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Příští Echo vychází 4. srpna 2017

WWW.NOVINYECHO.CZ

červenec 1639, Švédové vypálili 

Hronov

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

Hotel Rajská Zahrada, Nové Město nad Metují, Komenského 70,
Tel. recepce: +420 773 777 773, restaurace: +420 778 424 450,
E-mail: recepce@hotelrajskazahrada.cz

Pretis s.r.o. Nové Město nad Metují, tel.: 491 474 533, e-mail: pretis@pretis.cz

SHOW ROOM
NOVÉ MĚSTO N. METUJÍ

K SHLÉDNUTÍ VICE JAK 300 MODELŮ

PO – PÁ 8.00--16.00 HOD.
PO TELEFONICKÉ DOHODĚ, TEL. 4991 474 533

Abychom se Vám mohli pllně věnovat,
vyhraďte si na nás čas 30 až 6ž 60 m0 minut.

PŘI ZAKOUUPENÍ PRSTENŮ NEBO ZBOŽÍ Z NNAŠÍ KOLEKCE

NAD 6.0000,- KČ OD NÁS JAKO PODĚKOVÁNNVV Í ZA NÁKUP

OBDRŽÍTE DÁRKOVÝ POUKAZ NA ZÁŽITKOOVÉ

A RELAXAČČNÍ MASÁŽE NEBO KOUPELE PROO DVĚ OSOBY

VE WELLNNESS HOTELU RAJRR SKÁ ZAHRADA..

PŘI ZAKOUUPENÍ ZBOŽÍ NAD 14.000,- KČ OOD NÁS OBDR-
ŽÍTE POUKKAZ NA UBYTOVÁNVV Í NA 1 NOC PRO DVĚ OSOBY

VE 4**** HOTELUU RRAJAJRRR SSKKÁÁ ZAHZAHRRADAADA VV N.M.//MMETUJETUJÍÍ.

UXURGOLD.CZLUU
Český výrobce snubních prstenů

www.luxurgold.cz  |  www.hotelrajskazahrada.cz

Brigáda – přivýdělek – Hledáme spolehlivého brigádníka/ci pro roznášku novin a letáků 
v Náchodě – Třešinkách. Vhodné pro důchodce, studenty, ženy na MD apod.  
Více informací na tel. 602 103 775 (SMS) nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

 Slavnostní otevření hřiště 
s  názvem „Oranžové hřiště Na 
Roudné – Náchod“ proběhlo 
v pondělí 10. července 2017 za 
účasti vicepremiéra a náchodského 
zastupitele Pavla Bělobrádka, 
starosty města Jana Birke, 
místostarostů Pavly Maršíkové 
a Jana Čtvrtečky a paní Šárky 
Beránkové z Nadace ČEZ. Nechyběl 
ani zástupce zhotovitele - firmy 
B plus P, s.r.o., Červený Kostelec 
pan Kamil Novák a v  neposlední 

řadě občané této části Náchoda, 
kteří budou hřiště využívat a nebo 
se v  minulosti podíleli na jeho 
samotném vzniku. „Hřiště v  této 
lokalitě si rekonstrukci po těch letech 
rozhodně zasloužilo. Poděkování 
patří Nadaci ČEZ, která i letos 
podpořila v  Náchodě rozvoj dalšího 
sportoviště. Po loňské modernizaci 
hřiště na Plhově, které je dnes hojně 
využíváno, nepochybuji, že i toto 
místo si najde své příznivce“, uvedl 
starosta Náchoda Jan Birke.   NA

V Náchodě vzniklo nové sportoviště, 
které podpořila Nadace ČEZ
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem 
umístěný v klidné lokalitě ve Vel-
kém Dřevíči.  Stavba prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí, při které byla vyměněna 
okna, vybudovány koupelny, opraveny 
podlahové krytiny (dlažba a parkety). 

Rodinný dům v Novém Městě n/Met., 2 bytové jednotky, zahrada, garáž .......................3 350 000,- Kč
Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén .....................5 900 000,- 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 s vlastní studnou, zahradou, garážové stání v Sopotnici ..............................1 390 000,- Kč

Cena: 3 190 000,- Kč

Hašpl a.s. Velké Poříčí
http://www.haspl.czpřijme

Seřizovače
Požadujeme:
• vyučen nebo vyučen s maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
• třísměnný provoz
• spolehlivost, zodpovědnost
Nabízíme:
• minimální mzda po zaučení 24 000,-- Kč
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
• další benefity
Náplň práce:
• seřizování a obsluha strojů

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

www.cyklotony.cz

Náchod: František Dítě, 

Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 

491 421 594

Broumov: Mírové náměstí 130, 

491 421 711

VELKÝ VÝBĚR ELEKTROKOL 

VŠECH CENOVÝCH RELACÍ!

