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Příští Echo vychází 26. května 2017

WWW.NOVINYECHO.CZ

květen 1986, rekonstrukce fotbalového stadionu 

v Červeném Kostelci

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!

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

v prostorách Kauflandu, Polská 379, Náchod
a Penny Marketu, 5. května 1238, Červený Kostelec

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. 

PŘIJMEME
PRODAVAČKU
pro prodejnu 

v Náchodě
tel.: 777 606 802

monika@i-kram.com

Mateřské školky mohou soutěžit 
v Tréninkové kavárně Láry Fáry
Během dubna a  května probíhá 
v  Tréninkové kavárně Láry Fáry 
speciální soutěž „Jaro očima dětí“. 
Třídy mateřských školek z Náchoda 
a okolí mohly vytvořit obrázek, kte-
rý by vyjadřoval, jak ony vidí jaro. 
Obrázky dětí visí v Tréninkové ka-
várně Láry Fáry v Hurdálkově ulici 

v  Náchodě a  vy máte možnost pro 
svojí oblíbenou třídu nebo nejhezčí 
obrázek hlasovat. Vítězná třída do-
stane od kavárny divadelní předsta-
vení a občerstvení. Neváhejte a do-
ražte hlasovat do 20. 5. 

Za Tréninkovou kavárnu 
Láry Fáry, Iva Laštovicová

VŠE PRO VÁŠ MOTOCYKL

Na Hamrech 872, Náchod

Je jedno, jestli doma máte skútra,

+420 491 520 093

Obrazy a kresby
 V  Městské galerii Zázvorka 
v  Novém Městě nad Metují bude 
až do  11. června k  vidění výstava 
obrazů a kreseb Mirka Lazara. Po-
řadatelem výstavy je Městské mu-
zeum Nové Město nad Metují. 

Pašeráci 
na Náchodsku
 Zajímá vás, jak byl život pašerá-
ků na Náchodsku v 18.-19. století? 
Potom si nenechte ujít přednášku, 
kde vás s  tímto tématem odbor-
ně seznámí Bc.  Richard Švanda 
z  Regionálního muzea v  Náchodě. 
Přednáška „Pašeráci na  Náchod-
sku“ se uskuteční v  Blues baru 
Hotelu U  Beránka v  Náchodě dne 
18. května v  18 hodin. Rezervace 
míst na  přednášce: recepce hotelu 
nebo tel. 735 165 949. 

Plavecké závody
„Na Špince přes Špinku“
   Soutěž Českého poháru v dálko-
vém plavání – 5. ročník plaveckého 
maratonu se uskuteční 3. června 
od 10.00 hodin na rybníce Špinka – 
Zábrodí u Červeného Kostelce. Pla-
vat se bude na tratích 15, 10, 5 a 3 
kilometry. Pro veřejnost je určena 
trať v délce 1 kilometr. Akci pořádá  
: Výtahy Náchod – Metujští tygři, 
oddíl dálkového a zimního plavání. 

Modul pro seniory
 Ofi ciální internetové strán-
ky města Jaroměře mají speciální 
modul pro seniory. Vyznačuje se 
přehlednou, grafi cky minimalistic-
kou nabídkou, možností zvětšení 
písma či hlasovým generátorem, 
který některé texty dokáže pře-
vést do mluvené podoby. Modul 
(jehož úvodní stranu zobrazuje 
naše fotografi e) najdete na adrese: 
www.jaromer-josefov.cz

Trasy:  3 a 6 km
Program:  9.00 registrace účastníků
 10.00 start běhu na 6 km
 10.05 start běhu na 3 km

Startovné 50,-Kč, výtěžek bude věnován broumovskému městskému útulku 
na provoz a aktuální péči o psy.

Zaběhej si pro dobrou věc
Děti, kamarády i psa vezmi s sebou

DOBROČINNÝ

BĚH www.BehameProUtulek.cz20. 5. 2017
KEMP BRODSKÝ, BROĎÁK – ČERVENÝ KOSTELEC

Zúčastnit  se může i chodec 

nebo cyklista. Přijďte i se 

svým psem.
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Již podruhé za poslední dobu zazněla 
v  metropoli náchodského okresu vý-
razněji  španělština. V  nedávné době 
to bylo při letošním  ročníku Španěl-
ských dnů v Náchodě. Nyní navštívila 
město skupina mexických vysokoško-
láků, kteří nyní studují na  Univerzitě 

Hradec Králové. Doprovázel je stu-
dent politologie – latinskoamerických 
studií Milan Školník. Studenty přijal 
v  obřadní síni radnice místostarosta 
Miroslav Brát. Následovala prohlíd-
ka  expozice Státního zámku v  Ná-
chodě, kde se k  celé skupině připojil 

ještě náchodský radní Marek Dvorský. 
Program uzavřela prohlídka muzea 
v pěchotním srubu N-S 84 „Voda“ v Bě-
lovsi. „Byla to velmi zajímavá zkušenost 
doprovázet po Náchodě skupinu mla-
dých lidí z  tak vzdálené země a  dívat 
se jejich očima na věci, které nám, Ná-
choďákům, připadají tak samozřejmé. 
Z neorenezanční radnice na renezanč-
ní zámek a poté zastávka  na občerst-
vení v  secesním Beránku. Přiznám se, 
že jsem objevil spoustu krásných, dříve 
neviděných architektonických a dalších 
detailů. Na den návštěvy připadal právě 
jeden důležitý mexický státní svátek. 
Chtěl jsem tak prezentovat  Náchod 
i jako místo patriotismu a vlastenectví. 
Ideálním místem se ukázalo být prá-
vě muzeum ve  srubu N-S 84 „Voda“. 
Z reakcí studentů bylo vidět, že se jim 
v Náchodě líbilo. Těší mě, že až se vrá-
tí ze studií  domů, do Mexika, mohou  
dál šířit informaci, že Česká republika 
není jen Praha, ale i  Náchod…“, říká  
s úsměvem místostarosta Brát.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

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

Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén .....................5 900 000,- Kč
Rodinný dům 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 v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích ......................1 100 000,- Kč

Cena: 3 350 000,- Kč

I  když Městský úřad, odbor školství, 
kultury a sportu  Jaroměř vydal hod-
notný barevný nástěnný kalendář 
„JAROMĚŘ – JOSEFOV 2017“ ori-
ginálních neokoukaných barevných  
fotografi í vynikajícího jaroměřského 
fotografa Vladimíra Olivy už v  pro-
sinci 2016, stojí za zmínku si ho krátce 
připomenout. Skutečný mistr fotogra-
fi e Vladimír Oliva totiž zachytil svým 
objektivem 49 zdařilých a originál-
ních barevných  snímků na 13 listech 
během jednotlivých ročních období 
od zimy přes jaro léto i podzim. Sou-
bor Olivových barevných fotogra-
fi í  komentuje sám autor - umělecký 
fotograf i  dokumentarista na  14. zá-
věrečném listu, který dokládá i  jeho 

smysl pro systematičnost a zároveň 
tematickou rozmanitost. Jeho původní 
a neotřelé snímky zachycují na celkem 
13 listech skutečně originální, osobité, 
neotřelé a neokoukané záběry umělec-
kohistorických  památek, významných 
událostí a dění ze života našeho dvou-
městí Jaroměř-Josefov v  uplynulém 
roce 2016 Je dobře, že vydavatel MěÚ 
Jaroměř už tradičně navazuje na  své 
zdařilé nástěnnné kalendáře. Vždyť 
už v  listopadu 2015 vydal hodnotný 
barevný závěsný kalendář „Jaroměř 
a Josefov na starých mapách, plánech 
a pohlednicích na  rok 2016“, o němž 
jsme rovněž přinesli recenzní zprávu.                        

