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VŠE PRO VÁŠ MOTOCYKL

Na Hamrech 872, Náchod

Je jedno, jestli doma máte skútra,

+420 491 520 093

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

Gate
LADA PETRÁNKOVÁ

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

Ve školním roce 2017/2018 zahajujeme již poosmadvacáté

KURZY
němčiny (1. až 4. ročník) 

+ konverzační kurz
Tel.: 603 440 969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

angličtiny (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurz s rodilým mluvčím

Tel.: 774 374 784, E-mail: pavel_hrabec@centrum.cz

ruštiny pro začátečníky a mírně pokročilé
Tel.: 732 639 129, E-mail: mir.nemcova42@seznam.cz 

Kurzovné za pololetí: 1.790,- Kč
Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

 

HLEDÁTE STABILNÍ PRÁCI V DOBRÉM KOLEKTIVU? 
ZAJÍMÁ VÁS PRÁCE S LIDMI?  

Sociální zařízení Farní charity Náchod přijmou 
pracovníky na pozice: 

 

PRACOVNICE / PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE 

 

Požadavky: od SOU až po odborné VŠ vzdělání dle dané pracovní  
pozice a typu dosaženého vzdělání (výhodou je odbornost  
v sociální oblasti nebo zájem o další vzdělávání). 
 

Předpoklady: bezúhonnost, zodpovědnost, komunikativnost,  
časová flexibilita, spolehlivost, schopnost týmové i samostatné  
práce, základní obsluha počítače.  
 

Nabízíme: dobré pracovní podmínky a zajímavé povolání, práce  
na plný i zkrácený pracovní úvazek v nepřetržitém provozu, příspěvek 
na stravné, 5 dní dovolené navíc možnost dalšího vzdělávání. 
 
 
 

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na uvedený  
E-mail nebo nás kontaktujte telefonicky do 13. 10. 2017. 
Farní charita Náchod, Mlýnská 189, Náchod 
Email: charita.nachod@mybox.cz  
Tel.: 776 339 339 
www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz

PRACOVNICE / PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE 

 

Požadavky: od SOU až po odborné VŠ vzdělání dle dané pracovní 
pozice a typu dosaženého vzdělání (výhodou je odbornost v sociální 
oblasti nebo zájem o další vzdělávání). 
Předpoklady: bezúhonnost, zodpovědnost, komunikativnost,  
časová flexibilita, spolehlivost, schopnost týmové i samostatné práce, 
základní obsluha počítače.  
Nabízíme: dobré pracovní podmínky a zajímavé povolání, práce  
na plný i zkrácený pracovní úvazek v nepřetržitém provozu, příspěvek 
na stravné, 5 dní dovolené navíc možnost dalšího vzdělávání. 

DIVADLO
J. K. TYLA ČERVENÝ KOSTELEC

ILUZIONISTÉ
Sobota 30. září 2017 od 19.00 hodin

Hořká komedie se Stanislavem Zindulkou v hlavní roli.
Vstupné: 350 Kč / 330 Kč / 310 Kč

MUŽI V OFFSIDU
Čtvrtek 5. října 2017 od 19.00 hodin

Hudební komedie pod taktovkou Ondřeje Havelky.
Vstupné: 420 Kč / 390 Kč / 360 Kč

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Neděle 8. října 2017 od 15.00 hodin

Pohádka s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou.
Vstupné: 80 Kč / 50 Kč

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Sobota 14. října 2017 od 19.00 hodin

Známý román v kabaretní podobě s živou kapelou.
Vstupné: 370 Kč / 350 Kč / 330 Kč

BOSÉ NOHY V PARKU
Sobota 21. října 2017 od 19.00 hodin
Neděle 29. října 2017 od 17.00 hodin

Komedii N. Simona hraje domácí soubor NA TAHU.
Vstupné: 120 Kč / 110 Kč / 100 Kč

SAMA
Úterý 10. října od 19.30 hod. – kino Luník Č. Kostelec
Poslední film s fenomenální herečkou Lubou Skořepovou.

Součástí programu je beseda s tvůrci filmu.
Vstupné: 100 Kč

Předprodej vstupenek v IC Červený Kostelec
(tel.: 498 100 657), IC Česká Skalice (tel: 491 453 870),

IC Náchod (tel.: 491 426 060), IC Hronov
(tel.: 491 483 646), IC Úpice (tel.: 604 863 693),

IC Police nad Metují (tel.: 491 421 501)
a online na www.mksck.cz.

Kurz kresby
 Městys Velké Poříčí  pořádá Kurz 
kresby (v 6 lekcích). První lekce star-
tuje 3.října v  Sále Obecního domu 
ve  Velkém Poříčí. Lektorkou kurzu 
je MgA.  Václava Henclová, mimo 
jiné provozovatelka náchodské sou-
kromé Galerie U Mistra s palmou.

Bezděkovský 
kostelíčku
 Muzeum Broumovska ve  spolu-
práci s  Petrem Bergmannem při-
pravilo výstavu Bezděkovský kos-
telíčku, která je věnována životu 
a umělecké tvorbě benediktinského 
kněze Sigismunda Ludvíka Boušky. 
V  letošním roce uplynulo 130 let 
od jeho narození (1867 – 1942). Vý-
stava je otevřena do 8. října ve vý-
stavní síni muzea v Broumově. 

Wales očima 
Petra Voldána
 Již třetí cestovatelská beseda s pu-
blicistou, rozhlasovým a  televizním 
zpravodajem Petrem Voldánem pro-
běhne 18. října od 18 hodin v Čes-
ké Skalici. Beseda bude doplněna 
i promítáním. Místem jejího konání 
je českoskalická městská knihovna. 
Tématem besedy je Wales – země 
na území Spojeného království Vel-
ké Británie a Severního Irska.    

Beseda o Arménii 
 V  Jaroměři (tamní měst-
ské knihovně) proběhne 4. října 
od  17.30 hodin cestopisná beseda 
s názvem Arménie, země hor, kláš-
terů a  vína. Protagonistou besedy 
bude poslanec Robin Böhnisch, kte-
rý zde rovněž představí svojí novou 
výpravnou publikaci věnovanou 
právě Arménii. Součástí  besedy je 
i pozvání na číši pravého arménské-
ho vína. 

 

• MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
• STROJNÍ ZÁMEČNÍK
• SVÁŘEČ KOVŮ
• OBRÁBĚČ KOVŮ
• LAKÝRNÍK
• LOGISTIK
• OBSLUHA OHRAŇOVACÍHO 

LISU*

Ammann je předním dodavatelem stavebních strojů, systémů a služeb 
s klíčovými kompetencemi v oblasti asfaltu a silničního stavitelství na celém 
světě. Společnost vyvíjí a vyrábí stroje a zařízení pro zpracování asfaltu,  
betonu a kamene /zeminy a rovněž i pro další aplikace v oblasti zhutnění půdy.

Ammann Czech Republic a. s. | Náchodská 145
549 01 Nové Město nad Metují | tel. 491 476 111 
www.ammann-group.com

Pro posílení našeho týmu hledáme vhodné kandidáty/kandidátky na pozice:

*Pozice OBSLUHY OHRAŇOVACÍHO LISU je podpořena náborovým příspěvkem 
Kč 20.000,- splatným po uplynutí zkušební doby 3 měsíců.

