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Příští Echo vychází 4. října 2019

www.novinyecho.cz

září 1929, 

památník padlým v Červeném Kostelci

V  Polici nad Metují chysta-
jí nový strategický plán rozvoje 
města na  období 2020 – 2025. 
Součástí tvorby tohoto důležité-
ho dokumentu je i oslovení ve-
řejnosti prostřednictvím dotaz-
níkového průzkumu. 

V  Echu jsme vás pozva-
li na  tradiční výstavů vláčků 
a modelových železnic  v České 
Skalici. Původně plánovaný zá-
řijový termín výstavy byl však 
z  technických důvodů změněn. 
Výstava se uskuteční v Zahrád-
kářském centru v České Skalici 
v  novém termínu 14.-15. pro-
since. Jste srdečně zváni! 

V  Hronově vystoupí popu-
lární „zpívající právník“ Ivo 
Jahelka. Koncert se uskuteční 
v  tamním Jiráskově divadle 
17. listopadu od 18 hodin.  

strategický plán

změna 
termínu výstavy

Poděkování

Melodie filmového plátna AneB 
s Prime time voice po stopách 
pestré filmové hudby  

Písničky 
zpod taláru

Chtěla bych touto cestou poděkovat mému ošetřujícímu lékaři MUDr.
SHKOLA OLEKSII, všem sestřičkám a ostatnímu zdravotnickému per-

sonálu, za citlivý přístup a péči při mé hospitaliza-
ci na  interním oddělení v  nemocnici v  Náchodě, 
v srpnu 2019. Velice si vážím Vaší práce.

Děkuji všem!
Dokoupilová Vlasta, Nové Město n.Met.

Na základní škole Pavlišovská jsme se 2. září vrátili do lavic. V první 
třídě jsme letos přivítali 14 školáčků, kteří se již dokázali zařadit mezi 
nás. Děti krásně pracují a již dnes můžeme poznat pokrok. V pátek 13.9.  
školní družinu navštívil pan Štefan Bartók s ukázkou výcviku a posluš-
nosti psa. Za krásný program odměnily děti pejska zakoupenými paml-
sky. V podzimních měsících se za práci ještě odměníme výletem za pa-
mětihodnostmi Prahy, nebo návštěvou divadla.                                                     

kolektiv ZŠ Babí

Šestičlenná hudební formace Prime Time nabídne program sesta-
vený z melodií českých a zahraničních filmů z doby od 30 let mi-
nulého století až po současnost - to vše v zajímavém aranžmá po-
staveném na dokonale propracovaném vokálním tříhlase dámského 
tria a příjemném akustickém zvuku doprovodných nástrojů v rukou 
skvělých instrumentalistů. Lehký jazzový kabát a propojenost žánrů 
slibují pestrý zážitek nejen milovníkům jazzu, ale i jiných hudebních 
žánrů. 

Pořádáme v pátek 4. 10. od 19 hodin 
ve společenském sále knihovny v Novém Městě nad Metují.

Vstupenky v hodnotě 250,- Kč 
v předprodeji v oddělení pro dospělé.

Informace NĚMČINA:  
Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969,  
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Informace ANGLIČTINA:  
Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784, 
pavel_hrabec@centrum.cz

Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz                   FB: Jazyková škola Gate

NĚMČINA   ANGLIČTINA
výuka  •  překlady  •  tlumočení

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné a úřední překlady

 

slevy nA oknA 
AŽ 50% 

oknA A dveře
PlAstová oknA
PlAstové dveře

eURooknA

tAnAx
záRUkA 10 let!!

tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

LEVEL, s.r.o. Náchod hledá nové spolupracovníky

ELEKTRONIK / ELEKTROMECHANIK
Co u nás budete dělat

Jaké znalosti a dovednosti očekáváme

• Vaším každodenním úkolem bude sestavení / kompletace, oživení 
  a otestování GPS jednotek ve firmou požadované kvalitě, 
  v termínu požadovaném zákazníkem. 
• Montáž našich GPS jednotek do osobních, dodávkových a nákladních 
  vozidel našich nejlepších zákazníků 
  (někdy také do lokomotivy nebo železničního vagónu).
• Diagnostika a analýza případných závad a jejich předcházení. 

• Technickou zdatnost v oboru elektronika/elektrotechnika 
  – ideálně SOU / SŠ se zaměřením elektro
• Uživatelská znalost práce na PC 
• Chuť pracovat pro českou společnost
• Řidičský průkaz sk. B
• Být připraven občas cestovat firemním autem za klienty v ČR 
  na jednodenní montáže 

Více informací o pozici na https://www.positrex.com/elektronik_elektrotechnik/
V případě Vašeho zájmu o práci nám napište na email: jobs@level.systems

Kurz paměťových technik 
a technik učení

Informace a přihlášky: 
e-mail lada.petrankova@gatenachod.cz 

nebo tel. 603 440 969 (nejlépe SMS)

pořádá ve dnech 19. a 20. října 2019
jazyková škola Gate Náchod 

– Dr. Lada Petránková

Náchod, Komenského, t. 737 195 195
Hronov, Hostovského, t. 602 158 585
N. Město nM, Nádražní, t. 602 122 102



Až do  29. září můžete v  Poli-
ci nad Metují (Zeleném domeč-
ku) navštívit výstavu grafických 
prací. Autory jsou Anna Larina 
– Dzimira a Slava Iljašenko.  

V obci Suchý Důl (Po Bubnem) 
se 29. září (od 14 hodin) uskuteční 
populární Traktoriáda. Jedná se již  
o  8. ročník setkání těchto silných 
zemědělských strojů a jejich řidičů. 
Bližší info o akci získáte na adrese: 
www.hasicisuchydul.cz

Rodiče Ing.  Aleny Staňkové 
z Prahy byli za druhé světové vál-
ky zapojeni do  protinacistického 
odboje a za tuto svoji činnost byli 
nacisty popraveni. Sama Alena 
Staňková, tehdy ještě malá dívka, 
byla označena za  nepřítele nacis-
tického režimu  a  spolu s  dalšími 
více než čtyřiceti dětmi s  podob-
ným osudem byla v  srpnu 1942 
internována na zámečku Jenerálka 
v Praze. Od dubna 1944 do dubna 

1945 byla pak vězněna v  inter-
načním táboře ve  Svatobořicích 
na  Hodonínsku, v  závěru války 
v  táboře  v  Plané nad Lužnicí. 
Na dobu, kdy byla „dítětem nepřá-
tel Říše“ zavzpomíná v  přednášce 
spolupořádané se Svazem bojov-
níku za  svobodu - Oblastním vý-
borem Trutnov. Přednáška se koná 
v  Loutkovém divadélku v  Úpici 
23. září v  17 hodin (na  adrese: 
Dr. Ant. Hejny 133, Úpice)

Výstava 
grafiky 

Traktoriáda Dítětem „nepřátel říše“

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2019 r.

