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Dne 13. června 1881 se v  Jaroměři narodil

Otakar Španiel, český sochař, medailér, profe-

sor na UMPRUM a AVU

Athénský šplh už v neděli
T. J. Sokol pořádá Velkou cenu No-

vého Města nad Metují v  athénském 
šplhu v neděli 26. 6. 2021 od 12:30 do 
16 hodin na Husově náměstí. Závody 
pro děti a mládež a příchozí veřejnost 
na 3 m a 4,5 dlouhém laně. Hlavní zá-
vod na 14 m dlouhém laně, start ve 14 
hodin. Informace: svetsplhu.cz nebo  
sokol-novemestonm.webnode.cz  

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

Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

Prodej baleného ledu a tříště na letní párty, zahrady a k bazénu 
do Vašeho drinku.

...v prodeji LETNÍ OSVĚŽENÍ
 Vinný střik do kelímku na cestu s ledem

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

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

přijme zaměstnance do dvousměnného provozu 

OPERÁTOR/OPERÁTORKA
pro obsluhu balicí linky

Pracoviště:     Brod nad Labem (u Jaroměře)
     Nástup možný ihned
     Mzdové ohodnocení až 30.000,- Kč
     Lze i na dohodu brigádně

 Kontaktní osoba: Eva Pešková, tel: 737 229 175,
eva.peskova@mispolgroup.eu

SKLA
DEMParkování v náchodské nemocnici

se výrazně zlepší
S nedostatkem parkovacích ploch 

v  oblastní nemocnici Náchod se 
dlouhodobě potýkají pacienti a  je-
jich návštěvy i  zaměstnanci. Potíže 
s parkováním dopadají i na obyvate-
le přilehlé vilové čtvrti, kde potom 
desítky aut parkují. Radní Králové-
hradeckého kraje proto odsouhlasili 
vypsání výběrového řízení na  vy-
budování nové parkovací plochy 
a čtyřpodlažního parkovacího domu 
u Oblastní nemocnice Náchod.

„V dolním areálu nemocnice, kam 
se bude po  dokončení modernizace 
a dostavby soustředit veškerá lékařská 
péče, dojde k výstavbě nového parko-

vacího domu se 180 parkovacími mís-
ty,“ říká hejtman Martin Červíček.

„Zároveň zrekonstruujeme i  pro-
vizorní parkovací plochu na  místě 
zbouraného objektu bývalého sirot-
čince. Zde bude dalších 80 parkova-
cích míst. Stavba, jejíž náklady od-
hadujeme na  50 milionů korun bez 
DPH, započne na  podzim letošního 
roku a hotovo má být před zahájením 
druhé etapy modernizace nemocni-
ce, to znamená výstavby pavilonu E 
a adaptací pavilonu D. Tím by mělo 
dojít i k výraznému snížení parkují-
cích aut v ulicích v okolí nemocnice,“ 
doplňuje hejtman Červíček       (KP)

Hejtman Martin Červíček v prostorách nové nemocnice v Náchodě

Koupím nebo
pronajmu chatu
nebo chalupu

v Náchodě
a okolí.

Přímý
kupec.

Tel. 702 449 338
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Starosta Nového Města nad Metují jako „vynikající hospodář“
Proč v  Novém Městě nad Metují 

nejsou finance a zaostáváme za okol-
ními městy? Na  to je jednoduchá 
odpověď. Jeden z názorných příkla-
dů našeho pana starosty, jak se stará 
o svěřený majetek a veřejné prostřed-
ky, nám předvedl na  zastupitelstvu 
konaném dne 29.4.2021. 