Pokud vás naše nabídka zaujala, volejte 491 476 265, nebo nám zašlete 
svůj životopis na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adresu  
job.acz@ammann-group.com

ZA DOBŘE ODVEDENOU 
PRÁCI VÁM NABÍZÍME:
• zázemí silné mezinárodní společnosti
• příjemné pracovní prostředí
• dobré finanční ohodnocení
• benefity společnosti
• týden dovolené nad rámec zákona
• penzijní připojištění
• příspěvek na dojíždění
• kafetérii
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

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

Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč
Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén .....................5 900 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ...................................3 190 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Met., 2 bytové jednotky, zahrada, garáž .......................3 350 000,- Kč
Rodinný dům s vlastní studnou, zahradou, garážové stání v Sopotnici ..............................1 390 000,- Kč

Cena: 2 280 000,- Kč

Hubneme zdravě 
aneb potraviny, které zrychlí 
váš metabolismus

OVESNÉ VLOČKY
 Ovesné vločky se hodí na snídani, dopolední svačinku i k obědu. V odpoled-
ních hodinách už je na jídelníček spíše nezařazujeme, jsou totiž bohaté na sacha-
ridy. Obsahují celou řadu vitaminů, minerálů, kyselinu pantotenovou a listovou 
i důležité omega-3 mastné kyseliny. 
 V ovesných vločkách se nachází vysoký obsah rozpustné i nerozpustné vlákni-
ny. To z nich dělá jídlo, které dokáže zasytit na dlouhou dobu. Vláknina a kom-
plexní sacharidy totiž působí jako stabilizátor glukózy, prospívá trávicímu traktu, 
bojuje proti zácpě a účastní se na vyživování organismu. Správně připravené vloč-
ky nám tak udělají i další službu - nebudeme mít dopoledne takovou velkou chuť 
na pamlsky. Tělu dále dodávají pocit sytosti a podporují správnou funkci střev.
 Vločky jsou prostě skvělé jako nastartování metabolismu hned po probuzení 
a můžeme z nich získat opravdovou „energii na celé dopoledne“. Proč tedy je dob-
ré jíst ovesné vločky? Pomáhají snižovat krevní tlak i hladinu nepříznivého chole-
sterolu v krvi. Příznivě působí nejen na nervy, ale i na srdce a pružnost cév. Díky 
vysokému obsahu lehce rozpustné vlákniny stabilizují hladinu krevního cukru 
a blahodárně působí na střevní trakt. Pro diabetiky jsou vločky přínosné i tím, že 
zásobují tělo energií, aniž by přitom spotřebovávaly příliš mnoho inzulínu. Takže 
ovesným vločkám dáváme palec nahoru 

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

Judisté budou padat „jako do peřinky“
 Náš titulek je samozřejmě 
nadsázkou, protože žádný pád 
asi není úplně příjemný. Pokud 
se však pád zastaví o  kvalitní 
sportovní žíněnku, kterou mají 
nyní k dispozici náchodští judis-
té na tamní Základní škole T. G. 
Masaryka, lze mluvit o  tréninku 
bojového umění s  maximálním 
ohledem na  bezpečnost cvičí-
cích. Uvedení nového „tatami“ 
do  života provázela malá oslava, 
na  které nechyběli judisté a  ju-
distky více generací, a  zástupci 
města Náchoda a  Královéhra-
deckého kraje v  roli podporova-
telů tohoto sportovního odvětví 
v okresní metropoli.  
  Foto echo

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

 www.beraneknachod.cz

Čtvrtek 5. října v 18.00 hodin
 Blues bar Hotelu U Beránka

BESEDA NA TÉMA 
„KDYŽ ŽIVLY UDEŘILY“
Náš kraj byl od pravěku sužován 

různými pohromami, a to nejenom 
přírodními 

Vstupné: Kč 30,-

Pondělí 9. října v 9.00 hodin
Divadlo Evy Hruškové 

a Jana Přeučila  
POVĚSTI ČESKÉ

Muzikálové zpracování českých 
pověstí z dílny renomovaných 

autorů - Z. Bartáka a J. Chalupy
Hrají: Eva Hrušková a Jan Přeučil

Vstupné: Kč 50,-

Čtvrtek 12. října  v 9.00 hodin
Nezávislá divadelní scéna 

SemTamFór Slavičín

STARÉ ŘECKÉ BÁJE 
A POVĚSTI 

Hudební didaktická inscenace, 
inspirovaná stejnojmennou 

knihou E. Petišky 
Vstupné: Kč 50,-

  
Neděle 15. října  v 15.00 hodin

CziDivadlo Praha uvádí pohádku
O KŘIŠŤÁLOVÉM 

SRDCI
Pohádka nás učí, že každý lásky-
plný čin má velikou moc, a proto 
bychom se neměli bát jít za svým 

srdcem.  
  Vstupné: Kč 50,-

Pondělí 16. října  v 19.00 hodin-
Koncert ab. cyklu - skupina „K“

SMYČCOVÉ KVARTETO 
KUBELÍK KVARTET

a Robert PACOUREK - klarinet
Jan Marek - 1. housle, 

Dana Truplová - 2. housle, 
Karolína Strašilová - viola, 
Tomáš Strašil - violoncello
Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
• MIC Náchod, 
tel.: 491 426 060

• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. 

Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, 

tel.: 498 100 657 
• RIC Česká Skalice, 

tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz

Vozíčkáři po telefonickém 
nahlášení na tel.: 737 261 645 

vstup zdarma.

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

 čtvrtek  5.10. od 14 hod.  
„TVOROVÉ DÁVNÝCH VĚKŮ STÁLE MEZI NÁMI“
- pravda o dinosaurech, II. část dokumentárního  fi lmu

 čtvrtek 12.10. od 14 hod.
„ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA“ - přijďte si poslechnout pro nás 
všechny prospěšnou přednášku, kterou připravil  MUDr. Hanka

 čtvrtek 19.10. od 14 hod. 
„JAK SE ŽIJE NA BAHAMÁCH“, fi lm ze své cesty nám promítne 
a bude vyprávět o svých zážitcích Mgr. Najmanová

 čtvrtek 26.10. od 14 hod.  
„POZORUHODNOSTI SLOVÁCKA A VALAŠSKA“, krásy naší 
vlasti uvidíte ve fi lmu, který připravil a promítne nám p.  Z. Nývlt.

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

Senior klub v Náchodě 
„HARMONIE 2“ ŘÍJEN 2017

ZEMANOVA ŠKOLA SE ROZRŮSTÁ 
a NABÍZÍ NOVÉ VZDĚLÁVACÍ OBORY
 V rámci optimalizace škol Králo-
véhradeckého kraje došlo ke  slou-
čení ZŠ, Jaroměř, Komenského 
392 s  PrŠ, ZŠ a  MŠ J. Zemana 
v  Náchodě. Právním nástupcem 
se stala Praktická škola, Základní 
škola a Mateřská škola Josefa Ze-
mana v Náchodě.
 Od  1. 9. 2017 se na  naší škole 
otevřel nový vzdělávací obor Prak-
tická škola jednoletá. Je určen pro 
žáky s  těžkým stupněm mentální-
ho postižení, souběžným postiže-
ním více vadami a autismem, kteří 
ukončili základní vzdělávání v  zá-
kladní škole speciální podle vzdělá-
vacího programu určeného pro tuto 
skupinu žáků. Praktická škola jed-
noletá je zaměřena na rozvoj komu-
nikačních dovedností a  dosažení 
nejvyšší možné míry samostatnosti 
a nezávislosti na péči druhých osob. 
Poskytuje přípravu na  osvojení 

manuálních dovedností a  jedno-
duchých činností využitelných 
v  oblastech praktického života, 
které absolventům usnadní integra-
ci do  společnosti. Dalším novým 
vzdělávacím oborem je Praktická 
škola dvouletá pro žáky se střed-
ně těžkým mentálním postižením, 
případně lehkým mentálním posti-
žením v  kombinaci s  dalším zdra-
votním postižením, které jim zne-
možňuje vzdělávání na  jiném typu 
střední školy. Vzdělávací proces je 
zaměřen na získání základních pra-
covních dovedností, návyků a pra-
covních postupů potřebných v kaž-
dodenním i v budoucím pracovním 
životě. 
Všem našim žákům a  studentům 
přejeme dobrý start v novém škol-
ním roce 2017/2018!
 Vedení školy
  PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě

Soutěž plastových 
a papírových modelů
 Muzeum papírových modelů Poli-
ce nad Metují, Modelářský klub Čes-
ká Metuje ve  spolupráci s  Městem 
Police nad Metují  pořádá modelář-
skou mezinárodní soutěž MODEL 
CUP POLICE NAD METUJÍ 2017 
v  sobotu 14.října s  herečkou a  pat-
ronkou Muzea papírových modelů 
Marií Doležalovou. Sál Pellyho domů 
od 10 do 15 hodin výstava soutěžních 
modelů, prodej modelů a  modelář-
ských potřeb, ukázka RC modelů, 
občerstvení. Ve  14 hodin proběhne 
křest publikace k výročí 5 let Muzea 
papírových modelů a  vyhlášení vý-
sledků speciálních kategoriích.

Srdečně zveme na  VARHANNÍ 
KONCERT, který se koná v kos-
tele ve  Stroužném v  sobotu 
14.října 2017 ve 14.00 hodin. 
Vystoupí Tomáš Weissar – varhany, 
Ondřej Čuhanič – trubka a  hosté. 
Součástí programu bude stručné se-
známení s historií vsi, evangelického 
kostela a možnost prohlédnout si var-
hany. Vstupné dobrovolné. Zájemci 
mohou využít bezplatnou dopravu 
do Stroužného. Odjezd ve 13.30 hod. 
od sanatoria „Polonia“, návrat v 16.15 
hod. Poukázka na bezplatnou dopra-
vu je k  vyzvednutí v  Informačním 
centru pro turisty v  Kudowa Zdrój, 
ulica Zdrojowa 44. Počet míst je 
omezen. Hlavním organizátorem je 
Vlastivědné sdružení Pumpa z  Malé 
Čermné, spolu se Skanzenem Pstraž-
na a  Kudowským centrem kultury 
a sportu.

Nová kniha 
Mgr. Richarda Švandy
 Památník národního útlaku a od-
boje v Panenských Břežanech vydal 
knihu Mgr. Richarda Švandy „Major 
Jaroslav Purkyt“ Odvaha až za hrob. 
Množstvím historických fotografi í 
vybavená publikace odkrývá ži-
votní příběh příslušníka českoslo-
venských legií v  Rusku a  později 
důstojníka Československé armády, 
který byl za svoji odbojovou činnost 
popraven Němci v roce 1943. Kniha 
má přímý vztah i  k  našemu regio-
nu, protože major Purkyt pobýval 
v  rámci své služby také v  Novém 
Městě nad Metují,  Jaroměři a  Ná-
chodě.  (foto: obálka knihy)  

Zahraniční 
delegace
   Město Rtyně v Podkrkonoší hostilo 
návštěvu z partnerského německého 
města Elstra. Delegaci vedl starosta 
Elstry pan Frank Walchholz. Na  té-
matu jednání bylo i  porovnání čin-
nosti místních samospráv v  Česku 
a  Německu ve  sféře zajištění sociál-
ních služeb, fungování školství, vy-
tváření veřejných rozpočtů apod. 

Poničené lesy
   Město Úpice vydalo varování při 
vstupu do okolních městských, sou-
kromých či státních lesů. Nedávná 
vichřice zde napáchala velké škody 
a  hrozí pád větví i  celých stromů. 
Odstraňování následků kalamity si 
vyžádá měsíce. Mezi postižené les-
ní porosty patří například  lokality 
Krákorka, Rtyňka a další. 
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V sobotu 16. září 2017 se konal jubilejní 40.ročník pochodu 10 hospod 
Novoměstskem. A  jak to celé dopadlo? S  odpovědí byli velice vstříc-
ní pořadatelé: „I přes nepřízeň počasí se sešlo na 162 pěšců, v cíli byla 
rockotéka a  koncert psychedelic-rock kapela Smutný Karel, který byl 
však z důvodu poruchy obou aut, jedno u Poděbrad a druhé u hospody 
ve Vrchovinách, posunut na 23.hodinu. Až se konečně povedlo zbytek 
kapely a aparatury přivést. Drtivá většina lidí to brala v pohodě a s nad-
hledem, ale jak to bývá - našlo se pár slabších jedinců, kteří si s naší 
smůlou nedokázali sami poradit a prudili... Nakonec vše dopadlo dobře 
- SK hrál s velkým nasazením, což byla skvělá kompenzace za zdržení. 
Vidět „šedovlasou mládež“ jak se pohupuje při muzice SK bylo opravdu 
nádherné.“  LaŠ

Během večera vystoupí například Standa Hložek, Michaela Germotová, 
Hanka Křížková, Kartin Chodúr, Anička Slováčková, Marián Vojtko, Ji-
tka Asterová, Míša Nosková, Bořek Slezáček a další. V porotě zasednou 
osobnosti kulturní, zdravotní a politické sféry. Slavnostní večer bude mo-
derovat Mirek Šimůnek a Eva Perkausová. Výtěžek z akce bude věnován 
Nadaci Naše dítě, Nadačnímu fondu Šárky Birke a Farní Charitě ČR.

PNEUSERVIS 
v České Skalici

PŘIJME na výpomoc 
BRIGÁDNÍKA 

(na cca dva měsíce)
dobrý výdělek!

volejte: 732 918 500

PŘIJMEME 
do hodinářské výroby 

v Novém Městě nad Metují 

ZAMĚSTNANCE 
do jednosměnného provozu 

na hlavní pracovní poměr.

Hrubá mzda 20.000,-Kč. 
Nástup nejlépe od 2. 10. 2017. 
Životopisy zasílejte na adresu 

timehouse@timehouse.cz.
Kontakt: 724 255 405

Sklizeň na „Zahrádce skřítka Pramínka“
 S  blížícím se koncem léta se děti 
z  mateřské školy v  Bělovsi pustily 
do  sklizně plodin, jejichž růst a  do-
zrávání pozorovaly od  jara. S  velkým 
zájmem dětí se setkalo vykopávání 
brambor. Zdánlivě nezajímavá hlína se 
seschlými natěmi se stala po několika 
kopnutích motyčkami místem objevo-

vání velkého pokladu. Sklizené bram-
bory různých tvarů a  velikostí nám 
poslouží k dalším činnostem v našich 
centrech aktivit v jednotlivých třídách. 
Těšíme se, že ještě letos s dětmi zaseje-
me na naši zahrádku ozimou pšenici.

