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červen 1937, vzniká strážní rota na obranu 

pevností na Náchodsku

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!

VŠE PRO VÁŠ MOTOCYKL

Na Hamrech 872, Náchod

Je jedno, jestli doma máte skútra,

+420 491 520 093

  Hledá nové spolupracovníky 

  PRACOVNÍK DO VÝROBY - OBSLUHA LISU
 - samostatnost
 - manuální zručnost
 - spolehlivost
 - třísměnný provoz

  PRACOVNÍK DO VÝROBY - MANIPULANT
 - samostatnost
 - manuální zručnost
 - spolehlivost
 - jednosměnný provoz

 - práci v moderní a stabilní firmě
 - práci na dobu určitou, po zapracování HPP
 - odpovídající mzdové ohodnocení
 - zaměstnanecké výhody

  Nabízíme :

aa nasávané kartonáže

vvýroba
ppěnového

ppolystyrenu

  na pozice :

ttel.: 491 413 715 
KKontakt : NOVOPOL a.s., Velký Třebešov 20,

PŘIJMEME
PRODAVAČKU
pro prodejnu 

v Náchodě
tel.: 777 606 802

monika@i-kram.com

Vítězný tým je ze Studnice
 V  sobotu 3. června proběhlo 
na  Plechárně v  Praze na  Černém 
Mostě Celostátní fi nále dětské ku-
chařské soutěže „Coolinaření se 
Zdravou 5“. Ve  čtyřech věkových 
kategoriích soutěžilo 20 týmů z  9 

českých krajů. V kategorii 1. stupeň 
základních škol zvítězil tým Školní 
družina ze školní družiny v ZŠ Stud-
nice na Náchodsku. Vítězné týmy se 
za odměnu zúčastní zážitkového po-
bytu v Ekocentru Orlov u Příbrami.

Hledá se pejsek!
 V sobotu 3. 6. 2017 okolo 16. 
hod. se na  Zábrodí u  Červené-
ho Kostelce (odbočka k rybníku 
Špinka) ztratil pejsek. Jedná se 
o  krátkosrstou čivavu pískové 
barvy, stáří 4 roky. Slyší na jmé-
no „SLIPY“, má obojek Foresto 
(šedý, gumový proti blechám) 
a  kožený hnědý obojek na  vo-
dítko. Pro nálezce fi nanční 
odměna jistá! Děkujeme! Tel. 
776 213 651

Střední škola hotelnictví a společného stravování,
TEPLICE NAD METUJÍ

NABÍZÍ VOLNÁ 
PRACOVNÍ MÍSTA

• Učitel odborných předmětů pro SŠ 
– technologie, potraviny a výživa

• Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ   
NĚMECKÝ JAZYK + IKT, matematika nebo tělocvik

• Učitel odborného výcviku pro SŠ – pro obor Kuchař

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WEBU ŠKOLY
www.zajimavaskola.cz
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům s oplocenou zahra-
dou v Červené Vodě. Nová kuchy-
ně, dveře, schody, okna, rekonstrukce 
koupelny, nové omítky elektřina, od-
pady. Za domem zahrada, kryté pose-
zení s grilem. Výměra celkem 809 m2.  

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
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči .............................. 3 490 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ......................... 890 000,- Kč
Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén ................. 5 900 000,- Kč

Cena: 2 380 000,- Kč

Hubneme zdravě 
aneb potraviny, které zrychlí 
váš metabolismus
Dnes se ke slovu dostanou

Jablka
 Jablka mají vysoký obsah vlákniny a antioxidantů. Vědecké studie uká-
zaly, že denní konzumace jablek může pomoci zvýšit ztrátu hmotnosti. 
Doporučuje se konzumovat dvě až tři jablka denně mezi jídly.  Večer už si 
je nedávejte, obsahují totiž cukr.
 Jedním z hlavních důvodů, proč jablka mohou pomoci při hubnutí je, 
že jsou bohatá na  vlákninu. Vysoký obsah vlákniny je prospěšný, pro-
tože vláknina pomáhá potlačit příjem potravy. Vlákno zvyšuje pocit sy-
tosti, což znamená, že vás udrží déle najezené. Jablka mají vysoký obsah 
vlákniny a nízký obsah kalorií. 
 A  důležité také je jablko nikdy neloupat. Hned pod slupkou je totiž 
mnoho cenných vitamínů a minerálů. Kromě toho, že přijdete o tyto živi-
ny, vyhodíte i podstatné množství vlákniny, která se ve slupce nachází. Ta 
je důležitá nejen při trávení jak bylo řečeno, ale také působí preventivně 
proti rakovině tlustého střeva, bojuje proti ekzémům a snižuje riziko sr-
dečních chorob.
Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného stravování,

Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

„Po stopách bojů z války roku 1866“
 Již po  dvaačtyřicáté vás zve TJ 
Sokol Starkoč na  dálkový pochod 
„Po  stopách bojů z  války roku 
1866“.  V sobotu 24.června 2017 se 
bude průběžně vyrážet mezi šestou 
a  půl jedenáctou hodinou na  pěší 
a  cyklo trasy z  vlakového nádra-
ží ve  Starkoči.  Pro turisty budou 
připraveny čtyři pěší trasy na  10, 
15, 25 a  50 km a  čtyři cyklotrasy 
pro horská a  silniční kola na  33 
a 66km. Trasy povedou atraktivní-
mi místy našeho okresu přes Peklo, 
Ratibořice, Václavice, Červený Kos-
telec, Náchod, Nové Město n/Met. 

či Českou Skalici a v okolí přehra-
dy Rozkoš. V cíli pochodu na kou-
pališti ve  Starkoči obdrží každý 
účastník krásný diplom a opečenou 
klobásu. Dále budou vyhodnoceni  
nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější 
účastníci pochodu a  nejpočetněj-
ší kolektiv. Na  Startu a  v  cíli bude 
možnost zakoupení turistické vizit-
ky pochodu. 
 Využijte 24.června velmi výhod-
ného vlakového spojení do  Star-
koče a zpět za výhodné skupinové 
slevy.   Za TJ Sokol Starkoč,  

Jaroslav Rufer

Hudebně divadelní festival „Asie“
 Každý rok prožívá nejen naše 
škola krásné dobrodružství. Po-
řádáme totiž hudebně divadelní 
festival žáků speciálních škol ce-
lého královéhradeckého regionu. 
V  minulých letech jsme se již po-
dívali do „Afriky“, „Ameriky“ a le-
tos jsme zavítali do  „Asie“. Vše se 
odehrálo v  krásných prostorách 
náchodského divadla Dr.  J. Čížka. 
Letošní VIII. ročník festivalu byl 
již podruhé součástí Náchodské 
PRIMA sezóny.  Pozvání na festival 
přijali vzácní a  milí hosté, v  prvé 
řadě paní poslankyně Mgr.  Soňa 
Marková, dále paní místostarost-
ka Náchoda  Ing. Pavla Maršíková 
a  pan místostarosta Náchoda Mi-
roslav Brát. 

