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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!

Po odvážném rejdění...
Vás zahřeje 
sklenka vína od nás

Jarmila Zemánková, 

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

Akční ošetření se vztahuje na ošetření obličeje, krku a dekoltu.

Akční cena pouze 4990 Kč.

Možnost objednání do 15. 5. 2017 na tel.čísle 606 307 504

Těšíme se na vás v Hradci Králové a Novém Městě nad Metují

MARETY estetic s.r.o.       www.marety.cz      info@marety.cz

dekoltu.

!!!NOVINKA V NÁCHODSKÉM REGIONU!!!
ODDÁLENÍ STÁRNUTÍ PLETI BEZ ZÁSAHU PLASTICKÉ OPERACE

PRVOMÁJOVÁ AKCE NA PROCEDURU THERMAGE

Na rok dlouhou cestu kolem světa 
se vydali dva naši krajané (z Rych-
novska): Filip Vogel a  Petr Javů-
rek. A  jako dopravní prostředek 
si vybrali legendu socialistického 
automobilizmu minulého stole-
tí  - 41 let starý vůz LADA VAZ 
2101, kterému se však tehdy ne-
řeklo jinak než Žiguli. Oba cesto-
vatelé si vytkli za  cíl ujetí  50  000 

kilometrů („rychlostí“ 200 km 
za  den). Pokud plány dopadnou 
jak mají, projedou se po  Hedváb-
né stezce v Tádžikistánu i po silni-
ci smrti v  Andách (Bolívie). Díky 
moderním technologiím můžete 
sledovat aktuální zeměpisnou po-
lohu cestovatelské dvojice na webu 
www.kolemsvetazigulem.cz  
Držíme palce!  

foto: (zleva) Filip Vogel, LADA VAZ 201 „Žiguli“, Petr Javůrek 

Kolem světa Žigulem

Přidejte se k nám a získejte cenné zkušenosti s pultovým 
prodejem masa, uzenin a lahůdek na našich prodejnách

v prostorách Kauflandu, Polská 379, Náchod

HLEDÁME: 
 VEDOUCÍ PRODEJNY  22 000,- Kč
 PRODAVAČ/PRODAVAČKA 17 000,- Kč
 BRIGÁDNÍK od 81,- Kč/hod

Nastoupit můžete ihned na hlavní pracovní poměr 
nebo brigádu

Pokud máte zájem, zašlete svůj životopis na 
mbilkova@prochazka.cz, nebo kontaktujte 

regionálního manažera, pana Minaříka, na tel: 601 572 413. 

BRIGÁDA – PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivého doručovatele novin a letáků 
do schránek v Hronově a Novém Městě nad Metují. 

Bližší informace na tel. 603 990 636

Poděkování
Děkuji panu MUDr. P. Miholovi 

za to, že mi nohu po kousnutí 
psem tak dobře doléčil.   R.K.
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VZPOMÍNKA
Dne 29. dubna 2017 uplynou dva smutné roky, 

kdy nás opustil

pan Vladislav Novotný z Provodova.
Odešel po cestě, po které kráčí každý sám, 

jen dveře vzpomínek nám nechal dokořán.

S láskou vzpomínají manželka Věra, 
syn Jiří a dcery Věra, Viola a Vlaďka s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 23. dubna uplynulo 10 smutných let, 

kdy nás opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček, 

pan Václav Hronek z Náchoda.

Kdo jste ho znali, 
věnujte mu vzpomínku.

VZPOMÍNKA
Dne 1. 5. 2017 uplyne deset smutných let , kdy nás navždy opustila 

naše drahá maminka a babička, 

paní Miloslava Nováková z Náchoda.

Kdo jste ji měli rádi,  vzpomeňte s námi.
Syn Pavel s rodinou

VZPOMÍNÁME
Kdo dobře žil,ten v srdcích neumírá.

Dne 30. 4. 2017 by se dožil 90. let 

pan Josef Hozák, 
bývalý zaměstnanec k.p. MEZ NÁCHOD.

Kdo jste ho znali, s láskou a úctou vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami a vnoučata.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

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

Rodinný dům s oplocenou zahradou v Červené Vodě. Výměra celkem 809 m2 ...................2 500 000,- 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
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ...................................3 490 000,- Kč

Cena: 5 900 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Dne 28. 4. 2017 uplynuly 2 smutné roky,

 kdy nás navždy opustil manžel, otec a dědeček, 
pan Miroslav Králíček 

z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomíná manželka, 
syn Petr s Irenou a vnučka Petra

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“ 
KVĚTEN 2017

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

  čtvrtek  4. 5. od 14 hod. „Maroko II. část – z Erg Chebbi do Casablan-
cy“, p. Z. Nývlt promítne fi lm a bude vyprávět o svých zážitcích;

  čtvrtek 11. 5. od 14 hod. „Besídka s dětmi“ - žáci ze ZŠ Babí připra-
vili program, se kterým nás chtějí potěšit ke svátku matek;                

  čtvrtek 18. 5. od 14 hod. „4 roční období v křesťanství“ , s přednáš-
kou na dané téma mezi nás přijde mgr. Alena Najmanová;    

  pátek  19. 5.  Zájezd do PL „ Wojslawice – arboretum“ ,  odjezd v 8 
hod. z ul. Za Teplárnou, příjezd do 19. hod.

  čtvrtek 25. 5. od  14 hod. „Atlantida – ztracená civilizace“ , doku-
mentární fi lm promítne p. A. Poláková.

Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou 
členy Svazu důchodců.

Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

Informace: 
Zájemci přihlášení na pobyty v Sezimově Ústí a v Piešťanech, kteří ještě 

nevyplnili přihlášky, zastavte se v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí nebo 
ve čtvrtek od 15.30 do 16 hod. .  Dotazy k zájezdům a rekreacím zodpoví 

A. Poláková na tel. 775 242 562 /po 19hod./.

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

 www.beraneknachod.cz

* Čtvrtek 4. května v 18.00 hodin
v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma 
„Miliardář z chatrče“
Jeden z nejbohatších lidí planety 

Hermann Schnabel měl rodové kořeny 
na Náchodsku. V mládí rodný kraj 

opustil a odebral se do Německa, kde si 
založil malou živnost. Jaké bylo jeho 

mládí a jak vydělal své miliardy,
 se dozvíte v této přednášce.

Rezervace míst na tel.: 735 165 949 
nebo na recepci hotelu. 

Vstupné: Kč 30,-

* Pondělí 8. května v 19.00 hodin
Náchodská PRIMA sezóna 

Vás zve na
JAZZOVÝ VEČER 

Vystoupí: Jazz Police a Robert Balcar 
Trio (Jiří Levíček - piano, Robert Balzar - 

bass, Kamil Slezák - bicí)   
Vstupné: Kč 100,-

* Čtvrtek 11. května  v 19.00 hodin
Klicperovo divadlo Hradec Králové

Istvan Örkeny:
KOČIČÍ HRA

Režie: Tereza Karpianus                      

V hlavních rolích: Pavla Tomicová 
a Zora Valchařová Poulová 

Vstupné: Kč 220,-  200,-  180,- 

 * Pátek 12. května  v 9.00 hodin
Náchodská PRIMA sezóna, Základní 
škola a Mateřská škola Josefa Zemana 

v Náchodě Vás zvou na
VIII. ročník 

HUDEBNĚ - DIVADELNÍHO 
FESTIVALU

pro hendikepované žáky 
Královéhradeckého regionu

* Úterý 16. května v 19.00 hodin
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Divadlo Bez Zábradlí
Evžen Boček:

GARDEROBIÉR
Režie: Karel Heřmánek

Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, 
Barbora Kodetová, Dana Syslová, 

