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Příští Echo vychází 31. března 2017

WWW.NOVINYECHO.CZ

březen 1775, na náchodském zámku zatčeni 

vzbouření sedláci

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

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

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

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod 

(vjezd na náměstí TGM)

Rivet Factory Group s.r.o.
provozovna: Drtinovo náměstí 171

                       547 01 Náchod

BRUSIČ
Požadujeme: 
- výuční list (obor strojírenství) výhodou
- praxe na stejné nebo obdobné pozici výhodou
- orientaci v technické dokumentaci výhodou
- manuální zručnost, samostatnost, spolehlivost

V případě zájmu zasílejte Vaše strukturované životopisy
na e-mail: ondrej.slezak@rivetfactory.com

Výrobní společnost nabízí možnost okamžitého nástupu na pozici:

Podlahy
Vinyl • PVC

Laminát
Koberce

Interiérové 
dveře

Tel: 776 583 501
Kladská 104, Náchod
domivocz@seznam.cz

www.domivo.cz

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

Manévry na česko – polské hranici
Fiktivní rozhodnutí vlády ČR 
ohledně znovuzavedení hraničních 
kontrol na  státních hranicích bylo 
tématem cvičení, do  kterého se, 
kromě Police ČR,  zapojila i  Armá-
da ČR, Celní správa ČR, příslušníci 
Straže Granicznej Polska a zdravot-
nické zařízení Ministerstva vnitra 
ČR.

   Cvičení mělo prověřit minimalizaci 
dopadů nelegální migrace do a přes 
Českou republiku. Týkalo se hranice 
s Polskem v celkové délce 795 km - 
na  13 místech bývalých hraničních 
přechodů a čtyřech úsecích „zelené 
hranice“. Jedním z  těchto míst je 
i hraniční přechod Náchod-Běloves. 
 Foto Josef Pepa Voltr

Masopust ve Velké Jesenici 
 Pěkné počasí, občerstvení, povoz tažený koňmi, hudba i nefalšovaný fl a-
šinetář – i takové bylo masopustní veselí ve Velké Jesenici. A kdo nevěří, 
pro toho je tu i náš snímek.  Foto AP

Kanaďané 
v Machově
   V  únoru uspořádal Borský klub 
lyžařů Machov krajský pohár 
v běhu na lyžích. Mezi 146 závodní-
ky se v Machově objevili i dva borci 
ze Země Javorového listu – Kanady. 

Týden s kometou 
 V  prostorách hvězdárny v  Úpi-
ci se koná od  27. do  31. března 
Týden s  kometou. Popularizační 
program (probíhající vždy od  20 
hodin) bude zaměřen na  nebes-
kou létavici s  poněkud krkolom-
ným názvem: Kometa 41P/Tuttle – 
Giacobini-Kresák.  

Grónsko
 Největší ostrov na  světě (po  ad-
ministrativní  stránce součást Dán-
ského království) je tématem před-
nášky manželů Klempířových, kteří 
zde zároveň představí rozšířené vy-
dání svojí knihy Grónsko – ostrov 
splněné touhy. Záštitu nad přednáš-
kou, která se uskuteční 22. března 
od  17.30 hod. v  Městské knihovně 
v  České Skalici, přijalo Velvysla-
nectví Dánska v  ČR a  Česká geo-
grafi cká společnost. Rezervace míst 
na přednášce nutná!
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VZPOMÍNKA
Odešla jsi tak tiše, jako když hvězda padá.

Zůstala jen bolest, která neuvadá.

Dne 12. ledna 2017 uplynuly dva roky od smrti
a 23.března 2017 vzpomeneme nedožité

33. narozeniny 

paní Moniky TEJCHMANOVÉ.
S bolestí vzpomínají maminka, sestry Anička 

a Irena s rodinami a bratr Jaroslav. 
Kdo jste ji znali, s láskou a úctou 

vzpomeňte s námi.

Hned dva náměstci hejtmana jednali
v náchodské Evangelické škole
 V  pátek 10. března navštívil Aleš 
Cabicar (TOP 09), náměstek hejtma-
na pro zdravotnictví (na  fotografi i 
vpravo) a  Martina Berdychová (Vý-
chodočeši), poslankyně a náměstkyně 
hejtmana pro školství, Evangelickou 
školu v  Náchodě. S  vedením školy, 
panem ředitelem Hanušem, jednali 
o  možnosti zapsat obor zdravotnický 
asistent do  osnov výuky. „Nemůžeme 
si dovolit nevyužít jakoukoli, i  sebe-
menší možnost budoucí stabilizace 
nelékařského zdravotního personálu,“ 
komentoval schůzku Cabicar. „Navíc 
vzhledem k  výstavbě a  modernizaci 
náchodské nemocnice bude potřeba 
tohoto personálu samozřejmě ještě 
umocněna,“ dodal náměstek. Za  dů-
ležitou označil i skutečnost, že Střední 
zdravotní škola v  Trutnově a  Hradci 
Králové, kterých je Královehradecký 
kraj zřizovatel, zaznamenávají vyšší zá-
jem o studium, než jsou dnes schopny 

realizovat.   „Radě Kraje doporučím 
zapsání tohoto oboru do osnov. První 
studenty by tak škola mohla přijmout 
již ve školním roce 2018-2019. Rovněž 

tak školský výbor královéhradeckého 
zastupitelstva tento krok doporučil,“ 
dodala Martina Berdychová, která má 
v gesci školství a kulturu.  (kp)

VZPOMÍNÁME
Se zármutkem v srdci vzpomínáme 

na pana Jana Cohornu 
z Nového Města nad Metují.

