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Devítková výročí na „dně Dobrušky”
Píše se rok 2019. Nabízí se tak 
možnost připomenout si méně 
známá “devítková výročí”, tedy 
roky s devítkou na konci, které se 

vážou k určitému kontextu. Jak již 
napovídá naše fotografi e,nebudou 
to zrovna běžná devítková výročí, 
nota bene, když vzpomínka na ně 

proběhla “na dně Dobrušky”, par-
don na  souši i  na  dně dobruš-
ského bazénu ve  čtyřmetrové 
hloubce. Potápěči z  Náchodska 
zde mohli vzpomenout hned tři 
devítková výročí. Tak například 
v  roce 1819 sestrojil Augustus 
Siebe první potápěčský skafandr 
s  kovovou přilbou. V  roce 1949 
si francouzský námořní kapitán 
Jacques – Yves Cousteau koupil 
vysloužilou minolovku, přejme-
noval ji na  Calypso a  začal s  ní 
zkoumat život pod hladinou moří 
a oceánů.   A konečně, v roce 1969  
vstupuje československý potápěč-
ský svaz do CMASu, (organizace 
sdružující potápěče celého světa).
 foto archiv Mirka Bráta

Zatímco pohyb na  silnicích je svá-
zán striktními pravidly, zdá se, že při  
sjezdovém lyžování si každý může 
dělat, co se mu líbí… Omyl! Od roku 
2009 u  nás platí státní norma ČSN 
01  8027, která upravuje povinnos-
ti provozovatelů lyžařských areálů, 
ale také pohyb lyžařů v  areálech. 
Autorem je Ministerstvo pro místní 
rozvoj společně s  Horskou službou 
a  Svazem provozovatelů lanovek 
a  vleků. V  otázce chování lyžařů 
na  sjezdovkách vychází z  tzv. Desa-
tera FIS. Soubor pravidel vydaných 
Mezinárodní lyžařskou federací ur-
čuje chování a  dodržování bezpeč-
nosti na sjezdových tratích. 

(foto: lyžařka před ilustrovaným 
desaterem FIS u jedné 

z východočeských sjezdovek) echo 

Národní institut  rozvoje uvádí 
v Klubu NIRON besedu 

UMĚNÍ ŽÍT
V úterý 5. února 2019 

v 18.00 hodin, Krámská ulice 29, 
Náchod (1.patro). Besedou Vás  
provede ZDENINKA, průvodce 

v oblasti zdravého životního stylu. 
Pro rezervaci volejte 773 220 773
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VZPOMÍNÁME
Dne 29.ledna 2019 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustila naše drahá maminka,

paní Marie Jirušková.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Děti s rodinami

Dne 31.ledna 2019 uplyne 8 smutných let, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, 

maminka a babička,  

paní Jarmila Šplíchalová 
z Náchoda.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manžel Milan, dcery Jitka 
a Jarmila s rodinami.

VZPOMÍNKA
Z očí jsi odešel, ale v našich srdcích zůstáváš.

Dne 25. ledna  2019 uplyne již 10 smutných let, 
kdy nás navždy opustil

pan Ladislav Holý z Mezilesí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   

Rodina 

VZPOMÍNÁME
Dne 30. 1. 2019 uplynou 4 smutné roky ode dne, 

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Karel PŘIBYL z Hronova.

Stále vzpomínají manželka 
a synové s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 2. února 2019 uplyne smutných 10 let, 

kdy nás ve věku 46 let navždy opustila 
naše dcera a maminka, 

paní Kateřina Dohalská, 
rozená Adámková.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

      Stále vzpomínají děti, rodiče a bratři

VZPOMÍNÁME
Dne 4.února 2019 uplyne 6 smutných let, 

kdy nás navždy opustila

paní IVETKA BÁRTÍKOVÁ 
z Náchoda.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina

Cesta hledání a nalézání, cesta tvůrčí radosti i slz, úspěchu i neúspěchu...
V  závěru loňského roku vyšla sku-
tečně překrásná a  umělecky i  profe-
sionálně ztvárněná brožura „30 let 
Dramaťáku na  Základní umělecké 
škole A.F. Šporka, Jaroměř„ (1988-
2018), jejíž iniciátorkou a  hlavní au-
torkou je Jarka Holasová, dlouholetá 
úspěšná  vedoucí literárně dramatic-
kého oboru ZUŠ A.F. Šporka Jaroměř 
(LDO). Brožuru podélného formátu 
A5 vydala v nákladu 500 výtisků  o 32 
stránkách ZUŠ F.A. Šporka. Jádro 
publikace textově i  fotografi cky tvoří 
především 60 barevných uměleckých 
a  dokumentárních divadelních foto-
grafi í z  archivu ZUŠ F.A. Šporka, jež 
názorně a  přesvědčivě ilustrují mno-
ho významných úspěchů Literárně-
-dramatického oboru (dále LDO),  
založeného na  Lidové škole umění 
v Jaroměři ve školním roce 1988/1989 
za  tehdejší ředitelky Jaroslavy Gabe-
rové. Autorkou profesionální grafi c-
ké úpravy v  potemnělém divadelním 
ladění s  hrou světel a  stínů  je Klára 
Grygerková. Brožuru kvalitně vytiskla 