Eva Josefíková, Zdeněk Dušek, 
Karel Heřmánek jr./ Martin Kubačák 

Vstupné: Kč 340,-  320,-   300,-  

* Pondělí 22. května  v 19.00 hodin
Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Zahajovací koncert 

CAMERATA NOVA 
NÁCHOD

Účinkuje: Komorní orchestr 
Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Josef Vlach

Vstupné: Kč 80,-  70,-   60,-  
* 31. května v 19.00 hodin

FRANTIŠEK NEDVĚD 
a skupina Tie Break

Koncert věnovaný 70. narozeninám 
Františka Nedvěda s názvem 

„VELKEJ FLÁM“
Vstupné: Kč 260,- 240,- 220,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 

• Městské informační centrum 
v Náchodě, tel.: 491 426 060

• Informační centrum Hronov, 
tel.: 491 483 646

• Informační centrum a muzeum 
v Novém Městě n. M., tel.: 491 472 119,

• Cestovní a Informační centrum 
Červený Kostelec, tel.: 498 100 657
• Regionální informační centrum 
Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Mýty a legendy
 V  Městské knihovně v  Novém 
Městě nad Metují (Společenský sál, 
Komenského 30) potrvá až do  31. 
května výstava obrazů sjednocená 
názvem „Mýty a  legendy“. Jejich 
autorkou je mladá výtvarnice Jana 
Klapperová. 

Magnetická rezonance pro náchodskou nemocnici
Dotaci na  pořízení magnetické rezo-
nance pro Oblastní nemocnici Ná-
chod schválili krajští radní. Tento spe-
cializovaný přístroj zde dosud chybí 
a s jeho zakoupením se proto počítalo 
v rámci akce „Modernizace a dostav-
ba Oblastní nemocnice Náchod“. Ta je 
ovšem nyní zpožděna a kraj chce řešit 
nákup magnetické rezonance nezá-
visle. Uvolnil proto dotaci 46 milionů 
korun, která má pokrýt náklady s po-
řízením i stavebními úpravami.
 „Magnetická rezonance nyní ná-
chodské nemocnici zcela chybí. Po-
čítalo se s  ní až s  vybavením v  nové 
budově. Pacienti tak musí za  vyšet-
řením dojíždět. Touto dotací chceme 
udržet kvalifi kovanou nadstandardní 
péči v  nemocnici a  stabilizovat per-
sonál. Umístění magnetické rezonan-
ce v  náchodské nemocnici schválila 

i  Komise pro posuzování rozmístění 
přístrojových zdravotnických pro-
středků, která působí v  rámci minis-
terstva zdravotnictví,“ řekl náměstek 
hejtmana odpovědný za zdravotnictví 
Aleš Cabicar. 

 Krajská rada tak schválila poskytnu-
tí dotace Oblastní nemocnici Náchod 
ve výši 46 milionů korun na pořízení 
a vybudování provozu magnetické re-
zonance, včetně investic vyvolaných 
v  souvislosti s  přesunem stávajících 
provozů, provedení nezbytných sta-
vebních úprav a  zajištění technolo-
gických částí nutných pro provoz pří-
stroje. Poskytnutí dotace podléhá ještě 
schválení krajského zastupitelstva.
 Pořízení magnetické rezonance 
bude „předskokanem“ celé moderni-
zace. „Pořízení přístroje vyčleníme 
z  projektu modernizace a  umístíme 
ho na  současné oddělení radiologie. 
Prověřili jsme si, že je to proveditel-
né i  za  cenu toho, že budeme moci 
přemístit později rezonanci do  nově 
postavené budovy,“ doplnil náměstek 
Cabicar.    MG

Za dřevěnou gotikou
Jedna z nejstarších sakrálních staveb ze dřeva ve střední Evropě – kostel 
Panny Marie na broumovském hřbitově – se o prodloužených květnových 
víkendech otevírá veřejnosti (v časech od 9 do 17 hodin). Připomeňme, že 
první písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 1383, v roce 2008 
získala objekt statut  národní kulturní památky.       Foto Jerzy Strzelecki

Podvečer 

s čarodějnicemi
se uskuteční na náměstí  F. L. Věka 
v Dobrušce 30. dubna od 19 hodin. 
Chybět nebude ani oblíbený lampi-
onový průvod. Celá akce vyvrcholí 
zapálením ohně na tamním koupa-
lišti. O  hudební produkci se bude 
starat country kapela. 

Výkřik v zapomnění

V Dobrušce se 5. května (od 11 ho-
din ve Společenském centru Kino 
70) uskuteční beseda s Ing. Tomá-
šem Kašparem, která se váže k jeho 
knize Výkřik v zapomnění (v kni-
ze vzpomíná pan Kašpar na svoje 
rodiče umučené nacisty). Besedě 
bude předcházet pietní akt – po-
ložení věnců u památníku obětem 
nacizmu.
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Ministryně školství vyznamenala PhDr.Jiřího Uhlíře
Ministryně školství... JUDr.  Kateři-
na Valachová (na snímku uprostřed 
s kouzelným úsměvem) osobně pře-
dávává nejvyšší resortní vyzname-
nání Medaili Ministerstva školství, 
mládeže a  tělovýchovy 1. stupně 
PhDr.  Jiřímu Uhlířovi (na  snímku 
vlevo), emeritnímu středoškolské-
mu pedagogovi Střední lesnické 

školy Trutnov (1961-1998) „za dlou-
hodobou vynikající pedagogickou 
činnost“. Medaili slavnostně v  pří-
tomnosti náměstka ministryně 
Mgr. Václava  Pilce (vpravo) předa-
la v  prostorách současného Senátu 
Parlamentu ČR ve Velkém sále Vald-
štejnského paláce v Praze ke Dni uči-
telů v úterý 28. března 2017.

Dvoje závody a 15 cenných kovů pro karatisty 

z Náchoda

POHÁR NADĚJÍ - V sobotu 8. 4. 2017 
jsme se zúčastnili závodů v České Lípě. 
Soutěž nazvaná „Pohár nadějí“ při-
lákala rekordní počet 464 závodníků 
z 39 klubů z Čech a Slovenska. Jak ná-
zev napovídá, byla akce určena pro za-
čínající karatisty a karatistky, pro které 
byly přizpůsobeny i jednotlivé soutěžní 
kategorie. Soutěžilo se v kata i kumite 
a pro začátečníky byly určeny speciální 
kategorie pro technické stupně 8. a 7. 
kyu.  Naše výprava čítající 11 členů si 
domů přivezla 7 cenných kovů a kaž-
dý závodník, který nedosáhl na stupně 
vítězů, obdržel od pořadatele pamětní 
medaili za  účast. Velkou pochvalu si 
zaslouží za  své výkony naši nováčci, 
kteří poprvé soutěžili v kategorii kumi-
te a jejich výkony byly výborné - Bára 

obsadila druhé místo a  ostatní vedli 
rovnocenné souboje, svých soupeřů se 
nezalekli a domů si přivezli kromě zku-
šeností i  motivaci k  dalšímu cvičení. 
VAMBERECKÝ LVÍČEK - Posled-
ní březnová soutěž, které se zúčast-
nilo 180 závodníků z  23 klubů Čech, 
Slovenska a  Polska. Náš oddíl vzorně 
reprezentovalo 10 závodníků, kteří 
splňovali kritéria soutěže (věk 7-13 
let, 8.-4. kyu = bílý - fi alový pás) a  ty 
nejlepší výkony byly oceněny cennými 
kovy.  Všem závodníkům gratulujeme 
a děkujeme rodičům za pomoc při or-
ganizaci akce. 
Za  Karate-do Dvůr Králové nad La-
bem - Oddíl sportovního karate Ná-
chod - Regina Plašilová 
Foto: Na druhém místě Jakub Šolín

