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OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

PŘIJME 
do trvalého pracovního poměru

ZEDNÍKY a TESAŘE  
pro stavby v Náchodě, Hronově 
a Červeném Kostelci.

Telefon:  491 433 286

Průmstav Náchod s. r. o., 

Dobrošovská 1776

Kaplička Zájezd
Do  nového roku vstupuje Zájezd 
u  České Skalice s  opravenou míst-
ní  kapličkou. Akci administrovala 
Česká Skalice jako veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu s obsahem  sta-
vebních a restaurátorských prací.

Již od roku 1979 je dominantou Pece pod Sněžkou objekt Hotelu Hori-
zont. Již méně se ví, že architektonický návrh této stavby se datuje již 
v roce 1965. Od roku 1994 je jeho majitelem a provozovatelem společ-
nost Regata Čechy a.s. Čtyřhvězdičkový hotel o 19-ti patrech a výšce 50-ti 
metrů byl oceněn i  v mezinárodní soutěži, která hodnotila kvalitu zde 
poskytovaných služeb i profesionalitu personálu.   Foto echo

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

KURZY
Kurzovné za pololetí: 1.790,- Kč

Přihlášky:  Telefonicky:   A - 491 423 077 nebo 603 493 780
                                               N - 603 440 969
                            E-mailem:   A - jan.moucha@gatenachod.cz
                                               N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

angličtiny (1. až 4. ročník)
němčiny (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurz

Do  10. února je ve  foyer Městské 
knihovny v Náchodě otevřena výstava 
pod názvem Jeruzalém. Historickým 
srdcem Státu Izrael – Jeruzalémem vás 
pohledem skrze objektiv fotoaparátu 
provede PhDr.  Robin Böhnisch, po-
slanec PS PČR. Vernisáž fotografi cké 
výstavy doprovodila i  ochutnávka iz-
raelských vín a malé pohoštění. Úvod-
ního slova se ujala ředitelka knihovny 
Mgr. Ivana Votavová a asistent Jaroslav 
Špaček, který zároveň omluvil neúčast 
autora prezentovaných snímků neod-
kladnými pracovními povinnostmi. 
Město Náchod na vernisáži zastupoval 
místostarosta Miroslav Brát, který oce-
nil, že foyer městské knihovny je trvale 

atraktivní pro zajímavé výstavy foto-
grafi í i výtvarného umění. Jak zaznělo 
během vernisáže, v blízké budoucnos-
ti by se zde  měly prezentovat  i další 
autorovy fotografi cké cykly věnované 
tentokráte Arménii a Etiopii. „Výstava 
fotografi í Jeruzalém mi připomněla, že 
o několik metrů dále najdou v knihovně 
čtenáři i první český cestopis, který po-
pisoval cestu Kryštofa Haranta z Polžic 
a Bezdružic do Jeruzaléma v 16. stole-
tí. Fotografi e Robina Böhnische k nám 
přinášejí Jeruzalém 21. století. Svět se 
proměňuje v  běhu staletí, ale mocné 
fl uidum jednoho z nejstarších a nejpo-
svátnějších měst na světě zůstává“, říká 
místostarosta Brát.

Jeruzalém ve fotografi ích – ve foyer městské knihovny

Švédové ničitelé
Připomínkou působení švédských 
vojsk v  našem regionu je  například 
replika děla na  centrálním náchod-
ském náměstí. Švédský apetyt po  ni-
čení v  době 30-ti leté války se však 
v  našem okolí neorientoval  pouze 
na  relativně velký Náchod, ale nepo-
hrdl ani odlehlými cíli typu hradu 
Frymburk u Nového Hrádku. Ten byl 
v  roce 1629 vypleněn Švédy natolik 
důkladně, že byl od  roku 1635 v  zá-
znamech veden jako zbořený.

Na sněžnicích 
Broumovskem
Zasněženým terénem se nemusíte po-
hybovat pouze na  lyžích. Již 6000 let 
zná lidská civilizace i  sněžnice, které 
pro „nebořivý“ pohyb ve sněhu využí-
vají zvětšení plochy chodidla. Původ-
ní sněžnice byly zhotoveny z  přírod-
ních materiálů: kůže a dřeva. Nyní se 
v konstrukci sněžnic uplatňuje i dural 
a zejména umělé hmoty. Na vycházku 
na  sněžnicích můžete vyrazit napří-
klad na  Broumovsku, kde vám sněž-
nic zapůjčí v  CK Broumovsko s.r.o. 
Dobrým doplňkem pro sněžnice jsou 
také lyžařské či běžecké hole.  
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VZPOMÍNKA
Dne 31.ledna 2017 uplynulo 10 let, kdy nás navždy 

opustila manželka, maminka a babička, 

paní ALENA PRAXOVÁ 
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina

VZPOMÍNÁME
Dne 4.února 2017 uplynuly 4 smutné roky, 

kdy nás navždy opustila

paní IVETKA BÁRTÍKOVÁ 
z Náchoda.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina

Vlastním přičiněním a  dovedností  
jsem se stala pacientkou  rehabili-
tačního  oddělení náchodské ne-
mocnice.
A nestačila se divit a obdivovat!
Díky nesmírné péči celého perso-
nálu pod vedením paní primářky 
MUDr.  Umlaufové , MUDr.  Ger-
hardtové „andělského  sboru“ sest-
řiček, ošetřovatelek, terapeutek a te-
rapeutů jsem byla svědkem toho, jak 
ráno naprosto bezvládně ležící paci-
ent večer sedí, druhý den je schopen 
základních hygienických úkonů, je 
schopen jíst u  stolu…..samozřejmě 
zpočátku za pomoci, později samo-

statněji  tak, že se po třech týdnech  
dokáže o  sebe postarat v  domácím 
prostředí. I  já jsem mezi takové 
případy  patřila. Vím také, jakou 
radost má nejen pacient, ale i ošet-
řující kolektiv z  každého takového 
malého-velkého zázraku. A  viděla 
jsem také, jak je to náročné  nejen  
pro nás, ale hlavně  pro  všechny  ty  
křehké „anděly“, kteří zvládají roz-
pohybovat a  přesunovat mnohdy 
velmi „ slovansky“ zaoblená  těla  
svých svěřenců.
Patří jim dík, obdiv a úcta nás všech, 
které vrací do běžného života!           