Dne 24. března 2017 uplyne 32 let od jeho smrti.

Manželka a děti s rodinami, vnoučata

Dne 26. března 2017 nastane smutný okamžik,
kdy nás před lety opustila vzácná, slušná a pracovitá 

žena. Byla to moje maminka, kterou jsem miloval, 
paní Marie WERNEROVÁ z Náchoda, Tyršovy ulice.

Maminko, kdo Tě znal, ten vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.  

Syn Petr

TICHÁ VZPOMÍNKA

VZPOMÍNÁME
Cokoliv jsme na tobě milovali a čemukoliv jsme se obdivovali, 

trvá a potrvá v očích všech a ve věčnosti časů.  (Tacitus)

Dne 23. 03. 2017 je to 9 let, kdy již s námi není 
náš milovaný a jedinečný tatínek a dědeček, 

 pan HONZA HOLZBECHR  z HRONOVA
Kdo jste ho znali a poznali jeho dobrotu, 

věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Dcera Ilona Samková - Holzbechrová s manželem 
Zdeňkem a vnoučata Lukáš, Denisa s manželem, 

Vojtěch a pravnoučata Žofi nka a Jeníček

A dne  18. 03. 2017 je to již 6 let, co v tichosti odešla 
tatínkova sestra, naše nezapomenutelná teta,

paní MÁŇA HORNYCHOVÁ roz. HOLZBECHROVÁ 
z HRONOVA

Vzpomeňte s námi na ženu starostlivou 
a obdařenou radostí ze života.

Neteř Ilona Samková - Holzbechrová s rodinou

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

Gastronomické 
příběhy
 Studio Blooma opakuje v  Jaro-
měři svoje Gastronomické příběhy 
„O tom, jak a proč nás gastronomie 
nakousla“. Místem a časem konání 
je Městské muzeum v  Jaroměři  
24. března od 20 hodin.

Jeden svět 2017
 V Kolárově divadle v Polici nad 
Metují proběhne od  23. do  26. 
března festival Jeden svět nestačí 
2017.  Jedná se o  každoroční fes-
tivalový projekt dokumentárních 
fi lmů zaměřených na lidská práva. 
Festival funguje v  Praze a  dalších 
32 městech ČR.

Vikingové
 V  rámci jarního cyklu před-
nášek Myšlenkárium je možno 
v Městské knihovně v Novém Měs-
tě nad Metují navštívit - 21. března 
od 18 hodin – přednášku Vikingové. 
O obávaných nájezdnících ze seve-
ru, ale též i  odvážných mořeplav-
cích a prvních objevitelích americ-
kého kontinentu přednáší doktor 
fi lozofi e Bohumír Dragoun.

Hotel Holzbecher
ve Zlíči u České Skalice

vás zve na 

JARNÍ HODY
17. – 19. 3. Drůbeží hody
24. – 26. 3. Exotické hody

   1. – 2. 4.  Zvěřinové hody
Tel.: 777 225 812

• 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

Umělecký kovář pan Vojtěch Piller zanechal
v Jaroměři i v Josefově stopy svého řemesla
 Jaroměř/  Dnes  43letý umělecký kovář 
Vojtěch Piller, se věnuje kovářství už od 17 
let, má  kovárnu  na Jakubském Předměstí 
v  Jaroměři.  Doklady na  jeho dílo najde-
me roztroušené po  Jaroměři i  Josefově. 
Pro město Jaroměř například renovoval 
kování na  meteorologickém sloupu na  
náměstí ČSA, mříže pro okna jaroměř-
ského muzea na  Husově třídě, v  Josefově 
dvoje mříže na  parkovišti nedaleko vcho-
du do  podzemních chodeb. Dále vytvořil 
pozoruhodné kovářské doplňky pro areál 
Muzea magie pro budovatele a zakladatele  
muzea kouzelníka Jaroslava Zacha. Vyko-
val zábradlí před vchodem do  úřadu vedle 
kostela sv. Mikuláše, který však skrývá asi 
jeho nejvýznamnější kovářské práce. Pro  
jaroměřskou katolickou farnost vytvořil  
následující artefakty: pro kapli sv. Michaela 
na děkanství vytepal tzv. Hořící keř u sva-
tostánku jako „věčné světlo“ symbolizující 
přítomnost Boha uprostřed nás. V  kos-
tele sv. Mikuláše se nachází vícero jeho 