Včelaři na Náchodsku
Zimní období není pro včelaře pouze 
obdobím klidu, či zábavy, ale časem, 
kdy je možnost se poctivě připravovat 
na  nadcházející chovatelskou sezonu. 
Nejinak je tomu u více než 700 členů 
Českého svazu včelařů z. s. na  Ná-
chodsku. Jsou sdruženi ve  14 základ-
ních organizacích a  starají se o  téměř 
8 500 včelstev. V posledním období je-
jich řady ročně doplňuje kolem 40 no-
váčků. Právě pro ně byl připraven jarní 
Seminář pro začínající včelaře. Jeho cí-
lem nebylo se naučit včelařské teorii či 
praxi, ale seznámit je s nejdůležitějšími 
obecnými i specifi ckými předpisy, s ni-
miž se každý včelař dříve či později při 
provozování své pro přírodu a životní 
prostředí hodnotné záliby setká.
 Lektoři, zkušení včelaři  a  odbor-
níci jako např. Ing.  Nikola Grätzová, 
vedoucí odborného oddělení Českého 
svazu včelařů, měli před sebou nelehký 
úkol výstižně, srozumitelně a  přitom 
přehledně vše posluchačům přiblížit. 
Témata zahrnovala historii včelařství 
v  Čechách, vznik včelařských spolků 
v rámci okresu Náchod. Mimochodem 

jeden z nejstarších z nich – v Jaroměři 
si bude v roce 2018 připomínat své za-
ložení před 150 lety v roce 1868. Další 
oblastí bylo představení členů okresní 
organizace a struktury ČSV z. s. spolu 
se stanovami jako základním doku-
mentem. Následovaly hlavní směrni-
ce, jednací řád, statuty, principy a cíle 
chovatelské práce. Další blok byl vě-
nován problematice právních předpisů 
v ochraně včel při provádění chemické 
ochrany rostlin, veterinárních naříze-
ní a  rovněž i  úrazové pojištění včela-
řů. Pozornost byla věnována otázkám 
vztahu včelařů a nevčelařské veřejnosti 

z  hlediska bezpečnosti práce, umís-
ťování včelstev, nákupu včelařského 
inventáře, prodeje včelích produktů či 
zabránění týrání zvířat.
 Závěrečné vyhodnocení ukázalo, že 
o probíraná témata byl skutečný zájem, 
byla zvolena opravdu cíleně. Velká část 
účastníků si vybrala včelaření jako ko-
níček po svých předcích či jako součást 
svého životního stylu. Nenašel se nikdo, 
kdo by se včelařením začínal jako s po-
tencionálním zdrojem svých příjmů. 

Za ČSV, z.s., okresní organizaci 
Náchod Ing. Jiří Valtera, předseda 

Mgr. Bc. David Hanuš, jednatel

K osmdesátinám  PhDr. Jiřího Uhlíře
  Před 80 lety se dne 21. 4. 1937 na-
rodil v  Jasenné čp. 2 na  Jaroměřsku 
Jiří Uhlíř, PhDr., středoškolský pro-
fesor Střední lesnické školy (SLŠ) 
v  Trutnově (1961-1998), všestranný 
literární a  regionální historik, bib-
liograf čs. lesnického školství, řádný 
člen Obce spisovatelů (od 30. 5. 1996) 
a  člen Klubu autorů literatury faktu 
(od  14. 4. 2009) v  Praze, člen Stře-
diska východočeských spisovatelů 
v Pardubicích (od 5. 12. 2015 dosud).  
PhDr.  Jiří Uhlíř je autorem autor 20 
samostatných knížek, spoluautor 

desítek dalších a od 19. 5. 1955 do 15. 
3. 2017 publikoval neuvěřitelných 
přes 2620  prací, příspěvků! Krátké 
pozdravení a  blahopřání PhDr.  Jiří-
mu Uhlířovi bohužel neumožňuje 
z  prostorových důvodů plně rozvi-
nout a popsat  neuvěřitelně široký zá-
běr, kterého dotyčný dosáhl v mnoha 
sférách své činnosti, profesí pedagoga 
počínaje a  publicistickou a  spisova-
telkou tvorbou konče. Dodejme tak 
jen na  závěr, že práce a  rukopisy J. 
Uhlíře byly třikrát oceněny v literár-
ní soutěži Šrámkova Sobotka (1970, 

1995, 2004)   a také jeho průkopnická 
fi lmografi e  Božena Němcová ve  fi l-
mu a  televizi (1968) získala meziná-
rodní diplom na fi lmologické výstavě 
v  italských Benátkách (Venezii), kde 
reprezentovala Československo a zís-
kala diplom (1969). Od roku 1994 je 
PhDr.  Jiří Uhlíř čestným občanem 
rodné  obce Jasenná. 17. listopadu 
2015 mu město Jaroměř udělilo Oce-
nění za  celoživotní přínos v  oblasti 
kultury. Mgr. Petr Havíř,  

Česká lesnická akademie Trutnov 
(redakčně kráceno)

Muzeum magie v Jaroměři zahajuje sezónu
V  letošním roce si naše magická 
lóže připomene hned dvě jubilea. 
V červenci to bude 230 let od naro-
zení principála prvního kouzelného 
divadla na  našem území a  patrona 
českých kouzelníků Michala Siloráda 
Patrčky. V závěru roku si pak připo-
meneme nedožitých 90 let zakladatele 
lóže a autora Muzea magie v Jaroměři 
Jaroslava Zacha.  Pro všechny příz-
nivce kouzel, ale i  pro každého, kdo 
se bude chtít odreagovat v  příjemné 
atmosféře kombinující zábavu a  ta-
jemno, proběhne v sobotu 6. 5. 2017 
„Zahájení sezóny Muzea magie“. 
Na zahájení přijali pozvání kouzelníci 

z  celé republiky, pro které je připra-
ven celodenní program. V úvodu dne 
s nimi položíme květiny k památníku 
M. S. Patrčky v parku u kostela Sv. Ja-

kuba v Jaroměři. Od 15.00 hodin pak 
už i širokou veřejnost srdečně zveme 
na připravené kouzelnické představe-
ní.  Třešničkou na dortu budou písně 
hudební skupiny Klapeto z  Nácho-
da. Ve večerních hodinách proběhne 
za účasti hostů slavnostní slib nových 
členů – Mistrů Magické lóže M. S. 
Patrčky u památníku, jako významný 
krok jejich kouzelnického života.Stej-
ně jako v loňském roce bude Muzeum 
magie otevřeno od  května do  září, 
vždy o víkendech a o svátcích. Těšíme 
se na vaši návštěvu! Magická lóže M. 
S. Patrčky a  Muzeum magie Jaro-
měř (redakčně kráceno)

AD BURDYCH
PŘIJME 

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

do stálého pracovního poměru 
i brigádně 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

Island 
ve fotografi ích
Kulturní a  spolkový dům v  obci 
Černilov hostí od  dubna do  31. 
srpna  tohoto roku zajímavou vý-
stavu fotografi í. Jejím tématem je 
krajina Islandu. Autorem fotografi í 
je pan Jaroslav Ezr. 

Den města Rtyně
 Po  roční přestávce se ve  Rtyni 
v  Podkrkonoší chystá oslava Den 
města. Ačkoli samotná slavnost 
proběhne až v září, již nyní probíhá 
veřejná nominace těch, kteří bu-
dou přebírat v rámci oslav ocenění 
za  svoji práci pro místní kulturu, 
sport, tradice atd. Nominace od ve-
řejnosti bude fi nálně schvalovat 
rtyňská městská rada.    

