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listopad 1959, založena 

Hvězdárna v Úpici

...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)

• 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

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

Rozšiřujeme nabídku

DOMINIKÁNSKÉ 
RUMY

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.

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

DIVADLO
J. K. TYLA ČERVENÝ KOSTELEC

ROBINSON DLABÁČEK
Sobota 2. prosince 2017 od 19.00 hodin – PREMIÉRA
Neděle 10. prosince 2017 od 17.00 hodin – REPRÍZA

Novou autorskou hru Vlastimila Klepáčka
hraje domácí soubor NA TAHU.
Vstupné: 120 Kč / 110 Kč / 100 Kč

ZLATÉ VÁNOCE
Sobota 9. prosince 2017 od 18.00 hodin

Adventní koncert Městského dechového orchestru
ve spolupráci se ZUŠ Červený Kostelec.

Vstupné: 100 Kč

VĚRA MARTINOVÁ
Pátek 15. prosince 2017 od 19.00 hodin

Koncert jedné z našich nejlepších zpěvaček
country music.

Vstupné: 390 Kč / 370 Kč / 350 Kč

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Zahájení 7. ledna 2018

Kurz zahrnuje 7 nedělních večerních lekcí,
rozdělených na začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé.

Přihlášky v IC Červený Kostelec.
Cena kurzovného: 1200 Kč / pár

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.

SOKOLOVNA ČERVENÝ KOSTELEC

Vlaky budou od prosince jezdit podle 
nového jízdního řádu
Nový jízdní řád, který začne platit 
v neděli 10. prosince 2017, přináší 
změny nejen pro cestující v Králo-
véhradeckém kraji. Nové dopolední 
a večerní spoje například posílí do-
pravu na  trase mezi Pardubicemi, 
Hradcem Králové a Jaroměří. Lepší 
spojení také nastane na trati Tepli-
ce nad Metují – Trutnov. „Úpravou 
železničního jízdního řádu reaguje-
me na aktuální náměty a požadavky 

občanů i  zástupců obcí Královéhra-
deckého kraje. Všechny tyto úpravy 
zefektivní vlakovou dopravu v  regio-
nu, a zajistí lepší komfort pro všech-
ny cestující,“ řekl k  nové podobě 
jízdních řádů první náměstek hejt-
mana odpovědný za  oblast dopravy 
Martin Červíček. Podrobnosti o no-
vých vlakových spojích naleznete 
na  www.kralovehradeckykraj.eu | 
www.kr-kralovehradecky.cz

PŘIVÝDĚLEK!
ROZNÁŠKA NOVIN a LETÁKŮ

Hledáme spolehlivé distributory na roznášku novin a letáků 
do schránek 2x týdně v lokalitách:

• Náchod        • Náchod – Babí • Hronov – Zbečník 
• Velká Jesenice        • Červený Kostelec       • Náchod - Karlův kopec

Více informací na tel. 603 990 636

PŘIVÝDĚLEK 
– BRIGÁDA

Hledáme spolehlivého 
distributora novin ECHO 

v Červeném Kostelci. 
(roznáška do jednotlivých schrá-

nek, 3x měsíčně 
– pátek, sobota)

Více informací na tel 
602 103 775 (SMS) nebo 

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Dne 23. 11. 2017 uplynulo 25 smutných let, 
kdy nás navždy opustil 

pan Josef Marek 
z Nového Hrádku.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  
Manželka a děti s rodinami

VZPOMÍNKA

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

 www.beraneknachod.cz

Úterý 5. prosince  v 19.00 hodin 
4. představení v rámci 

„ZELENÉHO“ abonmá 
Divadlo Bez zábradlí Praha

Yasmina Reza: ART
Režie: Karel Heřmánek

Kolik pravdy, upřímnosti 
a tolerance unese přátelství?

Hrají: Karel Heřmánek, 
Josef Carda, Zdeněk Žák

Solidní vztah tří přátel se ocitá 
na tenkém ledě ve chvíli, kdy si jeden 
z nich pořídí velmi drahý obraz. Co 
Marka, Borise a Ivana vlastně spoju-
je? Tahle otázka dokáže ty tři zavést 

pěkně daleko. Až téměř na konečnou 
jejich dlouholetého

 přátelství. 
Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Středa 6. prosince v 19.00 hodin
4. představení v rámci 

„MODRÉHO“ abonmá
Buranteater Brno

John Buchan 
a Alfred Hitchcock:

39 STUPŇŮ
Režie: Mikoláš Tyc

Bláznivá špionážní komedie 
Hrají: Michal Isteník, 

Ivana Krmíčková, Petr Jarčevský, 
Petr Tlustý a Pavel Novák

Richard Hanney je bohatý, žádoucí 
muž. Je znuděný ve svém londýn-
ském bytě. Bylo by tomu tak asi až 

do konce jeho dní, kdyby mu 
do života náhle nevstoupila krásná 

špiónka Annabella. 
 Vstupné: Kč 200,- 180,- 170,-

Čtvrtek 7. prosince v 18.00 hodin
Akce se koná v Blues baru 

Hotelu U Beránka
BESEDA na téma „Vánoce, 

Vánoce, přicházejí“
o historii vánočních tradic 
a symbolů na Náchodsku

Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších 
svátků v roce. Při naší poslední 

letošní besedě si popovídáme o tom, 
jak se Vánoce slavily v Náchodě 
a okolí, které zvyky byly pro náš 

region nejtypičtější, jaké ozdoby se 
v průběhů věků při vánoční výzdobě 

objevovaly a mnoho dalšího.   
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 

nebo na recepci hotelu.
Vstupné: Kč 30,-

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.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

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

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 690 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Met., 2 bytové jednotky, zahrada, garáž .......................3 190 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě ve Velkém Dřevíči ....................................3 190 000,- Kč
Chata na okraji lesa v osadě Pekelec – Peklo nad Zdobnicí, už. plocha 60 m2 ......................195 000,- Kč