A NYNÍ VELKÝ 
PRÁZDNINOVÝ VÝPRODEJ!!!

CHEMICKÉ VÝROBNÍ DRUŽSTVO
se sídlem v Novém Městě nad Metují

přijme pracovníka/ci/ do expedice nátěrových hmot na pozici: 

SKLADNÍK
Požadujeme: SOŠ, SOU
        zkušenosti s prací ve skladovém hospodářství 
   znalost manipulace s vysokozdvižným vozíkem
           časovou fl exibilitu, samostatnost, odpovědnost
    znalost práce na PC
  dobrou fyzickou kondici

Nabízíme: práci ve společnosti s tradicí   
 příjemné pracovní prostředí 
 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravován

Nástup možný dle dohody
Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu: 
lambertova@detecha.cz 
Kontakt: personální oddělení tel: 491 477 133 
adresa provozovny: Kpt. Jaroše 472, Nové Město nad Metují-Krčín

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

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 15. 8. 2017.

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, 

     popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt 
dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu 
ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru 
stavebnictví
znalost zákona č. 183/2006 Sb.,  z. č. 128/2000 Sb., z. č. 500/2004 Sb.  výhodou
praxe ve veřejné správě výhodou
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
znalost práce na PC
komunikativnost, vstřícný přístup k občanům

Nabízíme
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 1. 9. 2017 nebo dle dohody
platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (9. platová třída)
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek na dovole-
nou, pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní 
smlouvy

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na obsazení funkce

odborného pracovníka/ odborné pracovnice 
územního řízení a stavebního řádu (stavební úřad), 

s místem výkonu práce v Náchodě.

ASISTENTKU
DO OBCHODNÍHO ÚSEKU

•SŠ vzdělání, komunikativnost, 
 znalost práce na PC
•obsluha Excel, Word, řid. p. skup. B
•znalost Aj a Polštiny 
  (hovorově slovem i textem)
•zákl. znalost účetních operací

Svůj životopis zašlete na adresu:
deptrade@deptrade.cz

Obch. fi rma v textilní oblasti 

PŘIJME

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

Josef Kejdana – spisovatel a vlastenec
 Před 140 roky se v  Hořenicích 
(Heřmanice-Hořenice) rodině ma-
lorolníka  narodil Josef Kejdana 
(1877-1928), budoucí spisovatel 
a podporovatel české menšiny v se-
verovýchodních Čechách. Brzy však 
zemřel jeho otec a vlivem tíživé exi-
stenční situace musel se svou mat-
kou již v  pěti letech opustit rodný 
statek a přestěhovat se  do nedaleké 
Jaroměře. Jako literát, dnes bychom 
řekli „kritický realista“, povídkář tě-
žící své náměty z rodného venkova, 
především z  Jaroměřska,  zachycu-
je místní kolorit a  tehdejší sociální 
skutečnost  venkova. Své obráz-
ky  doplňuje zkušeností získanou 
ve městě, a to především z prostředí 
městské inteligence a  podnikatelů. 
Ve  svých prózách, jako například 
Bez maminky (1923), Matčin hřích 
(1904), Bezdětná (1906), Evange-
lička (1906), Doktor Petřík (1906), 

Dolan či Semonic, vrší historii i ně-
kolika generací a rodů, nedbaje však 
logiky děje a  charakterů.  Kejdana 
byl i  dlouholetým podporovatelem 
české menšiny v pohraničí, zejména 
po vzniku Československa.  Zásluž-
ně se tak angažoval například  při 
stavbě menšinové školy ve  Velké 
Bukovině u Chvalkovic, slavnostně 
otevřené už 31. května 1925.   Kej-
danova památka byla v  rodných 
Hořenicích důstojně  připomenuta 
dne 21. srpna 1932, kdy na na prů-
čelí domu č.p. 18 mu byla odhalena 
pamětní deska.  PhDr. Jiří UHLÍŘ 

(redakčně kráceno)

Foto: spisovatel a  zasloužilý men-
šinář Josef Kejdana (1877-1928), 
rodák z Hořenice u Jaroměře, člen 
TJ Sokol,  foto z archivu Stanislava 
Volfa, starosty obce. Foto z  20. let 
20. století.