PhDr. Jiří UHLÍŘ
(redakčně kráceno)

Obyvatelé i  návštěvníci centra Ná-
choda si  mohli všimnout proměny 
informačního panelu na  Karlově ná-
městí. Město Náchod již od roku 2000 
spolupracuje s  fi rmou Daruma spol. 
s r.o. z Plzně a díky této spolupráci je 
od  té doby nedílnou součástí Karlova 
náměstí také informační panel, který 
slouží převážně turistům a každé čtyři 
roky prochází celkovou rekonstrukcí. 
Právě v  těchto dnech se tento obou-
stranný zvukový informační nosič 
modernizoval a  aktualizoval na  infor-
mační nosič DARUMA CITY VOICE 
V. generace. Stávající konstrukce orien-
tovaná směrem do  Kamenice  vychází 
z  nové výtvarné a  obsahové koncepce 
„DARUMA REDESIGN“ a nového vi-
zuálního stylu  města. Aktualizací pro-
šel také orientační plán města a  okolí, 
městské informační audio spoty, vlo-
ženy jsou i  nové video spoty, které je 
možno zhlédnout na vestavěném LCD 
displeji. Vše řídí elektronická jednot-
ka nové generace – modul DCV 5.0, 
která poskytuje po  volbě aktivační 
číselné kombinace na  číselné kláves-
nici zvukového informačního nosiče 
světelnou lokalizaci zvolených objektů 
zájmu a  turistických cílů rozblikáním 
autoLED v  aktivním orientačním plá-
nu města a mapě okolí. Současně dojde 

k  synchronizované reprodukci měst-
ských informačních audio a video spotů 
v příslušných jazykových verzích (češti-
na, angličtina, němčina a polština) v ak-
tualizovaném rozsahu a obsahu. 
Kromě cílené aktivace číselnou kláves-
nicí lze rovněž stáhnout oba městské 
informační video spoty prostřednic-
tvím QR kódů, umístěných v  ilust-
račním displeji u  názvů video spotů, 
do  mobilního telefonu s  operačním 
systémem pro jejich pozdější opako-
vané sledování. 
Na  druhou stranu informačního pa-
nelu orientovanou do Karlova náměstí 
jsme nově umístili průřez akcemi, kte-
ré město během roku pořádá. 
Další novinkou pro letošní turistic-
kou sezónu je také mobilní aplikace 
pro chytré telefony DarumaGO! Tato 
aplikace je zdarma ke  stažení na  in-
formačním panelu pomocí QR kódu 
nebo v  GooglePlay a  AppStore a  ob-
sahuje zajímavé turistické informace 
o městě a okolí s audio i videospoty. 
Celková aktualizace tohoto informač-
ního panelu si z  městského rozpočtu 
vyžádala částku 8000 Kč. Věříme, že 
turisté a  návštěvníci našeho města 
tento nový moderní prvek zcela jistě 
ocení při plánování svých výletů a za-
stavení v Náchodě i okolí.                 NA

Hubneme zdravě 
aneb potraviny, které zrychlí 
váš metabolismus

Zelený čaj
Pokud chcete vyzkoušet sílu zeleného čaje, jsou důležité dvě věci. První je 
vybrat kvalitní čaj, který můžete popíjet během dne (ale  nevynechávejte 
čistou vodu). Druhou důležitou částí je pohyb - podle vědecké studie pití 
zeleného čaje při fyzické aktivitě zvýší účinnost spalování tuků až o polo-
vinu, což je rozhodně znát. Dále je čaj bohatý na antioxidanty, stabilizuje 
hladinu krevního cukru a také snižuje chuť k jídlu.
Zelený čaj nám dobře dokáže pomoci s nadváhou. Některé jeho složky 
totiž umí stimulovat a urychlovat náš metabolismus. Navíc také působí 
na nervovou soustavu člověka, kterou dokáží vést k přímému uvolňování 
tuků do krevního oběhu. Tam následně tuky slouží jako palivo, které po-
máhá intenzivnímu spalování samotného tělesného tuku.
Proč je tedy zelený čaj nenahraditelnou součástí vyváženého příjmu dů-
ležitých látek pro náš organismus? Odpověď na tuto otázku je možná tro-
chu překvapivě docela prostá. Hlavním trumfem zeleného čaje je ve srov-
nání s dalšími čajovými nápoji především samotný způsob jeho výroby. 
Zelený čaj jako takový se totiž od ostatních liší hlavně způsobem úpravy 
bezprostředně po sklizni.
Abychom se však mohli následkem pití zeleného čaje těšit pevnějšímu 
zdraví, je třeba pamatovat na to, že bychom ho měli pít pravidelně. Přes-
něji řečeno nejlépe každý den. 

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

Snímkem Josefa Pepy Voltra se vracíme k nedávnému cvičení složek IZS na-
zvanému TUNEL 2017. Simulace nehody vlaku v Petrovickém tunelu u Police 
nad Metují prověřila nejen součinnost záchranných složek, ale i připravenost 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. na mimořádné situace spojené s větším po-
čtem zraněných osob. 

Výstava trofejí
Na  státním zámku v  Náchodě 
bude 20. května slavnostně ote-
vřena Výstava trofejí spárkaté 
zvěře. Pořádají ji Českomoravská 
myslivecká jednota, z.s. a Okresní 
myslivecký spolek Náchod v rám-
ci Dne s  přírodou a  myslivostí. 
Výstava je pro veřejnost přístup-
na v těchto dnech a časech: 19.5. – 
13.00 – 18.00, 20.5. – 9.00 – 18.00, 
21.5. – 9.00 – 18.00. Součástí vý-
stavy je i doprovodný program.

Knihovna 
na nádraží

Skauti v  České Skalici zrealizovali 
zajímavý projekt, který ocení ze-
jména knihy milující cestovatelská 
veřejnost. Na  železničním nádra-
ží v  České Skalici je totiž otevřena 
knihovna. Dobrou knížkou si však 
nemusíte krátit čekání na  vlak jen 
ve stanici. Můžete si ji vzít i do vla-
ku a  vrátit ji, až zase pojedete ko-
lem. Celá služba nádražní knihovny 
je zdarma. 

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděko-
vat  fi rmě STĚHOVANÍ HEJNA 
za obětavý přístup k zákazníkovi 
ve svátek 1. května.

Děkuje Jiří Šolc, Náchod

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

 www.beraneknachod.cz

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. narozeni-

nám 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.