Renáta Klicperová

Byla jsem přítomna zázrakům…

Hasičský ples
V  sokolovně v  Novém Hrádku se 
koná 11. února (v 19.30 hod.) Hasič-
ský ples. Pořadatelem je SDH tohoto 
městyse. O hudební produkci se zde 
postarají hned dvě tělesa: dechovka 
Stavostrojka a skupina Antreé. Chy-
bět nebude ani bohatá tombola!

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

 www.beraneknachod.cz

*Středa 8.února v 19.00 hodin
Městské divadlo Mladá Boleslav

Pavel Khek, Lenka Smrčková: 
CHAPLIN

Hrají: Matouš Ruml, Petr Prokeš, 
Lucie Matoušková, Hana Marie Maroušková,  
 Aleš Petráš, Svatava Milková, Petr Mikeska, 

Roman Teprt, Petr Bucháček,
Karolina Fridecká, Tereza Rumlová a další

Představení ab. cyklu - skupina „A“
Vstupné: Kč 360,-  340,-   320,-  

* Neděle 12.února v 15.00 hodin
 Divadlo Scéna, o. p. s. Zlín
 POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ 
CHALOUPKY KŘEMÍLKA 

A VOCHOMŮRKY
  Na pasece, pod mechem a kapradím stojí 

pařezová chaloupka. A kdo v ní bydlí?
 Křemílek a Vochomůrka. 
Radostně spolu hospodaří. 

Pro děti od 3 let
Vstupné: Kč 60,- 

*Úterý 14.února v 19.00 hodin
ONDŘEJ HAVELKA 

a jeho Melody Makers
BUDE TO JINAK!

Vstupné: Kč 400,-  380,-  360,-

*Sobota 18.února ve 20.00 hodin
REPREZENTAČNÍ PLES

Pořádá: Město Náchod, Primátor a. s. 
a Beránek Náchod a. s.

Vstupné: Kč 200,-, Kč 150,-, Kč 100,-

*Pondělí  20.února v 18.00 hodin
BENEFICE LUBY SKOŘEPOVÉ

Pořádá: Klobouk fi lm Praha 
a Město Náchod

Veselé vzpomínání s herci a přáteli Luby 
Skořepové doplněné video ukázkami
 a fotografi emi z jejího uměleckého 

i soukromého života.
Ke konci pořadu nabídneme prostor 

diváckým dotazům. 
Vstup zdarma.

*Středa 22.února v 19.00 hodin
Divadlo D21 Praha

Jiří Ondra: KRYL - Zmrdtvýchvstání zažít
Každý máme svého Kryla

Představení ab. cyklu - skupina „M“
 Hrají:  Hana Mathauserová, Michal Dudek, 
Jiří Panzner j. h., Richard Fiala j. h.,  Anita 

Krausová j. h. 
 Vstupné: Kč 160,-   150,-  140,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru 

v Náchodě, tel. 491 426 060, 
v Informačním centru a muzeu v Novém 

Městě nad Metují, tel. 491 472 119,
v Cestovním a Informačním centru 

v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657,
v Regionálním informačním centru 

v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Infocentru Hronov, tel. 491 483 646.

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení

na tel.: 737 261 645 vstup

Po  únorovém převratu 1948 na-
stalo období dlouhodobého pro-
následování církví, zejména ka-
tolického duchovenstva, kněží, 
řeholníků a  řeholnic. Nejinak 
tomu bylo i v Jasenné na Jaroměř-
sku. Zde perzekuci čelil pan farář 
P.Antonín Sýkora (1912 – 1993), 
kterého jsme v  minulém vydání 
novin ECHO  opustili  na sklonku 
40. let minulého století.  Za  pře-
čtení pastýřského listu o  církevně 
politické situaci ve  státě v  neděli 
19. června 1949 v  jasenském kos-
tele „přes výslovný zákaz bezpeč-
nostního referenta F.K.“ a  dalších 
členů SNB v  Jasenné byl P. A. Sý-
kora vyslýchán a  posléze na  zá-
kladě trestního nálezu odsouzen 
k  další pokutě 5000,- Kčs ve  pro-
spěch státní pokladny. Na  poku-
tu opět spontánně přispěli věřící 
(viz jasenská farní kronika, folium 
118). Byla to tedy kázání za 12 tisíc 
Kčs, která musel P.  A. Sýkora za-
platit. I  později byl náš pan farář  
ještě dvakrát  vyšetřován SNB dne 
19. prosince 1950 a 11. ledna 1951 
pro kázání na  slova Písma svaté-

ho o posledním soudu a pro kva-
tembrovou pobožnost za kněze. Je 
charakteristické pro tohoto kněze 
svatého života, jak jej označil krá-
lovéhradecký arcibiskup Mons. 
Karel Otčenášek, že nejen odpustil 
udavačům, ale zcela se s nimi smí-
řil. Nikdy také nevstoupil do  loa-
jální státní organizace  duchov-
ních  Pacem in terris.  Za  věrnou 
a příkladnou službu veřejnosti mu 
byl u  příležitosti jeho 80. naroze-
nin v  pondělí 20. července 1992  
z  podnětu biskupa K. Otčenáška 
udělen papežem  Janem Pavlem II. 
čestný titul monsignore (papežský 
kaplan), což bylo vysoké ocenění 
od nejvyšší  hlavy katolické církve.

