Mezinárodního 
folklorního festivalu Červe-
ný Kostelec. 
  Tato hudební  skupina půvo-
dem z  Ostravy, která vznikla 
v roce 1986 ze skupin U238 a B 
komlex patří mezi hvězdné stá-
lice české hudební scény. 
V  hudbě skupiny Buty se mísí 
velké množství hudebních sty-
lů (rock, folk, folklor různých 
etnik, country, jazz, bigbít 
a další) s nápaditými vtipnými texty. Každé album 
se od  předešlého výrazně odlišuje. V  přírodním 
areálu se tak můžete těšit na  hity jako např. Nad 
stádem koní, František, Krtek, Vrána, Chtěl bych se 
jmenovat Jan a další. Předskokanem této legendár-
ní kapele bude v Červeném Kostelci domácí Koste-
lecká cimbálovka (v roce 2016 zde dělala předsko-
kana známé kapele Čechomor). 
Ve  spolupráci s  městským kulturním střediskem 
Červený Kostelec jsme připravili soutěž, ve  které 
se hraje o čtyři vstupenky (2+2) na koncert skupiny 
Buty.
 
Stačí správně odpovědět na  naši sou-
těžní otázku:  Jaké jméno patří jednomu 
ze zakládajících členů skupiny Buty? 
A –  Radek Pastrňák
B – Vašek Petrásek
C – Miloš Makovský

Vaše odpovědi zasílejte do 30. 6. 
na e-mailovou adresu: redakce@novinyecho.cz, 
do  předmětu zprávy napište SOUTĚŽ Buty, 
nezapomeňte uvést vaše jméno, pro zrychlení ko-
munikace můžete přiložit i číslo vašeho mobilního 
telefonu. Správné odpovědi slosujeme a  dvěma 
z  vás zavoláme – napíšeme: Gratulujeme! Vyhráli 
jste  dvě vstupenky na koncert skupiny Buty v Čer-
veném Kostelci dne 16. srpna. 

Vstupenky v  omezeném počtu jsou již v  prodeji 
v  IC Červený Kostelec, IC Náchod, IC Česká Skali-
ce, IC Hronov a IC Police nad Metují a nově také IC 
Úpice. Na koncert je možné vstupenky rezervovat 
na  webu www.mksck.cz, a  poté do  5 dní vyzved-
nout na  výše uvedených místech, online prodej 
není možný. Cena vstupenek je do  30. června 
120 Kč, od 1. do 31. července 150 Kč a od 1. srpna 
170 Kč.

Střední třídy jsou zdaleka nejsilnější. Ke 
středu se hlásí padesát procent obyvatel. 
K pravici i k levici jen čtvrtina. Přesto ne-
mají tito lidé v politice příliš slovo. Vítězí 
buď sjednocená levice, nebo sjednocená 
pravice. A  podle toho také vládne buď 
jedna, nebo druhá. Rozdrobené střední 
vrstvy mají smůlu.

My, Lidovci a  Starostové, jsme se spojili, 
abychom to změnili. Aby u  nás konečně 
byla silná středová síla. Síla, která nepro-
sazuje extrémně levicová, či extrémně pra-
vicová řešení, ale hájí zájmy středních tříd, 
zaměstnanců, drobných a středních podni-
katelů a živnostníků. Lidí, kteří tvrdě pra-
cují. Nežijí z dávek jako ti, kteří se vyhýbají 
práci, ani z dotací jako velcí podnikatelé.

Střední vrstvy jsou páteří státu. A také ho 
ze svých daní platí. Platí jak ty, kteří ne-
chtějí pracovat, tak ty, kteří jsou dost sil-
ní a velcí na to, aby pro sebe dokázali od 
vlády získat výhody, zakázky a dotace. To 
je špatně. Je třeba podpořit střední vrstvy. 
Na nich stojí ekonomika i  hodnoty jako  
tvrdá práce, úcta ke vzdělání, solidarita se 
skutečně potřebnými, respektování práva 
a láska ke svobodě.

Jsme tu, abychom konečně zařídili vládu 
středních tříd. Vezměte to do svých ru-
kou. Je vás padesát procent voličů!