Návštěva mexické studentské delegace  

Skupina mexických vysokoškoláků s místostarostou Miroslavem Brátem na terase 
náchodského zámku

FOTOKALENDÁŘ Jaroměř-Josefov

Náchod se připravuje na letní turistickou sezónu
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Textilní fi rma 
NYKLÍČEK A SPOL. S.R.O.
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Textilní fi rma 
NYKLÍČEK A SPOL. S.R.O.

přijme do  jednosměnného, dvousměnného a třísměnného provozu

SEŘIZOVAČE, TKADLENY A DĚLNICE 
NA ZAPRACOVÁNÍ

• 5 týdnů dovolené   • stravenky   • příspěvek na dopravu

Adresa: Rašínova 278, 549 01 
Nové Město nad Metují

Kontakt:
telefon: +420/ 491 470 678
telefon: +420/ 491 470 662

e-mail: nyklicek@nyklicekaspol.cz

NÁSTUP NEJLÉPE IHNED.

Víkend s Qi gongem

Jánské Lázně – Ludvíkova bouda
26. - 28. 5. 2017

• pojďme se naučit sestavu, která nám pomůže harmonizovat 
svoje tělo a mysl.

• jde o sestavu na pět základních orgánů v těle podle čínské 
medicíny

• jde o energetické cvičení
• pojďme si zacvičit v krásné přírodě našich hor
• turistika, meditace, relaxace

přihlášky do 17. 5. 2017  Cena 1400,--

kontakt: Lada Novotná – novotna@pet-elementu.cz, 
mobil 732 382 236

Proč jsme se stali pěstouny?
Možná Vás zajímá, proč se lidé 
rozhodli přijmout do  rodiny cizí 
dítě,  co tomu předcházelo? Jaké to 
je? Jaké musejí pěstouni řešit pro-
blémy?  Kdo pěstounům pomáhá? 
Proč je pro děti důležité vyrůstat 
v  rodinném prostředí? Pro jaké 

děti je potřeba najít rodiny? Po-
kud jste si odpověděli na některou 
z  otázek ano, přijďte 22. 5. 2017 
od 17 hodin na Besedu do Měst-
ské knihovny v Náchodě, Kame-
nice 105.

www.MARCONABYTEK.cz 
Kladská 106, 547 01 Náchod

775 725 520

PIEROTPIEROT

MARCONABYTEK

Posezení na mlejně, Správa NKP státního zámku Ratibořice ve spolupráci 
s Městským úřadem v České Skalici Vás zve na akci

LOUČENÍ SE ZMRZLEJMA NA MLEJNĚ 
aneb Přijďte připít na zdraví ledových mužů 

Pankráce, Serváce a Bonifáce!
POZOR, kdo přinese starej hrníček a nechá nám ho na plotě, 

dostane do něj svařák zadarmo.
 

Akce se uskuteční na dvoře Rudrova mlejna v Babiččině údolí 
v neděli 14. 5. od 11 do 16 hodin.

 U nás se vstup neplatí! 
Smutně i vesele bude vyhrávat kapela TOMY z Opočna

Stylové občerstvení

„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“

Bronzová medaile pro novoměstské cukráře
I v letošním roce se Střední průmyslová škola, střední od-
borná škola a  střední odborné učiliště Nové Město nad 
Metují účastnila soutěže Gastro Hradec, která proběhla 
30. března 2017 v  kongresovém centru Aldis v  Hradci 
Králové. Jednalo se o 22. ročník národní soutěže kuchař-
ského a cukrářského umění s mezinárodní účastí a záro-
veň o 12. ročník Mistrovství republiky kuchařů a cukrářů.
Gabriela Mičíková je studentkou prvního ročníku oboru 
cukrář a soutěžila v kategorii „Cukrář Kadet“, což je ka-
tegorie určena pro soutěžící do 18 let.  Soutěžním expo-
nátem byl slavnostní dort na volitelné téma s vykrojenou 
porcí k  degustaci. Vzhledem k  letošním jubileím jsme 
si vybrali 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Josefa 
Lady. 
Dort byl složen z jemného sachrového a citrónového kor-
pusu, byl naplněn pistáciovým krémem a dohotoven mo-
delovací hmotou a kresbami z čokolády. Hlavními motivy 
exponátu byly známé Ladovy obrázky – vodník, koucour 
Mikeš, liška Bystrouška, dobrý voják Švejk a  ilustrace 
z Českých říkadel. Celou výstavní expozici doplňoval La-
dův životopis a květinové aranžmá. Za svůj exponát zís-
kala Gabriela bronzovou medaili. Soutěžící připravovala 
učitelka odborného výcviku Zdeňka Francová.  ZF 

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

WWW.GATENACHOD.CZ

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

Gymnastkám začala závodní sezona
 Závodní sezona všestrannosti 
začala soutěží  plaváním a sportov-
ní gymnastikou těch nejmladších. 
Nejprve se konal ve Dvoře Králové 
závod mladších žákyň ve sportovní 
gymnastice a  ve  šplhu. Z  náchod-
ského Sokola odjela do  Dvora tři 
děvčata a  nezůstala bez medailí. 
V kategorii předškolních dívek vy-
bojovala Nicol Cinková stříbrnou 
medaili v  SG a  4.místo ve  šplhu. 
V  mladších žákyních pak Sylvie 
Tylšová získala v gymnastice bronz. 
Dívky všech kategorií odjely soutě-
žit do  trutnovského bazénu o pře-
borníky župy v  plavání. A  že to 
rozjely opravdu skvěle, svědčí i zisk 
sedmi medailí. V předškolních dív-
kách vybojovala zlatou medaili šes-
tiletá Nicolka Cinková. V žákyních 
I si s velkou převahou zlato odvezla 
Terezka Doležalová, která přepla-
vala své soupeřky na  pětadvacítce 
skoro o třetinu bazénu. V žákyních 

II suverénně na  prvním místě do-
plavala Bára Ficencová, která pěta-
dvacítku uplavala za 15 sek. A v ka-
tegorii dorostenek si na 100 m pro 
zlato doplavala Pavlína Vejrková, 
která předběhla své soupeřky sko-
ro o celou délku bazénu. Pro bronz 

si doplavala její oddílová kolegyně 
Jana Hurdálková. V  kategorii žen 
brala stříbro Adéla Zákravská před 
Míšou Adamu. Ale i  ostatní dívky 
byly skvělé a vyplavaly si umístění 
v první desítce startovního pole.    
 Dop.

Stezka Johna Lennona 
V České Skalici mají unikátní stez-
ku, která vás dovede k  památníku 
legendárního zakladatele Th e Beat-
les Johna Lennona. Stezka má dél-
ku 700 metrů. Dodejme, že tamní 
památník Johna Lennona vznikl 
již v  roce 1986, revitalizován byl 
po roce 2010. 

Pozvánka do Afriky 
Kulturní a  spolkový dům v  Černi-
lově zve 29. května (v 19.30 hodin) 
na  přednášku RNDr. Petra Rybáře 
- čestného člena Klubu cestovatelů 
Hanzelky a  Zikmunda. Jeho před-
náška kombinovaná s  cestopisnou 
projekcí má název Safari z Johannes-
burgu k Viktoriiným vodopádům.  