Cena: 5 900 000,- Kč

Nový informační navigační systém 
pro turisty v Náchodě
Přehledná, srozumitelná a  jednotná 
navigace k atrakcím cestovního ruchu 
je jedním z předpokladů spokojenosti 
návštěvníků. I proto, v rámci projektu 
Informační navigační systém v  Ná-
chodě - I. etapa, identifi kační číslo 
117D721007086, probíhá v  Náchodě 
instalace jednotné navigace k  objek-
tům spjatým s  cestovním ruchem, 
zaměřená na  pěší, cyklistické, moto-
ristické, tuzemské i zahraniční turisty. 
Již je dokončeno značení řeky a mostů 
přes ni, probíhá značení významných 
objektů cestovního ruchu v  regionu 
(např. pevnostní památka Dobrošov, 
státní zámek Náchod, bojiště 1866), 
významných komunálních cílů (např. 
plavecký bazén, zimní stadion, infor-
mační centrum).
Dokončena je již i  navigace pro pěší 
v centru města. Směrovkami jsou zna-

čeny cíle komunální (např. radnice, 
nádraží autobusové a  vlakové, pošta), 
sportovní (např. koupaliště) a historic-
ké (např. zámek, kostel sv. Vavřince).
 Většina značení obsahuje pro snad-
nější orientaci zejména nejmladších 
turistů a cizinců i piktogram.
 Projekt je spolufi nancován ze stát-
ního rozpočtu v  rámci Národního 
programu podpory cestovního ruchu 
v regionech, podprogramu 2017 Roz-
voj základní a doprovodné infrastruk-
tury v  cestovním ruchu, dotačního 
titulu Rozvoj veřejné infrastruktury 
cestovního ruchu, vyhlášeného Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj České 
republiky.

Členové svazu bojovníků za  svobodu, představitelé samosprávy města 
Náchoda, členové klubu vojenské historie a další hosté si u památníku 
na Dobrošově připomněli Den veteránů, který upomíná na 11. listopad 
1918, kdy byla ukončena I. světová válka. V současnosti je tento svátek 
připomínán v kontextu i širší obecné vzpomínky  na bojovníky i oběti 
válek.

Podzimní soustředění
 Od neděle 22. 10.  do neděle 29. 
10. 2017 proběhlo podzimní atletic-
ké soustředění skupiny Jiřího Vond-
řejce z Náchoda. Vše bylo zaměřeno 
na  kondiční přípravu před nadchá-
zející zimní halovou sezónou. Jako 
obvykle byli atleti ubytováni 
ve  Sporthotelu Tichá Orlice v  Ústí 
nad Orlicí. Každý den byl rozdělen 
do dvoufázových jednotek s potřeb-

nou regenerací s vířivkou a saunou.  
Soustředění se zúčastnili tito atleti: 
Lukáš Matěj, Majera Radek, Nývlt 
Tomáš, Lukášová Lucie, Lukášová 
Leona, Lukáš Martin, Ing.  Jiří Von-
dřejc, Vondřejcová Marcela - zdra-
votnice a trenér. Trenér byl spokojen 
s celkovou úrovní a  intenzitou s  ja-
kou každý přistupoval dle své vý-
konnosti.   Jiří Vondřejc

VZPOMÍNKA
Dne 18. října uplynuly 4 smutné roky

od chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná babička

paní  Jolana Plicková  z Náchoda.

Stále s láskou vzpomínáme.

Vnučky Dita a Kristýna, 
všichni blízcí příbuzní a známí.

VZPOMÍNÁME
Dne 29. 11. 2017 by se dožil 85 let 

pan Václav Šubrt 
ze Starého Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Nekrolog: 
Zemřel  vynikající atletický trenér 
Miroslav Novák
Před několika dny jsme obdrželi smutnou zprávu, 
že zemřel Miroslav Novák. Byl to trenér, jenž  vy-
choval několik generací především atletek, které 
dosahovaly výborných výkonů. Nejedna byla mis-
tryní republiky ať už v kategoriích žactva, dorostu, 
či dospělých, nejedna se stala i  reprezentantkou. 
Pod jeho vedením se dařilo náchodskému družstvu ODPM nebo MEZ. Práci  
v oddílu věnoval veškerý svůj čas, trénovalo se každý den. Vzpomínáme ne-
jen na výběhy do terénu, posilování, rovinky, atd., ale i na soustředění v Hou-
štce, zájezd do Dánska a další, kdy se také formovaly naše povahy a zájmy
a tvořila přátelství na celý život. V tom nám trenér Novák hodně 
pomohl a na to budeme vždycky vděčně vzpomínat. 

Mirku, děkujeme!       Atletky

Ocenění dárců krve
 V České Skalici – tamním Jiřin-
kovém sále Muzea Boženy Němco-
vé - byli oceněni dobrovolní dárci 
krve. Rozdělovaly se bronzové, 
stříbrné a  zlaté Janského plakety 
(za  10,20 a  40 odběrů) a  rovněž 
Zlatý kříž 3. stupně (za 80 odběrů). 
Připomeňme, že ocenění pro dárce 
krve nese jméno českého vědce Jana 
Janského, který v roce 1907 objevil 
základní členění  kvarteta krevních 
skupin. 