Kolektiv dětí a učitelek 
z MŠ Vítkova v Náchodě

Památce T. G. Masaryka
Jedna z  velkých základních škol 
v Náchodě nese jméno T. G. Masa-
ryka. Dne 14. září uplynulo 80 let 
od  úmrtí  tohoto politika, fi lozofa 
i pedagoga, který se zásadní měrou 
zasloužil o  vznik Československa 
v roce 1918. „Masaryk říkal, že státy 
se udržují těmi idejemi, na  kterých 
vznikly. Můžeme tento Masarykův 
citát vztáhnout i  na  oblast našeho 
školství   a usilovat o to, aby v našich 
školách byla vždy přítomna pocti-
vost, pracovitost, demokratické ideje, 
tolerance k názorům druhých – hod-
noty, které můžeme právem spojovat 
s epochou, do které se T. G. Masaryk 
tak významně zapsal“, říká mís-
tostarosta Náchoda Miroslav Brát. 
Snímek ze vzpomínkového aktu: 
položení kytice u vchodu do Zá-
kladní školy T. G. Masaryka, (zleva) 

Mgr.  Helena Kudelová – zástupce 
ředitelky školy, Mgr.  Radka Lok-
vencová – ředitelka školy, Miroslav  
Brát – místostarosta Náchoda, Petr 
Jirásek - zastupitel

Kulatý stůl na téma zastoupení žen 
v zastupitelstvech obcí a krajů
 Studijní a  vědecká knihovna 
v Hradci Králové hostila kulatý stůl, 
jenž měl za  cíl přispět do  diskuze 
na  téma zastoupení žen ve  veřej-
ném životě. V  nejvyšších orgánech 
obcí a  krajů totiž v  průměru zase-
dá pouze čtvrtina žen, zbytek tvoří 
muži. Nejinak tomu je i v Králové-
hradeckém kraji. „Smyslem debaty 
bylo nejen odhalit možné příčiny 
současného stavu, ale hlavně formu-
lovat konkrétní výstupy, jak ženám 
vstup do  politického života usnad-
nit. Přínosné bylo, že mezi třiceti 

diskutujícími byly i představitelky obcí 
různých velikostí. Od  starostky obce 
Trotina přes místostarostku Dvora 
Králové nad Labem až po náměstky-
ni primátora našeho krajského měs-
ta“ okomentoval událost Mgr. Milan 
Školník z  Katedry politologie FF 
UHK, který kulatým stolem provázel. 
(zleva) místostarostka Dvora Králové 
Mgr.  Alexandra Jiřičková, Mgr.  Mi-
lan Školník, náměstkyně primátora 
Hradce Králové Ing.  Anna Maclová 
a  starostka Trotiny Mgr.  Jana Saifr-
tová

Přijetí německých studentů na náchodské radnici
Místostarosta Miroslav Brát přivítal 
v  prostorách obřadní síně náchod-
ské radnice  studenty   z německého 
Oesede, kde se nachází partnerská 
škola Jiráskova gymnázia v  Nácho-
dě. Němečtí studenti si v  rámci své 

návštěvy například  prohlédnou  ná-
chodský zámek, absolvují celoden-
ní výlety do  Krkonoš, do  Prahy 
a do Police nad Metují do Muzea pa-
pírových modelů a na Ostaš. V Hro-
nově navštíví Dům dětí a  mládeže 

Domino. Kromě toho se zúčastní 
několika hodin výuky se svými čes-
kými partnery a  je pro ně ve  škole 
připraven workshop stavby robotů. 
„Je to vždy příjemné setkat se s mla-
dými lidmi, kteří k nám přijíždějí, aby 
poznali i  reálie a zajímavosti našeho 
regionu. V tomto směru je pro ně Ná-
chod a  jeho okolí pomyslnou vstupní 
branou do celé České  republiky. Pev-
ně věřím, že my Náchoďané, Poličané 
či  Hronované budeme dobrou vizit-
kou celé naší zemi, a že se neztratíme 
v  konkurenci s  pražskou metropolí,“ 
komentuje s  úsměvem setkání mís-
tostarosta Brát.

Přednáška 
na téma „Réunion“
Klub Niron (Krámská 29, Náchod, 
I. patro) uvádí v rámci pořadu Moje 
téma přednášku ekologa, architekta 
a  cestovatele RNDr.Františka Bár-
ty s  názvem Splněný sen... Réuni-
on. Dozvíte se mnoho zajímavého 
o exotickém ostrově, který však pa-
tří k Evropské unii. Přednáška pro-
běhne 3. října od 18 hodin.  Z důvo-
du omezené kapacity pro rezervaci 
míst volejte 773  220  773. Vstupné 
na přednášku je dobrovolné.

Úžasný úspěch 
Patrika Kligla
V  sobotu 16. září se konal závod 
na  100 m s  překážkami v  Pardubi-
cích. Byl to poslední závod Českého 
poháru v  požárním sportu. V  zá-
kladním kole skončil Patrik Kligl 
(SDH Náchod-Běloves) na  druhém 
místě a postoupil do semifi nále a ná-
sledně i do fi nále, které vyhrál. V cel-
kovém hodnocení Českého poháru 
se tak umístil na  skvělém 3. místě. 
O jeho absolutním umístění v rám-
ci seriálu Východočeských stovek se 
dozvíme koncem měsíce září. Drží-
me mu palce!  Richard Švanda, 

kronikář SDH Běloves
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MV č.34/2016 Sb. 

Leoš Heger
Aleš Cabicar

Zadavatel: TOP 09

Zpracovatel: AD 13 Group, a.s.

Přijďte k volbám 20. a 21. října 2017

s podporou  

Liberálně ekologické strany

Klubu angažovaných nestraníků

 a Koruny České

HHHyyyyuuuuunnnnnnndddddddaaaaaaaaaiiiiiii iiiiii1111111100000000000,,,,, iiiiii222222222000000 aaa  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, velkáá bezbezbezpečnpečnost,ost,to velvelká vká vvýbavýbavýýbavýbava. Ta. Ta. Ta. To všo všo všvšechnechnechnechnech o váo váo váám nam nam nam nam n bízíbízíízíbízí 
velká trojkajkaojkojkakaojkaojkak proproproproproproprostorstorstorstorstorstortoro nýchnýchnýchnýchnýchnýchnýchnýc , be, be, be, be, be, be, beb zpečzpečzpečzpečzpečzpečzpečp nýchnýchnýchnýchnýchnýchných i si si si si sssskvělkvělkvělkvělkvělkvělkvělvě e vye vye vye vye vyvye vybavebavebavebavebavebavenýchnýchnýchnýchnýchnýchchh rodrodrodrodrodrodrodinnýinnýinnýinnýinnýnnných vch vch vch vch vch vozůozůozůozůozů
HyunHyunHyunHyunHyunHyunHyunHyundaidaidaidaidaidaidaidai i10,i10i10,i10,i10,i10i10i10, i20i2020i2020i20i2020 a ia ia ia ia iaaa x20.x20x20.x20x20.x2x20x20. 

Za ceny již od 199 990 Kč.

Další zvýhodnění navíc při financování 
u autorizovaného partnera Hyundai.

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

STROJNÍ ZÁMEČNÍK

MECHANIK CHLADICÍCH 
ZAŘÍZENÍ - CHLAĎAŘ

PZP HEATING a.s. – tepelná čerpadlapppp pp
Přední výrobce tepelných čerpadel pro ekologické a ener-Přední výrobce tepelných čerpadel pro ekologické a ener-
geticky úsporné vytápění hledá pracovníky těchto profesí: geticky úsporné vytápění hledá pracovníky těchto profesí: 

Pracovní zařazení: 
Montáž/předmontáž tepelných čerpadel

Nabízíme:
- Stabilní práci v perspektivním oboru působnosti
- Zázemí ekonomicky silné nadnárodní společnosti
- Důkladné proškolení hned při nástupu do zaměstnání
- Motivační fi nanční ohodnocení
- Příjemné pracovní prostředí
- Možnost dalšího profesního růstu
- Jednosměnný, čistý provoz

Kontakt:
E-mail:   krycnerova.lenka@pzpheating.cz
Tel.:         +420 494 629 727
Tel./fax:  +420 494 664 203