výtvorů: svícen v  předsíni kostela, kde si 
věřící mohou zapalovat svíčku na  daný 
úmysl; pult pro evangeliář – velkou zdo-
benou knihu obsahující texty evangelia 
pro všechny neděle, slavnosti a svátky bě-
hem církevního roku;  svícen pro paškál 
–(velkou velikonoční svíci); podstavec 
pro sošku Panny Marie Fatimské ve  tvaru  
stromu, na kterém se zjevila Panna Maria 
s  pozadím vějířovité slunce, symbolizující 
„sluneční zázrak“ při posledním zjevení; 
dále dva tepané Anděle kolem obrazu – 
ikony Svaté Rodiny, pamětní desku u  so-
chy sv. Jana Pavla II. a  ozdobné okování 
dřevěné skříňky pro relikvii sv. Jana Pavla 
II. Rovněž je pan V. Piller autorem renova-
ce – regotizace kovových lustrů v chrámu. 
Umělecký kovář pan Piller vždy pro jaro-
měřskou farnost tvořil rád a  ochotně, jak 
připomněl P. J. Zięba, jaroměřský katolický 
duchovní, pan farář.  

PhDr. Jiří UHLÍŘ
V Jaroměři ve středu 22. února 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na

výstavu ručních prací
klientů našeho domova.

Výstava se koná dne 30. 3. 2017 (8 – 16 hodin)
v přízemí nové budovy (vchod od nemocnice).

Cestovní kancelář SONA, s.r.o.

PRO PRACOVIŠTĚ V NÁCHODĚ 

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE 
DO TRVALÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU

Požadavky: 
výborná znalost práce na PC, 

komunikační a prodejní dovednosti, 
znalost AJ nebo NJ 

a praxe v cestovním ruchu výhodou.

Informace na tel. 606 073 615
nebo emailem: sona@sonatour.cz

Hronovští divadelníci slaví
Právě letos si připomínáme 195 let 
od  počátků ochotnického divadla 
v Hronově a 190 let od prvního za-
znamenaného představení! Taková 
divadelní tradice si jistě zaslouží 
pořádnou oslavu, kterou pořádají 
pro širokou veřejnost členové hro-
novského divadelního souboru. 
Uskuteční se v  neděli 26. března 
od 14 do 17 hodin v prostorách Ji-
ráskova divadla. Zájemci si budou 
moci prohlédnout výstavu věnova-
nou historii a  současnosti hronov-
ského amatérského divadla, kterou 
je budou provázet oživlé postavy 

z  Jiráskových divadelních her, za-
hraje jim divadelní kapela a zlatým 
hřebem budou ukázky z  legendár-
ního prvního představení Beroun-
ských koláčů. Divadelní soubor se 
postará nejen o zábavu, ale i o ob-
čerstvení návštěvníků, kteří se 
mohou těšit i  na  ty skutečné kolá-
če. Oslava bude stylově zakončena 
od 19 hodin představením Jirásko-
vy Vojnarky. Přijměte tedy pozvání 
na  příjemné odpoledne a  oslavu 
bezmála dvousetleté hronovské di-
vadelní tradice!
 DS Jiráskova divadla Hronov

Autorské čtení
 V Kavárně BB v Polici nad Me-
tují se uskutečnilo autorské čtení 
básnířky Marie Iljašenko. Zazněly 
zde například pasáže z její bás-
nické sbírky Osip míří na jih či 
povídky Jak jsme pozorovali Per-
seidy. 

Výstava 
 V Sále Josefa Čapka v Hronově se 
od 8. do 30. dubna uskuteční výsta-
va loveckých trofejí, obrazů a řezeb 
pana Karla Hurdálka. Obsah výsta-
vy předznamenává i všestrannou 
osobnost pana  Hurdálka, který je 
zároveň myslivcem, malířem i řez-
bářem.  
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Společnost 
JECH CZ s.r.o. Dobruška 
– výrobce čalouněného nábytku

PRACOVNÍK/ICE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 

PRACOVNÍKA ÚDRŽBY

Požadujeme:
• VŠ, SŠ vzdělání
• výbornou znalost AJ 
   slovem i písmem

• praxi v obchodní činnosti
• ovládání MS Offi ce, ovládání 
   ERP Helios výhodou
• řidičský průkaz sk. B

Požadujeme:
• SO/SOU  obor strojírenský

• svářečský průkaz a oprávnění
   VZV je výhodou

Nabízíme:
• zajímavou tvůrčí práci
• motivující mzdové podmínky

• velmi příjemné pracovní 
   prostředí v novém areálu
• zaměstnanecké benefi ty

Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu: 
JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, Dobruška 518 01

Kontaktní osoba: 
Yvona Břoušková, 494 629 251, e-mail: brouskova@jech.cz

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

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

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

Své životopisy zasílejte na adresu: pavel.stanko@microtherm.cz

Pro tento závod hledáme kolegy na tyto pozice:

• Operátor Výroby
• Referent Kvality 
   nutný jazyk Nj nebo Aj

• Manipulant ve výrobě 
   – obsluha dílny a skladů
• Plánovač výroby s Nj

Více o požadovaných kvalifi kačních požadavcích na www.microtherm.cz ►

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK, 
KNÍŽEK, ČASOPISŮ,  
NEVHODNÝCH DÁRKŮ, 
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ  
ČI NĚKOMU POSLOUŽÍ.

od 20. do 24. 3. 2017
sbor Církve bratrské Náchod,  
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)

Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit  
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte  
na charitativní účely. 
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu. 
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980, 
E-mail: bazarnachod@googlegroups.comgg gggg ggg ppp

sledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

VV páátekk 24.3. bbudee 550%% sleeva nna vvše
VVýtýtěžžekk bbudde ppproostřtředdnicictvívímm SbSboru CCBB v v NNácchododěě daarooováán zza úččeleem 

bbezzbaariééroovýýchh  úúprraav byytuu pprro třtřinácáctilletéée ho oh Jiřříhoo PPettrááskaas  z Nááchhodda..

ˇ

Příjem zboží 
Po 20.3.  11.00 - 17.00 hod.

Prodej: 
Út 21.3.  11.00 - 18.00 hod.
St 22.3.  11.00 - 18.00 hod.
Čt 23.3.    8.00 - 16.00 hod.
Pá 24.3.  8.00 - 16.00 hod.

s
h

Hašpl a.s. Velké Poříčí 
přijme

Seřizovače
Požadujeme
• vyučen nebo vyučen s maturitou ve strojírenském 

oboru
• třísměnný provoz
• spolehlivost, zodpovědnost

Nabízíme
• po zaučení možnost pracovního poměru na dobu 

neurčitou
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování

Náplň práce
• seřizování a obsluha strojů

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
 +420 491 401 718  paní Procházková
 +420 491 467 241  paní Kubečková

e-mail. adresa: 
reka.na@seznam.cz

O další nabídce našich nemovitostí 
se můžete dozvědět 

v realitní  kanceláři  REKA, 
náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT 

RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491 428 765, 

a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. 
nebo 602 185 901 

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec: Vysokov

Okres: Náchod

Pěkný RD s poz. o celk. 

vým. 468 m2. Přízemí - 2 

pokoje, WC, komora, 

špajz, kotelna, uhelna, 

vodárna a sklep. Mezi-

patro – pokoj, koupelna 

a WC. V 2.NP 2 pokoje, 

špajz, velká terasa a půda. Na dům navazuje velká garáž, na poz. zdě-

ná kolna. Voda veř. + studna, ÚT pevná paliva + elektrokotel, jímka. 

Udržovaný, plast.okna, nová střecha, vše v dobrém stavu

Zn.: 16D409 Cena:  1.993.000,- Kč

Obec: Náchod Plhov

Okres: Náchod

Prodej zděného domu po re-

konstrukci, 3.NP s půdní 

vestavbou a poz o celk.

vým.329 m2, s dobrým příjez-

dem a parkováním, atraktivní 

lokalita Plhov. V přízemí 2 ob-

chody, kuchyň s přísluš.  soc.

záz., jídel. výtah do 2.NP. V 2.NP restaurace, tech.místnost, soc.zázemí. 

V 3.NP byt 1+kk a byt 1+3. Sítě veř., topení ÚT plyn. Vše ve výborném 

stavu. Dobrá investice, vhodné k všestrannému využití. Ihned volné !!

Zn.: 17P422   Cena: 5.660.000,-Kč

Obec:  Hronov 

Okres:  Náchod

Větší, podsklepený,  2 ge-

nerační dům s rovinatou 

zahradou o celk.vým. 884 

m2, 2 garáže a velká dílna 

s mont. jámou. V přízemí  

a v patře 2 byty 1+3, kou-

pelna, WC, komora a velké  

terasy – jižní strana. Velká půda vhodná k vestavbě. ÚT plyn / mož-

nost i pevná paliva/, sítě veř. Dobrý stav, tech. stav, klidná lokalita, 

příjemné bydlení.

Zn.: 17D429 Cena: Info v RK

Obec: Hronov  

Okres: Náchod

Prodej rohového, by-

tového, zděného domu 

v centru obce s nebyt.

prostory v přízemí a poz. 

o celk.výměře 432 m2. 

V 2 a 3 NP je 6 byt.jedno-

tek, v přízemí 2 obchody 

160,02 m2, 87,5 m2 a  bistro 35,23 m2/. Sítě veř. topení elektrokotel 

+ plyn. V suterénu, 2 sklepy a tech.záz.  Plast.okna, dobrý stavebně 

tech.stav. Možnost parkování, zajímavá investice !!!