Autorem kresby Mons. Antonína 
Sýkory je akademický malíř Jiří 
Škopek 

PhDr. Jiří UHLÍŘ, 
Jaroměř (redakčně kráceno)

Památce statečného muže věnují věrní farníci 

Perzekuce katolického faráře P. Antonína Sýkory státní mocí (II.)

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Byt 2+kk v osobním vlastnictví 
v Hronově v menším bytovém domě 
po rekonstrukci. Nové rozvody elektři-
ny, vody i odpadu. Nové omítky, okna, 
podlahy koupelna, WC, plastová okna. 
Výměra 37 m2.

Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě ve Velkém Dřevíči ....................................3 490 000,- Kč
Poloroubená chalupa ve Vernéřovicích, elektřina, voda, pozemek 3 412 m2 .........................590 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................949 000,- Kč
Venkovské stavení v obci Borovnice, chlév, stodola, pozemek 1 087 m2 .............................999 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích ......................1 100 000,- Kč

Cena: 550 000,- Kč

Do nového roku vstupuje oddíl Sportovního kuleční-
ku TJ Náchod s „dobrým základem“ z posledního tur-
naje, který se nesl ještě v  duchu povánočního klidu. 

Tradičně se hrálo na  2 porážky s  použitím pavouka 
pro 32 účastníků. Registrovaní hráči přijeli z  výcho-
dočeských oddílů z  LOKO Trutnov, TJ Dvůr Králo-
vé nad Labem, z  KKK Čermná nad Orlicí, z  BC Tý-
niště nad Orlicí a  z  pořádajícího oddílu TJ Náchod. 
Další skupinu účastníků tvořilo významné množství 
neregistrovaných hráčů z  Hronova, z  Velkého Poříčí 
a z  Jaroměře.  Celkovým vítězem bez jediné porážky 
se nakonec stal Ivo Jirout z BC Týniště nad Orlicí, dru-
hé místo s jednou porážkou obsadil František Kuchař 
z KKK Čermná nad Orlicí a teprve na dalších místech 
skončili domácí Náchoďáci, třetí Krasimir Cvetanov 
a čtvrtý Jaroslav Skalický.  Všem, kteří nám drželi pal-
ce, všem, kteří nám pomáhají, patří náš DÍK! 

Jiří Otčenášek, předseda oddílu, 
Sportovního kulečníku TJ Náchod (redakčně kráceno)

AD BURDYCH
PŘIJME 

ŘIDIČE sk. C, E 
Česká Skalice, Jaroměř a okolí

do stálého pracovního poměru  
na převoz lehkých objemových 

materiálů s každodenním 
návratem domů.

Nabízíme: 100% volných svátků 
a víkendů, vysoký hrubý výdělek 
+ osob.ohodnocení +  plné diety 

+ důchodové pojištění.

Bližší info na tel. 737 430 223

TURNAJ V KULEČNÍKU

NAVITA a.s 
v Olešnici u Č. Kostelce 

IHNED PŘIJME
na provoz loupárny brambor 

BRIGÁDNÍKY 
NA DOČIŠŤOVÁNÍ
Vhodné pro invalidy, 

důchodce a matky na RD.
Podrobnosti na tel. 604 120 920, 

pí. Holečková

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují 
přijme muže či ženy na pozice:
Technolog do jednosměnného provozu,

středoškolské vzdělání s maturitou 
podmínkou.

Pracovník do údržby do jednosměnného 
i třísměnného provozu, 

vyučení strojním zámečníkem výhodou.

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

ukončené středoškolské vzdělání výučním 
listem, praxe výhodou.

Obsluha dlouhotočných automatů, 
nebo CNC soustruhů 

do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním

listem podmínkou.

Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,

vyučení v oboru a praxe min. 2 roky 
podmínkou.

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Gratulace
Dne 4.2.2017 oslaví 
manželé Anna a Jiří 
Černí z Náchoda  

50 let 
společného života.

Do dalších let hodně 
spokojenosti a zdraví 
přejí syn Petr a dcera 
Monika s rodinami
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POTŘEBUJETE 

PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme: 
• Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
• Oproti zástavě nemovitosti

• Individuální 
   posouzení příjmů

• Až do 3mil. Kč

• Vyplacení exekucí

tel.: 774 061 137

SKLADNÍKA / SKLADNICI

Vyhrát volby je pro mě velká výzva

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Dovolte mi, abych v  novém roce 
pozdravil Vás Náchoďáky, pro které 
pracuji jako starosta města, a  záro-
veň i  všechny obyvatele našeho re-
gionu, které mám tu čest zastupovat 
v  parlamentu jako poslanec. Chtěl 
bych současně vyvrátit pochybnos-
ti, že s  přijetím funkce volebního 
manažera ČSSD pro nadcházející 
parlamentní volby, budu odsunovat 
práci pro město i  region na  „dru-
hou kolej“. Nebyla a není to pravda.  
Funkce starosty města Náchoda je 
pro mě srdeční záležitost. Stejně tak 
chci i  dokončit poslanecký mandát, 
který mi umožňuje, abych za  Ná-
chod i  zájmy celého náchodského 
regionu bojoval v  parlamentních 
lavicích. Vím, že mnoho lidí mož-
ná můj vstup na  pozici volebního  
manažera ČSSD překvapil. Jedná se 
o  logický krok, kterým se  snažím 
ovlivňovat dění v sociální demokra-
cii na  vrcholné úrovni. Tento krok 
je i  v  souladu s  mým usilováním 
o  pozici místopředsedy České stra-
ny sociálně demokratické. Chci pro 
sociální demokracii vyhrát volby. 