Setkání 
se spisovatelkou
V Městské knihovně v Novém Měs-
tě nad Metují – Společenském sále 
Komenského  se 30. května od  18 
hodin potkáte se spisovatelkou 
Marcelou Mlynářovou. První kníž-
ka jí vyšla v roce 1999. Oblibu si její 
příběhy nacházejí zejména u  žen, 
jejichž úděl a  úlohu v  současném 
světě v knihách popisuje.  

Pro bezpečnost školáků
Základní škola v  Náchodě – Babí 
se nachází přímo u  silniční komu-
nikace. „To je hlavní důvod, proč 
se město Náchod rozhodlo k  roz-
šíření preventivního a  výstražného 
dopravního značení v této lokalitě“, 
říká  Miroslav Brát – místostarosta 
s  gescí pro školství. Nově tak bude 
řidiče přijíždějící do Babí od Pavli-
šova varovat  i  „blikající dopravní 
značka“, jejíž světlená signalizace je 
plně autonomní (dobíjena pomocí 
solárního článku).  „Čas blikání byl 
nastaven na 6:00 hod – 18:00 hodin. 
Lze jej samozřejmě měnit dle po-
třeby či ročního období. V systému 
jsou použita úsporná LED světla 

s vysokou svítivostí“, vysvětluje mís-
tostarosta  Ing.  Jan Čtvrtečka, v  je-
hož gesci byla nová výstražná znač-
ka realizována.  Foto DZ Náchod
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BOS auto
Trutnov, Na Besedě 97
tel.: 499 819 054
www.bosauto.cz

od 199 990 Kč 

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

VÁCLAV

Václav
Kvasnička
Bydliště: Starkoč 

Poradna: Náchod 
Zaměstnání: senior

Věk:          64 let
Výška:          176 cm
Původní hmotnost:        127,6 kg
Současná hmotnost:       102 kg

Délka hubnutí:        4 měsíce
Původní velikost oblečení:       XXXL
Současná velikost oblečení:     L–XL

Zmenšení o:

2–3 konfekční velikosti oblečení 

Úbytek přes břicho: 22 cm

-25,6  
  kg

Chce to vůli a chtít něco s nadváhou 

udělat. Výsledek je víc než  

překvapující

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113 – pasáž Magnum, 

tel. 491 427 445, nachod@naturhouse-cz.cz, www.naturhouse-cz.cz 

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

www.cyklotony.cz

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

S ELEKTROKOLEM KTM
OD CYKLOTONY NÁCHOD

S ELEKTROKOLEM KTM
OD CYKLOTONY NÁCHOD

PŘIJĎTE

ZKUSIT 

TO

NEJLEPŠÍ!

Společnost Ametek elektromotory, s.r.o.

v Náchodě, zabývající se výrobou 

elektromotorů, 

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE
PRO OBSLUHU ROTOROVÝCH

A STATOROVÝCH LINEK A SKLADNÍKY
mzda až 23 000Kč, nástup je možný ihned

Benefi ty společnosti:

- příspěvek na stravování
- 5 dnů dodatkové dovolené

- vlastní zvýhodněné mobilní tarify

Tel.: 734 188 821, email: info@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION

Městys Velké Poříčí ve spolupráci s SDH
pořádají 13. ročník

turistického pochodu a jízdy na kole

POŘÍČSKÉ  TOULKY
na státní svátek v pondělí 8. května 2017

Trasy pro pěší: 9, 12, 18, 20, 25 km, pro cyklisty 35, 45, 54, 58 km.
Start a cíl u hasičské zbrojnice, start průběžně od 8.00 do 10.00 hodin.

Trasy letos povedou na Stárkovsko  a okolo skalních měst.
Po celý den kolotoč pro děti, odpoledne country kapela Chvíle Hronov. 

V cíli bohaté občerstvení.
Trasy podrobně na www.velkeporici.cz.
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DUBEN OTEVŘENO 
I V NEDĚLI

VELKÁ VĚTŠINA ROZMĚRU 
IHNED SKLADEM

SLEVA NA VÝMĚNU 
PŘI KOUPI 4 KS

PRODEJEM TO U NÁS 
NEKONČÍ

205/55R16 
1190,-

MV č.34/2016 Sb. 

Roco IV

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 

po celé ČR zdarma

PILA ZEPO 
BOHUSLAVICE a.s.

DODÁVÁME: 
kompletní vazby pro tesaře
řezivo pro stavební fi rmy

truhlářské řezivo
řezivo pro drobné spotřebitele

pilařský palivový odpad
Pořežeme vaši kulatinu

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kontakt: 
Dostál Radovan

tel. 737 204 573, 602 474 750

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

Pozvánka na 
rock and roll
 V Náchodě se 6. května usku-
teční Mistrovství České repub-
liky v  akrobatickém rock and 
rollu. Soutěží se rovněž o pohár 
města Náchoda (spolupořadate-
lem je město Náchod – akce se 
koná pod záštitou starosty měs-
ta Jana Birke).  Začátek  mist-
rovství je ve 12 hodin, fi nále se 
očekává v 17 hodin. Místem ko-
nání je Městské divadlo dr. Číž-
ka v Náchodě.

BRIGÁDA 

hledáme 

spolehlivého 

distributora 

novin ECHO 

pro oblast Náchod – Staré 
Město (věžáky a okolí). 
Roznáška 3x měsíčně 

(PA-SO). 
Více info na tel. 602 103 775 

(SMS) nebo e-mail: 
echo@novinyecho.cz

MISTROVSTVÍ EVROPY – RECHBERG  2017
První závod Mistrovství Evropy au-
tomobilů do vrchu se jel v rakous-
kém Rechbergu. Za  GMS Czech 
National Team startoval Miloš 
Beneš s  Osellou FA30/Zytek. Vý-
robce pneu Avon bohužel nedodal 
do  Česka směs pneumatik vhod-
nou pro chladné počasí. A  když 
tým cestou do Rechbergu zastavila 
za Vídní sněhová kalamita, tak bylo 
jisté, že Rechberg bude závodem 
pneumatik.  I  tak Miloš Beneš vy-
bojoval v Rechbergu 4. místo v ab-
solutním pořadí a 3. místo ve sku-
pině E2-SS a zajel 4. nejrychlejší čas 
z 211 startujících.  
 Text: RS, foto: L. Cholasta

Absolutní pořadí:
1. MERLI Christian  3:45.843 
2. FAGGIOLI Simonen  3:47.697 
3. MACARIO Paride  3:58.748 
4. BENES Milos  4:05.109 
5. NEVERIL Dusan  4:06.723 
6. BORMOLINI Fausto  4:13.523

Skupina E2-SS:
1. MERLI Christian
   Scuderia  VIMOTORSPORT  ITA 
2. MACARIO Paride  ITA 
3. BENES Milos 
  GMS Czech National Team CZE
4. BORMOLINI Fausto ITA
5. LIBER Federico ITA
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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 muž hledá přítelkyni, časem mož-
ná i  více, do  35 let, jedno dítě není pře-
kážkou. Zájmy: cestování, zahrada. TEL.: 
702 911 915 možno i SMS

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životního 
partnera. Seznamovací agentura IRE-
NA, Náchod. TEL.:736 768 114