Zn.: 17D424 Cena: 8.760.000,-Kč

Roco IV

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma



 V sobotu 11.3. pořádala ZŠ Náchod – Pavlišovská ul. v pohos-
tinství u Vlčků na Pavlišově dětský karneval v doktorském duchu.
Děti v úžasných maskách mohly soutěžit ve zneškodnění bacilů, 
navlékání prášků či uzdravování zvířátek. Celé odpoledne bylo 
proložené tancem, hezkými cenami a hádáním názvu zákeřné ne-
moce, která napadla našeho medvěda – soplivka.
 Doufáme, že si děti odpoledne užily a rodičům moc děkujeme 
za pomoc s přípravou karnevalu.  ZŠ Náchod – Pavlišovská ul.
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Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 30% SLEVA NA HRU

Kvalifi kační požadavky:
• odpovídající vzdělání
• praxe výhodou
• zodpovědnost, spolehlivost, fl exibilita, zručnost

Podmínky:
• HPP
• zázemí české 
  prosperující společnosti

TONAVA, akciová společnost, Úpice
hledá spolupracovníky

na pozice STROJÍRENSKÝCH DĚLNÍKŮ,
na pozici PRACOVNÍK ŘÍZENÍ VÝROBY

 Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz, 
případné informace na tel. 499 802 170.

Detailní informace na www.tonava.cz

NOVĚ OTEVŘENÉ 
PEKAŘSTVÍ “U KUBÍČKA“

Karlovo náměstí, Náchod
Otevírací doba: 
pondělí – pátek 

7.00 – 16.00 hodin
Sobota, neděle zavřeno

P

MV č.34/2016 Sb. 

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

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

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

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
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

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

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 5. 2017 r.

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

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

Hostinec Na Králíku, Zblov 19
Vás srdečně zve na:

BRAMBORÁKOVÉ HODY
od soboty 1.4. do neděle 2.4.

VELIKONOCE 
NA KRÁLÍKU

od pátku 14.4. do pondělí 17.4.

MÁJOVÉ HODOVÁNÍ
od soboty 29.4. do pondělí 1.5.

TOP Z NAŠICH HODŮ
od soboty 6.5. do pondělí 8.5.

Tel. 491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz

Město Náchod 

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce 
MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 28. 3. 2017.

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci  
odborného pracovníka/ odborné 
pracovnice evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů, s místem výkonu práce v Náchodě

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků
• fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím 

státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
• dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
• bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme
• střední vzdělání s maturitní zkouškou, zaměření veřejná správa nebo ekonomický 

směr výhodou
• znalost zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, č. 328/1999 Sb., 

o občanských průkazech a č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, č. 500/2004 Sb., 
správní řád

• zkouška odborné způsobilosti výhodou
• praxe ve veřejné správě výhodou
• znalost práce s PC
• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/řidička

Nabízíme
• předpokládaný nástup do zaměstnání od 1. 5. 2017, nebo dle dohody  
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (8. platová třída)
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek na do-

volenou, pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle 
kolektivní smlouvy

Přijmu brigádníky muže i ženy 
na zahradnickou činnost.

Více informací na tel. 724 173 560



*Nabízím fi rmám volná mís-
ta v  ubytovně v  Náchodě pro 
jednotlivé i  skupinové uby-
tování pro 5 až 20 osob. Tel.
603 817 623

* Zapůjčím motorový provzduš-
ňovač trávy - vertikutátor. Cena 
450 Kč na den. Tel. 605 95 73 99

* Přijmeme brigádníka pro 
prodejnu v  Náchodě  info tel. 
778 153 446

*Parta zedníků hledá výkopové 
a  zednické práce a  bourací. Tel.: 
739 830 927
* Účinné zdravé hubnu-
tí s  výživovým koučem 
www.zhubni-ihned.cz

*Koupím náhradní díly na ŠKO-
DA 130. Pouze nové a nepoužité. 
Tel: 775 959 962
*Člen klubu historických vo-
zidel koupí nebo pomůže oce-
nit jakýkoliv starý motocykl či 
vůz, případně vraky a  jakéko-
liv zbylé díly i drobnosti! TEL.:  
606 515 966
*Koupím jakýkoli starší mo-
tocykl pojízdný i  nepojízdný 
– JAWA, VELOREX atd. Platba 
hotově. Seriózní jednání. TEL.: 
776 327 208
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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 

* 67 letý 178/80 od Dvora Králo-
vé hledá touto cestou seznámení 
s ženou do 62 let. Trutnov až HK. 
Tanec, kultura, chalupa i  motor-
kář Rosťa. TEL.: 603 906 791

* Nechcete být sám - sama? 
Nabízíme Vám příležitost na-
lézt životního partnera. Se-
znamovací agentura IRENA, 
Náchod. TEL.:736 768 114