Vím, že příští měsíce budou nároč-
né. Vytvořit dobrou a srozumitelnou 
kampaň pro volby do parlamentu je 
velký a  odpovědný úkol. Velmi se 
však na  tuto práci těším. Vždycky 
jsem opíral svoje politické názory 
o  znalost praktického života. Právě 
funkce starosty Náchoda a  každo-
denní kontakt s lidmi mi byly a jsou 

nejlepší školou života. Chci tak ubez-
pečit všechny Náchoďáky, že funkci 
starosty neopouštím. Spolu s  posla-
neckým mandátem se jedná o  moji 
prioritu. Rád však čelím novým vý-
zvám. Neodpustil bych si tak, pokud 
bych v nadcházejících parlamentních 
volbách stál stranou. Rozhodnutí při-
jmout odpovědnou pozici volebního 
manažera ČSSD jsem učinil po peč-
livé konzultaci a  poradě se svými 

blízkými a  svojí rodinou. V  nepo-
slední řadě jsem se radil i  s  lékaři, 
kteří mi potvrdili, že můj zdravotní 
stav se vrátil do  normálu. Jsem jim 
za  tuto zprávu velmi vděčný, proto-
že zdraví je tou hlavní základnou, 
na  které můžete stavět svoje osobní 
i profesionální cíle a přání. Těším se 
na  nadcházející měsíce, i  když vím, 

že budou naplněny tvrdou prací 
ve  třech liniích: starostenské, ma-
nažerské a  poslanecké. Učinil jsem 
zároveň kroky, abych zmenšil zátěž 
plynoucí z méně odpovědných funk-
cí a  tyto pozice jsem opustil nebo 
opustím. Člověk musí znát svoje pri-
ority i  hranice vlastních možností. 
Musí mít i dostatečnou míru pokory.
Jen potom je schopen čelit novým 
výzvám. S úctou Jan Birke

Práce pro Náchod a region zůstává na prvním místě

Práce v poslanecké sněmovně je pro mě možností propojení politické praxe s legisla-
tivou. Snažím se do poslaneckých lavic přinášet maximum zkušeností starostů a zá-
stupců samospráv měst a obcí.  Foto: vystoupení J.Birke v PS PČR, zdroj youtube

POZVÁNKA NA FLORBAL:
Florbal Primátor Náchod vs. FbC Innebandytos Hradec Králové

Začátek: 4. února 2017 od 18 hodin
Místo konání: SH TJ Náchod „Plechárna“ 

Další informace: Náchodští hráči před skvělým domácím publikem 
v minulém kole porazili tým Dačic a v tabulce se na ně dotáhli na rozdíl 
1 bodu. Nyní přijíždí do Náchoda lídr tabulky divize C - tým z Hradce 
Králové. Hradci se v letošním ročníku extrémně daří, ale náchodští nedá-
vají kůži lacino. Pro Náchod se hraje o důležité body, které by v celkovém 
hodnocení mohly hrát velkou roli. Opět se očekává velká divácká kulisa. 
Přijďte podpořit náchodské hráče i vy, přijďte na dobrý fl orbal. Vstupné 
zdarma. Více na www.fl orbalnachod.cz.

První na Sněžce byl Benátčan
V časech, kdy vrchol naší nejvyšší hory  připomíná často přeplněné pěší korzo, 
je zajímavé podívat se do historie a zjistit, kdo jako první na Sněžku vystoupil. 
Pokud budeme brát v  úvahu pouze písemné prameny, potom možná zjistíme, 
že prvním na vrcholu byl v roce 1456 jistý obyvatel italských Benátek. Krkono-
še obyvatele z města na laguně lákaly jako místo výskytu kovů, které nacházely 
uplatnění právě v „průmyslu“ prosperující Benátské republice.  Foto Mirek Brát
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Přijmeme pracovníka na pozici:

Pracovník/ce 
logistiky

- plánování výroby
 Jednosměnný provoz

 ÚSO
 Logistika, plánování
 Objednávání materiálu, 

kooperace
 Komunikace se zákazníkem

 Znalost NJ 
na komunikativní úrovni
 PP na dobu určitou 1 rok 

s možností prodloužení
 Prémie, příplatky 
na dopravu a stravu
 Plat 23 600 Kč

Tel.: 774 731 677, 777 775 724
p. Pavel Moravec

E-mail:  jipam@jipam.cz

Roco

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 

po celé ČR zdarma

O nás bez nás...
Nechvalně známé rčení v  našem ti-
tulku bude jedním z  důvodů, proč si 
bude hronovská samospráva stěžovat 
na Krajském úřadě Královéhradeckého 
kraje.Obsahem stížnosti pak bude pře-
jmenování dvou autobusových zastá-
vek v katastru města, které zde provedl 
kraj bez konzultace s  Hronovem. Jed-
ná se o  zastávky „hostinec“ a  „pošta“ 
ve Velkém Dřevíči.

Klasikové v Adršpachu
Adršpašské skály vždy návštěvníky 
tohoto přírodního divu fascinovaly. 
V pomyslné knize hostů zde objevíme 
známá jména, mezi kterými nechybí 
například ani Josef Dobrovský či J.W.
Goethe. A dokonce ani tvrdý válečník 
Fridrich II. se zde neubránil dojetí 
a  napsal, že kdo neviděl Adršpach, 
neví jaké divy dokáže příroda. 

Norsko – mrazivá 
poezie
I  když o  letošní zimě máme sněhu 
a  chladu „habaděj“, nemusíme rov-
nou rezignovat na přednášku Norsko 
– mrazivá poezie. Cestopisná pre-
zentace Michala Martínka proběhne 
v  Městské knihovně v  Novém Městě 
nad Metují 16. února  od  18 hodin. 
Pořadatelem je Klub českých turistů. 