Jednalo se o  odkoupení dočasné 
stavby na  pozemku města v  areálu 
technických služeb. Majitel stavební 
firmy, který tento objekt vybudo-
val a  ukončil podnikání, se dostavil 
na jednání k panu starostovi a nabídl 
tuto dočasnou stavbu k  odkoupení 
za  150 tisíc Kč. Jak si myslíte, že se 
náš pan starosta a jemu podobní hos-
podáři zachovali? V našem vynikají-
cím hospodáři se najednou probudil 
podnikatelský duch. Umím si před-
stavit, jak se mu protočily bulvy, jako 
kačerovi Skrblíkovi, když se mu mís-
to očí točily dolary.  S myšlenkou, že 
by z toho mohlo něco kápnout, oka-
mžitě utíkal za  panem tajemníkem 
Petrem Tyčem. Společně dali hlavy 
dohromady a vymysleli, že z dočasné 
stavby udělají stavbu trvalou. To pro 
našeho pana tajemníka nebyl žádný 
problém. Sice pan starosta velmi rád 
používá argumenty, že za  vše může 
stavební úřad, ale zapomíná ovšem 
dodat, že v našem městě funkci sta-

vebního úřadu vykonává osobně pan 
tajemník. Samozřejmě, že tento úkol 
pan tajemník bravurně zvládl a  už 
stála na  městském pozemku stavba 
trvalá. Teď, když už máme tu stavbu 
trvalou, musíme na  tu změnu ještě 
udělat znalecký odhad. Během chvil-
ky bylo ze 150 tisíc po  znaleckém 
odhadu 770 tisíc. Už zbývalo pouze 
napsat scénář pro zastupitele a před-
stavení v Tyčově divadle mohlo začít.

Zastupitelům byly předloženy 
podklady ke  koupi, dnes již trvalé 
stavby za cenu 300 tisíc. Na to zare-
agoval pan zastupitel Jarolímek, že 
nechápe, proč mají schvalovat od-
koupení tohoto objektu za 300 tisíc, 
když původní cena byla 150 tisíc. 
Nejdříve pan starosta nechápal, jak 
na  tu cenu 150 tisíc pan Jarolímek 
přišel. Než mu pan Jarolímek společ-
ně s paní zastupitelkou Kulhavou vy-
světlili, že to je cena, s kterou majitel 
stavební firmy osobně za panem sta-
rostou přišel. Ta původní cena 150 ti-
síc je také v podkladech. Tak se začal 
překvapený pan starosta vymlouvat, 
že si to již nepamatuje. Zřejmě byl 
také zaskočen tím, že si jedni z mála 
zastupitelů řádně prošli veškeré pod-
klady a nepřistoupili na předem při-
pravený scénář. Začal vysvětlovat, 
že odhad je 700 tisíc a tak dále…. Je 

podivuhodné, že si pan starosta ne-
mohl na  tuto schůzku vzpomenout. 
Vždyť se konala, jak paní zastupitelka 
Kulhavá uváděla 10.12.2020, v době 
pandemie, kdy byl po  celou tuto 
dobu městský úřad pro veřejnost 
uzavřený. Zřejmě měl náš pan staros-
ta na uzavřeném úřadě tolik jednání, 
že na tuto zcela nepodstatnou schůz-
ku zapomněl. 

Na tuto vzniklou situaci skvěle za-
reagoval nově zvolený zastupitel pan 
Aleš Vrátný. Mimochodem to bylo 
jeho první zastupitelstvo, při kte-
rém složil slib zastupitele. Předložil 
protinávrh, odkoupení objektu měs-
tem za  170 tisíc. Začalo se hlasovat 
o protinávrhu. První kdo zvedl ruku, 
že je proti, aby tento objekt město 
zakoupilo za  170 tisíc, byl náš pan 
místostarosta. Ten měl již zdviženou 
ruku proti v  momentě, kdy pouze 
zaslechl slovo protinávrh. Na  zcela 
jasný protinávrh pana Aleše Vrátné-
ho o  odkoupení objektu za  170 ti-
síc, proti navrhované ceně 300 tisíc, 
většina zastupitelů svým hlasováním 
rozhodla, že navrhovaná cena 300 
tisíc je pro naše město přijatelnější. 
Mezi tou většinou zastupitelů se do-
konce našli i  někteří, pro které hla-
sování o  zakoupení objektu za  170 
tisíc nebo 300 tisíc bylo natolik slo-

žité pochopit, že raději nehlasovali. 
Ve  skutečnosti tak svým jednáním 
podpořili našeho pana starostu. Je-
diní, kteří nesouhlasili s kupní cenou 
300 tisíc, byli jmenovitě paní Zden-
ka Kulhavá, Milan Slavík, Miroslav 
Jarolímek, Aleš Vrátný a  ještě jeden 
zastupitel, kterého se nepodařilo ur-
čit. Což vyvrací slova našeho pana 
tajemníka o našem vstřícném a ote-
vřeném úřadě. 