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

ECHO 2str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

• 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

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 firmy, 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

JANA SRUBJANOVÁ
nabízí ROZVOZ OBĚDŮ
www.rozvozspecialit.cz

tel: 603 422 845

BOHEMIAN SEARESORT s.r.o.,
Červený Kostelec

Přijme na částečný úvazek 
pracovníka na pozici:

Hostinec Na Králíku, 
Zblov 19

Vás srdečně zve na:

ŘIdIČ SVATOVÁCLAVSKÉ
HODY

SVATOMARTINSKÉ 
HODY

ŘÍZKOVÉ HODY

POSVÍCENÍPOMOcNíK PŘI 
zPRAcOváNí RyB 

Náplň práce: 
rozvoz objednávek ryb  po celé ČR
Požadujeme:
spolehlivost, komunikaci, flexibilitu
řidičský průkaz skupiny B

řízky+salát, svíčková,kachny…
od soboty 28.9. do neděle 29.9.

od soboty 9.11. do neděle 10.11.

tel. 491 452 262, 776 006 026
podrobnosti naleznete na
www.hostinecnakraliku.cz 

nebo na facebooku

od soboty 12.10. do neděle 13.10.

od soboty 26.10. do pondělí 28.10.

Náplň práce: 
pomocné práce v provozu chovu ryb
Požadujeme:
časovou flexibilitu, dobrý fyzický stav

Možnost přivýdělku - mzda dohodou
nástup možný ihned

E-mail: personalni@morevsrdcievropy.cz
tel.: 491 477 378

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se zahradou v Hro-
nově na Příčnici se zahradou. Vnitř-
ní i venkovní krb, krytá terasa, 
garáž, dílna. Nemovitost je pod-
sklepena, větší technické zázemí. 
Dvě obytná patra.

Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč                   
Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč
Budova hostince s  řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ...........................2 600 000,- Kč
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 900 000,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. uVÁDÍ V MĚSÍCI zÁřÍ 2019

www.beraneknachod.cz

*Středa 25. září  v 19.00 hodin
1. představení v rámc 

 „MODRÉHO“ abonmá 
Klicperovo divadlo Hradec Králové

Lev Nikolajevič Tolstoj: 
ANNA KARENINA

Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

*Čtvrtek 26. září v  19.00 hodin 
1. představení v rámci 

„ZELENÉHO“ abonmá
Městská divadla pražská 

Christian Giudicelli: 
PREMIÉRA MLÁDÍ 

Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

*Pátek 27. září v 19.00 hodin
Akce se koná v Restauraci Hotelu 

U Beránka v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČE-
RY - JUST NOW !

Miroslav Kučera – saxofony, Hedvika 
Čepová – zpěv, Ota Černý - klávesové 

nástroje, Jiří Kaván - bicí
a Filip Vondruška – basa                                                                    

Vstupné: 90 Kč

*Čtvrtek 3. října  v 19.00 hodin
NEREZ & LUCIA + 6 

NA CHODNÍKU
Tak už je to tady!

Nerez & Lucia
Turné znovuobnovené skupiny Nerez 

tentokrát pod názvem NEREZ & 
LUCIA je tady!

Koncert sestavený z písní, které obsa-
huje aktuální album Zlom a z největ-

ších hitů Nerez.

Můžete se těšit na písně Kočky, Javor, 
Do posledního dechu, Kytička, 

Bosanoha a další.
6 Na Chodníku                                                                  

Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 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.

Tichá vzpomínka 
Dne 1. října 2019 uplyne jeden rok, 

kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, 
maminka, babička a prababička,

paní Helena Rydlová 
z Nového Města nad Metují.

Děkujeme všem, kteří jí spolu s námi věnují tichou vzpomínku. 
Stále vzpomíná manžel a syn s rodinou.

Letos je to 111 let
od narození mých rodičů,

Boženy a Jaroslava 
vrabcových
z náchoda.

Vděčně vzpomíná syn 
Ing. Jaroslav Vrabec s rodinou

vzpomínka
Dne 20. 9. 2019 uplyne 6 smutných let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Ladislav přibyl z přibyslavi.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   

Rodina

Senior klub v Náchodě
„HARMONIE 2“

ŘÍJNU 2019

čtvrtek  3. 10. od 14 hod. „Krásy Provence“
– film ze své cesty promítne a doplní vyprávěním p. Zdeněk Nývlt

čtvrtek 10.10. od 14 hod.  „Země úsměvů“,
opereta Franze Lehára, přijďte si poslechnout nezapomenutelné melodie

čtvrtek 17.10.  od 14 hod. „BULHARSKO“
– cestopisný film ze známých i méně známých míst /od pobřeží  a z vnitrozemí/

čtvrtek  24.10.  od 14 hod. „KAMČATKA“,
z cyklu Ruská divočina, připravil a promítne p. Otto Mach

čtvrtek 31.10. od 14 hod. „ATELIEROF  vás rozzáří“
– rozdávání radosti společným zpíváním. Přijďte do klubovny pro dobrou náladu.

Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i když nejsoučle-
ny naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.

vzpomínka
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Hašpl a.s. Velké Poříčí přijme          SeřizoVače

Požadujeme:
•  vyučen nebo vyučen 

s maturitou ve strojírenském 
oboru výhodou

•  pravidelný třísměnný provoz 
 pondělí - pátek

•  spolehlivost, zodpovědnost

Náplň práce:
•  seřizování a obsluha strojů

Nabízíme:
•  pracovní poměr na dobu
   neurčitou
•  týden dovolené navíc
•  příspěvek na stravování
•  věrnostní program
•  benefity za plnění
   pracovní doby
•  nástupní mzda 27 000,- Kč,
   mzda po zaučení 

 vč. benefitů 31 000,- Kč

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: +420 491 401 718

Novela veterinárního zákona, kterou 
Senát schválil 16. srpna 2017, počítá 
s povinným čipováním psů v České re-
publice od roku 2020. Radiofrekvenční 
identifikace (RFID) představuje moder-
ní metodu označování zvířat pomocí 
tzv. mikročipů. Mikročip je přibližně 
milimetr široké a  centimetr dlouhé 
miniaturizované zařízení, které je na-
programováno číselným kódem, který 
je jedinečný a  neopakovatelný. Jeho ži-
votnost je udávána minimálně 25 let. 
Čip je pouze pasivním nosičem infor-
mace, neobsahuje vlastní zdroj energie 
a  pro své okolí i  svého nositele je zcela 
neškodný. Aktivovat mikročip umí jen 
speciální čtecí zařízení. Navíc je povrch 
čipu upraven tak, aby na  něj tělo psa 
nereagovalo jako na cizí těleso. Dražší 
čipy jsou vybaveny antimigrační čepič-
kou, která zabraňuje putování čipu. Čip 
je možné aplikovat zvířeti v jakémkoliv 
věku. Svého psa můžete nechat čipovat 

pochopitelně již nyní. Nemusíte čekat 
na  žádné konkrétní datum. Jednoduše 
přivedete svého psa k veterináři, ten mu 
vpraví mikročip pod kůži na krk za levé 
ucho pomocí speciálního jednorázového 
aplikátoru a váš pes je načipován. Pečlivý 
veterinář poznačí číslo mikročipu nejen 
do průkazu zvířete, ale i do své evidence 
psích pacientů.  Pokud je váš pes tetova-
ný, není nutné jej i čipovat. Tetování však 
musí být čitelné a souhlasit s údaji, uve-
denými v průkazu původu. To znamená, 
že nečitelné tetování nebo jakékoli jiné 
(např. z útulků, u psů bez PP apod.) než 
od řádných chovatelů se neuznává. Kvů-
li zajištění veterinárního dozoru budou 
pravděpodobně povinně podléhat čipo-
vání psů útulky pro zaběhnutá a  opuš-
těná zvířata. Sankce za nedodržení by se 
mohly pohybovat v rozmezí 20-100 tisíc 
Kč v závislosti na druhu provinění. Měly 
by mít totiž i preventivní, nejen represiv-
ní význam.                         (zdroj ČMKÚ)