PZP HEATING a.s.
Dobré 149,

517 93 Dobré u Dobrušky

ELEKTROMECHANIK

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici
SKLADNÍK

Požadujeme:
 práce v třísměnném provozu
 samostatnost   zodpovědnost

 praxe na obdobné pozici výhodou
 nástup možný od 1. 11. 2017

Nabízíme:
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru 

na dobu neurčitou
 zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení

 fi remní bonusy

V případě zájmu kontaktujte pan Doležala 
č. tel. 737 212 760 nebo na e-mailu: dolezal@agrocs.cz

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
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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 

Rekonstrukce náchodského nádraží završena 

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Když jsme v  Náchodě v  roce 2014 
slavnostně uváděli do  provozu ná-
kladem 35 milionů rekonstruované 
autobusové nádraží, slíbil jsem ob-
čanům, že je to pouze polovina ces-
ty k  modernímu dopravnímu uzlu 
v  Náchodě. A  o  letošních prázdni-
nách jsme konečně po  třech letech 

dosáhli  úplného cíle. Můžu si tak 
s  ulehčením říci: Splněno!  Důka-
zem je  opravená budova vlakového 
nádraží. Během postupné rekon-
strukce zde  České dráhy a  Správa 
železniční dopravní investovaly 34,5 
milionu korun. Pokud správně po-
čítám, máme na  podzim roku 2017 
k  dispozici moderní vlakové a  au-
tobusové nádraží za  téměř 70 mi-
lionů korun! V  budově vlakového 
nádraží je nyní komfortní zázemí 

pro veřejnost. Cestující mohou 
na  náchodském nádraží využívat 
i  nový jižní vstup, který se nachází 
směrem k  městu. A  poté se mohou 
projít vnitřní pasáží, která prochází 
po celé délce budovy a poskytuje do-
statečné zázemí pro zpříjemnění ces-
tování při čekání na vlak či autobus. 

Budova má nyní nová okna, dveře, 
inženýrské sítě, zateplení, oprave-
na byla střecha, peronní přístřešek 
i zpevněné plochy. Jsem moc rád, že 
vlakové nádraží zároveň citlivě re-
spektuje naši stavbu autobusového 

terminálu z roku 2014. Věřím, že lidé 
ocení komfort uvnitř omlazené bu-
dovy. To už je opravdu jiné nádraží, 
než na  které byli Náchoďáci zvyklí 
v  minulých letech. Proměňujeme 
Náchod v mnoha směrech a celkové 
završení rekonstrukce okresního do-
pravního uzlu je důležitým prvkem 
našich plánů – a pro mě je i  to spl-
něný závazek a  slib, který jsem dal 
veřejnosti v červenci 2014. 

V úctě Váš Jan Birke, 
starosta Náchoda, poslanec PS PČR 

KOMFORT 
PRO CESTUJÍCÍ

AUTOBUS I VLAK

Historická budova vlakového nádraží dostala „nový kabát“. Hlavní změnu však lidé 
pocítí v interiéru budovy, který se kompletně proměnil a respektuje potřeby cestující 
veřejnosti ve 21. století včetně požadavků na sociální zázemí, možnost občerstvení 
či přehledné zajištění dopravních informací. 

Vlakové nádraží a autobusový terminál  v Náchodě se ukončením rekonstrukce spo-
jují v jeden celek, který poskytne cestujícím komfortní a moderní zázemí.

Protecting Your Life
Firma Microtherm CZ, s.r.o. je součástí skupiny Microtherm 
International Cooperation, která je dodavatelem komponentů 
tepelných ochran pro elektrospotřebiče po celém světě.

Výrobní závod Microtherm CZ s.r.o se nachází v malebném městečku Police nad Metují.

Své životopisy zasílejte na adresu: miloslava.klimesova@microtherm.cz

Pro tento závod hledáme kolegy na tyto pozice:

• Operátor Výroby
• Mistr - Seřizovač Výroby
• Plánovač/ka
Více o požadovaných kvalifi kačních požadavcích na www.microtherm.cz ►

práci invalidním a zdravotně
znevýhodněným osobám (OZP, OZZ)
při kompletaci výrobků

� práce v centru Náchoda, jednosměnný provoz PO–PÁ
� nástup IHNED
� tel.: 777 537 770, e-mail: radova@drana.cz

DRANA CATERING s.r.o.
nabízí:

Obchodní referent/-ka
Skladník
Uklízečka (11.00–17.00)
Údržbář (strojů a zařízení)

� práce v centru Náchoda, jednosměnný provoz PO–PÁ
� nástup IHNED, zkušenost výhodou
� zajímavé platové ohodnocení, zázemí rodinné firmy
� tel.: 777 537 770, e-mail: radova@drana.cz

Pro další rozvoj naší společnosti
DRANA s.r.o.
hledáme pracovníky na pozice:

KDO jsme a CO děláme?
Jsme náchodská firma s přátelským pracovním kolektivem. 
Poskytujeme super rychlý internet a digitální kabelovou televizi v Náchodě a okolí.

KOHO hledáme?

 v elektrotech

na e-mail: martin.danielka@i2.cz

Hledáme 
nové kolegy!

IT SPECIALISTA MONTÁŽNÍ TECHNIK

ŘEKNĚTE NE RANÉ SPECIALIZACI A DEJTE 
DĚTEM VŠEOBECNÝ SPORTOVNÍ ZÁKLAD!
KDO JSOU DĚTI NA STARTU? Všechny kluci a holky ve věku 4 až 9 let, které se 
zapojí do celostátního projektu s cílem hýbat se a mít z pohybu radost. 
CO ZNAMENÁ DĚTI NA STARTU? Jedná se o pravidelné všestranné cvičení, ve-
dené odborně vyškolenými trenéry, které má děti zábavnou formou naučit běhat, 
skákat, házet a chytat míč, udělat kotoul a další aktivity.
Cvičení se zaměřuje na  4 oblasti: základy atletiky, základy gymnastiky, míčové 
hry, hry pro rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace.
KDE NAJDETE DĚTI NA  STARTU? Cvičíme každé úterý od  14:00 – 14:45 hod. 
v tělocvičně v Novém Městě nad Metují, Malecí 585 (naproti Pizzerii). Začínáme 
v úterý 3. 10. 2017!
Kontaktujte nás: Stepík Nové Město nad Metují, z.s., Tel. 606 181 148, 
Email: info@fi tnesjana.cz   www.stepik.eu

Za sklepy 
čistější 
 Kam s  ním již nemusí řešit 
novoměstští občané, alespoň co 
se týče kovového odpadu a  vy-
sloužilých elektrospotřebičů. 
Dvakrát ročně ho mohou jen 
vystrčit před svůj dům a  hasiči 
ho pak již sami naloží a odvezou 
do šrotu. S těžkými kusy dokon-
ce pomohou třeba i  ze sklepa, 
dvorku nebo půdy. Tentokrát 
tzv. železnou sobotu naplánovali 
na sobotu 7. října.  PO 
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

* 66 letý vdovec plně zajištěný 
hledá partnerku přiměřeného 
věku pro společný život, nastěho-
vání možné. Tel. 732 213 102

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

* Muž hledá ženu - kamarád-
ku kolem 80 let pro volné chví-
le, k  příjemnému posezení. 
Auto mám. Náchodsko. TEL.: 
603 218 728
* 48 letý svobodný z  Dobruš-
ky by se rád seznámil se ženou 
do  30 let. Dítě není překáž-
kou. Všeobecné záliby. TEL.: 
702 874 494
*Muž, 48 let, rozvedený, neku-
řák, sportovně založený, vše-
stranných zájmů, hledá touto for-
mou ženu k vážnému seznámení. 
Kontakt: jiri.2016@seznam.cz