Pavel Bělobrádek 
lídr koalice Lidovci a Starostové 
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Motto:  Od této chvíle má právo a povinnost ctít a chránit 
všechny knihy…(citace z Pasovacího glejtu) 
Již v mnohaleté tradici probíhají vybrané dny v  závěru školní-
ho roku v Městské knihovně v Náchodě podobným scénářem. 
Zatímco si v technickém zázemí  dětského oddělení  rytíř Hron 
krátí čas čtením nějaké knížky a jeho dvorní dáma pečlivě při-
pravuje lístky  s krátkým textem, do knihovny přicházejí v do-
provodu učitelů i  rodičů prvňáčci z  náchodských základních 
škol i školských zařízení ve spádových obcích. Čeká je zde milý 
ceremoniál pasování na čtenáře. Nejdříve před rytířem Hronem 
symbolicky osvědčí nabyté školní znalosti přečtením krátkých 
textů na  rozdaných lístcích. Poté každý jednotlivě předstupu-
je před legendárního zakladatele Náchoda, aby slíbil, že bude 

ctít a chránit všechny knihy i dobro v nich po-
psané. Na  závěr obdrží pamětní Pasovací glejt. 
Z některých dětí se navíc stávají v den pasování 
i regulérní klienti Městské knihovny v Náchodě 
a obdrží zde i svůj první čtenářský průkaz. „Je to 
velmi milá tradice, jejíž slavnostní ráz vhodným  
způsobem připomíná zásadní moment v  usilo-
vání o  gramotnost lidského jedince, tj. schopnost 
číst a psát. Městská knihovna v Náchodě funguje 
jako obecně prospěšná společnost zřízená městem 
Náchod. Z  toho důvodu při ceremonii pasování 
prvňáčků na  čtenáře nechybí ani zástupce vede-
ní města Náchoda. Schopností číst vstupují děti 
do  nového světa. Pasovací glejt, který si odnáší 
z knihovny, jim bude milou vzpomínkou  na začá-
tek cesty vedoucí ke vzdělání a celkové gramotnos-
ti“, říká místostarosta Miroslav Brát. 

Specialista na čalouněný nábytek
• sedací soupravy
• postele
• jídelní stoly a židle
• obývací stěny
• šatní skříně

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

Studenti z teplické hotelovky 
přednášejí o AIDS
 Společnost pro plánování rodiny 
pořádá každoročně pro studenty 
středních škol zajímavý několika-
denní seminář. Ten je koncipován 
jako příprava nových peer aktivistů 
(vrstevníků, kteří budou ochotni své 
vědomosti předávat dalším pomocí 
besed) v  oblasti prevence rizikového 
chování. Ve Střední škole hotelnictví 
a  společného stravování v  Teplicích 
nad Metují se našli hned dva dobro-
volníci, kteří se projektu zúčastnili 
a  nyní už jezdí samostatně po  okol-
ních školách jako lektoři a seznamují 
žáky na  druhém stupni ZŠ s  proble-
matikou antikoncepce, bezpečného 
sexu, střídání partnerů, AIDS, atd. 
Jsou jimi František Škvrna a  Filip 

Křivohlávek, oba studenti 2.H obo-
ru Hotelnictví. „Máme za  sebou už 
mnoho besed. Žáci nás berou větši-
nou vážně. Nejvíc mě potěší, když se 
zapojují do debaty bez ostychu a mají 
i různé otázky,“ říká František Škvrna. 
„Cílem našich besed je rozšířit pově-
domí o  problematice HIV/AIDS,“ 
doplňuje Filip Křivohlávek. „Povídá-
ní s osmáky a deváťáky na toto téma 
je náročné. Často vidím v jejich očích 
mírné překvapení z nových poznatků. 
Ale na  vše se ptají a  skvěle komuni-
kují. Setkání s nimi mě naplňuje po-
citem, že dělám něco smysluplného,“ 
dodává Filip.  Vlasta Drobná, 