tiskárna TISK AS s.r.o Jaroměř v roce  
2018. Publikace je však neprodejná. 
Získat ji mohou návštěvníci divadel-
ních inscenací.
 Jaroměřské školství má štěstí 
na  řadu vynikajících pedagogů, a  to 
platí mnohonásobně o  uměleckém 
školství. Recenzovaný almanach do-
kumentuje dlouhodobé úspěchy ja-
roměřské ZUŠ, konkrétně pak LDO, 
které bude prezentovat své bohaté 
úspěchy též na  výstavě v  jaroměř-
ském muzeu od  1. dubna 2019, kde 
bude ke  zhlédnutí asi 15 scénografi í 
z  úspěšných inscenací loutkařských. 
V  rámci výstavy se budou některé 
inscenace pro návštěvníky hrát a zuš-
ka pro ně připravuje též tvůrčí dílny.  
Mezi úspěšné absolventy jaroměřské 
LDO a  nyní studující na  Katedře al-
ternativního a  loutkového divadla 
Divadelní akademie múzických umě-
ní v  Praze v  současnosti patří Jakub 
Maksymov a Edita Valášková. Záslu-
hu na těchto úspěších mají pedagogo-
vé, asi nejdéle působící vedoucí LDO  

Jarka Holasová, která se v  úvodní 
stati upřímně vyznává: „Jsem učitel-
-pedagog-průvodce na  cestě hledání 
a nalézání, na cestě tvůrčí radosti i slz, 
úspěchu i neúspěchu... věřte, cesta to 
není vůbec lehká a  rovná, ale já stále 
doufám, že někam vede.“
PhDr.  Jiří UHLÍŘ (redakčně kráce-
no), foto: Jarka Holasová, vedoucí 
literárně-dramatického oboru Zá-
kladní umělecké školy Jaroměř, au-
torkou fota je Lucie Čížková

Náchodsko jako kolébka graffi  ti?
Projevy specifi cké subkultury – graffi  ti 
se nevyhýbají ani Náchodsku, k malé 
radosti majitelů objektů i  místních 
samospráv. Zapátráme – li v  histo-
rii, zjistíme dokonce, že náš region 
byl jednou z  kolébek tohoto speci-
fi ckého rebelantského výtvarného 
projevu. Musíme se však podívat  
hlouběji do  minulosti – až k  období 

kolem roku 1993, kdy se graffi  ti začíná 
v Česku prosazovat. Tehdy se jednalo 
o  nemnoho  jedinců, kteří na graffi  -
ti pracovali. Jedním z  nich byl i  jistý 
Timothy v Jaroměři. Píše se rok 2019. 
Krátkou procházkou po Náchodě zjis-
tíme, že graffi  ti  žije dál. A je mu úplně 
jedno, co si o  něm myslíme… Foto 
z břehů řeky Metuje v Náchodě, echo

 MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI ÚNORU 2019

 www.beraneknachod.cz

Pátek 1. února v 19.00 hodin
Akce se koná v Dannyho kavárně 

Hotelu U Beránka
BLUES-JAZZOVÉ 

VEČERY - EKG
Rodinná třígenerační jazzová kapela 

ze Dvora Králové n. L. 
Vstupné: 90 Kč

Středa 6. února v 9.30 hodin
Jana Rychterová 

HRÁTKY S ČEŠTINOU  
- vzdělávací a zábavný pořad pro děti 

a ostatní zájemce
Vstupné: 50 Kč

Pondělí 11. února  v 19.00 hodin
Divadlo Ungelt

Keith Huff : DEŠTIVÉ DNY 
Výprava a režie: Janusz Klimsza

Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Americké drama o síle přátelství spoju-
jící prvky kriminálního příběhu a hry

Vstupné: 390 Kč, 370 Kč, 350 Kč

Čtvrtek 14. února  v 19.00 hodin
Dermacol NO NAME 

Acoustic tour 2019 
- v prodeji přes www.ticketmaster.cz

Neděle 17. února  v 15.00 hodin
Divadlo Krapet - podle knihy Rudolfa 

Čechury a Jiřího Šalamouna
MAXIPES FÍK

Vstupné 60 Kč

Úterý 19. a středa 20. února 
vždy v 19.00 hodin

Spolek divadelních ochotníků 
Alois Jirásek, Úpice

Bedřich Smetana: 
PRODANÁ NEVĚSTA

Režie: Vladimír Hetfl ejš
Komická zpěvohra Bedřicha Smetany 

na slova Karla Sabiny. 
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

Čtvrtek 21. února v 18.00 hodin
Akce se koná ve vinárně 

Hotelu U Beránka
BESEDA na téma 

„Slavní návštěvníci 
Náchoda“

Besedovat s vámi bude historik 

Bc. Richard Švanda. 
Vstupné: 50 Kč

Středa 27. února  v 19.00 hodin
7. koncert ab. cyklu - skupina „K“

ROMANTICKÝ KLAVÍR 
- koncert

Matyáš Novák - klavír
Program:  F. Chopin, 

F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt: 
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč 100 Kč

