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listopad 1837, Božena Němcová se stěhuje 

do Červeného Kostelce

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

Rozšiřujeme nabídku

DOMINIKÁNSKÉ 
RUMY

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,

 ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK

TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY

EMIPO, BELMIL, KARTON P+P

KAMENICE 142, 
PLHOVSKÁ 339, NÁCHOD

PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD

...vyrábíme rolety a vrata
Společnost Společnost 
s 25-ti letou tradicís 25-ti letou tradicí

ZIMNÍ SLEVY OD PROSINCE
NA NÁŠ SORTIMENT

rolety • rolovací vrata • screen
sekční vrata • žaluzie

volejte zdarma 800 555 580 
nebo pište na alurol@alurol.com

showroom v Novém Městě nad Metují (Kpt. Jaroše 108)

PŘIJMEME  
KREJČOVOU
ŠVADLENU
Do malého kolektivu 

na šití pracovních oděvů
Vyučená v oboru, nebo s praxí,

 jednosměnný provoz

Nástup možný IHNED
Informace na tel. 

602 138 218

Zaostřeno 
na Vietnam
   V Městské knihovně Egona Hos-
tovského v  Hronově se uskuteční 
ve  středu 15. 11. od  17.30 hodin 
přednáška věnovaná jedné ze zemí 
Jihovýchodní Asie – Vietnamské re-
publice. Přednášejí Lenka a  Václav 
Špillarovi. Vstupné na přednášku je 
40,-Kč, což je pro zájemce o pozná-
ní této země přeci jen levnější va-
rianta, než koupě letenky ve směru 
Praha – Hanoj.   

Pozvánka
na přednášku
KLUB NIRON (Krámská 29, Ná-
chod – 1. patro) uvádí v  pořadu 
MOJE TÉMA besedu s  názvem 
Nevšední krásy Francie, která pro-
běhne ve výše jmenovaných prosto-
rách v úterý 14. 11. 2017 v 18 hodin. 
Čekají vás  obrázky a povídání o zá-
žitcích, které můžete prožít i během 
jednoho pestrého týdne na severo-
západě této země. Protagonistou 
besedy je RNDr.  František Bárta - 
ekolog, cestovatel.

• Nejnižší doplatky 
   PRO VŠECHNY
• Vstřícný přístup
• Odborné poradenství
• Přírodní medicína

Tyršova 866, Náchod
tel.: 493 034 010
info@lekarnaterezie.cz
www.lekarnaterezie.cz

Lékárna
U Svaté Terezie

Nový web 
knihovny
 Knihovna městysu Nový Hrá-
dek  má novou webovou prezentaci. 
Najdete zde nejen nové knihy, ale 
i odkaz na bibliografi ckou databázi. 
Nechybí virtuální prostor na  vzka-
zy, ankety atd. Web novohrá-
decké knihovny najdete na  adrese 
www.knihovnanovyhradek.webk.cz

Nasajem s Masajem 
 Letošní ročník charitativního 
festivalu Nasajem s Masajem vynesl 
částku 57 000 korun českých, která 
bude použita pro provoz v masajské 
vesnici Mto Wa Mbu (Tanzanie). 
Jednalo se již o 8. ročník akce, na 
kterou se letos přišlo podívat 365 
lidí. Duší a hlavním organizátorem 
této pomoci Africe je Jiří Georgo 
Rosa.
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se dvěma byty v No-
vém Městě nad Metují. Dvě samostat-
né jednotky 3+kk s vlastním vstupem, 
udržovaná zahrada, garáž. Obecní voda, 
el. 220/380 V, plyn, kanalizace, (septik 
s přepadem).

Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén .....................5 900 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 690 000,- Kč
Venkovské stavení v obci Borovnice, chlév, stodola, pozemek 1 087 m2 .............................999 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ...................................3 190 000,- Kč

Cena: 3 190 000,- Kč

VZPOMÍNKA 
Dne 10. 11. 2017 uplyne 40 let od úmrtí  

pana Jana Mojžíše 
z Náchoda, Bražce.

 Kdo jste ho znali,  vzpomeňte s námi. 

Manželka Helena s dcerou Janou 
a rodiny Hýblova a Mojžíšova

ou 
a

Taneční 
čtvrtky 
 V nabídce Hereckého domu Vik-
torka v  Ratibořicích jsou i  taneč-
ní čtvrtky. Určeny jsou pro sólové 
tance dětí i páry toužící zdokonalit 
taneční kreace ve  stylu klasiky či 
latiny.  Taneční čtvrtky ve Viktorce 
vedou Jiří Gross ml. a Michaela Ha-
ladová. 

Hubneme zdravě 
aneb potraviny, které zrychlí 
váš metabolismus

ŠPENÁT
Pepek námořník jedl špenát proto, aby 
získal velkou sílu. Dnešní klinické i  la-
boratorní výzkumy potvrzují, že dělal 
dobře. Špenát je naše nejcennější listová 
zelenina. Obsahuje víc než 88% vody 
a je bohatá na sodík, draslík a vápník, ale 
i obsah hořčíku je tady vysoký. 
 Traduje se, že špenát je velmi boha-
tý na železo, to však není zcela pravda. 
Koncem 19. století totiž došlo omylem 
k posunutí desetinné čárky a celé gene-
race tak věřily, že špenát je plný železa. 
Na omyl se přišlo až koncem první po-
loviny 20. století, ale tento mýtus je do-
dnes rozšířen mezi veřejností. Špenát je 
ale bohatý na betakaroten, vitamin A, C 
a některé ze skupiny vitaminů B. Má ve-

lice příznivý vliv na celkové zdraví člově-
ka, protože dokáže usměrňovat a ozdra-
vovat široký záběr životních funkcí.
 Špenát je nabitý antioxidanty, které se 
ve velké míře podílejí při regeneraci na-
máhaných svalů a působí jako prevence 
před nežádoucími účinky volných radi-
kálů. Jeho konzumace je tedy velmi pro-
spěšná a rozhodně přispívá k zrychlení 
našeho metabolismu.
 Co se ale příliš neví, je ten fakt, že nás 
špenát chrání například před negativní-
mi účinky slunečního záření a  zlepšuje 
opalování kůže. Navíc přispívá k zacho-
vání mladého vzhledu a pomáhá v boji 
proti vráskám. Takže, dámy a  pánové, 
špenátu říkáme ANO.