Na proklatém gruntě (1920), Šílenci 
(1903)  jejichž děj umístil do okolí 
Jaroměře, konkrétně do  Hořenic, 

hledá hlavní 
účetní/účetního

(podvojné účetnictví 
nezisk.org. dotace).

Vyjdeme vstříc v délce pracovní 
doby i v místě výkonu práce.

Kontakt: Voborníková 737 219 833

STACIONÁŘ CESTA 
NÁCHOD z.ú.

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 30% SLEVA NA HRU
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 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. 

Měsíční nájem Kč 4 tisíce 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání
Místo pro vaše podnikání

 

 

 
 

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY 
 Mzda až 18.000 K  hrubého po zapracování 
 Benefity - 13. plat, stravenky, p ísp vky na dopravu, 

dovolenou 
 Jednosm nný provoz, nové pracovní prost edí aj. 
 Možnost práce na zkrácený pracovní úvazek, nebo 

dohodu 
 

 
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

Jsme Astratex

NABÍZÍME:
  
  

  

  
  
  

NABÍZÍME:
  
  
  

  
  

  

NABÍZÍME:
 
 
 
 

 
 
 

internetový obchod se spodním prádlem a plavkami

+420 604 271 717.

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2017 r.

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

HLEDÁME ŘIDIČE 
NA BRIGÁDU 

NA ROZVOZ NÁBYTKU 
PO ČR.  

Občas svoz zboží z PL.
Požadujeme: ŘP sk. B, 

manuální zručnost,  sílu na 
výnosy, zákaznický přístup.
Čas v týdnu 1-2x celý den.

Kontakt: 774 07 22 11, 
info@ak-nabytek.cz
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 59,-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

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

Gate
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, 

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2017/2018 zahajujeme 
již poosmadvacáté

KURZY: angličtiny (1. až 4. ročník)
+konverzační kurz s rodilým 

mluvčím,
němčiny (1. až 4. ročník)

+ konverzační kurz

Kurzovné za pololetí:
 1.790,- Kč

Přihlášky:    Telefonicky:   A  -  774 374 784                  
                          N - 603 440 969

E-mailem:     A - pavel_hrabec@centrum.cz                        
         N - lada.petrankova@gatenachod.cz

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

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

* 55 letá štíhlá, rozvedená nekuřačka se 
ráda bude starat o muže mírné povahy. 
Ráda vařím, výlety, pohodový vztah, jen 
vážně. Kontakt: alzbeta1972@seznam.cz

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

*Touto cestou hledám přítele k  váž-
nému seznámení. Je mi 47 let, bydlím 
v Náchodě. TEL.: 773 046 239

* Sympatický, zkušený, pohledný 
pár na  úrovni, ona domina 43, on 
41, hledají mladší přítelkyni na trvalé 
přátelství. E-mail o2zn@seznam.cz

*Prodám udržovaný byt 3+1 v  druž-
stevním vlastnictví v Náchodě na sídli-
šti u  nemocnice. Nová okna, zateplení. 
Sklep, lodžie, parkování u domu. Výmě-
ra bytu 76 m². Tel. 777 602 884, RK nevo-
lat. Cena:  1 190 000,- Kč
*Prodám udržovaný byt 3+1 v  druž-
stevním vlastnictví v  Náchodě na  síd-
lišti u  nemocnice. Vše v  dobrém 
stavu. Nová okna. Sklep, lodžie, par-
kování u  domu. Výměra bytu 76 m². 
Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena:  
799 000,- Kč
*Prodám družstevní byt 2+1 v  Ná-
chodě v  nízkoenergetickém domě 
s  vlastním parkovacím stáním. Kontakt 
730 517 357
*Nabízíme k  prodeji dva družstevní 
byty 2+kk v  nově zrekonstruovaném 
domě v  Náchodě. Byty jsou částečně 
zařízené a  připravené k  okamžitému 
nastěhování. Členský vklad je možné 
rozdělit do splátek. Kontakt 730 517 357, 
733 735 709
*Pronajmu nebo prodám byt 2+kk 
v  OV v  Náchodě ul. Běloveská (okna 
do  Montace). Byt je po  rekonstrukci 
včetně kuch. linky. Nájem 4800,-měs. + 
poplatky a kauce. Tel. 774 224 446
*Prodej družst. bytu 3+1 Branka Ná-
chod, 4.p. 82m2. Klidná lokalita, výhled 
do přírody. Cena 1 090 000 Kč. RK nevo-
lat. Tel.774 669 387
* Prodám DB 3+1 v  Hronově, 71 m2, 
4. p.  paneláku, jižní strana, s balkónem 
7 m. Tel. 723 358 615 RK nevolat.
* Pronajmu byt 1+1 70 m2, kompletně 
vybavený, s terasou, v obci Horní Dře-
víč. Cena 3.700 Kč/měs. Cena zahrnuje 
nájem, vodné, topení, internet, bez elek-
třiny. Tel. 604 643 843
* Prodám garzonku v  Náchodě. Tel. 
604 699 888
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím 
na tel. 775 777 073
* Prodám byt 2+1 (63 m2) a garáž 23 m2 
ve Velkém Poříčí. TEL.: 731 88 88 63
* Pronajmu byt 2+kk v centru Nácho-
da, chodba, koupelna, špajz, balkon, za-
teplený cihlový dům, nová okna, 64 m2, 
II. patro, cena 5000,-Kč + inkaso, kauce 
10 000,-Kč. Tel. 734 753 303, konec čer-
vence 2017
* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě. Kon-
takt: duroj3@seznam.cz
* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
* Prodám byt 3+1 v Červeném Kostelci 
v centru města, po částečné rekonstruk-
ci, ihned volný. Cena 1.150.000 Kč. Tel. 
732 588 520. RK nevolat.
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na tel. 
774 777 073
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v  okrese Náchod výhradně ve správě 
SBD Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu 
a  jeho vybavení, adresu a  podlaží. Platba 
v hotovosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