čipování 
psů bude 
povinné

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

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
www.j-e-s.cz

Vážení a milí čtenáři,

Pro Ty z Vás, kteří rozumně zvažují, 
že již příští rok nechtějí navíc vyhazovat 
tisíce až desetitisíce korun  ze svého do-
mácího rozpočtu za energie, je opravdu 
nejvyšší čas s tím něco dělat… 

Již to neodkládeJte ! opravdu neváheJte !
a pozor - ceny energií nadále rostou!

oD 1.11.2019 bude zdražovat znovu čez Prodej 
a.s. a to znamená , že budou ihned po té 

zdražovat ostatní dodavatelé…
Finanční rozdíly za energie budou mezi zákazníky 

JeS a Vámi ostatními extrémní ve Váš neprospěch… 
a nejde o stokoruny , ale tisíce korun za rok. 
Průměrný rozdíl bude přes 10 000,-/Kč a domácnost

a to se v tomto odhadu držím při zemi…

S úctou Váš

ENERGETICKÉ OKÉNKO 190.

Srdečně zveme všechny zájemce o bruslení na  ledě, aby neváhali a při-
hlásili se včas do naší školy.  Bruslíme již od 1. září v 8:45 na ledě a pak dle 
Rozvrhu na Zimním stadionu  v Náchodě nebo na našich webových strán-
kách. Máme zase připravšeny hry na ledě pro děti, ale chodí s námi bruslit 
již i dospělí. Jestli nestihnete hned první hodinu, tak se můžete v případě 
volných míst k nám po dohodě připojit. Přihlášky a další informace najdete 
na našich stránkách www.brusleniskola.cz nebo na mobilu 733508392.

Bruslíme pro radost !!!
Těší se na vás trenérský tým

Škola bruslení 
je opět tady!!!

Máme Noci kostelů, máme 
i Noci sokoloven. Ony druhé noci 
sokolské už se blíží: jejich termí-
nem je 28. září. O tom, zda se i so-
kolovna ve vašem okolí  připojila 
k této celostátní akci (a nebudete 
tak ve  večerních hodinách mar-
ně lomcovat klikou), se dozvíte 
například ve  výčtu zúčastněných 
na www.sokol.eu

Noc
sokoloven

NaTURHoUSe Náchod, Kamenice 113, Pasáž Magnum, 547 01 Náchod
TeL: 725 803 656, e-mail: nachod@naturhouse-cz.cz



Po  úspěchu, kterého se dočkalo 
vydání prvního dílu, spatřil v těch-
to dnech světlo světa také druhý 
díl regionální publikace „Ptáci Ná-
chodska“. Nejen ornitologové, ale 
především milovníci přírody, lo-
kální patriotové, fotografové a také 
třeba myslivci, budou potěšeni 112 
celobarevnými stranami se spous-
tou fotografií, přehledných tabulek, 

grafů a  samozřejmě textu. Autor 
Tomáš Diviš v nich čtenářské obci 
přibližuje 8 vybraných řádů ptá-
ků, které v  ptačí systematice vol-
ně navazují na  dravce, podrobně 
zpracované autorem v díle prvním 
(rok vydání 2017). Seznámit se tak 
můžeme se sovami, kukačkami, 
měkkozobými, hrabavými, srost-
loprstými, lelky, svišťouny a  špl-
havci. Kniha ve zvětšeném formátu 
B5 přináší informace o  hnízdním 
prostředí, umístění hnízd, potravě 
mláďat i  dospělých, kroužkování, 
etologii, hnízdní biologii a  samo-
zřejmě také o  rozšíření a  počet-
nosti celkem 41 druhů ptáků zjiš-
těných v oblasti severovýchodních 
Čech. Tyto cenné informace autor 
získal svým téměř padesátiletým 
terénním bádáním a spolu s řadou 
osobních postřehů a zážitků se o ně 
nyní s  čtenáři dělí. Knihu můžete 
zakoupit u  vybraných knihkupců 
především v  okrese Náchod nebo 
na i na internetu.

Vladimír Lemberk

Nadační fond pro podporu 
nemocnice v  Náchodě obdržel 
na  konci roku 2018 od  Králové-
hradeckého kraje dotaci na  Rea-
lizaci stipendijních programů pro 
nelékařský zdravotnický personál. 
V  rámci tohoto programu mohou 
studenti od druhých ročníků střed-
ních zdravotnických škol nebo 
absolventi 4. ročníků kvalifikač-
ního studia či studenti posledních 

ročníků Vyšších odborných a  vy-
sokých škol  žádat nadační fond 
o stipendium až do výše 80.000 Kč. 
První žadatelky mají již svá stipen-
dia na účtech a uzavřenou smlouvu 
s Oblastní nemocnicí Náchod a.s. 

Nadační fond nyní vyhlašu-
je další kolo podávání žádostí. 
Bližší informace o  podmínkách 
získání stipendia naleznete na 
https://nfnemocnice.mestonachod.cz/vyzva.asp.

V  polovině září se ve  vstupních 
prostorách náchodské knihovny 
uskutečnila výstava s názvem Hou-
by – známé i neznámé. O  tom, že 
se prezentace darů našich lesů tě-
šila velké pozornosti, netřeba se 
obšírněji zmiňovat. Výstava byla 

dílem Mykologického klubu Ná-
chod, který v  letošním roce slaví 
52 let od svého založení. Náchodští 
mykologové spolupracují s obdob-
ně zaměřenými kluby z Broumova, 
Chocně či Trutnova.

Foto Mirek Brát

Vyšel druhý díl knihy Ptáci Náchodska

Nadační fond poskytl první stipendia, 
žádat mohou další zájemci

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
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www.mesa-parts.com

Obsluha vícevřetenového automatu

Vašimi úkoly bude
• obsluha dlouhotočného automatu ve třísměnném 

provozu 
• seřizování a korekce nástrojů 
• seřizování stroje 
• průběžné měření a zadávání naměřených hodnot

do PC

Co nabízíme
• perspektivní zaměstnání v moderní firmě 
• kolegiální firemní atmosféru 
• příspěvek na dopravu do zaměstnání 
• příspěvek na stravu 
• 25 dní dovolené 
• příspěvek na penzijní připojištění 
• stabilizační odměny při dosažení určitého mezníku

v délce zaměstnání v Mesa Parts 
• vyšší příplatek za přesčasovou práci a za noční

práci (nad rámec zákoníku práce) 
• firemní kulturní a sportovní akce, dětské dny, 

vánoční dárky aj. 
• zvýhodněné volání v síti Vodafone

Obsluha dlouhotočného automatu

Požadujeme
• schopnost pracovat v týmu a učit se novým věcem 
• zkušenosti z oblasti obrábění výhodou 
• zodpovědnost, přesnost, trpělivost, systematičnost

Kontaktní osoba
Jarmila Lelková
Tel: +420 491 419 823
email: jarmila.lelkova@mesa-parts.cz

Nástup je možný ihned.

