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6. června 1890 se v  Hronově narodil Jindřich Freiwald, český ar-

chitekt, žák Jana Kotěry, navrhoval úřednické a  dělnické kolonie, 

peněžní ústavy a  také divadla, vyprojektoval mimo jiné budovu 

Městské spořitelny v Hronově

nebo Červeném Kostelci.

Nový traťový rekord
Miloš Beneš zajel na  letošním Mistrovství Evropy na  trati Ecce homo 

ve Šternberku nový český traťový rekord časem 2.45,66. První závodní jízda 
nevyšla podle představ Miloše Beneše a  se ztrátou 1.80 vteřiny nastoupil 
do druhé závodní jízdy. Ani třetím nejrychlejším časem v absolutním pořa-
dí, nejrychlejším časem českého pilota v závodě Ecce homo (český traťový 
rekord) v druhé závodní jízdě se nepodařilo ztrátu z první závodní jízdy 
dohnat a Miloš Beneš se umístil na 4. místě v absolutním pořadí. Ve skupině 
E2-SS obsadil Miloš Beneš 2. místo za Italem Christianem Merlim.

MS, foto Lukáš Cholasta

IT+ účetní společnost

Vedení účetnictví a mezd
Automatizace účetních procesů
Partner IS ABRA Flexi

Implementujeme systém pro automatizaci účetních procesů, který také sami používáme.
Automatizovaně - zpracováváme data bank, platebních karet a terminálů, klientských aplikací,….
                              - účtujeme prodej přes eshop - platební brány, Zásilkovna,….
Hledáme do týmu zkušenou samostatnou účetní s praxí k účetnímu řízení těchto procesů

BILLcom spol. s r.o.
Nové Město nad Metují

www.billcom.cz

První přijímání
V neděli 6. června 2021 na slav-

nost církevního svátku Těla a Krve 
Páně se v josefovském kostele Nane-
bevstoupení Páně konalo první sva-
té přijímání deseti dětí z Římskoka-
tolické farnosti Josefov a přilehlých 
obcí. Zaplněný kostel byl svědkem 
krásné a důstojné slavnosti vedené 
zdejším farářem Petrem Boháčem, 
do  níž se nenásilně zapojili rodiče 
čtením biblických textů a  společ-
ných přímluv. Když se slavnostně 
oblečené děti při modlitbě Otče náš 
držely společně s  panem farářem 
a ministranty navzájem za ruce, vy-
tvořili symbol spojenectví, soudrž-
nosti a jednoty, po níž tolik v našem 
veřejném životě voláme.              (JU)

Na zámek i do zahrady

Zámek v  Novém Městě nad Metují 
se po delší nucené odmlce opět otevírá 
pro veřejnost. V  červnu bude pro veřej-
nost otevřen od úterý do neděle v čase 
od 9 do 16 hodin. V uvedené otevírací 
době se rovněž můžete projít zámeckou 
zahradu a  lipovou alejí. Správa zámku 
zve také na  první výstavu v  letošním 
roce, která je k vidění v Galerii Za Po-
kladnou. Jedná se o autorskou výstavu 
fotografi í „Procházka Evropou“ pana 
Vladimíra Klofáče.

Významný den

pro Velké Poříčí
Právě v  těchto dnech, 14. června 

1914, získalo Velké Poříčí statut měs-
tyse od  císaře a  krále Františka Josefa 
I. na základě vydaného Nejvyššího roz-
hodnutí. „Jeho cís. a  král Apoštolské 
Veličenstvo náš nejmilostivější císař 
a král František Josef I. ráčil Nejvyšším 
rozhodnutím ze dne 14. června 1914 
nejmilostivěji povýšiti obec Velké Poříčí 
za městýs.“ Na základě výnosu c.k. mi-
nisterstva vnitra ze dne 19. června 1914 
č. 15723 došlo k vyrozumění obecního 
zastupitelstva a  byl vyhotoven diplom 
o povýšení obce na městys. Stalo se tak 
téměř po 6 letech čekání, návrh na po-
výšení obce Velké Poříčí na městys byl 
podán na  valné hromadě okresního 
zastupitelstva už 17. prosince 1908. Je 
vidět, že v úřednické mašinérii se toho 
zase tolik nezměnilo.

Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod 

(vjezd na náměstí TGM)

GRILOVACÍ SEZÓNA ZAČÍNÁ
12 a více druhů sudových vín, lahvová vína tuzemská i zahraniční
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Spolkový dům nahradí Hurdálka
Největší investicí z rozpočtu města 

Náchoda, která bude zahájena v  le-
tošním roce, je stavba spolkového 
domu v Hurdálkově ulici.

Přípravné práce pro stavbu tohoto 
nového zázemí pro náchodské spolky 
byly zahájeny koncem května demo-
licí bývalé hasičské zbrojnice čap. 148 
a přilehlých objektů, kterou provádí 
firma ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poří-
čí. „V místě stavby proběhl již v dubnu 
zjišťovací záchranný výzkum. Na zá-
kladě provedení celkem šesti sond byly 
na  místě zjištěny četné archeologické 
nálezy, proto bude nutné před vlast-
ním zahájením stavby provést v  této 
lokalitě archeologický záchranný vý-
zkum, který potrvá přibližně čtyři 
měsíce,“ upřesnil místostarosta Jan 
Čtvrtečka.