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

DAVID NOVOTNÝ za podpory měst Hronova, Police nad Metují, 
Jaroměře, Nového Města nad Metují , Broumova a Náchoda a příslušných 

Kulturních a informačních středisek  si Vás dovolují pozvat na 

ADVENTNÍ KONCERT
Pátek 1. 12. 2017 od 19 hodin Jiráskovo divadlo v Hronově 

– vystoupí Jitka ZELENKOVÁ
Sobota 2. 12. 2017 od 15 a 19 hodin Kollárovo divadlo v Polici nad Metují 

– vystoupí  Marcela HOLANOVÁ , Marián VOJTKO, Nelly ŘEHOŘOVÁ, 
Leona GYÖNGYÖSI

Úterý 5. 12. 2017 od 19 hodin Divadlo v Jaroměři 
– vystoupí Marián VOJTKO, Pepa VÁGNER, Anička SLOVÁČKOVÁ, 

Felix SLOVÁČEK ml.
Středa 6. 12. 2017 od 19 hodin Kino 70 v Novém Městě nad Metují 
– vystoupí Hana KŘÍŽKOVÁ, Ivana JIREŠOVÁ, Kamila NÝVLTOVÁ, 

Nelly ŘEHOŘOVÁ
Čtvrtek 7.12.2017 od 19 hodin Konferenční sál Informačního centra 
v Broumově – vystoupí Světlana NÁLEPKOVÁ, Kamila NÝVLTOVÁ, 

Nelly ŘEHOŘOVÁ, Michaela Bábor NOSKOVÁ
Pátek 8. 12. 2017 od 19 hodin Divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě 
– vystoupí Ivana JIREŠOVÁ, Standa HLOŽEK, Felix SLOVÁČEK ml., 

INFLAGRANTI
Vstupné 250,-Kč, předprodej v informačních centrech jednotlivých měst

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

 www.beraneknachod.cz

Čtvrtek 16. listopadu  v 18.00 hodin
Akce se koná v Blues baru 

Hotelu U Beránka
BESEDA NA TÉMA 

„POZOR, KLAPKA! KDYŽ 
BYL NÁCHOD VE FILMU“

Tématem této besedy budou zajímavé pří-
běhy a postřehy z natáčení fi lmů, seriálů 

a dokumentů v Náchodě a přilehlém oko-
lí. Věděli jste, že se hotel Beránek objevil 
ve fi lmu Případ mrtvých spolužáků? Že 

scénáristé na Dobrošově obarvili dělostře-
lecký srub cementovou vrstvou, aby byl 

lépe vidět? A bude toho víc, co se dozvíte.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo 

na recepci hotelu.
Vstupné: Kč 30,-

Úterý 21. listopadu v 19.00 hodin
4. koncert ab. cyklu - skupina „K“
GABRIELA EIBENOVÁ 

+ CEMBALO
Gabriela EIBENOVÁ - zpěv

Martina PŘIBYLOVÁ - cembalo
Program: John Dowland, Claudio 

Monteverdi, Henry Purcell, 

W. A. Mozart, Arvo Pärt
Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

Neděle 26. listopadu  v 19.00 hodin
3. představení v rámci „MODRÉHO“ 

abonmá
Divadlo Kalich Praha

Tennessee Williams:
BÁJEČNÁ NEDĚLE 

V PARKU CRÉVE COEUR
Režie: Iva Janžurová
Cituplná komedie

Hrají: Iva Janžurová, Sabina 
Remundová, Lucie Žáčková a Barbora 

Munzarová
Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

Středa 29. listopadu v 10.00 hodin
Soubor Starý návrat uvádí

CHARLES BAUDELAIRE 
- Šokující příběh velkého 
francouzského básníka 

Hra je určena především pro studenty 
středních škol, jako průvodce uměním 

počátku 19. století a také varováním proti 
drogovým závislostem a jejich 

následkům. V hlavní roli Jan Potměšil 
Vstupné: Kč 60,-

Čtvrtek 30. listopadu v 19.00 hodin
3. představení v rámci „ZELENÉHO“ 

abonmá 
Městské divadlo Mladá Boleslav

Jeff rey Hatcher:
KRÁS(K)A NA SCÉNĚ

Režie: Petr Mikeska
Výlet do shakespearových časů 

a světa herců
Hrají: Daniel Bambas j.h., Roman Teprt, 

Martin Hrubý, Alena Bazalová, Petr 
Prokeš a další

Vstupné: Kč 240,- 220,- 200,-

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.

Betlémy
Od  23. listopadu bude v  Novém  
Městě nad Metují k vidění výstava 
betlémů Zdeňka Farského. Místem 
konání výstavy je Městská galerie 
Zázvorka. Výstava bude otevřena 
každý den v čase 10 – 16 hod. (kro-
mě neděle a pondělí). Spěchat na ni 
nemusíte, protože potrvá až do 12. 
ledna 2018.

Pomozme ZUŠlechtit ZUŠ v Polici nad Metují
 Nedávno se mě dcera zeptala, 
zda vím, že snad každé druhé dítko 
z  Policka chodí k  nám do  ZUŠky.  
Zarazil jsem se, ale matematika ne-
lže. Spádová oblast Police má 4300 
obyvatel, z  nichž je podle statistik 
města 2500 v  produktivním věku. 
Na  děti a  důchodce tedy zbývá 
1800. A  děleno 765 žáky naší ZUŠ 
– no vážně! Je mi ze srdce ctí, že 
mohu říci, že právě u  nás ve  škole 
umíme a  můžeme aktivně působit 
na  ZUŠlechťování talentu, který 
v  dětech pramení. Je úžasné, že se 
nám daří vychovat hudebníky, jimž 
se i  díky našemu úsilí povedlo do-
stat až na profesionální dráhu.
 Naše škola ale bohužel již del-
ší dobu trpí nedostatkem kapacity 
pro výuku nových žáků, a  aktuální 
vybavení i  zabezpečení nesplňuje 
současné legislativní požadavky. 
Od  června proto probíhá rozsáh-
lá rekonstrukce stávajících učeben 
a  pracuje se také na  výstavbě dal-
ších. Celou tuto ohromnou akci fi -
nancuje město jako zřizovatel školy 
z úvěru poskytnutého na požadova-
nou rekonstrukci a  dostavbu školy. 
Nezbývá už ale na vnitřní vybavení 

nově budovaného koncertního sálu. 
A  protože chceme, aby naše děti 
měly kde (a komu) ukázat svou píli, 
nevzdáváme to a  snažíme se na-
cházet i netradiční zdroje příjmu.
 Na www.hithit.com jsme odstar-
tovali sbírku, kde můžete POUZE 
během 35 dní přispět na  konto 
ZUŠlechtěníZUŠ tolik, kolik vám 
vaše srdce velí, a peněženka dovo-
lí. Osvětlovací a  zvuková technika, 
sedadla, skříně, police, mikrofony 

a další vybavení koncertního sálu si 
žádá ZUŠlechtění v hodnotě mini-
málně 300 000 Kč. Právě tuto část-
ku jsme si stanovili na  webu jako 
cílovou, přestože jen 130 sedadel 
do sálu bude stát takřka 400 tisíc… 
Záleží jen na  nás všech, nakolik 
dokážeme společnými silami ZU-
Šlechtit naší ZUŠ.
 Ptáte se, co za  to? Za  každé se-
bemenší zušlechtění vám náleží 
i  ušlechtilá odměna. Některá vám 
pohladí ušní bubínky, jiná Vás do-
životně usadí v  koncertním sále, 
a další vás prožene školou od půdy 
po sklep. Neváhejte a přistupte blí-
že! Máte možnost natočit si ve škol-
ním studiu vlastní singl, nechat si 
zhotovit portrét, nebo si zopakovat 
stupnice a akordy. Naučíme vás roz-
točit keramickou hlínu, nebo vám 
zašleme CD, tašku či tričko.
 Čtenáři, fi rmo, maminko a tatín-
ku, podnikateli, babičko, dědečku, 
přátelé a kamarádi! 
 Pomozme ZUŠlechtit ZUŠ v Po-
lici nad Metují!

