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První kluk se narodil v náchodě

V Dobrušce se 28.1. uskuteční 
veřejné setkání na  téma globál-
ních klimatických změn (od  17 
hodin v  tamním Společenském 
centru – Kinu 70). Mezi hosty 
nebude chybět ani Michal Žák, 
meteorolog České televize.  

Hotel Rajská zahrada v  Novém 
Městě nad Metují je až do 27. břez-
na t.r. místem konání prodejní vý-
stavy obrazů duchovních krajin. 
Akci pořádá Kateřina Pfeifrová 
ve spolupráci s již jmenovaným ho-
telovým zařízením. 

Výstavní síň Infocentra v Tep-
licích nad Metují je místem ko-
nání výstavy s  názvem Světem 
skal. Až do 29. února zde veřej-
nosti představují fotografie Ště-
pán Horák a obrazy Jiří Kollert. 
Téma výstavy nemusíme (vzhle-
dem k poloze města Teplice nad 
Metují i názvu výstavy ) asi ob-
šírněji popisovat. 

Do  nového roku 2020 vstou-
pilo město Meziměstí se zbrusu 
novou elektronickou informační 
tabulí. Nachází se před tamní 
radnicí. Zařízení má dvě základ-
ní funkce:  V první řadě se jedná 
o  novou podobu úřední desky, 
která nahradila klasické vývěs-
ky.  Kromě této základní funk-
ce bude digitální tabule sloužit 
jako informační kiosek. Zatím 
je propojena pouze na  webové 
stránky města, ale v plánu je její 
zpřístupnění jako zdroje dalších 
informací  pro občany města 
i turisty. 

V porodnicích nemocnic Krá-
lovéhradeckého kraje se během 
silvestrovské noci narodily cel-
kem tři děti. První přišlo na svět 
děvčátko Táňa 11 minut po dru-
hé ráno a stala se rovněž prvním 
miminkem roku 2020 v  kraji 
vůbec. První chlapec se narodil 
v  náchodské porodnici 1. led-

na ve  4:25, jmenuje se Miroslav 
a jeho míry jsou 3975g a 50 cm. 
Rodina bydlí v  Malých Svato-
ňovicích. Před sedmou ranní se 
narodila Valerie v  jičínské ne-
mocnici a dopoledne se pak ro-
dičům ozval Michael v poslední 
zbývající krajské nemocnici, a to 
v Rychnově nad Kněžnou.

 Mirek narozený v Náchodě je prvním chlapcem roku 2020 v kraji.
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tAnAx
záRUkA 10 let!!

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

 www.tanax.eu

PRONÁJEM / PRODEJ
komerční nemovitosti 

v Hronově Zbečníku

KONTAKT:
724 284 224

dílenské, skladovací
a kancelářské prostory 

o celkové ploše cca 1000m2

část lze přebudovat na bydlení

I V NOVÉM ROCE 
JSME TU PRO VÁSJarmila zemánková, 

tyršova ul. 65, náchod (vjezd na náměstí tgM)

ZIMNÍ
VÝPRODEJ

- 50%
náchod, Plhovská 695 

(naproti Itálii)
náchod, kamenice 113

nové Město n. M., nádražní 80
trutnov, havlíčkova 6

www.kramjeans.cz

Pozvánka k polským sousedům 
– Muzeum dávného kupectví

Budete – li se pohybovat v soused-
ním Polsku a bude vám zbývat i čas 
na kulturu a poznávání, můžete na-
vštívit zajímavé Muzeum dávného 
kupectví ve Swidnici (na tamní ad-
rese Rynek 37). Jedná se o muzeum  
jediné svého druhu v celém Polsku. 
Uvidíte zde unikátní exponáty spo-
jené s obchodem a kupeckými zvyk-
lostmi v dávných dobách. Zajíma-
vostí vestibulu muzea je kamenná 
hlava zazděná v jeho severní stěně. 
Podle pověsti by to měla být hlava 

svídnického radního Piotra Zehli, 
který se dopustil krádeže peněz z 
městské pokladny. Vestibul muzea 
představuje součást dávné svídnické 
radnice. Uvidíte  zde nevelkou expo-
zici věnovanou svídnickým židům v 
období středověku. Jejími hlavními 
exponáty jsou macevy ze 14. stol. 
pocházející z židovského hřbitova 
zvaného kirkutem.V tomto zimním 
období je muzeum otevřeno úterý – 
pátek (10.00 – 16.00 hod.), sobota – 
neděle (11.00 – 17.00 hod.) 

SERVIS 
mobilních telefonů
Opravy většiny mobilních telefonů NA POČKÁNÍ

l výměna vadných a prasklých displejů
l l výměny baterií    čištění telefonů

l l lepení ochranných skel   zálohy a přetažení dat
l aktualizace navigací
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Vzpomínka
paní Božena Serbousková

z Nového Města nad Metují zemřela 25. ledna 2019. 

Těžko se s Tebou loučilo, těžší je bez tebe žít.
Ty věčný spánek spíš a k nám se už nikdy nevrátíš.

Strašně moc nám chybíš…

Dne 25. ledna 2020 uplyne 1 rok, kdy jsi nás opustila.
S láskou vzpomíná rodina Serbouskova a Stehlíkova

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte ji s námi tichou vzpomínku.

Dne 16. ledna 2020 uplynulo 10 let, kdy nás náhle 
opustil milovaný manžel, bratr, tatínek, dědeček, 

báječný člověk a horolezec

pan Josef Balcar z náchoda.

Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Sestra, manželka, syn, dcera, 
vnoučata a ostatní příbuzní.

Vzpomínka

Vzpomínka
Dne 16.ledna 2020 uplynulo 10 smutných let, 

kdy nás opustila 

paní Věra novotná, rozená Macková

Vzpomeňte s námi.

Dcera Věra, Dominik a Denis

Senior klub v Náchodě 
„HARMONIE 2“ ÚNOR  2020

l čtvrtek  6. 2. od 14 hod.  
„Mam´zelle Nitouche“  
– skladatel F. Hervé, opereta v úpravě O. Nového bude zážitkem pro 
milovníky klasiky;

l čtvrtek 13. 2. od 14 hod. 
„Island-ostrov osobité krásy“,  
film ze své cesty promítne a bude i vyprávět p. Zdeněk Nývlt;

l čtvrtek 20. 2. od 15 hod. 
„Masopustní zábava“
v restauraci Reduta, Plhovská ul., přijďte si zatančit i zazpívat s hudbou 
„FRČÍ“ p. F. Čížka;

l čtvrtek 27. 2. od 14 hod. „Podivuhodný Vietnam“ 
film pro nás připravil a promítne p. Otto Mach.

Připomínáme platby záloh na pobyty.
Účastníci pobytu v penzionu Kitty, Lučany n. Nisou přijďte zaplatit zálohu Kč 2000,-
do 13. února v klubovně Harmonie 2, vždy v pondělí a čtvrtek odpoledne od 15.30 do 16 h.
Přihlášení zájemci o pobyt v Chlumu u Třeboně zaplatí zálohu Kč 1500,- od 17. do 27.
února v klubovně Harmonie 2  ve stejný čas /vždy po programu/.
Kurz na PC se uskuteční v době od 3. února do 6. března v ZŠ Komenského Náchod.
Den a hodinu se dozvíte v klubovně seniorů nebo z programu ve vývěskách. 
Kurz je naplněn.
Přihlášky a zálohy na jednodenní zájezdy se budou přijímat v klubovně od 5. března.
Členům naší organizace připomínáme zaplacení členských příspěvků do konce února,
rovněž v klubovně Harmonie 2.  Informace na tel. 775242562 /po 19.hod./ u A. Polákové.