*Prodám DB 3+1 v  Nácho-
dě Na  Brance, II.patro. TEL.: 
775  277  370 volat po  18.hodině, 
RK NEVOLAT!
*Pronájem nového bytu 1+kk + 
velká šatna v  ulici Komenského 
v Náchodě. Nájem  5250,-, služby 
1500,-, elektrika převodem. Kauce 
10.000,-. Volný ihned. 602 247 247
*Sháním v Náchodě na okolí byt 
2 + 1 nebo 3 + 1. Raději osobní 
vlastnictví. Děkuji za nabídky. Tel: 
608 245 634
*Koupím byt 1+1 v  původním 
stavu v  Náchodě (nejlépe Plhov 
či Běloves), bez RK, platba v hoto-
vosti, tel. 774 547 565
*PRODÁM ZDĚNÝ BYT 2+1 
v OV v Novém Městě nad Metují.
Byt se nachází v klidné části v uli-
ci Klosova, blízko centra. Tel: 
602 163 720
*Pronajmu kompletně zrekon-
struovaný byt 2+kk v centru Ná-
choda, ul. Komenského. Vše nové 
- podlahové krytiny, koupelna, 
kuchyňská linka, sporák. Společ-
ná anténa, internet. Nájem 5.500,-
Kč/měs. + 2.000,- Kč  služby 
(voda, topení). Tel.: 737 407 528, 
RK nevolat.
*Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 3+kk v osobním vlastnic-
tví v  Hronově v  Jungmannově 
ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a WC. Výměra bytu 71 
m². Tel. 774 311 404, RK nevolat. 
Cena:  895 000,- Kč
*Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v osobním vlastnic-
tví v  Hronově v  Jungmannově 
ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a WC. Výměra bytu 37 
m².Tel. 774  311  404, RK nevolat. 
Cena:  550 000,- Kč
*Pronajmu byt 2+1 v Police nad 
Metuji. Tel.: 608 002 659
*Prodej bytu 2+1 v OV v Hrono-
vě (Velké Poříčí-Hornické domy) 
Po  rekonstrukci WC, Koupelny. 
850.000Kč, tel. +420605 432 755, 
RK nevolat
*Pronajmu garsonku v  Novém 
Městě nad Metují na Malecí. Tel.: 
739 440 955
* Prodám zděný 3+1 po  rekon-
strukci v Červeném Kostelci. Byt 
je družstevní s možností převodu 
do osobního vlastnictví prosinec
2017. Tel. 734 158 426
* Prodám DB 3+1 v Hronově, 71 
m2, již. strana, 4. patro s balk., cena 
1  100  000,-Kč. Tel. 723  358  615, 
RK nevolat!
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
Tel. 608 11 00 41

* Prodám byt v  Červeném Kos-
telci 3+1 s  balkonem, v  centru 
města, byt je v osobním vlastnic-
tví. Cena 1 200 000,-Kč. RK nevo-
lat! Tel. 732 558 520
* Prodej bytu 2+1 s  balkonem 
ve  Velkém Poříčí, 790  000,-Kč. 
TEL.: 736 615  464 RK NEVOLAT
* Prodám DB 1+1 v Polici n.M., 
dohoda na  tel. 736  638  496, 
722 246 972
* Koupíme byt v  osobním 
vlastnictví v  okrese Náchod 
výhradně ve  správě SBD Ná-
chod. Uveďte cenu, velikost bytu 
a  jeho vybavení, adresu a  pod-
laží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz

*Prodám chatu v  chatové osa-
dě Kramolna - Lhotky. Cena 
252000,-Kč. TEL.: 777 651 541
*Prodám chatu se zahradou 
857m2 v chatové osadě pod zám-
kem v  Novém Městě nad Met. 
Elektřina, voda. Slunné, klidné 
místo, okrasná zahrada, ovocný 
sad. Tel. 725 888 688

*Hledám na Náchodsku  ke kou-
pi domek nebo trvale obyvatel-
nou chalupu. Menší opravy neva-
dí. Tel: 608 245 634
*Pronajmu dlouhodobě udržo-
vanou chatu s  velkou zahradou 
a  ovocným sadem v  Náchodě 
na  Plhově. Voda, elektřina, kom-
pletní vybavení k dispozici.Vratná 
kauce 10.000Kč.Tel.603 458 641
*Koupím starší domek k  trva-
lému bydlení na  klidném místě 
do 1,8mil, může být i polosamota. 
Tel. 739 486 403
* Pronajmu garáž v  Náchodě 
sídl. Branka a na Kladské, bez el.. 
TEL.: 777 213 229
* 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

* V  Náchodě pronajmu za-
řízenou učebnu na pořádá-
ní kurzů, školení, seminářů 
apod. a kancelář. Soc. zařízení 
k  dispozici. Více info na  tel. 
603 440 969

* Pronajmu zrekonstruované 
obchodní 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!
* Prodám hospodu ve  Vysoko-
vě, zn.jakékoliv využití, navr.cena 
1,5 mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK 
NEVOLAT

* Pronájem kanceláře v  Nácho-
dě na Kamenici ve 2. patře s vý-
tahem, WC a  kuchyňkou k  dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. 
Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné 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 palivové tvrdé dře-
vo (jasan) v  metrech - 900,-
Kč/m. Nové Město a okolí. TEL.: 
776 327 208
* Prodám jednokolečkovou mí-
chačku na 380 V. Tel. 604 203 001