Adventní prohlídky 
na zámku 
 Náchodský zámek naposledy 
v tomto roce otevírá své brány. Pro-
hlídky vánočně vyzdobených inte-
riérů zámku 24. 11. – 26. 11. od 10 
do  15 hodin pro veřejnost, 27. 11. 
– 30. 11. od 8 do 13 hodin pro školy 
a objednané skupiny. Přijďte si i Vy 
prohlédnout zámecké komnaty, 
které služebnictvo zdobí a  připra-
vuje na vánoce. Při prohlídce zám-
ku Vám guvernantka nebo služebná 
povypráví o  zvycích doprovázejí-
cích advent či samotný Štědrý den. 
Více informací na tel. 491 426 201 
nebo na www.zamek-nachod.cz 

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval 
chirurgickému oddělení Oblastní 
nemocnice v  Náchodě, obzvlášť 
panu primáři MUDr.  Vokurkovi 
a všem lékařům a sestrám  za pří-
kladnou  péči a  profesionální pří-
stup. Dále mé poděkování patří se-
střičkám na  JIP, obzvlášť  Barbaře 
Babičové.    František Tejkl

Poděkování
Upřímné díky slečně Monice Jirás-
kové z Hronova, která nalezla moji 
ztracenou peněženku. Tu následně 
odevzdala na služebně Městské po-
licie v  Náchodě - a  tím se ztrace-
ná peněženka  se všemi cennostmi 
a doklady zpátky vrátila 
ke mně. Ještě jednou 
vřelé díky poctivé 
nálezkyni! 
            Marta Čapková
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 Jak nás informoval Aleš Cabicar, 
náměstek hejtmana pro zdravotnic-
tví, v pondělí 13. listopadu byly ofi -
ciálně otevřeny nabídky soutěžitelů, 
kteří se ucházejí o jednu z největších 
investic do zdravotnického zařízení 
v celé republice za posledních mno-
ho let. Připomeňme čtenářům, že 
tendr, který si vysloužil přezdívku 
„zakletý“ a který je v očekávání na-
šich občanů ale i lékařů a personálu 
Oblastní nemocnice Náchod a.s., 
byl již několikráte zrušen, přičemž 
právě odsouvání v minulosti zavda-
lo i mnoho skeptických úvah o bu-
doucnosti nemocnice v Náchodě.
 „Na  modernizaci, kdy vzniknou 
dva nové pavilony, se čeká mnoho 
let. Je to jeden ze zásadních bodů 
krajské koalice, neboť o  potřebnosti 
modernizovat náchodskou nemocni-
ci není pochyb“, komentoval situaci 
Echu Cabicar. „A je to poprvé, kdy se 

Přestavba náchodské nemocnice 
je o výrazný krok blíže

komplikovaný proces soutěže o  za-
kázku ve výši takřka 1,4 miliardy ko-
run dostal až do této fáze, kterou já 
osobně považuji za  zlomovou. Nyní 
nastává proces vyhodnocení všech 
doručených nabídek tak, jak stano-
ví zákon, a  já chci věřit a  věřím, že 
na jaře příštího roku se stavba začne 
realizovat. Je na místě také poděko-
vat všem, kteří se projektu důsledně 
věnovali a  věnují za  jejich profesio-
nální přístup“, uzavřel Cabicar.

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.

Operátor řezárny kovů 
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou.

Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Odměňte se
Nedávno jsem se odměnila tím, že 
jsem si zašla na  povídání o  Ugandě. 
Díky fotografi ím jsem tak strávila 
čas v  zemi rovníkové Afriky, kde se 
parta báječných Čechů rozhodla po-
moci postavit studnu a  zavést vodu 
pro místní školu. Tím chci ze srdce 
poděkovat panu Hejzlarovi, který nás 
besedou provázel. Teď, když sedím 
nad šálkem voňavého čaje, v teple do-
mova, silně si uvědomuji, jak se tady 
máme dobře, i přes všechno, co není 
dokonalé.  Je moc dobře, že je spousta 
lidí, kteří dokážou podat pomocnou 
ruku a o tom se bohužel ve zprávách 
nemluví. Na  jedné straně existuje vi-
ditelný nadbytek a na druhé zas velký 
nedostatek. Ovšem lidé v Ugandě, ač 
žijí ve  skromných podmínkách, tak 
jsou velmi usměvaví, přátelští a vděč-
ní za  každý nový den. Doporučila 
bych návštěvy takových míst, jako te-
rapii pro všechny stěžovatele na život. 
Vzpomněla jsem si, jak jsem, jako dítě 
sedávala nad hrnkem kakaa a  chle-
bem. Tajně jsem si přála umět tele-
portovat jídlo dětem do Afriky a moje 

trápení nad snídaní by tak skončilo 
ve vteřině, zatímco by se nějaký kluk 
o  pár set tisíc kilometrů jinde mohl 
s  chutí nasnídat. Bohužel lidé žijící 
na  pokraji chudoby nám nejsou tak 
vzdáleni. Za  minulá léta praxe jsem 
se jako učitelka mateřské školy setkala 
i s takovými rodinami. Jedna byla ob-
zvláště silným příkladem. Měli asi pět 
dětí, maminka se starala o domácnost 
a děti, tatínek pracoval, ale vydělával 
málo na  to, aby je dobře uživil. Děti 
chodily upravené, ale peníze, které 
měli, šly nejdřív na poplacení toho zá-
kladního, tedy bydlení, energie, jídla. 
Na akce pro děti v rámci školky a ško-
ly už jejich rozpočet nestačil. Bylo mi 
líto malé holčičky, která neměla ani 
oblečení na  převlečení. V  čem přišla 
z domu, v  tom si šla hrát i ven a  tak 
musela maminka třeba denně prát 
oblečení, aby druhý den mohla přijít 
v  čistém. Tenkrát jsem doma uděla-
la revizi ve  skříních a  nějaké obleče-
ní, které moje děti už nepotřebovaly, 
včetně bot a  hraček a  věnovali jsme 
to téhle rodině. Vděčnost té maminky 

byla upřímná. Já jsem neudělala vlast-
ně nic výjimečného. Jen jsem vzala 
přebytky, které už nebyly u nás doma 
potřeba a dala je dál. V tom je to kouz-
lo. Odměnou mi byl velmi dobrý po-
cit pomoci druhému. Při vzpomínce 
na  tuhle zkušenost jsme se rozhodli 
spolu s  N.I.R. z.s. v  Náchodě zorga-
nizovat sbírku Od dětí dětem, která je 
určena na pomoc rodinám i jednotliv-
cům, kteří žijí v  chudobě, nebo jsou 
chudobou ohroženi, nejen prostřed-

nictvím Aufori, o.p.s. Ne všechny děti 
mají to štěstí, že se narodí do  rodin, 
kde je samozřejmostí vzdělání rodičů 
a  pravidelná školní docházka, dob-
ře placená práce a „hojnost toho“, co 
potřebujeme k  běžnému životu. Ne 
všichni rodiče, vyrůstali v  takových 
rodinách. Odměňte se, darujte si pod 
stromeček pocit, že jste pomohli dě-
tem, které to právě teď potřebují, ten 
pocit vás zahřeje u srdce. 
    Viktoria Demartini