Lubor Bořek, ředitel školy
a tým absolventů školy 

a autorů sbírky

Kuchařské naděje soutěží 
o nejlepší Svačinu roku
 Střední škola hotelnictví a  společ-
ného stravování Teplice nad Metují 
se účastní 5. ročníku gastronomické 
soutěže Svačina roku s Rio Mare. Le-
tos je v gastronomické soutěži přihlá-
šeno 38 škol z celé České republiky. 
 Úkolem soutěžících ze středních 
odborných škol se zaměřením na gas-
tronomii a stravovací služby je vytvo-
řit originální školní svačinu pro děti, 

žáky a  studenty. Na  vytvoření pokr-
mu musí použít tuňákové výrobky 
Rio Mare nebo krémy Rio Mare Paté. 
Do 13. listopadu musí soutěžící zaslat 
fotografi i a  popis originálního pokr-
mu. Následně odborná porota vybe-
re 15 nejlepších receptů pro pražské 
fi nálové kolo, které se uskuteční 7. 
prosince v  gastronomickém studiu 
Chefparade+ v Holešovicích. 

ROZTANČENÝ PODZIM 
S NOVOMĚSTSKOU FILHARMONIÍ
Velký sál českoskalické sokolovy ro-
zezní v neděli 19. listopadu od 17:00 
hudební nástroje dvou fi lharmonií 
NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE 
a  jejího hosta, CHRUDIMSKÉ KO-
MORNÍ FILHARMONIE. Novo-
městská fi lharmonie nás tentokrát 
provede ROZTANČENÝM PODZI-
MEM. CHRUDIMSKÁ KOMORNÍ 
FILHARMONIE vznikla roku 2006 
a  navázala na  tradici Chrudimské 
fi lharmonie – velkého symfonické-
ho orchestru, který řadu desetiletí 
v Chrudimi působil. V letošním roce 
absolvuje 19 koncertů včetně koncer-
tu v Polsku.

Filharmonie ráda zve ke  spoluprá-
ci další tělesa a  to nejen symfonické 
orchestry, ale také pěvecké sbory, či 
kapely a  sólisty v  netradičních pro-
jektech. Nechme se překvapit, kterou 
zajímavou osobnost představí při 
koncertování v České Skalici.  
 Předprodej vstupenek bude za-
hájen 30. 10. 2017 v  Regionálním 
informačním centru v  České Ska-
lici, Třída T.G.Masaryka 33, tel. 
491  453  870, 773  578  112; e-mail 
infocentrum@ceskaskalice.cz 
NoFi i  Chrudimská fi lharmonie se 
s  Vámi 19. listopadu České Skalici 
těší na viděnou.                         JV                                                                      

Chrudimská komorní fi lharmonie - foto archiv
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Pro naši dceřinou společnost 
ADAPT electronic CZ s.r.o. v Machově 
hledáme vhodné kandidáty na níže uvedené 
pracovní pozice:

Společnost ADAPT Elektronik GmbH se od svého založení v roce 1972 vyvinula v jednoho 
z předních výrobců elektronických konektorů pro náročné oblasti použití. Zaměstnáváme více 
než 190 zaměstnanců a většinu výrobků vyvíjíme a vyrábíme individuálně podle přání zákaz-
níků. Výrobky společnosti ADAPT Elektronik jsou používány v celé řadě odvětví: od výroby 
zařízení pro automobilový průmysl a lékařskou techniku až po průmyslovou elektroniku.

Požadujeme:
SOU/SŠ vzdělání elektro zaměření, vyhláška 50/78 Sb., §6 podmínkou, schopnost 
orientace v technické dokumentaci, znalost práce na PC (MS Excel, MS Word), sa-
mostatnost, spolehlivost, fl exibilita, výhodou znalost Nj nebo Aj, řidičský průkaz 
skupiny B 

Nabízíme:
silné zázemí stabilní zahraniční společnosti, odpovídající mzdové ohodnocení a per-
spektivu dlouhodobé spolupráce, zaměstnanecké benefi ty a vzdělávání (mobilní te-
lefon, notebook, stravenky, příspěvek na dopravu, jazykové vzdělávání, příspěvek 
na dovolenou, roční odměny)

Požadujeme:
min. SŠ vzdělání tech. směru, praxi z obdobné pozice ve výrobní fi rmě, znalost MS 
Offi ce, znalost měření nebo testování výrobků výhodou, samostatnost, pečlivost, 
spolehlivost, schopnost práce v týmu, řidičský průkaz skupiny B, výhodou znalost 
německého, nebo anglického jazyka 

Nabízíme:
silné zázemí stabilní zahraniční společnosti, odpovídající mzdové ohodnocení a per-
spektivu dlouhodobé spolupráce, zaměstnanecké benefi ty a vzdělávání (mobilní te-
lefon, notebook, stravenky, příspěvek na dopravu, jazykové vzdělávání, příspěvek 
na dovolenou, roční odměny)

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ 
V OBORU ELEKTRO

SPECIALISTA KVALITY

Písemné nabídky zasílejte na e-mail: info@adapt-electronic.cz , 
nebo informace na telefonním čísle – 491 426 360

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

volné místo na pozici
TECHNIK BIOPLYNOVÉ STANICE

Požadujeme:
 vzdělání v technickém oboru   práce v jednosměnném provozu

 v případě potřeby nutná ochota vykonávat práci přesčas
 samostatnost   zodpovědnost

 praxe na technické pozici výhodou 
(obsluha motorů a technických zařízení, opravy,…)

 nástup možný ihned

Nabízíme:
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru 

na dobu neurčitou  
 zázemí prosperující společnosti

 odpovídající mzdové ohodnocení   fi remní bonusy

V případě zájmu kontaktujte pana Buriana – č.tel. 603 826 655 
nebo na  e-mailu: burian@agrocs.cz

GratulaceGratulace
Dne 18. 11. 2017 oslaví 

Anna a Jaroslav CEPROVI   
50 let společného života. 

Do dalších let hodně štěstí a zdraví přejí
Lucinka, Silvinka, Míša, Martin, David, Míša, Roman, Martin, 

Iveta, Radek, Ivana a Honza.

Městys Velké Poříčí pořádá 6. ročník 
country-folkového fesťáčku

POŘÍČSKÝ 
PODZIM

V sobotu 18. listopadu 
od 17 hodin

 vystoupí na sále Obecního domu 
kapely: Chrpa Chrudim, 

Kamarádi osady pět  Police n. M., 
Splav Náchod a Chvíle Hronov.

Vstupné 100 Kč, předprodej 
na podatelně úřadu.

Návštěvnost 
Broumova
Informační centrum v Broumově vy-
pracovává dlouhodobě statistiky svo-
jí návštěvnosti. Vyplývá z nich, že na-
příklad v září navštívilo „Íčko“ 3002 
osob (436 občanů města, 2354 do-
mácích a  212 zahraničních turistů). 
Je logické, že s  nástupem podzimu 
a  závěrem tradiční turistické sezó-
ny návštěvnost klesá. Stačí porovnat 
údaj z  července, kdy se dveře Infor-
mačního centra s nadsázkou „takřka 
nezavřely“, protože v tento měsíc zde 
radu či jinou službu žádalo 6787 lidí.  