Hrátky 
na kolečkách
Nabídka trenérky krasobruslení Jany 
Paslerové, instruktorky a  absolvent-
ky FTVS cílí na  mateřské školy a  I. 
stupně základních škol. Právě jim je 
určen projekt „Hrátky na kolečkách“ 
zaměřený na výuku in-line bruslení. 
Forma výuky je „škola hrou“ a každý 
účastník v ní obdrží diplom. Objed-
návky kurzů jsou možné v délce pěti  
nebo  sedmi  vyučovacích lekcí (po 45 
minutách) Lekce lze uskutečnit kdy-
koli od pondělí do pátku v době od 8 
do  13 hodin v  období duben – čer-
ven. Vybavení pro in-line bruslení je 
připraveno ve vlastní půjčovně. 5 lek-
cí stojí 200,-Kč, 7 lekcí přijde na 300,-
Kč. V  ceně je i  pojištění dítěte. Info 
na  tel. 606 616 864, jana.paslerova@
seznam.cz, www.facebook.com/
janapaslerovatrenerka

Cesta do středu 
orchideje  
Galerie výtvarného umění v  Ná-
chodě pořádá ve  svých prostorách 
v zámecké jízdárně výstavu  Nomen 
omen  autorů  Michala Burgeta a Pet-
ra Fialy. Výstava je otevřena od  21. 
1. do  19. 3.  Jedním za  společných 
témat obou malířů je prostor kraji-
ny. U  Michala Burgeta je to krajina 
výstupů, pohledů odspodu i z výšky, 
na  první pohled – zdá se – krajina 
reálná. Teprve při bližším pohledu 
nacházíme nepředpokládané úkazy, 
nečekaná překvapení, znepokojivé 
situace. U Petra Fialy je téma krajiny 
možné vnímat spíše v  přeneseném 
slova smyslu. Krajina květů, po mostě 
okvětních plátků se vchází do středu 
orchideje…
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životní-
ho partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.:736 768 114

* Prodám v Červeném Kostelci DB 3+1 
s balkonem. TEL.: 734 158 426
*Prodáme v  Náchodě větší   dr.  byt 
o vnitřní dispozici 3 + 1 s lodžií. Nachá-
zí se ve 4. NP zateplené panelové budovy. 
Byt je po  částečné rekonstrukci, náleží 
k němu sklepní kóje. Tel: 608 245 634
*Sháním v  Náchodě na  okolí byt 2+1 
nebo 3+1. Raději osobní vlastnictví. Dě-
kuji za nabídky.Tel: 608 245 634
*Pronájem zrekonstruovaného bytu 
3+1 v RD v N. Městě n/Met., balkon, za-
hrada., kauce 25.000,-Kč, cena 12.500,-
Kč se službami/měs., tel. 602 204 002
*Pronajmu dlouh. byt  3+1+sklep, bal-
kon, plast. okna 74 m2 ve  4.NP v  Ná-
chodě sídl. Branka. Nájemné 5.000,-Kč 
+ inkaso 1.710,-Kč + el. + plyn + kauce, 
volný od 3/17, tel. 608 90 30 50.
*Pronajmu byt 1+1 s  příslušenstvím 
v  Hronově u  náměstí. Nájem 4000 Kč 
+ inkaso 1000 Kč. Kauce 10000 Kč. Tel.: 
603 77 09 77
*Pronájem garsonky ve  Velkém Poříčí 
na  náměstí, cena:5500 měsíčně,kauce 
6000Kč. TEL.: 606 293 565
*PRONAJMU  BYT 2+kk V  NÁCHO-
DĚ NA  KAMENICI, 45m2, 2.patro, 
NÁJEMNÉ 5.000,-Kč + 1200,-Kč služ-
by + elektřina. Vratná kauce 12000,-Kč.  
INFO 777 302 483.
*PRONAJMU MALÝ BYT 1+KK 
V ČERVENÉM KOSTELCI NA VĚTR-
NÍKU. Byt i  dům je po  celkové rekon-
strukci, nájem včetně všech služeb 5.300,, 
RK nevolat. Kauce nutná, tel.602 133 173, 
E-mail:renestarkov@seznam.cz
*Prodám byt v  Červeném Kostelci 
3+1 s balkonem, v centru města, byt je 
v  osobním vlastnictví. RK nevolat. Tel: 
732 588 520

* Pronajmu byt 2+1 (60m2) v  Hro-
nově, Hostovského 658. Nájem + 
služby 7500,-Kč. Volné od 1. 3. 2017. 
Tel: 604 250 202

*Prodám byt (OV) 3+1 o  velikos-
ti 72 m2 v  Náchodě. Nové podlahy, 
omítky, stropy, kuchyňská linka a  za-
sklená lodžie. Byt se nachází v  7 patře 
panelového domu v  ulici Pražská. Tel. 
724 735 074
*Pronajmu zařízený byt větší 1+1   
v  menším bytovém domě ve  Velkém 
Dřevíči. Volný ihned. Kauce nutná. Tel. 
608 213 154
*Hledám pronájem bytu 2+1, 3+1 
v Novém Městě nad Metují. Prosím na-
bídněte, telefon: 724 924 959
* Pronajmu malometrážní byt v Červe-
ném Kostelci po rekonstrukci, 1. nájem-
ník, nájem 4 tis.Kč, kauce 12 tis.Kč. Více 
na tel.604 774 115
* Pronajmu garzonku. Nabízím byt 
1+kk v  Machově - Bělý, 4 km od  Po-
lice nad Metují. Byt je zařízený. Tel. 
728 951 232
* Pronajmu družstevní byt 1+1 v  Ná-
chodě - Příkopech, VI. patro. Nízké 
náklady na  bydlení, vhodné pro starší 
paní - důchodkyni. Nájem vč. inkasa 
do 6000,-Kč. Tel. 734 824 759
* Prodám DB 1+1 v Polici n.M., dohoda 
na tel. 736 638 496, 722 246 972
* Pronajmu DB 2+1 ve středu Náchoda, 
nájem 2500,- + energie, poplatky, kauce 
15 tis.Kč. TEL.: 608 950 891 večer
* Pronajmu garzonku v  Náchodě. Ná-
jem 2500,-Kč + inkaso. Tel. 739 982 665, 
721 318 903
* Prodám nový družstevní byt 3+kk 
na krásném místě v Náchodě, s vyhra-
zeným parkováním. Ihned volný, cena: 
možnost splátek 68 tisíc ročně bez navý-
šení. Kontakt 733 131 189.
* Prodám nový družstevní byt 2+kk 
v Náchodě - levně. Cena: možnost splá-
tek 68 tisíc ročně bez navýšení.Nízké 
provozní náklady. Parkování na vlastním 
pozemku. Volejte 733 735 709.