Čtvrtek 28. února  v 18.00 hodin
Akce se koná ve vinárně 

Hotelu U Beránka
BESEDA na téma „Boží lidé 
aneb náchodské postavičky“

Vstupné: 50 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
• MIC Náchod, tel.: 491 426 060

• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Afrika – ráj a peklo 
zvířat
 V  novoměstské knihovně pro-
běhne v termínu do 28. března vý-
stava fotografi í přírody východní 
Afriky. Autorem fotografi cké ko-
lekce s názvem Afrika – ráj a peklo 
zvířat je Martin Ladnar. 

Raději zešílet v divočině
 Náš titulek není ani přání, ani 
povzdech… Je to pouze pozván-
ka na  zajímavou výstavu fotogra-
fi í do  Dobrušky. V  tamní městské 
knihovně bude tento cyklus foto-
grafi í k  vidění do  31. ledna. Jedná 
se o snímky ze stejnojmenné knihy 
J.Šibíka, která pojednává  o osudech 
šumavských samotářů. 

Českoskalický 
kalendář
 V  České Skalici vydali kalendář 
města na rok 2019. Jedná se o již 11 
díl projektu městských kalendářů 
ve  formě plakátu formátu A2. Ka-
lendář obsahuje historické pohled-
nice ze sbírky Jana Holého. l

Jedním z  dlouhodobých cílů 
náchodské samosprávy je 
proměna břehů řeky Metuje 
v  tamní lokalitě Hamra. Cí-
lem je úprava břehů, aby se 
tato místa stala odpočinkově 
– relaxační lokalitou, zlep-
šil se přístup k  samotné řece 
včetně lepší možnosti využití  
říčního toku pro vodní sporty 
typu kanoistiky.  Foto echo



 Na  tiskové konferenci, která 
se konala 22. ledna, představil 
náměstek hejtmana pro zdra-
votnictví Aleš Cabicar dva nové 
náměstky Oblastní nemocnice 
v  Náchodě. Do  funkce náměstka 
pro zdravotní péči nastoupí od 1. 
března MUDr. Ladislav Tichý, kte-
rý má s  působením v  náchodské 
nemocnici dlouholeté zkušenosti. 
Od 1. února dojde také ke změně 
na  postu personálního náměstka, 
kterým se stane Ing. Martin Kyn-
tera. „Jedná se o kvalitní a schop-
né lidi z Náchoda, kteří, jak jsem 
pevně přesvědčen, posunou kvali-
tativní a profesní úroveň ve svých 
gescích zase o stupeň výš“, řekl ná-
městek Aleš Cabicar. „V čele s paní 
ředitelkou Ivanou Urešovou bude 
mít Oblastní nemocnice komplet-
ní tým, který by měl nemocnici 
vést v tomto složitém období, kdy 

se potýkáme s  novou výstavbou 
a nedostatkem převážně středního 

zdravotního personálu“, dodává 
Cabicar.
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Mgr. Bors Michal 
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz
provozovna: B. Němcové 13, 
552 03 Česká Skalice, 
otevřeno  PO až Pá 8 - 18 a SO 9 - 12. 

Kuba Šípků, 
ředitel obchodní sítě

tel. 602 300 282, 
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz

Železničářská 506, 
541 01 Trutnov

 Vážení a milí čtenáři ,
Pro osvěžení a k Vaší laické kontrole 
Vašich cen plynu v roce 2019 Vám 
dnes předkládám jednoduchou 
hodnotící tabulku:

ENERGETICKÉ OKÉNKO 167.

S úctou Váš 

Kategorie cen plynu 
pro domácnosti a MO na rok 2019

Biatlon na Bezděkově
TJ Sokol Bezděkov nad Metují  po-
řádala v  sobotu 19. ledna 2019  2. 
ročník biatlonu. Organizátoři při-
pravili pro závodníky perfektně 
upravené tratě pro klasickou i  vol-
nou techniku, takže si každý mohl 
vybrat podle své chuti a schopností.
Závodilo se za  slunečného poča-
sí v  různých věkových kategori-
ích, často se zúčastnila téměř celá 

rodina. Nejmenší děti házely puky 
na cíl, starší děti a dospělí stříleli ze 
vzduchovky.  
 Za  nesestřelené terče museli zá-
vodníci absolvovat trestná kola.
 Za  velké podpory fanoušků se 
na start postavilo celkem 37 závod-
níků, kteří museli během závodu 
zdolat trať od 120 m do 1,2 km podle 
kategorie.