OD DĚTÍ DĚTEM
 Co: Sbírka hraček, školních potřeb a oblečení pro děti
 Kdy:  Pondělí 4.12.2017 od 15.00 do 17.00 
 Kde: Krámská 29, Náchod (u parkoviště za radnicí)
  Václavická 1179, Náchod (po dohodě na 737 739 314)
 Kdo: Viktoria Demartini ve spolupráci s N.I.R. z.s.
 Jak: Osobně na místě, individuální dohoda možná
 Info: Viktoria Demartini 737 739 314
  N.I.R. 773 033 077

Děkujeme, za všechny funkční a čisté dary  

PŘIVÝDĚLEK 
– BRIGÁDA

Hledáme spolehlivého 
distributora novin ECHO 

v Náchodě na Brance. 
(roznáška do jednotlivých 

schránek, 3x měsíčně 
– pátek, sobota)

Více informací na tel 
602 103 775 (SMS) nebo 

e-mail: echo@novinyecho.cz

P+B 
ROZVOZ OBĚDŮ
Denně rozvoz jídel 

po Jaroměři a okolí 
* pro firmy i jednotlivce.

* doprava ZDARMA
* možnost platby 

stravenkami
* výběr z 5 jídel a 2 polévek

CENA CELÉHO MENU 57 Kč

Více informací na 
601 587 374 

nebo 739 572 648

Běh do zámeckých schodů
Běh do zámeckých schodů – o po-
hár starosty města  Náchoda již 
po  devatenácté prověřil fyzickou 
zdatnost mladé generace. Jednalo 

se o  důkladnou prověrku, protože 
schodů bylo na trase běhu více než 
tři sta! Rozděleni do  jednotlivých 
kategorií vydali se po  nich na  bě-

žeckou trasu žáci a studenti základ-
ních i středních škol z celého regi-
onu. Akci organizačně zajišťovalo 
náchodské Déčko, v  jehož areálu 
proběhlo i slavnostní vyhlášení vý-
sledků. „Patent na pohyblivé schodi-
ště byl zaregistrován již v roce 1892. 
V  Náchodě ale takovou technickou 
vymoženost na  zámeckém kopci 
v  rozpočtu na  rok 2018 nechystá-
me, takže v  programu Déčka bude 
jistě i dvacátý ročník této již tradič-
ní sportovní akce“, říká s úsměvem 
místostarosta Miroslav Brát, který 
přítomné jménem vedení měs-
ta Náchoda pozdravil a  pomohl 
i  s  předáváním ocenění nejlepším 
jednotlivcům a týmům.  Foto echo

Průtah Náchoda je otevřen
 Po více jak půl roce je opět mož-
ný průjezd Náchodem. Ve  čtvrtek 
16. listopadu 2017 proběhlo pře-
střižením pásky slavnostní otevře-
ní opraveného úseku silnice I/33 
od  kruhové křižovatky u  Slávie 
směrem k  bývalé textilce Bartoň. 
Nadále však zůstává omezený pro-
voz od  Bartoně k  Rybárně a  zasle-
pena je i odbočka do ulice Nemas-
tova na Branku. Oprava celé silnice 
přijde téměř na 300 milionů korun. 
Víc než 50 milionů korun inves-
tovalo město Náchod do  opravy 
chodníků a veřejného osvětlení. 
 Foto Martin Kábrt

POCTA LOUTKÁŘŮM A ŘEZBÁŘŮM Z VÝCHODNÍCH ČECH
 Královéhradecký kraj je vydava-
telem publikace CESTY LOUTEK 
Journeys of puppets při příležitos-
ti úspěšného zápisu  Loutkářství 
na Slovensku  a v Česku do sezna-
mu světového dědictví UNESCO 
(stalo se tak v  etiopské metropoli 
Addis Abebě  dne  1. 12. 2016).
 Brožura  vychází z  iniciativy 
Mgr.  Lenky Jaklové, která je rov-
něž autorkou textu. Kompozičně  
překrásné fotografi e pořídil Jan Po-
hribný. Pěknou autorskou úpravu 
vytvořil akademický malíř Pavel 
Hrach. Na  brožuře dále spolupra-
covali: Miloslav Bařina, Stanislav 
Bohadlo, Alice Dubská, Nina Ma-
líková, Jiří Uhlíř z  Jaroměře a  pra-
covníci řady regionálních muzeí 

a  galerii ve  východních Čechách 
včetně loutkářů, například Roman 
Bedřich Bauer a  fotograf Jindřich 
Polák z  Jaroměře. Publikace byla 
vytvořena v  rámci projektu „Zvý-
šení atraktivity Královéhradecké-
ho kraje“ podpořeného za  přispění 
prostředků státního rozpočtu České 
republiky z  programu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. Publikace je 
určena především českým turistům 
a  zahraničním návštěvníkům. Jde 
o reprezentativní  obrazovou a tex-
tovou publikaci se souběžným, pa-
ralelním česko-anglickým textem 
i  česko-anglickými popiskami k  24 
barevným fotografi ím pozoruhod-
ných loutek metaforicky a metony-
micky posazených do míst se silnou 

tradicí loutkářství  Představuje mj. 
prvního doloženého českého lout-
káře Jana Jiřího Bráta ze Studnice 
u Náchoda (1724-1805), zakladatele 
rodinné dynastie křižující Evropu, 
a uvádí tak na pravou míru obroze-
neckou legendu o  loutkáři-buditeli 
Matěji Kopeckém (1775-1847). Také 
loutkářská Jaroměř je zde zastoupe-
na sympatickými statěmi Autorka  
zdůrazňuje, že „Jaroměř zůstává 
ve  východních Čechách loutkář-
skou velmocí“, protože zde působí 
líheň mladých talentů na ZUŠ F.A. 
Šporka pod vedením  skvělé vedoucí 
učitelky literárně dramatického od-
boru  Jarky Holasové.  

PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř, 
redakčně kráceno 

Smíšený komorní sbor 
a instrumentální ansámbl 
MUSICA DA CAMERA BRNO

Lenka Cafourková  Ďuricová 
soprán

Jakub Kubín tenor 

Kamila Burdová varhany

Dirigent: Martin Franze 
                   a Lukáš Sotolář

ČESKÁ SKALICE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

3. 12. 2017  

19.30 hodin

www.mdcb.cz
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Pozvánka 
na přednášku
 KLUB NIRON (Krámská 29, 
Náchod – 1. patro) uvádí v pořadu 
MOJE TÉMA přednášku s názvem 
Minulé životy… Život tady a  teď, 
která proběhne ve  výše jmenova-
ných prostorách v úterý 28.11.2017 
v 18 hodin. Protagonistkou besedy 
je Božena Patriková. 

Adventní trhy 
a Mikuláš 
proběhnou v  sobotu 2. prosince 
od 9-16 hodin ve vile Čerych v Čes-
ké Skalici. Na  programu je prodej 
tradičních výrobků, typické vánoč-
ní občerstvení, od 15 hodin 2 před-
stavení loutkového divadla Maminy 
s  pohádkou Žabí princ a  myšis-
troj. Následovat bude mikulášská 
nadílka. Více informací na  tel. 
491 451 116 nebo 773 966 939.

Prestižní  
tréninkový kemp
 Stejně jako v  minulém roce, 
i  letos se nám podařilo dovézt 
do  Náchoda prestižní tréninkový 
kemp regionálních a krajských vý-
běrů žactva. Náchodská tělocvična 
na  ZŠ TGM totiž splňuje ty nej-
přísnější požadavky na  pořádání 
podobných akcí.
 Kemp proběhl v  termínu 
od 25.10. do 27. 10. 2017 pod vede-
ním hlavního trenéra KVŽ (krajský 
výběr žactva) a  RVŽ (regionální 
výběr žactva) Královéhradeckého 
kraje pana Mgr.Tomáše Vaníčka 
(na  fotografi i při tréninku). Třech 
tréninkových jednotek se také ujal 
náš dvojnásobný olympionik a  re-
prezentant Pavel Petříkov. Kempu 
se účastnilo 52 judistů z  výběrů 
Královéhradeckého a  Libereckého 
kraje v kategoriích od 13 a do 15 let.

ATAS elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

PŘIJME OKAMŽITĚ PRO ZÁVOD V NÁCHODĚ:

PŘIJME OKAMŽITĚ PRO ZÁVOD VE VELKÉM POŘÍČÍ:

Bližší informace podá pan Lepš na tel. 491 446 490 nebo 604 211 467 
nebo paní Peterková na tel. 491 446 494 nebo 604 527 636.

SOUSTRUŽNÍKA A PRACOVNÍKA NA CNC STROJI
- požadujeme vyučení ve strojním oboru, praxe v oboru výhodou, 

dvousměnný režim
NÁSTROJAŘE, SEŘIZOVAČE, SLÉVAČE
- požadujeme vyučení ve strojním oboru, jednosměnný režim
ELEKTROMECHANIKA
- požadujeme vyučení v oboru elektro, jednosměnný režim
PRACOVNÍKA DO HUTNÍHO SKLADU
- vyučení, průkaz řidiče manipulačních vozíků, jednosměnný režim

PRACOVNÍKY NA MONTÁŽNÍ PRÁCE A NAVÍJENÍ
- jemná ruční práce, třísměnný režim
SEŘIZOVAČE  
- požadujeme vyučení ve strojním oboru, třísměnný režim
PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE – ÚDRŽBÁŘE  
- požadujeme vyučení v oboru elektro, 

znalost vyhlášky 50/1978 Sb., dvousměnný režim
DOMOVNÍKA – ÚDRŽBÁŘE
- požadujeme znalost německého jazyka, vyučení v řemeslném 

oboru výhodou, fl exibilní pracovní režim
SKLADNÍKA  
- třísměnný režim

Dále nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, 
závodní stravování, rekreace na chatě v Krkonoších

Budete mít možnost prohlédnout si 
všechny prostory školy a získat odpovědi 
od učitelů i studentů na všechny otázky, 
které Vás zajímají.

Procházkova 303, 541 01 Trutnov | www.szstrutnov.cz

dny  
 

1. prosince 2017 
15:00–18:00 
6. ledna 2018 
8:00–12:00

Pozvání na zajímavou předvánoční výstavu
čtveřice umělců. Náchodská rodač-
ka Hana Říhová vystavuje fi gurál-
ní keramiku, Marcela Hovadová 
z Horního Kostelce vitráže a palič-
kovanou krajku, Kateřina Kočková 
batikované oděvy a  Jiří Tomanec 
plastiky a kovové šperky. Od pon-
dělí do  pátku od  9 do  18 hodin 
a v sobotu od 9 do 13 hodin si bu-
dou zájemci moci výstavu prohléd-
nout a zakoupit případný originál-
ní vánoční dárek. Navíc se tu nabízí 
v  pátek 15. prosince kurz paličko-
vání pro začátečníky. Ti, kdo se bu-
dou chtít k tomuto umění přiblížit, 
se ovšem musí předem přihlásit 
na  telefonním čísle 604  442  870. 
Vstup na  výstavu je volný, dobro-
volný příspěvek na  režii se ovšem 
nevylučuje. Je ovšem vyloučeno, že 
by byl návštěvník výstavy zklamán.  
 AF  foto: Hana Říhová - Betlém