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

PŘIJME OKAMŽITĚ PRO ZÁVOD V NÁCHODĚ:

PŘIJME OKAMŽITĚ PRO ZÁVOD VE VELKÉM POŘÍČÍ:

NÁSTROJAŘE, SOUSTRUŽNÍKA, SEŘIZOVAČE, SLÉVAČE
- vyučení ve strojním oboru, jednosměnný režim

PRACOVNÍKA NA CNC STROJI A BRUSIČE KOVŮ
- vyučení ve strojním oboru, dvou- až třísměnný režim

ELEKTROMECHANIKA A ELEKTRIKÁŘE
- vyučení v oboru elektro, jednosměnný režim

PRACOVNÍKA NA NAVIJÁRNU
- obsluha vtahovacích strojů, třísměnný režim

PRACOVNÍKA DO HUTNÍHO SKLADU
- vyučení, průkaz řidiče manipulačních vozíků, jednosměnný režim

PRACOVNÍKY NA MONTÁŽNÍ PRÁCE A NAVÍJENÍ
- jemná ruční práce, dvou- až třísměnný režim
- možnost letní studentské brigády

SEŘIZOVAČE  
- vyučení ve strojním oboru, třísměnný režim

TECHNOLOGA  
- SŠ technického směru, znalost NJ, jednosměnný režim

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE
- vyučení v oboru elektro, znalost vyhlášky 50/1978 Sb., 
dvousměnný režim

Bližší informace podá p. Lepš na tel. 491 446 490 
nebo 604 211 467
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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

Společnost Ametek elektromotory, s.r.o. v Náchodě

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE
NA POZICI ÚČETNÍ JUNIOR/SENIOR

Popis pozice:
- Zpracování fakturace a podílení se na uzávěrkách 

- Přípravě dokumentace pro interní audity a pravidelný reporting

Profi l kandidáta:
- Střední odborné vzdělání (obchodní akademie)

- Zkušenost na obdobné pozici (alespoň 2 roky senior; 
v případě juniora i bez praxe)

- Pokročilá znalost AJ (komunikativní úroveň)
- Pokročilá znalost MS Excel

Benefi ty společnosti:
- příspěvky na stravování

- 5 dnů dodatkové dovolené
- vlastní zvýhodněné mobilní tarify

Tel.: 724 124 197, email: info@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION

 

 

Dostavba dálnice D11 jako maratonský běh

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Začíná archeologický průzkum, kte-
rý bude předcházet dokončení dál-
nice D11 ve  směru Hradec Králové 
– Jaroměř. Je to výborná zpráva pro 
motoristy, speditérské fi rmy, pro celý 
region. Příběh okolo „dé jedenáctky“ 
je opravdu obtížným maratonským 
během, který byl odstartován už hod-
ně dávno. Často mu ale docházel dech 
a  místo kilometrů nové dálnice při-
bývalo naštvaných motoristů. A roky 
nedávné? Dálnice D11 končila před 
Hradcem Králové. Chtěl bych, aby 
v  dnešních optimisticky laděných  
zprávách nezapadla jména lidí, kte-
ří tu poslední etapu stavby pomáhali 
a pomáhají táhnout. Vznikla iniciativa 
zákonodárců Královéhradeckého kra-
je, ve které jsem měl tu čest být a jsem 
spolu s  poslanci Pavlem Bělobrád-
kem, Ivanem Adamcem, primátorem 

Hradce Králové Zdeňkem Finkem 
či senátorem Lubomírem Francem. 
Výsledkem bylo v roce 2014 zahájení 
prací na dálniční etapě Osičky – Hra-
dec Králové, která bude dokončena 
letos v  srpnu. V  etapě pokračování 
dálnice do  Jaroměře sehrává nyní 
výraznou roli hejtman Královéhra-
deckého kraje Jiří Štěpán. Rychlostní 
komunikace jsou pro Královéhradec-
ký kraj zásadním předpokladem jeho 
dalšího rozvoje. Když jste uprostřed 
dění souvisejícího s těmito dopravní-
mi stavbami, máte pocit, že je to ma-
raton a že každá nová krize vás možná 
přinutí se vzdát. Proto jsem považoval 
za nutné zopakovat právě jména těch, 
kteří to nevzdali i v době, kdy po tra-
ti bylo až moc všelijakých zvědavců, 
kteří vám ochotně udíleli knížecí 
rady.  Váš Jan Birke  

Při prosazování dopravních liniových staveb je velmi důležité mít možnost opřít se 
i o dobré osobní vztahy. Na neformálním snímku (zleva) Jan Birke s hejtmanem Králo-
véhradeckého kraje Jiřím Štěpánem. 

Aktivně se v tématu staveb rychlostních komunikací v Královéhradeckém kraji angažu-
je  Spolek pro výstavbu dálnice D11/R11 a rychlostní silnice R35, ve kterém spojili síly 
Zdeněk Fink, Ivan Adamec, Jan Birke a mnozí další. 
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MV č.34/2016 Sb. 

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

  
 

 

 
 
 

 

Kimberly-Clark, úspěšný světový výrobce známých značek jako HUGGIES, KOTEX, KLEENEX
a h d lší h hl dá d t léh íh ě á d J ěři d l k H d K ál émnoha dalších, hledá do trvalého pracovního poměru v závodu v Jaroměři nedaleko Hradce Králové 

pracovníka/pracovnici na pozice:

STROJNÍ INŽENÝR
PoPooožažaaaažažž dudududdujejejeejejemememememme:

vvvvzdzdzdzzzdělělělělěláánánánánní í íí VŠVŠVŠVVV  strojní,
ppppraaaaxexeexexe vvvvvv ooobobobobooboruru vvvvvítítítí ána, SSSS lolididwowoorkkrkrkrkrks s vývývývýv hohohohhoodou,
zzpůpůpůpůůsosobibibibbiloololostttt ppppproror tttttýmýmýmýýmmý ovvvvvououo  spopooooluprácáá iii,
annglgličičičičtittitinanananana nna a popopopopokrkrkrkrkrročilé úrúrúrúrrovovoovovvnnnnni (slovem i písssmemm m.m.mm

Pracacovovoovovo ní nápáppppp ňlňlň::
Modifikace e stststtts ror jního zazaaařířířířř zzeze íníní vvýýrýrobobobníníní hchch lllinininekkek::::

tetetet hchch inini kckckááá přřpřpřípíípí rrararavavavav ,,
plánování,
práce s dodaavateli,
účast na mmmísísístnícchhh a aa glgllgglgloobobobobáláláá níínn ch prooooooojejejejeejejejejeektkktktktktktkkktecececceceecceccecchhhhhhhhhhh

(s(s(s(schchchc opopoppnonostst řřídídíídídídídíídídddíddititit mmalalalý ýýýýýýýýýýýýý ý týtýtýttttýmm víívíííííttáttátt nana),),
ddodododododoooodd kuukukukukukumeemememememm nntntntnttntnntn acacaaacacacacacacaca eeeeeeeee zmzmzmzmzmzmzmzměněněněněnněněnn

ELEKTROINŽENÝR
Požadujeme:

vvvvzdzdzdzdzdělěělělělánánánánánííí VŠV  elektttrooteteteeechchhchchchninickckckcké,éé,
pprararaaraxexxe vv oooobobobobob rrurruru vvítítáána, aavšvššakakakak vvhoodnd é i prpro o

čečeeeersrsrssstvtvtvtvéé ababsosolvlvene tyy,
zznanaanaalllolostst a praxe v AA tutoCCad výhoddouo ,
zzzznnnanaalost programování PLC (Allen BBradleye  výhý odou),
způpůsobibilostst pproro ttýýmovou spoluluprpráácii,
aaangngggliličtčččtččtttččtinnninniininnnaa a nanaa pppokokokrororočilé úúúrorovnvnii (s((( loovem ii pípísmsmemem).))  