Náš úřad je natolik vstřícný a ote-
vřený, že si nepřeje, aby občané 
města věděli jak zastupitelé, kteří 
dostali důvěru občanů a zastupují je, 
v  určitých případech hlasují. Potom 
také dochází k takové velice smutné 
bilanci, kdy se z 21 zastupitelů snaží 
jednat ve  prospěch občanů a  naše-
ho města pouze 5 zastupitelů. Kdy-
by bylo jmenovitě zveřejňováno, jak 
naši zastupitelé hlasují, těžko by se 
potom mohli vymlouvat na  to, jak 
kdo hlasoval. Zároveň by nebylo 
možné se takovýmto nezodpověd-
ným způsobem ke  správě  veřejných 
prostředků chovat a  podporovat 
v  tom pana starostu, kdyby nebylo 
pánů radních Libora Hovorky, Vi-
léma Maura, Jana Němečka, Josefa 
Hylského, Pavla Dostála, Martina 
Prouzy a  jejich hlavních nohsledů, 
jakými jsou Jiří Hladík a Jana Balca-

rová. Tito dva jmenovaní, vždy pod-
poří zájmy našeho pana starosty a zá-
roveň i své zájmy. Koneckonců, proč 
ne. Vždyť odměnu za  jejich skvěle 
odvedenou práci v  zastupitelstvu je 
pan starosta schopen zajistit tak, aby 
se objevila na  jejich výplatní pásce. 
(osoby ve střetu zájmu) 

Nebo snad věříte tomu, že by náš 
pan starosta byl natolik vstřícný a to 
celé divadlo spolu zinscenoval ne-
zištně ve  prospěch majitele stavební 
firmy? Že by mu řekl, „víš ty co, já 
jsem tělem i  duší odborář, vždycky 
jsem si vážil pracujících, já Ti dám 
místo 150 tisíc, které jsi navrhoval 
300 tisíc“. Nebo že by přišel domů 
a řekl své manželce „drahá, tak tu se-
dačku, co byla v nabídce za 15 tisíc, 
jsem koupil za  30 tisíc. To koukáš, 
jakej jsem hospodář, viď?“ To by se 
samozřejmě stát nemohlo, to nejsou 
veřejné prostředky, ale jeho vlastní.   

Tento příklad je jen jeden z mno-
ha, jak se hospodaří v našem městě 
s veřejnými prostředky. Chování vět-
šiny zastupitelů má jasné rysy přímé 
spoluviny na  klientelismu, dlouho-
dobém mrhání veřejnými prostřed-
ky, které jsou zcela jasnou příčinou 
úpadku našeho města.

Miroslav Hofmann,
Vrchoviny

FOLKOVÉ SOBOTY 

NA MLEJNĚ
Posezení na mlejně, Babiččino údolí 

v Ratibořicích vás srdečně zve na fol-
kové soboty. Začátky vždy v 14 hodin.
10.7. – Trampoty Kutná Hora
17.7. – Wyrton
             Ronov nad Doubravou
24.7. – Víťa Troníček Trio
             Pardubice

Vstupné 30 Kč a koláč přede mlej-
nem ZDARMA

Nabízíme brigádu pro muže

v odpoledních hodinách

na mytí průmyslových podlah úklidovým strojem 
v Náchodě.

Požadujeme spolehlivost a manuální zručnost.