SŠHSS, Teplice nad Metují, 
www.sshssteplicenm.cz

Ústecká 21 – Miloš BENEŠ absolutním vítězem

Ecce homo - hattrick a traťový rekord

 Na Ústecké 21 v Ústí nad Orlicí 
se v  rámci Mistrovství České re-
publiky, České trofeje a Mistrovství 
zóny střední Evropy historických 
automobilů v  závodech do  vrchu 
sešlo více než sto startujících. Per-
fektně organizovaný závod a pěkné 
počasí přilákalo velké množství di-
váků. Závod komentoval Josef Ku-
bíček (komentátor moto GP na Eu-
rosportu) a  Roman Krejčí. Gms 
Racing team se na Ústecké 21 sešel 
v kompletním složení Miloš Beneš 
(Osella FA30), Milan Stejskal (Lada 
VFTS) a Michal Sedláček (Fiat Rit-
mo 130 TC). Závod proběhl podle 
plánu a Miloš Beneš zvítězil v abso-
lutním pořadí v sobotním i neděl-
ním závodu. Milan Stejskal ve  své 
skupině vyhrál sobotní závod 
a v neděli obsadil 2. místo a Michal 
Sedláček se umístil v  sobotu na  2. 
místě a v neděli na 3. místě. Traťový 
rekord Ústecké 21 drží Ander Vila-
riño časem 1.47,76. Miloš Beneš za-
jel v sobotní první závodní jízdě čas 
1.48,99 a  v  nedělní druhé závodní 
jízdě 1.48,85.  Kdybychom bývali 
v  neděli……., ale jsou to závody, 
tak rekord snad příští rok J. Zatím 
nám musí stačit ten český.

Ecce homo 2017 byl na jedničku zorga-
nizovaný závod, který přinesl perfektní 
a  napínavé souboje pilotů a  množství 
nádherné závodní techniky z celé Evro-
py. Na  tento závod bylo přihlášeno 225 
soutěžících. Už tréninky na  Ecce homo 
a  první závodní jízda ukázaly trend le-
tošních závodů ME a MČR. V ME souboj 
továrních pilotů Osella-Norma / Merli - 
Faggioli o první dvě příčky v absolutním 
pořadí závodu Ecce homo a souboj o tře-
tí místo Macario 2.50,49 – Beneš 2.50,82  
- Petit 2.49,39 (časy první závodní jízdy). 
V  MČR pak Beneš-Komárek-Janík-Ne-
věřil. V MČR se titul Mistr ČR v abso-
lutním pořadí vyhlašuje. Jako i  v  ostat-
ních závodech ME a MČR Beneš 2:50.82 
(0.00) v první jízdě nechal českou kon-
kurenci daleko za  sebou (Janík +4,02, 
Komárek +6,63, Nevěřil +6,77 vteřiny 

a Petr Trnka +20,87 vteřiny za Benešem. 
Ve  druhé tréninkové jízdě přišla první 
série z hattricku na Ecce homo v podání 
Gms Racing teamu. Milanovi Stejskalovi 
se zadřel motor Lada VFTS. Druhá část 
přišla v první nedělní závodní jízdě, kdy 
se zadřel motor Fiat Ritmo 130 TC Mi-
chala Sedláčka. O  dokončení hattricku 
se postaral Miloš Beneš, který vše završil 
v druhé nedělní závodní jízdě škrtnutím 
o  svodidla a  ulomení disku kola Oselly 
FA30. Podle telemetrie měl Miloš Beneš 
druhou závodní jízdu rozjetou kolem 
času 3,00.00, což by pravděpodobně 
v součtu časů obou závodních jízd stači-
lo na 3. místo v absolutní klasifi kaci.
 Miloš Beneš v letošní roce první zá-
vodní jízdou vylepšil svůj český traťo-
vý rekord Ecce homo na čas 2:50.82.                                                                                                                     
 Foto: Stránský, text: RS

POSPÍCHAL S.R.O.
Jarní 22, 
460 01 Jablonec nad Nisou

NÁCHOD  
 491 421 787,  email: nachod@pospichal-strechy.cz

ÚPICE  
 499 881 189,  email: upice@pospichal-strechy.cz

www.pospichal-strechy.cz 

Hašpl a.s. Velké Poříčí
http://www.haspl.czpřijme

Mistra výroby
Požadujeme:
• SŠ vzdělání s maturitou ve strojírenském oboru
• praxi na pozici směnového mistra ve strojírenském
průmyslu
• zkušenost s vedením kolektivu
• manažerské dovednosti a schopnosti
• schopnost rozhodovat a organizovat přidělené úkoly
• flexibilita, zodpovědnost
Nabízíme:
• po zaučení možnost pracovního poměru na dobu
neurčitou
• příspěvek na stravování
• týden dovolené navíc
Náplň práce:
• organizování práce zaměstnanců svěřeného úseku
• zabezpečování plynulého chodu dílny