PrPracacacovovovo nínínínín nnápápápáplňlňňň::::
zzzzzajaaajišštětěěěnínnínní ttechnhnnnniciccici kékékékého pprovooozuuzuzu vvvvýrýý obních linek,
iiiiiiiinsnsnnsnssnsnsnsnsnssttattaatatatatatattaatataaaalalalalalalaalaaaallaacecceecececcecececcccee aaaaa mmmm dodododifiififikakakaccece zařízenene íí výrooobnbnnbnícícíchhh lilinenen k,
teteteetetetettteteeteechchchchchchchchchchchchhhnnininininininnn ckckckckckckkckckckckcckkkcckáááááááá přpřpřpřpřp ípípíprravava aaa pplálááánonononnononováváváváááánínínínínní,,,
sssssssssssspopopopopopopoopoopoop lululululululululuuuuuupprprprprrprprprrpprrrácácácácááácááccccccá eeeeeee ss s dododododoodd dddadadadadd vavvavavavattetetetetelililillili,,,,
účúčúčúčúčúúčúčúúčččasasssssasasaasasasasssasassttttt nnnanananaaananaannannana mmmmísíssstntntntnícícícííccíccícccccccchhhhhhhhhhhh a a a glglgloboboobobbobobooobooooobálálálnnínííííííínííchhchchchchchcchchchcchh pppppppprororoorojejejejejejej ktktktktktktecececececceccch,hh,h,h,h
řřřřřřřřřřízíízízízzzízízzízízzzzenenenenenenenenennnennneníííí íííí ííí íííí í něněněnněněněnněnnnnn ktktktkktktktktktktktktktkktererererereerererererere ýcýcýcýcýcýcýccýcccccýcýcýýchhhhhhhhhhh prprppppppprprpprpp jojojojj kkekekekekekttůtůtůtů,,,,,
dododododoododododookukukukkukukkukukuukukumememememmememememmeeemenntntntntntntntntn aaaacacacacacaacaca eeeeeeee zmzmzmzmmmzmzmzmzmzmzz ěněěněněněěněněěě .

Nabízíme: nadprůměrná mzda a výhodné zaměstnanecké benefity  zkušenost dynamického 
prostředí globální společnosti možnost osobního a profesního rozvoje smlouva na dobu neurčitou

Máte-li zájem pracovat v naší společnosti a máte požadované předpoklady,
zašlete nám životopis na adresu jaromer.nabor@kcc.com.

Rádi vám nabídneme příležitost stabilního a perspektivního zaměstnání.

   
 

 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Kimberly-Clark, úspěšný světový výrobce známých značek jako  HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších, X
hledá do trvalého pracovního poměru v závodu v Jaroměři nedaleko Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozice:

OPERÁTOR SKLADU
Požadujeme:

PPraca ovníní nnápáppplňlňl ::

BALIČ
Požadudujjejejejeememmmm :

PPracovvnní náplň::
-

ÚDRŽBÁŘ – ELEKTRIKÁŘ
Požaadujejeeeememememe::

Pracovníní nnáplň:

Nabízíme:
 pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 

 nadprůměrná mzda výhodné zaměstnanecké benefity,

 zkušenost dynamického prostředí globální společnosti,

 možnost profesního růstu.

Máte-li zájem pracovat v naší společnosti a máte požadované předpoklady, zašlete nám životopis na adresu 
jaromer.nabor@kcc.com. Rádi vám nabídneme příležitost stabilního a perspektivního zaměstnání.
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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? Na-
bízíme Vám příležitost nalézt 
životního partnera. Seznamo-
vací agentura IRENA, Náchod. 
TEL.:736 768 114

* Pronajmu byt 3+1 v Hronově. Tel. 
736 537 033
* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Ná-
chodě, platím v  hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630
*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 po-
platky za vodu, topení, TV, internet. 
Mimo el. energie. Byt je plně vybave-
ný. Tel. 604 643 843
*Pronajmu byt 4+1 v Novém Městě 
n.M. – Malecí, po rekonstrukci,1.po-
schodí, balkon. TEL.: 731 181 688
*Prodáme zděný byt 1+1 v OV, 47,5 
m2 v centru Náchoda. Byt je v příze-
mí ve velmi dobrém stavu, protihlu-
ková okna, zateplení. Vhodné pro 
seniory (na rovině, do 150m markety, 
jídelna, 300m zdr. středisko). Cena 
1.050.000 Kč. Tel.: 602 575 252
*Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 3+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 71 m². 
Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena:  
895 000,- Kč
*Prodám udržovaný byt 3+1 
v družstevním vlastnictví v Nácho-
dě na  sídlišti u  nemocnice. Nová 
okna, zateplení. Sklep, lodžie, par-
kování u domu. Výměra bytu 76 m². 
Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena:  
1 190 000,- Kč
*Pronajmu zděný byt 3+kk v  Ná-
chodě. Výborný stav v  opraveném, 
zatepleném domě. Plastová okna, 
kuchyňská linka s myčkou, krytá lod-
žie, sklepní kóje. Výměra bytu 97 m². 
Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena:  
11 000,- Kč/měs.+služby
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v  Ná-
chodě na  Plhově v ul. Havlíčkova 
nebo v ul.Příkopy č.p.1547-1549. Pla-
tím hotově. Tel.:602 239 356
*Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 
po  celk. rekonstrukci, ve  zděném 
domě v  centru Nového Města n.M. 
v blízkosti autobus. nádraží. 1.pa-
tro, velká lodžie, připoj. k interne-
tu, vlast. plyn. vytápění, vel.38 m2. 
Nájem 4000,-+ služby, vratná kau-
ce 12000,-. Volný od 1. 7. 2017. Tel. 
777 136 918
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na tel. 
774 777 073
* Koupíme byt v osobním vlastnic-
tví v  okrese Náchod výhradně ve 
správě SBD Náchod. Uveďte cenu, 
velikost bytu a jeho vybavení, adresu 
a  podlaží. Platba v  hotovosti. Kon-
takt: gorceous@seznam.cz
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v  Náchodě a  okolí, nabídky 
prosím na tel. 775 777 073