Spolupráce v Evropském městě probíhá 
na úrovni turistických center

Od  ledna tohoto roku se pracov-
níci turistických informačních 
center v Náchodě a Kudowě Zdró-
ji setkávají při realizaci projektu 
„Spolupráce v  Evropském městě 
Náchod – Kudowa Zdrój“. Před-
mětem jsou kromě dalších aktivit 
i výměnné studijní cesty pracovnic 
náchodského Městského infor-
mačního centra a infocentra z Ku-
dowy Zdrój. 
 V  březnu a  dubnu měly mož-
nost pracovnice z  Kudowy Zdrój 

poznat krásy turistické oblas-
ti Kladské pomezí při výletech 
do Náchoda a blízkého okolí, kde 
navštívily Státní zámek Náchod, 
výstavní síň Regionálního mu-
zea, kostel sv. Vavřince, Městské 
divadlo Dr.  J. Čížka, Muzeum 
starožitných kočárků, panenek 

a  patentních listin, pivovar Pri-
mátor či pevnost Dobrošov. Dále 
se vydaly do  Adršpašských skal, 
broumovského kláštera, Kuksu 
nebo Hronova. Dalšími městy, kte-
ré poznaly, byly Nové Město nad 
Metují a  Česká Skalice s  Babičči-
ným údolím. 
 V  podzimním období se pra-
covnice infocentra z  Nácho-
da chystají obdivovat turistické 
atraktivity polského příhraničí. 
Čeká je cesta do  Kudowy Zdrój, 
Duszniků-Zdrój, Wambierzyc 
nebo podzemního města Osów-
ka. Výstupem této aktivity se stane 
průvodce v  podobě informačního 
materiálu, jež bude obsahovat po-
znatky z navštívených míst s foto-
grafi emi a mapou.
 Projekt je spolufi nancován 
z  prostředků Evropské unie - Ev-
ropského fondu pro regionální 
rozvoj prostřednictvím Eurore-
gionu Glacensis, registrační číslo 
projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0
08/0000376.
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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, velkáe á bezbezpečnepeč ost,ost,st,s velve ká vká vvýbavýbavýbavýbavý a. Ta. Ta. Ta.a o všo všo všvšechnechnechnchech o váo váváám nam nam nam nan bízíbízbízbbízíz  
velkelká trojkaojkajkajkaojkaojkaojkaojk proproproproproproprostorstorstorstorstorstorsto nýchnýchnýchnýchnýchnýchnýchnýc , be, be, be, be, be, be, bezpečzpečzpečzpečzpečzpečpečp nýchnýchnýchnýchnýchnýchnýchn i si si si si ssskvělkvělkvělkvělkvělkvělkvělvě e vye vye vye vye vy vye bavebavebavebavebavebaveb nýchnýchnýchnýchnýchnýchýýc rodrodrodrodrodrodrodo innýinnýinnýinnýinnýinnýýnných vch vch vch vch vch vozůozůozůozůůozů
HyunHyunHyunHyunHyunHyunHyunHyundaidaidaidaidaidaidaidai i10,i10i10i10i10,i10i10,i10 i20i20i20i20i2020i20i20 a iaaa ia ia iaa ix20.x20x20x20x20x20x20.20  

Za ceny již od 199 990 Kč.

Další zvýhodnění navíc při financování 
u autorizovaného partnera Hyundai.

www.gatenachod.cz
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Náchod zvyšuje bezpečnost turistů
V  rámci projektu „Česko - polské 
dobíjení“ č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16
_008/0000473, jehož partnery jsou 
města Náchod a  Duszniki-Zdroj, 
provedlo město Náchod dvojici 
opatření, jejichž cílem je zvýšení 
bezpečnosti na  turistických stez-
kách a  místech se zvýšenou kon-
centrací návštěvníků města a  jeho 
okolí. 
 Prvním je pořízení čtyř kusů 
samoobslužných stanic k  opravě 
jízdních kol. Opravny kol obsahu-
jí nezbytné vybavení (různé druhy 

Defi brilátor

klíčů a  hustilku), které pomůže 
překonat turistovi prekérní situa-
ci, jakou je například defekt zad-
ního kola. Zařízení jsou umístěna 
na  Karlově náměstí, cyklostezce  
Náchod – Peklo „Na  ostrovech“, 
Dobrošov na  návsi a  cyklostezce 
Náchod – Malé Poříčí u  odpočí-
vadla.
 Druhým opatřením, které se 
zrealizovalo, byl nákup 7 ks auto-
matických externích defi brilátorů, 
jejichž funkci a důležitost ve vzta-
hu k záchraně lidského života není 
třeba dále vysvětlovat. Defi briláto-
ry jsou umístěny v  informačním 
centru, budově Městského úřadu 
v  Náchodě ul. Boženy Němcové, 
budově Městského úřadu v  Ná-
chodě ul. Palachova, zimním sta-
dionu, krytém plaveckém bazéně 
(v  letním období na  plhovském 

koupališti) a  dva kusy se staly 
součástí vybavení služebních vo-
zidel městské policie, což umožní 
jejich rychlou dostupnost po celém 
městě.

Opravna kol

Za obec krásnější…
 Skupina občanů Pavlišova se do-
hodla na zvelebení své obce.  Inici-
átorkami projektu jsou paní Jiřina 
Maierová a  Marcela Kubečková. 
V sobotu 21. října 2017 proto uspo-
řádaly veřejnou sbírku na  instalaci 
elektronických zvonů do Kaple Sva-
tého Jana Nepomuckého na Pavlišo-
vě. Do sbírky přispěli všichni obča-
né Pavlišova a vybrali neuvěřitelnou 

částku 46 173,-Kč, za což všem patří 
velký dík.  První zvonění nově zpro-
vozněného zvonu v  Kapli Svatého 
Jana Nepomuckého na  Pavlišově 
pak proběhlo v  sobotu 4. listopa-
du 2017 v 18 hodin za účasti snad 
všech občanů Pavlišova. Od  toho 
okamžiku bude pavlišovský zvon 
slyšet denně ve 12.00 a v 18.00 ho-
din.    Foto: Jaroslav Polák

Běh do 100 schodů 
– obnovení tradice
 Dne 5.10.2017 uspořádal Lyžař-
ský klub Nové Město nad Metují 1. 
ročník závodu Běh do  100 schodů. 
Lyžařský klub chtěl tímto 1. roční-
kem obnovit tradici tohoto běhu, 
který se konával v 80. letech a mno-
zí současní účastníci s  nostalgií 
zavzpomínali, jak schody vybíhali 
jako žáčci a  žákyně. I  přes nepří-
zeň počasí se obnovená premiéra 
vyvedla a  závodu se zúčastnilo cel-
kem 47 závodníků v šesti věkových 

kategoriích od  těch nejmladších až 
po dospělé. Nejmladším účastníkem 
byl Jáchym Vojnar, ročník narození 
2012 a  se schody si poradil v  krás-
ném čase 46,20s. Vůbec nejrych-
lejším účastníkem se stal Jiří Anděl 
s časem 15,04s. 
Vítězové jednotlivých věkových ka-
tegorií dle ročníků narození:
2011 a  mladší – Hrnčířová Saša 
a Jirman Jakub (LK NMnM)
2008 až 2010 – Vrzáčková Adéla 
a Horák Matěj (LK NMnM)
2005 až 2007 – Lukášová Lucie 
(Hvězda Pardubice) a Vrzáček Matěj
2002 až 2004 – Čížková Magdalé-
na (SK NMnM) a  Kosař Aleš (LK 
NMnM)
1995 až 2001 – žádný účastník
1994 a  starší – Rousková Zuzana 
(LK NMnM) a Anděl Jiří (Hasiči Vr-
choviny)
 Lyžařský klub děkuje všem účast-
níkům za  účast i  v  tak chladném 
a deštivém dni a těší se na ještě větší 
účast v roce 2018. 