V případě Vašeho zájmu
nás kontaktujte.

Těšíme se na Vás.

Vysokov
U nás se pracuje s úsměvem

&

V květnu se stala Zuzana Jakušová, 
žákyně 4. ročníku oboru Propagační 
design z  Velkého Poříčí, laureátkou 
kreativní výtvarné soutěže mezi-
národního projektu CEMACH pro 
studenty středních a  vysokých od-
borných škol pěti zemí a za odměnu 
získala prázdninový pobyt v  Izraeli. 
Zuzana se vrátila do  školy opálená, 
plná dojmů a  nezapomenutelných 
zážitků. Svoje prázdninové dobro-
družství vylíčila takto: „Zprvu mi vý-
let do Izraele připadal jako něco zcela 
nedosažitelného. Po  vyhlášení výhry 
mi ale došlo, že je to skutečnost a  že 
jsem dostala příležitost zažít něco ne-
uvěřitelného.  Musím říct, že celá doba 
strávená v Izraeli byla krásná.“ 

První dva dny jsme bydleli na seve-
ru země v kibucu Sarid. Byla to zvlášt-
ní zkušenost. Přestože místní lidé žijí 
ve  skromných podmínkách, všechny 
nás překvapilo, jak velké a  otevře-
né srdce mají. Odtud jsme vyrazili 
do  Nazaretu, konkrétně do  baziliky 
Zvěstování, která je zároveň domi-
nantou tohoto města. Je to opravdu 
krásná stavba, v  které je možné na-

jít stopy českého umělce Antonína 
Kloudy. Dále jsme zamířili k visutým 
zahradám v  Haifě. V  půlce našeho 
pobytu jsme se přestěhovali do Jeru-
zaléma. Jeden z  nejsilnějších dojmů 
v nás zanechal Jad Vashem, památník 
obětem holocaustu. Další den nastal 
všemi očekávaný výlet k  Mrtvému 
moři, které vlastně ani není moře, ale 
obrovské slané jezero. Po  tomto vel-

kém zážitku jsme vyrazili do přírod-
ní rezervace Ejn Gedi.  Poslední den 
našeho velkého dobrodružství jsme 
vyjeli do Tel Avivu. „Vím, že na všech-
no, co jsem v Izraeli zažila, budu ráda 
vzpomínat celý život,“ končí své vy-
právění Zuzana.      

Mgr. Renata Lelková
Střední průmyslová škola Otty 

Wichterleho, obory Velké Poříčí

Prázdniny v izraeli

  Foto: Zuzana Jakušová na společném snímku třetí zprava.

Přijmeme

Práce z domu v okolí 
vašeho bydliště.

invalidní důchodce
a osoby zdravotně 

znevýhodněné

Více informací na tel. 
603 990 636 
nebo e-mail: 

bamoscvejn@seznam.cz

BESEDA
O ROZMANITOSTI ŽIVOTA 

aneb o propojení všeho ve všem
 

Povídání o celostní medicíně, alchymii 

a moudrosti našich předků s  
Kateřinou Hofmanovou - 
poutník na cestě žijící dle 

filosofie ájurvédy. 
Nepatrná hvězda 

v nekonečném Vesmíru. 

Úterý 1.10.2019 v 18:00 hod. 
v klubu NIRON, 

Krámská ul. 29, Náchod.
Z DŮVODU OMEZENÉ 
KAPACITY MÍST PRO 
REZERVACI VOLEJTE 

773 220 773
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Originálně se rozhodli pojmout 
oslavu Dne seniorů – 1. října – v Po-
lici nad Metují. Prostřednictvím 
tamního radničního informačního 
servisu probíhá „sběr“ nejlepších 
seniorských vtipů.  Vyhodnocení 
nejlepších anekdot proběhne 1. říj-
na v  polických Pellyho domech.? 
Možná tam z pódia zazní: A tenhle 
znáte? Jde dědeček s babičkou k zu-
baři…

Poslední srpnová sobota patřila 
oslavám sto čtyřiceti let od zalo-
žení Sboru dobrovolných hasičů 
Bohuslavic nad Metují. Událost 
byla spojena se srazem rodáků, 
což představovalo příležitost oslo-
vit známé tváře, které mají v obci 
kořeny. Byla jim věnována před-
náška v dopolední části programu. 
„Jsem moc rád, že pozvání přijala 
hned trojice zajímavých osobností. 
Ivo Ulich je někdejší fotbalový re-
prezentant a dnes úspěšný podni-
katel – klikař. Jana Matoulková je 
známá pro její řečnické, literární 
a pořadatelské schopnosti. Trojici 
uzavírá pedagožka, sbormistryně a 
dirigentka PaedDr. Dana Ludvíč-
ková. Do budoucna plánujeme akce 
zaměřené na každého jednotlivě, 
protože je toho opravdu hodně, čím 
se mohou pochlubit. Všichni se ko-
neckonců už nesmazatelně zapsali, 
ať už do regionální, anebo přímo 
české historie,“ upřesnil Mgr. Milan 
Školník, který povídáním na téma 
významných bohuslavických rodá-
ků provázel.

V  České Skalici proběhlo hla-
sování návštěvníků výstavy jiřin 
v  tamním Muzeu Boženy Něm-
cové. Za  nejkrásnější jiřinu ozna-
čili návštěvníci odrůdu s  názvem 
SHOW’N’TELL pěstitele Benedikta 
Navrátila ze Žamberka. Stříbrnou 
příčku obsadila odrůda TARTAN 
Jaroslava Erbana z Jaroměře. Bronz 
patří jiřince BUGA MUENCHEN 
Jaroslava Loufka z Trutnova.

V  Broumově se na  tamním Mí-
rovém náměstí uskuteční 28. září 
tradiční Svatováclavské slavnosti. 
Program začíná v 8.30 hod. Svatovác-
lavskou mší. Těšit se můžete i na jar-
mark, průvod či vystoupení skupiny 
Fešáci. Zkrátka nepřijdou ani děti. 
Pro ně si připravili pohádku ama-
térští divadelníci z  Náchodské diva-
delní scény z.s. 

Slavnostní večer města Dobrušky 
se chystá na 9. října. Místem koná-
ní  galaakce bude tamní Společen-
ské centrum – Kino 70. V  rámci 
večera budou oceněny osobnosti, 
které se výrazně zasloužily o  roz-
voj Dobrušky v  různých oblastech 
života města. Hostem večera bude 
Vladimír Hron. 