Již po osmé nás v divadle Dr. J. Čížka 
přivítal a povzbudil prezident festi-
valu Ing.  Ivo Feistauer, který je zá-
roveň ředitelem pořádající školy ZŠ 
a MŠ J. Zemana v Náchodě.
 Hudebně divadelní festival, jehož 
cílem je odbourávání různých ko-
munikačních bariér, byl i letos hlav-
ně o přátelství, vzájemném poznání, 
společném prožívání radosti z hud-
by, pohybu a tance.  Cenu prezidenta 
festivalu získal letos Dětský domov, 
Základní škola speciální a Praktická 
škola Jaroměř.  Velké poděkování 
patří všem, kteří se podíleli na pří-
pravě celé akce a sponzorům! 

Mgr. Simona Jenčíková 
a kolektiv ZŠ a MŠ J. Zemana 

(redakčně kráceno), foto archiv

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

 www.beraneknachod.cz

Čtvrtek 15. 6.  v 19.00 hodin
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Divadelní soubor NA TAHU 
Červený Kostelec

Jiří Hubač: 
STARÁ DOBRÁ KAPELA
Divadelní hra Jiřího Hubače 

o stáří, lásce, snech a síle přátelství
Režie: Jan Brož  

Vstupné: 120,-, 100,-, 80,-

Úterý 20. 6. v 19.00 hodin
V rámci „Náchodský swing uvádí“ 

uvádí Klicperovo divadlo 
Hradec Králové
David Drábek: 

JEDLÍCI ČOKOLÁDY
Režie: David Drábek

Láska nebeská při zastávce v Če-
chách. Příběh tří sester, co se stavějí 
na vlastní nohy po smrti otce, který 

se v šedesáti zabil v autoškole. Hra 
získala Cenu Alfréda Radoka za Čes-

kou hru roku 2011.

Čtvrtek 22. 6. v 17.00 hodin
ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE 

1. stupně ZŠ, Náchod, 
Komenského 425   
Vstupné: Kč 50,-     

Pondělí 26. 6.  v 19.00 hodin
LACO DECZI - legenda jazzu 

Vstupné: Kč 220,- 200,- 180,-

Středa 28. 6. v 17.00 hodin
AKADEMIE ZŠ Náchod - Plhov
Součástí akce je vystoupení dětí 

1. a 2. stupně školy, předání osvěd-
čení o vykonání závěrečné práce 

žákům 9. ročníku.  
Čtvrtek 29. 6. v 17.00 hodin 
ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE 

2. stupně ZŠ, Náchod, 
Komenského 425   

Vstupné: Kč 50

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.

 Božena Baumannová byla zná-
má jaroměřská amatérská herečka, 
od r. 1959 členka divadelního sou-
boru Vrchlický v  Jaroměři, aktivní 
členka pěveckého sboru Jaromír 
od  r. 1957 a  chrámového sboru 
u  sv. Mikuláše, moderátorka a  re-
citátorka.  Absolvovala Obchodní 
akademii v  Hradci Králové v  roce 
1944 a pak pracovala  jako úředni-
ce. Od r. 1959 do roku 1990 vytvo-
řila více jak 45 pozoruhodných  rolí 
na prknech DS Vrchlický v Jaromě-
ři i jinde. První její role byla posta-
va Augusty ve hře Roberta Th oma-
se Osm žen. Kritika oceňovala také 

její kultivovanost a  noblesnost, 
s níž vystupovala jako moderátorka 
při koncertech a  jiných kulturních 
pořadech. Historik jaroměřského 
divadla Zdeněk Hovorka o ní píše. 
Byla to přemýšlivá herečka aristo-
kratického zjevu a chováním hod-
ně starosvětského člověka... B. Bau-
mannová právem patří do dvorany 
slávy jaroměřských herců. V  roce  
2016 ji město Jaroměř udělilo Cenu 
za celoživotní přínos v oblasti kul-
tury. 

PhDr. Jiří UHLÍŘ 
(redakčně kráceno) Kresba: 

akad. malíř Jiří Škopek, 2009.

Vzpomínka na  Boženu BAUMANNOVOU
(*18. listopadu 1924 - † 22. května  2017)  ve věku 92 let

BAMBIFEST 2017
 V  areálu SVČ Déčko Náchod 
proběhl  již tradiční BAMBIFEST – 
přehlídka volnočasových aktivit pro 
děti a mládež. Děti si mohly vyzkou-
šet lanové aktivity, freerun, parkour, 
karate, zumbu  či žonglování. Moh-
ly se na  chvíli proměnit i  na  ast-
ronomy a  chemiky, prověřit svoje 
schopnosti při poskytování první 
pomoci. Akci podpořila Kulturní 
a sportovní nadace města Náchoda 
i  město Náchod, které při zahájení 
letošního ročníku BAMBIFESTU 

zastupoval místostarosta Miroslav 
Brát. BAMBIFEST je pokračováním 
úspěšné akce BAMBIRIÁDA. Jedná 
se o celorepublikovou akci zaměře-
nou na prezentaci dětských sdruže-
ní, středisek volného času a dalších 
subjektů, které organizují volný 
čas dětí a  mládeže. Koordinátorem 
BAMBIFESTu pro celou ČR je Rada 
dětí a  mládeže Moravskoslezského 
kraje, z. s. “BAMBIFEST v  Nácho-
dě je po  organizační stránce nároč-
nou akcí. Je tedy na místě poděkovat 

všem, kteří se na její přípravě i prů-
běhu podílejí, ať už v roli profesioná-
lů nebo dobrovolníků. Věřím, že se 
tradici této přehlídky volnočasových 
aktivit pro děti a mládež v Náchodě 
podaří udržet . Organizátoři mohou 
počítat, v  rámci našich možností,  
s  podporou města Náchoda i  v  bu-
doucnu“, řekl místostarosta Miroslav 
Brát, který na  důkaz symbolického 
spojení BAMBIFESTU s Náchodem 
vystoupil, spolu se ředitelkou SVČ 
Déčko Náchod Ing.  Ludmilou Po-
hankovou, na  pódium ve  festivalo-
vém tričku. Foto Josef PEPA Voltr

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775
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Dva dny požárního sportu v Náchodě-Plhově
Školní hřiště v Náchodě – Plhově se 
stalo dějištěm okresního kola hry 
Plamen a okresního přeboru v běhu 
na  60 m. Tohoto sportovního klání 
se zúčastnilo hned několik skupin 
mladých hasičů z celého náchodské-
ho okresu. Běloveští hasiči statečně 
bojovali, ale nepřálo jim pověstné 
štěstíčko a  vinou několika chyb se 
tak mladší hasiči umístili až na  7. 
místě, zatímco starším se dařilo lépe 
a obsadili 5. místo. V běhu na 60 m 
naopak běloveští hasiči dominovali. 