V  Galerii U  přívozu ve  Studijní 
a vědecké knihovně v Hradci Krá-
lové se uskuteční od  11. do  16. 
prosince prodejní autorská výstava 

Regionální přebory 
ve stolním tenisu
 V  sobotu 4.listopadu 2017 se 
v  Jaroměři konaly Regionální pře-
bory jednotlivců dospělých i  mlá-
deže pro sezonu 2017 – 2018. 
Vítězové jednotlivých kategorií 
získávají titul OKRESNÍ PŘEBOR-
NÍK a vítězové singlů právo startu 
na KPJ.  První místo obsadila Lída 
Trudičová (foto č.1) a  David Če-
novský, 2. místo Mirka Špreňarová 
a Milan Petráško a třetí místo Anna 
Hardubejová a  Eduard  Hardubej. 
Foto č.2 – vítězové družstva MIX. 1

2

PROGRAM AKCÍ 
NA PROSINEC 2017
01. 12. 2017 od 19.00 hodin

Swing Sextet Náchod
Hosté – Pavlína Rudolfová vocál, 

Petr Simon banjo
Vsupné 80,-

01.-10. 12. 2017
Zvěřinové hody

Pečlivě připravené chody 
z divočáka, daňka a jelena

31. 12. 2017 od 19.00 hodin
Silvestr 2017

Živá muzika, novoroční přípitek 
a malé půlnoční pohoštění

Vstupné 220,-

ZÁMECKÝ HOTEL U RAJSKÝCH
SMIŘICKÝCH 1280
547 01 NÁCHOD

www.zameckyhotel-nachod.cz
Tel. 491 426 503 / 722 927 488
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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

VYDĚLÁVEJTE
S ÚSMĚVEM

Rozšiřujeme náš tým o šikovné
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Co vám nabízíme?
• kariérní růst
• výplatu provizí týdně
• práci v místě Vašeho bydliště
• přidělené klienty
• hlavní nebo vedlejší činnost

BEZKONKURENČNÍ
PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!

Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek
 od 16 hodin na našich pobočkách!

Volejte: 602 170 916
Pište! oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na
provident.jobs.cz

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

MV č.34/2016 Sb. 

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

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
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

* 55 letá - štíhlá, rozvedená, 
nekuřačka se ráda bude starat 
o  muže mírné povahy. Ráda va-
řím, výlety, pohodový vztah. Ra-
ději bez majetku - přistěhování 
možné. JEN VÁŽNĚ. Kontakt 
alzbeta1972@seznam.cz

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

* 43 letý hledá hodnou ženu při-
měřeného věku pro trvalý vztah.
mail: souku.j2@seznam.cz

* Prodám DB 3+1 v  Náchodě 
u  nemocnice, 74 m2, zateplený, 
nová okna, cena 900 tis.Kč. TEL.: 
777  990  214 po  14.hodině, RK 
NEVOLAT
*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
Tel. 608 66 77 30
*Pronajmu  nadstandardní 
kompletně zrekonstruovaný byt 
3+kk v  Náchodě  v  Dvořáko-
vě ulici.  Nová kuchyňská linka, 
koupelna, parkety, krytá lodžie, 
plastová okna,výtah. Vhodné 
pro náročnější klientelu, vyšší 
kauce. Výměra bytu 92 m². Tel. 
777  602  884,  RK nevolat. Cena:  
11 000,- Kč/měsíc + služby
*Pronajmu byt v  panel. domě 
2+1 Náchod-Běloves, zateplený,
nová okna, 1.patro, výhled 
do  lesa, nájem 4.000Kč + zálohy 
SBD + el., plyn. Kauce 15.000Kč 
Tel.608 519 072.Volný od 1. 2018
*Prodám byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví na Koubovce v Červe-
ném Kostelci. Volejte 776 856 902
*Pronajmu byt ve  Velkém Dře-
víči. Možnost nastěhování 1. 12. 
2017. Vhodný pro 2 osoby. Kon-
taktní tel. 608 213 154
*Pronajmu vybavenou větší 
garsonku v  Hálkově ulici v Ná-
chodě. V  domě pouze 3 bytové 
jednotky. Možné nastěhování 
od  prosince 2017. Cena: 5.000,- 
+ energie. Vratná kauce 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
*Prodám byt 3+1, 57 m2 v  OV 
v  Náchodě ul. Jugoslávská v pů-
vodním stavu, dům je nově zatep-
len, nová okna a stoupačky. Sou-
částí bytu balkon, sklep a  stání 
za domem. Tel.602 190 030

*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

*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.
*Důchodci hledají dlouhodobý 
pronájem domku nebo chat-
ky k  celoročnímu bydlení. TEL.: 
731 706 998
* Prodám garáž v OV v Nácho-
dě na Plhově Za Kapličkou. TEL.: 
728 956 826
* Pronajmu dlouhodobě gará-
že v  Náchodě Bělovsi u  VAKu 
a u Bonáta. TEL.: 732 167 291
* 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 nově postavenou 
halu 300 m2 u  Náchoda. Mani-
pulační technika k dispozici. Tel. 
608 66 77 30 nebo 608 66 77 33
* Prodám hospodu ve Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr. cena 
1,5 mil. Kč. TEL.: 606  951  546 
RK NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výta-
hem, 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 pšenici,  cena 380 Kč/q. 
TEL.:  777 181 849
*Prodám palivové dřevo jasan, 
olše v  metrech – 900,-/m. TEL. 
776 327 208
*Prodám masné králíky k  cho-
vu, křížence belgických obrů. 
Šestajovice u  Jaroměře. Tel. 
775 676 153

*Prodej palivového dřeva. 
Volejte 491  452  849. Odvoz 
můžeme zajistit.