Své životopisy zasílejte na email personalni@haspl.cz
    +420 491 401 718 paní Procházková,
    +420 491 467 241 paní Kubečková
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 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 balení
Požadujeme:
• SŠ nebo učební obor 

(technický směr výhodou),
• praxe v průmyslu vítána,
• schopnost pracovat ve směnném 

provozu (12 hodinové směny),
• všestrannost,
• manuální zručnost,
• pečlivost a spolehlivost,
• předpoklady pro týmovou práci.

Pracovní náplň:
•  obsluha balících zařízení výrobní 

linky, zajištění a prosazování 
veškerých aspektů bezpečnosti práce,

• doplňování materiálů,
• nastavování procesních parametrů,
• identifikace a řešení procesních 

problémů, 
• sledování kvality výrobku,
• vedení výrobní dokumentace,
• základní údržba a úklid zařízení,
• plnění výrobních cílů.

Balič/-ka
Požadujeme:
•  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.

Operátor skladu
Požadujeme:
•  zkušenost s prací ve skladu,
•  schopnost pracovat ve směnném 

provozu (12 hodinové směny),
•  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.

Údržbář/-ka – 
elektrikář/-ka
pro sektor netkaných 
textilií
Požadujeme:
• SŠ, SŠ s maturitou – elektro,
• znalost PC (hardware, software),

PLC, pohony, regulace  - výhodou,
• vyhláška 50/78 Sb., min. §6,
• schopnost pracovat ve směnném 

provozu (12 hodinové směny),
• 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,

• využívání možnosti odborných
školení a sebevzdělávání.

Nabízíme:
•  pracovní smlouva na dobu neurčitou,•  nadprůměrná mzda a výhodné zaměstnanecké benefity, např. příspěvek do penzijního 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.

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

Každým rokem pořádají malotřídní školy turnaj ve vybíjené. I  letos se takový 
turnaj konal – tentokrát v malebné vesničce Suchý Důl.
Turnaj byl výborně organizován ZŠ Suchý Důl – p. Noskovou a zúčastnilo se ho 
6 družstev. Byli jsme tak svědky velmi napínavých soubojů, ve kterých naše děti 
úspěšně překonaly 4 družstva a umístily se na krásném 2. místě !!!
Za což jim moc děkujeme – byly jste super !!! :-)
  kolektiv ZŠ Náchod – Palvišovská ul.

DĚTEM PRO RADOST
Děti ze Základní školy a Mateřské ško-
ly Josefa Zemana v  Náchodě dostaly 
k  Mezinárodnímu dni dětí krásný 
dárek. Členové Náchodské loutkové 
scény Dětem pro radost jim zahráli 
napínavou pohádku „Začarovaný les“. 
A  navíc si mohly děti v  zákulisí lout-
ky prohlédnout i si s nimi krátce něco 
zahrát. Úspěch loutek u  dětí byl veli-
ký,  některé už možná uprosily rodiče, 
že by si malé loutkové divadlo přály 
k  Vánocům. Touto cestou bychom 
chtěli souboru moc poděkovat. Svým 
vystoupením a svými loutkami přinesli 
radost nejen našim žákům, ale už ji ne-
přetržitě 65 let rozdávají mnoha dalším 
dětem. Přejeme jim mnoho úspěchů 
v jejich další činnosti!