*Prodám zahradu se zděnou chatou 
v  kolonii Broumov-Otovice. Info Tel. 
736 603 169

*Koupím RD k  trvalému bydlení 
do 3mil. (Náchodsko) Tel. 739 486 403
*Prodám dřevěnou chatku (zast. pl. 
12 m2) v  zahrádkářské kolonii v  Oleš-
nici v  O/h. Cena 265.000,-Kč. Tel. 
602 204 002.

* Pronajmu zařízený nízkoenerge-
tický rodinný domek se zahradou 
k  trvalému bydlení v  obci Žernov 
u  České Skalice. Domek je 1,5 roku 
po  úplné rekonstrukci. Vhodný 
pro málo početnou rodinu. TEL.: 
603 345 634

*Prodám rodinný dům v  Klatovech 
cena 4 000 000 Kč. Telefon 608 182 600 
*Koupím garáž v  Náchodě. Platba ho-
tově, za  nabídky předem děkuji.Tel.: 
777 225 962.
* Sháním chatu, chalupu, domek v oko-
lí Náchoda do 20 km na všechny směry, 
nabídněte na tel. 774 777 072

* Prodám stavební pozemek s protéka-
jícím potokem, možnost zhotovení ryb-
níku, 2500 m2 na okraji obce Dolní Ra-
dechová. Asfaltová cesta až na pozemek. 
Cena 990 000,-Kč. TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu RD - Světlá Lhota pod Ho-
řičkami, od 1. září 2017 - do 30. června 
2018. Tel. 739 087 922

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

*Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
*Prodám nepoužité broušené sklo 
za  50% ceny – vázy, misky, skleničky. 
TEL.: 720 642 300
*Prodám nové masážní lehátko. TEL.:  
608 667 734
* Prodám levně dámské elektrokolo, 2 
malé posilovací stroje, stolek pod PC, 
starý vozík žebřiňáček, staré gramo-
desky, křišťálové lustry a jiné zboží. Tel. 
604 699 888
* Prodám levně pánské elektroko-
lo, zahradní bezmotorovou sekačku 
ALKO, 2 reprobedny, CD přehrávač. Tel. 
773 023 050
* Prodám selata mangelica, cca 50 kg - 
za  2200,-Kč/ks, do  20 kg - za  1000,-Kč/
ks (živé váhy). Volat po  19 hodině. Tel. 
702 701 315
* Prodám kompletní rybářské vyba-
vení. Pouze jako celek. Tel. 776 287 570 
po 20. hod.
* Prodám HURDY s  rovným čelem 
70x29x9 cm cca 200 ks, stav velmi dob-
rý, vhodné na  přizdívky, příčky, stropy. 
Cena: nabídněte. Tel. 605 423 070
* Prodám thuje smaragd hrnkova-
né, výhodná letní výsadba, výš. 60 cm 
za 60,-Kč nebo i vyšší. TEL.: 604 452 789
* Prodám dřevěné dveře balkonové 
2 ks 210x90, terasové 1ks 210x180 dvo-
jitě prosklené, udržované. Zájemci za-
šlu foto. Mail: info@falkar.com. TEL.: 
606 629 767