V Londýně se  udělovaly ceny World 
Beer Awards, určené pro nejlepší piva 
světa. Náchodský Pivovar PRIMÁTOR 
si odtud přivezl zlato. Pivovar uspěl 
stejně jako v loňském roce se svrchně 
kvašeným pivem PRIMÁTOR Stout. 
Londýnského finále prestižní soutě-
že se zúčastnilo na  3500 piv z  celého 
světa.„Každá obhajoba je složitá. Vy-
hrát můžete, ale vyhrát podruhé za se-
bou ve  stejné kategorii to znamená, 
že vítězství nebyla náhoda. Navíc my 
na náhody v Náchodě nevěříme,“ oko-
mentoval po návratu z Velké Británie 
úspěch Petr Kaluža, ředitel a  sládek 
náchodského pivovaru.   World Beer 
Awards spolu patří k nejprestižnějším 
degustačním akcím na světě. Londýn-
skému finále předcházela kontinentál-
ní kola.„Už na této úrovni jsme zazna-
menali úspěch. Hned pět našich piv si 
odneslo titul Country Winners. Uspěla 
naše IPA, Tchyně, Weizen, šestnáctka 
a  samozřejmě Stout, který postoupil 
do finále,“ vyjmenoval ředitel a sládek 
pivovaru. Úspěch a čest pro náchodský 
pivovar byla i účast Petra Kalužy mezi 
porotci. „U  každého stolu bylo deset 
porotců. Já seděl u stolu číslo čtrnáct. 
K posuzování jsme měli čtyři katego-
rie,“ uvedl. Jedním dechem však ujistil, 

že jednou z regulí soutěže je pravidlo, 
že hodnotitel nikdy nesmí potkat své 
pivo. Je tak zajištěna objektivita a regu-
lérnost soutěže.„Je to osvobozující fakt. 
Navíc piva se hodnotí naslepo, porotci 
nevědí, jaký vzorek právě ochutnávají,“ 
dodal Kaluža. PRIMÁTOR STOUT 
(Irish Stout ) Vyladěnou kombinací 
šesti druhů sladů vzniklo tmavé pivo 
irského typu plné harmonie i kontras-
tů. Jemné a  intenzivní aroma oříšků, 

čokolády a  karamele se snoubí a  zá-
roveň hádá s drsnou chutí pražených 
sladů a  suchým dozníváním ovsa. 
Dokonalý estetický vjem uzavírá heb-
ká hustá pěna . Obsah alkoholu (obj.) 
4,7%. S případnými dotazy se obracej-
te na Ing. Petra Kalužu – petr.kaluza@
primator.cz. 

Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. 
zpracovala Petra Kulhavá.     

Po  dva červencové týdny tábořili 
hronovští skauti v  Nesyté na  Trut-
novsku. Letošní tábor byl zasvěcen 
vzpomínce na Ditu Klikarovou. 

Tužme se, je to zábava
Pobyt v přírodě ve stanech s pod-

sadou s  sebou přináší prostor pro 
mnohé skautské výzvy. Děti si samy 
vybíraly, v jakém ohledu se chtějí tu-
žit a překonávat. „Vyrazili jsme třeba 
o  půl páté ráno na  východ slunce. 
Pozorovali jsme pak na  kopci, jak 
se postupně objevuje,“ vzpomíná 
tábornice Kristina. Jiní se pokoušeli 
o noční bdění nebo raději volili bob-
říka slepoty či hladu. Nechyběli ani 
denní a noční výsadky a plnili se také 
světluškovské Tři kapky rosy nebo 
vlčácké bílé tesáky, které si mimo 
jiné žádaly noční cestu na  opuště-
né místo. Louka a les se staly dobře 
fungující domácností.“Je to zábava 
se o sebe postarat uprostřed přírody. 
Když chcete teplou sprchu, musíte si 

zatopit pod kotlem. Nakonec zjistíte, 
že toho ke  štěstí potřebujete málo,“ 
říká vedoucí tábora Jana Kittová. 

Domácnost na louce
První týden byly velmi chladné 

noci. Každý hledal, co by na sebe ješ-
tě navlékl a v duchu děkoval mamin-
ce za  přibalenou deku. Zato druhý 
týden si skauti udělali ložnici pod ši-
rákem, před spaním si povídali a po-
zorovali padající hvězdy. Rána byla 
na třezalkové louce voňavá. V tábo-
rové hře oživl svět Harryho Pottera. 
Táborníky rozdělil do studijních ko-
lejí Moudrý klobouk, v  lese vznik-
ly miniaturní Bradavice a  staly se 
dějištěm několika divadel. Nakonec 
se děti pustily do boje se samotným 
Voldemortem. „Toto téma jsme měli 
už předtím během roku na  schůz-
kách. Potterovský svět přináší hodně 
situací, kde může zvítězit dobro nad 
zlem,“ říká vedoucí hronovských 
skautů Hedvika Grendelová. Spo-

kojený byl i  táborový zdravotník 
Petr Hanč: „Kromě jednoho zranění 
palce sekyrkou to bylo letos jen pár 
klíšťat,“ pochvaluje si. 

Vzpomínka na  Ditu a  Zdeňka 
Klikarovi

Letos si skauti mohli svobodně 
pořídit řadu vybavení, jako třeba ve-
liký stan coby jídelnu a hernu nebo 
několik sad stolů s lavicemi. Bylo to 
díky štědrému daru pana Zdeňka 
Klikara, který na  hronovské skau-
ty myslel ve  své pozůstalosti. „Moc 
rádi jsme mu splnili přání a pojme-
novali tábor po jeho dceři Ditě. Ze-
mřela jako mladá slečna na roztrou-
šenou sklerózu a  rodičům se po  ní 
nikdy nepřestalo stýskat,“ říká Jana 
Kittová. Všichni účastníci se již nyní 
těší na příští léto a mnozí se budou 
scházet i během roku na skautských 
schůzkách.

Jana Kittová a Hedvika Grendelová                   

V  médiích se na  počátku září 
objevily články, ve kterých starosta 
Náchoda Jan Birke žádá odvolání 
ředitelky Oblastní nemocnice Ná-
chod Ing.  Ivany Urešové a  tento 
požadavek argumentuje i  špatnou 
komunikací ředitelky s  lékaři ne-
mocnice. Jsem znepokojen prohlá-
šeními starosty Jana Birke. Nevím, 
kde pan starosta bere informace 
o špatné komunikaci ředitelky ná-
chodské nemocnice Ing.  Urešové 
s lékaři. Za LOK – lékařský odboro-

vý klub prohlašuji, že komunikace 
je naopak zcela v pořádku. Nevím 
ani o žádné nespokojenosti lékařů 
s prací paní ředitelky. Pan starosta 
by měl jmenovat konkrétní osoby, 
od  kterých takové informace má, 
nebo svá tvrzení zcela otevřeně 
vyjádřit na setkání se zaměstnanci  
nemocnice, měl by jistě slyšet také 
reakce nás zaměstnanců.