„Utajený dějepis“
Dějiny jsou úžasné! Skrývá se 

v nich tolik zajímavých věcí, o nichž 
nemáme často ani ponětí. Učebnice 
dějepisu poskytují jen obecné in-
formace, ale mnohdy se nezabývají 
podrobnostmi, nebo přebírají in-
formace ze starších zdrojů, aniž by 
reflektovaly na  nové poznání. Zají-
mavá beseda na téma „utajeného dě-
jepisu“ se uskuteční v červenokoste-
lecké Knihovně Břetislava Kafky dne 
27. ledna od  16 hodin. Besedovat 
budete s  historikem a  publicistou 
Richardem Švandou.

GALERIE 102
Od  roku 2014 funguje v  městy-

su Velké Poříčí  Galerie 102. Název 
„Galerie 102“ vzešel z  čísla popis-
ného tamního Obecního domu. 
Otevírací doba je totožná s otevírací 
dobou knihovny. Možnost vystavo-
vat v Galerii 102 nabízí Městys bez-
platně. Prostor a vybavení umožňuje 
vystavovat fotografie, obrazy i lehké 
plastiky. Na  jaké výstavy se může-
te do  velkopoříčské galerie vypra-
vit?  Od   6.1. do  14.2. 2020  je zde 
umístěna výstava s názvem  Od Ma-
rie Terezie po  dnešek. Vysvědčení 
v proměnách času. Od  17. 2. do 27. 
3. 2020     ji střídají obrazy Evy Jirás-
kové. Od   6. 4. do 15. 5. zde zase vy-
stavuje akvarely  Daniela Mikešová. 
V termínu  25.5. až   3.7.  však galerii 
zaplaví moře… Svými plátny ji zapl-
ní malíř Alexander Bezuglov a jeho 
výstava s názvem Obrazy plné moře

Pozvánka
do Lapidária

V  Dětské galerii  Lapidárium 
(klášter v  Broumově) je od  24.led-
na do  20. března otevřena výsta-
va  prezentující tradiční rukodělné 
techniky. Autorkou artefaktů je mul-
timediální umělkyně s  exotickým 
jménem : Karíma Al – Mukhtarová 
(jde o umělkyni česko-iráckého pů-
vodu, absolventku třech uměleckých 
škol včetně pražské AVU). 

Myslivecký ples
Honební společenstvo Turov je 

pořadatelem Mysliveckého plesu 
v  Hronově. Uskuteční se 1. února 
od  20 hodin v  tamním Sále Josefa 
Čapka. K tanci i poslechu hraje sku-
pina Relax. Chybět nebude ani slo-
sování vstupenek a soutěž o ceny. 

Zesnul Prof. Vladimír WOLF (1942-2019), jaroměřský rodák
V pondělí 23. prosince  2019 ve fa-
kultní  hradecké nemocnici v odpo-
ledních hodinách zesnul univezitní 
profesor PhDr.  Vladimír WOLF 
po  krátké nemoci  ve  věku 77 let. 
Odešel v  něm  historik, archivář, 
publicista a  editor, vysokoškol-
ský profesor,  zasloužilý proděkan 
(1996-1999) a  děkan  (1999-2005) 
Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové.  Jde také 
o  významného rodáka z  naší Jaro-
měře, kde se narodil před 78 let dne 
4. února 1942 v rodině strojvedou-
cího.  Na  jeho počest byly vydány  
tři historické sborníky (1993, 2002, 
2012) s  výběrovými bibliografie-
mi. V r. 2016 o něm úpický režisér 
a kameraman  Středa natočil z pod-
nětu města Trutnova pozoruhodný 

dokumentární barevný film, který 
byl promítnut i v jaroměřském mu-
zeu v  rámci besedy s  Vl. Wolfem 

ve  čtvrtek 22. září 2016. Většinou 
těžištěm jeho veřejných a  histo-
riografických aktivit a  a  inciativ 
je především Trutnov  a  Trutnov-
sko, kde se mu dostalo i  řady ve-
řejných ocenění a  uznání. O  nich 
jistě zasvěceně pojednají trutnovští 
autoři..  Kolega Vladimír byl velmi 
podnikavý, iniciativní, cílevědomý  
historik i  ctižádostivý politik. Jako 
vysokoškolský pedagog bohužel se 
stal v  oboru vysokoškolské peda-
gogiky workoholikem, pracantem,  
který se neuměl šetřit a odpočívat, 
jak se já domnívám. Zanechal však  
úctyhodné dílo, zejména na  poli 
historickém  a edičním.

PhDr. Jiří UHLIŘ, Jaroměř (kresba: 
akademický malíř Jiří Škopek)

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

Dne 25. ledna  2020 uplyne již 11 smutných let, 
kdy nás navždy opustil

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

Rodina 

TicHá Vzpomínka
Dne 4.2.2020 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustila 

paní Helena Hanušová z Náchoda.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.   

Rodina

Vzpomínka
Dne 23.1.2020 uplynul rok, co nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,

pan Josef Rigo. 
Kdo jste ho znal, vzpomínejte s námi. 

Navždy zůstaneš v našich srdcích Jojoke.  

Rodina Rigova

VzpomínámE
Dne 29.1.2020 uplynou dva roky, kdy nás navždy 

opustila maminka, babička, prababička, 

paní Marie Jirušková.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.   

Děti s rodinami.

Dne 31.ledna 2020 uplyne 9 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.

VzpomínámE
Dne 30. 1. 2020 uplyne 5 smutných let 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 2.1.2020 uplynou tři smutné roky,

co nás navždy opustil náš milovaný 

Dieter Balzar…
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

manželka Běla, děti karin 
a Robert s rodinami



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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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,

Připravujeme další kolo poptávky pro naše 
zákazníky. staňte se i  Vy jedním z  nich. JEs 
šetří Váš čas a peněženku  a to dlouhodobě.
Aby bylo Vaše rozhodování jednodušší, tak Vás infor-
muji o  nejnižších cenách energií, které jsme  našim zá-
kazníkům JES zajistili v roce 2018, 2019 a pro rok 2020.

ceny silové elektřiny JEs :
2018  899,-Kč/MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč ( při jakékoliv sazbě , VT i NT )
2019  899,-Kč/MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč ( při jakékoliv sazbě , VT i NT )
2020  999,-Kč/MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč  ( při jakékoliv sazbě , VT i NT )

ceny plynu JEs :
2018  496,-Kč/MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč
2019  496,-Kč/MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč
2020  549,-Kč/MWh se stálým měsíčním platem 0,-Kč

Všechny výše uvedené ceny jsou bez dPh.

i Vaše odběrná místa elektřiny a plynu mohou mít takovouto 
historii. Každé odkládání Vás bude stát další peníze, 

které zbytečně vyhazujete „ komínem“.
Nejnižší ceny energií , s námi v každém období.

S úctou Váš

ENERGETICKÉ OKÉNKO 201.

Trelleborg Bohemia, a.s. ja-
kožto globální výrobce pryžo-
vých dílů, se již od svého zalo-
žení roku 1908 panem Josefem 
Kudrnáčem, musel  zabývat 
také výrobou lisovacích forem 
a  nástrojů pro své výrobky. 
Proto byla v jeho náchodském 
závodě zřízena strojírenská 
výroba. Jejím úkolem bylo 
nejen vyrábět nové lisovací 
nástroje, ale provádět i  je-
jich případné opravy a  v  ne-

poslední řadě také zajišťovat 
opravy strojního zařízení. 

V  devadesátých letech mi-
nulého století, s  příchodem 
počítačového modelování, 
došlo ke  skokové změně  ná-
roků kladených na  gumáren-
ské výrobky.

Nekompromisní požadavky 
na  rozměrové tolerance nově 
vyráběných dílů a  to nejen 
z  automobilového průmyslu, 
donutily tehdejší Rubenu a.s. 

k  modernizaci strojního vy-
bavení, tak aby byla i  nadále 
schopna dodávat své produk-
ty v požadované kvalitě.