*Koupím tříkolku Velorex (hadrák) 
250 - 350 cm3 i  v  nepojízdném stavu. 
TEL.: 604 437 128

*Koupím starý NÁBYTEK a další staro-
žitnosti. Peníze ihned. Tel. 733 663 186
* 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, unifor-
my, vyznamenání i z období socialismu 
v jakémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty a  jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

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

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

* Daruji barevnou TV a svářečku. Tel. 
603 511 566 (volat večer)

* Stříhání okrasných stromů a  keřů, 
s možností odvozu větví a travní hmo-
ty, sekání trávy a  celková péče o  tráv-
ník, výsadba rostlin a  keřů, terénní 
a  výkopové práce, zahrada dle Vaše-
ho přání. Péče i  v  době Vaší dovolené. 
Kvalitní a cenově dostupné služby. TEL. 
737 564 496
*HLEDÁME ŠIKOVNÉHO MON-
TÉRA na  montování nábytku, ne-
náročná práce, možná i  dohoda 
na  zkrácenou pracovní dobu. Klidně 
i schopný důchodce.Příjemný kolektiv, 
solidní jednání. Rychlé zaučení. TEL.: 
774 850 052

* Nabízím práci minibagrem. Úpra-
vy terénu, výkopy pro bazény, čistič-
ky, zámkové dlažby, vodu, kanaliza-
ci, el. a  další. Cena dohodou. TEL.: 
774 224 446

*Přijmeme na rozvoz knih ženy i muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis. Kč mě-
síčně. TEL.:777 803 359
* Hledám brigádníky do  zámečnic-
ké dílny, vhodné pro muže a  ženy v 
důchodovém věku. Náchod. TEL.: 
723 515 080
* Přijmu brigádníka na  stavbu - Ná-
chod. TEL.: 776 543 988

*Prodám RENAULT CLIO 1.2, r.v.92 
v  pojízdném stavu na  náhradní díly, 
včetně zimního obutí s  ráfk y. Konec 
STK. Cena 4900,-Kč nebo dohoda. TEL.: 
606 299 945
*Do  své sbírky koupím ČZ 175 Sk-
útr zvaný „prase“. Výhodou pěkný 
původní stav a  platný TP, za  což dob-
ře zaplatím! Děkuji! Tel.: 606  515  966 
t.krause@farmet.cz
*Člen klubu historických vozidel kou-
pí nebo pomůže ocenit jakýkoliv sta-
rý motocykl či vůz, případně vraky 
a  jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:  
606 515 966
* Koupím moto STELLA, MOKIK. 
V jakémkoli stavu. Tel. 602 642 888

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 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

*Mladý pár koupí karavan k  cestová-
ní. Prosíme volejte na tel.: 773 924 082. 
Děkujeme.
* Prodám skutr Baotian Cyborg 125, 
r.v. 2012, STK 9/2018, najeto 3  600 km, 
nová baterie, nová zadní pneu, kufr, 
přilba, drobné kosmetické vady. Cena 
18 900,-Kč. Tel. 724 087 654

*ČIVAVA – prodám krásná štěňát-
ka – právě k  odběru. Jsou čipovaná, 
očk., odčerv.. Jen do výborných podmí-
nek hodným lidem. TEL.:491 426  680, 
603 206 743

* Dobrý den, sháním kocourka. 
ODMĚNA: 5000. Jak Vypadá? ze-
leno-žluté oči, černý ocas, obličej 
a záda, bílé břicho, packy, brada, pol-
štářky (na packách) měl všechny čer-
né , nad očičkama měl méně chlupů. 
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE 
O ŇEM: stáří 3 roky, váha skoro 4 kg, 
ztráta ve Velké Poříčí, kocour domá-
cí. Povaha: línější, mazlivý, náladový . 
A cizích lidí se nebál. Jestli jste ho ně-
kde zahlédli nebo máte tušení, že jste 
ho někde viděli,  tak napište na Email: 
terineckahajna@gmail.com nebo za-
volejte na číslo 735 908 821. A... když 
získáte jeho fotku tak by bylo fajn 
kdybyste mně ji zaslali.