 O  sportovce i  fandící publikum 
bylo výborně postaráno, všichni si 
mohli vybrat z  široké nabídky ob-
čerstvení.
 V každé kategorii bylo vyhodno-
ceno 6 nejlepších závodníků, kteří 
byli odměněni hodnotnými cenami, 
které nám na tuto akci poskytli tito 
sponzoři: Obec Bezděkov nad Me-
tují, Primátor, a.s . Náchod, Pivovar 
Broumov, Koloniál Renata-Police 
nad Metují, Hotel Na Mýtě- Bezdě-
kov nad Metují, Farmet, a. s. Česká 
Skalice, Saar Gummi Czech, a. s., 
Hašpl, a. s. Velké Poříčí, Pinguin 
sport Náchod, Broušení a  prodej 
skla-Jaromír Beran, Truhlář-Petr 
Jirmann, Monika Vaňková, PRO-
TEC plus, s. r. o., MANMAT, s. r. o. 
Police nad Metují, Blue Fly- Police 
nad  Metují, BKL Machov – zapůj-
čení techniky na úpravu trati. Všem 
našim sponzorům velmi děkujeme 
za podporu a vážíme si jejich přízně.
Velké díky patří také všem pořada-
telům, závodníkům i divákům a tě-
šíme se na společné setkání v příš-
tím roce na 3. ročníku závodu.
 Za pořadatele Jaromír Beran

Oblastní nemocnice v Náchodě má nové náměstky

Foto: zleva Jiří Řezníček, místopředseda Zdravotnického holdingu Krá-
lovéhradeckého Kraje, Ivana Urešová, ředitelka ONN a.s., Aleš Cabicar, 
náměstek hejtmana, Jan Birke, starosta Náchoda, Martin Kyntera, perso-
nální náměstek, Ladislav Tichý, náměstek pro zdravotní péči

Autobus i s cestujícími skončil v příkopu
 Dopravní policie na  Náchodsku 
ve čtvrtek 17. 1. 2019 vyjížděla k ha-
várii linkového autobusu u  Černčic 
u  Nového Města nad Metují, k  níž 
došlo v 7.45 hodin ráno. Z dosud ne-
vyjasněných příčin 47letý řidič auto-
busu jedoucí po silnici č. 308 směrem 
na  Hradec Králové poblíž obce Čer-
nčice po  projetí levotočivé zatáčky 
vyjel vlevo mimo vozovku do levého 
silničního příkopu, kde autobus vy-
vrátil dva stromy a zůstal stát na ko-
lech. V  autobuse cestovalo 22 osob 
včetně řidiče, 4 osoby utrpěly zranění, 

s nimiž byly transportovány na ošet-
ření do  nemocnice v  Náchodě 
a Hradci Králové. K nehodě startoval 
také vrtulník, ale jeho použití nebylo 
třeba. Při dopravní nehodě vznikla 
hmotná škoda na  autobusu ve  výši 
přibližně 1.5 miliónu korun, na stro-
mech ve výši 10.000 korun.
 Okolnosti nehody a  její příčina 
jsou předmětem šetření náchod-
ských dopravních policistů. Podle 
prvotního šetření do úvahy přichází 
i  náhlá zdravotní indispozice řidiče 
autobusu.  (AP)

 Jistě i  relativně „teplý“ závěr 
loňského roku pomohl stavbařům 
pracujícím na nových bytových do-
mech v lokalitě sídliště SUN v Ná-
chodě. Ani zima však práce nepře-
rušila. Naše dva snímky od  sebe 
dělí dva měsíce. Při porovnání zjis-
títe, že za  tuto přibylo na  objektu 
jedno patro.  Foto echo

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK 
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán, 
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, 
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 56,-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

PŘIJMEME OBSLUHU 
DO KASINA 
HAPPY DAY, 

Polská ul. 105, Náchod

TEL: 491 520 356, 
720 042 671

casino@casinohappyday.cz

Zavedená daňová a účetní 
společnost hledá 

Spolupracovníka/ci na pozici

ÚČETNÍ
Pracoviště v centru Náchoda

Nástup možný ihned

Životopis zasílejte na e-mail: 
kralovska@somad.cz 

Tel.: 491 433 029 
pí. Karásková

PRONAJMEME 

RESTAURACI V HOTELU 

HRON V NÁCHODĚ, 
moderně zařízená a vybavená, 

nízké provozní náklady, 
kapacita restaurace 80 osob, 
venkovní zahrádka 44 osob, 

společenský sál 65 osob, 
kavárna/vinárna 28 osob. 

Informace na 

tel.602 240 336.
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Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á  dělník/dělnice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o., 
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Náplň práce: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici
ZÁMEČNÍK

Požadavky:
 Vzdělání vyučen 

 Praxe v oboru (není podmínkou) 
 Znalost čtení výkresové dokumentace

 Svářecí průkaz (možnost doplnění zkoušek)
 Samostatnost

 Spolehlivost   Flexibilita
 Řidičský průkaz skupiny B

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

Co nabízíme:
 Práci v dynamicky se rozvíjející fi rmě
 Odpovídající mzdové ohodnocení