MUDr. Jaroslav Holík, lékař ortopedie 
Oblastní nemocnice Náchod, 

LOK – Lékařský odborový klub 

Náchodští zastupitelé budou 
na  svém zářijovém jednání schva-
lovat novou vyhlášku o  svozu ko-
munálního odpadu v  Náchodě. 
Podle návrhu, který počátkem září 
schválili radní, se poplatek pro 
rok 2020 zvýší ze současných 650 
Korun na  900 korun, tedy téměř 
o 40%.

„Chceme však výrazně zvýhodnit 
ty, kteří platí řádně a včas, proto při 
zaplacení poplatku do konce února 

poplatníci ušetří 50 % z této částky, 
tj. 450 Kč. V  podstatě tedy zaplatí 
stejně jako v  letošním roce,“ upřes-
nil záměr starosta Jan Birke (ČSSD).

Současná koalice, která má za-
stoupení v  Radě města Náchoda, 
se na tomto návrhu takřka jedno-
myslně shodla po  dlouhé debatě. 
Navýšení poplatku za tuto službu, 
je z důvodu stále se zvyšujících se 
nákladů na svoz odpadů, nevy-
hnutelné.

Letos se 4.chlapecký oddíl 
Junák Náchod na  léto uvelebil 
nedaleko Křenova pár kilomet-
rů od  tvrze Stachelberg na  holé 
louce, obtékající říčka Ličná. Sta-
věli tábor na  zelené louce, vše si 
vybudovali během týdne, aby 
zde mohli strávit příjemných 14 
dní. Etapová hra byla zaměřená 
na Řecké báje a pověsti a děti zde 
byly seznámeny s  deseti nejzná-
mějšími bájemi. Vyzkoušely si 
utrpení Sysifosovo, prošly si Po-
seidonovým závodem, překonaly 
nástrahy Medůzy a mnoho další-

ho a vše bylo zakončeno Olympij-
skými hrami. 

Během tábora jsme stihli na-
vštívit tato místa: trutnovské kou-
paliště, Krkonošský národní park 
z polské strany, tvrz Stachelberg. 

Děti si zde mohly vyzkoušet 
také mnoho tábornických do-
vedností – příprava a  vedení 
slavnostního ohně, výroba loučí, 
stožáru, latríny a mnoho dalšího. 

Bylo zde i  pár odborných ná-
vštěv a  to z  oblasti zdravovědy, 
přírodovědy, lesnictví a  gastro-
nomie.                    Ondřej Fáborský 

Potvrdil loňský úspěch na World BeerLékařský odborový klub 
k situaci v náchodské nemocnici 

Zvýší poplatek za odpady

Náchodští skauti tábořili 
ve stínu Vraních hor

Skauti na táboře lovili bobříky 
a čarovali ve světě Harryho Pottera

O nejlepší 
seniorský vtip

Návrat významných bohuslavických rodáků Jiřinková
soutěž

Svatováclavské 
slavnosti

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

*Rozvedený 50/178/79 podnika-
tel hledá štíhlou ženu do  40 let, 
která má ráda přírodu, zvířátka 
a  život na  vesnici v  rod. domě 
v  krásné přírodě. Dítě není pře-
kážkou. Prosím nejdřív SMS 
na tel. 603 900 690
*43letá žena hledá domácího 
kutila. Doufám, že najdu. Vo-
lejte od  8 do  16h, SMS- NE! Tel. 
737 906 436

*Pronajmu nový podkrov-
ní byt 3+kk na  venkově. Volný 
od 1.2.2020. Tel.: 737 135 160
* Rozvedená žena koupí menší 
byt v  Náchodě, zavolejte prosím 
na tel.774 777 073
*Pronajmu dlouhodobě krásný 
byt 4+kk v přízemí s garáží a  za-
hradou v nově zrek. RD v Olešni-
ci u  Červeného Kostelce. Topení 
ústřední na  tuhá paliva. Náj.: 
7.500Kč + 500 Kč zál. na  vodu 
+ el.energie + kauce, volný 
od 10/19, tel. 608 90 30 50 
*Pronajmu byt 2+1 v  Náchodě 
na Plhově. Tel. 608 241 271
*Pronajmu byt 32m2 2. pat-
ro, v  centru České Skalice.Vol-
ný od  1.10.2019. Kontakt tel. 
777 182 362

*Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě, 
Běloveská ul. TEL.: 608 23 23 27
*Pronajmu menší garsoniéru 
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
* Prodám byt 1+1 v Náchodě, ul. 
Borská. TEL.: 603 308 776
*Od 1.10.2019 pronajmu byt 3+1 
na  Malecí v  N. Městě n.Met. Byt 
je v  přízemí, plně zařízen (ko-
berce, záclony, nábytek, prač-
ka, lednička, sporák). Měsíční 
nájemné vč. energií a  poplatků 
11.000 Kč + kauce ve  stejné výši. 
Prosím jen seriózní zájemce. Tel. 
733 752 611.

* Mladý muž koupí byt 2+1 v Ná-
chodě, platím v hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630
*Prodám nový luxusní družstev-
ní byt 3+kk v  Náchodě v  nízko-
energetickém domě s  vlastním 
parkovacím stáním. Kontakt 
730 517 357, 733 735 709
*Nabízíme k  prodeji nové luxus-
ní družstevní byty 1+kk, 2+kk 
a  3+kk v  Náchodě. Byty jsou 
částečně zařízené a  připrave-
né k  okamžitému nastěhování. 
Členský vklad je možné rozdělit 
do splátek. Kontakt: 730 517 357, 
733 735 709. www.sbdnachod.cz
* Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073

*Hledáme k  dlouhodobému 
pronájmu RD se zahradou k tr-
valému bydlení v okolí Náchoda. 
TEL.: 604 811 384

* Sháním chatu, chalupu, domek 
v okolí Náchoda do 20 km na
všechny směry, nabídněte na  tel. 
774 777 072
*KOUPÍM LES I S POZEMKEM. 
Na  velikosti ani stáří nezáleží, 
horší stav nevadí. Platím hotově. 
TEL.:773 585 290

*Pronajmeme nebyt. prostory 51 
m2 v blízkosti centra v Červeném 
Kostelci (cca 128 m od  náměstí). 
Lze využít jako kancelář nebo 
k  poskytování služeb. Po  kom-
plet. rekonstrukci. Na  podlaze 
koberec, souč. je chodbička, WC, 
umývadlo, kuchyňka a další míst-
nost. Prostor se skládá ze dvou 
místností, které lze využít i samo-
statně. Nájem 7000,-Kč + služby. 
TEL.: 733 735 709, 733 131 189
*Pronajmeme kancelář 40 m2 
(nebyt. prostor)v blízkosti centra 
v  Novém Městě n.M. (cca 250 m 
od  autobus.zastávky). Lze využít 
jako kancelář nebo poskytování 
služeb. Po komplet. rekonstrukci. 
Na  podlaze koberec, součástí je 
WC, umývadlo a  další místnost. 
Prostor se skládá ze dvou míst-
ností. Nájem 6000,-Kč + služby. 
TEL.: 733 735 709, 733 131 189