ČISTĚNÍ INTERIÉRŮ 
A KLIMATIZACÍ VOZIDEL

tel.: 775 268 129 
www.cisteauto.snadno.eu

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

 
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, 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- Malé Poříčí- Řad. RD s bytem 3+1 a samost. garsonkou, poz. 940 m2, garáž.., PENB G......1.950.000,-Kč
Náchod-ul. Svobody-Pěkný RD 5+1 (116 m2) po celk. rekonstr., krásný výhled na zámek, PENB:E....2. 800.000,-Kč
Náchod-Lipí-Posl. volné domy (až 5+kk a užit.pl.123 m2), se zasíťovanými pozemky, PENB:B ... .......2.208.000,-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... .......2.690.000,-Kč
N. Město n. Met.-zahrada (630 m2) s chatou (zast. 25 m2) na krásném a klidném místě u lesa...... .......349.000,- 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 ...... ...........665.000,-Kč

Tel: 776 227 724, 9 let zkušeností
Zainvestujte 

a prodlužte svému vozu životnost...

Ochranné nástřiky podvozků a dutin 
vozidel antikorozními vosky, 

nebo i jinými materiály 
dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu

Na letní brigádu do Mlynářovy 
zahrádky – Ratibořice přijmu 

brigádníky na kasu, do provozu 
a na točení zmrzliny. 

Vhodné pro studenty i pracující dů-
chodce.!!!!  Mladý kolektiv, výhodné 

platové podmínky. 
Volejte na tel, 731 457 620.
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Program 63. Mezinárodního folklorního festivalu Červený Kostelec
Středa 16. 8. 2017 
18:00 - Slavnostní zahájení 63. ročníku festivalu 
a koncert skupiny Buty a Kostelecké cimbálovky
Čtvrtek 17. 8. 2017 
18:00 - Folklorní svět u nás
19:00 - Rosénka -  kaleidoskop písní a tanců 
z různých oblastí jižní Moravy
22:00 - Tančí celý svět
Pátek 18. 8. 2017 
10:00 - Řemeslný jarmark a dílny
14:30 - Zpíváme a hrajeme ve městě
18:00 - Festival je v polovině
21:00 - Příběh zbojníka - VUS Ondráš
Sobota 19. 8. 2017 
10:00 - Řemeslný jarmark a dílny
10:00 - Mše svatá

14:30 - Volba nejoblíbenějšího souboru
18:00 - Dětské okénko
20:00 - Galapředstavení
Neděle 20. 8. 2017 
10:00 - Řemeslný jarmark a dílny
10:00 - Průvod ulicemi města
12:00 - Muzikanti hrajte
13:00 - Loučení s festivalem

Více informací na www.folklorck.cz nebo facebooku MFF.cz. Těšit se můžete na soubory z Mexika, 
Indie, Číny, Kapverdských ostrovů, Gruzie, Makedonie, Litvy, Itálie, Slovenska a České republiky.

 
Chcete část léta věnovat studiu angličtiny?

Potřebujete se připravit na opravnou maturitu z angličtiny?
 

V prostorách jazykové školy GATE Náchod 
nabízíme letní kurzy angličtiny   * skupinové i individuální  

                                          * se zkušeným lektorem
                           * za dobré ceny 

Kontakt: pavel_hrabec@centrum.cz , tel.: 774 374 784

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

PILA 
ZEPO BOHUSLAVICE a.s.

VYROBÍME 
KOMPLETNÍ VAZBY KROVU 
rychle, kvalitně v délkách do 13 m
ceny od 6000,-Kč do 6700,-Kč/m3 

+ DPH (dle profi lů a délek)
zajistíme dopravu k odběrateli

POŘEŽEME VAŠI KULATINU
PRODÁVÁME: řezivo
 pilařské pal. dřevo
   piliny

Kontakt: Dostál Radovan
tel. 737 204 573, 602 474 750 

e-mail: DostalRadovan@seznam.cz

Dílo architekta Letzela spojuje Náchod s Hirošimou

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Je vždycky příjemné a naplňuje vás to 
hrdostí, když slyšíte na druhém konci 
světa vyslovovat s úctou jméno vašeho 
rodáka. Tak je to se jménem architek-
ta Letzela, kterého jeho práce zavedla 
až do japonské Hirošimy, kde byl po-
dle jeho návrhu postaven  v roce 1915 
Průmyslový palác. O třicet let pozdě-
ji právě nad touto stavbou vybuchla 
6. srpna 1945 první jaderná puma. 