* Prodám byt 2+1 ve  Velkém Poříčí. 
Cena 890.000 Kč. Tel. 737 183 474
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v  okrese Náchod výhradně ve  sprá-
vě SBD Náchod. Uveďte cenu, ve-
likost bytu a  jeho vybavení, adresu 
a  podlaží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz

* Pronajmu garáž v  Náchodě. Tel. 
777 213 229
* Hledám pronájem garáže v  Červe-
ném Kostelci. Prosím nabídněte. Tel. 
728 299 033
* Prodáme spoluvlastnický podíl 
1/2 na  pozemcích o  celk. výměře
15520 m2 vedených na  listu vlastnic-
kém č.2987/Staré Město nad Metují (701 
335). Obec Náchod. Pozemky: parcela 
416/22 380 m2 ostatní plocha (komuni-
kace), parc. 416/54 9991 m2 orná půda, 
parc. 416/55 5147 m2 orná půda. Cena 
25,-Kč/m2. Tel.: Antonín Šnajdr +420 
604  593  637 (606 136  624) RK NEVO-
LAT!

* Prodám chatu u  rybníka Špinka. 
Tel.736 50 99 40
* Prodám stavební pozemek s protéka-
jícím potokem, možnost zhotovení ryb-
níku, 2500 m2 na okraji obce Dolní Ra-
dechová. Asfaltová cesta až na pozemek. 
Cena 990 000,-Kč. TEL.:608 66 77 30

*Pronajmu zrekonstruované obchod-
ní prostory v Náchodě v řemeslnickém 
centru. Vlastní soc. zařízení, výměra 40 
m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena:  
9 900,- Kč/měs.
*Pronajmu  skladovací prostory  217m2 
v centru Náchoda. Cena 7000,- Kč/měs 
+ energie.  tel.: 606 951 546  RK nevolat!
*Nabízíme pronájem prodejny  80 
m2 v Náchodě na pěší zóně formou vý-
běrového řízení, tel. 602 575 252

* Pronajmu nebytový prostor 
blízko náměstí v  Broumově
kousek od kláštera + soc. zař. a malá 
kuchyňka. Vhodné na kancelář, ma-
lou prodejnu apod. Tel. 608 935 340

* Prodám hospodu ve  Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5
mil. Kč. TEL.: 606  951  546 RK NEVO-
LAT
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na Kamenici ve 2. patře s výtahem, WC 
a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních
služeb nebo pohybových aktivit jako 
cvičení, fi tcentrum a jiné služby. Prosto-
ry se nachází na  Kamenici v  Náchodě 
v  I.patře se samostatným vchodem. In-
vestice do  zařízení a  vybavení provozu
jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní 
dny

*Prodám dlouhé plesové šaty vel.36/38, 
dvakrát nošené. Možnost poslat foto 
mailem. Telefon: 722  902  218, e-mail: 
lada.petrankova@centrum.cz
*Prodám funkční průmyslový šicí stroj 
Minerva za  4000,-Kč Červený Kostelec 
Mob.733 644 018
*Prodám ložnici z  60let, fl ádr třešeň: 
dvojdílná a  třídílná skříň, manželská 
postel (matrace staré dva roky) dva noč-
ní stolky a stříbrník. Pěkný stav. Vhodné 
na chalupu. Cena dohodou. TELEFON: 
605 790 614
*Prodám starší velmi zachovalou se-
dací soupravu hnědé barvy s  dvěma 
křesly. Sedačka je rozkládací, s  úlož-
ným prostorem.Cena 1500kč. Telefon 
776 884 860.

*Prodej ječmene a  ovsa za  400,-
Kč/q, pytle výměnou, našroto-
vání plus 50,-Kč. Černá ředkev 
a celer - 10 Kč/kg, pěstováno BIO. Ko-
courek, Slavětín, tel. 732 381 524, email 
vl.kocourek@seznam.cz
*Prodám palivové tvrdé dřevo (dub, ja-
san) v metrech - 900,-Kč/m. Nové Město 
a okolí. TEL.: 776 327 208
* Prodám prase živé nebo v  půlkách. 
Prodám seno. Tel. 777 213 229
* Prodám TERU + lišta, sněh. fréza, 
kult. nářadí. HOBLOVKU s protahem 
a pilou válec 25 cm. VÝHEŇ kovářskou 
na uhlí + kovadlinu. NÁŘADÍ za koně, 
obracečka, pohrabáč, pluh, brány. 
TRAKTOR RS9 s motorem Zetor 2011. 
Cena dohodou. Tel. 777 321 091
* Prodám vykrmené prase živé. Cena 38 
Kč/kg. Selata do  výkrmu 65 Kč/kg. Tel. 
776 191 392