Za kolektiv ZŠ a MŠ J. Zemana
Mgr. Marie Čejchanová

PŘIJME 
STUDENTY, DŮCHODCE 

NA BRIGÁDU

 Nástup možný ihned 
kontakt:

telefon: 775 069 325
e-mail: 

jarmila.krivdova@saviotechnics.com

Saviotechnics s.r.o. 
Červený Kostelec

Lhota za Červeným Kostelcem 261

 na jednoduché strojírenské práce

FOLKOVÉ SOBOTY 
V BABIČČINĚ ÚDOLÍ

Ve  dvoře Rudrova mlýna, 
začátky ve 14.00 hodin
 1. 7. TRDLA – Pardubice

 8. 7. KŘÁP – Bílina
15. 7. ŽALOZPĚV – Níhov

22. 7. JEN TAK TAK 
– Jindřichův Dvůr

„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí…“

 
Chcete část léta věnovat studiu angličtiny?

Potřebujete se připravit na opravnou maturitu z angličtiny?
 

V prostorách jazykové školy GATE Náchod 
nabízíme letní kurzy angličtiny   * skupinové i individuální  

                                          * se zkušeným lektorem
                           * za dobré ceny 

Kontakt: pavel_hrabec@centrum.cz , tel.: 774 374 784

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

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
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

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

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

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

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY
• Mzda až 18.000 Kč hrubého po zapracování
• Benefi ty - 13. plat, stravenky, příspěvky na dopravu, 
   dovolenou
• Jednosměnný provoz, nové pracovní prostředí aj.
• Možnost práce na zkrácený pracovní úvazek, 
   nebo dohodu

• 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

NABÍDKA
Tělocvičná jednota Sokol Česká Skalice 

nabízí k pronájmu  provozovnu restaurace Sokolovna.
Provozovna se nachází v budově českoskalické sokolovny vedle 
vlakového nádraží. Předpokládaný termín vyklizení provozovny 
stávajícím nájemcem je 1. září 2017.  Nabídky zájemců budou 

přijímány do 15.července 2017.
Bližší informace je možné získat na tel.čísle 603 701 893.

Tělocvičná jednota Sokol Česká Skalice, 
Tyršova 555, 552 03 Česká Skalice 

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 30. 06. 2017.

Obecné předpoklady dle § 110 zákona č. 106/2008 Sb., v platném znění
plná svéprávnost,

bezúhonnost, 

zdravotní způsobilost 

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

pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, soci-

álně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo

vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo dok-

torském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociál-

ní pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, 

akreditovaném podle zvláštního právního předpisu

komunikativnost, schopnost jednat s lidmi, vstřícný přístup k občanům

schopnost plánovat, monitorovat

výhodou řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka

znalost práce na PC

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

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na obsazení funkce

terénní sociální pracovník/pracovnice, 
s místem výkonu práce v Náchodě.

Po celoroční píli, pobavme se chvíli
Vystoupení dětí z  náchodských 
mateřinek, základních škol i  umě-
lecké školy, prezentace vodních 
záchranářů i techniky městské poli-
cie, koncert houslistky,   vystoupení 
mažoretek a mnoho dalšího se vešlo 
do  již třetího ročníku akce „Po ce-
loroční píli – pobavme se chvíli“, 
kterou pořádá Spolek rodičů a přá-
tel školy při ZŠ T.G.Masaryka v Ná-
chodě. Hřiště nad areálem „Masa-
ryčky“ bylo za krásného počasí plné 
dětí a rodičů. Spolek se za podpory 
dobrovolníků postaral i  o  občerst-
vení a souběžně  s programem orga-
nizoval drobné sportovní disciplíny 
pro děti i rodiče. Na ploše hřiště jste 

našli i laserovou střelnici z náchod-
ského Déčka, ve které svoje střelec-
ké umění zkusili i  místostarostové 
Miroslav Brát a Ing. Jan Čtvrtečka. 
„Je to velmi pěkná, již tradiční akce. 
Je hodnotná i tím, že si ji celou při-
pravuje a  organizuje Spolek rodičů 
a  přátel školy pod předsednictvím 
člena m A  tradičně této akci pře-
je i počasí, takže je jasné, že i „tam 
nahoře“ našli rodiče a  přátelé školy 
podporu pro tuto akci“, říká s úsmě-
vem místostarosta Brát. Dodej-
me, že „chvíle“  na  hřišti trvala až 
do  večerních hodin, kdy program 
uzavřelo hudební vystoupení RO-
HOŘEZ.