* Prodám - obýv.stěnu, 3 křes-
la, jíd.stůl + 4 židle tmavé dře-
vo - celkem 6000,-Kč, komplet.
ložnici - barva bílá + béž.ozdo-
by - 5000,-Kč. Rok výr. 1982, 
vše velmi zachovalé. Možno vi-
dět. TEL.: 733 233 569  17.-19.
hodin

 * Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hračky 
zn.ITES, 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

* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy,
staré fotografi e, reklamní fo-
tografi cké materiály. Hodinky 
PRIM a  náhradní díly na  hodin-
ky PRIM. Platba v hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z obdo-
bí socialismu v  jakémkoli stavu. 
TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.:
722 907 510
* Koupím starý nábytek i  celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a bankovky, pohlednice a znám-
ky. TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

RŮZNÉ

PRODÁM

AUTO - MOTO

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

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

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

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hrač-
ky, obrazy, porcelán, vše staré. 

V případě zájmu
vyklidím Vaši nemovitost. 

Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

STŘECHY HEJZLAR

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

POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ 
TESAŘSKÉ PRÁCE 

DŘEVOSTAVBY

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

Dopravní fi rma hledá 
dispečera (ku) MKD

- Praxe v oboru nutná, časová 
fl exibilita, odolnost vůči stresu, 

anglický jazyk slovem 
i písmem, znalost práce 

na PC, řidičský průkaz sk. B.
Dobré platové podmínky, 

nástup dle dohody.
Tel.: Roman Zeuner  

602 158 418

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

Motel Edison 
Kleny u České Skalice 

PŘIJME
SERVÍRKU / ČÍŠNÍKA

Nástup možný ihned.
Tel.: 775 576 515

Kuchyně zdravé výživy 
v Provodově

PŘIJME 
ŽENU/ MUŽE

NA ROZVOZ OBĚDŮ 
v okolí Náchoda.
Tel. 603 422 845
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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  
• možnost zkráceného pracovního úvazku   
• příspěvek na stravování • dopravné hrazeno v plné výši 

Makes Benefits from Handicaps

Hotel ElkoH t l ElkHotel Elko v Náchodě
* NOVĚ *

STEAKOVÉ STŘEDY 
V ELKU

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

nebo www.facebook.com/hotelelko.cz 

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. požární ochrany,
    bezpečnosti a ochrany zdraví

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

HLEDÁ DOMOV
TOM – 11ti letý kříž. kokršpaněla hledá 
nový domov nejlépe v blízkém okolí útulku. 
Původní majitel, který má vážné zdravotní 
problémy a nemůže se o něho starat, by jej 
chtěl občas navštívit.  Tom je zvyklý bydlet 
doma, je čistotný, milý, společenský, vhodný 
i k dětem, popř. k jinému pejskovi. Zkusme 
mu zajistit hezké stáří.
tel.: 608 524 973, www.psidomovlukavice.cz

č.účtu 35-6388150247/0100,  mobil: 608 524 973
Na stránkách www.psidomovlukavice.cz najdete pejsky, kteří jsou k adopci.

 Průběžně budeme vkládat fotky pejsků, kteří jsou také k adopci na dálku.

je zájmový 
spolek, kte-

rý byl založen již v roce 2005 za úče-
lem zajištění péče pro starší, ode-
brané, nalezené a  nemocné psy, aby 
nedocházelo k jejich týrání a předčas-
nému utrácení.
Případů, kdy lidé svého chlupatého 
kamaráda opustí, protože je starý 
a  většinou nemocný, stále přibývá. 
Takové pejsky si vezme málokdo, 
každý chce psa mladého a  zdravé-
ho.  Většina těchto psů je vhodná 
k „adopci na  dálku“. Tzn., že si vybe-
rete pejska, kterému se rozhodnete 

přispívat Vámi navrženou částkou. 
Je možné sponzorovat i  materiálně 
např. koupí granulí, konzerv, těsto-
vin apod.. Někteří pejsci již mají své „ 
adoptivní majitele“, ale  výše příspěv-
ku nepokryje skutečné náklady. Pro-
to může přispívat na stejného pejska 
i více dárců.
Adoptivní majitel dostane certifi kát 
o  adopci, průběžně je informován 
o  pejskovi, může ho navštěvovat, 
venčit apod.. Adopci může  kdykoliv 
ukončit.
Pomozte těm, kteří si o  Vaši pomoc 
říci neumí.

PES SENIOR 

STARTUJE další ročník soutěže 

BATIST Nej sestřička!
JSTE SYMPATICKÁ, 

VESELÁ, ODVÁŽNÁ, 
MÁTE SMYSL PRO HUMOR, 

JSTE PROSTĚ TA NEJ?
Chcete vyhrát zájezd dle vlastního 

výběru a další atraktivní ceny?