Torzo budovy je nyní součástí Hiro-
šimského památníku míru. Původní 
Průmyslový palác je nyní celosvětově 
známý jako Atomový dóm. Je varo-
váním před silou atomu použitého 
jako zbraň, je pietou za oběti atomo-
vého bombardování. Jméno náchod-
ského rodáka architekta Jana Letzela 
je vyslovováno v  Japonsku s  úctou 
a  v  úctě jej chováme i  u  nás v  Ná-
chodě i  v  celé České republice. Měl 
jsem tu čest položit s předsedou  vlá-
dy ČR Bohuslavem Sobotkou kytici 
na hrob architekta Letzela v Náchodě 

i mluvit o  jeho odkazu  přímo v Hi-
rošimě s  tamním starostou panem 
Kazumi Matsui. Výsledkem by mělo 

být navázání formálního partnerství 
mezi Hirošimou a  Náchodem reali-
zovaného například prostřednictvím 
kulturních a  dalších akcí na  Velvy-
slanectví Japonska v  Praze. Osud 
a  dílo architekta Jana Letzela pře-
konávají čas, prostor i  geografi ckou 

vzdálenost. I  v  Náchodě díky jemu 
silně rezonuje varování před ničivý-
mi účinky jaderných zbraní. Ostatně, 
artefakt  z Atomového dómu najdete 
i na stálé expozici věnované architek-
tu Letzelovi  ve  vstupním vestibulu 
hotelu U  Beránka na  náchodském 
centrálním náměstí. Dílo architekta 
Letzela spojilo Náchod s Hirošimou!
 Jan Birke, 
starosta Náchoda, poslanec PS PČR

ATOMOVÝ DÓM

VAROVÁNÍ I PIETA

Snímek č.1: Torzo objektu Průmyslového paláce v Hirošimě, který byl posta-
ven podle plánů architekta Letzela. Betonový skelet budovu uchránil před cel-
kovým zničením při jaderném bombardování. 
Snímek č.2: Starosta Náchoda Jan Birke  předává starostovi Hirošimy panu 
Kazumi Matsui obraz s  historickým vyobrazením náchodského náměstí. 
Dalším darem, který putoval z Náchoda do Hirošimy, byla biografi cká kniha 
o Janu Letzelovi. 

1

2

MV č.34/2016 Sb. 
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ASTA - KRÁSNÁ, CHYTRÁ, INTELI-
GENTNÍ VLČICE, VYKASTROVANÁ. 
Byla zachráněna slečnou, která ji viděla 
zmateně pobíhat po silnici mezi auty. Asta 
je dáma v letech, proto by si moc přála byd-
lení doma, ideálně v domku se zahrádkou, 
kterou by skvěle ohlídala.

ALFÍK - starší pejsek podobný špicovi 
vzhledem i povahou. Je chytrý, trochu do-
minantní. Nejlépe bydlení v bytě neb domě, 
ze zahrady když je sám zmizí i „myší dírou“.
Ale velmi si rozumí s dětmi. Zvířátka moc 
nemusí.

Tel.: 608 524 973, www.psidomovlukavice.cz
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Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981
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NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

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

MAX - 3letý pejsek, který žil ve  špatných 
podmínkách. Veterinární správa Maxe 
odebrala, vše vyřízeno a nic nebrání tomu, 
abychom Maxovi pomohli najít nový do-
mov. Max je moc hodný a  vodu milující 
pejsek, který si užívá života. Max špatně 
vidí, ale to mu nebrání v  procházkách, 
a náladu mu to nekazí.

KIRA - asi 5letá fenečka. Z počátku báz-
livá, ale po  překonání strachu je úžasně 
mazlivá. Psi ani fenky jí nevadí. Kira je oč-
kovaná a kastrovaná.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

HLEDAJÍ DOMOV

PŘIJMEME
PRODAVAČKU

na HPP 
pro prodejnu 

v Novém Městě 
nad Metují,

ul. Nádražní 80
tel.:  777 606 802

monika@i-kram.cz 

Folkové soboty 
v Babiččině údolí

Ve  dvoře Rudrova mlýna, 
začátky ve 14.00 hodin
29.7. DOMINO – Olomouc

  5.8. A.M.ÚLET – Moravičany
12.8. BROŽÍ DUO – Minice

19.8. STRÁNÍCI – Český Jiřetín
„Když počasí dovolí, 

sejdeme se v údolí…“

Maternická cesta za pokladem
 Ve  středu 21. 6. 2017 zažily 
děti a paní učitelky z MŠ Zbečník 
úžasné dopoledne, které připra-
vily maminky. Děti plnily úko-

ly na  stanovištích inspirovaných 
řemesly a  povoláním. Z  každého 
splněného úkolu děti nabyly no-
vou zkušenost a dozvěděly se vždy 