*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v  Náchodě 
na  Plhově v  ul.Havlíčkova nebo v  ul.
Příkopy č.p.1547-1549. Platím hotově. 
Tel.:602 239 356
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 71 
m². Tel.774 311  404, RK nevolat. Cena:  
895 000,- Kč
*Prodám udržovaný byt 3+1 v  druž-
stevním vlastnictví v Náchodě na sídlišti 
u nemocnice Nová okna, zateplení. Sklep, 
lodžie, parkování u  domu. Výměra bytu 
76 m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena:  
1 190 000,- Kč
*Pronajmu zděný byt 3+kk v  Náchodě. 
Výborný stav v  opraveném, zatepleném 
domě. Plastová okna, kuchyňská linka 
s myčkou, krytá lodžie, sklepní kóje. Vý-
měra bytu 97 m². Tel. 777  602  884, RK 
nevolat. Cena:  11 000,- Kč/měs.+služby
*Pronajmu byt 1+1 62 m2 za  3.500 Kč 
a  3+1 95 m2 za  5.300 Kč v  obci Horní 
Dřevíč. V ceně jsou poplatky za vodu, to-
pení, TV, internet. Mimo el. energie. Byt 
je plně vybavený. Tel. 604 643 843
*Pronajmu hezký byt 2+1 v  Náchodě 
poblíž centra, zděný dům, 2.patro, cca 
65m2. Byt je rok po  celkové rekonstruk-
ci. Nájemné+energie 9000. Vratná kau-
ce 15000,-Kč. Volný od  15. 6. 2017. Tel. 
725 557 030.
*Pronajmu byt 1+kk v  centru Hro-
nova. Nová kuchyň.linka se spotřebiči.
Koupelna s  WC, sprchou a  automat.
pračkou. Chodba vybavena vestavěnou 
skříní a  botníkem.Volný ihned. Nájem 
3800,- + energie. Kauce dle domluvy. Info 
na tel.:607 112 221
*Prodám družstevní byt v  Broumo-
vě 1+1+komora, v  dobrém stavu. Cena 
dohodou. Zájemci volejte na  tel.číslo 
732 175 224
*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 po celk.
rekonstrukci, ve zděném domě v centru 
Nového Města n.M. v  blízkosti autobus.
nádraží.1.patro,velká lodžie, připoj. k  in-
ternetu,vlast.plyn.vytápění, vel.38 m2. Ná-
jem 4000,-+služby, vratná kauce 12000,-.
Volný od 1. 7. 2017. Tel.777 136 918
*Pronajmu minigarsonku v  Hronově, 
cena 4600,-Kč komplet, kauce 5000,-Kč 
nutná. TEL.: 608 66 77 30
*Koupím byt 2+1 v Náchodě od 3.patra 
výš, balkon nebo lodžie + výtah nutné. 
TEL.: 721 119 083
*Prodám DB 3+1 v  Hronově, 71 m2, 3. 
patro, dům je nově zateplený, plastová 
okna, nové výtahy, část. rekonstrukce 
koupelny - sprchový kout. Cena 915 000,-
Kč. Tel. 723 279 787, RK nevolat!
*Sháním k pronájmu byt v Náchodě, dě-
kuji za každou nabídku, RK nevolat. TEL.: 
736 415 191
*Prodám v Náchodě velmi pěkný slunný 
byt 3+1 ve vyhledávané lokalitě. Nachází 
se v  2. poschodí zděného domu. K  bytu 
náleží velká lodžie a  sklep. kóje. Byt je 
volný ihned k  nastěhování. Parkování 
před domem.  Tel: 608 245 634
* Prodám DB 3+1 Hronov Hostovského 
4.patro s  balkonem, jižní strana. TEL.: 
723 358 615 RK NEVOLAT!
* Koupím rodinný dům nebo byt 
ve  Studnici nebo jejím okolí (Řešetova 
Lhota apod.) Tel. 736 24 12 10
* Pronajmu byt 3+1 v  Hronově. Tel. 
736 537 033
* Pronajmu byt 2+kk v Č.Kostelci. TEL.: 
736 603 169
* 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

* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na  tel. 
774 777 073
* Pronajmu jednu místnost - zařízená 
s  balkonem v  Náchodě. Osamělé matce 
s dítětem, slečně, paní...Tel. 604 956 525
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím 
na tel. 775 777 073

*P R O  D Á M  zahradu v  Nácho-
dě na  Kašparáku 355 m2, samostatně 
oplocena (není součástí kolonie), u  lesa, 
orientovaná k  městu, veřejná přípojka 
vody+elektro, dle ÚP možnost stavby. 
Cena 219 tis. Nové tel.číslo 773  974  100 
(RK NE) 

*Prodám chatu v  osadě Kramolna 
-Lhotky. Voda, elektřina na  pozemku. 
Cena 215000Kč. Cena k  jednání. TEL.: 
777 651 541
*Prodám nemovitost vhodnou pro pod-
nikání a  zároveň i  pro bydlení. Nemo-
vitost se nachází v  klidné, okrajové části 
Hronova, je opravená a  udržovaná. K ne-
movitosti patří i  pozemky, které sloužily 
jako skladovací prostory. Další informa-
ce a  sjednání možné prohlídky na  tel. 
608 201 771
*Hledám na  Náchodsku  ke  koupi do-
mek nebo trvale obyvatelnou chalupu. 
Menší opravy nevadí. Tel: 608 245 634
* Prodám zahradu v zahrádkářské kolo-
nii Otovice - Broumov. TEL.: 736 603 169
* Pronajmu zahrádku na  Kramolně 
za údržbu a část úrody. TEL.: 777 132 430
* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí 
Náchoda do 20 km na všechny směry, na-
bídněte na tel. 774 777 072
* Prodám stavební pozemek s  pro-
tékajícím potokem, možnost zhoto-
vení rybníku, 2500 m2 na  okraji obce 
Dolní Radechová. Asfaltová cesta až 
na  pozemek. Cena 990  000,-Kč. TEL.:
608 66 77 30

*Nabízíme pronájem prodejny 80 m2 
v Náchodě na pěší zóně u Karlova námēs-
tí. Tel. 602 575 252
* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn.ja-
kékoliv využití, navr. cena 1,5 mil. Kč. 
TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve 2. patře s výtahem, WC a ku-
chyňkou k  dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

*Prodám 2 stolky z  masivu – dub, 
80x80x56 s odkládací plochou, 1200,-Kč/ 
kus. Možno poslat foto. TEL.: 602 848 785
*Prodám kompl. sestavu ložni-
ce, dýhovaný mahagon, původní 
stav 1928-1933,vhodná do  velkých 
prostor/hala,zámek a  pod/, levně. 
Tel.602 411 666
*Prodám domácí vodárnu. H48m, sání 
8m, 1100W. Nové čerpadlo s  motorem.
2tis.Kč. Tel.606 690 702 
*Prodám masné králíky k chovu, křížen-
ce belgických obrů. Šestajovice u Jaromě-
ře, tel.775 676 153
* Prodám stroje po  truhláři - pásová 
bruska, fréza, protahovačka, hoblovka 
a jiné. TEL. 602 291 222
* Prodám vepřové půlky - menší za  55 
Kč/kg, větší za 50 Kč/kg, krmeno bez smě-
si, volat po 20.hodině. Tel. 773 914 858

*Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390

* Sháním starší umělohmotné (bake-
litové) kličky na  špaletová okna, oli-
va. Rozměr krytu 13 x 3 cm, černé. Tel. 
602 103 775
*Koupím jakékoliv staré zbraně, Babettu 
a starší motocykly. Tel.: 773 924 082

* Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..
vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný a chromovaný nábytek, hudební 
nástroje, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, au-
tomoto 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 vojenské a  civilní řády a  vy-
znamenání. Též socialistické. Tel. 
608 420 808
*Koupím mince, bankovky, vyznamená-
ní, bony Tuzex, Darex. T.602 237 489
* Koupím kmeny dubů 5 metrů délka 
na fošny. TEL.: 608 328 900
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
grafi e, reklamní fotografi cké materiály. 
Hodinky PRIM a  náhradní díly na  ho-
dinky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, 
vyznamenání i z období socialismu v ja-
kémkoli 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 pozůsta-
lost. 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

*Daruji akumulační kamna 6 KW. Plně 
funkční za odvoz. Tel: 602 439 084

*Přijmeme na rozvoz knih ženy i muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis. Kč mě-
síčně. TEL.:777 803 359
*Hledám spolehlivou ženu nebo muže 
na  občasnou výpomoc v  péči o  imo-
bilního otce. Zkušenosti vítány. Tel. 
607 933 856

* Prodám DACIA  SANDERO 1,4 i, 
r.v.2009, 5 dvéř., modrá barva, 109 tis.
km najeto, 2x airbag, ABS, servisní kni-
ha, výborný stav, velmi spolehlivá. Cena 
74 000,-Kč. TEL.: 777 104 584
*Do  své sbírky koupím ČZ 175 Sk-
útr zvaný „prase“. Výhodou pěkný 
původní stav a  platný TP, za  což dob-
ře zaplatím! Děkuji! Tel.: 606  515  966 
t.krause@farmet.cz

* AUTOPOTAHY – šité na  míru 
z  kvalitních materiálů (dle výbě-
ru) přesně na  vaše auto, vč. Montá-
že. TEL.: 606  299  945, 419  427  628. 
K Brodu 391, Náchod - Běloves

*Člen klubu historických vozidel kou-
pí nebo pomůže ocenit jakýkoliv sta-
rý motocykl či vůz, případně vraky 
a  jakékoliv zbylé díly i  drobnosti! TEL.:  
606 515 966

*Prodám německého ovčáka, stáří 10 
měsíců, čistokrevný, celočerný, bez PP. 
Cena 2500,- Kč. TEL.: 777 329 985

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY RŮZNÉ

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 

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

 

 
             

     

    
   

   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

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

Na letní brigádu 
do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice 

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY 
na kasu, do provozu a na točení zmrzliny. 

Vhodné pro studenty i pracující 
důchodce.!!!! Mladý kolektiv, výhodné 

platové podmínky. 
Volejte na tel.: 731 457 620.

AUTO - MOTO

Na horský pension 
HLEDÁME POMOCNOU SÍLU 

na úklid pokojů, výpomoc v kuchyni. 

Možné ubytování. 
Vhodné pro aktivní důchodkyně.  

Prosím volejte na tel. číslo 731 173 042. 
Práce vždy dle domluvy.

 
25 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

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

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

Opočno-větší vila (3+1 a 2+1) v klidné části poblíž centra, pozemek 920 m2, dílna, garáž, PENB:G ...2.950.000,-Kč
Trutnov-Polská-Zděný byt 4+1 (87 m2) se samost. vstupem, u centra, možnost parkování, PENB:G..1.290.000,-Kč
N. Město n/M - Luxusně vyb. RD, 3 obytná podlaží+podkroví, možnost podnikání, PENB:G ...3.650.000,-Kč
N. Město n. Met-pronájem obch. prostor s výlohou (55 m2), v centru u hl. komunikace, PENB:G .. 8.500,- Kč/měs.
Náchod-Lipí-Posl. volné domy (až 5+kk a užit.pl.123 m2), se zasíťovanými pozemky, PENB:B ...2.208.000,-Kč
Hronov-V.Dřevíč-Chata na klidném místě, s pergolou, letní kuchyní, krbem a pozemkem 880 m2 ...379.200,-Kč
Č. Kostelec-RD 3+1 k část. rekonstr., s pozemkem 766 m2, klidné a slunné místo, PENB:G ....700.000,-Kč
Olešnice v Orl. horách-Rekreační chata s podkrovím (15 m2) a pozemkem 485 m2, slunné místo ...295.000,-Kč
Meziměstí-Slunný byt 1+1 v OV, 4. patro s výtahem, plastová okna, zateplený dům, PENB:C ...359.000,-Kč
Meziměstí-Ruprechtice-Rodinný penzion s 13 pokoji a 45 lůžky, restaurace s barem, kuchyň ...1.500.000,-Kč
Hronov- zděná podsklepená chata (zast. 17 m2) v zahradkář. kolonii Port-Artur s poz. 546 m2 ... 295.000,- Kč
N. Město n. Met.-zahrada (630 m2) s chatou (zast. 25 m2) na krásném a klidném místě u lesa .. 349.000,- Kč

ZDARMA  VYKLIDÍME 
VAŠI POZŮSTALOST.

TEL. 739 363 920

PROVIDENT
BEZHOTOVOSTNÍ = NÍZKÉ POPLATKY

HOTOVOSTNÍ = PENÍZE  IHNED

Tel.: 702 072 201

BEZPEČNÁ 
PŮJČKA 

AŽ DOMŮ!
Pro zaměstnance, OSVČ, 
důchodce i ženy na MD

Tel.: 722 732 992

Základní škola Červený Kostelec, Olešnice 
PŘIJME KVALIFIKOVANOU 

VYCHOVATELKU 
do školní družiny s nástupem od 28. 8. 2017.

Nabídky s životopisem zasílejte na adresu 
zs.ck.olesnice@tiscali.cz 

nejpozději do 16. 6. 2017.

PŘIJMEME ŘIDIČE
IHNED

Jednosměnný provoz po-pá

Rozvoz potravinářských 
výrobků do 3,5t

Bramborárna Olešnice

Podrobnosti na tel. 604 120 920, 
pí. Holečková

DOMÁCÍ MAZLÍČCI



ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 5. 2017 r.

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

...vyrábíme rolety a vrata

Společnost 

s 25-ti letou tradicí

PŘIJME PRACOVNÍKY
DO VÝROBY A MONTÁŽÍ

V JEDNOSMĚNNÉM REŽIMU
nabízíme:  - 7,5 hodinovou pracovní dobu
 - 5 týdnů dovolené
 - podíly na zisku
 - další nadstandardní benefi ty

požadujeme:  - ochotu učit se novým věcem
 - manuální zručnost
 - řidičský průkaz sk. B
 - spolehlivost, zodpovědnost, bezúhonnost

Písemné nabídky s životopisem posílejte na adresu:
Alurol spol. s r.o., Kpt. Jaroše 108, 549 01 Nové Město nad Metují, 

k r. pí Fejtkové, nebo na e-mail: alurol@alurol.com
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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

Obchodní družstvo ImproObchodní družstvo Impro, , Zábrodí, Končiny 111Zábrodí, Končiny 111

ŘIDIČ  NÁKLADNÍCH VOZIDELŘIDIČ  NÁKLADNÍCH VOZIDEL
/TATRA T815,IVECO 6,6t, dodávky do 3,5t//TATRA T815,IVECO 6,6t, dodávky do 3,5t/        

Požadujeme:Požadujeme:
- vyučen - zemědělské obory -  výhodou- vyučen - zemědělské obory -  výhodou
- řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz  - podmínkou- řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz  - podmínkou
- karta řidiče, školení ADR - výhodou- karta řidiče, školení ADR - výhodou
- časovou fl exibilitu- časovou fl exibilitu
-  nástup - červen 2017-  nástup - červen 2017

Nabízíme:Nabízíme:
- odpovídající mzdu /od 18 000,- Kč měsíčně/- odpovídající mzdu /od 18 000,- Kč měsíčně/
- práci v  kolektivu rozvíjející se fi rmy- práci v  kolektivu rozvíjející se fi rmy