*Pronajmu garsoniéru s  balko-
nem v  Náchodě. Dům zateplen, 
nová okna. Parkování u  domu. 
Kauce nutná. Volný ihned. Tel.: 
604 532 387
*Prodám nedaleko centra Ná-
choda pěkný dr. Byt 3+1. Nachá-
zí se v 1. podlaží zatepleného pa-
nelového domu s výtahem. V bytě 
jsou plastová okna. K bytu náleží  
sklepní kóje. Parkování před do-
mem. Tel: 608 245 634
*Prodám družstevní byt 1+1 
v  Novém Městě nad Metu-
jí. Malecí nad učilištěm. TEL.: 
777 273 571
*Prodám DB 2+1, včetně ná-
bytku za 800.000 Kč.Velké Poříčí 
-Na Škvárovně. Tlf: 720 136 234, 
E-mail: antaree@seznam.cz
*Pronajmu byt 2+1 100 m2 v RD 
ve  Velkém Poříčí. Nájem 6500,-
Kč + 2000,-Kč energie. Kauce 
8000,-Kč. TEL.: 777 803 359
*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41
*Byt Náchod, prodej vč. zaří-
zení. Byt 1+kk, 31m2, osobní. 
vl., ulice Pražská, u  Slavie, ne 
do ulice, 1.N.P. Cena 659.000 Kč. 
e-mail: avy@seznam.cz
*Prodám družstevní byt 2+1 
v  Náchodě v  nízkoenergetickém 
domě s vlastním parkovacím stá-
ním. Kontakt 730 517 357
*Nabízíme k  prodeji dva druž-
stevní byty 2+kk v  nově zre-
konstruovaném domě v  Ná-
chodě. Byty jsou částečně 
zařízené a  připravené k  oka-
mžitému nastěhování. Člen-
ský vklad je možné rozdělit 
do splátek. Kontakt 730 517 357, 
733 735 709
*Prodám světlý byt 3+1 v  osob-
ním vlastnictví v  Novém Městě 
nad Metují s  garáží. Sklep, bal-
kon, zateplení, plastová okna. 
Za domem zahrada. Výměra bytu 
68 m².Tel. 777 602 884, RK nevo-
lat. Cena:  1 795 000,- Kč
* Hledám pronájem bytu 1+1 
nebo 1+kk v Hronově nebo v Ná-
chodě. TEL.:704 513 420

*Dobrý den, sháním dlouhodo-
bý pronájem bytu v  Náchodě. 
Nejlépe Plhov a  přilehlé okolí.
Jsem pracující muž, nekuřák, ne-
konfl iktní. TEL.: 728 073 103
* Hledám pronájem bytu v Hro-
nově a okolí. Tel. 608 560 593
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v okrese Náchod výhradně 
ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovos-
ti. Kontakt: gorceous1@seznam.cz

*Sháním na Náchodsku ke kou-
pi domek nebo trvale obyva-
telnou chalupu. Menší opravy 
nevadí. Cena do  1,5mil. Děkuji 
za nabídky. Tel: 604 336 337.
*Koupím chalupu k  rekreaci 
(roubenou nebo zděnou) na Ná-
chodsku nebo Broumovsku. 
V  dobrém stavu v  ceně do  2mil.  
Tel. 739 486 403

*Prodám zahradu se zděnou 
chatou v kolonii Broumov - Oto-
vice. Info Tel. 736 603 169
*Prodám rodinný řadový dům 
v  lokalitě Broumov – Spoři-
lov. Cena dle dohody. TEL.: 
732 552 773
*Nabízím k  prodeji bezbarié-
rový dům v  Horní Radechové. 
Zahrada u domu, velká přístupná 
stodola. Tel.: 607 028 248
*Prodám poslední dva staveb-
ní pozemky na  krásném, klid-
ném místě nad Náchodem u lesa. 
Na Klínku. Cena dohodou. Volej-
te 725 888 688.
* Prodám stavební pozemek 
s  protékajícím potokem, mož-
nost zhotovení rybníku, 2500 
m2 na  okraji obce Dolní Rade-
chová. Asfaltová cesta až na  po-
zemek. Cena 990  000,-Kč. TEL.: 
608 66 77 30

* Pronajmu vytápěnou halu - 
sál o velikosti 11 x 18 m, výška 
5m. Sociální zázemí, u  hlavní 
komunikace 3 km od  Nové-
ho Města n. Met. Využití jako 
sklad, výrobní prostory. Tel: 
737 719 496 

*Pronajmu nově postavenou 
halu 300 m2 u  Náchoda. Mani-
pulační technika k dispozici. Tel. 
608 66 77 30 nebo 608 66 77 33
* Pronájem kanceláře v  Nácho-
dě na Kamenici ve 2. patře s vý-
tahem, WC a  kuchyňkou k  dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. 
Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory 
pro provoz kavárny, jiných ob-
chodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, fi tcen-
trum a  jiné služby. Prostory se 
nachází na  Kamenici v  Náchodě 
v  I.patře se samostatným vcho-
dem. Investice do  zařízení a  vy-
bavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám hospodu ve Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr. cena 
1,5 mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK 
NEVOLAT

*Prodám levně zachovalou se-
dací soupravu (není rozkládací)
gauč + 2 křesla. Cena dohodou. 
TEL.: 606 299 945
*Pšenice, ječmen 400 Kč/q pyt-
le výměnou, či 20 Kč, můžu na-
šrotovat za  50 Kč/q. Kocourek, 
Slavětín. Tel 732  381  524 Email: 
vl.kocourek@seznam.cz
*Prodám palivové dřevo v  me-
trech – jasan, olše – 900,-Kč 
za metr. TEL.:776 327 208
*Prodám THUJE SMARAGD 
hrnkované, výška 60 cm, kus 
60 Kč, výhodné k výsadbě ihned, 
nebo i vyšší. Tel. 604 452 789
* Prodám krmnou řepu „Bur-
gíni“. Domácí vykrmené prase 
v půlkách Tel. 777 213 229
* Prodám dámské kolo SOBI 20 
- za  600,-Kč, drtičku větví Alko 
Dynamic H 2200 RS za 1400,-Kč, 
rozvaděč elektroměrový - 3 fázo-
vý, s revizí, za 3500,-Kč, plovoucí 
rostliny na rybníček (cena doho-
dou). Tel. 777 783 343
* Prodám pianino, odvezu, nala-
dím. TEL.: 775 328 366

*Koupím tříkolku Velorex (ha-
drák) 250 - 350 cm3 i v nepojízd-
ném stavu. TEL.: 604 437 128
*Koupím skleněné těžítko 
se Sněžkou a  sněhem.  Tel.: 
777 200 452.
*Koupím mačkač obilí nebo vál-
cový šrotovník možno i poškoze-
ný. Mob: 739 711 628
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy,
staré fotografi e, reklamní fo-
tografi cké materiály. Hodinky 
PRIM a náhradní díly na hodin-
ky PRIM. Platba v hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i  z  ob-
dobí socialismu v  jakémkoli sta-
vu. TEL.:603 549 451
* Koupím starý nábytek i  celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a bankovky, pohlednice a znám-
ky. TEL.:724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné 
i poškozené věci. Hračky zn.I-
TES, KDN aj..vláčky TT, HO, 
MERKUR aj. aj., starožitný 
a chromovaný nábytek, hudeb-
ní nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj. věci, ob-
razy, porcelán, automoto díly, 
atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj.staré ča-
sopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, 
plakáty, aj.papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, 
CD atd. TEL.:777 579 920

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

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 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, ho-
diny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510

* Přijmeme muže, ženy i  se-
niory na rozvoz knih, 80 hod. 
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. 
Tel. 777 803 359

*Hledám kuchařku nebo ku-
chaře pro dětský tábor nebo 
lyžařský kurz. Tel. 732 253 989