*Prodám Thuje „SMARAGD“ 
k výsadbě, hrnkové výš.70 cm, 70,-
Kč/kus. Větší odběr vítán. TEL.: 
604 452 789
*Prodám zasklení lodžie, de-
montované, plně funkční. Jedná 
se o  10 skel, výška 139 cm, šířka 
59 cm, včetně vodících lišt. Tel. 
730 676 799, 604 407 364
* Prodám domácí vykrmené prase 
v  půlkách, krmnou řepu „Burgi-
ni“ a bio brambory. Náchod. TEL.: 
777 213 229, 607 874 123
*Prodám vlek za  osobní auto šíře 
125 cm, délka 150 cm, výška 30 cm, 
pneu 155x14, STK do 10/2020. Tel. 
604 130 069
*Prodám pšenici 400 Kč/q pytle 
výměnou, nebo za  10 Kč, možno 
našrotovat plus 50 Kč. V.Kocou-
rek, Slavětín nad Metují email: 
vl.kocourek@seznam.cz ,tel 
732 381 524

*Prodej palivového dřeva 700,-
Kč/m3. Tel: 733 644 249

*Prodám horší dubové fošny + prk-
na. TEL.: 774 308 086
*Výroba-prodej dřevěných briket. 
TEL.: 774 308 086            
*Prodám staré cihly. TEL.: 
774 308 086

*Koupím starožitný kočárek 
pro dítě (korbičkový - proutěný) 
i  ve  špatném stavu nebo jen části. 
Dále sháním staré panenky, obleče-
ní. Mob: 603 487 435
*Sháním šrotovník obilí válcový. 
Výrobce Rousek, Slavík nebo jen 
válce. Mob: 739 711 628
*Alfons Mucha pohlednice. Koupě 
– výměna. Tel. 776 176 032
* Koupím jakékoliv staré fotoapa-
ráty a příslušenství - objektivy, sta-
ré fotografie, reklamní fotografické 
materiály. TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhrad-
ní díly na  hodinky PRIM - pláště, 
sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky 
a  další díly. 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 filmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 
907 510
* Koupím starý nábytek i celou po-
zůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografie, 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, MER-
KUR aj., starožitný a  chromo-
vaný nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj. věci, obrazy, porcelán, 
automoto díly, atd.. Než něco vy-
hodíte, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj. staré časopisy, 
komiksy, knihy, celé knihovny, 
pohledy, známky, plakáty, aj. pa-
pírový materiál, bankovky, min-
ce, LP desky, CD atd. TEL.:777 
579 920

*PROVZDUŠŇOVAČ TRÁVNÍ-
KŮ. Půjčím motorový provzdušňo-
vač trávníků vertikutátor, cena 450 
Kč/den. Půjčím štípačku na  dřevo 
10 tun cena 550,-Kč/den. Vratná 
kauce Tel. 605 95 73 99
*Zpracuji rodokmen vašeho 
rodu, ve  větším či menším rozsa-
hu. Vhodné  i  jako dárek vašim 
blízkým. Podrobnější informace 
na tel.č.737 191 880

*Prodám Citroen Xsara, r.v. 2001, 
ve  velmi dobrém stavu, spolehlivý 
vůz. Cena dohodou. Mobil po  19.
hod. 607 877 688

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

AUTO - MOTO

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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

 TEL.: 722 907 510608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   p
ozůstalostveteš

nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ

Tel.: 730 173 493

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

TEL.: 722 907 510 

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

HROMOSVODY
Montáž, Opravy

Revize
Tel. 608 677 021
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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

Č. Kostelec- Exkluz. pozemky pro RD v centru, s el. přípojkami a možností napojení vody i kanalizace ....990,-Kč/m2

N. Město n/Met. - Hrubá stavba RD u náměstí, zast. pl. 152 m2, už. pl. 330 m2, poz. 354 m2 ..............2.190.000,-Kč
N. Město n/Met. - Atraktivní pozemek (1.400 m2) k výstavbě RD, ul. Vrchovinská - nad “Oazou” ...........1.150,-Kč/m2

N. Město n/Met.- Malecí- Druž. byt 3+1 (77 m2), 1 NP, nová kuch. linka, možnost směny za 2+1, ENB: G.........dohodou
Náchod - Staré Město n/M - Byt 3+1 s komorou v OV (70 m2) 12 NP, se zasklenou lodžií, ENB:G .....1.700.000,-Kč  
Lipí u Náchoda - Posl. volné domy před dokončením s poz. 801 m2, 5+kk, už. pl. 123 m2, ENB:B........2.100.000,-Kč
Náchod - Byt 1+1 s lodžií, OV, 37 m2, plastová okna, zateplen,5 NP,  výhled do klidné části, ENB: D........1,1 mil. Kč
Hronov - V. Dřevíč - RD (4+1, UP 118 m2) po část. rekonstrukci s poz. 817 m2, garáž, ENB: G...........2.250.000,-Kč
Police n/M - ul. Smetanova - Řadový čtyřpodlažní RD z r. 1989, klidná část, UP 180 m2, ENB: G.......2.100.000,-Kč 
Police n/Met.- Zděný byt (113 m2) 3+1 s garáží a kolnou, u náměstí, v r. 1990 rekonstr. ENB:G ..........1.800.000,-Kč
Velké Poříčí- Udrž. druž. byt 2+1 (60 m2) s lodžií ve 4 NP panel. domu (po revitalizaci), ENB:C ..........1.180.000,-Kč
Police n/M - Suchý důl - Dvougenerační RD s garáží a zapušť. bazénem, poz. 929 m2, ENB: G.........2.390.000,-Kč

Koupím 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
Tel. 608 103 810

MARTIN A MARTINA X.  
– profesionálové na trhu realit

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

Na co si dáT pozor při Koupi byTu!
1. TechNicKý sTav NemoviTosTi - popraskané zdi, zda je nová elektřina opravdu v mědi, nová voda a odpady 
v plastu, u oken hledejte mapy na zdi - jestli nezatéká parapetem, nebo oknem. 
2. právNí NáležiTosTi na – www.cuzk.cz – si ověřte majitele a případná omezení vlastnického práva, věcná 
břemena, předkupní právo a hlavně zda je byt skutečně v osobním vlastnictví.
3. Změřte si výměry byTu - inzerující zaměňují plochu obytnou, užitnou, podlahovou, s lodžií, bez lodžie, 
včetně sklepní kóje - metr sem, metr tam. 
4. Zeptejte se prodávajícího, jaké vybaveNí je součástí kupní ceny a co v bytě zůstane.  Podívejte se do sklepa, 
zda není plný nepotřebných věcí, které byste museli vyklízet.
5. Zjistěte NáKlady na užívání bytu a PENB - vše by Vám měl prodávající předložit. Ověřte si, jak vysoký je fond 
oprav, zda má bytový dům úvěr, kolik má dům naspořeno na opravy.
6. Špatní sousedé Vám radost z nového domova rychle zkazí. Informujte se u správců domu, nebo obyvatel, 
kdo v domě bydlí a jak spolu nájemníci vycházejí. 