Tel. 777 65 59 75

Nabídka služeb:

Čištění: koberců, čalounění a automobilů
OZONEM v místnostech a automobilech

www.cisteni-kobercu-nachod.netstranky.cz         Tel.: 728 260 528

R

O

Z

V

O

Z

O

B

Ě

D

Ů

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

Farmet a. s., Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice

e-mail: personal@farmet.cz | tel.: 491 450 128

V rámci výběrového řízení bude naše společnost zpracovávat Vaše osobní údaje  za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy.  

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu výběrového řízení v rozsahu nezbytném pro jednání a vyhodnocení.

Patříme mezi přední evropské výrobce zemědělské techniky na zpracování půdy 

a setí, technologií na zpracování olejnatých semen a extrudérů krmiv. Aktivně 

pracujeme se zákazníky, využíváme moderní materiály a technologie, vytváříme 

podmínky pro motivovaný a nadšený tým zaměstnanců.

Svůj tým rozšiřujeme o:

2

Zájemci nás mohou navštívit každý čtvrtek od 13. hodin 

nebo nás kontaktovat prostřednictvím on-line formuláře na našem webu  

www.farmet.cz/kariera

Restaurace U Pitašů
Velký Třebešov 8

přijme servírku, číšníka
a pomocnou sílu do kuchyně.

Tel. 602 601 307

VZPOMÍNÁME
Dne 17. 7. 2021 uplyne 8 smutných let, 

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

pan Evžen Pilarčík
ze Žďárek.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Helena,  dcera Jana s rodinou, 
vnučka Lucie s rodinou  a sestra Míla s rodinou 

VZPOMÍNÁME
Dne 25. června 2021 uplyne deset smutných let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Bareš 
z Nového Města nad Metují

Stále vzpomíná rodina.

VZPOMÍNÁME
Dne 22. 6. 2021 uplynulo 10 smutných let,

 kdy nás navždy opustila naše milovaná
        manželka, maminka a babička 

paní Jarmila Prokopová z Hronova.

S láskou a smutkem v srdci stále vzpomíná
zarmoucená rodina.

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
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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

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka

překlady

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

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: 

Dopravní společnost CDS s.r.o. Náchod
hledá do svého týmu autoservisu

zaměstnance na pozici:

Společnost patří mezi nejvýznamější dopravní společnosti  
v Královéhradeckém kraji. Jsme stabilní společnost s dlouholetou 
historií. V současnosti zaměstnáváme 300 zaměstnanců (z toho 
25 automechaniků) a disponujeme 80 autobusy, 50 kamiony.

AUTOMECHANIK
AUTOELEKTRIKÁŘ

DIAGNOSTIK

V oblasti autoservisu provádíme opravy i pro externí společnosti:
• tahačů MAN, DAF, Volvo, Iveco, Mercedes-Benz
• návěsů a přívěsů Krone, Schwarzmüller, Fliegl, Schmitz, Kögel
• autobusů MAN, SOR, Iveco, Mercedez-Benz

V případě zájmu o zaměstnání ve společnosti volejte.

+420 602 416 975
petrek@cdsnachod.cz

+420 730 804 543
polacek@cdsnachod.cz

• Nabízíme možnost pravidelného školení zaměstnanců.

Hledají nový domov

Matýsek má 13 let, ale je to stále 
aktivní pán. Rád se mazlí, chodí 
na  procházky. Hygienu dodržuje. 
Manipulaci snese. Může i  k  dě-
tem, ostatním psům. Domov hledá 
pouze uvnitř. Kastrovaný, čipo-
vaný, očkovaný. I  když viditelné 
problémy nemá, je třeba užívat 
ledvinovou dietu - granule. Volejte 
na 776 666 258.

ENNIE asi 4letá fenka, pořád bez 
zájemců, přitom je to úžasná, lidi 
milující psí slečna. A  lidi miluje 
i přes skutečnosti, že ji dvakrát zra-
dili, dvakrát ji vrátili do útulku (NE 
JEJÍ VINOU, VINA JE NA STRA-
NĚ DVOUNOHÝCH!!!). Ennie 
je hodná, učenlivá, snaživá holka, 
která se hodí k někomu aktivnímu, 
kdo jí dopřeje procházky, výlety, 
pohyb a kdo ji i něco naučí....