* Provádím pravidelný i  jed-
norázový úklid bytů, domků, 
chalup. Dále uklidím po malová-
ní a  rekonstrukci a  stavbě domů 
i bytů, praní koberců a čištění se-
dacích souprav. TEL.: 737 564 496
*Nabízím úklid domácností. 
Pouze v  odpoledních hodinách. 
A pouze Náchod. V  případě 
zájmu mě kontaktujte na  tel. 
775 516 919

*Prodám tříkolový elektroskútr 
Calypso de Luxe. Velmi dob-
rý stav, ještě rok v  záruce. Cena 
17 000,-Kč. Více informací na te-
lefonu: 602  405  168. Beneš, Ná-
chod.
*Koupím malotraktor 4x4 
i  nepojízdný. Nabídněte. Mob: 
739 711 628
*Z  nostalgie potřebuji k  pro-
vozu své Jawy 550 (příp.555) 
Pařízek koupit platný Technic-
ký Průkaz. Příp. celé moto nebo 
vrak s  TP. Platnost TP a  forma-
lity s  přepisem zařídím. Děkuji! 
606 515 966 t.krause@farmet.cz
*Člen klubu historických vozidel 
koupí nebo pomůže ocenit jaký-
koliv starý motocykl či vůz, pří-
padně vraky a jakékoliv zbylé díly 
i drobnosti! TEL.:  606 515 966

AUTO - MOTO

Tel: 776 227 724, 9 let zkušeností
Zainvestujte 

a prodlužte svému vozu životnost...

Ochranné nástřiky podvozků a dutin 
vozidel antikorozními vosky, 

nebo i jinými materiály 
dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu

NABÍZÍM K PRONÁJMU
• komerční prostory 

s výlohou cca 80 m2

• částečně vybavené 
kadeřnictví se soláriem 
a prostorem pro další 
kom. využití cca 150m2

V CENTRU JAROMĚŘE
Tel. 777 77 91 28

RŮZNÉ

Začínající fi rma Working 
International Group s.r.o 

v Náchodě zabývající 
se zaměstnáváním cizinců, 

hledá účetního a právníka 
v mezinárodním právu.

Více informací na tel. 776 409 339

Talk show  
IVO ŠMOLDAS

O VŠEM, OVŠEM ZEJMÉNA O NIČEM
23. října 2017 v 18 h.

Kino v Českém Meziříčí
Rezervace vstupenek
www.jcprodukce.cz
Telefon: 728 007 539
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 11. 2017 r.

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

SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete?  kotvíte?  šroubujete?  vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 20 let v Náchodě

Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 
www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

04 233 900 00
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 54,-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

• 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

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

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

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, praxe výhodou.

Frézař pro konvenční frézky
do jednosměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Obsluha galvanických linek
do třísměnného provozu

Skladník 
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

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

Drobné opravy, malování atd.
NEMOŽNÉ IHNED 

– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin 

po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

HODINOVÝ 
MANŽEL PEPÍNO

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775

Náplň práce
příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých 
investic

Obecné předpoklady
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím 
státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
dosažení věku 18 let
znalost jednacího jazyka
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou - stavební směr 
výhodou
znalost zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění; zákona č. 134/ 2016 Sb., v platném 
znění, zákona č.128/2000 Sb., v platném znění, výhodou
praxe ve veřejné správě výhodou
řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič/ řidička
dobrá znalost práce na PC
komunikativnost a vstřícný přístup

Nabízíme
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 1. 12. 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 dovole-
nou, 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

odborný pracovník / odborná pracovnice 
údržby budov (investiční technik/technička)

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 13.10.2017.

146149
Vážení a milí čtenáři,
dnes trošku z jiného soudku. Jak mnohým z Vás je 
známo, tak ERÚ před cca 4-mi lety vydal tzv. Etický 
kodex obchodníka s energiemi. K tomuto kodexu 
se přihlásila většina dodavatelů, ale tak jak to bývá, 
pokud nejsou normy vymahatelné, tak je mnozí ne-
dodržují, přestože se jimi chlubí...
Proto naše společnost Armex energy, která je sou-
částí Asociace nezávislých dodavatelů energií - 

ANDE, podepsala dne 21.6.2017 tzv. Deklaraci. 
Cílem ANDE je prostřednictvím deklarace zabránit situacím, kdy jsou 
koncoví zákazníci bráni „za rukojmí“ a jej jim všemožnými způsoby brá-
něno v ukončení smlouvy a změně dodavatele. 
Signatátoři ANDE tak nastavují standardy, které zavazují dodržovat a tím 
tak umožnit zákazníkům jejich rozhodnutí změny dodavatele nebo ukon-
čení smlouvy a nebránit jim „obstrukcemi“.
Proto až se budete rozhodovat, se kterým dodavatelem podepíšete 
smlouvu, tak si dejte trochu práce a podívejte se, kdo trh s energiemi 
skutečně kultivuje a kdo ne.
Naleznete to na www.ande.cz/deklarace.
Pokud si nebudete jisti a budete chtít poradit, navštivte naše pobočky 
v Náchodě, Trutnově a Rychnově nad Kněžnou nebo kteroukoli z 28 
poboček v celé ČR. Těšíme se na Vás.

Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod 727 811 397
Iveta.tomanova@armexenergy.cz  
Veronika Fischerová, regionální vedoucí 727 811 397  
Pobočka Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
veronika.fi scherova@armexenergy.cz
Pavel Švec, regionální vedoucí 724 382 904
Pobočka Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
pavel.svec@armexenergy.cz

Za sportem na náměstí
Ani déšť  a celková nepřízeň počasí 
zásadně nenarušily akci Za sportem 
na  náměstí, v  rámci které se v  Ná-
chodě prezentovaly sportovní oddíly 
a další subjekty nabízející pohybové 

a volnočasové aktivity. Součástí akce 
realizované na  centrálním náchod-
ském náměstí byla i prezentace hru-
bé síly v  podobě exhibiční soutěže 
Strongman.  Foto echo

Mistrovství ČR Electric Track 2017 v Náchodě
 V  Náchodě – na  asfaltové RC 
dráze (za  sokolovnou/fi nančním 
úřadem) proběhlo Mistrovství ČR 
Electric Track. Nejlepší piloti zde  
se svými modely soutěžili celkem 
ve  4 kategoriích. Tituly se udělo-
valy v kategoriích OPEN, STOCK, 
FORMULE a  GT. Jako doplňková 
se jela kategorie Hobby pro za-
čínající modeláře. Součástí akce 
byl rovněž doprovodný program, 
ve kterým nechyběly například ani 
náchodské mažoretky. Mistrovství 

se uskutečnilo s  podporou měs-
ta Náchoda. Závody tak navštívili 
i  náchodští místostarostové Miro-
slav Brát a Ing. Jan Čtvrtečka.  „Byla 
to velmi zajímavá akce. Je úžasné 
sledovat, co modely a  jejich pilo-
ti na  dráze dokážou a  nezastaví je 
ani nepřízeň počasí. Město Náchod 
věnuje systematickou podporu spor-
tovním akcím, zejména pak akti-
vitám, do  kterých se zapojují děti 
a mládež“, zdůrazňuje místostaros-
ta Čtvrtečka.    (foto archiv)

POBOČKA SENÁTNÍ KANCELÁŘE 
V BROUMOVĚ
 V pondělí  2. října 2017 v 15.30 
hod. bude otevřena v  Broumově 
pobočka náchodské senátní kance-
láře Lubomíra France. Broumov-
ská kancelář se nachází na  Malém 
náměstí – ulice Protifašistických 
bojovníků č. 200. V kanceláři bude 
senátor zpravidla přítomen 1x týd-
ně (převážně v  pondělí), schůzku 

lze dohodnout telefonicky na  čísle 
725  679  900 - tak, aby mohlo být 
setkání koordinováno s  činností 
náchodské senátní kanceláře. Kan-
celář je určena pro občany, kteří 
budou mít zájem diskutovat o pro-
jednávaných zákonech v PČR, pro-
blematice Broumova a  broumov-
ského výběžku.