Profesní životopis zašlete na e-mailovou adresu:Profesní životopis zašlete na e-mailovou adresu:
personalni1@odimpro.compersonalni1@odimpro.com
Informace na tel.Informace na tel.  491 445 206  p. Prouzová  491 445 206  p. Prouzová

Město Nové Město nad Metují
nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, 

e-mail: posta@novemestonm.cz , www.novemestonm.cz

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

REFERENTA/REFERENTKU ODDĚLENÍ
DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Městského úřadu Nové Město nad Metují
Předpokládaný termín nástupu do funkce: červen 2017 nebo dle dohody

Přihlášky podávejte do 16. května 2017
Podrobné informace viz úřední deska města Nové Město nad Metují 

a www.novemestonm.cz
Informace o pracovní pozici podá vedoucí Oddělení dopravy 

a silničního hospodářství Bc. Petr Kubala, 
telefon: 491 419 670, e-mail: kubala@novemestonm.cz 

Realitní Kancelář REKA - Helena Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.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

RK REKA - RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Náchod – pronáj. kavárny na náměstí v 1.patře v Náchodě, 2 salonky .................... 24.000,-Kč/měs
Náchod – pronáj. nebyt.prostorů v centru Náchoda, přízemí, 98 m2 ........................ 18.500,-Kč/měs
Náchod Plhov – dům po rekonstr.,2 obchod, 2 byty + restaurace se záz .....................5.660.000,-Kč
Hronov – bytový dům 6 byt.j.,2 obchody a bistro v centru obce .................................8.760.000,-Kč
Vysokov – RD ve výborném stavu, 5 místností, sítě, ÚT pevná, garáž .......................1.993.000,-Kč
Lipí u Náchoda – hospoda „U Nováků“, výčep, sál, salonek, kuchyň, soc.záz ...........2.804.000,-Kč
Náchod Kašparák – opl. zahrada, 324 m2, svažitý terén, el. + voda na poz ...................169.000,-Kč
Velké Poříčí –  tenisový areál vč.kurtů a soc.záz., velká plech.garáž, sítě ..................5.880.000,-Kč
Žďár n.Metují – starší RD, 6+ 2 šatny, kotelna, uhelna, sítě veř.,plast,okna ..................605.000,-Kč 
Řešetova Lhota – RD se zahradou 2.334 m2, zateplený, nutné opravy, stodola ..........1.510.000,-Kč
Prodej pozemku v Provodově, 7.652 m2. Sitě na hranici, dobrý příjezd ................ info v RK REKA
Zbečník – 3 velké skld.haly i k výr. 789 m2 + opl.poz. 3.000 m2., sítě veř. .............. 50.000,-Kč/měs
Říkov u Č.Skalice – opl.poz. k zástavbě 2 443 m2, sítě, dobrý příjezd ........................... 320,-Kč/m2

Bohdašín u č.Kostelce – pěkný poz. 2 520 m2 k zastavění, sítě v dosahu ....................... 330,-Kč/m2

Náchod – pěkná chata 3místnosti,  pozemek 355m2, voda, el, klidné místo ..................385.000,-Kč
Zdoňov – rovinaté poz. k výst. rekr. obj. o celk vým. 4656m2,sítě v dosahu .................455.000,-Kč

Komukoli prospěti můžeš, pomáhej rád! 
Aneb sedmý projektový den.

Fairtrade na projektovém týdnu

Ve  čtvrtek 6. dubna 2017 uspořádala 
Střední odborná škola sociální a  zdra-
votnická – Evangelická akademie 
v  Náchodě (dále jen EA) v  pořadí již 
sedmý projektový den opět zaměřený 
na  pomoc potřebným lidem. Celý den 
proběhl ve znamení spolupráce s Papež-
skými misijními díly v  ČR a  Diakonií 
Českobratrské církve evangelické. Pro-
gram projektového dne byl zaměřený 
na  Bangladéš a  také na  český projekt 
Pečuj doma. Odpolední blok projekto-
vého dne se nesl v duchu studentských 
dovedností. Projektový den byl 

doprovázen i  prodejní výstavou ma-
teriálů PMD a  studentských výrobků. 
Jelikož je EA fairtradovou školou, byly 
součástí výstavy i materiály o Bangladé-
ši z pohledu fairtradu a nechyběl ani ft  
stánek s nabídkou dobrůtek. 
Naše pomoc je jen malou kapkou, ale 
když se sejde mnoho a  mnoho kapek, 
vznikne proud, z  proudu řeka a  najed-
nou se ocitneme v moři dobré vůle a lás-
ky k bližnímu. Otevřeme svá srdce i dal-
šímu, tentokrát osmému, projektovému 
dni na EA?  Mgr. Monika Lázňovská 
 (redakčně kráceno)

Díky organizaci NaZemi   mohli žáci 
Střední odborné školy sociální a zdravot-
nické – Evangelické akademie v Náchodě 
k programu 7. projektového týdne přispět 
dvěma výstavami  - Poznej své boty a Plné 
ruce práce. Výstava Poznej své boty byla 
k vidění v městské knihovně a korespon-
dovala s  tématem celého projektového 
týdne – Bangladéš. Ilustrovala pracovní 
podmínky dělnic a dělníků na předměs-
tí Dháky, kteří zpracovávají kůži na obuv 
mnohdy v  nelidských podmínkách. 
Druhá výstava – Plné ruce práce – visela 

v  tělocvičně školy a  informovala o  úsilí 
pěstitelů, které se skrývá za šálky lahod-
né kávy. Pro nejmenší děti jsme připravili 
omalovánky Svět se dá vybarvit, rovněž 
z materiálů organizace NaZemi.
Během projektového dne jsme každé 
skupině studentů přiblížili naše cíle 
rozšířit myšlenku Fairtrade široké veřej-
nosti a naše akce v tomto školním roce. 
Kromě tradičního férového občerstvení 
jsme nabízeli i  bangladéšské speciality, 
například White Khicuri nebo Bengali 
chicken curry.  Mgr. Marie Veverková

Firma Holzbecher, spol. s r.o. 
barevna a bělidlo Zlíč
se sídlem ve Zlíči hledá 

do trvalého pracovního poměru 
pracovníka na pozici 

SUKAŘ/SUKAŘKA
Pracovníky bez praxe zapracujeme

Dvousměnný provoz, 
prac.doba 7,5 hod.

Nástup možný ihned nebo po dohodě
Tel.: 777 225 355

LIKVIDACE
 SKLADOVÝCH ZÁSOB 

 SLEVA 50 % NA VŠE
 2. 5. – 13. 5. 2017

BARUNKA
 Nové Město nad Metují
 TGM 69 (vedle CA CIS)

PO – PÁ  10 – 12    14 – 16
           SO   9 – 11

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
Řezníčkova 451, 547 01 Náchod, tel./fax: 491 423 243,

E-mail: sekretariat@gymnachod.cz, http://www.gymnachod.cz

PŘIJME MZDOVOU ÚČETNÍ
nástup nejpozději od 1. 8. 2017

Žádost o místo s přiloženým životopisem doručte do 12. května 2017 
na adresu školy.

Právník s kytarou
Ivo Jahelka je známý jako zpívající  
právník. Poslechnout si ho můžete 
14. května (od 15 hodin) na dvor-
ku u  domku F.L.Věka v  Dobrušce. 
Pravdou  je, že se ve svých textech 
satirou nešetřící Ivo Jahelka bude 
cítit na dvorku u předního národní-
ho buditele asi dobře, protože i sku-
tečný F.L. Hek měl k  satiře velmi 
blízko. Vzpomeňme jen jeho slavné 
epigramy. Jeden z  nich s  názvem:  
„Čím větší vůl, tím více titulů„ by 
byl i dobrým námětem k písničce. 
S  případným rizikem paragrafu 
urážky osobnosti by si dobrý zpíva-
jící právník hravě poradil.   