*Prodám zahradu se zděnou chatou 
v kolonii Broumov-Otovice. Info Tel. 
736 603 169
 * Pronajmeme starší domek v Hor-
ní Radechové o  vel. 1+1, k  domku 
náleží zahrádka, půda a  sklep, max. 
2 osoby, nejlépe starší. Bez větších 
plemen psů. Cena 5000,-Kč nájem + 
1000,-Kč energie. TEL.: 773 914 858, 
702 701 315

*Prodám okrasnou a  i  užitkovou 
zahradu v centru Kramolny vybave-
nou zahradním domkem, pergolou 
s krbem, přístřeškem pro auto, jezír-
kem a  skleníkem. V  objektu elektři-
na, na hranici plyn, voda, odpad. Dle 
ÚP je to zároveň stavební parcela cca 
590 m2. Cena 737,-Kč/ m2 + výše uve-
dená vybavenost. TEL.: 725 036 018
*Prodám RD 3 + 1 se zahradou 
v Polici n. Met. Dům je v klidné části 
města, ihned volný. Tel.: 607 279 327

*Prodej RD 3+kk+veranda 130 m2 
ve Velkém Poříčí, částečně podskle-
pený, po  celkové rekonstrukci v  r. 
2010. Dům je zateplený, topení plyn 
a  krbová kamna. Dům je situován 
v klidné ulici u lesa a přesto v dosa-
hu kompletní občanské vybavenosti 
do  400m. Krásná zahrada 860 m2 
a  oddělený ovocný sad 480 m2. Per-
gola s  dřevěnou chatkou. Před do-
mem parkoviště pro 3 auta. RK nevo-
lat! info: 774 000 524
*Prodám zahradu vedenou jako 
stavební pozemek 1000m2 oblast 
CHKO! Slunné, klidné, místo, 20km 
od  Náchoda, kousek do  Stárkova 
a Hronova. Krásné okrasné stromky 
tuje kolem pozemku plus zahradní 
domek. Pozemek se nachází v  Hor-
ním Dřevíči. Při rychlém jednání sle-
va.Tel.606 139 730
* Prodám pozemek v  Náchodě 
o rozloze 974 m2. Nachází se v loka-
litě V Zátiší a je vhodný k zastavění. 
Cena dohodou. jen vážnému zájemci. 
Info na  tel. 724 062 248 po 14. hod. 
RK nevolat
* Sháním chatu, chalupu, domek 
v okolí Náchoda do 20 km na všechny 
směry, nabídněte 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

*Prodám nemovitost vhodnou pro 
podnikání a  zároveň i  pro bydle-
ní. Nemovitost se nachází v  klidné, 
okrajové části Hronova, je oprave-
ná a udržovaná. K nemovitosti patří 
i  pozemky, které sloužily jako skla-
dovací prostory. Další informace 
a  sjednání možné prohlídky na  tel. 
608 201 771
* Prodám hospodu ve  Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5 
mil. Kč. TEL.: 606  951  546 RK NE-
VOLAT
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na Kamenici ve 2. patře s výtahem, 
WC a  kuchyňkou k  dispozici. Ve-
likost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777  152  750 v  pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit 
jako cvičení, fi tcentrum a  jiné služ-
by. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do zařízení a vy-
bavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

*Prodám palivové dřevo 550 Kč/
m3. Tel. 702 611 187

* Prodám vepřové půlky 50,-Kč/kg,, 
volat po 20.hodině 773 914 858
* Prodám sedací soupravu, me-
ruňková s  ratanem 3 + 2 + 1 křes-
lo. Levně, spěchá, stěhování. Tel. 
602 953 975

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

*Zlaté dukáty ČSR velmi dobře za-
platím.T: 602 237 489
*Koupím mosazné kování na  okna 
a  kliky na  dveře. Nabídněte. Mob: 
739 711 628
* Koupím jakékoliv staré fotoapa-
ráty a příslušenství - objektivy, staré 
fotografi e, reklamní fotografi cké ma-
teriály. Hodinky PRIM a  náhradní 
díly na hodinky PRIM. Platba v ho-
tovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uni-
formy, vyznamenání i  z  období so-
cialismu v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou po-
zůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a  bankovky, pohlednice a  známky. 
TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i celou 
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Hledám paní na  hlídání 7 letého 
chlapce v  Náchodě, 4 dny v týdnu. 
TEL.: 734 723 250
*Nabízím úklid domácnosti, žehlení 
prádla, mytí oken. Tel.731 170 200
*Nabízím doučování matematiky 
- reparáty, opravné maturitní zkouš-
ky, příprava na  VŠ... Vysokov. Tel.: 
774 223 293

* Provádím zednické a  další ře-
meslnické práce. Tel. 702 611 187

* KOUPÍM MOTOCYKLY-jaké-
koliv-starší,nepotřebné,neúplné-
,překážející,díly,traktůrky i  jinou 
techniku, rychlé slušné jednání.  
tel.723837437

*Prodám Ford Focus hatch-
back tm.modrý 1.6 TDCi r.v. 
2010 ujeto 106.000 km (doloži-
telné) cena 139.000 Kč kontakt 
stepan.jaro@seznam.cz

*Koupím malotraktor 4x4 i  ne-
pojízdný. Nabídněte. Mob: 
739 711 628

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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

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

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

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

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

Půjčit si u nás je hračka…
Vždyť hodí se každá kačka!

O PŮJČKU NEMUSÍTE 
ŽÁDAT JEN V BANCE
VOLEJTE tel. 722 173 037

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

AUTO - MOTO

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.

 
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

Náchod-ul. Svobody-Pěkný RD 5+1 (116 m2) po celk. rekonstr., krásný výhled na zámek, PENB:E ... 3.190.000,-Kč
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 vybavený RD, 3 obytná podlaží+podkroví, suterén k 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.
N.Město n/Met.-ul. Dobrušská-Třípodlažní RD (1+1,3+1,2+1) s garáží a poz. 782 m2, PENB:G ....2.790.000,-Kč
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
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
Bohdašín u Dobrušky-RD 3+1 po část. rekonstrukci s terasou a garáží, pozemek 749 m2 ............1.400.000,-Kč

Byttherm spol. s r.o., Purkyňova 518, 547 01 Náchod
HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKA NA POZICI 

TECHNIKA ZAJIŠŤUJÍCÍHO MONTÁŽE A SERVIS 
MĚŘÍCÍ TECHNIKY V OBLASTI MĚŘENÍ TEPLA A VODY

Jedná se o práci dohodu (osoba OSVČ – živnostenský list).