 Firemní bonusy

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

• Jednosměnný provoz, nové pracovní prostředí aj.
• Možnost práce na HPP, nebo zkrácený pracovní úvazek
• Benefi ty - stravenky, příspěvky na dopravu a dovolenou, 

možnost dalšího vzdělávání – např. NJ
• Nástup možný ihned nebo dle dohody

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY

Tel.:733 125 661, e-mail: info@adapt-electronic.cz

Přijďte mlsat 
do nového
Cukrárna Kamila v Novém Městě nad 
Metují na  Husově náměstí Vás zve 
do  nově zrekonstruovaných prostor. 
Její majitelka Kamila Lakomá se roz-
hodla oživit zázemí své provozovny, 
která je otevřená již od roku 1993. La-
bužníci jistě ocení výborné chlebíčky, 
zákusky a dorty, stejně jako vlastní to-
čenou zmrzlinu, která je jedna z nej-
lepších v  Královéhradeckém kraji. 
Majitelka by ráda poděkovala svým 
rodičům Karlovi a  Janině Drašnaro-
vým za podporu a Evě Zámečníkové 
a  Jakubovi Pechovi, za  realizaci celé 
přeměny. Rekonstrukce interiéru cuk-
rárny je pouze začátek. Můžete se těšit 
i  na  oživení zázemí točené zmrzliny 
a venkovních prostor.  LaŠ, foto EZ

KSK BONO s.r.o.,
výrobce krmiv pro psy a kočky

přijme zaměstnance pro nepřetržitý provoz  
v Heřmanicích (u Jaroměře)

ÚDRŽBÁŘ, ZÁMEČNÍK 
Požadujeme:  • vyučen, praxe v oboru výhodou
            • nástup možný ihned

Nabízíme:       •  stabilní zaměstnání, příspěvek na obědy 
                              •  pracovní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení 
                             na dobu neurčitou

Kontaktní osoba: 
M. Jošt, tel.: 737 229 181, životopisy: mjost@kskbono.cz

MV č.34/2016 Sb. 

Skiareál Kamenec 
v Teplicích  nad Metují
nabízí dvě denně rolbou upravo-
vané, uměle zasněžované sjezdo-
vé trati o délce 500 m, které jsou 
vhodné pro začátečníky i pokročilé, 
stejně jako pro rodiny s dětmi nebo 
školní výcvikové kurzy. V areálu je 
bezplatné parkoviště, půjčovna lyží, 
občerstvení. Lyžařská škola (in-
struktoři na objednávku. Sjezdovka 
má celkovou délku 500 m, přičemž 
od poloviny se rozvětvuje do dvou 
různě náročných úseků, na kte-
rých si každý přijde na své. Silnou 
devizou sjezdovky je příznivá cena 
služeb a střízlivá návštěvnost, která 
jde ruku v ruce s předimenzovanou 
kapacitou vleku, což se projevuje na 
minimální čekací době. 
 (foto skiareal.cz) 

SQUASH 
CENTRUM 
NÁCHOD

tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra

 

KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY 
(1. – 4. ROČNÍK + KONVERZACE)

Cena za pololetí (36 vyučovacích hodin): 1.890 Kč
Kontakt:     NJ:   Dr. Lada Petránková 
                               603 440 969; lada.petrankova@gatenachod.cz
        AJ:   Mgr. Pavel Hrabec 
                               774 374 784; pavel_hrabec@centrum.cz

Více informací najdete na webových stránkách www.gatenachod.cz.

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

Jazyková škola Gate Náchod nabízí
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

*Koupím byt 2+1 (2+kk) s bal-
konem poblíž centra v Novém 
Městě n.M., rychlá platba. TEL.: 
606 651 670
*Pronajmu byt s  balkonem 
1+1 48,5 m2 v činžovním domě 
v  blízkosti centra v  Náchodě. 
TEL.: 603 853 095
*Prodám kompletně zrekon-
struovaný byt 2+1 v  OV v  pa-
nelovém domě na  Pražské uli-
ci v  Náchodě. Cena 2  100  000. 
TEL.: 737 448 732
*Prodám byt-garsonku 30 m 
v  centru Náchoda u  Slavie. 
Cena 1.030.000,- Kč. Cena za-
hrnuje veškerý servis vč. právní-
ka, úschovy atd. Balkon, sklep, 
parkovací místo v ceně. Přímo 
od majitele. TEL.: 603 869 469

*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v  OV v  panelákovém domě 
v  Náchodě. Upřednostňuji 
lokalitu sídliště Plhov, uli-
ce Běloveská. Rychlé, slušné 
jednání. Platba hotově. TEL.: 
604 437 128

*Pronajmu byt 2+1 ve Studni-
cích v RD, povinná kauce. TEL.: 
608 86 98 85

* Prodám družstevní byt 3+1 
v  Novém Městě nad Met. Nad 
stadionem. Volejte 723 656 218
*Pronajmu družstevní byt 3+1 
nebo 4+1 v  Náchodě na  Plho-
vě. Dlouhodobý pronájem se-
riozním zájemcům. Kontakt: 
nachodbyt@gmail.com

* Prodám RD v Bělým u Poli-
ce nad Metují. Cena dohodou. 
TEL.: 606 56 49 30
*Koupím les s pozemkem. Stáří 
ani výměra nerozhoduje. Plat-
ba hotově. Horší stav nevadí. 
773 585 290
*KOUPÍM rodinný dům v Ná-
chodě nebo blízkém okolí. Tel: 
602 604 576