V kategorii mladších dívek obsadila 
druhé místo Natálie Boučková a tře-
tí místo její kolegyně Anna Skálo-
vá. Mezi staršími chlapci exceloval 
David Hoff man, který časem 12,51 
sekund obsadil s velkým náskokem 
před ostatními běžci první místo.  
O den později se na plhovském hři-
šti konal i  15. ročník Běloveského 
kila, který se stal součástí prestižní-
ho závodu Východočeských stovek. 

Richard Švanda, kronikář SDH 
Běloves (redakčně kráceno)

Stávající roční období je časem, kdy se činorodě opravují nejen silni-
ce, ale i komunikace pro pěší. Náš  snímek zachycuje práce na opravách 
chodníků v České Skalici. Pořád totiž platí:  Až se zima zeptá, co jste 
dělali v létě…   foto echo

Ruské 
malířství 
  Do  12. listopadu t.r. je v Gale-
rii výtvarného umění v Náchodě 
(zámecké jízdárně) otevřena vý-
stava Ruské malířství 19. a  po-
čátku 20. století. Při její přípravě 
spojily síly Galerie výtvarného 
umění v  Náchodě, Národní ga-
lerie v Praze, Galerie moderního 
umění v  Hradci Králové, Mo-
ravská galerie v Brně a Magistrát 
města Pardubice. Výstavu může-
te navštívit denně mimo pondělí 
v časech od 9 do 17 hodin. 

MG ITALY CZECH DIVISION s.r.o. 
– výrobce HDPE/LDPE fólií a pytlů hledá 
do své provozovny v průmyslové zóně 
Červený Kostelec-Stolín uchazeče na tyto pozice:

PRACOVNÍK VE VÝROBĚ
- obsluha strojů na vyfukování fólie (příprava stroje, plnění stroje 

materiálem, seřizování parametrů, kontrola vyráběné fólie, 
evidence, odebírání a balení hotového produktu)

MECHANIK/ÚDRŽBÁŘ
- údržba strojů, sváření el. obloukem a CO2, práce na soustruhu, 
příprava strojů k výrobě, zámečnické práce, demontáž a montáž 

převodových ústrojí a motorů

SEŘIZOVAČ
- příprava strojů k výrobě. Drobné opravy, udržovaní strojů 

v dobrém technickém stavu.

životopisy můžete zasílat na prace@mgitaly.cz

Soutěž mladých zdravotníků
 Tradičně před koncem školního 
roku pořádala naše  Základní ško-
la a Mateřská škola Josefa Zemana 
v Náchodě ve spolupráci s Oblast-
ním spolkem Českého červeného 
kříže a  za  fi nanční podpory Krá-
lovéhradeckého kraje Soutěž mla-
dých zdravotníků. Sponzorem sou-
těže je již po několik let Řeznictví 
Mareš.
 Letos se na naší škole a mateřské 
škole sešlo 6 soutěžních hlídek ze tří 
škol.
 Žáci změřili své síly v  pozná-
vání léčivých bylin, v  testu zdra-
votnických znalostí a  znalostí 
o  historii Červeného kříže. Ošet-
řovali popáleniny a krvácení, zne-
hybňovali zlomenou končetinu 
a  resuscitovali člověka v  bezvě-
domí. Museli zvládnout i  otázky 

z  dopravní výchovy a  ze správné 
životosprávy.
 Obsadili jsme krásné druhé 
místo a  postoupili jsme do  krajské 

soutěže, kde jsme v konkurenci se-
dmnácti soutěžních hlídek skončili 
na šestém místě. 

Mgr. Zdeňka Říhová - učitelka

Po stopách 
podnikání
   Ve  výstavní síni Muzea Brou-
movska je pro vás připravena vý-
stava s  názvem Po  stopách prv-
ních průmyslníků a  živnostníků 
na  Broumovsku. Výstava bude 
otevřena až do  16. července t.r. 
Její exponáty pocházejí většinou 
ze soukromé sbírky pana Petra 
Bergmanna. 

Jednosměrně 
přes Skalici
V termínu od 19. 6. do 23. 6. plánu-
jí ŘSD Hradec Králové a SÚS KHK 
opravu vozovky na  trase obchvatu 
České Skalice. V  tomto termínu 
bude tamní doprava realizována 
jednosměrně, tj. na  trase Jaroměř 
- Náchod povede po  obchvatu, 
na trase Náchod – Jaroměř povede 
po  silnici III. třídy a  intravilánem 
České Skalice.  

Rybník Špinka – „Z hřbetu Metujských tygrů“
Výtahy Náchod – Metujští tygři, 
oddíl dálkového a  zimního plavá-
ní organizoval na  rybníce Špinka 
u  Červeného Kostelce soutěž Čes-
kého poháru v  dálkovém plavání. 
Jednalo se o  již  5. ročník plavec-
kého maratonu „Na  Špince přes 
Špinku“.  Na hladině rybníka v ko-
ridorech vytyčených obřími bójemi 
se plavalo na tratích 15 km, 10 km, 
5 km a  3 km. Pro veřejnost byla  
otevřena trať v  délce 1 kilometru. 
Akce proběhla za  podpory  měs-
ta  Náchoda. Plavalo se za  letního 
počasí a za velmi příjemné teploty 
vody. Celkem  vody rybníka Špin-
ka brázdilo více než sedm desítek 

závodníků. S  kilometrovou tratí pro veřejnost se v  kate-
gorii muži „popral“ i  místostarosta Náchoda Miroslav 
Brát, který zde  nakonec doplaval na 4. místě. Dodejme, 
že maraton na Špince moderoval  držitel rekordů v otu-
žování a předseda spolku Výtahy Náchod – Metujští tygři, 
z.s. Petr Kocián. O bezpečnost plavců se přímo na hladině 
starali vodáci na  kanoích.“Bylo mi ctí, že jsem zde mohl 
- jako zástupce města Náchoda -předávat ceny špičkovým 
dálkovým plavcům a rád jsem absolvoval  i plaveckou trať 
otevřenou veřejnosti.  Říká se, že nejhezčí pohled na svět je 
z koňského sedla. U rybníka Špinka však diváci a návštěvní-
ci objeví svět dálkového plavání nejlépe při pohledu  z pomy-
slného z hřbetu Metujských tygrů“  říká místostarosta Brát.