Demolice bude dokončena v červ-
nu, současně již probíhá i  zmíněný 
archeologický záchranný výzkum. 
Zájmové území stavby se nachází 
v  intravilánu města, těsně za  stře-
dověkým městským opevněním 
v zastavěné oblasti. Hurdálkův dům 
(bývalá hasičská zbrojnice) z  prv-
ní poloviny 19. století byl vystavěn 
na místě staršího domu, kde se naro-
dil v roce 1747 Josef František Hur-
dálek, národní buditel a biskup lito-
měřický. V roce 1933, při příležitosti 

stého výročí Hurdálkova úmrtí, byla 
na štítu domu umístěna jeho pamět-
ní deska, která je nyní uložena v Mu-
zeu Náchodska. 

Stavba spolkového domu podle 
architektonické studie kanceláře 
Tomáš Vymetálek Architects, s.r.o., 
z  Hradce Králové zaplní vzniklou 
proluku mezi domy v  Hurdálkově 
ulici. V  prostoru před spolkovým 
domem vznikne volné prostranství 
se zpevněným povrchem a městskou 
zelení. 

„Tato zajímavá a  dobře dostupná 
lokalita v centru města nyní získá pl-
nohodnotné využití. Své zázemí pro 
setkávání tady najde celá řada ná-

chodských spolků. Budou zde moci 
pořádat výroční schůze, přednášky, 
školení a mnoho dalších aktivit. Tako-
vé zázemí pro spolkovou činnost tady 
dlouho chybělo a jsem moc rád, že se 
podařilo skloubit tuto potřebu s velmi 
vkusným architektonickým řešením 
v  centru města. Jednoduše bude to 
krásná stavba na skvělém místě,“ uve-
dl starosta Jan Birke.

Projekt počítá s  konferenčním 
sálem pro cca 50 osob, výstavními 
prostory pro expozice významných 
náchodských rodáků - spisovatele 
a  nakladatele Josefa Škvoreckého 
a architekta Jana Letzela, i s menšími 
ateliéry a klubovnami.

Opravili chyby
Koncem května vyšla v České Skalici 

útlá brožura věnovaná obětem nacis-
tického násilí 1939-1945. Stalo se tak 
u  příležitosti obnovy pamětní desky 
na staré radnici. Původní totiž obsaho-
vala několik nepřesností a  chyb.  Text 
brožury připravila českoskalická rodač-
ka, historička Věra Vlčková-Pokorná. 
„Tahle brožurka mi dala víc zabrat než 
kniha“, prohlásila spisovatelka s  úsmě-
vem. Nebylo totiž snadné dopídit 
se  správných údajů. Na  původní desce 
totiž byly chyby v  příjmeních. Dlouho 
se nedařilo sehnat informaci o tom, kdy 
po válce byl tento pomníček instalován. 
Při pátrání v archivech autorce pomohli 
pracovníci Muzea Boženy Němcové To-
máš Vondryska a  Jan Holý. V  brožuře 
prezentované fotografie pocházejí z ar-
chivu muzea a ze soukromé sbírky Jana 
Holého. Některé historické fotografie 
jsou zveřejněny vůbec poprvé.

Dostupné bydlení v Náchodě - anketa
Trápí vás otázka bydlení? Jste 

mladí, hledáte zázemí pro založení 
rodiny nebo jste naopak senior, kte-
rý chce příjemné bydlení s dostup-
nými službami? Pak máte možnost 
vyjádřit se v anketě, kterou připra-
vilo město Náchod na svých webo-
vých stránkách.

S  ohledem na  architektonickou 
soutěž na  využití pozemků po  bý-
valé Tepně jsme se nyní rozhodli 
soustředit především na problema-
tiku dostupnosti bydlení, z  mnoha 
vašich příběhů víme, že poptávka 
po  nájemních bytech vzrůstá jak 
mezi mladými lidmi, tak i  senio-
ry. Nabídka soukromého sektoru 
v  tomto ohledu nestačí pokrýt po-
třeby, a  nebo je nad možnosti jed-
notlivých zájemců,“ upřesňuje sta-
rosta Jan Birke důvody průzkumu.

„Právě město by mělo a chce být 
garantem dostupnosti bydlení. Aby-

chom mohli smysluplně plánovat 
investice na další období, potřebuje-
me získat relevantní představu o po-
žadavcích a  potřebách Náchoďáků. 
Zda jsou to byty pro mladé rodiny 
s dětmi, či zázemí pro seniory, příp. 
v jakém poměru. Proto jsme připra-
vili anketu pro občany Náchoda, je-
jímž cílem je získat od vás aktuální 
informace o vašich potřebách, na co 
se zaměřit. Samozřejmě vnímáme, 
že ruku v  ruce s  bydlením je třeba 
řešit i potřebu parkování. To je také 
problematika, kterou se nyní zabý-
váme a  připravujeme řešení, která 
každodenní život v  našem městě 
usnadní,“ doplňuje starosta.