*Prodám vibrační posilovací 
stroj MASTER G8 s vertikálním
a  horizontálním pohybem. 
K  formování postavy, redukci 
váhy a  boji s  celulitidou. Stáří 2 
roky, skvělý stav. Tel. 721 977 393.
*Prodám parohy – levé, 14térá-
ky, 7 kusů. TEL.: 603 374 471
*Pšenice, ječmen a  oves 400 
Kč/q, krmná řepa 200,-Kč/q, 
pytle výměnou, či 20 Kč, můžu 
našrotovat za 50 Kč/q. Kocourek, 
Slavětín. Tel 732  381  524 Email: 
vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám palivové dřevo. 
550,-Kč/m3. I  s  dovozem. Tel. 
702 611 187

* Prodám srovnávačku cena 
8000,-, cirkulárku s  podavačem 
cena 4000,-Kč. TEL.:704 097 171
* Prodám myčku na  nádobí - 
značka Siemens, na  24 souprav 
a  dále dva bílé noční stolky. Vše 
LEVNĚ. Tel. 777 089 101

*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 dřevěnou skříň, roz-
měry šířka 118 x výška 75 x 
hloubka 52 cm se zasunovací-
mi skly (z  dob socialismu). Tel. 
737 017 709
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy,
staré fotografi e, reklamní fotogra-
fi cké materiály. TEL. 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a  ná-
hradní díly na hodinky PRIM - 
pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, 
strojky a další díly. Platba v hoto-
vosti. 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 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 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

* Provádím pravidelný i  jed-
norázový úklid bytů, domků, 
chalup. Dále uklidím po  ma-
lování a  rekonstrukci a  stav-
bě domů i  bytů, praní koberců 
a  čištění sedacích 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

* Provádím zednické a  růz-
né řemeslnické práce (nátěry, 
obklady, štuky atd.) Komplet-
ní rekonstrukce koupelen. Tel. 
702 611 187

*KOUPÍM Simsona 3000,-Kč. 
TEL.: 736 741 967
*Koupím Škoda 1000 MB. Na-
bídněte. Děkuji. Tel. 777 670 923.
*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, Multicar sta-
dion,  náklad. automobil PRAGA 
V3S v jakémkoli stavu, díly,. TEL. 
776 327 208
*Prodám prahy na  Moskvič 
1500 combi – 2 kusy, nové, cena 
1500,-Kč. TEL.: 603 374 471
* Koupím doklady na  sklápěcí 
návěs, výrobce STS OPAVA Typ 
NS 980 H. TEL.: 731 387 068
* Prodám zimní pneu 4 ks MI-
CHELIN ALPIN A4 195/65 R15 
vzorek 6mm. Cena 2400,-Kč. 
TEL. 607 744 038
* Koupím na Suzuki Wagon R+, 
přední mlhovky, poškozené i roz-
bité, příp. samotné držáky. Tel. 
731 88 88 63

*Prodám britská bílá a  whiskas 
koťata. Info tel. 775 676 153.

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

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

tel. 722 173 037

BEZPEČNÁ PŮJČKA 
DOMŮ

3 000 až 9000 bez úroků 
pro nového klienta

OSVČ, zaměstnance, 
důchodce, ženy na MD

Tel. 722 732 992

Mediasevis s.r.o hledá
doručovatele denního tisku.
Roznos PO-SO v ranních hodinách.

Práce vhodná pro maminky, 
důchodce.

Kontakt: Lucie Hubková 
720 987 700

Satelitní dotace! 
 Na montáž nové paraboly jen za 300,- Kč 

 nebo naladění karet FreeSAT.  
Volejte 778 527 899.  www.satelitnizpravodaj.cz

BEZPEČNÁ PŮJČKA 
DOMŮ

3 000 až 9000 bez úroků 
pro nového klienta OSVČ, 
zaměstnance, důchodce, 

ženy na MD

Tel. 603 563 067
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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

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
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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

146153
Vážení a milí čtenáři,
Dnes bych se chtěla věnovat výhodám a nevýhodám 
uzavřených smluv s dodavatelem energií po telefonu 
a na zákaznickém kontaktním místě.
Oblíbeným trendem uzavírání smluv dodavatele 
energií se zákazníkem je uzavření smlouvy po tele-
fonu. Mnohdy ani zákazník neví, že uzavřel smlou-
vu a jenom díky tomu, že z něho dodavatel vyloudil 
prosté slovíčko „ano“ mu přijde (často až po prodlení 

možnosti odstoupení od smlouvy) dopis s oznámením, že jste uzavřeli no-
vou smlouvu ať už se současným dodavatelem nebo s úplně cizím. 
V dnešní uspěchané době je to sice pohodlné pro dodavatele někdy možná 
i pro zákazníka ale bohužel k takovému způsobu uzavření smlouvy nedo-
stane zákazník dopředu žádné dokumenty (smlouvu, obchodní podmínky) 
a nemá hlavně čas si pročíst a rozmyslet, zda je zrovna tento produkt pro 
něho výhodný.
Pokud však zákazník navštíví zákaznické kontaktní místo, obchodník mu 
vše vysvětlí, může se na cokoli zeptat, má dostatek času a co je důležité, 
zákazník si sebou odnese veškeré dokumenty, které jsou součástí smlouvy. 
Další nedílnou součástí zákaznického kontaktního místa je servis pro zá-
kazníka, který je bezplatný. Navštivte naše zákaznická kontaktní místa 
v Náchodě, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a nebo jakékoli z dalších 25 
poboček Armex energy.

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

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

PŘIJMEME 
DO SVÉHO KOLEKTIVU 

ÚČETNÍ 
na částečný úvazek - DPP 

(vhodné pro maminky 
na mateřské, důchodce).

Podmínkou je znalost podvojného 
účetnictví i daňové evidence.

Kontakt: info@alcontreal.cz
Tel: 777 172 385

Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici
SPECIÁLNÍ PEDAGOG NEBO PSYCHOLOG
Předpokládaný nástup od 1. 1. 2018, případně dle dohody.
Jedná se o zástup za mateřskou dovolenou na plný úvazek.