 Naším snímkem železnič-
ního přejezdu u  České Skalice 
chceme  tak trochu nahlédnout 
do  historie takto vystavěných 
křížení silnic a železničních tra-
tí. Vždyť první nařízení, které 
stanovovalo tyto ochranné prv-
ky (zvukové, bariérové), bylo 
vydáno již v  C.K. mocnářství 
v  roce 1890! V  předválečném 
Československu se mu věnoval 
speciální zákon v  roce 1937. 
 Foto echo

Na státním zámku v Náchodě proběhla Výstava trofejí spárkaté zvěře. 
Pořádala ji Českomoravská myslivecká jednota, z.s. a Okresní myslivec-
ký spolek Náchod. Foto Josef Pepa Voltr
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Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici

KOORDINÁTOR VÝROBY
Požadavky:

 Vzdělání SŠ technického směru nebo vyučení s maturitou
 Praxe ve vedení pracovního kolektivu

 Uživatelská znalost práce s PC ( WORD, EXCEL)
 Organizační schopnosti   Spolehlivost
 Flexibilita   Řidičský průkaz skupiny B

Pracovní náplň:
 Organizace práce ve strojírenské výrobní jednotce

 Příprava a řízení zakázek
 Rozdělování a kontrola práce jednotlivých výrobních dělníků

 Optimalizace výroby   Kontrola subdodávek
 Spolupráce se subdodavateli

Co nabízíme:
 Práci v dynamicky se rozvíjející fi rmě

 Odpovídající mzdové ohodnocení   Firemní bonusy

Kontakt: Ing. Voborník, e-mail: vobornik@agrocs.cz, 
tel. 604 229 428, 491 457 100

Autobus a vlak „pod jednou střechou“

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

 Když město Náchod  realizovalo 
projekt nového autobusového termi-
nálu, splnil se Náchoďákům sen o čis-
tém, přehledném a  moderním auto-
busovém dopravním uzlu. A mně se 
nyní plní další sen, že na autobusový 
terminál navázala i  rekonstrukce 
budovy náchodského železničního 
nádraží. Každý, kdo zavítá do  těchto 
míst, vidí proměnu interiéru budovy 
i  nový kabát, který budova dostala, 
i  když je zatím stále částečně  scho-
ván za bariéru lešení.  Budova želez-
ničního nádraží poskytuje komfort 
i pro cestující z autobusů. Je to skvě-
lé, protože obě nádraží jsou v  tako-
vé blízkosti, že je cestující vnímají 
zcela  oprávněně jako jeden celek. 
Ideální sladění projektů,  které by 

znamenalo provázanost prací na no-
vém autobusovém terminálu s  pře-
stavbou budovy železničního nádraží, 
se v roce 2014 nepodařilo z technic-
kých a dalších  důvodů naplnit. O to 
větší mám radost, že  tato myšlenka 
nyní fi nišuje. Budu se i  nadále sna-
žit o  rozvíjení této lokality, aby byla 
atraktivní vizitkou Náchoda i  celého 
regionu. I proto chystáme na začátek 
léta malé překvapení, kdy do  pro-
storu parku u  nádraží umístíme dvě 
dřevěné sochy, které budou nejen 
pozvánkou k  návštěvě  jednoho tu-
risticky atraktivního místa Náchoda. 
Nechte se překvapit a přijměte přání 
krásného léta! 

V úctě Váš Jan Birke, 
starosta Náchoda a poslanec PS PČR

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 

YETI MONTE CARLO, OCTAVIA SCOUT 

a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017
a vyhrajte vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Přijďte si užít skvělý den pro malé i velké motoristy, 

na kterém můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA 4×4

v čele s vozem KODIAQ. Navíc Vás čeká soutěž o model 

ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

ZKROŤTE
SMEČKU
Dny testovacích jízd 

ŠKODA 2017

AUTO-BRANKA, Českoskalická 1743/I, 547 01 Náchod

Tel.: 494 770 700, info@autobranka.cz, www.autobranka.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.

Těšíme se na Vás:

24. 6. 2017

Nové město nad Metují

Ofi ciální partneři projektu:

 Registrace účastníků probíhá od 8 do 9:30 hodin na dětském dopravním 
hřišti v Bělovsi. Na 11 hodinu je naplánován start „Spanilé jízdy“ šlapacích 
autíček u bývalého hotelu Itálie v Náchodě na Kamenici a jízda po pěší zóně 
na Masarykovo náměstí. Ve 12:30 by měl začít hlavní program na dětském 
dopravním hřišti v Bělovsi se spoustou soutěží a bohatého doprovodného 
programu.  Více informací naleznete na www.slapacimoskvice.cz

Zisk dvou pohárů 
a neuvěřitelných 14 medailí 
přivezly tři náchodské dívky 
z přeboru ČR ČOS z Prostějova
 Poslední květnový ví-
kend se v Prostějově konal 
přebor ČR ČOS mladšího 
žactva ve  všestrannosti. 
Z  náchodského Sokola se 
na  tuto soutěž probojova-
la tři děvčata z  Náchoda 
a  jedna dívka a tři chlapci 
z  Police nad Metují a  dva 
chlapci ze Dvora Králové, 

kteří reprezentovali župu 
Podkrkonošskou –  Jirás-
kovu. Družstvo tvoří vždy 
2 děvčata a 2 chlapci. Těch-
to osm dětí si na krk pově-
silo neuvěřitelných 22 me-
dailí.   Dop.
Na fotografi i je zleva: Lucie 
Růčková, Barbora Ficenco-
vá, Tereza Doležalová.

pondělí – pátek  9 – 12  13 – 17 
sobota  9 – 11

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

VŠE PRO PLETENÍ A HÁČKOVÁNÍ

KAMENNÝ OBCHOD • INTERNETOVÝ OBCHOD

NÁCHOD, KLADSKÁ 200 (BUDOVA NÁBYTEK ŠIMEK)
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multižánrový festival 
Baroko, jak jej nečekáte  

23.—27. 8.  2017

Hledáme vhodné pracovníky na pozice:

Nabízíme: •  •  •  
•  • 
Nástup dle dohody 

MERTLIN

hrdým

• •  
• 

• 
• 

• 

Pomocný manipulant

 
•  •  
• 

 
• 

• 

• 

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

Úžasný úspěch hasičů Běloves
Ve dnech 7. - 8. 5. 2017 se v Jaromě-
ři konal další ročník Hřibojedské 
stovky a  šedesátky. Tohoto závodu 
v  požárním sportu se za  SDH Ná-
chod-Běloves zúčastnili za  doros-
tence David Hoff man a  za  muže 
Patrik Kligl. V běhu na 100 m měli 
soutěžící s  překážkami dva poku-
sy. David Hoff man při prvním po-
kusu zaběhl čas 19,11, ale v  tom 
druhém ještě zrychlil a s  časem 19 
vteřin se umístil na  krásném čtvr-
tém místě z  celkového počtu 49 
soutěžících.  Patrik Kligl v kategorii 
mužů je naším velkým favoritem, 
který se Východočeských stovek 
účastní pravidelně a  s  nádhernými 
výsledky. V Jaroměři opět prokázal 
svou formu, když při prvním po-
kusu zaběhl 100 m v čase 18,90, ale 

během druhého pokusu zkrátil čas 
na  16,64, což mu vyneslo 5. místo 
z  87 přihlášených běžců.  A  dal-
ší skvělá novinka přišla 13. května 
z Českého poháru v Třebíči. Patrik 
Kligl získal celkové druhé místo 
v  kategorii mužů fantastickým ča-
sem 15:66 s  a  vklínil se tak mezi 
členy národní reprezentace Daniela 
Klvaňu z  Oznice a  třetího Martina 
Lidmilu ze Zbožnova.Bára Punaro-
vá, další příslušnice SDH Běloves,  
skončila v  kategorii žen s  časem 
21:19 s na 49.místě. Další sportovní 
podnik se koná v Náchodě v neděli 
28. května na školním hřišti na Pl-
hově v rámci Běloveského kila, kte-
rý je zahrnut do prestižního seriálu 
Východočeských stovek.  
 Richard Švanda, kronikář SDH

Foto: Patrik Kligl na fotografi i zcela vlevo (foto z Českého poháru v Třebíči)
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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

*Ráda poznám inteligentního muže. 
Moje zájmy kolo, voda, turistika, 
59/171/72kg. SŠ.  janalabo@seznam.cz

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

*Prodej bytu 2+1 s balkonem ve Vel-
kém Poříčí, 790  000,-Kč. TEL.: 
736 615 464 RK NEVOLAT
*Pronajmu byt 2+kk 60 m2 v  Polici 
nad Metují, částečně vybavený, volný 
od srpna. TEL.. 737 432 907
*Prodám byt DV 1+1 v  Náchodě, 
Plhov, Příkopy, 6NP, výtah, po  kom-
pletní rekonstrukci. RK nevolat, tel. 
774 547 565
*Prodám v Náchodě velmi pěkný slun-
ný byt 3+1. Nachází se v  4. poschodí 
zatepleného panelového domu s  výta-
hem . V bytě jsou plastová okna. K bytu 
náleží velká lodžie a sklepní kóje. Byt je 
volný ihned k  nastěhování. Parkování 
před domem. Tel: 608 245 634
*Prodám udržovaný byt 3+1 v druž-
stevním vlastnictví v Náchodě na síd-
lišti u nemocnice. Nová okna, zatep-
lení. 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  Ná-
chodě. Výborný stav v  opraveném, 
zatepleném domě. Plastová okna, ku-
chyňská linka s  myčkou, krytá lod-
žie, sklepní kóje. Výměra bytu 97 m². 
Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena:  
11 000,- Kč/měs.+služby
*Nabízím dlouhodobý pronájem 
bytu 2+kk v  Náchodě. Byt po  kom-
pletní rekonstrukci, částečně vyba-
vený. Nájemné 6000. Energie (voda, 
plyn, elektřina) platí nájemce. Kau-
ce 10tis. Požaduji platnou pracovní 
smlouvu alespoň u  jednoho z nájem-
ců.  Tel 776 134 532
*Pronajmu byt v Náchodě, ulice Pur-
kyňova 518, byt 2KK. Nájemné 5800 
Kč/měsíc + služby, elektriku si platí 
sám nájemce. Tel.: 724 100 053, e-mail: 
Nov.ilona@seznam.cz
*Pronajmu dlouhodobě přízem-
ní byt 2+KK, v  Náchodě na  Brance. 
Zastávka MHD 10m. Byt po částečné 
rekonstrukci. Vlastn. plyn. vytápění, 
plastová okna, UPC internet, UPC te-
levize. Nájem 4000,-Kč + služby. Kau-
ce 12 000,-Kč. Volné od 1. 7. 2017. Tel. 
774 07 22 11. Skvělá lokalita.
*PRONAJMU BYT 3+KK a  1+KK 
v  ČERVENÉM KOSTELCI NA  VĚ-
TRNÍKU. Byt i  dům je po  celkové 
rekonstrukci v  roce 2015. Byt 3+kk 
69 m2 je v přízemí, cena včetně služeb 
8.400,-. Byt 1+kk 24 m2 v 1 patře cena 
včetně služeb 4.800,-. Kauce nutná, 
RK nevolat. Tel. 602  133  173 Email: 
renestarkov@seznam.cz
* Hledám pronájem bytu v  OV, 2+1 
nebo 3+1 v Náchodě. Nejlépe na síd-
lišti Plhov. Od  července nebo srpna 
2017. Tel. 606 505 212. Jen seriózně!
* Prodám DB 3+1 (71 m2) v Hrono-
vě Hostovského ul., 4.patro a  balko-
nem, jižní strana, cena 1mil.Kč. TEL.: 
723 358 615 RK NEVOLAT!
* Dlouhodobě pronajmu byt 4+1 (94 
m2) v Náchodě, sídl. Plhov. Dům i byt 
po rekonstrukci, zvýšené přízemí, jižní 
strana, balkon, sklep, parkoviště. Vol-
ný ihned. TEL.: 605 205 331
* Prodám byt 2+1 s  garáží ve  Vel-
kém Poříčí (Tosácké domy). Cena 
900 000,-Kč. TEL.: 731 888 863
* Koupíme byt v osobním vlastnictví 
v okrese Náchod výhradně ve správě 
SBD Náchod. Uveďte cenu, velikost 
bytu a  jeho vybavení, adresu a  pod-
laží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz

*Prodám chatu v chatové osadě Kra-
molna-Lhotky. Voda, elektřina v cha-
tě. Cena 199000 Kč. TEL.: 777 651 541
*Koupím garáž v  Novém Městě n. 
Met. Tel. 732 22 33 82

*Sháním na  Náchodsku ke  kou-
pi domek nebo trvale obyvatelnou 
chalupu. Menší opravy nevadí. Cena 
do  1,5mil. Děkuji za  nabídky. Tel: 
604 336 337.
*Pronajmu v  Náchodě garáž v  uli-
ci V  Úvozu (u  nemocnice). Garáž je 
zhruba ve druhé třetině. Rozměry d x š 
x v: 5,7 x 2,9 x 2,7metru. Výška ve vra-
tech je 2,35m. Garáž je čistá, suchá 
s  vlastním elektroměrem, na  podlaze 
je položené lino a vrata jsou zateplena. 
Cena 950,- Kč / měsíc + elektřina. Tel.: 
775 064 084
*Prodám zahradu se zděnou chatou 
v kolonii Broumov-Otovice. Info Tel. 
736 603 169
* Pronajmu garáž v  Náchodě za  bý-
valým Okresem, nájem 1000,-Kč/měs. 
TEL.. 608 145 098
* Prodám RD s garáží, zahrada 18800 
m2 v  klidné části Dolní Radechové. 
TEL.: 606 648 889 volat 15 - 19 hodin
* 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 nebo pronajmu výrobní 
a skladové prostory na Novém Hrád-
ku. Užitná plocha cca 600m2 včetně 
kanceláře a soc. zařizení. Cena doho-
dou. Tel. 774 224 446
* Prodám hospodu ve  Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5 mil. 
Kč. TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  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 služby. Pro-
story se nachází na  Kamenici v  Ná-
chodě v I.patře se samostatným vcho-
dem. Investice do zařízení a vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 
v pracovní dny