Zajímá nás váš názor a  potřeby, 
prosíme, zapojte se do  ANKETY 
na  www.mestonachod.cz. Přivítá-
me jakékoliv další podněty k  tomu 
tématu, pište na  e-mail: bydleni@
mestonachod.cz.

VZPOMÍNKA
Dne 4. 6. 2021 uplynul rok,

kdy nás ve věku 63 let opustil
syn, bratr, kamarád a přítel  

pan Oldřich Ducháček z Náchoda.

Stále vzpomínají otec Oldřich, sestra Eva s rodinou,
bratr Jaroslav s rodinou, bratr Vladimír s rodinou,

kamarádi a přátelé

SMUTNÁ VZPOMÍNKA
Dne 19. 6. 2021 uplyne smutný rok,

kdy nás opustila dcera, sestra, vnučka,
neteř, kamarádka,.... prostě naše

Bára Hofmanová.  
Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi. 

Taťka Jára s rodinou.

 
VZPOMÍNÁME

Co vděkem za lásku a péči vaši Vám 
můžu dát, hrst krásných květů 
naposled a pak jen vzpomínat.

Dne 16. 6. 2021 uplynou
2 smutné roky od úmrtí tatínka 

pana Antonína Mervarta
a dne 14. 6. 2021 to bude

5 měsíců, co zemřela maminka

paní Milena Mervartová.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.  Dcera s rodinou

Hledají společný domov
Krasavice BOODY a  SCHERIE  hle-

dají společný domov. BOODY je 
tmavší, více do  novofoundlanda. 
SCHERIE  je hnědá na  nohou a  je 
spíše hovawart. Jsou to 6leté sestry 
kříženky. Jsou na  sebe fixované, tak 
musí jít bydlet pouze spolu.  První  
3 roky byly součástí rodiny. Bohužel 
situace se změnila a  byly odloženy. 
Oběma chybí hrozně lidská přítom-
nost. Milují lidi, jsou mazlivé a  velmi 
přátelské. K  jiným zvířatům a  psům 
nejsou vhodné. Jsou čipované, očko-
vané. Líbí se Vám, ale domov jim dát 
nemůžete? ADOPTUJTE JE NA DÁL-
KU. Můžete jim přispívat libovolnou 
částkou a my Vám vystavíme certifikát 
o adopci. Kontakt: 608 524 973 E-mail: 
utuleklukavice@seznam.cz

Dokument Vlci na hranicích je o Broumovsku
Do české přírody se po 250 letech 

opět vrátili vlci a  spolu s  nimi se 
v  médiích začaly objevovat zprávy 
o  útocích vlků na  zemědělská zví-
řata farmářů. Ohlasy na návrat vlků 
jsou různé, plné emocí a hádek o je-
jich další osud. Na jedné straně jsou 
lidé, kteří v nich vidí naději a chtějí 
je chránit, na straně druhé pak vlci 
mají své odpůrce, kteří tvrdí, že už 
do naší přírody nepatří. 

Návratu vlků a sporům, které s se-
bou přinesly, se věnuje dokumen-
tární film Martina Páva Vlci na hra-
nicích. „I  když premiéra nemohla 
proběhnout v  podzimním termínu, 
téma filmu je stále velmi aktuální 
a živé. Což ukázala nejen první ve-
řejná projekce v  rámci festivalu Je-
den svět, ale potvrzují to i průběžné 
zprávy o  útocích vlků na  Broumov-
sku,“ potvrzuje producentka Zu-
zana Kučerová. Důležitou součástí 
uvedení filmu budou i  projekce 
doprovázené debatou se zástupci 
obou táborů. Bouřlivé přijetí filmu 
a  diskuzi očekává producentka při 
promítání v  Broumově, které pro-
běhne ve  středu 16. Června 2021 
od  18 hodin v  konferenčním sále 
IC Broumov. 

Snímek Vlci na  hranicích por-
trétuje dění právě na  Broumovsku, 
kam se v  roce 2016 po  dvou stech 
letech vrátila první smečka. Jejich 

populace začala výrazně zasahovat 
do života místních obyvatel a dran-
covat stáda farmářů. Režisér sledu-
je celkem pět protagonistů přímo 
z  Broumovska s  různými postoji 
k životu i k vlkům. Zatímco pro jed-
ny znamenají naději na  ozdravení 
české krajiny, pro jiné ztělesňují ne-
přítele vraždícího bezbranná zvířata 
farmářů, proti kterému není možné 
se účinně bránit.