Hostinec Na Králíku, Zblov 19
Vás srdečně zve na:

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
od čtvrtka 28.9. do neděle 1.10.

GULÁŠOVÉ (volební) 
HODY

od soboty 21.10. do neděle 22.10.

POSVÍCENÍ VE ZBLOVĚ
od  soboty 28.10. do neděle 29.10.

SVATOMARTINSKÉ 
HODY

od soboty 11.11. do neděle 12.11.

TOP Z NAŠICH HODŮ
od pátku 17.11. do neděle 19.11.

tel. 491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz
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DANTE -  půlroční štěndo, má čerstvě přezube-
no. Je moc hodný, milý, mazlivý a přátelský. Má 
radost z procházek.  
RITA - 13letá psí seniorka, je hodná, přátelská, 
nenáročná. Fenky nemusí, pejsky si vybírá. Za-
slouží si domov, kde by mohla užívat psí důchod.  

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková 721 543 498

   

* 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

Pozemek k výstavbě RD, Slavoňov u N. Města n/M

Atraktivní pozemek 

o výměře 1032 m2 

v klidné části obce, 

na okraji nové 

zástavby, na poz. 

studna, ostatní IS 

u pozemku.

180409  cena: 299.000,-Kč k jednání

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: 2.650.000,-Kč

RD s komer. prostory a bytem, N.Město n/M

Dům po část. rekon-

str. v centru města 

(zast. 146 m2, užit. 

200 m2), byt, pro-

dejna, kanceláře, 

na poz. 367 m2 par-

koviště, PENB: G. 

180728 cena: 3.000.000,- Kč

Nadstand. zrekonstr. dům, N. Město n/M

Lux. vyb. řad. dům 

s vestavbou (užitná pl. 

280 m2) poz.490 m2, 2 

obyt. NP + zrekonstr. 

podkroví. V sut. pod-

nik. prostory, nutno 

vidět, PENB: G.

180655 cena: 3.490.000,-Kč

Dvougener. RD u centra, Deštné v O/h

Nově zateplený 

dům s 2 byty (4+1 

a 2+1 - užitná pl. 

160 m2), s poz.809 

m2, klidné, slunné 

místo 3 nová okna, 

garáž, PENB: G.

180729 cena: 3.500.000,-Kč

RD se zahradou, Bohdašín u Dobrušky

Dům po část. rekon-

str., s pozemky (749 

m2) a dispozicí 3+1 + 

balkon, garáž, el.ko-

tel + na TP, vlastní 

studna, PENB: G.

180700  cena: 1.250.000,-Kč

>

STAVEBNÍ 

BYTOVÉ 

DRUŽSTVO 

NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172 

www.sbdnachod.cz

kalkulace a tvorby rozpočtů

vytváření plánu oprav

pasportizace objektu

pravidelné servisní prohlídky

rozúčtování spotřeby energií

KOMPLEXNÍ 

SPRÁVA SVJ

Akce 1.499 KčAkce 1.499 Kč
obruba dle vlastního výběru

+ jednoohnisková brýlová skla

Profi  1,5 s antirefl exní úpravou + pouzdro

Nejlevnější  
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o. 
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 605 912 500
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

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

Císař Pán jezdí 
vlakem 
 I hlavy států (včetně hlav již ne-
žijících a států neexistujících) rády 
využívají dopravu po  železnici. 
Přesvědčit se o tom můžete v Čes-
ké Skalici, kam 14. října dopoledne 
dorazí parní vláček s císařem Fran-
tiškem Josefem I. Akci organizuje 
Komitét pro udržování památek 
z války 1866 Kavalerie Hradec Krá-
lové a Železniční muzeum Výtopna 
Jaroměř. Těšit se můžete na  pře-
hlídku, čestné salvy a  další krato-
chvíle C.K. mocnářství. 

MISTOVSTVÍ EVROPY – SLOVINSKO, CHORVATSKO
SLOVINSKO:
Miloš Beneš /Osella FA30 Zytek/ – 
GMS Racing team – 2. místo v abso-
lutním pořadí a 1. místo ve skupině E2-
-SS v  závodech automobilů do  vrchu 
ve  slovinské Ilirské Bistrici. V  sobot-
ním tréninku obsadil Miloš Beneš 2. 
místo v absolutní klasifi kaci za Chris-
tianem Merlim. U Oselly FA30 přesta-
lo fungovat řazení a  to nejen „pádla“, 
ale i  powershift  a  tak musel Miloš 

Beneš řadit klasicky řadící pákou 
a  ubírat při řazení plyn. Na  každou 
závodní jízdu jsme nasadili nové pne-
umatiky různých tvrdostí a  aby toho 
nebylo málo, tak ani jedna směs ne-
fungovala tak, jak by měla. I tak se Mi-
lošovi Benešovi povedlo zajet nejlepší 
výsledek českého reprezentanta v  se-
zóně 2017 a obsadit 2. místo v absolut-
ní klasifi kaci za Simonem Faggiolim. 

Výsledky – skupina E2-SS:
1. Miloš BENEŠ                GMS Czech National Team CZE Osella FA30 
2. Fausto BORMOLINI Furore Motorsport ITA Reynard K02
3. Petr VONDRAK    CZE Osella PA 21

Výsledky – absolutní pořadí:
1. Simone FAGGIOLI    Norma M20FC
2. Miloš BENEŠ     Osella FA30
3. Fausto BORMOLINI    Reynard K02

CHORVATSKO:
Miloš Beneš předvedl v první nedělní 
závodní jízdě jeden ze svých nejlep-
ších výkonů v letošní sezóně. Vše fun-
govalo jak mělo a  Miloš Beneš dojel 

v první závodní jízdě se ztrátou pou-
hých 3,3 vteřiny za  továrním týmem 
Osella a pilotem Christianem Merlim.  
 text: RS, foto: Stránský

Výsledky – skupina E2-SS:

Výsledky – absolutní pořadí:

1 D/E2-SS-
3000

Christian 
MERLI ITA Christian Merli Osella FA 

30 1:10,351 2:18,960
0,330 0,330

2 D/E2-SS-
3000

Miloš 
BENEŠ CZE GMS Czech 

National Team
Osella FA 

30 1:13,144 2:22,285 
3,325 3,655

3 D/E2-SS-
3000

Fausto 
BORMOLINI ITA Scuderia Furore 

Motorsport
Reynard 

K02 1:17,555 2:33,149 
5,377 14,519

1 16 E2-SC-
3000

Simone 
FAGGIOLI ITA Best Lap SSD Norma 

M 20 FC 1:11,057 2:18,630 
0,000 0,000 

2 1 D/E2-SS-
3000

Christian 
MERLI ITA Christian Merli  Osella 

FA 30 1:10,351 2:18,960 
0,330 0,330 

3 2 D/E2-SS-
3000

Miloš 
BENEŠ CZE  GMS Czech 

National Team
Osella 
FA 30 1:13,144 2:22,285 

3,325 3,655 

Dante Rita

Hotel ElkoH l ElkH t l Elk v Náchodě
NOVĚ OTEVŘENO I V NEDĚLI

HODY
29.9. - 1.10. 2017

BURGERY
Rezervace na tel.: 608 824 331

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