Nákupem nejnovějších 
CNC center, elektroeroziv-
ních hloubiček a  počítačově 
řízených soustruhů, získala 

naše dílna výroby forem zcela 
nové možnosti v oblasti obrá-
bění a  díky tomu jsme i  nyní 
schopni dodávat naše výlisky 
do  všech průmyslových od-
větví. Od  té doby provádíme 
pravidelnou obměnu CNC 
strojů a  proto jsme neustále 
lídry v  oblasti CNC obrábění 
pro potřeby nástrojařské prá-
ce a kusové výroby 
dílů.

O  vysoké kva-
litě námi vyrábě-
ných forem svědčí 
jejich použítí pro 
výrobky dodávané 
například firmám 
jako je Bosch, Mi-
ele, Ford, Mazda, 
Range Rover nebo 
Jaguar.

Nové technické 
možnosti obrábění 
umožnily rozšíře-
ní výroby forem 
a  kusovou až ma-
losériovou výrobu 
přesných strojíren-
ských dílů pro ex-
terní zákazníky. 

Toto všechno by 

samozřejmě nebylo možné 
bez stabilního kádru zkuše-
ných a  kvalifikovaných za-
městnanců , které se nám daří 
udržet a úspěšně zajišťovat je-
jich generační obměnu.

Ing. Jiří Kuba
Vedoucí výroby forem

NÁstRoJÁRNA – VÝRoBA FoREM

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
přijmou do pracovního poměru:

Správce výpočetní techniky / systémového administrátora

Nabídky s životopisem zasílejte do 21.2.2020
Na adresu: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Paní Jitka Škodová
Kladská 1521, 547 01 Náchod nebo na e-mail: skodova@vakna.cz

Nástup možný od 1.3.2020

Úplné střední odborné vzdělání (elektrotechnického směru výhodou), 
řidičský průkaz skupiny B, základní znalost AJ.
Znalost HW, instalace, údržby a nastavení OS Windows, nastavení PC-net, 
základů OS systémů s jádrem Linux, základů SQL, kancelářských programů.

Správa sítě, instalace a administrace MS Windows serverů, Linux serverů, 
správa počítačů, tiskáren a dalších zařízení, správa mobilních telefonů 
a pevných linek.

Požadavky:

Popis práce: 

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38

   

PřiJMu řidičE 
(čEsKÁ sKAlicE, JARoMěř A oKolí) 
do stÁlého PRAcoVNího PoMěRu 

na vnitrostátní přepravu se soupravou 
s každodenním návratem domů

c,E podmínkou, znalost čR výhodou

Nabízíme 100% volných víkendů 
a svátků, důchodové připojištění, 

práci v dobrém kolektivu

tEl.: 737 430 223

Plíhal 
v dobrušce
   Na koncert známého folkového 
písničkáře Karla Plíhala se můžete 
vypravit do Dobrušky. Jeho koncert 
se zde uskuteční 26. února od 19.30 
hod. Místem jeho konání bude 
Společenské centrum – Kino 70.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat zastupiteli 
panu Petru Jiráskovi za ochotu a pomoc v mé těžké 
životní situaci.

Děkuje Blanka Vlačihová 

Poděkování
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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:

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

Náměstkyně hejtmana pro 
oblast školství Mgr.  Martina 
Berdychová navštívila dne 8. 
11. 2019 Praktickou školu, Zá-
kladní školu a Mateřskou ško-
lu Josefa Zemana v Náchodě.

Paní náměstkyně byla ředite-
lem školy Ing.  Ivem Feistaue-
rem  seznámena s historií spe-
ciálního školství v  Náchodě, 
změnami i  proměnami školy 
od jejího založení v roce 1941 
Josefem Zemanem (zakladate-
lem československé moderní 
defektologie) po současnost.

Změny se  netýkaly pouze 
měnícího se názvu školy, či  
jejího postupného přemísťo-
vání, ale především v  jejím  
poslání, nezastupitelné roli 
v současném vzdělávacím sys-
tému.

Důležitým bodem jednání 
bylo m. j. i seznámení s návr-
hem časového harmonogramu  
přemístění zbývajících tříd ( 
ZŠ zřízené dle §16 ŠZ a Prak-
tické školy) do nevyužívaných 
prostor SPŠS v Náchodě.

Po  třech letech intenzivních 
prací skončil projekt moderni-
zace vytápění v  Náchodě, který 
znamená přechod od  zastaralé 
uhelné technologie k  využívání 
moderního a  ekologického zem-
ního plynu. V  Teplárně Náchod 
byl v  pátek 17. ledna 2020 slav-
nostně uveden do  plného pro-
vozu nový plynový kotel. Dvě 
kogenerační jednotky pro kombi-
novanou výrobu elektřiny a  tep-
la budou spuštěny v  nejbližších 
týdnech. Stomilionová investice 
v rámci společného projektu spo-
lečnosti innogy Energo a  města 
Náchod obyvatelům města sníží 
cenu za  teplo oproti roku 2019 
o 20 Kč/GJ.

„Od roku 2017 jsme do spoleh-
livé, bezpečné a ekologické výro-
by tepla a  optimalizace rozvodů 
investovali přes čtvrt miliardy 
korun. Výsledkem je, že Náchod 
se zbavil vysoké emisní zátěže, 
hluku a  prašnosti. Oproti roční-
mu spálení 900 vagonů uhlí, což 
odpovídá emisím ve  výši dvou 
tun prachových částic, se využívá 
zemní plyn, který výrazně přispěl 
ke zlepšení kvality ovzduší v Ná-
chodě a jeho okolí,“ uvedl Jiří Ši-

mek, jednatel společnosti innogy 
Energo.

Závěrečnou fázi modernizace 
vytápění v  Náchodě realizovala 
společnost Tenza, která poskytla 
kompletní záruky na  dobu čtyř 
let. Investorem byla společnost 
innogy Energetika Plhov-Ná-
chod, která je společným podni-
kem innogy Energo a města Ná-
chod. innogy Energo za více než 
60 milionů Kč zrekonstruovala 
teplovody v  městské části Plhov 
o délce téměř pěti kilometrů, in-
nogy Energetika Plhov-Náchod 
zainvestovala zdroje s  roční vý-

robou tepla v  objemu 270  000 
GJ a s roční plánovanou výrobou 
elektřiny na úrovni 6000 MWh.

„Jde o unikátní projekt v rámci 
celé České republiky, který zhod-
nocuje majetek našeho města. 
Náš podíl ve společném podniku 
s innogy bude přinášet nejen kaž-
doroční zisk z vyplacené dividen-
dy, ale rovněž nám umožní zajistit 
domácnostem stabilní ceny tepla. 
Za  vše mluví fakt, že meziročně 
každé odběrné místo ve  městě 
v průměru uspoří zhruba tisíc ko-
run,“ zdůraznil Jan Birke, starosta 
města Náchod.

Návštěva náměstkyně hejtmana

Stamilionové investice sníží 
prašnost na minimum

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ 
ZVÝHODNĚNÍ AŽ 45 000 Kč
Vyberte si model ŠKODA FABIA 125 let. Edice 125 let 
přidává signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu, zimní 
paket zahrnující vyhřívání předních sedadel a vyhřívané 
trysky ostřikovačů předního skla.

ŠKODA

FABIA
již za 284 900 Kč včetně DPH

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km, 102–109 g/km Ilustrativní fotografi e

45 000 Kč
se zvýhodněním až

= +
Produktový bonus

20 000 Kč
Výkupní bonus

25 000 Kč

AUTO BRANKA Náchod
Českoskalická 1743/I
547 01 Náchod
Tel.: 494 770 700
www.autobranka.cz

Untitled-69   1 7.1.2020   8:34:11

Kontakt: personální oddělení     495 089 231, 603 568 571     E-mail: nabor@dpmhk.cz

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
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Chtěla bych touto cestou podě-
kovat mému manželovi Milanovi 
za krásných prožitých 22 let a za 
vše, co pro mě doposud udělal.