Renata Červenák Nývltová, 
 Předseda LK NMnM

Výlov rybníka v Malé Čermné
   Rybník v  Malé Čermné (rozloha 
1,1 hektaru), ležící těsně u  hrani-
ce s  Polskou republikou, je jedním 
z  „páteřní dvojice“ rybníků tvoří-
cí základ rybničního hospodářství  
Lesů města Náchoda s.r.o. Výlovy 
rybníka v Malé Čermné se tak pravi-
delně střídají s výlovem většího ryb-
níka Podborný na katastrální hranici 
Náchoda a Dolní Radechové. „Ačkoli 
je hlavním posláním Lesů města Ná-
choda s.r.o. péče o lesní hospodářství, 
těžba a zpracování dřeva, dobře jsme 
se zorientovali i v péči o rybníky a pro-
blematice chovu ryb. Rybníkářská 

tradice k  Čechám i  náchodskému 
okresu neodmyslitelně patří. Chceme 
i  nadále produkovat nejen kvalitní 
ryby, ale věnovat se i péči o vodní plo-
chy. V případě rybníka v Malé Čermné 
to znamená, že budeme ve spolupráci 
s městem Náchod a s využitím vhod-
ných dotačních titulů hledat možnosti 
revitalizace této vodní plochy, protože 
rybník trpí ukládáním bahna, které 
zmenšuje vodní plochu - a tím i naše 
možnosti při chovu ryb“, říká mís-
tostarosta Miroslav Brát, který záro-
veň zastupuje ve  společnosti zájmy 
města jako předseda dozorčí rady. 

Náchod má „medvědí zastávku“
Za  účasti vedení města Náchoda, 
autora soch, zhotovitele zázemí 
a  dětí z  náchodských mateřských 
škol Alšova a  Březinova, byly při 

vstupu na  náchodské autobusové 
a  vlakové nádraží slavnostně od-
haleny dřevěné sochy náchodských 
medvědů Ludvíka a  Dáši. Medvědí 

zastávka  je darem města Náchoda 
dětské cestující veřejnosti i  připo-
mínkou toho, že předobrazem soch 
jsou medvědí bratránci v zámeckém 
příkopu nedalekého státního zám-
ku.   Setkání „na medvědí zastávce“ 
v  parčíku u  nádraží se zúčastnili 
místopředseda vlády a  náchodský 
zastupitel Pavel Bělobrádek, starosta 
Náchoda Jan Birke, místostarostové 
Pavla Maršíková a  Miroslav Brát, 
zastupitel Petr Jirásek, zástupci fi r-
my VŠE PRO STAVBY s.r.o., Praha, 
která připravila zázemí pro umís-
tění soch, a  v  neposlední řadě au-
tor „dřevěných“ medvědů – řezbář 
Miroslav Kříž z  Jasenné. Součás-
tí  medvědí zastávky je i originální 
medvědí jízdní řád s QR – kódem, 
který umožní uživatelům chytrých 
telefonů načtení dalšího textu.  

(foto ze slavnostního 
odhalení soch, zdroj: echo)

Proměny pěchotního srubu v Náchodě – Montaci
Náchodsko je bezesporu nejen místem s vysokou kon-
centrací objektů bývalého československého opevnění 
z  doby před druhou světovou válkou, ale i  regionem, 
kde jsou železobetonové milníky naší historie i inspira-
cí pro další a další skupiny milovníků vojenské historie. 
Jednou z nich je  Klub Montace z.s.  Základem  spolkové 
činnosti je zde péče o pěchotní srub N-S 85 Montace,  
součást opevnění na  linii Odra – Krkonoše. Srub měl 

v linii obrany za úkol chránit náchodské nádraží a pří-
jezdy k němu. K tomu měla sloužit jeho hlavní výzbroj 
sestávající z protitankového kanonu vz. 36 Škoda a dvo-
jice těžkých kulometů vz. 37. Srub byl ještě na počátku 
90. let 20. století ve značně neutěšeném stavu. Naopak 
jeho současná podoba i aktivity v jeho interiéru vytváře-
jí další originální muzejní  prostor s originály vojenské 
výzbroje i  výstroje. Více informací naleznete na  webu 
www.montace1938.cz   Foto Mirek Brát 

č.1 – V lese nad srubem jsou stále patrny i střelecké okopy 
pro lehký a těžký kulomet, které zde před takřka 80 lety 
budovali vojáci jako podpůrné prvky polního opevnění
č.2 – Lubomír Zeman (Klub Montace z.s.) ukazuje 
na raritní technický prvek: originální petrolejovou pev-
nostní lampu, která sloužila obsluze těžkého kulometu
č.3 – V  expozici srubu nechybí ani fi guríny v  unifor-
mách válčících stran druhé světové války  1

2 3
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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

* Hledám partnerku do  50 let 
k  milostným schůzkám, dis-
krétně, seriózně. Pouze SMS 
731 328 780
* 43 letý hledá hodnou ženu při-
měřeného věku pro trvalý vztah.
mail: souku.j2@seznam.cz

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

* P R O  N A  J M U  1+1 v  Ná-
chodě U  nemocnice, původní 
udržovaný stav, vlastní lodžie ná-
jem + služby + energie (bez el.) 
7.000 Kč, kauce 10.000 Kč, pouze 
slušným a spolehlivým lidem. Tel. 
773 974 100
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově. 
Tel. 608 66 77 30
* Prodáme zděný byt 2+kk v OV, 
48 m2 v  centru Náchoda. Byt je 
v  přízemí ve  velmi dobrém sta-
vu, protihluková okna, nízké ná-
klady. Vhodné pro seniory. Tel.: 
602 575 252
* Pronajmu  nadstandardní 
kompletně zrekonstruovaný 
byt 3+kk v  Náchodě v  Dvo-
řákově ulici.  Nová kuchyňská 
linka, koupelna, parkety, kry-
tá lodžie, plastová okna, výtah. 
Vhodné pro náročnější klien-
telu, vyšší kauce. Výměra bytu 
92 m². Tel. 777 602 884, RK ne-
volat. Cena:  11  000,- Kč/měsíc 
+ služby
*Prodej zrekonstruovaného 
bytu 3+1 (67m2) v OV, v Novém 
Městě nad Metují - Na  Fran-
tišku. Balkon, sklep. Byt se na-
chází v  zatepleném bytovém 
domě s plastovými okny a s pří-
znivými provozními náklady. 
Společná zahrada. Cena Kč 
1.695.000,-, tel: 734 316 805. RK 
NEVOLAT!