„V kouzelné broumovské krajině se 
odehrává konkrétní lokální a součas-
ně obrovsky důležitý a  archetypální 
konflikt: člověk vs. příroda. Zatímco 
farmářka Lenka přistupuje ke  kra-
jině tak, aby nasytila sebe, své děti 
a pár dalších známých, velkostatkář 
Jan má velké hospodářství, kterým 
sytí velké množství lidí, nás v Praze 
nevyjímaje. Do prvního příběhu vlk 
zapadá, do druhého ne. Jen těžko se 
hledat kompromis,“ říká k  tématu 
filmu režisér Martin Páv

Prvním impulsem k natočení fil-
mu byly protesty farmářů proti ná-
vratu vlků, které se hned od  roku 
2016 objevovaly v  médiích. „Všude 
hořela všeobjímající debata, jestli 
jsme my Evropané schopni čelit pří-
chodu něčeho nového a neznámého. 
Mluvili jsme o změně, ale nedokáza-
li si představit, jaká bude. A do této 
atmosféry jsem měl pocit, že návrat 
vlků přesně zapadá,“ dodává Martin 
Páv.  

„Místní farmář, pro něhož vlk zna-
mená obrovské problémy, a environ-
mentalista, pro něhož je důležité za-
chování živočišného druhu, mohou 
symbolizovat řadu dalších sporů. 
Vědecká fakta a argumenty v nich už 
často nestačí a stojí proti sobě. Mám 
pocit, že jsme jako společnost vytěsni-
li emoce z  jakékoliv oficiální debaty. 
Ony tam ale ve skutečnosti zůstávají 
pod povrchem a občas nekontrolova-
telně vyvřou na  povrch,“ doplňuje 
režisér.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Menší pozemek se stavbou chalupy 
nedaleko města Náchoda, v její klidné 
části Babí. Chalupa je určena k celko-
vé rekonstrukci, případně k demolici 
a vznikne místo pro výstavbu nového 
bydlení. Pozemek se nachází u hlavní 
komunikace.

Prodej venkovské usedlosti s výminkem v Úpohlavech ...................................................5 795 000,- Kč
Družstevní byt 3+1 v Náchodě, lodžie s výhledem na zámek ...........................................2 290 000,- Kč
Prodej venkovské usedlosti s pozemky, hosp. zázemí v Úpohlavech ................................3 990 000,- Kč
Prodej pozemku ke komerční výstavbě ve Vysokém Mýtě ..............................................1 690 000,- Kč
Pronájem komerčních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny ...........................10 000,- Kč/měs.

Cena: 1 590 000,- Kč

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz čtenáře:
Na náš pozemek prorůstají větve stromů a keřů od souseda. 
Jak v takovém případě jednat?

Nejprve se pokuste se sousedem domluvit na možnosti, že prorůstající 
větve odstraníte buď vy, nebo sousedovi umožníte vstup na váš pozemek.

Pokud to nebude možné, můžete dle občanského zákoníku šetrným 
způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na váš po-
zemek, působí-li vám to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování 
stromu. To co ostříháte, si můžete ponechat.

Sázet stromy při hranici s pozemkem souseda by mělo respektovat jak budoucí velikost 
keřů či stromů, tak i platný zákon. Do tří metrů výšky stromu lze sázet do 1,5 m od hranice 
pozemku. U vzrostlejších stromů by vzdálenost měla začínat na 3 metrech od hranice pozem-
ku. Podobně to platí i u živých plotů.

JUDr. Dita Vávrová, advokátka, AK Náchod,
Masarykovo nám. 19, tel. 604 385 638, www.advokatnachod.cz
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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: Požadujeme: Nabízíme: 

JARNÍ 

  SLEVY 
      NA UHLÍ

OLVAN PALIVA Náchod  -  Běloveská 237, 547 01 Náchod
e-mail: paliva@olvannachod.cz
www.olvanpaliva.cz 

Volejte:
775 720 820
491 428 594

Pracovní doba: Po - Pá, 7 - 16 hod  
Skládání: volně i pásovým dopravníkem   
Sortiment: balené uhlí, uhelné brikety, 
              dřevěné brikety, štípané dřevo

LEDVICKÉ UHLÍ
           DŮL BÍLINA

PALIVA

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

Zahradnické
práce

Tel. 724 173 560Tel. NONSTOP: 602 145 222

Náchodská nákladní přeprava

Provádíme:
skrývku pozemků
trhání kořenů a pařezů, naložení

         a odvoz materiálu
         včetně ULOŽENÍ na skládku

Sklápěčka 8 tun.

MBR BUS s.r.o.

Nakladač UNC

Nejen
pro

fi rmy!

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTIKontaktovat nás můžete na našich webových stránkách a FB.

www.budammann.cz  |  Facebook - Beammann
Zavolat nám můžete na telefonní číslo
778 765 992 – HR Generalist – Nikol Chaloupková

AMMANN, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Zvyšujeme stávající výrobu a rozjíždíme nové projekty. 
Hledáme proto nové kolegy do výroby a na odborné a technické pozice.

Ammann Czech Republic a. s. | Náchodská 145
549 01 Nové Město nad Metují | tel. 491 476 111

Podrobnosti naleznete na: www.ammann.com | © Ammann Group

• ELEKTROINŽENÝR – KONSTRUKTÉR SVAZKŮ
• ZÁMEČNÍK
• SVÁŘEČ
• LAKÝRNÍK
• TECHNOLOG

• KONSTRUKTÉR
• VALUE ANALYST
• OPERATIVNÍ NÁKUPČÍ

ZA DOBŘE ODVEDENOU PRÁCI VÁM NABÍZÍME:
• Pracovní poměr na dobu neurčitou!