Děkuji.
S láskou Evža Mikulicová

Touto cestou bych ráda podě-
kovala pracovnicím Mobilního 
HOSPICU v Červeném Kostelci. 
Zvláště sestře Škopové za obě-
tavý a citlivý  přístup v závěru 
života mého manžela. Bez jejich 
pomoci bych situaci nezvládla. 

Alena Ptáčková s rodinou

Poděkování Poděkování
Vodní záchranná služba sídlí v ná-

chodském Autodružstvu na Pražské 
ulici, mají oranžové  kombinézy 
a  bílé sanitky s  červeným pruhem 
a  obrázkem záchranného kruhu 

na  dveřích.  Lékaři i  prostý lid je 
nazývá familiárně - vodníky. Když 
je potřebujete, jsou vždy připraveni 
pomoci. A to nejen v akutních zdra-
votních situacích, zajistí i  převoz 

k lékařskému ošetření. Poslední rok 
spolupracují s  náchodskou radnicí 
také coby Senior taxi. A tím výčet je-
jich služeb zdaleka nekončí. Jsou ne-
docenitelní a zaslouží si vřelá slova 
díků! Při komunikaci s  ústřednou 
uslyšíte příjemný hlas, který i v na-
pjaté situaci umí uklidnit. Patři dvě-
ma dispečerkám, které zajistí, pří-
padně upřesní termín a čas. Nedalo 
mi to a zašla jsem se za nimi podí-
vat. Jsou to sympatické „vodnice“a 
bezchybný  provoz je bezpochyby i  
jejich zásluhou. Služeb záchranářů  
jsme už s  manželem v  různých si-
tuacích hojně využili. Z výšky svého 
panelákového bytu vidím „vodní-
kům“ tak trochu pod pokličku -/na 
dvůr/- a musím říci, že je tam často 
velmi rušno. Považuji za vhodné ce-
lému „ vodnickému“ kolektivu po-
děkovat za všechny dušičky, kterým 
pomohli, pomáhají a  ještě pomo-
hou!     Renáta Klicperová Náchod

Ve  středu 15.ledna 2020 odjela 
skupina atletů z  tréninkové sku-

piny Jiřího Vondřejce z  Náchoda 
poprvé v  tomto roce na  atletický 

halový mítink do Jablonce nad Ni-
sou.

V  halové sezóně je velice těžké 
závodit, protože atletické ovály jsou 
pouze v  Praze, Ostravě a  Jablonci 
nad Nisou. Proto každý musí před-
vést opravdu maximální výkony, 
aby se kvalifikoval na  Mistrovství 
ČR. Samotné trenéry překvapila 
výkonnost svých svěřenců a  všem 
zúčastněným patří poděkování 
za vzornou reprezentaci celého re-
gionu Náchoda a okolí.

Další závody jsou naplánová-
ny na 2. února 2020 do přetlakové 
haly v Praze na Strahově, kde pro-
běhnou krajské halové závody jed-
notlivců.

Jiří Vondřejc + Ing.Jiří Vondřejc 
+ Bc.Jan Vondřejc - trenéři

Vodní záchranná služba - aneb „ Vodníci „ v Náchodě

Překvapivá výkonnost

V  neděli 15. prosince 2019 byla 
za  účasti řady významných hostů 
a  náchodské veřejnosti slavnost-
ně otevřena replika Vily Komen-
ský a  zprovozněno zimní pítko 

v  Malých lázních-Bělovsi. Objekt 
je věrnou replikou původní vily 
a nachází se v místní části Náchoda 
– Bělovsi. Jedná se o jednu ze čtyř 
hlavních investic, které jsou reali-
zovány a  spolufinancovány z  pro-
jektu AQUA MINERALIS GLA-
CENSIS.

„Je to pro Náchod skutečně mimo-
řádný okamžik. Před třemi lety, kdy 
tady v Bělovsi na pozemcích města 
začaly práce na  průzkumných vr-
tech, se nám o  tom jen snilo. Dnes 

tu můžeme stát a  ochutnat novou 
minerální vodu, která teče ze zim-
ního pítka a  jejíž název si vybrali 
sami občané – Běloveské bublinky,“ 
prozradil nový název starosta Jan 
Birke a dodal: „Těším se na reakce, 
a  na  to jak nová minerálka bude 
chutnat. Věřím, že si svou cestu 

hrdě prorazí, je za tím neuvěřitelné 
množství práce mnoha lidí. Určitě 
bych na někoho zapomněl, kdybych 
je chtěl jmenovat všechny, rozhodně 
chci však ze srdce poděkovat všem, 
kteří nám pomohli si splnit v  Ná-
chodě sen.“

Stavba Malých lázní v  Náchodě 
– Bělovsi byla zahájena 25. října 
2017. Původní zhotovitel však ne-
plnil podmínky smlouvy, a  proto 
byl nahrazen novým, a  to firmou 
Průmstav Náchod s.r.o., která se 
k  tomuto rozestavěnému úkolu 
postavila čelem a dílo úspěšně do-
končila. Celkové náklady na stavbu 
činily cca 26 mil. Kč z toho dotační 
prostředky byly přislíbeny ve  výši 
13,5 mil. Kč. Na  repliku objektu 
navazuje zastřešená kolonáda, jejíž 
součástí jsou pítka s  léčivou mi-
nerální vodou. Projektantem této 
stavby je Atelier TSUNAMI Ná-
chod. Zprovozněno je přes zimní 
měsíce i jedno „zimní pítko“, čímž 
je pro zájemce minerální voda 
přístupná celoročně. „Zimní pítko 
bude v  provozu denně od  8 do  18 
hodin za  předpokladu, že teploty 
neklesnou pod -3 stupně Celsia. Vše 
bude pochopitelně záviset na klima-

tických podmínkách a samotný pro-
voz nám ukáže,“ upřesnil místosta-
rosta Jan Čtvrtečka.

Zásobování kolonády kvalitní 
minerální vodou je zajištěno pro-
střednictvím vrtů Jan a Běla. Po pl-
ném uvedení do  provozu a  kom-
pletním vybavení objektu, které je 
plánováno na  březen-duben příš-
tího roku, bude veřejnosti v  pří-
zemí objektu k  dispozici kavárna 
s  cukrárnou a  v  prvním nadzem-
ním podlaží stálá expozice. Jejím 
hlavním tématem bude prezentace 
lázeňství v  Náchodě a  u  partnerů 
projektu. Po  dokončení investiční 
části u  polského partnera města 
Duszniky Zdrój dojde ke  slav-

nostnímu otevření česko-polské-
ho lázeňského okruhu měřícího 
cca 50 km. O slavnostním otevření 
okruhu včetně všech souvisejících 
aktivit Vás budeme s  předstihem 
informovat.

AQUA MINERALIS GLACENSIS 
- V rámci tohoto projektu byl již úspěš-
ně revitalizován park Aloise Jiráska 
v Hronově a rovněž proběhla i obnova 
rybníku a  prameníku ve  městě Ku-
dowa-Zdrój. V  současné době zbývá 
z  investic dokončit již jen moderni-
zaci promenády Fryderika Chopina 
ve městě Duszniky Zdrój. Z výše uve-
deného vyplývá, že partnery projektu 
jsou města Náchod, Hronov, Duszniky 
Zdrój a Kudowa-Zdrój.

Do Náchoda se po 23 letech vrací lázeňství - replika Vily Komenský dokončena

 Foto ze závodu Zimní běžecké ligy „ O pohár Jestřebích hor „ ze Silvestra z Havlovic.