*Pronajmu trafi ku v  centru 
Náhoda na  parkovišti. Prosto-
ry možno využít i pro jiný druh 
podnikání.Tel.608 143 570

*Prodám palivové dřevo suché 
550,-.Kč/m3. TEL.: 702 611 187
*Prodám regálový systém 
do obchodu. Tel. 608 143 903 
*Prodám sedačku do  vany 
s velkou slevou. Nevhodný dá-
rek. TEL.: 720 642 300

*Prodám palivové dřevo 
v  metrech, půlmetrech – ja-
san, olše. 900,-Kč za rovnaný 
metr. TEL.: 776 327 208

* Koupím použitou vyřazenou 
autoplachtu. TEL.: 604 437 128    

*HODINKY PRIM koupím 
ciferníky, pouzdra, krabič-
ky, záruční listy, ručky, ko-
runky. Platba v hotovosti. Tel. 
704 414 756

* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a příslušenství - objek-
tivy, staré fotografi e, reklamní 
fotografi cké materiály. TEL.: 
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na  hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z ob-
dobí socialismu v jakémkoli sta-
vu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a vše o Vánocích. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, min-
ce a  bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj.staré ča-
sopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, 
plakáty, aj.papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, 
CD atd. TEL.:777 579 920

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hrač-
ky zn. ITES, KDN aj..vláčky 
TT, HO, MERKUR aj.aj., 
starožitný a  chromovaný ná-
bytek, hudební nástroje, ho-
diny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, por-
celán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

*Daruji zeminu za odvoz zdar-
ma v obci Česká Skalice v celko-
vém objemu až 600m3. Zemina 
bude k  dispozici na  jaře tohoto 
roku (až začne stavba rodin-
ného domu). Ideální odebrání 
zeminy je při provádění terén-
ních úprav. V případě zájmu 
mne prosím kontaktujte na  tel.: 
725 648 090
*Hledám muže na pravidelnou 
výpomoc na zahradě - Kramol-
na a okolí.Tel. 605 105 170
* Přijmeme muže, ženy i  se-
niory na  rozvoz knih, 80 hod. 
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel. 
777 803 359
*Výprodej plet. a háčk. pří-
ze. Středa 18-20 hod, sobota 
9-12 hod. Náchod, Janáčko-
va 803 (vchod z  ulice Raisovy, 
1.patro). Prodej bude ukončen 
13. 2. 2019!
*Přijmu důchodce nebo inva-
lidního důchodce na  úklidové 
práce. Jedná se o  práce v  Ná-
chodě, vytírání chodeb a  scho-
dů.Práce trvá asi 1-2 hod.a pro-
vádí se 3x týdně.Zájemci volejte 
734 485 588.
*micheila 604 726 325
*Vyklízení půd, odvoz a  li-
kvidace pozůstalostí. TEL.: 
776 327 208

* KOUPÍM MOTOCY-
KLY - jakékoliv, starší, ne-
úplné, díly, mopedy, trak-
tůrky i  jinou techniku.Tel. 
723 837 437

*Prodám Opel Vectra 1.6, 16V, 
caravan. STK do  24. 1. 2019, 
šedá metal. nová baterie, druhá 
sada kol na discích. Dohoda jis-
tá. Tel. 608 20 48 40

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777

www.realitytichy.cz

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Přijmeme 

OBSLUHU PARKOVIŠTĚ 
v Náchodě

Nejlépe důchodce, 
na 4 – 5 hodin denně

Tel.: 602 145 222

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 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
TEL. 608 103 810

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2019 r.

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

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

TEL.: 722 907 510 AUTO - MOTO

MARTIN A MARTINA  III. 
– profesionálové na trhu realit

www.realitytichy.cz

Udělali jste si v loňském roce 2018 radost a koupili jste nějakou nemovitost? 
Dům, byt, pozemek, stavbu, chatu... Pak jste museli do 3 měsíců od zavkladová-
ní do Katastru nemovitostí zaplatit daň z nabytí. Povinností kupujícího je podat 
daňové přiznání a zaplatit daň ve výši 4% z kupní ceny příslušnému Finanční-
mu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází.  Toto neplatí v případě koupě 
družstevního bytu, kde si kupujete vlastnický podíl.
POZOR! Ještě ale potřebujete podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, 
které se podává nejpozději do čtvrtka 31. 1. 2019. Daň z nemovitých věcí se 
platí každoročně a to do konce května.
DOBRÁ ZPRÁVA NA ZÁVĚR: Pokud si budete převádět družstevní byt do osobní-
ho vlastnictví, žádnou daň neplatíte!
 více si přečtěte na www.realitytichy.cz 

Potřebujete rychlou radu – spojte se s námi  – konzultace zdarma! 
- zavolejte nebo napište: 776 622 777, martin@realitytichy.cz, 

                                                 776 622 776, martina@realitytichy.cz
Kancelář: Weyrova 3, Náchod – pravý horní roh náměstí