Vždy si dejte čas na rozmyšlenou, nespěchejte. Nemovitost nekupujete každý den.
Ptejte se - jsme tu pro vás.

celý článek na www.realitytichy.cz
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HledAJÍ domov

Broumovsko v  minulosti na-
vštívil a obdivoval i básník Goethe, 
nelze se tak divit, že tento region 
neušel ani pozornosti  influencerů.  
Nash Grier je influencer populár-
ní na Youtube i  Instagramu. Právě 
on navštívil nedávno  Broumov-
sko. (Adršpašské skály, stolovou 
horu Ostaš, vyhlídku na  Hvěz-
dě, muzeum papírových modelů 
a  broumovský klášter). Jak jsme 
se dočetli, Nash podporuje světo-
vý mír a  zapojuje se do  projektů 
proti znečišťování planety. Miluje 

přírodu a  Broumovsko si zamilo-
val. Na závěr - pro dříve narozené 
-  nabízíme definici významu slova 
influencer:  někdy označovaný jako 
„vlivný uživatel“ je uživatel interne-
tu, který dokáže s využitím obsahu, 
který vytváří, svých vazeb a  veli-
kosti svého publika ovlivnit cho-

vání dalších uživatelů na internetu. 
Takovíto uživatelé se často využívají 
v  rámci marketingových kampa-
ní – jsou totiž schopni přirozenou 
a  důvěryhodnou cestou doručit 
komerční sdělení do  své komunity.
Škoda, Škoda, že Herr Goethe ne-
měl internet…

Influencer na Broumovsku

Z města na venkov

RON a NELINKA
- zemřel jim pán,  hledají nový 

domov. Jsou na sebe hodně fixovaní, 
tak jedině spolu. Ron je 10 letý ně-
mecký ovčák a Nelinka 13letá jezev-
čice. Jsou hodní , nerozlučná dvojka, 
prostě kamarádi na celý život.

V  Meziměstí proběhne 29. září 
terénní exkurze zaměřená na pozoro-
vání vodních, lesních a  polních ptá-
ků. Průvodcem vám bude Petr Kafka. 
Akci pořádá Vzdělávací a  kulturní 
centrum Broumov, o.p.s. rezervačním 
kontaktem pro zájemce o tuto ornito-
logickou vycházku je například email: 
martina.junkova@broumovsko.cz 

V  Technických službách Poli-
ce nad Metují začal působit prv-
ní elektrický „pracant“. Jedná se 
o  užitkové vozidlo italského vý-
robce. Určeno je pro svoz odpadu 
a údržbu městských pozemků. Po-
lice nad Metují získala na pořízení 
elektromobilu státní dotaci 600 ti-
síc korun. 

Za ptačím stěhováním Elektromobil – pracant 
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PSÍ DoMoV lUKAVICE SlAVÍ 25 let
Zveme Vás na oslavu spojenou se svátkem zvířat

V sobotu 28.září 2019 od 13 hodin

Společnost BATIST Medical a.s. Červený Kostelec ve spolupráci 
s Davidem Novotným si vás dovolují pozvat na finálový večer 

Akci, na které vystoupí Pepa Vágner, Standa Hložek, Yvetta Blanaro-
vičová, Marián Vojtko, Naďa Urbánková, Marcela Holanová, Hana 
Křížková a  Anna Julie Slováčková, budou moderovat Karel Voříšek 
a  Sandra Parmová. V  porotě zasednou Eva Hrušková, Jan Přeučil, 
Pavel a Monika Trávníčkovi, Zuzana Bubílková, Bára Fišerová a další 
osobnosti z politického a zdravotnického oboru. Výtěžek z akce bude 
věnován Českému červenému kříži a Domovu důchodců Vysočany.

který se uskuteční v Městském divadle Dr.Josefa Čížka v Náchodě dne 

5.října 2019 od 20 hodin.

Těšíme se na setkání našich bývalých útulkáčů.

BATIST NEJ sestřička 2019, 

*prohlídka psího domova  * venčení chlupáčků 
* hry pro děti a psy * tombola

Od 15 hodin * zahradní slavnost * občerstvení * posezení

Tel. 608 524 937 
www.psidomovlukavice.cz 

Veřejná sbírka Psí domov Lukavice, transpar.účet č. 33440088/5500

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981

NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

utuleklukAvice@seznAm.cz    
www.psidomovlukAvice.cz 

mob. 608 524 973

Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková 721 543 498

HledAJÍ doMov

A stáLE mámE v útuLKu 
hOOOdNě KOťátEK, 

KtERá hLEdAjí NOvý dOmOv. 

majky je asi 5letý pejsek, který opět ni-
komu nechybí. je to veselý, hravý pejsek, 
prostě pohodář. miluje společnost lidí, 
je to velký mazel a „hopsal“

dante je 2letý pejsek. majitelé přišli 
o byt, a tak se dante ocitl v útulku.
je moc hodný, milý, ale trochu divoch. 
v útulku smutní. hledáme milující domov.

Tvůrci filmu jsou převážně studen-
ti středních a vysokých škol. Filmaři-
na je pouhým koníčkem a  vedlejším 
zaměstnáním režiséra filmu Petra 
Hejzlara. Jeho vzdělání je zcela z jiné-
ho oboru. Zedník, kterým se vyučil, 
pokračuje v  dalším studiu v  oboru 
fotograf na SŠSOG v Hradci Králové 

a  na  SŠ Otty Wichterleho ve  Velkém 
Poříčí. Filmařina je jeho vysněným 
cílem. Přesto říká, že si bude moct 
jednou postavit i  svůj filmový ateliér 
- (s  humorem).  Své projekty natáčí 
zejména v  místě svého bydliště, tedy 
na  Náchodsku a  Královéhradecku. 
Ostatní členové filmového týmu jsou 

nezbytnou součástí tohoto projektu 
a  jsou seznámeni a  zaučeni s  prací 
u  filmu přesto, že jejich vzdělání je 
také v jiných oborech.

FILm Z městA NA vENKOv 
Mladý muž Patrik se rozchází se 

svou přítelkyní z důvodu nevěry a vrací 
se po mnoha letech za rodinou do rodné 
vesnice. Patrikova rodina má na vesnici 
velký ranč s koňmi a dobytkem. Bohužel 
ani na  venkově se Patrik nemá o  moc 
lépe. Rozchod ho stále bolí a tím pádem 
začíná propadat alkoholu. Z  těžkých 
chvil se mu rodina snaží pomoci prací 
na  strýčkově ranči, avšak on na  těžkou 
a  špinavou práci není zvyklý. Patrik se 
tedy snaží začít nový život na venkově. 
Na  ranči pracuje i  mladá krásná bri-
gádnice, která mu ukáže, jak to na ranči 
chodí a  kolik je zde třeba zastat práce. 
Po  nějaké době se začínají sbližovat 
a  vytvářet si mezi sebou pouto. Vše se 
ještě více zkomplikuje, když se na ranči 
objeví pošťačka s  dopisem pro Patrika 
a  mladý kluk se dozví o  dědictví, které 
mu odkázala jeho zesnulá prababička.
Foto: Petr hejzlar 
– vlevo při natáčení (archiv Ph)