Městský útulek Broumov
Tel: 721 543 498

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

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
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 Odhalení dalších dvou kamenů 
zmizelých, a to veliteli sokolské od-
bojové skupiny S 21 B Josefu Schej-
balovi a  jeho spolupracovníkovi 
Stanislavu Prouzovi, bude v neděli 
4. července součástí pietních aktů 
k uctění památky obětí v roce 1942 
v Malých Svatoňovicích. Začátek je 
před posledním bydlištěm Stani-
slava Prouzy v ulici Jana Masaryka 
od 9.30 hod. Josefu Schejbalovi od-
halí kámen zmizelých v 10.15 hod. 
před pomníkem u  koupaliště, kde 
byl v roce 1942 zatčen.
 Členové této odbojové skupiny 
ukrývali v  červnu roku 1942 pa-
rašutistu z výsadku Silver A  Jiřího 
Potůčka s vysílačkou Libuší v neda-
lekém  Bohdašíně a  na  Končinách 
u Červeného Kostelce. Za tuto od-
bojovou činnost zaplatilo 17 z nich 
životem, když byli 9. července 1942 
zastřeleni gestapem na  Zámečku 
v Pardubicích. 
 Pietní akce budou pokračovat 
ve stejný den v 11.15 hod. u pomní-
ku u školy v Bohdašíně a ve 12 hod. 
u  památníku na  Končinách. „Těší 
nás, že se v posledních letech scházejí 
při této akci nejen sokolové z pořáda-
jící Sokolské župy Podkrkonošské-
-Jiráskovy, ale i široká veřejnost. Také 
letos se tady účastníci mohou potkat 
s  Antonínem Burdychem (87 let), 
posledním žijícím svědkem událostí 
a synem popravených manželů Bur-
dychových z  Končin,“ uvedla k  pi-
etním aktům Pavlína Špatenková, 
vzdělavatelka sokolské župy. 
 Záštitu nad akcí převzala Marti-
na Berdychová, náměstkyně hejt-
mana Královéhradeckého kraje. 
Sokolská župa Podkrkonošská ini-
ciovala od  roku 2019 již odhalení 
15 kamenů zmizelých sokolům, 
kteří zahynuli za 2. světové války. 
Helena Rezková, starostka Sokolské 

župy Podkrkonošské-Jiráskovy

Další dva kameny

zmizelých popraveným 

sokolům

Obec Mezilesí
Mezilesí 95
549 23 Mezilesí

IČO: 00272833
tel: 491 478 280

email: starosta@mezilesi.cz
www.mezilesi.cz

Datová schránka: e49b58q

Výběrové řízení na pronájem a provozování
nebytového prostoru – Hospoda Pod Kaštanem

v majetku obce Mezilesí
Vyhlašovatel:
Obec Mezilesí, Mezilesí 95, 549 23 Mezilesí

zahrádka s venkovním posezením

Tel. 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!

 Téměř sto let žil malíř Václav Ma-
cháň. Kreslil a  maloval od  dětství. 
Od  roku 1945, kdy jako pedagog 
přišel do Police nad Metují (učil tam 
i  výtvarné výchově) stal se trvalou 
součástí uměleckého dění náchod-
ského regionu. A  to i  poté, co se 
mnohokráte stěhoval; nakonec těs-
ně k rodné Malé Čermné nad Orlicí 
do  Chocně, kde 27. 6. 2020 zemřel. 
Soukromý žák Aloise Fišárka – kraji-
nář, též malíř zátiší, kytic a aktů, ma-
loval prakticky do konce života. 
 Počátkem 70. let zanechal peda-
gogické práce a  malířství se věnoval 
profesionálně. Vytrvale maloval kraj, 
v  němž vyrostl a  do  něhož se vrá-
til. Vybíral si elementární, typické, 
dominantní znaky krajiny a  jejich 
komponováním tvořil novou, ale 
příznačnou uměleckou skutečnost 
promyšlenou, nanejvýš kultivovanou 
a  bohatou malbou, na  jejíž přípravu 
kladl zásadní důraz. 
 Nepůjde o  retrospektivu, výstava 
bude sestavena bez ohledu na rozměry 
a  dobu vzniku z  reprezentantů kraji-
nomalby, městské krajiny někdy s oso-
bitým fi gurálním prvkem a  nebudou 
chybět vlídná zátiší ani drobné výrazné 
akty. Vernisáž výstavy proběhne 9. čer-
vence a prohlédnout si ji budete moci 
v Galerii výtvarného umění v Nácho-
dě, Zámecká jízdárna, až do 5. září.