Pocta pro malíře 
Františka Kupku
 Dobruška a Opočno jsou sdružené  
v Mikroregionu Rodný kraj Františka 
Kupky.  Právě tato města – ve  spolu-
práci s Jaroměří - připravily cyklus spo-
lečenských a kulturních akcí s názvem 
Česko-francouzské dny. V rámci nich 
bude například v  prostorách dobruš-
ské radnice otevřena výstava s názvem 
Ženy v životě a díle Františka Kupky. 
Doplňme,  že významný malíř Fran-
tišek Kupka (1871 – 1957) se narodil 
v  Opočně, mládí trávil v  Dobrušce, 
převážnou část svého tvůrčího života 
pak pobýval ve Franci). 

Regionální produkty
 Dva nové produkty získaly  cer-
tifi kaci značky Broumovsko regio-
nální produkt. Jedná se o originální 
povlak na polštáře z broumovské 
společnosti VEBA a.s. a malované 
kraslice paní Hany Váňové. Dodej-
me, že celkem bylo již výše zmíně-
nou značkou certifi kováno 24 regi-
onálních produktů. 

Regionální fi lantrop
 Nadace VIA ocenila Jana Škol-
níka jako nejvýraznějšího regio-
nálního fi lantropa. Dodejme, že se 
jménem Jana Školníka je spojena 
řada originálních projektů podpo-
rujících  rozvoj Broumovska, ať už 
tyto projekty vycházejí ze společ-
nosti Hobra  - Školník, s.r.o. nebo 
Agentury pro rozvoj Broumovska.  

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

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

LEVNĚJŠÍ 
LEVNĚJŠÍ 

NEŽ NA 
NEŽ NA 

INTERNETU
INTERNETU

MULTIFUNKČNÍ 

MULTIFUNKČNÍ 

vysavač VAX 
vysavač VAX 

jen za  4990,-Kč

jen za  4990,-Kč 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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SQUASH CENTRUM 
NÁCHOD
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 
30% SLEVA NA HRU

Hotel ElkoH t l ElkHotel Elko v Náchodě

SÝROVÝ VÍKEND
30. 6. - 1. 7. 2017

OVOCNÉ LIMONÁDY, poháry
nová svěží SUDOVÁ VÍNA

pp

Rezervace na tel.: 608 824 331
více na www.hotelelko.cz

nebo www.facebook.com/hotelelko.cz 

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

LÉKÁRNA U ITÁLIE, S.R.O.
Kamenice 131, Náchod 54701

Pa – Pá 7:30 – 17:00, So 8:00 – 11:30
+420 491 423 999, +420 777 155 985

info@lekarnauitalie.cz, www.facebook.com/LekarnaUItalieNachod 

E-shop: www.ivonakosmetika.cz, obchod@ivonakosmetika.cz 
Facebook: www.facebook.com/ivonakosmetika

*Nabídka platí do vyčerpání zásob dárků. Více informací získáte u personálu lekárny.

NAVÍC DÁREK K NÁKUPU*

15 ml parfém Prodigieux®

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981
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NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

HLEDÁME NOVÉ TVÁŘE 
DO RUBRIKY DÍVKA ECHA
Je-li Vám více než 15 let, zašlete svou fotografii 
(v rozlišení min. 300 dpi, s uvedením autora) 
na mailovou adresu: echo@novinyecho.cz 

Staňte se novou tváří naší pravidelné rubriky.

TENNIS CLUB 
Nové Město nad Metují

pořádá 

MEMORIÁL 
J.GRIMA a I.RYDLA

Sobota 15. 7. 2017
Věkové kategorie: 1. ženy 

– dvojice nad 70 let, 4.muži 
– dvojice nad 120 let

Startovné za dvojici: 340,-Kč 
(v ceně je guláš)

Přihlášky do 12. 7. 2017  
- Jozef Uhrin. Tel. 777 152 700, 

mail: tcnmnm@tcnm.cz
Prezentace do 9.00 hodin

Vítězné dvojice obdrží 
putovní pohár

   

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

* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 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: 259.000,-Kč

Dvougenerační dům, Náchod „Branka“

Větší RD se dvěma 
byty 2+1 a pozemkem 
1.587 m2 v klidné 
části, pěkný výhled, 
ovocné i okrasné 
stromy, celý podskle-
pen, PENB: G.
180713 cena: 2.990.000,-Kč