něco nového. Například se učily 
třídit odpad, u  švadlenky si přiši-
ly knofl ík od kominíka, dozvěděly 
se, jak se vyrábí mouka, zkusily si 
stříkat z hasičské stříkačky a před-
vedly znalosti z  anatomie u  paní 
doktorky. Pohybové dovednosti si 
procvičily u  námořníka a  výprav-
čího. Za  odměnu v  cíli cesty děti 
objevily kouzelné stromy obrostlé 
pokladem. Tato velmi zdařilá akce 
se mohla uskutečnit díky štědrému 
sponzorskému daru od hronovské 
fi rmy Wikov. Také moc děkujeme 
našim skvělým maminkám Th é-
rové, Šrollové, Seidlové, Jelenové, 
Korandové, Gennertové, Šrejbero-
vé, Lenfeldové  a Jiráskové za krás-
né zážitky, které nám  všem přetr-
vávají dodnes.     
 Děti a paní učitelky z MŠ Zbečník

Po výstavě s tématy Izraele a Arménie představil nyní v Náchodě třetí ko-
lekci velkoplošných  fotografi í jejich autor - poslanec PS PČR Robin Böh-
nisch. Výstava je otevřena ve vestibulu Městské knihovny v Náchodě až 
do konce července. (snímek zleva) Robin Böhnisch vysvětluje příběh zachy-
cený na jedné z fotografi í z etiopského komplexu skalních kostelů Lalibela 
náchodským místostarostům Miroslavu Brátovi a Janu Čtvrtečkovi.  
 Foto NA

Setkání Jizbic
 Druhý prázdninový víkend patřil 
Jizbicím a jejich obyvatelům. Na jed-
né straně Jizbice u Náchoda, na dru-
hé Jizbice u Nymburka. Jednalo se už 
o druhé setkání, přičemž hostitelské 
role se tentokrát zhostily nymburské 
Jizbice.
 Po  celé dva dny probíhal kultur-
ní program, který začal prohlídkou 
obce za průvodcovství starostky Evy 
Pacltové, přes slavnostní předání re-
prezentativních darů, až po fotbalo-

vý turnaj, ve kterém nezvítězil nikdo 
jiný, než právě Jizbice. 
 Se zdravicí města Náchoda vystou-
pil radní Marek Dvorský. „Tato akce 
byla ukázkovým příkladem toho, jak 
by měly obce a jejich spolky spolupra-
covat. Obě Jizbice se tak staly rovno-
cennými partnery. Mohou si vymě-
ňovat cenné zkušenosti a vzájemně se 
rozvíjet“ okomentoval událost před-
stavitel náchodské samosprávy.
 Text a foto: Bc. Milan Školník

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem, 
kteří připravili úžasný LETNÍ 
TÁBOR ELDORÁDO ve Vysoké 
Srbské pod vedením náčelníka 
Petra Štěpánka (BOŽBY).  Térovi, 
Součkovi, Strnadovi a sl.Špačková

Poděkování
 Chtěla bych touto cestou po-
děkovat policistům z  obvodního 
oddělení Policie ČR v  Náchodě 
za rychlé vysvobození pejska ze za-
mčeného bytu počátkem července.    
 Růžena Nováková Ostatky papeže 

Jan Pavla II. 
v Novém Hrádku
 O  letošních prázdninách je 
opět (do  30. července)  veřejnosti 
přístupný kostel sv. Petra a  Pavla 
v  městysu Nový Hrádek.  Můžete 
zde vidět nejen díla slavného so-
chaře Matyáše Bernarda Brauna, ale 
i vzácnou relikvii – ostatky papeže 
Jan Pavla II. Jedná se o  část odě-
vu, která je potřísněna papežovou 
krví (důsledek druhého atentátu 
na  hlavu katolické církve v  portu-
galské Fatimě v  roce 1982). Kostel 
je pro veřejnost otevřen každý den – 
mimo pondělí – v časech od 9 do 12 
hodin, 14 – 17 hodin (pouze však již 
do zmíněného 30. července) 

Sochy v zahradě
 V Klášterní zahradě v Brou-
mově je až do 24. září možno na-
vštívit výstavu souboru soch Jana 
Hendrycha. Prezentaci zastřešuje 
broumovská Galerie Dům. Vysta-
vené sochy jsou inspirovány nejen 
antikou či barokem, ale i moder-
ními kulturními podněty včetně 
pop – artu.
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