*Koupím byt v  Novém Měs-
tě nad Metují 2+1, 3+1. Tel. 
606 539 763

*Pronajmu vybavenou vět-
ší garsonku v  Hálkově ulici 
v  Náchodě. V  domě pouze 3 
bytové jednotky. Možné nastě-
hování od  prosince 2017. Cena: 
5.000,- + energie. Vratná kau-
ce 10.000,-. Tel. 737  464  578,  
777 894 422
*Prodám družstevní byt 2+1 
v  Náchodě v  nízkoenergetickém 
domě s  vlastním parkovacím 
stáním. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709
*Pronajmu částečně zařízený 
byt 2+1 v Náchodě, k nastěhová-
ní v lednu 2018, tel. 776 006 310, 
po 17. hodině
*Prodám byt 3+1, 57 m2 v  OV 
v  Náchodě ul. Jugoslávská 
v  původním stavu, dům je nově 
zateplen, nová okna a  stou-
pačky.Součástí bytu balkon, 
sklep a  stání za  domem. Tel. 
602 190 030.
* Koupím byt v OV v Náchodě. 
TEL.: 732 749 777

*Pronajmu příp. prodám garáž 
v Červeném Kostelci - U kaštán-
ku.Tel. 777 962 677
* 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

*Sháním k  pronájmu garáž 
v  Náchodě. El. výhodou. TEL.: 
737 819 841
*Prodám rodinný řadový dům 
v  lokalitě Broumov – Spoři-
lov. Cena dle dohody. TEL.: 
732 552 773
*Prodám zahradu se zděnou 
chatou v  kolonii Broumov-Oto-
vice. Info Tel. 736 603 169

*Pronajmu nově postavenou 
halu 300 m2 u  Náchoda. Mani-
pulační technika k dispozici. Tel. 
608 66 77 30 nebo 608 66 77 33
* Pronajmu obchod 82 m2 
v  Náchodě, blízko centra. Tel. 
603 290 060
* Prodám hospodu ve Vysokově, 
zn. jakékoliv využití, navr. cena 
1,5 mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK 
NEVOLAT
* 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 prosto-
ry pro provoz kavárny, jiných 
obchodních služeb nebo pohy-
bových aktivit jako cvičení, fi t-
centrum a  jiné služby. Prostory 
se nachází na  Kamenici v  Ná-
chodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení 
a  vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152 750 v pracovní dny

*Prodám štípané suché palivové 
dřevo. Tel.774 322 702
*Prodám masné králíky k chovu, 
křížence belgických obrů. Šestajo-
vice u Jaroměře. Tel. 775 676 153
*Prodám palivové dřevo jasan, 
olše v  metrech – 900,-/m. TEL. 
776 327 208
*Prodám dubové fošny + prkna. 
mob.774 308 086
*Prodám dřevěné brikety. mob. 
774 308 086
* Prodám levně velmi zacho-
valou rustikální sedačku (gauč 
a  dvě křesla), dále ruční vřete-
novou sekačku, dále motorovou 
sekačku, praktický stolek pod PC. 
Tel. 604 699 888
* Prodám betonovou dlažbu 
50x50x6 cm venkovní, 15,-Kč/
kus. TEL.: 776 209 876

* Prodám selata mangelica, živá 
váha: 20 kg za 1200,-Kč/ks, 40 kg 
za 2000,-Kč/ks. Volat po 20. hodi-
ně tel. 773 914 858
* Prodám pásovou litinovou 
pilu pro truhláře, tovární vý-
roba, průměr kola 80 cm, cena 
10.000 Kč. Tel. 604 437 128
* Prodám pianino, odvezu, nala-
dím. TEL.: 775 328 366

*Koupím a  dobře zaplatím 
za  staré kapesní a  náramkové  
hodinky, mince a  starou šavli 
nebo bodák. Obraz od  autorů - 
Havlata, Mikš, Soukup, Mezero-
vá. 605 254 511 Hrneček Jiří.
* Koupím starší kotel DAKON 
24 na pevná paliva - FUNKČNÍ. 
TEL. 491 453 425 + záznam.
* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a  příslušenství - objek-
tivy, staré fotografi e, reklamní 
fotografi cké materiály. Hodinky 
PRIM a náhradní díly na hodin-
ky PRIM. Platba v hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i  z  ob-
dobí socialismu v  jakémkoli sta-
vu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.:722 907 510
* 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 veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

 * 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 časopisy, 
komiksy, knihy, celé knihov-
ny, pohledy, známky, plakáty, 
aj.papírový materiál, bankov-
ky, mince, LP desky, CD atd. 
TEL.:777 579 920

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

* 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

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

 

 
             

     

    
   

   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

*Hledáme brigádníka na víken-
dové stavební práce. Kontakt 
602 247 247

*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
*Koupím staré motocykly 
JAWA, VELOREX, náklad. auto-
mobil PRAGA V3S v  jakémkoli 
stavu, díly,. TEL. 776 327 208
*Prodám přívěsný vozík Sport 
Jacht 120x120x31 s  STK,  nové 
pneu, nátěry, plechová podla-
ha, cena dohodou.  Bližší info. 
602 436 986

AUTO - MOTO

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

NÁCHODSKO
776 353 038

PŘIJMU TRUHLÁŘE S PRAXÍ 
do malého kolektivu 

pro zakázkovou výrobu 
nábytku na Náchodsku.

Truhlářství Šnajdr 
tel. 604 437 128

Express Cash
Nejrychlejší hotovostní půjčka
* peníze na cokoliv
* vyplácení půjčky do 24 hodin
* hotovostní půjčka až 50 000,-Kč

tel. 722 173 037

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

 
25 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

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

* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 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

Deštné v O/h-Dvougener. zateplený RD (4+1,2+1) u centra, zast. pl. 130 m2, poz. 809 m2, PENB:G ......3,5 mil. Kč
Miskolezy u Č. Skalice-Bývalý mlýn po nadstand. rekonstrukci, už. pl. 524 m2, poz. 1,5 ha, PENB:G ... 7,9 mil. Kč
Náchod -Branka-Dvougener. vila (2+1 a 2+1) s poz. 1587 m2 na krásném a klid. místě, PENB:G ..2.650.000,-Kč
Náchod-Lipí-Posl. volné domy ( 5+kk, užit.pl.123 m2), se zasíť. pozemkem 801 m2, PENB:B ..... 2.600.000,-Kč
Náchod-Malé Poříčí-RD s 2 byty po část. rekonstr., samost. garáž, pozemek 1022 m2, PENB:G........1.950.000,-Kč
Opočno-větší vila (3+1 a 2+1) v klidné části poblíž centra, pozemek 920 m2, dílna, garáž, PENB:G ...2.750.000,-Kč
N. Město n/M - Větší vybavená chata s poz. 2203 m2, (les 1636 m2) v klid. části, UT na TP, veř. voda ..1,75 mil. Kč
N. Město n/Met.-ul. Náchodská-Řadový RD s pozemkem 266 m2, nová střecha, plast. okna, PENB:G ...1,9 mil. Kč
N. Město n/M - Luxusně vybavený RD, 3 obytná podlaží+podkroví, suterén k podnikání, PENB:G ....3.490.000,-Kč
N .Město n/Met.-ul. Dobrušská-Třípodlažní RD (1+1,3+1,2+1) s garáží a poz. 782 m2, PENB:G ....2.670.000,-Kč
Bukovice u Police n/Met.- Větší dům z r.1980 (2 byty 3+1), poz. 785 m2 v krásné lokalitě, PENB:G ...2.490.000,-Kč
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Pro naši dceřinou společnost 
ADAPT electronic CZ s.r.o. v Machově 
hledáme vhodné kandidáty na níže uvedené 
pracovní pozice:

Společnost ADAPT Elektronik GmbH se od svého založení v roce 1972 vyvinula v jednoho 
z předních výrobců elektronických konektorů pro náročné oblasti použití. Zaměstnáváme více 
než 190 zaměstnanců a většinu výrobků vyvíjíme a vyrábíme individuálně podle přání zákaz-
níků. Výrobky společnosti ADAPT Elektronik jsou používány v celé řadě odvětví: od výroby 
zařízení pro automobilový průmysl a lékařskou techniku až po průmyslovou elektroniku.