* Prodám zbytky smrkových prken 
2,3 cm tloušťka, délka 80-90 cm, vhod-
né na plot apod. a zachovalé žlaby hně-
dé barvy. Tel. 602 103 775
*Prodá TERRU VARI vč. lištového 
sečení š.90 cm, výborný motor. Cena 
10 tis.Kč. TEL.: 605 95 73 99
*Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
*Prodám masné králíky k  chovu, 
křížence belgických obrů. Šestajovice 
u Jaroměře. Tel. 775 676 153
* Prodám nové dámské kolo nejeté 
KELLYS CRX. Pův. cena 12.000 Kč, 
prodám za  8.000 Kč. Dámské kolo 
ROCK MACHINE velmi dobrý stav 
po  celk. seřízení za  2.000 Kč. Tel. 
602 65 75 60
* Prodám vykrmené prase 38,-Kč/kg. 
TEL.: 776 191 392
* Prodám smrková prkna délka 4 m, 
šířka 14 cm, výška 2 cm. Přírodně vy-
schlá. Tel. 602 103 775

*Zlaté dukáty ČSR velmi dobře za-
platím.T: 602 237 489
* 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, 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, fotoa-
paráty, vyznamenání, mince a  ban-
kovky, pohlednice 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

* Koupím staré, nepotřebné i po-
škozené věci. Hračky zn.ITES, 
KDN aj..vláčky TT, HO, MERKUR 
aj.aj., starožitný a chromovaný ná-
bytek, hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto 
díly, atd.. Než něco vyhodíte, volej-
te 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, po-
hledy, známky, plakáty, aj.papírový 
materiál, bankovky, mince, LP des-
ky, CD atd. TEL.:777 579 920

* Erotický chat zdarma registrace 
na www.SexChat21.com

* Nabízím zapůjčení: Al žebříků, 
Al lešení, štafl e, motorová pila, plo-
tostřih a  další. Cena dohodou. TEL.: 
605 95 73 99

*Zavolejte kdykoli - rychle a kvalitně 
- zedničina, zámkovka a bourací práce. 
Tel: 608 158 273
*Nabízím bagrování  minibagrem. 
Přípojky, bazény, čističky, drenáže, te-
rénní úpravy, atd. Cena dohodou. Tel. 
774 224 446
*Hledám starší paní na  hlídání 3 
dětí. Tel. 775 223 358
*Přijmeme na  rozvoz knih ženy 
i muže (vhodné i pro seniory) 15 - 20 
tis. Kč měsíčně. TEL.:777 803 359

* Provádíme veškeré staveb-
ní práce, ploché střechy. TEL.: 
776 543 988

* Sháním brigádníka do  zámečnic-
ké dílny na  manuální práce, vhod-
né pro důchodce. Náchod. TEL.: 
723 515 080

* KOUPÍM MOTOCYKLY - jaké-
koliv, starší, nepotřebné, neúplné, 
překážející, díly, ale i traktůrky a ji-
nou techniku, slušné jednání tel. 
723 837 437

*Do své sbírky koupím ČZ 175 Skútr 
zvaný „prase“. Výhodou pěkný pů-
vodní stav a  platný TP, za  což dobře 
zaplatím! Děkuji! Tel.: 606  515  966 t.
krause@farmet.cz

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 10608 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

Restaurace „Na Benfi ce“  
v Dolní Radechové 
NOVĚ OTEVŘENO!

zajistíme oslavy, rodinné i fi remní 
akce, možnost posezení na 

zahrádce, sportovní vyžití na antu-
kových kurtech, domácí kuchyně 

otevřeno po, st, čt, pá 17-23 
so 11-23 

Těšíme se na Vaši návštěvu !

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

AUTO - MOTO

NÁCHODSKO
776 353 038

 
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-Branka-Dvougenerační vila s pozemkem 1.587 m2, klidné místo, krásný výhled, PENB: G ... 2.990.000,-Kč
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
N. Město n/Met.-ul. Náchodská-Řadový RD s pozemkem 266 m2, nová střecha, plast. okna, PENB:G .... 1,9 mil. 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
V.Srbská u Hronova-Zateplená,vybavená chata (zast. 42 m2), pokoj s krbem, pozemek 437 m2 ........ 630.000,-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 zahrádkář. kolonii Port-Artur s poz. 546 m2 ......259.000,- Kč
N. Město n. Met.-zahrada (630 m2) s chatou (zast. 25 m2) na krásném a klidném místě u lesa .....349.000,- Kč

BRIGÁDA
– přivýdělek 

Hledáme spolehlivého 
distributora novin ECHO 

a letáků pro oblast 
Náchod – Třešinky.

Vhodné pro studenty, důchodce, 
ženy na MD apod. 

Více info na e-mail: 
echo@novinyecho.cz nebo SMS 

na tel. 602 103 775

Přijmu muže 

na sekání trávy 

křovinořezem

I brigádně.

Tel.: 724 173 560

*Člen klubu historických vozidel 
koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv 
starý motocykl či vůz, případně vra-
ky a  jakékoliv zbylé díly i  drobnosti! 
TEL.:  606 515 966
 *Prodám DACIA  SANDERO 1,4 i, 
r.v.2009, 5 dvéř., modrá barva, 109 
tis.km najeto, 2x airbag, ABS, servisní 
kniha, výborný stav, velmi spolehlivá. 
Cena 67 000,-Kč. TEL.: 777 104 584

Prosím aby se ozval nálezce 
klíče od  automobilu (dálk.
ovládání). V neděli 4. 6. v pod-
večer jsem ho ztratila  v  No-
vém Městě nad Metují v okolí 
TGM a  náměstí.  Odměna. 
Děkuji.  TEL.. 776 492 977
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2017 r.