PRÁVĚ PRO VÁS 
JE TU SOUTĚŽ O NEJ 

SESTŘIČKU ROKU 2017!
„Nej sestřičku může přihlásit každý 

- lékař, pacient, zkrátka ten, kdo 
má ve svém okolí příjemnou 

a sympatickou zdravotní sestřičku, 
do 30. 3. 2017,“ upřesňuje pořadatel 

akce David Novotný.
Více informací o soutěži na 

www.nejsestricka.cz. Finálový večer 
se uskuteční 7. října v Náchodě. Ge-
nerální partneři jsou: Batist Medical 
a.s. a Královéhradecká lékárna a.s..

Součástí slavnostního večera bylo 
divadelní představení Coco Cha-
nel, ve  kterém si zahráli mimo 
jiných i Michaela Dolinová a Jan 
Čenský.

Českoskalická paleta
 Práce amatérských výtvarníků, 
které trvalé bydliště i  obecná  ná-
klonnost spojují s  Českou Skalicí, 
jsou prezentovány v  tamní Gale-
rii Fortna SVČ Bájo. Projekt s ná-
zvem Českoskalická paleta 2017 
si tam můžete přijít prohlédnout 
až do 29. března. 

Skokanská laťka
 Žáci základních škol z  Nového 
Města nad Metují a okolí změří svo-
je síly v soutěži ve skoku vysokém. 
Závody se uskuteční 27. března 
v Novém Městě nad Metují. 

Týden se Soptíkem v Orlických horách
Letošní, na sníh štědrá zima nám po-
skytla mnoho lyžařských příležitos-
tí. Využily toho i děti z MŠ Vítkova 
v Náchodě. Začátečníci i pokročilej-
ší lyžaři se během týdenního dojíž-
dění do lyžařského areálu v Olešnici 
v Orlických horách opravdu zdoko-
nalili. Z  dětského lyžařského hřiště 
se po pár hodinách tréninku přesou-
vali na dětskou pomu a ti zdatnější 
dokonce na velký vlek. Mnozí rodi-
če neskrývali překvapení, když své 
ratolesti viděli při páteční lekci, jak 
brázdí svahem a  bravurně projíždí 
slalomem. Pro nás bylo potěšením, 
že děti mohly prožít čas se svými 
kamarády na  horách a  dovednost 
lyžovat se jim v životě jistě neztratí.
 Kolektiv dětí a učitelek MŠ Vítkova

Noc s Andersenem 
 Městská knihovna v  Dobruš-
ce se 31. března připojí k projektu 
Noc s Andersenem. Jedná se o akci 
zaměřenou na  podporu dětského 
čtenářství, v  rámci které děti pře-
nocují v prostorách knihovny. Ná-
zev upomíná na slavného dánského 
pohádkáře H.C.Andersena. 

Wedding stories
 V  Hotelu Rajská zahrada v  No-
vém Městě nad Metují je až do 31. 
května možno spatřit výstavu foto-
grafi í Lucie Dvořáčkové s  názvem 
Wedding stories. Kdo kdysi chodil 
se školou do kina na Prodanou ne-
věstu a  v  lavicích místo učebnice 
angličtiny bohužel třímal verše A.S. 
Puškina, ten jistě ocení naši nápo-
vědu, že obsahem fotografi í jsou 
svatební příběhy, potažmo tedy 
svatební fotografi e.  

Brána moudrosti 
dokořán
je název projektu, který cílí na vzác-
né knižní fondy dvojice klášterů: 
Broumov a  Rajhrad. Cílem pro-
jektu je digitalizace a  restaurace 
vzácných tisků a prezentace těchto 
kulturních hodnot pro odbornou 
i laickou veřejnost. 

BASKETBAL
Vynikající sezónu prožívají 

basketbalisté TJ SPŠ stavební 
Náchod, ve které po základní 
části obsadili 1.místo ve Vý-

chodočeské lize. A tímto chce-
me pozvat všechny příznivce 

basketbalu do haly na stavebce 
k čtvrtfi nálovému zápasu 
v sobotu 25. 3. 2017 

od 17:30h, kde  soupeřem 
bude tým Svitav.

předseda oddílu - Prouza Pavel

Rony  jsou mu dva roky, pocházel ze špat-
ných podmínek. Našel novou rodinu, ale 
v novém domově se mu nedostávalo lásky, 
kterou by tak potřeboval. Procházky s ven-
čiteli si moc užívá. Hodil by se k někomu ak-
tivnějšímu, aby měl pohyb, nejlépe jako psí 
jedináček. 

Argo je 5letý pejsek, který byl odebrán vete-
rinární správou za týrání. Byl podvyživený. 
Teď je z něho největší mazel. Je moc hodný. 
Fenky mu nevadí, pejsky si vybírá. Nemá rád 
kočky. Má šelest na srdíčku, je potřeba mu 
dávat léky, ale to zvládá bez problémů. Hledá 
milující domov v teple bytečku a bude Vás  
neskonale milovat. 

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV
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