KREJČOVSTVÍ 
– šití a opravy oděvů

PŮJČOVNA 
SPOLEČENSKÝCH 

ŠATŮ
NOVĚ NA ADRESE: 

Borská 1850 NÁCHOD
Pouze telefonické objednání

Tel. 736 768 114  
Irena Černá
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

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

* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508,  732 257 957

* 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

N. Město n/M- Exkluz. zasíťovaný poz. (1.000 m2) pro výst. RD v klid. části, okamž. napojení na RD ..........dohodou
N. Město n/Met.- Malecí- Druž. byt 3+1 o celk. pl., 77 m2, 1 NP, nová kuch. linka, možnost směny za 2+1 ..dohodou
N. Město n/Met.- Družstevní byt 1+1 (35 m2), původní stav, 3. patro, plastová okna, zateplený dům. ......790.000,-Kč
Lipí u Náchoda - Poslední volné domy před dokončením s poz. 801 m2, disp. 5+kk, už. pl. 123 m2 ......2.400.000,-Kč
Česká Skalice - RD s bytem 7+1 (250 m2), prodejnou a restaurací 50 m od náměstí, PENB: G. ...........3.590.000,-Kč
Č. Kostelec- Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami a možností napojení vody i kanalizace ...990,-Kč/m2

Opočno - Multifunkční dům občanské vybavenosti, UP 307 m2, pozemek 415 m2, parkoviště ...............2.800.000,-Kč
Vysoká Srbská - Sedmákovice u Hronova - Krásná, stylově vybavená chalupa s poz. 1266 m2 ............2.800.000,-Kč
Miskolezy u Č. Skalice - Bývalý mlýn po exkluz. rekonstr. s poz. 1,5 ha, užit. plocha 524 m2, PENB G. .... 7,9 mil. Kč
Meziměstí u Bromova - RD, 2 byty 3+1 (149 m2), poz. 1.309 m2, část. rekon.,klid. část, PENB:G. ........1.200.000,-Kč
Náchodsko - poz. k výstavbě RD - Náchod, Kramolna, Provodov, Miskolezy, Meziměstí, Opočno ...cena dle lokality

PROVIDENT
Náchod, Červený Kostelec

TEL.: 725 725 816

NABÍZÍM KOMPLETACI 
ELEKTROROZVADĚČŮ

Dle dokumentace – případná 
tvorba dokumentace

Tel. 736 13 49 49
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Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775
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KOMU CHYBÍ?
Pejsek se nalezl 1. 1. 2019 
v Hronově, stále se o něj nikdo 
nepřihlásil. Je moc hodný, přá-
telský, mazlivý. Nezná ho ně-
kdo? 

Domov hledá
OLDA - 9letý ovčák, který opět 
nikomu nechybí. Na  svůj věk 
je trochu divoch a  na  vodítku 
tahá, ale všechno se dá naučit. 
Olda je hodný a přátelský.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková  721 543 498

STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172 
www.sbdnachod.cz

provádění účetních uzávěrek
evidence obyvatel

upomínání dlužníků
vedení fondu oprav

vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA SVJ

Volejbalové centrum 
nad Metují v roce 2019 

rozjíždí projekt 
VOLEJBALOVÉ ŠKOLY

pro chlapce, dívky 
i dospělé. Je otevřen 

všem vyznavačům 
sportu pod vysokou sítí. 

Připravte se 
na jarní sezónu!

Další úspěch náchodské házené
 Dvě mužstva náchodské přípravky 
a  dvě mužstva mini žáků se zúčast-
nila  memoriálu Václava Síče v  Jičí-
ně. Jedná se o  tradiční, již 19.ročník 
turnaje házené této věkové kategorie, 
který je vždy kvalitně obsazený a ne-
bylo tomu ani tentokrát jinak. Tur-
naje se zúčastnily mimo domácích 
třech mužstev z  Jičína, dvě mužstva 
ze Strakonic, Havlíčkova Brodu, dvou 
z  Liberce, Ledče nad Sázavou, Velké 
Bystřice a Náchoda. V kategorii mini 
žáků byla družstva rozdělena do třech 
skupin a podle umístění ve skupinách 

hráli zápasy o celkové pořadí v turna-
ji. Družstva náchodských mini žáků 
ve velké konkurenci a  po výborných 
výkonech obsadili celkové páté, re-
spektive osmé místo.
 Družstva přípravky se utkala se 
svými soupeři v  jedné skupině systé-
mem každý s každým a podle pořadí 
ještě v  soubojích o  celkové pořadí. 
Obě mužstva Náchoda předváděla 
bojovné výkony.
 Družstvo mladší přípravky ob-
sadilo nakonec krásné třetí místo, 
družstvo starší přípravky za  celý 

turnaj neprohrálo žádné ze svých 
utkání a po zásluze celý turnaj vyhrálo.
 Všem velký dík za výkony a repre-
zentaci oddílu a  města a  rovněž dík 
velkému počtu rodičů, kteří nás pra-
videlně na turnaje doprovází.