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

PŘÍMĚSTSKÝ  
TÁBOR U KONÍ

Termíny: pondělí – pátek 
vždy od 9 do 17 hodin  
3.–7. 7.,  7.–11. 8. 2017

KONĚ BABÍ, Náchod, 
ul. Pavlišovská 

Program: práce u koní, ošetřování, 
krmení atd., výuka jízdy na jízdárně, 
vyjížďky do okolí, různé hry, možnost 
koupání v bazénu a mnoho dalšího…

Stravování: dopolední a odpolední 
svačiny, obědy zajištěny v Hotelu 

TOMMY, stálý pitný režim
Zajištěn odborný trenérský dozor 

+ asistenti
Cena za týden: 3.300,-Kč

Kontakt: p.Prouza 608 66 77 32

RUBENA a. s. přijme zaměstnance na pozice:
OPERÁTOR VÝROBY     

• vzdělání SO, výuční list  
• fyzická zdatnost, spolehlivost

ELEKTRIKÁŘ    
• vzdělání SO, vyučen v oboru elektro  

• vyhl. 50/78 Sb., § 6

SOUSTRUŽNÍK   
• vzdělání SO, vyučen ve strojním oboru   

• nejlépe obráběč kovů nebo soustružník

SKLADNÍK    
• vzdělání SO, výuční list  

• ŘMV výhodou, fyzická zdatnost

KUCHAŘ/KUCHAŘKA – zástupce šéfkuchaře     
• vzdělání SO, výuční list v oboru kuchař

Nabízíme: 
• zázemí stabilní společnosti

• odpovídající finanční ohodnocení
• místo výkonu práce Náchod nebo Velké Poříčí

KONTAKT PRO ZASLÁNÍ ŽIVOTOPISU:
jana.kobrova@trelleborg.com, radka.balcarova@trelleborg.com

tel.: 736 746 678, 491 447 202, 491 447 206

RUBENA a. s., Českých bratří 338, 547 36 Náchod

 

 

 
 

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

 
 

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

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

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

Rohová prodejna elektro Běloveská a Žižkova 955 Náchod
tel. 602 790 044, kposepny@seznam.cz, www.elpo-elektro.cz 

LEVNĚJŠÍ 
LEVNĚJŠÍ 

NEŽ NA 
NEŽ NA 

INTERNETU
INTERNETU

BAZÉNOVÁ CHEMIE  až  -50 %
MULTI TABLETY  5v1  199,- /kg
VEŠKERÉ ELEKTRO  až   -80 %
SÁČKY NA 1000 VYSAVAČŮ
OPRAVY VYSAVAČŮ VAX A HOOVER

Firma MARE CZ s.r.o. 
Velké Poříčí 

PŘIJME 
SEŘIZOVAČE

 KNIHAŘSKÝCH 
STROJŮ

FALCOVAČKA, LINKA V1 A V2 

V případě zájmu zašlete svůj 
životopis na uvedený e-mail: 

martina.buryskova@marecz.cz

Požadujeme:
- Praxi v oboru
 
Nabízíme:
- Práci ve stabilní fi rmě ve Velkém Poříčí
- Práci na HPP
- Dobré platové podmínky,
 příspěvek na stravování

- Jednosměnný provoz

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

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

Technolog do jednosměnného provozu,
středoškolské vzdělání s maturitou 

podmínkou.

Pracovník do údržby do jednosměnného 
i třísměnného provozu, 

vyučení strojním zámečníkem výhodou.

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

ukončené středoškolské vzdělání výučním 
listem, praxe výhodou.

Obsluha dlouhotočných automatů, 
nebo CNC soustruhů 

do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním

listem podmínkou.

Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,

vyučení v oboru a praxe min. 2 roky 
podmínkou.

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Obsluha galvanických linek
do nepřetržitého provozu

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Společnost
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

závod 10, Odborářská 118, Broumov
PŘIJME

ADMINISTRATIVNÍHO
PRACOVNÍKA/PRACOVNICI

DO TECHNOLOGIE
Popis pracovního místa: 

vytváření a udržování technologických 
postupů, vydávání změn, tvorba kalkulací, 

vyhledávání nových technologií
Požadujeme: 

SŠ vzdělání s maturitou,
obor technický (nejlépe strojírenský),
praxe ve strojírenství nebo příbuzném 

oboru podmínkou, komunikační 
schopnosti, uživatelská znalost práce 

na PC, řidičský průkaz sk.B
Nástup od 1. 7. 2017

Mzda 20 000 - 30 000 Kč
Splňujete-li uvedené podmínky,

zašlete stručný životopis na adresu
jaskova.br@koh-i-noor.cz,
příp. tel. +420 491 509 211.

Restaurace U Pitašů
Velký Třebešov

přijme 
VYUČENOU 
SERVÍRKU 

nebo ČÍŠNÍKA
Tel. 774 601 307, 491 453 317

Rybářské závody na rybníce Podborný
Společnost Lesy města Náchoda 
spol. s  r.o. byla pořadatelem již 13. 
ročníku rybářských závodů na ryb-
níce Podborný. Krásné počasí při-
lákalo na břehy rybníka celkem 43 
soutěžících, mezi kterými nechy-
běli účastníci z  Polska a  Sloven-
ska.  Závodilo se v  celkové „délce“ 

nachytaných ryb, které byly po změ-
ření opět pouštěny do vod rybníka. 
Hlavní cenou závodů byl bezpilot-
ní letoun – dron, který získal Petr 
Musílek (nachytal celkem 1074 cm 
ryb).Na snímku Josefa Pepy Voltra 
si cenu přebírá od  jednatele Lesů 
města Náchoda Ing. Josefa Haška.

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda 
a město Náchod
vás zvou na 1. ročník 

ATLETICKÉ OLYMPIÁDY 
základních škol náchodského okresu  dne 23. 6. 2017 

na nově zrekonstruovaném sportovním areálu Hamra. 
Časový harmonogram: 7:30-8:30 prezentace, 8:45 slavnostní zahájení, 

9:15 zahájení disciplín, 14:00 slavnostní vyhlášení výsledků. 
Disciplíny: běh na 60, 600 a 800 m, hod kriketovým míčkem 

a hod koulí, skok do dálky a do výšky. 