Kontaktní osoba Ing. Vodička tel: 724 882 638 
nebo mail: nachod@byttherm.cz

Požadujeme:
- Praxi v instalatérském oboru 
   (voda a topení)
- Práci s PC
- Komunikační schopnosti
- Vlastní automobil
- Trvalé bydliště nejlépe Náchod a okolí

Nabízíme:
- Dlouhodobou spolupráci
- Úkolovou mzdu
- Práci dle dohody



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

...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

RYBÁŘSKÉ CENTRUM   
KATEŘINA ŠOLCOVÁ
NÁCHOD, ul. PRAŽSKÁ 835
/u kruháče SLAVIE/

NOVĚ OTEVŘENO
NOVĚ OTEVŘENO

v ČERVENÉM KOSTELCI
v ČERVENÉM KOSTELCI

ul. NÁCHODSKÁ 796
ul. NÁCHODSKÁ 796

 AKCE: ŠROT 6KG - 225 KČ

 AKCE: ŠROT 6KG - 225 KČ

PARKOVIŠTĚ U PRODEJNY!

PARKOVIŠTĚ U PRODEJNY!

Pozvánka na „ZUŠ OPEN“
   V rámci celostátního happeningu 
základních uměleckých škol ve  ve-
řejném prostoru ZUŠ OPEN se 
na  náchodském centrálním Masa-
rykově náměstí představí i Základní 
umělecká škola v Náchodě. Akce se 

uskuteční 30. května od  11 do  17 
hodin. Vystoupí například fl étnový 
soubor, Musica Harmonica, pěvec-
ký soubor Canto a další. V průběhu 
se uskuteční  i workshop výtvarné-
ho oddělení.

DEN ZEMĚ  V ZŠ NÁCHOD  - PAVLIŠOVSKÁ
 Tak jako každý člověk by měl 
v  běžném životě přemýšlet o  še-
trnosti k  životnímu prostředí, tak 
i  my si každý rok nejen na  Den 
Země připomínáme, jak o naši ma-
tičku Zemi pečovat.
 Ve  třídách si mnohé povídáme 
o  ekologii, znečištěném ovzduší, 
třídění odpadů apod.
 Letos jsme také opět obešli okolí 
školy, abychom posbírali poházené 

odpadky a  ve  školní družině jsme 
si zahráli stopovanou s úkoly k  té-
matu.
 Věříme, že nyní už jsou děti zase 
o  něco chytřejší a  budou lépe znát 
barevné pytle, co se děje s odpadem 
při recyklaci, kde najdeme ozono-
vou díru či proč jsou pro nás důle-
žité rostliny. 
 A vy to víte ?! 
 ZŠ Náchod – Pavlišovská ul.

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

BOHEMIA - Trafo s.r.o. 
Havlíčkova 2200, 549 01 Nové Město nad Metují

PŘIJME
NAVÍJEČE SILNÝCH DRÁTŮ

V případě zájmu 
zasílejte strukturovaný 

životopis na email:
 kozlova@

bohemia-trafo.cz

Požadujeme
• manuální zručnost
• vyučení - strojní nebo elektro - výhodou
• praxe s autogenem - výhodou
• orientace v technické dokumentaci
• spolehlivost, odpovědnost
• Nástup dle dohody. Mzda 18.000 - 25.000 Kč

PŘIJMEME ŘIDIČE
IHNED

Jednosměnný provoz po-pá

Rozvoz potravinářských 
výrobků do 3,5t

Bramborárna Olešnice

Podrobnosti na tel. 604 120 920, 
pí. Holečková

Hospoda na Bakově
Hospoda s příjemným personálem a vynikající kuchyní.

Čepujeme Radegast 10°, 12° pivo se 40ti letou tradicí.
Pořádáme: svatební hostiny, fi remní večírky, školní srazy, 

smuteční hostiny, hudební večery, posvícení, Silvestr.
Kontakt:   Jan Řehák, mob.: +420 732 954 419 

Bakov 2, Studnice 549 48, Facebook: Hospoda na Bakově 

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.

Obsluha galvanických linek
do nepřetržitého provozu

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2017 r.

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

BRIGÁDA 
– PŘIVÝDĚLEK

Hledáme spolehlivého 
distributora novin a letáků 

do schránek v oblastech: 
Náchod – Plhov, Nové Město, 

Hronov.
Více informací na 603 990 636

Hostinec Na Králíku, Zblov 19
Vás srdečně zve na 

ŘÍZKOVÉ HODY
od soboty 20.5. do neděle 21.5.

STAROČESKÉ 
HODY

od soboty  10.6. do neděle 11.6.

SVATOJÁNSKÉ 
HODOVÁNÍ

od soboty 24.6. do neděle 25.6.

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

Přírodní divadlo De Spiel
 Ve  Velkém Poříčí vzniká kultu-
ra v  netradičním pojetí: Antonín 
Šimek, který za  celou věcí stojí, se 
rozhodl na  svahu nedaleko želez-
niční zastávky „vybudovat“ přírod-
ní divadlo. Tento rok se zde usku-
teční čtyři koncerty. Dramaturgie je 
ve stylu world music – hudba z celé-
ho světa. První z nich je naplánova-
ný na sobotu 3. června a hrát bude 
Jiří Šámal, zkušený hráč na  hang 

drum, melodický perkusní hudeb-
ní nástroj pocházející ze Švýcarska. 
Další kapely Pestrý Pes trio a  Der 
Šenster Gob přivezou balkánské, 
židovské a  romské písně. V sobotu 
19. srpna sem zavítá Jitka Šuranská, 
držitelka dvou Andělů v  kategorii 
world music, která originálně inter-
pretuje jihomoravský folklór. Více 
informací lze získat na facebookové 
stránce De Spiel.

Skauti zachránili kus pralesa
 Duben se mezi skauty po  celé 
republice nesl ve znamení dobrých 
skutků. Skauti z  České Skalice vy-
hlásili mezi svými členy sběr sta-
rého papíru. Celkem se podařilo 
nasbírat 800 kg papíru. „Z  utrže-
ných peněz ve výši 800 Kč jsme skr-
ze charitativní organizaci koupili 
1000 m2 ohroženého pralesa v jižní 
Americe. Nákupem pozemků tak 
nemají těžaři právo je plenit,“ uve-
dl skaut Radek Resl. Sběrem papíru 
tak skauti pomohli přírodě hned 
dvakrát. Odpadní papír je cenná 

surovina, která se jednoduše re-
cykluje. Recyklací šetříme přírodu, 
není nutno vyrábět tolik papíru no-
vého, což je energeticky výhodnější 
a  také není nutné kácet kvůli jeho 
výrobě další stromy. 
   „Důležité na akci bylo i  to, že si 
mladší kluci sami rozhodli, jaký 
dobrý skutek vykonají a na co pení-
ze věnují. Zároveň jsme se dozvědě-
li něco o recyklaci papíru i o huma-
nitárních organizacích,“ komentuje 
mentor skautské skupiny z  České 
Skalice Jan Karvai.  (red)
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DÍVKA ECHA

ANETA Foto Marek Dvorský 
mdv47@seznam.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

Charta 77
 V  Městské knihovně v  Novém 
Městě nad Metují se 18. května 
(od  18 hodin) uskuteční setkání 
věnované Chartě 77 - důležitému 
dokumentu – manifestu, který byl 
jedním z  iniciačních prvků, které 
nakonec vyústily v  události v  lis-
topadu 1989. Nebude to však se-
tkání s  dokumentem, ale  s  lidmi, 
kteří „nestáli stranou“: Zdeňkem 
Bártou, Josefem Kordíkem, Mi-
loslavem Vašinou a  Markem Bár-
tou. Akci pořádá Česká křesťanská 
společnost – místní skupina Nové 
Město nad Metují. 