V České Skalici začal rok věnovaný 
památce spisovatelky Boženy Něm-
cové. Bude naplněn řadou zajíma-
vých akcí.   Od čtvrtka 30. ledna bude 
například v prostorách Regionálního 
informačního centra umístěna vý-
stava mapující historii Společnosti 
Boženy Němcové od jejího založení 
v roce 1932 v Praze až po současnost. 
Jedna z  nejvýznamnějších událostí 
celoroční akce proběhne v  sobotu 
1. února, kdy se na Husově náměstí 
v České Skalici uskuteční Pocta Bo-
ženě Němcové. Za účasti představi-
telů města, členů Společnosti Boženy 
Němcové, občanů města a  dalších 
hostů budou v  10 hodin u  pomní-
ku Boženy Němcové na  Husově 
náměstí za  zvuků slavnostní hudby 
položeny květiny. Pro zájemce bude 

až do 13 hodin zpřístupněna výstava 
v Regionálním informačním centru. 
Drobné občerstvení bude zajištěno 
v SVČ Bájo. V úterý 4. února město 
Česká Skalice a  Společnost Boženy 
Němcové Česká Skalice organizují 
zájezd do  Prahy. Na  Vyšehradském 
hřbitově se od 10:30 hodin uskuteč-
ní pietní akt u spisovatelčina hrobu. 
Následovat bude slavnostní program 
v prostorách budovy Památníku ná-
rodního písemnictví organizovaný 
Literárním archivem Památníku 
národního písemnictví. Únorový 
program zakončí v  neděli 9. února 
slavnostní mše svatá, která proběh-
ne od  8 hodin v  barokním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v  Malé 
Skalici, kde se 12. září 1837 Barunka 
Panklová provdala za Josefa Němce.

Infocentrum náchodské nemoc-
nice je připraveno na komunikaci s 
pacienty se sluchovým nebo kom-
binovaným postižením. Disponuje 
tabletem s aplikací Tichá linka, která 
umožňuje tlumočení znakového ja-
zyka a přepisu mluvené řeči do textu 
online. Je určena lidem se sluchovým 
nebo kombinovaným postižením a 
umožňuje jim komunikovat se sly-
šícími lidmi bez bariér. Klient při 

použití zvolí vhodnou službu. Pokud 
komunikuje ve znakovém jazyce, 
vybere si online tlumočení a spojí 
se s tlumočníkem prostřednictvím 
videohovoru. Pokud komunikuje v 
českém jazyce, zvolí službu přepisu 
a spojí se s přepisovatelem skrze tex-
tové okno. Tlumočník/pře¬pisovatel 
potom zprostředkuje telefonickou 
nebo osobní komunikaci či upraví 
nebo přeloží text.

Rok Boženy Němcové 

Náchodská nemocnice je vybavena 
pro komunikaci s neslyšícími



*Rozvedený 48/177/77 podnikatel 
s  6 letou dcerkou hledají hodnou 
ženu, která chce žít v  přírodě v  ro-
dinném domě. Dítě ve stejném věku 
vítáno. Nejprve SMS 733 215 791
*Rozvedený 50/178/79 podnikatel 
hledá hodnou ženu přiměřeného 
věku, která má ráda přírodu, zví-
řata a  život na  vesnici v  rodinném 
domku v  krásné přírodě. Dítě není 
překážkou. Prosím nejprve SMS 
603 900 690

*Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 
v  OV v  Náchodě, Pražská ul., byt 
celkově vybaven, volný od  1.2., vyší 
vratná kauce. Pouze slušným lidem. 
TEL.: 604 437 128

* Pronájem bytu 3+1, 103m2, 
v centru Nového Města n/M. Vol-
ný ihned. TEL: 731 522 030

*Pronajmu byt 2+kk po  komplet-
ní rekonstrukci včetně kuchyně 
a  spotřebičů  v  Náchodě ulice Bě-
loveská. Okna bytu jsou k řece. Ná-
jem 9500,-kč + energie. Požaduji 
3.měsíční vratnou kauci. Tel.774 
224 446
*Prodám byt 3+1 v  OV v  Novém 
Městě n.M. na  Malecí. Cena 1.860 
000,-Kč. TEL.: 775 611 206

*Pronajmu byt 1+1 v Novém Městě 
n.M., vlastní plyn. topení, plastová 
okna. TEL.: 731 181 688
*Pronajmu družstevní byt 2+1 61 
m3 v  Náchodě. Jen vážným zájem-
cům. Tel. 723 386 754 po 17 hod.
*Pronajmu byt 2+1 Náchod Pří-
kopy, nájem 8000,-Kč + režie. TEL.: 
608 784 665
*Prodám nový luxusní družstevní 
byt 3+kk v  Náchodě v  nízkoener-
getickém domě s vlastním parkova-
cím stáním. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709
*Nabízíme k prodeji nové luxusní 
družstevní byty 1+kk, 2+kk a 3+kk 
v  Náchodě. Byty jsou částečně za-
řízené a  připravené k  okamžité-
mu nastěhování. Členský vklad je 
možné rozdělit do  splátek. Kon-
takt: 730  517  357, 733  735  709. 
www.sbdnachod.cz
*Pronajmu menší garsoniéru v Hro-
nově. TEL.: 608 66 77 30
* Rozvedená žena koupí men-

ší byt v  Náchodě, zavolejte prosím 
na tel.774 777 073
*Prodám DB 3+1 v Náchodě, 3.pa-
tro, celý dům zděný, balkon, dobrý 
stav,blízko centra. RK NEVOLAT. 
TEL.:776 703 582
* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Ná-
chodě, platím v hotovosti,
volejte na tel. 776 566 630
* Pronajmu zařízený byt 1+1 
v  Náchodě v  cihlovém domě. Tel. 
776 716 365
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky pro-
sím na tel. 775 777 073

*Koupím rodinný dům v  Náchodě 
nebo vyměním za  krásný byt 3kk 
v centru Náchoda! Nabídky zasílejte 
prosím na email: dusekond@gmail.
com. Děkujeme
*Prodám garáž na sídlišti SUN v Ná-
chodě. Tel. 777 343 288. Rychlé jed-
nání – sleva!
* Sháním chatu, chalupu, domek 
v okolí Náchoda do 20 km na
všechny směry, nabídněte na  tel. 
774 777 072
*Prodám dvougenerační dům 
v  klidné části Náchoda. Součástí 
domu je garáž. Cena dohodou. TEL.: 
608 210 436

*Pronajmeme nebytové prostory 
50,65m2 v blízkosti centra Červené-
ho Kostelce (cca 128m od náměstí). 
Lze využít jako kancelář či k posky-
tování služeb. Po  kompletní rekon-
strukci. Na podlaze koberec, součástí 
je chodbička, WC a umyvadlo, malá 
kuchyňka a  další místnost. Prostor 
se skládá ze dvou místností, které 
lze využít i samostatně.   Cena: 7000 
za 50m2+energie. TEL.: 733 735 709, 
733 131 189
*Pronajmeme kancelář 40m2 (ne-
bytový prostor) v  blízkosti centra 

Nového Města nad Metují (cca 250m 
od  autobusového nádraží). Lze vy-
užít jako kancelář či poskytování 
služeb. Po  kompletní rekonstrukci. 
Na podlaze koberec, součástí je WC, 
umyvadlo a další místnost. Prostor se 
skládá ze dvou místností. Cena: 6000 
za 40m2+energie. TEL.: 733 735 709, 
733 131 189

*PRONÁJEM / PRODEJ ko-
merční nemovitosti v  Hronově 
Zbečníku - dílenské, skladovací 
a kancelářské prostory o celkové 
ploše ca 1000m2. Část možno 
případně předělat na  bydlení. 
KONTAKT: 724 284 224

*Prodám bagr Bělorus + 2x lopata. 
Cena dohodou. TEL.. 731 186 449
*Prodám kulaté balíky sena, sklado-
vané v hale,  nesené brány + smyky. 
TEL.: 722 605 734
*Prodám dřevo 700Kč/m3, štípané 
1000Kč/m3. Tel. 776 049 577

* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůsta-
lost. Peníze na ruku. Přijedu kamko-
liv. Tel. 606 56 49 30
*Koupím historické Rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, staré foto-
grafie, reklamní fotografické materiá-
ly. 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
socialismu 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 staré, nepotřebné i po-
škozené věci, veškeré hračky KDN 
aj.., různé vláčky MERKUR aj.., 
starožitný a chromovaný nábytek 
a  jiné zajímavosti do  r.1975, ho-
diny, hodinky, hudební nástroje, 
fotoaparáty, rádie, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plakáty, 
voj.výzbroj a výstroj, veterány atd. 
TEL.: 608 811 683
* Koupím vše s  hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budí-
ky, propagační materiály, knihy, 
plakáty, různé součástky i  díly, 
např.od fy PRIM a dalších značek. 
TEL.: 777 579 920

*Převedu záznamy z  videokazet 
na  DVD nebo Flešku. Levně. Tel: 
777 554 484
*Nabízím zemní práce traktorbag-
rem a  minibagrem(vrtání děr,ře-
zání asfaltu,katrování hlíny). Cena 
dohodou. Tel.774 224 446
*Mladá žena v  ID k  sobě hledá 
spolubydlící. Bez kauce, pouze ná-
klady na bydlení plus pomoc v do-
mácnosti. Volejte od 8 do 16h. Tel. 
737906436 SMS-NE!!!

* Prodám KIA PICANTO r.v. 2009, 
1.0i, 5 dveř., červená barva, naj. 85 
tis.km, koupeno v ČR, servisní kni-
ha, malá spotřeba, základ. Výbava, 
airbag, imobilizér, ABS, autorádio. 
Cena 56 tis.K. TEL.: 777 104 584

BYTY
NEMOVITOSTI

   776 622 777
www.realitytichy.cz

AUTO - MOTO

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 

RŮZNÉ

SOUKROMĚ                                   ROZUMNĚ                                   ŠIKOVNĚ                                   RYCHLE

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

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

 TEL.: 722 907 510

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 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

Koupím 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
Tel. 608 103 810

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   p
ozůstalostveteš

nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

Vyklidím Vaši pozůstalost
a věci zaplatím.
TEL.: 722 907 510

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Individuální výuka
ekonomiky a účetnictví. 

www.racio.cz
Tel. 730 149 858


HYPOTÉKY – LEVNĚ
COHLA
Tel. 604 505 605
www.pojistenicohla.cz 

KOUPÍM

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           facebook: Echo - noviny náchodského regionu

MARTIN A MARTINA XIV.  
– 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

Změny na realitním trhu a rok 2020
ZÁKoNNÉ: 

1. poplatek za vklad do katastru nemovitostí
od ledna 2020 došlo ke zvýšení poplatku na dvojnásobek - z 1 000 Kč na 2 000 Kč
2. zákon o realitním zprostředkování
poprvé v historii ČR začne v letošním roce stát regulovat činnost realitních makléřů - hurá 

oČeKÁVANÉ:
3. růst cen nemovitostí bude zpomalovat
především v menších městech, velká města budou pravděpodobně stále na vzestupu - 
důvod je stále stejný - pomalá výstavba = malá nabídka = vysoké ceny
4. poroste atraktivita bydlení na venkově
vysoká cena a nedostupnost bytů především ve velkých městech částečně vrací mladé 
zpět do malých měst a na venkov

celý článek na www.realitytichy.cz
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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

Náchod-Nadst. zrekonstr. byt 3+1 (67 m2) s luxus.linkou,ENB:G....1.990.000,-Kč 
Náchod-Klínek-RD k rekon., poz. 564 m2, krásný výhled, ENB:G....1,55 mil. Kč
Náchod- Komenského- Pronájem prodejny se skladem, 67 m2....7.500,-Kč/měs.  
N.Město n/M-ul.Rašínova-Zděný dr.byt 3+1/L (79 m2),2NP,ENB:G...2.359.000,-Kč
N.Město n/M-Hrubá stavba RD u náměstí,UP 330 m2,poz.354 m2...1,99 mil.Kč
Police n/M-Čtyřpodl. řadový RD, klidná část, UP 180 m2, ENB:G....2,1 mil.Kč
Blažkov u N.Města n/M-Pronájem domku (vybavená garsonka)..6.000,-Kč/měs. 
Úpice-Pronájem obch. prostor se zavedenou vinotékou,45 m2.....3.000,-Kč/měs.
Úpice-Pronájem komer.prostor,43 m2,pro kadeřnictví,kosm.aj...4.000,-Kč/měs.

KREJČOVSTVÍ – šití a opravy oděvů
PŮJČOVNA SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ

PRODEJ DÁRKOVÝCH POuKAzŮ
NA ADRESE: Borská 1850 NÁCHOD

Pouze telefonické objednání
Tel. 736 768 114  Irena Černá

Restaurace 
U Slovana v Náchodě

PřIjme 
kuchaře/ servírku

TeL.: 608 416 617

Hledám ženu 
na úklid v Náchodě

3 hodiny denně  po –pá
Tel. 777 65 59 75

Zimní sezona hala 
TK Náchod 

Provozní doba 8-22 celý týden 
včetně víkendu rezervace 

na tel. 606 606 624 pan Čermák.

Tenisový klub děkuje všem sponzorům, 
bez kterých by nebylo možné provozo-
vat činnost klubu jsou to Město Náchod, 
Primátor a.s., Saargummi Czechs.r.o. 
Trelleborg, Optik do domu, Integraf, Sta-
vebniny Danton      
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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
SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 1. 2020

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

• 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

TEL.: 602 145 222

NONSTOP ÚKLID
Až bude sněhu hromada, 

nestačí jen lopata
Odvezeme sníh pryč

ÚKLID SNĚHU LEVNĚ
Pro firmy i soukromníky

Městys Velké Poříčí se obrací na  
širokou veřejnost s  žádostí o  po-
moc při hledání informací a  fo-
tografií k  připravované knize 
o  městysu. Uvítáme jakékoliv se-
psané vzpomínky, staré fotogra-
fie zachycující osoby, události či 
budovy ve  Velkém Poříčí. Z  Vámi 
poskytnutých materiálů si uděláme 
kopie a materiály Vám vrátíme na-
zpět. Sběr materiálu bude probíhat 
do  31. 3. 2020 na  úřadu městyse 
Velké Poříčí u  vedoucí knihovny 
Petry Bartlové, tel. 792  311  351 
(v rámci otevírací doby knihovny), 
popř. můžete materiál v  digitál-
ní podobě zasílat panu Richardu 
Švandovi na email: svapr@seznam.
cz. Za Vaši případnou pomoc pře-
dem děkujeme!

V náchodském regionu se rychle 
rozšířila zpráva o ukončování čin-
nosti Domova seniorů Metuj, s.r.o. 
v Novém Městě nad Metují. K celé 
situaci se vyjádřil  Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, z  jehož 
sdělení vybíráme to podstatné…  
Domov seniorů Metuj, s. r. o. v No-
vém Městě nad Metují je soukro-
mé zařízení poskytující ubytování 
a  péči seniorům bez oprávnění, 
což znamená bez udělení registra-
ce k poskytování sociálních služeb 
v souladu se zákonem o sociálních 
službách. Jednatelka společnosti 
hodlá domov seniorů zavřít. Kraj-
ský úřad situaci sleduje, koordinuje 
postup a bude se podílet na řešení 
situace, jestliže se jednatelka spo-
lečnosti odmítne postarat o  své 
klienty a  nezajistí jim náhrad-
ní ubytování a  potřebnou péči. 
Jednatelka společnosti Marcela 

Hrubá na  základě rozsudku Nej-
vyššího správního soudu z  dubna 
2019 požádala Krajský úřad Krá-
lovéhradeckého kraje o  registraci 
poskytovatele sociálních služeb 
v  červnu 2019. Správní orgán vy-
hověl její žádosti o přerušení řízení 
o registraci na 6 měsíců, než splní 
zákonem dané požadavky pro udě-
lení oprávnění. Do  31. 12. 2019 
neučinila žádné kroky k odstraně-
ní nedostatků žádosti o  registraci 
a  ve  svém sdělení ze dne 17. 12. 
2019 uvedla, že má v úmyslu ukon-
čit svoji činnost k 31. 3. 2020. Kraj-
ský úřad Královéhradeckého kraje 
žadatelku vyzval k  vyjádření, zda 
hodlá požádat o další přerušení ří-
zení o  registraci. Na  to jednatelka 
reagovala sdělením, že se rozhodla 
svoji činnost ukončit.