Macháňovy

symboly krajiny

TEL. 777 24 86 24 
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TAKOVÁTO KŘESLA

OPÁLOVÉ SVĚTLO

ŠKOLNÍ POTŘEBY



*Rozvedený 48/173 hledá ženu k  se-
známení, zájem zahrádka, rekreačně 
kolo, procházky apod. Náchod a okolí. 
Tel. 605 915 280
*Jsem aktivní mladě vypadající muž 
184/84 z Náchodska, který má rád vý-
lety do  přírody, pěší turistiku i  jízdu 
na  kole. Mým koníčkem je fotografo-
vání. Hledám kamarádku na  společné 
cesty přírodou, ale také do  společnos-
ti a  k  poslechu country. Mám vše, ale 
postrádám spřízněnou duši tolerantní 
a upřímnou. Tel. 736 503 029
*Rozvedený 48 let 175/85 hledá ženu 
na  seznámení, která má ráda přírodu. 
Štíhlejší z Náchoda. Tel. 721 655 611

*Pronajmu garsonku v Náchodě v uli-
ci Krámská. První patro, velikost 33m2. 
Nájem: 6.500,- + energie: 2.250,-Kč. 
Kauce: 15.000,- Kč. Zájemci budou vy-
bráni formou výběrového řízení. Tel.: 
775 064 084.
*Koupím byt v  osobním vlastnictví 
v  Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i  před re-
konstrukcí. 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 ho-
tovosti. Za  případné  nabídky  děkuji. 
Tel. 737 143 413, 604887945 volat  kdy-
koliv.

*Pronajmu dlouh. byt 2+kk 46 m2 + 
terasa v  příz. zrek. byt. domu v  Dolní 
Radechové, parkování u domu. Nájem-
né 6.000,-Kč + zál.2.500,-Kč + el. +kau-
ce, volný od 8/21, tel. 608 90 30 50.
*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,- +kauce, tel. 
602 454 454  

*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

*Koupím les i s pozemkem. Jakékoliv 
stáří. Může být malá výměra, nebo neu-
držovaný. Napadený kůrovcem nevadí. 
Tel.: 773 585 290
*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 garáž za  rozumnou cenu 
- nejlépe v  lokalitě Náchod - Běloves. 

V  případě nabídky volejte na  tel. číslo 
607755395. Děkuji.

*Velkou úrodu z Vaší zahrádky ucho-
váte na  pozdější dobu ve  sklenicích 
omnia. Prodám zavařovací sklenice 
omnia o objemu ¾ l, 4 Kč/kus. V přípa-
dě zájmu tel.:605 43 55 73
*Prodám čerstvé seno - 3 žoky, ka-
ždý cca 1m3. Cena 100,- Kč. Nové 
Město nad Metují, kontaktní telefon 
773 581 041.
*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

*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. 
Mobil 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 ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
*Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci, veškeré hračky KDN aj., 
různé vláčky MERKUR aj., starožit-
ný a chromovaný nábytek a jiné zají-
mavosti do r. 1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časo-
pisy, plakáty, voj. výzbroj a  výstroj, 
veterány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím vše s  hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budíky, 
propagační materiály, knihy, pla-
káty, 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
*Přijmeme muže, ženy i  seniory 
na  rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. 12-
20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359

* Nátěry střech, garáží, plotů, okapů 
a menší opravy. Tel.773662526

*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  dia-
pozitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767