* Koupím tříkolku Velorex (hadrák) 
250 - 350 cm3 i  v  nepojízdném stavu. 
TEL.: 604 437 128
*Koupím dělené   manželské poste-
le nebo válendy a  kuchyňskou dol-
ní skříňku spodek. Nabídněte. TEL.:  
602 436 986

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hračky
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, HO, 
MERKUR aj.aj., starožitný a  chro-
movaný nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, 
voj.věci, obrazy, porcelán, automoto 
díly, atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

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

* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a  příslušenství - objektivy,
staré fotografi e, reklamní fotografi cké 
materiály. Hodinky PRIM a  náhradní 
díly na hodinky PRIM. Platba v hotovos-
ti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, unifor-
my, vyznamenání i z období socialismu 
v jakémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty a jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Kdo ocení staré kapesní hodinky „ci-
bule“. Tel. 736 200 517
*Hledáme chůvu pro roční holčičku 
z  Nového Města nad Metují. Hlídání 
1 - 2krát týdně. Tel.: 723 436 045

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

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

* Člen klubu historických vozidel 
koupí nebo pomůže ocenit jakýko-
liv starý motocykl či vůz, případně 
vraky a jakékoliv zbylé díly i drobnos-
ti! TEL.: 606 515 966

*Prodám škoda fabia 1.4 50kw combi, 
r.v. 2002, vin. TMBJB16Y923593280, 
modrá barva, najeto skutečných 
104  000km, servisní kniha, zacho-
valá spolehlivá, cena 58  000Kč. Tel. 
777 104 584

* SDH Oselce nabízí k  prodeji po-
žární vozidlo Avia A30k, funkční, 
r.v. 1972, TP 5/2017. Cena dohodou. 
Tel.731 602 015

* Prodám SUZUKI WAGON R 
4x4, r.v. 2002, naj. 153 tis.km. Super
stav!Po GO. TEL.:731 062 328

RŮZNÉ

PRODÁM

AUTO - MOTO

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

KOUPÍM starý nábytek, skříně, 

truhly atd... půdní veteš, hrač-

ky, obrazy, porcelán, vše staré. 

V případě zájmu
vyklidím Vaši nemovitost. 

Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

PŘIJMU TRUHLÁŘE S PRAXÍ
PRO  ZAKÁZKOVOU VÝROBU 
NÁBYTKU NA NÁCHODSKU

TEL. 604 437 128

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

PŘIJMU ŘIDIČE 
NA NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

(Řidič je každý den doma, 
nemusí přespávat v autě 

nebo hotelích)

Více informací 
na tel. 603 180 847

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2017 r.

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

STŘECHY HEJZLAR

tel. 776 251 466
www.strechy-hejzlar.cz

POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ 
TESAŘSKÉ PRÁCE 

DŘEVOSTAVBY

OPERÁTOR VÝROBY
HPP nebo DPČ: 

možnost spolupráce o víkendu

Tří směnný provoz. 
Operátor výroby.

100 Kč/hod. a další benefi ty.

V případě DPČ: 
zálohovou výplatu po týdnu

Těšíme se na Vás!

Force Trade s.r.o.
prace@pracelehce.cz.cz 
nebo na tel: 734 504 006

PROVIDENT
BEZHOTOVOSTNÍ = NÍZKÉ POPLATKY

HOTOVOSTNÍ = PENÍZE  IHNED

Tel.: 702 072 201

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ,  
DAŇOVÁ EVIDENCE, DPH, MZDOVÁ AGENDA
tel. 603 515 848, E-mail: ing.jansky@centrum.cz

PŘIJMUPŘIJMU 
POKOJSKOU, POKOJSKOU, 

KUCHAŘE a SERVÍRKUKUCHAŘE a SERVÍRKU
možný nástup ihned 
Tel.: 777 767 980



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVAVYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 604 687 554 

STST



BENÍK - malič-
ký starší pejsek, 
který i  na  svůj 
věk je veliký či-
pera. Miluje děti, 
procházky, rád si 
hraje a  lumpačí. 
Byl by vhodný 
jak k  dětem, tak 
ke starším lidem.

BUDDY - star-
ší, středně velký 
pejsek, klidnější 
povahy. Vhodný 
ideálně k  něko-
mu na  zahradu. 
Je hodný, klidný, 
mazlivý.

SORBON - 2 
letý beauceron, 
který potřebuje 
člověka, který se 
mu bude hodně 
věnovat, je hod-
ný, přátelský. Má 
radost z  pohybu, 
nejlépe se sezná-
mit při venčení.

BEN - je asi 
2letý krásný 
kříženec větší 
velikosti. Je to 
moc hodný, 
veselý, mazli-
vý, hravý a ak-
tivní mladý 
pes. Plot pro 
něho nebude 
p ř e k á ž k o u . 
Super parťák 
i k dětem. Jiné 
pejsky moc 

nemusí, s fenkami se kamarádí. K ostatním 
zvířatům se také nehodí. Má dlouhou hus-
tou srst, která potřebuje pravidelnou péči. 

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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DOMOV HLEDAJÍ

PSÍ ÚTULEK LUKAVICE, 
tel. 608 524 973, 

email utuleklukavice@seznam.cz 
nebo každou sobotu 10 - 12 hod. 

přímo v útulku.

l EHotel ElkoHotel Elko v Náchodě

Bramborákové hody
3.-4. února 2017
Rezervace na tel.: 608 824 331 

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

   

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 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

Pronájem obch. prostor, N. Město n/M
Prostory s výlohou 
v centru (55 m2) 
u autobus. nádraží, 
2 vstupy, prodejna 
(kancelář) 41,5 m2 + 
sklad a soc. zázemí, 
PENB: G.
180687 cena: dohodou

Pronájem kanceláře (provozovny),Č.Skalice
Prostory k podni-
kání (25 m2) - ma-
sáže, kosmetika.. 
na náměstí, spol. 
kuchyňka, WC i pro 
zákazníky, zálohy 
1.500 Kč, PENB: G..
180596 cena: 4.000,-Kč/měs.