(zdroj TZ – khk)

Zdravotnická záchranná služ-
ba Královéhradeckého kraje (ZZS 
KHK) vstupuje do roku 2020 s nově 
vybudovaným moderním pracovi-
štěm vzdělávacího a  výcvikového 
střediska v  areálu základny letecké 
záchranné služby (LZS). Záchranáři 
tu budou moci trénovat zásahy v ob-
tížných podmínkách a při mimořád-
ných událostech, například při neho-
dě autobusu či na staveništi. “Máme 
nyní k  dispozici moderní vzdělávací 
a  výcvikové středisko, které odpo-
vídá požadavkům současné praxe 
a umožňuje kvalitní školení primárně 
pro členy ZZS KHK. Díky němu ješ-
tě zlepšíme připravenost záchranářů 
a tím zkvalitníme úroveň poskytova-
né přednemocniční neodkladné péče,“ 

uvedl náměstek pro zdravotnictví 
Aleš Cabicar. Kraj nechal postavit 
přístavbu navazující na budovu han-
gáru LZS v Hradci Králové, do které 
pořídil několik výcvikových modulů 
pro práci v obtížných podmínkách. 
Kromě simulátorů kraj pořídil také 
figuríny různých velikostí, pohla-
ví a  hmotnosti, které záchranářům 
slouží k nácviku ošetřování a trans-
portu pacienta, zejména v neobvyk-
lém, stísněném nebo obtížně pří-
stupném prostředí. Součástí nového 
vybavení je i  lezecký trenažer, který 
umožní trénovat zásah s  využitím 
speciálních leteckých technik a  při 
povodních ve  spolupráci s  vrtulní-
kem letecké záchranné služby.

Kniha
o Velkém Poříčí

Informace z Krajského úřadu KHK 
k situaci v Domově seniorů Metuj

Záchranáři trénují v nové hale

Náplň práce
Příprava a zajištění realizace jednotlivých investičních akcí menšího rozsahu, nebo části 
velkých investic, péče o památky města, jejich evidence, zhodnocení jejich technického 
stavu, zajištění oprav.

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

Požadujeme
l vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru 

výhodou
l znalost zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění; zákona č. 134/2016 Sb., v platném 

znění, zákona č.128/2000 Sb., v platném znění výhodou
l praxe ve veřejné správě výhodou
l řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič / řidička
l dobrá znalost práce na PC
l komunikativnost, samostatnost, vstřícný přístup 

Nabízíme
l pracovní poměr na dobu neurčitou
l nástup do pracovního poměru 1.4.2020 nebo dle dohody
l platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (9. platová třída)
l 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pružná 

pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy

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 14.02.2020.

Město Náchod
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce 

odborný pracovník / odborná pracovnice investic na odboru investic a rozvoje města

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. uVÁDÍ V MĚSÍCI ÚNORu 2020

www.beraneknachod.cz

*Sobota 1. a neděle 2. února od 10.00 
- 18.00 hodin

SVČ Déčko Náchod pořádá

HVĚZDA ORIENTU 2020
Skupiny i sólistky z celé ČR v různých kategoriích 

a různých stylech orientálního tance
Vstupné: 100 Kč dospělí, 50 Kč děti

*Pondělí 3. února  v 17.30  a ve 20.00 hodin

PARTIČKA
Vstupné: 480 Kč

*Středa 5. února v 19.00 hodin
6. koncert ab. cyklu - skupina „K“

DUO  PÁLENÍČEK 
– ČECHOVÁ

Jitka Čechová – klavír, 
Jan Páleníček – violoncello

K VÝROČÍ MARTINŮ (130 let)
– BEETHOVEN (250 let)

Vstupné: 140 Kč, 120 Kč 100 Kč

*Čtvrtek 6.  a pátek 7. února
vždy v 19.00 hodin

Divadlo Kalich Praha: 

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Režie: Jana Kališová

Slavná inscenace ceněné komedie

Hrají: Miroslav Vladyka 
a Radek Holub v mnoha úlohách

Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, dosta-
nou-li se náhle do světa peněz a slávy? 

Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč

*Neděle 9. února  v 15.00 hodin
Divadlo Pohádka Praha vás zve 

na nedělní pohádku
KOUZELNÉ KŘESADLO

Vstupné: 60 Kč

*Čtvrtek 13. února  v 18.00 hodin
Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma

„Ztracené a zaniklé umělecké 
památky Náchodska“

této besedě si popovídáme o zániku památek 
od středověku po současnost. 
Besedovat s vámi bude historik
a spisovatel Richard Švanda.

Vstupné: 50 Kč

*Sobota 22. února ve 20.00 hodin
MĚSTO NÁCHOD, PRIMÁTOR a. s. a 

BERÁNEK NÁCHOD a. s. pořádají   

REPREZENTAČNÍ PLES 
Host večera Dalibor Janda a Jiřina Anna Jandová

Předprodej vstupenek od 10. února 2020 v MIC Náchod
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč, 100 Kč

*Neděle 23. února v 15.30 hodin
MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ 

REJ PRO DĚTI
Zábavné odpoledne pro děti s podtitulem „Z po-

hádky do pohádky“!
Budeme tančit, soutěžit, ale uvidíte i dvě pohádky 
- Červená karkulka a Budulínek - zahraje dětské 

ochotnické divadlo z Olešnice pod vedením 
Radky Laštovičkové

 Vstupné na místě: bez masky 50 Kč, 
všechny masky i dospělí zdarma

*Středa 26. února v 18.00 hodin
Promítání Tomáše Kubeše

ČERNOBYL - Spící peklo
Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovliv-
nila svět, nic není jako dříve. Jak to vše proběhlo, 

co se stalo po výbuchu, jak to vypadá dnes v zaká-
zané zóně….

Předprodej již probíhá
Vstupné: 100 Kč, 90 Kč, 80 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.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Prořez a stříhání ovocných stromů
Kompletní úpravy a údržby zahrad

Veškeré zahradnické práce
Tel. 724 173 560

Jsme parta elektrikářů a zabýváme se komplexním
poskytováním služeb v oboru elektroinstalací:

- kompletní dodávky nových instalací bytových i průmyslových objektů
- rekonstrukce a opravy stávajících elektroinstalací
- dodávky a montáže systému domácích telefonů v bytových domech
- zřízení nového odběrného místa elektřiny
- změny rezervovaného příkonu pro odběratele elektřiny
  (zvýšení hodnoty hlavního jističe, změna měření z 1f. na 3f)
- dodávky a montáže elektrického podlahového vytápění
- dodávky a montáže protizámrazové ochrany okapů a venkovních ploch
- zařizujeme Revize 
- provádíme také drobné elektro úpravy

V případě zájmu volat na tel.: 792 448 941 nebo na e-mail: artsled@outlook.cz.

Záruka kvality a super ceny!
Máme hromady spokojených klientů.
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D í v k a e c h a

Barunka

Poděkování
náchodský basketbal oživil PŘíPravku 

rekonstrukce probíhá podle plánu

V sobotu 11.1.2020 jsem v zá-
meckém hotelu v Náchodě sla-
vil narozeniny. Rád bych touto 
cestou poděkoval panu majiteli 
Rajskému a  celému personálu 
za  krásné prostředí, skvělé jíd-
lo a pití, příjemnou a vstřícnou 
obsluhu. Děkuji spolu se všemi 
účastníky oslavy.