• Dobré mzdové podmínky

• Nástup možný ihned nebo dle dohody

DÁLE NABÍZÍME BOHATOU NABÍDKU BENEFITŮ!
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TAKOVÁTO KŘESLA

OPÁLOVÉ SVĚTLO

ŠKOLNÍ POTŘEBY

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka
překlady

tlumočeníTel. 603 440 939 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)

referent oddělení školství kultury a sportu

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Městského úřadu Nové Město nad Metují.
Předpokládaný termín nástupu:
1. srpna 2021 nebo dle dohody.

Přihlášky podávejte do 17. června 2021

Bližší informace podá Mgr. Václav Kupka,
vedoucí Oddělení školství, kultury a sportu,

telefon: 491 419 657, e-mail: kupka@novemestonm.cz

Více informací na
https://www.novemestonm.cz/urad/volna-mista/

Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

referent oddělení životního prostředí

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Městského úřadu Nové Město nad Metují.
Předpokládaný termín nástupu:
1. srpna 2021 nebo dle dohody.

Přihlášky podávejte do 18. června 2021

Bližší informace podá Ing. Ondřej Hanka,
vedoucí oddělení životního prostředí

MěÚ Nové Město nad Metují, tel. 491 419 660.

Více informací na
https://www.novemestonm.cz/urad/volna-mista/

Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Vyklízení a likvidace 

Reklama
a inzerce
v Polsku

Billboardy
Noviny
Portály

Kladský výběžek,
Noworudsko
Více informací

na tel. 602 103 775
e-mail: echo@novinyecho.cz

HLEDÁME
NOVÉ KOLEGY

CO NABÍZÍME? 
  

PROCESNÍ INŽENÝR
Jaká by byla náplň práce?

Co od Vás očekáváme?

ELEKTRO-INŽENÝR/VÝVOJÁŘ
Jaká by byla náplň práce?

Co od Vás očekáváme?

CAD KONSTRUKTÉR

Jaká by byla náplň práce?

Co od Vás očekáváme?

SW VALIDAČNÍ INŽENÝR
Jaká by byla náplň práce?

Co od Vás očekáváme?

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

Obsluhu čistírny odpadních 
vod v Teplicích nad Metují

Nabízíme:
30 dní dovolené

příplatky za prostředí

Požadujeme:
ŘP B

Nástup možný ihned.

Nabídky s životopisem zasílejte
do 17. 6. 2021 na adresu:

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
paní Škodová

Kladská 1521,
547 01 Náchod

nebo na e-mail: skodova@vakna.cz
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BYTY PRODÁM

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Koupím vše, co se týká legií 

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

◆ ◆ 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
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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

Restaurace U Pitašů

přijme servírku, číšníka
a pomocnou sílu

do kuchyně.

Tel. 602 601 307

Po stopách bojů
Již po šestačtyřicáté vás zve TJ Sokol Starkoč na pochod „Po stopách 

bojů z války roku 1866“. V sobotu 19. června 2021 se bude průběžně vyrá-
žet mezi sedmou a půl jedenáctou hodinou na pěší a cyklo trasy z vlako-
vého nádraží ve Starkoči. Pro turisty budou připraveny tři pěší trasy na 7, 
11 a 20 km a dvě cyklotrasy pro horská a silniční kola na 33 km. Pro ná-
ročnější turisty je možné trasy spojit, 31 km pěší a 66 km kolo. Nová trasa 
na 7 km je určena pro děti, bude na ní plno úkolů a přísloví a  je vhod-
ná i pro kočárky. Cesty vedou atraktivními místy našeho okresu okolím 
Náchoda, přehrady Rozkoš, Českou Skalicí, Ratibořicemi, kolem hradů 
Ryzmburk a  Vizmburk přes Červený Kostelec, kolem rybníků Brodský 
a Špinky a pomníku Myslivce a dalších na Brance a Vysokově. V cíli po-
chodu na koupališti ve Starkoči obdrží každý účastník krásný „Pamětní 
list“ a  sladkou odměnu. Na  startu a  v  cíli bude možné zakoupení nové 
turistické vizitky pochodu.

   Omlouváme se za některé změny, které jsme museli řešit v souvislosti 
s pandemií Covid 19. Využijte 19. června velmi dobrého vlakového spoje-
ní do Starkoče a zpět za výhodné skupinové slevy.