Poslední nové domy, Lipí u Náchoda
Nízkopodlažní RD 
na slunném místě, 
užitná plocha 123 
m2, disp. 5+kk, po-
zemek 801 m2, plně 
zasíťovaný poze-
mek.. PENB tř.B. 
180416 cena: 2.208.000,-Kč

Pronájem prodejny, Náchod - Komenského
Atrakt. prostory 55 
m2 na pěkném místě, 
výloha, sklad, soc. 
zázemí. Zálohy tope-
ní + voda 2.000,-Kč 
el. en. na nájemce, 
PENB:G. 
180683 cena: 6.500,-Kč/měs.

Vila s pozemkem k výstavbě, Opočno
Větší RD - dva 
samost. byty 2+1 
a garáž s dílnou, 
cel. pozemek 1.608 
m2 - možnost vý-
stavby nového RD. 
PENB: G.
180696 cena: 3.800.000,- Kč

Zděný byt 4+1, Trutnov-ul. Polská
Byt v centru (1 NP, 
87 m2), s krb. kam-
ny a výměníkem, 
plast. okna, samost. 
vchod.., parkování 
u domu. PENB: G. 

180695 cena: 1.290.000,- Kč

>

 

 

 
 

VEDOUCÍ VÝROBY s NJ 

 Min. SŠ vzd lání tech. sm ru, nebo zkušenosti v oboru 
 Odpovídající mzdové ohodnocení 
 Benefity ( 13. plat, notebook, mobil, stravenky, p ísp vek na 

dopravu ) 
 Dvousm nný provoz, nové pracovní prost edí aj. 

 
Detailní informace na tel. 491 426 360, e-mail: info@adapt-electronic.cz 

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

 

 

 
 

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY 

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

 
 

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

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Náchod a Klodzko  spojí iniciativa 
projektu Od Adrie k Baltu
Náchodem od  nepaměti prochá-
zely historické obchodní i  obecně 
civilizační trasy. Je to nejen místo, 
které tvoří  bránu do  sousedního 
Polska, ale je zároveň i  součástí 
středoevropských tras z  jižní Ev-
ropy k Baltskému moři. Tyto prvky 
chce prezentovat projekt od Adrie 
k  Baltu. Iniciátorem projektu je 
město Náchod. O  zapojení do  to-
hoto projektu projevilo zájem 

slovinské město Ptuj, lotyšská 
Bauska a  polské Klodzko. Právě 
téma projektu Od  Adrie k  Bal-
tu bylo cílem setkání v  Klodzku., 
kde místostarosta Náchoda Mi-
roslav Brát řešil se svým polským 
protějškem Wieslawem Traczem 
první praktické projektové kro-
ky. Foto ze společného setkání 
na  klodzké radnici - archiv města 
Náhoda.

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

Lidový ples
Místní organizace KDU – ČSL Náchod 

vás srdečně zve na Lidový ples. Uskuteční se 

11. února 2017 od 20.00 hodin 
v náchodské sokolovně. 

K tanci vám zahraje skupina TRIO VOSA BAND. 
V rámci večera vás pobaví i vystoupení skupiny Mužoreti z Hořic.
Vstupenky je možno objednat po 16. hodině na tel. 728 848 386 

– pí. Zelená. Cena vstupenky s místenkou je 110,-Kč.

Lyžaři z Nového Hrádku
Tradice sjezdového lyžování v měs-
tysu Nový Hrádek se začala odvíjet 
již ve 30. letech 20. století pod kří-
dly sokolského hnutí. V roce 1964 
pak byl založen lyžařský oddíl TJ 
Sokol Nový Hrádek.V roce 1969 
zde začal fungovat i regulérní lyžař-
ský vlek. A  lyžování patří k Nové-
mu Hrádku stále. Tamní sjezdovka 
Panská stráň je v  časech dostateč-
ného přísunu přírodního sněhu 
zajímavou a  snadno dosažitelnou 
lokalitou pro malé i velké lyžaře.  

Irská hudební dílna
Agentura pro rozvoj Broumovska 
je pořadatelem projektu, který je 
zaměřen na osvojení si základních 
principů tradiční irské hudby včet-
ně hry na typické hudební nástroje 
tohoto ostrova. Akce se uskuteční 
20. února v  Broumově. Rezervace 
je nutná, počet míst je omezen.

Loutkáři na 
seznamu UNESCO
Východočeské loutkářství se dosta-
lo na  seznam kulturního dědictví 
UNESCO. V době, kdy náchodská 
radnice připravuje stavbu objektu 
loutkového divadla si připomeňme, 
že první historicky doložený český 
loutkář pocházel z našeho regionu. 
Byl jím na přelomu 18. a 19. století 
Jan Jiří Brát ze Studnice.

Pozor na střechýly!
Rampouch je docela hezké slovo. 
Ale víte, že knižní výraz pro druh  
ledového tělesa, které vzniká po-
stupným zamrzáním kapek vody 
(v  útvar připomínající krápník) je 
střechýl?  Nejčastěji má kvůli gravi-
taci svislý směr shora dolů, v přípa-
dě silného větru může být jeho tvar 
poznamenán směrem vanoucího 
větru. Ať už ale je  střechýl rovný 
či vychýlený z kolmého směru, po-
zor na  něj! V  případě pádu může 
být velmi nebezpečnou zbraní Paní 
Zimy.  Foto echo
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