Milan Mlčouch

Na závěr tohoto roku plánu-
je náš redakční kolega Mirek 
Brát vydání nové knihy, které 
rozšíří počet jeho publikací vy-
daných v rámci projektu Mare 
Nostrum na  celkem 6 titulů. 
Mare Nostrum je latinský vý-
raz, který se překládá jako Naše 
moře. Objevil se již v  antice  
a  vyjadřuje vztah starověkého 
Říma ke Středozemnímu moři 
jako důležité součásti evropské 
civilizační kolébky. Kromě ka-
pitol spojených    se Středomo-
řím v nové knize najdete i řadu 
dalších reportáží z  jiných geo-
grafických lokalit včetně textů 
a  fotografií z  tuzemska. Kniha 
Okeanos – dobrodružství  křtě-
né vodou  vás zavede například  
do Makedonie, Polska, Ukraji-
ny, Slovenska, Bulharska, Egyp-
ta, Maroka, Estonska  a dalších 
zemí. Chybět nebudou ani ka-
pitoly z Náchodska (řeka Metu-
je, přehrada Rozkoš) či širšího 
regionu Východních Čech. 

(foto: obálka
připravované knihy)

Stovky diváků se přišly podí-
vat na  již 11. ročník mezinárodní 
soutěže Dřevorubec roku, který 
se uskutečnil v  sobotu 18. ledna 
v Dolním Adršpachu. Pro 27 účast-
níků bylo připraveno celkem 5 dře-
vařských disciplín přizpůsobených 
reálným zimním podmínkám při 
těžbě dřeva. Jednalo se o  výměnu 
řetězu na motorové pile a provede-
ní kontrolního řezu, vyložení desít-
ky metrových polen o celkové váze 

300 kilogramů na valník a zase zpět 
na zem, přesekání metrového pole-
na o  průměru 20 cm, odvětvování 
šestimetrového kmene s 42 latěmi 
motorovou pilou a  kácení klády 
na přesnost. Titul Dřevorubec roku 
2020 si z Adršpachu nakonec odve-
zl Petr Kodad ze Střechovic na Pl-
zeňsku. Mezi diváky drželi borcům 
palce i zástupci  ptačí říše.

(foto Echo)

Poprvé ve  své historii jsme se roz-
hodli na začátku sezóny vytvořit hodi-
nové zábavné odpoledne pro ty úplně 
nejmenší. S  trpělivostí nám vlastní 
a  pod vedením trenérky Světly Do-
bešové se nám pod rukama rozrůs-
tá parta dětí ve věku pěti až osmi let. 
Zábavnou formou je pomalu a  jistě 
seznamujeme s krásnou hrou zvanou 
basketbal. Ale míč není v této kategorii 
to nejdůležitější. Tím je pohyb, budo-
vaná láska ke  sportu a  hlavně smích 

a  radost ve  tvářích malých dětí. A  to 
je i ta největší odměna pro nás trenéry. 

Vezměte své ratolesti a přijďte mezi 
nás. Prvních několik cvičení je pro děti 
a rodiče ZDARMA. Mimo jiné i proto, 
aby jste si mohli vyzkoušet náplň cvi-
čení, prostředí, ve kterém probíhá, po-
znali kamarády atd. Kde? Tělocvična 
SPŠS Náchod, ul. Pražská 931.

Podrobnosti na  našich stránkách 
www. basketnachod.webnode.cz

Královéhradecký kraj rekonstruuje 
pevnost Dobrošov, a  to bez zpoždě-
ní a  větších komplikací. Během půl 
roku kraj profinancoval více jak 21,2 
milionu korun. Ukončení stavebních 
prací je plánováno na  červen 2021 
a  během srpna kraj zajistí vybavení 
objektu a audiovizuální techniku.

„Od  předání stavby dodavateli 
uběhlo půl roku a musím říct, že bez 
větších komplikací. Pracuje se na pev-
nostních srubech i návštěvnickém cen-
tru. Nicméně momentálně jsou práce 
na  pevnostních objektech zastaveny 
až do  15. dubna z  důvodu ochrany 
zimoviště netopýrů, ale práce na ná-
vštěvnickém centru nadále pokraču-
jí,“ okomentoval průběh rekonstruk-

ce radní Václav Řehoř odpovědný 
za oblast investic a majetku.

V rámci objektů pevnostních sru-
bů stavební firma již položila nové 
dlažby v podzemí a opravila stropni-
ce na objektu Zelený. Dále dokončila 
izolace proti vodě a betonovou pod-
lahu diamantového příkopu. Objekt 
Můstek dostal nové betonové podla-
hy a byla provedena sanace schodiště. 
Na objektu Jeřáb stavebníci dokončili 
sanační práce i  opravili stropnice. 
Stavební firma provedla také čás-
tečnou demolici stávajícího objektu 
v  návštěvnickém centru, ve  kterém 
vyzdila obvodové stěny přístavby, 
kompletně centrum zastropila a dále 
zahájila práce na dělnickém domku.

 Foto : staveniště pevnosti, r. 1938, archiv R.Švandy

Foto: Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
instagram: marek_dvorsky_fotograf   

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

HledAJÍ domov
Miranda je 8měsíční kočič-
ka, která se narodila v  útulku 
zachráněné březí kočičce. Mi-
randa a její sestřička Mira-
bEl (naprosto stejná) a sestřič-
ka Maruška (černá s  bílou 
náprsenkou) stále ještě nena-
šly domov. Všechny jsou moc 

milé, hravé, přátelské, naučené 
na kočkolit a kastrované. 
lEsánEk & ZuZanka - 
Někdo je nechal přivázané 
před útulkem a  oni jsou ne-
ustále spolu. Co dělá jeden, 
dělá i druhý. Oběma je kolem 
5 let. Z počátku oba malinko 
bázliví, ale jak se roz-
koukají, jsou to neuvě-
řitelní mazlové. Můžou 
jít i každý do jiného do-
mova.
django je pětiměsíční 
kocourek, který se našel 
v jedné zahradě. Django je 
umazlený kocourek, kte-
rý si přijde pro pohlazení. 
Naučený na kočkolit.MirabEl

django

lEsánEk a ZuZanka

Farmářské trhy 
budou pokračovat

konec kaluží 
a prachu

Na  svém letošním prvním zase-
dání rozhodli náchodští radní o po-
kračování farmářských trhů na  ná-
chodském náměstí. Za tímto účelem 
odsouhlasili bezplatné poskytnutí 
části Masarykova náměstí před rad-
nicí a uložili odboru správy majetku 
a  financování připravit ke  schválení 
novou smlouvu o pořádání Náchod-
ských farmářských trhů na  tři roky 
od roku 2020 do roku 2022.

Za sucha oblaky prachu a za deště hlu-
boké kaluže, tak by se dal charakterizovat 
sběrny dvůr v Náchodě. Tomu však bude 
již brzy konec, náchodští radní vybrali 
ve výběrovém řízení firmu Alprim, která 
za téměř 12 milionů korun provede cel-
kovou rekonstrukci pojezdného povrchu 
a  skladových ploch ve  sběrném dvoře. 
Sběrný dvůr mohou využívat občané Ná-
choda k uložení nadměrného komunál-
ního odpadu, který se nevejde do popel-
nic v pondělí a ve středu a vyjma zimních 
měsíců i v sobotu dopoledne.

Plátěná taška 
s potiskem 

výtvarná dílna
Plátěná taška je skladná, 
ekologická a univerzální.

Dokonce se může státi prostorem pro 
vaše umělecké vyjádření.

Sobota 8.2. od 9 hodin 
ve společenském sále

Městské knihovny 
v Novém Městě n.M.

Přijďte si ozdobit plátěnou 
tašku vlastním linorytem!

Vstupné 200,-Kč zahrnuje veškerý 
materiál a tašku.

Počet míst je omezen.