Za TJ Sokol Starkoč Jaroslav Rufer

LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

NABÍZÍ VOLNOU KAPACITU LAKOVÁNÍ 
VYPALOVANÝMI PLASTY 

včetně zinečnatého fosfátování

Přijmeme zaměstnance 
na dobu neurčitou na pozici

 

Nápln práce: prodej nábytku, montování nábytku,
rozvoz zákazníkům, grafické návrhy interiérů,

ř.p. sk. B, těžší fyzická práce
 

Tel.: 608 480 700

VOLNÁ
PRACOVNÍ

MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě n. Metují 
přijme na pozice:

Obchodní manažer
s technickým zaměřením
Získávání nových zákazníků 
a péče o zákazníky stáva-
jící; evidence objednávek; 
zpracování plánů výroby 

soustružených dílů včetně 
jejich sledování a následného 

vyhodnocování.
Znalost německého příp. 

anglického jazyka 
podmínkou

Ukončené středoškolské nebo 
vyšší vzdělání v oboru strojí-

renství výhodou.

Obsluha dlouhotočných 
automatů, nebo CNC

soustruhů do třísměnného 
provozu,

ukončené středoškolské vzdě-
lání výučním listem ve strojí-

renském oboru je podmínkou.

Obsluha galvanických 
linek

do třísměnného provozu,
výuční list podmínkou.

Nástup ihned,
praxe výhodou

Informace: pí Martinková
tel. 491403113,

nebo eltn@eltn.cz

 
–

* Pronajmu byt 2+kk s  balkónem 
v přízemí domu v centru Hronova, tel. 
739 155 617
* Pronajmu dlouh. byt 2+kk 46 m2 + 
terasa v  příz. zrek. byt. domu v  Dolní 
Radechové, parkování u domu. Nájemné 
6.000,- Kč + zál. 2.500,- Kč + el. + kauce, 
volný od 8/21, tel. 608 90 30 50 
* Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví  v  Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i  před 
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30

* Mladá rodina  koupí byt v  Náchodě 
nejlépe na  sídlišti u  nemocnice. Nebrá-
níme se i jiným lokalitám nebo stavební 
pozemek v okolí Náchoda. Platba v hoto-
vosti. Za případné  nabídky  děkuji. Tel. 
737 143 413, 604887945 volat  kdykoliv.
* Pronajmu dlouh. nově zrek. DB 
1+kk, 24m2, 1.NP v  Bohuslavicích, 
balk., nadstand. koupelna, nová ku-
chyň, plast. okna, zateplení, náj. 5.500 
+zál. služby 2.800 Kč +kauce, tel. 
608 903 050  

* Pronajmeme kancelář 40 m2 (ne-
bytový prostor) v  blízkosti centra No-
vého Města nad Metují (cca 250 m 
od  autobusového nádraží). Lze využít 
jako kancelář či poskytování služeb. 
Po kompletní rekonstrukci. Součástí je 
WC, umyvadlo a  další místnost. Pro-
stor se skládá ze dvou místností. Ná-
jem 6.000 Kč za 40 m2 + energie.  Tel. 
733 735 709
* Pronájem velké garáže v  Bělovsi. 
Možnost garážování obytných přívěsů, 
nákladních a  osobních vozidel. Cena 
1000 Kč os. aut. za měsíc, obytný přívěs 
1400 Kč, nákladní vozidlo 1500 Kč. Te-
lefon 602 145 222

* Prodám chatku na Rozkoši, která se 
skládá ze 2 buněk, 150000 Kč. Je nutné 
odvést na  vlastní pozemek. Prohlíd-
ka nebo foto na  požádání. Bližší info 
po tel. 728 951 232
* Koupím zahrádku, chatku v  okolí 
Náchoda. Kontakt 602 243 838
* Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv 
stáří. Může být malá výměra, nebo neu-
držovaný. Napadený kůrovcem nevadí. 
Tel.: 773 585 290

* Prodám dvouzářivková světla, bílá. 
Cena dohodou. Tel. 602 103 775
* Nabízíme palivové dřevo štípané 
v  délkách 25, 33, 40, 50,60 cm, smrk 
od  600 Kč/prms, tvrdé od  1100 Kč/
prms. Dále nabízíme možnost štípání 
vašeho dřeva u  vás nebo přímo v  lese 
do  max. průměru kmene 40cm. Mož-
nost odvozu, kapacita vleku až 20 prms. 
Telefon 725 071 731
* Prodám kulatý stůl o průměru 90 cm, 
světlý buk. Foto zašlu. Tel. 602 103 775
* Prodám pomůcky pro osoby tělesně 
postižené. Zvedák do vany   za 2.000,- 
Kč. Toaletní křeslo za 2.000,-Kč. Ekolo-
gické WC za 1.400,- Kč. Invalidní vozík 
za 3.000,- Kč. Polohovací postel s hraz-
dou za 7.000,-Kč. V případě zájmu vo-
lejte na 730 808 035
* Prodám nový masivní zahradní set. 
Stůl fošnový a 2 x masivní fošnová la-
vice. Rozměry: stůl cca 180 x 70cm, 
výška 75 cm, lavice délka 180 cm síla 
4,5 cm. Cena 3900,- tel: 778 773 290 vo-
lat po 15. hod.
* Prodám dámské kolo zn LADY 26 
ve velmi dobrém stavu. Cena dohodou. 
Tel. 774 59 59 81