Životopisy zasílejte na adresu:
SVP KOMPAS, SMIŘICKÝCH 1237, 547 01 NÁCHOD DO 15.12.2017

Předpokládaný termín výběrového řízení je stanoven 
na 21. a 22. 12. 2017.

Výstava obrazů
 V  Městské knihovně v  Dobruš-
ce je až do  27. listopadu k  vidění 
výstava obrazů výtvarnice Marce-
ly Lukešové. Výstava je přístupná 
v době provozu knihovny. 

Za hudbou 
do Semonic
 Evangelický kostel v  lokalitě 
Jaroměř – Semonice bude 9. 12. 
od 17 hodin rezervován pro půso-
bivý hudební zážitek. Těšit se mů-
žete na Českou mši vánoční a  tra-
diční vánoční písně.  

Výstava fotografi í
 Ve  výstavní síni Lokart v  Café 
Herzog v Broumově můžete navští-
vit až do  15.12. výstavu fotografi í 
Evy Kešnerové. Kolekce fotografi í 
mající název Kouzlo nechtěného je 
výsledkem čtyřletého tvůrčího úsi-
lí, během kterého fotografk a zachy-
covala popílek v  různých stádiích 
tuhnutí. 

Libor Lelek ve spolupráci s KIS Hronov pořádá přednášku spojenou s pre-
zentací fotografi í i  fi lmových záběrů na  téma: Světová válka 1938-1945 
na Hronovsku a okolí. Přednáší historik a publicista Richard Švanda. Z té-
mat, která na přednášce zazní, namátkou vybíráme: zbrojní výroba v Hro-
nově, pracovní tábor ve Stárkově, zřícení německého letadla Dornier u Ro-
kytníku atd. Prezentace se uskuteční 12. prosince od 17.30 hodin v Malém 
sále Jiráskova divadla v Hronově. Cena vstupenky je 60,-Kč. Kapacita sálu 
je omezena. Předprodej vstupenek zajišťuje IC Hronov, rezervaci je možno 
provést i elektronicky na www.kulturahronov.cz

Svatomartinská tradice je velmi starý obyčej. I ti, kteří místo listování odbor-
nou religionistickou literaturou dávají přednost dobře upečené svatomar-
tinské huse, vědí, že 11. listopadu plní svatý Martin funkci proroka počasí. 
V lidových pranostikách se vždy věřilo, že tento svátek přináší chlad a sníh. 
Součástí tohoto svátku jsou stále i venkovní trhy a jarmarky. 
 (foto: svatomartinské náměstí v Náchodě)
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Štístkovi je asi 5 měsíců a  už zažil 
srážku s  autem. Viníci ho pohodili 
do  příkopu, naštěstí další řidička mu 
zachránila život. Štístko podstoupil 
operaci zadní nožky, kterou zvládl. 
Teď už je v pořádku, jen zbývá, aby se 
pořádně „rozchodil“. Ale to už mu ne-
brání v tom, aby šel bydlet do nového 
domova.

Alex je asi 2letý pejsek. Je to moc hod-
ný pohodář. Z počátku bázlivý, ale jak 
se rozkouká, nechal by se umazlit. 

HLEDAJÍ 
DOMOV

Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková 

tel.: 721 543 498

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

A CO DĚLÁTE 
O VÍKENDU VY?

SQUASH CENTRUM Náchod, 
tel.: 602 886 577, 

házenkářská hala – Hamra
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Hotel ElkoH l ElkH t l Elk v Náchodě
OTEVŘENO DENNĚ PO - NE 

TOČÍME PRIMÁTORSKÉ
SPECIÁLY

PŘIJĎTE OCHUTNAT
WEIZENBIER

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

nebo www.facebook.com/hotelelko.cz

DÍVKA ECHA

RENČA

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

N
O

V
Ě

NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

Informace
FIDES Group a.s., zaměstnavatel zdravotně postižených
Komenského 420, Náchod 547 01
tel.: 608 666 252, info@fides-group.cz, www.fides-group.cz

Přijímáme zaměstnance
se zdravotním postižením na pozice

DĚLNÍK/DĚLNICE
• náborový příspěvek až 30.000 Kč
• pracoviště Náchod • jednoduchá manuální práce 
• hlavní pracovní poměr • dvousměnný provoz 
• možnost zkráceného prac. úvazku   
• příspěvek na stravování • dopravné hrazeno v plné výši 
• nástup možný ihned

Makes Benefits from Handicaps

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

   

* 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

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

Luxus. vybav. řad. dům 

s vestavbou (už. 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

Dvougenerační dům, Náchod „Branka“

Větší RD se dvěma 

byty 2+1 a poz. 1.587 

m2 v klidné části, 

krásný výhled, půda 

k vestavbě, nová 

střeš. krytina, garáž. 

PENB: G.

180713 cena: 2.650.000,-Kč

Rodinný dům, Náchod-M. Poříčí

RD s bytem 3+1 

po rekonstrukci, 

nová koupelna s WC, 

dále garsonka v re-

konstrukci, pozemek 

940 m2 u lesa, samo-

st. garáž, PENB: G.

180717 cena: 1.950.000,- Kč

Řadový RD, N. Město n/Met.-Krčín

Dům 2+1 s poz. 266 

m2, nová střešní kry-

tina, komíny, zvuko-

těs. plast. okna, 

půda k vestavbě, 

sklepy, garáž, zahra-

da. PENB: G.  

180718 cena: 1.900.000,-Kč

Vybavená chata s lesem, N. Město n/M

Chata 2+1 (zast.38 

m2) s poz. 2203 m2 

v klidné části, les 

(1636 m2), pergola 

s krbem, garáž, to-

pení UT na TP, voda 

veř. i užitk., el.380 V.

180731 cena: 1.750.000,-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, z části 

nová okna, garáž, 

dílna.. PENB: G. 

180729 cena: 3.500.000,-Kč

>

Foto Marek Dvorský 
mdv47@seznam.cz
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