Bývalé lázně nejsou 

ideální místo 

k dětským hrám
Areál bývalých lázní v  Náchodě – 
Bělovsi  je pro neutěšený stavebně 
– technický stav  tamních objektů 
pro veřejnost uzavřeným soukro-
mým areálem. Na  zákaz vstupu 
upozorňují i  zákazové tabule. Za-
kázané ovoce však dětem vždy nej-
lépe chutná. A tak se stále opakují 
„nájezdy“ náctiletých do  těchto 
prostor. Hrozí zde však vážné ne-
bezpečí úrazu. Nechť jsou tyto řád-
ky dobrým apelem pro rodiče, aby 

zkontrolovali, zda jejich potomek 
nevyráží k  dětským či pubescent-
ním kratochvílím  právě tam.  Bý-
valé lázně v  Náchodě – Bělovsi 
opravdu nejsou to správné místo 
k dětským hrám! 
 Foto archiv David Troutnar

Miliardář z chatrče
je název besedy, která se uskuteč-
ní v Blues baru Hotelu U Beránka 
v  Náchodě 4. května v  18 hodin. 
O  osobnosti Hermanna Schna-
bela, náchodského rodáka, vám 
bude vyprávět Bc. Richard Švanda 
– správce dobrošovské pevnosti. 
Kdo byl Hermann Schnabel? Jeden 
z  nejbohatších mužů Německa, 

který se vypracoval k  závratné-
mu jmění ze skromných poměrů. 
Vlastnil mimo jiné rozsáhlou sbír-
ku známek, mezi kterými nechyběl 
ani legendární Modrý Mauriti-
us. Vstupné na  besedu je 30,-Kč. 
Rezervaci míst proveďte na  tel. 
735  165  949 nebo v  hotelové re-
cepci.
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lH t l Elk v Náchodě

HODY
5. – 6. května 2017

BURGERY
Rezervace na tel.: 608 824 331 

více na www.hotelelko.cz
nebo www.facebook.com/hotelelko.cz 
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

POZVÁNKA DO NÁCHODA - BĚLOVSE
Sportovně zábavné odpoledne pro děti  a rodiče
Sociální demokraté srdečně zvou, 
zejména rodiče s  dětmi, na  již tra-
diční akci v  lokalitě dopravního 
hřiště v  Náchodě - Bělovsi. Místní 
organizace ČSSD Náchod a  Mla-
dí sociální demokraté zde pro ně 
1. května (od  13 hodin) pořádají 
sportovně – zábavné odpoledne, 
na  kterém nebudou chybět ukázky 
hasičských zásahů SDH Náchod, 

vystoupení amerického buldočka 
Vanttiho se svým cvičitelem či mož-
nost projížďky na koních (stáj Babí). 
Pro děti jsou připraveny různé sou-
těže včetně projížděk po dopravním 
hřišti. Občerstvení je zajištěno – za-
hrnuje i opékání buřtů na ohníčku. 
Patronem akce je starosta Náchoda 
a  poslanec PS PČR Jan Birke. Jste 
srdečně zváni!

Náchodské zastavení legiovlaku
Zasloužené pozornosti se v uplynu-
lých dnech  v prostoru náchodského 
železničního nádraží dostalo legi-
ovlaku, který se skládal z  více než 
deseti zrekonstruovaných vagonů, 

jakými se v letech 1918-1920 deseti-
tisíce českých legionářů přepravova-
ly napříč Ruskem po  Transsibiřské 
magistrále.. Průjezd Sibiří (která byla 
nejtěžší částí anabáze jejich cesty 

kolem světa domů do nově vzniklé-
ho Československa) si legionáři čas-
to museli vynutit se zbraní v  ruce. 
Legiovlak, projekt Československé 
obce legionářské, připomíná 100. 
výročí boje československých le-
gií za  samostatný stát. Souprava 
historických vagonů, která vznikla 
za podpory Ministerstva obrany ČR 
a  mnoha dalších institucí, projede 
do  roku 2020 celou Českou repub-
liku. Slavnostního přivítání legio-
vlaku na  jeho „náchodské koleji“  
se zúčastnili zástupci samosprávy 

Náchoda a  některých dalších okol-
ních měst. 
foto č.1 Slavnostní přivítání legio-
vlaku: hovoří starosta Náchoda Jan 
Birke, foto č.2 Velkou zajímavos-
tí legiovlaku byl i  plošinový vůz, 

na kterém byl umístěn improvizo-
vaný obrněný automobil značky 
Austin z roku 1915, foto č.3 Histo-
rický snímek obrněného automobi-
lu podobné konstrukce
 Text a foto Mirek Brát 
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Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, házenkářská hala – Hamra

Při předložení tohoto kuponu 30% SLEVA NA HRU

ASOLKA - asi 4letá fenka, která po-
chází z  Ukrajiny. Tam jí někdo usekl 
kus ocasu a  nechal napospas osudu 
na ulici. Asolka je moc hodná, veselá 
a  milá, ale vhodnější k  odrostlejším 
dětem a  možná lépe k  aktivnějším 
lidem. Asol je očkovaná, čipovaná 
a kastrovaná. 

ARGO - 5letý pejsek, který byl ode-
brán veterinární správou za týrání. Byl 
podvyživený a  vážil pouhých 13 kilo. 
Špatnou minulost má již za  sebou, je 
v  pořádku. Je moc hodný, naprostý 
mazel. Lidi miluje, užívá si procházky, 
ale po procházce si rád zalehne a chru-
pe. Fenky mu nevadí, pejsky si vybírá. 
Nemá rád kočky. Má šelest na srdíčku, 
je potřeba mu dávat léky, ale to zvládá 
bez problémů. 

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV

OLDA - kříženec labradora, 1,5 roku. 
Je hodný, poslušný, přátelský, zvyk-
lý na  psy. Má rád pohyb, hodil by se 
do  aktivnější rodiny, nebo k  domku 
se zahrádkou, kde by si mohl běhat. Je 
vhodný i  k  dětem. Olda je v  současné 
době v dočasném domově, hledá nutně 
nový domov. Kontakt na  současnou 
majitelku: 725 870 345.

Benefi ční koncert
 V  koncertním sále Dřevník 
v  Broumově se 1. května (od  18 
hodin) uskuteční koncert Jarosla-
va Svěceného (housle) a Miloslava 
Klause (kytara). Koncert známých 
virtuozů je benefi cí na  podporu 
festivalu Za poklady Broumovska. 

Nový Moto Hrádek
  Již druhým ročníkem otevíra-
jí  6. května motorkářskou sezónu 
v městysu Nový Hrádek akcí Nový 
Moto Hrádek. Začíná se v  11 ho-
din  Mší v tamním kostele, na které 
bude požehnáno nejen jezdcům, 
ale i  jejich strojům. Občerstvení je 
zajištěno. 

FK Náchod pořádá 

DĚTSKÝ 
SPORTOVNÍ DEN

ve středu 3. 5. 2017 
od 10 hodin na stadionu 

v Bělovsi. 
Slavnostní zahájení odstartuje 

sportovní klání, jehož zakonče-
ní je plánováno na 14.hodinu. 

Dále bude pokračovat program 
pro širokou veřejnost. Děti 
v průběhu dne obdrží zdra-

vou svačinku a po celou dobu 
konání akce  bude zajištěn pitný 
režim. Pro případ nepříznivého 

počasí zajistěte dětem 
teplejší oblečení.
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