Požadujeme:
Pečlivost, spolehlivost, ochotu pracovat ve dvousměnném provozu, schopnost práce 
v kolektivu, manuální zručnost a zodpovědnost za provedenou práci, zkušenosti s pá-
jením, cínováním, krimpováním výhodou

Nabízíme:
Smlouvu na HPP, po prvním roce na dobu neurčitou, fi remní benefi ty ( příspěvek 
na dopravu, stravenky, příspěvek na dovolenou, roční bonusy ), čisté pracovní pro-
středí, dvousměnný provoz, zázemí stabilní zahraniční společnosti, možnost dalšího 
vzdělávání ( jazykové vzdělávání a vzdělávání v oboru ) a postupu, nástup možný 
ihned nebo dle dohody

Požadujeme:
SOU/SŠ vzdělání elektro zaměření, vyhláška 50/78 Sb., §6 výhodou, manuální zruč-
nost a zodpovědnost za provedenou práci, samostatnost, spolehlivost, fl exibilita, pá-
jení výhodou 

Nabízíme:
Smlouvu na HPP, po prvním roce na dobu neurčitou, fi remní benefi ty ( příspěvek 
na dopravu, stravenky, příspěvek na dovolenou, roční bonusy ), čisté pracovní pro-
středí, dvousměnný provoz, zázemí stabilní zahraniční společnosti, možnost dalšího 
vzdělávání ( jazykové vzdělávání a vzdělávání v oboru ) a postupu, nástup možný 
ihned nebo dle dohody

SPECIALISTA VÝROBY, SPECIALISTA PÁJENÍ

SPECIALISTA TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ ELEKTRO

Písemné nabídky zasílejte na e-mail: info@adapt-electronic.cz , 
nebo informace na telefonním čísle – 491 426 360

PRODEJ SMAŽENÝCH RYB I VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Smažírna a loviště ryb Pstražna

Prodej kaprů a pstruhů  
Prodej vánočních stromků:  smrky - jedle

Ceny stromků jsou zajímavé, 
odvislé od výšky stromků

!!! PROVOZ - SMAŽÍRNA  do 30.11. 2017 
od 10 do 17 hodin !!! 

PRODEJ RYB A STROMKŮ DO VÁNOC !!!
Sami si zde můžete vyzkoušet své rybářské 
umění. Pstruha, kapra či jinou rybu, kterou si 
sami ulovíte, Vám na místě usmaží nebo vy-
udí. K  posezení můžete využít selskou jizbu 
v objektu smažírny.
Smažírna a  loviště ryb Pstražna – 7 km 
od centra Kudowa Zdrój, směrem na Skansen 
lidové architektury  – smažírna se nachází 100 
metrů od skansenu. 
Autem do  Kudowy Zdrój, první křižovatka, 
je tam benzínová pumpa, dejte se na ní vlevo. 
Po levé ruce minete policejní stanici a na další 
větší křižovatce se dáte opět vlevo a neuhnete 
ze směru na Skansen lidové architektury …. 
Cíl: Pstražna

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

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

Seřizovače
Požadujeme:
• vyučen nebo vyučen s maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
• třísměnný provoz
• spolehlivost, zodpovědnost
Nabízíme:
• minimální mzda po zaučení 24 000,-- Kč
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
• další benefity
Náplň práce:
• seřizování a obsluha strojů

Své životopisy zasílejte na email personalni@haspl.cz
    +420 491 401 718 paní Procházková,
    +420 491 467 241 paní Kubečková
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 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

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK A STAROŽITNOSTI
Vykupujeme nábytek, obrazy,hodiny, sklo, porcelán, 
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek 

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

AKCE BRAMBORÁRNA 
OLEŠNICE

BRAMBORY
K USKLADNĚNÍ

Odrůdy 
Adéla, Rafaela - 650,-/q
Prodej po - pá 6 - 13 hod

tel: 604 120 920, 491 461 257

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
JUDr. DITY VÁVROVÉ

oznamuje od října 2017 změnu sídla: 
na Masarykově nám. 19, Náchod,
1. patro (nad kavárnou Cibetka)

Poskytuji mj. právní služby:
• soupis a revize kupních, 

darovacích a směnných smluv
• občanské a rodinné právo

• pracovní právo
• soupis a podání návrhu na oddlužení 

(insolvence)
Objednání na tel. 604 38 56 38, 

www.advokatnachod.cz

• 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

146152
Vážení a milí čtenáři,
Dnes bych se chtěla věnovat možnosti odstoupením 
a výpovědí smlouvy.
Pokud jste jako spotřebitel / domácnost / uzavřeli s do-
davatelem energií smlouvu nebo dodatek ke smlou-
vě mimo prostory obvyklé k jeho podnikání můžete 
dle občanského zákoníku odstoupit od tohoto aktu 
do 14-ti dní od podpisu /týká se to i smluv uzavřených 
korespondenčně, po telefonu a elektronicky/.

Jestliže tento termín nestihnete a novou smlouvu jste podepsali podomní-
mu prodejci ve dveřích, uzavřeli po telefonu, korespondenčně nebo elek-
tronicky pak je zde možnost vypovědět takovou smlouvu nejdéle do 15 dnů 
ode dne zahájení dodávky a to, dle § 11a odst. 3 EnZ. Tento paragraf se 
může používat jen v případě, že dochází ke změně dodavatele. Nevztahuje 
se na dodatky nebo další nové smlouvy u stávajícího dodavatele.
Pokud si nebudete jako spotřebitelé jisti, zda došlo k takovému to uza-
vření smlouvy či dodatku, posbírejte veškerou korespondenci a poslední 
vyúčtování a navštivte naše vyškolené pracovníky, kteří Vám rádi poradí 
a pomohou.
Využijte této příležitosti, kterou Vám novela občanského zákoníku a novela 
energetického zákona umožňuje, pokud si nejste naprosto jisti, zda jste 
učinili správné rozhodnutí a Vás jako spotřebitele staví do rovnoprávného 
postavení s dodavatelem energií.

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

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. 11. 2017.

Požadujeme 
státní občanství ČR 

bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a, § 4b z. č. 553/1991 Sb., v platném znění) 

věk minimálně 21 let 

střední vzdělání s maturitní zkouškou 

zdravotní způsobilost (§ 4c z. č. 553/1991 Sb., v platném znění)  

dobrou fyzickou a psychickou kondici 

řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka

znalost práce na PC 

komunikativnost, organizační schopnosti, vstřícný přístup k občanům

Výhodou
platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle z. č. 553/1991 

Sb., v platném znění 

zbrojní průkaz skupiny D 

znalost Náchoda a okolí 

znalost cizích jazyků (např. angličtina, němčina, polština) 

praxe u bezpečnostních složek

Nabízíme
předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 1. 2018

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (5. platová třída), po splnění 

stanovených odborných předpokladů 7. platová třída

pracovní poměr na dobu neurčitou

5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek na dovole-

nou, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na obsazení funkce

strážníka/strážnice Městské policie 
v Náchodě

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Koupím moto

 
Jawa – CZ …atd,

 

Veřejné bruslení
 Než začne opravdu mrznout 
a  bruslaři se budou moci vypravit 
i  na  přírodní ledové plochy, mož-
nost tréninku jim může nabídnout 
i  veřejné bruslení na  zimním sta-
dionu v  Jaroměři. Připraveno je 
na 18. listopadu. Bruslit zde můžete 
od 13.30 hod. plných  120 minut. 