Na fotografi i klečící zleva D. Slanina, 
B. Vymětalík, M. Dušek, stojící zleva 
J. Galba ml., P.  Vostřes, D. Khoi, V. 
Prouza, J. Říha, M. Šmehlík, A. Vítek, 
J. Korec, J. Havalec, J. Andrejs ml. 
Trenéři  zleva P. Vymětalík, J. Andrejs 
st., Julinka Galbová a J. Galba st.

Horolezecký festival
 Příznivci Mezinárodního ho-
rolezeckého fi lmového festivalu si 
mohou připravit diáře. Známé je 
již datum této originální fi lmové 
přehlídky pro rok 2019. Festival 
letos proběhne již 36. ročníkem 
opět v Teplících nad Metují. Připo-
meňme, že první, lépe řečeno nul-
tý,  ročník festivalu se uskutečnil již 
v roce 1980. 

Vyzkoušeli si profesi zdravotníka v praxi
 V  úterý 15. ledna se žáci ná-
chodských základních škol sešli 
v městském divadle Dr. Josefa Čížka 
v Náchodě, kde si v rámci projektu 
s názvem „Živá knihovna povolání“ 
vyzkoušeli, co obnáší různé profese. 
Práci zdravotní sestry a  ošetřova-
telky blíže představila Oblastní ne-
mocnice Náchod a. s., a  to v  úzké 
spolupráci se Střední odbornou 
školou sociální a  zdravotnickou, 
Evangelickou akademií. 
 Sestřičky z náchodské nemocnice 
i  studentky zdravotnické školy dě-
tem ukazovaly běžné úkony, které 
práce zdravotní sestry obnáší. Žáci 
tak viděli zajímavé ukázky z reálného 
prostředí nemocnice. „Na polohova-
telném lůžku ležel pacient, o kterého 
se sestry staraly. Předvedly na  něm 
např. manipulaci s pacientem. Děti si 
pak u nás mohly vyzkoušet na vlastní 
kůži záchranu života - kardiopulmo-
nální resuscitaci, na  modelech pak 
za  asistence studentek zdravotnické 

školy odběr krve či aplikaci injek-
cí, vzájemně si měřili krevní tlak či 
saturaci kyslíku,“ popisuje Mgr. Re-
nata Dušková, MBA, ombudsmanka 
a  původním povoláním všeobecná 
sestra z ON Náchod a. s.
 Sestrám z nemocnice byly k ruce 
studentky náchodské zdravotnic-
ké školy – Evangelické akademie. 
„Na  takové prezentace jsme zvyklí 

a  vybavení. Přispěli jsme ošetřova-
telskými fi gurínami, umělou paží 
na  odběr krve, trenažérem na  ná-
cvik aplikace injekcí a  dalšími od-
bornými pomůckami. Nesmím 
zapomenout na  naše studentky 
a  studenta, jak šikovně mladším 
žákům předváděli na  jednotlivých 
stanovištích již získané dovednosti,“ 
říká ředitel školy Mgr. David Hanuš. 

Laviny, co by „sněhovou koulí dohodil…“
Do  lokality východních Čech zasa-
huje i nejvyšší české pohoří – Krko-
noše. Z Náchodska lehce dohlédne-
me až na  Sněžku. Je to sice o  něco 
dál, než co by „sněhovou koulí do-
hodil“, ale i na jednodenní výlet jsou 
tyto hory snadným cílem. Pojďme si 
tak, v  čase štědrého panování krá-
lovny Zimy, připomenout nebezpečí 

lavin. Jedním z  nejfrekventovaněj-
ším lavinovým územím v  České 
republice je i Labský důl se známou 
Labskou boudou v nadmořské výšce 
1340 metrů (viz. fotografi e). Labský 
důl je i lokalitou,  kde spadla největší 
lavina v novodobé historii Krkonoš.  
V  roce 1956 se zde z  Harrachovy 
jámy utrhla obrovská masa sněhu.  

Zničila devět hektarů lesa, vytvoři-
la přes 1,3 kilometru dlouhou drá-
hu a setrvačností vyjela přes koryto 
Labe do protisvahu.  Následky laviny 
se likvidovaly přes dva roky. Obecně 
k lavinám…Sněhové laviny jsou nej-
častější v lednu, únoru a březnu. Jen 
na  české straně Krkonoš je známo 
přes 50 míst, kde se laviny často se-
souvají. Každý svah se sklonem vět-
ším než 25 stupňů může být lavino-
vý. Místa sesunů lavin jsou v období 
zasněžení systematicky sledovaná 
a  měřená. V  případě zjištění mož-
nosti náhlého sesunu sněhu jsou 
místně označovaná, uzavíraná a ve-
řejnosti oznamovaná ve sdělovacích 
prostředcích místních i celostátních. 
Zjišťovateli, ohlašovateli a  ochrán-
ci lidí před lavinovým nebezpečím 
jsou místně příslušné organizace 
Horské služby a  v  Krkonoších také 
Správa Krkonošského národního 
parku (KRNAP).  Foto Mirek Brát
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