* Koupím jakýkoliv motocykl JAWA 
s  doklady i  bez a  nové náhradní díly. 
Tel.: 777 222 232
* Koupím zlaté a stříbrné mince, šper-
ky, hodinky, diskrétnost zaručena. Re-
spektuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
* 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 historické Rybářské věci. Mo-
bil 730 935 935
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
grafie, reklamní fotografické materiály. 
TEL.: 777 559 451
* Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, hry 
apod. TEL.: 603 549 451
* Koupím hodinky PRIM a  náhradní 
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky a  další díly. 
Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré filmové plakáty a jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.: 722 907 510 
* Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré 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., sta-
rožitný a chromovaný nábytek a jiné 
zajímavosti do  r. 1975, hodiny, ho-
dinky, hudební nástroje, fotoaparáty, 
rádia, sklo, porcelán, obrazy, knihy, 
časopisy, plakáty, voj. výzbroj a  vý-
stroj, veterány atd. TEL.: 608 811 683

* Koupím vše s hodinářskou témati-
kou: hodinky, hodiny, budíky, propa-
gační materiály, knihy, plakáty, různé 
součástky i  díly, např. od  fy PRIM 
a dalších značek. TEL.: 777 579 920

* Nabízím  řešení paranormálních 
(anomálních) aktivit v domech či by-
tech, včetně odvádění entit. Diskrétně. 
Vyhledám geopatogenní zóny ZDAR-
MA, za cestovné. Tel. 774 814 111
* Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, 
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jed-
nání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
* Digitalizace. Převod 8mm filmů, 
VHS a  DV kazet, skenování negativů 
a diapozitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767

Provádím sečení trávy rotační se-
kačkou a  křovinořezem. Stříhání 
živých plotů. Tel. 702 058 279

* Přijmeme muže, ženy i  seniory 
na  rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. 12-
20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359

KOUPÍM

RŮZNÉ
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Soutěžte s Toulavým baťohem
Pro ty z  vás, kteří mě ještě neznají, jmenuji se „Toulavý baťoh“ a  rád 

bych vás pozval na svou Cestovatelskou hru, díky které poznáte můj rodný 
region Kladské pomezí. Cílem je sbírat razítka do  ilustrované mapy, kte-
rou získáte v jakémkoli informačním centru (IC) v regionu. Pravidla jsou 
jednoduchá - navštivte alespoň pět razítkovacích míst uvedených na mapě 
Toulavého baťohu, otiskněte razítka na vyznačená místa a s  takto oštem-
plovanou mapou se vydejte do  libovolného IC, kde jako odměnu získáte 
balzám na rty nebo píšťalku s mým logem. Pokud na-
víc poskytnete svůj kontakt (e-mail), budete zařazeni 
do  slosování o  10 hodnotných cen. Vyhlášení výher-
ců soutěže proběhne 4. října 2021, za letošní i  loňský 
ročník. To znamená, že pokud jste loni nestihli nasbí-
rat všech pět razítek, ale herní mapu jste si schovali, 
můžete ve  svém započatém sbírání pokračovat dál.

 Hlavní cenou je týdenní pobyt v  kempu Brodský Červený Kostelec pro 
čtyřčlennou rodinu včetně zapůjčení koloběžek na 5 dní. Dále můžete vyhrát 
víkendový pobyt pro celou rodinu (2+1) v hotelu Rajská zahrada s volným 
vstupem do hotelového wellness, víkend na farmě Wenet pro dvě osoby, zá-
žitkový den v Adršpachu – rodinné vstupné na zámek Adršpach a do skal 
+ úniková hra + občerstvení v zámecké kavárně, rodinnou vstupenku do pod-
zemního města Osówka či rodinnou vstupenku do Bastionu I a podzemní 
pevnosti Josefov. A to není zdaleka vše! Na zadní straně mapy, která slouží 
i jako pěkný suvenýr, naleznete tipy na výlety. Ty jsou k dispozici (spolu s on-
line hrami) také na www.toulavybatoh.cz.                             Váš Toulavý baťoh

Porodnice náchodské nemocnice se přestěhovala do nové budovy

Letošní Mezinárodní den dětí 
se stal symbolickým termínem pro 
zahájení provozu nové náchodské 
porodnice. Stávající porodnice ne-
mocnice v  Náchodě se z  horního 
areálu přestěhovala do  nového pa-
vilonu J v  Purkyňově ulici. Oproti 
dosavadním prostorám má zkušený 
tým porodnice možnost nabídnout 
nastávajícím maminkám komfort-
nější zázemí. 

Porodnice a  novorozenecké od-
dělení sídlí v  sedmém patře nové 
budovy. Rodičkám jsou tu k  dis-
pozici čtyři moderní porodní boxy, 
všechny s  vlastním hygienickým 
zázemím. Dva boxy jsou vybaveny 
relaxační vanou a  všechny krás-
ným výhledem na  náchodský zá-
mek. Součástí porodnice je sekční 
operační sál, který je určený pro 
porod císařským řezem. Najdeme 
tu i  odpočinkovou místnost pro 

rodičky a otce, kde si tatínek může 
dopřát malé občerstvení, posadit se 
a odpočinout. S prostory nové po-
rodnice se budoucí rodiče mohou 
seznámit už v  rámci těhotenských 
cvičení, která zde budou probíhat. 
Miminko pak na svět přivedou v již 
známém prostředí. 