Úspěšný Delfín Náchod
Plavkyně  a plavci Defl ínu Náchod dosahují dlouhodobě výborných vý-
sledků. Z  poslední doby jmenujme  jejich účast na závodech v Hradci 
Králové, Ústí nad Labem, Jihlavě a  dalších místech. Poděkování patří 
za výborné výkony nejen plavcům, ale i mnoha obětavým rodičům, kteří 
pomáhají účast na závodech organizačně zajišťovat.    
 Trenéři Luděk a David Vrzalovi, foto archiv

Mobilní rozhlas
 Police nad Metují se připojuje 
k  systému  tzv. mobilního rozhla-
su, který rozšiřuje starší systém 
SMS zpráv. Ve své podstatě se jedná 
o aplikace pro chytré telefony, díky 
kterým budou uživatelé systému 
mobilního rozhlasu informováni 
o všem důležitém – od kulturních 
zpráv po  krizové výstrahy. Systém 
mobilního rozhlasu umožnuje 
i rychlá elektronická minireferenda 
apod. Časy, kdy se z chrčivých am-
plionů ozývalo: Pozor, pozor, toto 
je hlášení místního rozhlasu, se 
pomalu, ale jistě začínají propadat  
do nostalgické minulosti.   

Vítěz celorepublikové 
kadeřnické soutěže
 Nadějní mladí kadeřníci ze 
Střední školy propagační tvorby 
a  polygrafi e ve  Velkém Poříčí se 
zúčastnili odborné soutěže Student-
Style, ve které zvítězil žák 3. ročníku 
Jan Mazáč (na fotografi i) a na cen-
ném čtvrtém místě se umístila další 
žákyně poříčské školy Vendula Lin-
hartová.  Hlavní cenou je poukáz-
ka na  čtyřdenní odborné školení 
za  účasti světoznámých kadeřníků 
v Itálii, kam odletí Honza v průběhu 
června.  Mgr. Renata Lelková, 

Střední škola propagační tvorby 
a polygrafi e Velké Poříčí

www.ssptp.cz

ležící: Nikola Hlavatá,  klečící zprava: Tomáš Mach, Matěj Lukáš, Daniela Vacková, 
stojící zprava-první řada: Filip Steiner, Matěj Balcar, David Ulich, druhá řada: Ma-
těj Šimek, Klára Machková, Jana Jakoubková, Monika Rydlová, Karolína Hrubá, 
třetí řada: Jakub Mach, Miloslav Novotný, Ing.Jiří Vondřejc, Martin Rydlo a trenér

Příprava na hlavní sezónu
Atletická tréninková skupina Jiřího 
Vondřejce z  Náchoda byla v  ter-
mínu od 23. 4.-30. 4. 2017 na sou-

středění před nadcházející hlavní 
sezónou.  Jako již tradičně jsme 
se ubytovali ve  Sporthotelu Tichá 

Orlice, který je v  těsné blízkosti 
sportovního areálu města Ústí nad 
Orlicí. Atletický stadion je ve vzdá-
lenosti 200m od Sporthotelu, takže 
ideální podmínky pro nás. Každo-
denní tréninkové jednotky probí-
haly ve dvoufázových etapách = do-
polední tréninková jednotka byla 
především zaměřena na atletickém 
stadionu na běžecké tratě, techniku 
skoků a hodů. Odpolední tréninky 
byly buď na  umělé trávě, pilinové 
dráze dlouhé 650m, nebo v  posi-
lovně. Součástí hotelu je posilovna 
vybavena moderními posilovacími 
stroji s  běžeckým pásem, po  kte-
rém jsme v  rámci tréninku využí-
vali regeneraci k uvolnění svalstva 
- vířivá vana, infrasauna, šlapačky 
na  studenou a  horkou vodu. Celé 
soustředění proběhlo podle plá-
nu a já jsem spokojen s narůstající 
formou jednotlivých svěřenců před 
závody všech věkových kategorií /
od přípravek až po extraligu /. 
 J.Vondřejc, trenér

Turnaj v sálové kopané v České Skalici
To nám to ale dalo, než jsme se do-
mluvili, kdo bude naší ZŠ a  MŠ J. 
Zemana v  Náchodě reprezentovat. 
Výsledek, který jsme přivezli, mluví 
jasně. Jsme dobří fotbalisté, prohráli 
jsme pouze jeden zápas. Porazili nás 

kluci z Josefova. Máme tedy krásné 
3. místo. 
 Kdo na  nás čekal? Broumov,  
Dobruška, Česká Skalice, Teplice, 
Josefov, Úpice a další.
 Mgr. Ivana Kolářová

Jožka Černý jede 
do Broumova!
 Náš titulek možná zní jako vý-
straha, ale jedná se o  pozvánku 
na  koncert jednoho z  nejznáměj-
ších moravských zpěváků lidových 
písní. Jeho koncert se uskuteční 
v  KD Střelnice v  Broumově 20. 
května. Předzpěvačkou bude Eva 
Ducháčová s doprovodem. 

Poklady muzejních 
depozitářů
je název výstavy, kterou můžete 
„volným krokem“ navštívit v Měst-
ském muzeu Nové Město nad Me-
tují. A proč „volným krokem“? Pro-
tože spěchat opravdu nemusíte... 
Výstava potrvá až do 30. září t.r. 

FILÍPEK - asi 12 let starý pejsek, 
kterému zemřela panička, tak se 
ocitl ze dne na  den v  útulku. Byl 
zvyklý žít v  bytě. Je moc hodný 
a milý. Zasloužil by si najít domov, 
kde by mohl prožívat svůj psí dů-
chod.

RAMBÍK a DENNY - tyto dva pejsky za-
nechal majitel na zahradě napospas osudu. 
Hodná paní je chodila krmit, ale nebylo 
zbytí, a tak putovali do útulku.
Je jim asi 8 roků. Jsou hodní, milý a  je-
den bez druhého se nehnou. U  někoho 
na zahrádce, kde by si pobíhali, by se jim 
líbilo.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV

ROBÍK - asi 7- letý  kř. jezevčíka, je 
malý, nezabere mnoho místa, má rád 
procházky, může bydlet i v bytě, nebyl 
by vhodný k úplně malým  dětem.

OLIN - je asi 10 -letý kříženec, také 
malý a naopak vhodný i k malým dě-
tem, bydlel v bytě, je čistotný a přátel-
ský. Oba jedou také v sobotu na zámek.

Tel.: 608 524 973, www.psidomovlukavice.cz

Zveme všechny příznivce chlupáčů na již tradiční  
UMÍSŤOVACÍ  VÝSTAVU PSŮ v sobotu 13. 5. 2017 

od 13 hodin na zámek Častolovice. 
V pěkném prostředí si užijete krásné odpoledne a může-
te jet domů i s chlupatým kamarádem.  Těšíme se na Vás!
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