Tonava, 
váhy  s tradicí
 Městské muzeum a Galerie JWM 
v Úpici nabízejí až do 19. listopadu 
možnost navštívit výstavu s  ná-
zvem Tonava, váhy s tradicí. Jak již 
název připomíná, výstava se věnuje 
tradici výroby vah v regionu Úpic-
ka. Chronologicky vás výstava do-
vede až do současnosti, k produkci 
vah v akciové společnosti Tonava. 

Vzpomínka
na listopad 1989
   V Dobrušce se na tamním hlav-
ním náměstí  F. L. Věka uskuteční 
17. 11. vzpomínkové setkání na 
události 17. listopadu 1989. Slo-
vem bude provázet Petr Poláček, 
písničky Karla Kryla  zahraje Vik-
tor Směták. Zahájení se symbolic-
ky uskuteční v 17 hodin 11 minut 
SEČ. Chybět nebude ani symbolika 
zapálených svíček.  

Malby a kresby
 V Městské knihovně v Novém 
Městě nad Metují  – Společenském 
sále  bude až do 24. listopadu umís-
těna výstava Spolku neprofesio-
nálních výtvarníků.  Dodejme, že 
autoři prezentovaných děl patří do 
Zájmového sdružení neprofesio-
nálních výtvarníků v Novém Městě 
nad Metují zabývajícího se malbou 
a kresbou (včetně výuky). V portfo-
liu aktivit sdružení jsou  též ukázky 
výtvarného zpracování textilních 
výrobků.
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ASAN A BERTÍK HLEDAJÍ SPO-
LEČNÝ DOMOV. Asan spolu 
s  Bertíkem zůstali sami poté, co 
majitelka musela do  nemocnice, ze 
které se už nevrátí, a  tak se kluci 
ocitli v útulku. Bertík - černý pejsek, 
kterému je 7 let, je z počátku bázli-
vý, ale jinak hodný. Asan to je jeho 
nerozlučný, 7letý kamarád, kterého 
Bertík neustále následuje. I Asan je 
moc hodný a přátelský. Moc prosí-
me o společný domov. 

RASTY je asi 8letý pejsek. Byl nale-
zen s  řetězem na krku a karabinou. 
Pravděpodobně se odněkud utrhl, 
což asi bylo jeho štěstí. Rasty je moc 
hodný a milý, přátelský.  

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková 

721 543 498
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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

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

Najdete nás i na Facebooku.

STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

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

veškeré 
stavební práce, 

hydroizolace,
půjčování lešení  

zemní práce, doprava 
(kontejner + hydraul. ruka),

instalatérské a topenářské práce 

A CO DĚLÁTE 
O VÍKENDU VY?

SQUASH CENTRUM Náchod, 
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra
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V noci 
do kláštera
 V  Broumově se opět naskýtá 
možnost mimořádných nočních 
prohlídek tamního kláštera. Noč-
ní prohlídka je možná například 
17. listopadu v  19 hodin. Vstup-
né pro dospělé je 150,-Kč, dětské 
vstupné činí 85,-Kč. Prohlídka je 
mimořádná, z toho důvodu je nut-
ná rezervace, kterou lze realizovat 
i elektronicky na e-mailové adrese: 
prohlidky@broumovsko.cz

Divadelní hry
 Příznivci múzy Th álie jistě ocení 
již 54. ročník Meziměstských diva-
delních her. Při jejich organizaci 
spojují síly město Meziměstí  a sou-
bor J. K. Tyla Meziměstí. Divadel-
ní hry letos probíhají v  termínu 4. 
listopadu  - 2. prosince, během kte-
rého diváci uvidí celkem 5 divadel-
ních her (kde jinde, než na  jevišti 
tamního Divadla J. K. Tyla)

Benchpressisté z Náchoda 
úspěšní na mistrovství světa 
v Trutnově
 Mistrovství světa GPC 2017 v  si-
lovém trojboji, benchpressu, dřepu 
a  mrtvém tahu se konalo v  termínu 
16.- 23. září 2017 v Trutnově. Všich-
ni náchodští reprezentanti se chtěli 
předvést v  co nejlepším světle, pro-
tože čekali velkou podporu fanoušků 
z Náchoda a okolí. Záštitu nad šampi-
onátem převzal mimo jiné i poslanec 
a  starosta Náchoda Jan Birke, který 
si i  při své pracovní vytíženosti na-
šel čas a osobně přišel fandit. A nyní 
k  výkonům… Na  2. místě se umís-
til Jirka Hájek v  kategorii MASTRS 
s výkonem 182,5 kg, Milan Suk získal 
taktéž 2. místo, jelikož ho limitova-
lo zranění. Martin Mikeš v  katego-
rii JUNIOR získal 1. místo, Martin 
Horák jako DOROSTENEC rovněž 
1. místo, Tomáš Jirka 5. místo (také 
měl problém s  ramenním kloubem) 
a  Patrik Vojtěch – medailová naděje 
– si při 1. pokusu bohužel utrhl prs-
ní úpon. Michal Ungrád měl letošní 
sezonu hodně povedenou, na  Mezi-
národním mistrovství v benchpressu 

na  Slovensku získal 1. místo a  pře-
konal slovenský rekord. Na  Meziná-
rodním mistrovství ČR získal rovněž 
1. místo a překonal tak český rekord. 
V Trutnově pak obsadil opět 1. místo 
a  překonal jak evropský, tak světový 
rekord. Bohužel těsně před šampi-
onátem se zranil Vladimír Pinkava. 
Chceme tímto poděkovat všem, kte-
ří nám fandili, kteří nás dlouhodobě 
podporují, pomáhají nám. Jsou to 
zejména trenér Jiří Maryška a Václav 
Papírník. Nešlo by to ani bez podpory 
sponzorů: JUDr. Josef Svoboda, fi rma 
DRANA, Trávníky Philipp, starosta 
města Náchoda Jan Birke, Hotel Hy-
nek, Petr Mazač, Fitness DK, fi rma 
Titánus a hlavně Mgr. Chmelík, pro-
tože nebýt jeho a  MUDr.  Chaloup-
ky jsme někteří z  nás nejeli nikam. 
Zvláštní poděkování pak patří staros-
tovi Náchoda Janu Birke, který je na-
ším mnohaletým příznivcem a osob-
ně nás při závodech podpořil. Hodně 
to pro nás znamená!   
 Jirka Hájek Hajda

Hotel ElkoH l ElkH t l Elk v Náchodě

POSLEDNÍ TERMÍNY
NA VÁNOČNÍ 

VEČÍRKY
Rezervace na tel.: 608 824 331

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