Rodinný dům, Náchod-M. Poříčí

RD s bytem 3+1 
po rekonstrukci, nová 
koupelna s WC, gar-
sonka v rekonstrukci, 
pozemek 940 m2 
u lesa, samostatná 
garáž, PENB: G.
180717 cena: 1.950.000,- Kč

Řadový RD, N. Město n/Met.-Krčín

Dům 2+1 s poz. 266 
m2, nová krytina, 
komíny, plast. okna,  
půda k vestavbě, 
z části podskle-
pen,  menší garáž, 
PENB: G. 
180718 cena: 1.900.000,-Kč

Pronájem obch. prostor, N. Město n/Met.

Prostory s výlohou 
v centru (55 m2) 
u autobus.  nádra-
ží, 2 vstupy, prodej-
na (kancelář) 41,5 
m2 + sklad  a soc. 
zázemí, PENB: G.
180687 cena: dohodou

Poslední nové domy, Lipí u Náchoda

Nízkopodlažní RD 
na slunném místě, 
užitná plocha 123 
m2, disp. 5+kk, plně 
zasíťovaný pozemek 
801 m2,  park. stání.., 
PENB tř.B.
180416 cena: 2.600.000,-Kč

>

DIXI - asi 2letá fenečka, o  kterou se 
majitelé nestarali. Měla zlomenou 
nohu tak, že kost trčela ven, ale ma-
jitelé se na  ošetření vykašlali a  než se 
Dixi díky hodným lidem dostala k nám 
do  útulku, už byla nutná amputace 
zadní nohy. Ačkoliv přišla Dixi o nohu, 
neztratila elán a energii, je hodná, maz-
livá a vděčná za pohlazení.

LUKY - asi 2letý pejsek, který opět ni-
komu nechybí. Je hodný, hravý, veselý 
a přátelský. 

Hledají domov

Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková 721 543 498

Hotel Rajská Zahrada, Nové Město nad Metují, Komenského 70, 
Tel. recepce: +420 773 777 773, restaurace: +420 778 424 450, 
E-mail: recepce@hotelrajskazahrada.cz

Pretis s.r.o. Nové Město nad Metují, tel.: 491 474 533, e-mail: pretis@pretis.cz

SHOW ROOM
NOVÉ MĚSTO N. METUJÍ

K SHLÉDNUTÍ VICE JAK 300 MODELŮ

PO – PÁ 8.00--16.00 HOD. 
PO TELEFONICKÉ DOHODĚ, TEL. 4991 474 533

Abychom se Vám mohli pllně věnovat, 
vyhraďte si na nás čas 30 až 6ž 60 m0 minut.

PŘI ZAKOUUPENÍ PRSTENŮ NEBO ZBOŽÍ Z NNAŠÍ KOLEKCE

NAD 6.0000,- KČ OD NÁS JAKO PODĚKOVÁNNVV Í ZA NÁKUP

OBDRŽÍTE DÁRKOVÝ POUKAZ NA ZÁŽITKOOVÉ

A RELAXAČČNÍ MASÁŽE NEBO KOUPELE PROO DVĚ OSOBY

VE WELLNNESS HOTELU RAJRR SKÁ ZAHRADA..

PŘI ZAKOUUPENÍ ZBOŽÍ NAD 14.000,- KČ OOD NÁS OBDR-
ŽÍTE POUKKAZ NA UBYTOVÁNVV Í NA 1 NOC PRO DVĚ OSOBY

VE 4**** HOTELUU RRAJAJRRR SSKKÁÁ ZAHZAHRRADAADA VV N.M.//MMETUJTUJÍÍ.

UXURGOOLD.CZLUU
Český výrobce snubních prstenů

www.luxurgold.cz  |  www.hotelrajskazahrada.cz

Cena Ladislava Čerycha 
 V České Skalici se udělovala 
(již po dvanácté) Cena Ladislava 
Čerycha (za přínos k obnově Vily 
Čerych a přilehlé zahrady). Cenu 
získala dobrovolnice Irenka Von-
dráková. Gratulujeme!
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