DEN S KRYSAŘÍKEM
 Letos se  opět koná v  krásném 
prostředí Pavlišovského  areálu 
akce pro malé pejsky, převážně  
krysaříky a  jejich křížence, v  po-
řadí 5. ročník  nazvaný  svými po-
řadateli „Krysaříkojáda“ a  proto si 
dovolujeme pozvat všechny maji-
tele krysaříků s  průkazem původu 
i bez i jejich kříženečky.
 Přijďte se tedy podívat. Zasoutě-
žit, pobavit se, možná i  vyhrát ně-
jakou milou pozornost od  našich 
laskavých sponzorů. Vítáni jsou 
psi i  jejich majitelé, děti se vzta-
hem ke zvířátkům i případní diváci. 
17.6.2017 se na Vás budou těšit or-
ganizátoři akce na  Pavlišově. Začí-
náme ráno v sobotu a končit můžou 
zájemci dle počasí třebas v neděli.
 Tak vezměte vodítko, pejska, 
dobrou náladu a přijďte! Více nalez-

nete - pozvánka a  propozice 2017 
http://krysarikojada.wbs.cz/ , 
fotografi e z  loňského ročníku: 
http://krysaric.rajce.idnes.cz/
Pavlisov-_Krysarikojada/  zhod-
nocení loňského ročníku: http://
pleskaspol.blogspot.cz/2016/08/
pavlisov.html

Když myšlence dává tvar vlnitá lepenka…
 Studenti Lucie Hitschfelová, Ma-
těj Král, Marie Nedělková a  Karo-
lína Peroutková z  Vyšší odborné 
školy stavební a  střední průmys-
lové školy stavební architekta Jana 
Letzela Náchod vytvořili z  vlnité 
lepenky krystalovou budovu a  láz-
ně. Model soutěží v  klání Stavby 

z vlnité lepenky. Soutěž pořádá Svaz 
výrobců vlnitých lepenek ve  spo-
lupráci s  obalovou společností 
EKO-KOM. Tématem letošního 
ročníku je „Originální turistická 
atrakce (stavba) jako zviditelnění 
Česka v zahraničí“.  
 Foto: krystalová budova



ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

A
N
E
T
A

Fo
to

 M
ar

ek
 D

vo
rs

ký
 

m
dv

47
@

se
zn

am
.c

z

 KRABICE
s náhradním plněním

 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81

     PŘÍMO OD VÝROBCE 
Naše produkty:

· TRANSPORTNÍ KARTONOVÉ KRABICE 
· TVAROVÉ VÝSEKY NA MÍRU 
· PROLOŽKY, MŘÍŽKY a FIXACE 

· PRODEJ LEPENKY 
S námi získáte: 

· NÁHRADNÍ PLNĚNÍ · TERMÍNY · KVALITU 
· 100% RECYKLOVATELNÉ OBALY

Zaměstnavatel zdravotně postižených

FIDES Group a.s., Komenského 420, Náchod
tel.: 774 668 122, e-mail: karto@fides-group.cz, www.fides-group.cz

ZDARM
A

i v malosériích

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

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

Účinnost přírody!

NYNÍ V NAŠÍ LÉKÁRNĚ

LÉKÁRNA U ITÁLIE, S.R.O.
Kamenice 131, Náchod 54701

Pa – Pá 7.30 – 17.00, So 8.00 – 11.30
VOLEJTE: +420 491 423 999, +420 777 155 985

PIŠTE: info@lekarnauitalie.cz ,  www.facebook.com/LekarnaUItalieNachod

Eshop:  www.ivanakosmetika.cz, obchod@ivonakosmetika.cz 

 www.facebook.com/ivonakosmetika

PŘÍRODNÍ SPREJ PROTI KOMÁRŮM

NAVÍC DÁREK PRO VÁS* Gel na oteklé nohy 10 ml
*Nabídka platí do vyčerpání zásob dárků

Hotel ElkolH t l Elk v Náchodě
OTEVŘENA 

LETNÍ ZAHRÁDKA
OVOCNÉ LIMONÁDY, poháry

nová svěží SUDOVÁ VÍNA
pp

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

nebo www.facebook.com/hotelelko.cz 

Judistka Kristýna Vondřejcová sbírá po turnajích medaile
 Dobře našlápnuto má mladá ju-
distka Kristýna Vondřejcová z Heř-
mánkovic. Kristýna s  judem začala 
v  6 letech v  judo klubu Broumov 
pod vedením pana Milana Němeč-
ka. První léta při závodech proběh-
la ve znamení slziček a neúspěchů. 
Kristýna sportování ale  nevzdala 
a pořádně se do toho obula. Začala 
doma posilovat a běhat pod dohle-
dem svého dědy, který se jí plně vě-
nuje a na závody po republice ji o ví-
kendech dováží. Kristýna je žákyní 
7. třídy ZŠ Hradební v  Broumově, 
kde se učí s výborným  prospěchem.
   Kristýnin sportovní úspěch od-
startovala zlatá medaile v  roce 
2013 na Samurajské kataně v Jičíně. 
Vloni se dostala do  republikového 
výběru žactva, tak je trénování ná-
ročnější, a  to i  z  důvodu dojíždění 
až do  Hradce Králové. Ze sbírky 
62 medailí, které si Kristýna zatím 
vybojovala, jsou 3 bronzové medai-
le z  Přeboru republiky, 1 bronzová 
medaile z  mistrovství republiky 
za dorost. Dále je Kristýna vítězkou 
2 turnajů polské superligy. Letos 

v  březnu si přivezla z  Českého po-
háru juda v Jablonci nad Nisou zla-
tou medaili a z Budapest Cupu 2017 
medaili bronzovou. 
   Poděkování za  sponzorský dar 
a  podporu Týnčiných sportovních 
aktivit patří Obecnímu úřadu Heř-
mánkovice, Mesa Parts Náchod 
a  tajnému sponzorovi, který ne-
chce být jmenován. Dále je třeba 

poděkovat trenérům z broumovské-
ho oddílu pánům Milanu Němečko-
vi, Jaroslavu Čepelkovi, Jiřímu Ze-
lenému a Břetislavu Vernerovi. Dík 
také trenérům Jaroslavu Hnátovi 
a Tomáši Vaněčkovi.
 Tak přejeme Kristýně do  Heř-
mánkovic mnoho úspěchů a snad to 
na letošním přeboru republiky star-
šího žactva opět cinkne!!  (EN)

Vyhláška o nočním 
klidu
 Broumovské městské zastupi-
telstvo přijalo vyhlášku o  nočním 
klidu, která stanovuje případy, 
kdy noční klid v  katastru města 
bude kratší, než stanovuje zákon 
(od 22.00 hod. do 6.00 hod.). Jedná 
se o tradiční kulturní a společenské 
akce typu poutě, pálení čarodějnic, 
festivalů apod.

Koupaliště v běhu 
času
 Je prostor připomenout si, že 
i naši předkové si rádi užívali vod-
ních kratochvílí na  koupalištích. 
Příkladem je koupaliště v Teplicích  
nad Metují, které vzniklo již v roce 
1931. A  bylo vybaveno skutečně 
komfortně. Nechyběly zde kabiny, 
bazén s písečnou pláží, skluzavka či 
skokanská věž. 

Dětský den
 TJ Sokol a  SDH Velký Dřevíč 
ve spolupráci s městem Hronov po-
řádají 11. června ve Velkém Dřevíči  
Dětský den. Akce zejména pro malé 
(v doprovodu velkých) začíná v are-
álu tamního koupaliště ve 14 hodin. 
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