„Oproti dosavadním podmínkám 
dochází po  přestěhování porodnice 
hned k  několikerému zlepšení. Jed-
ním z  nich je například zkrácení 
cesty anesteziologů k operačním po-
rodům, od nynějška budou ve stejné 
budově, a ne ve dvou různých areá-
lech jako dosud. Velkým zlepšením 
je sestěhování celé porodnice včetně 
sekčního sálu a  novorozeneckého 
oddělení na  společné patro, běžné 
pokoje pro maminky jsou dvoulůž-
kové, nadstandardní jednolůžkové“ 
vypočítává klady nové porodnice 
RNDr. Jan Mach, předseda správní 

rady Oblastní nemocnice Náchod. 
Maminky také jistě uvítají kom-

fortnější podmínky na  novoroze-
neckém oddělení. Zatímco dosud 
byly k  dispozici tři nadstandard-
ní pokoje, nyní je jich připraveno 
dvakrát tolik. „Prostředí porodnice 
je nové a  moderní, pracujeme ale 
na tom, abychom ho ještě více zútul-
nili. Pro maminky proto ve spoluprá-
ci s  paní designérkou připravujeme 
výhledově malé překvapení,“ dodává 
RNDr. Mach.

Během května se do nových bu-
dov J a K přestěhovala i další oddě-
lení. Jednalo se o ARO včetně týmu 
centrálního dospávacího pokoje, 
ORL a  radiodiagnostické oddělení 
společně s  lůžkovým oddělením 
neurologie. Stejně jako v  původ-
ních prostorách, i zde obývá jedno 
patro s chirurgií.

Po zimní pauze znovu pokračuje rekonstrukce dobrošovské pevnosti
Po více jak pěti měsících se znovu 

rozběhla oprava předválečné pevnos-
ti Dobrošov na  Náchodsku. Během 
listopadu loňského roku došlo k čás-
tečnému přerušení stavebních prací 
kvůli ochraně netopýrů. Od  začát-
ku rekonstrukce, která odstartovala 
v červnu 2019, se na revitalizaci pev-
nostního areálu prostavělo téměř 62 
z plánovaných 79 milionů korun.

„Stavební práce jdou podle har-
monogramu a  jejich dokončení je 
v plánu letos v létě. Co mě velmi těší 
je to, že interiéry prochází a prošly 
velmi citlivou rekonstrukcí do  pů-
vodní podoby. Například písková-
ním vnitřních stěn se jim navrátila 
původní barva z  doby budování 
pevnosti,“ sdělil náměstek hejtma-
na pro oblast inovací, investic a in-

formačních technologií Pavel Bu-
líček.

Na srubu Jeřáb dochází ke kom-
pletní rekonstrukci stropnic. 
Na  srubu Můstek se dokončuje 
povrchová úprava zvonu včetně 
betonových náběhů. Nejvíce úprav 
nyní probíhá na srubu Zelený, kde 
dochází k  výrobě replik střílen, 
úpravám vstupních dveří do objek-
tu i s instalací schodišťové plošiny 
pro vozíčkáře.

V současnosti také běží veřejná 
zakázka na  dodavatele audiovizu-
ální techniky. Na její pořízení kraj 
vydá přes 10,4 milionu korun bez 
DPH. Předpokládané celkové ná-
klady za stavební práce a vybavení 
se momentálně pohybují okolo 107 
milionů korun. Většinu nákladů 
pokryje dotace z  Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu (IROP). Královéhradecký kraj 
vlastní pevnost od roku 2015, kdy 
ji bezplatně převzal od  Armády 
České republiky. Provoz pevnosti 
už několik desetiletí zajišťuje Mu-
zeum Náchodska.                                  

(JK)

Krajský přebor mladých atletů
Ve středu 2. 6. 2021 bylo uspořádáno v Pardubicích 1. kolo krajského 

přeboru družstev přípravek ročník 2010 a mladších v tzv. atletickém čtyř-
boji. Ten se skládá z běhu na 60 m + 600 m, ve skoku dalekém a hodu kri-
ketovým míčkem. Z Náchoda odjelo celkem 13 mladých nadějných atletů. 
Z chlapců vyniknul Štěpán Kaválek a z děvčat především Nela Wittvarová 
s Nikol Vítkovou.                  Jiří Vondřejc

Zprava v  pokleku: Vojta 
Vojtěch, Michal Patzelt, Du-
šan Svoboda, Štěpán Kavá-
lek, Tobiáš Petr Maršík a Pa-
trik Morochovič.
Zprava stojí Iva Maršíková, 
asistentka, Adéla Štěpánková, Ga-
briela Ševců, Nikol Vítková, Aneta Ševců, 
Alice Macurová, Adéla Macurová, Nela Wittvaro-
vá a Jiří Vondřejc, hlavní trenér.