*Koupím jakýkoliv motocykl JAWA 
s  doklady i  bez a  nové náhradní díly. 
Tel.: 777 222 232
*Koupím Škoda Forman s českými do-
klady. Tel:777222232
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PRODÁM

NEMOVITOSTI

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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OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

KOUPÍM

RŮZNÉ

Vyklízení a likvidace 

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEBYTOVÉ PROSTORY

AUTO - MOTO

Přivýdělek – brigáda
Hledáme spolehlivého distributora novin ECHO

pro lokality Hronov centrum
Červený Kostelec Lipky

Více informací na tel.602 103 775 
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz
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Budoucnost železniční dopravy
Dlouhodobě se snažím, aby že-

lezniční doprava v našem kraji byla 
první volbou pro každého z  Vás, 
když potřebujete cestovat. Jsem 
velmi rád, že jsem součástí týmu, 
který se podílí na výběru železnič-
ních dopravců v našem kraji. Nyní 
se již blíží do fi nální podoby nová 
desetiletá smlouva s dopravci, kte-
rá už v následujících 3 až 5 letech 
přinese razantní změnu k lepšímu 
v podobě nových železničních vo-
zidel, která budou splňovat všech-
ny požadavky na moderní cestování 
(nízkopodlažní jednotky s klimati-
zací a  wifi , elektrické přípojky, in-
formačním systémem a  prostorem 
pro kola a kočárky, moderní a pro-

storná WC…). Někteří z  Vás jste 
možná už v  minulosti vyzkoušeli 
tyto vozy při našich propagačních 
jízdách v  regionu např. v  loňském 
září z HK do polského Walbrzychu 
a zpět „RegioSharkem“.  Tyto moto-
rové jednotky by zde mohly jezdit 
již v roce 2024/2025 a já osobně to 
považuji za velký úspěch.

Pořízení moderních hnacích 
vozidel je ale jen jedním z  před-
pokladů ke  změně. Aby se stalo 
cestování vlakem skutečně první 
volbou, je nutné zásadně investovat 
a  zmodernizovat železniční infra-
strukturu. Kvalitní infrastruktura 
nám umožní rychlou, pohodlnou 
a  bezpečnou jízdu! Právě dokon-

čená studie proveditelnosti, kterou 
zadala Správa železnic, jasně potvr-
dila, že Vysokovská spojka je eko-
nomicky rentabilní, tedy její stavba 
je reálná. Musíme však počkat ještě 
do konce příštího roku na výsledek 
nové studie, která se týká vysoko-
rychlostní tratě Praha – Varšava, 
jejíž součástí právě Vysokovská 
spojka může být. Protože její vy-
budování je reálné až kolem roku 
2030, řešíme nyní projekty, které je 
nutné realizovat co nejdříve.

Jedním z nich je zdvoukolejně-
ní tratě Hradec Králové – Jaroměř 
s  výhledem pokračování do  České 
Skalice. To umožní nejen zrychle-
ní dopravy, ale především umož-
ní zavést nové přímé spoje nejen 
do Náchoda a na Broumovsko, ale 
i do polské Wroclawi. Prioritou je 
obnovení výhybny v  České Metu-
ji (zrušené před třiceti lety), která 
umožní zkrátit cestování do  Brou-
mova až o 15 minut, ale především 
zavést pravidelné vlaky mezi Par-
dubicemi – Hradcem Králové – 
Náchodem a Wroclawí.

Svět se mění a železnice se musí 
přizpůsobit, bohužel se jí zatím svůj 
ohromný potenciál nepodařilo vy-
užít!

Petr Koleta,
starosta města Hronova

D Í V K A E C H A

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

Nabízíme:  30 dní dovolené
      příplatky za prostředí

Požadujeme:   ŘP B

Nabídky s životopisem zasílejte do 14. 7. 2021 na adresu:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., paní Škodová

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

obsluhu čistírny odpadních vod v Novém Městě nad Metují

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

Nástup možný ihned.

Milá maminko, babičko  a prababičko

Helenko Pilarčíková
k tvým 88. narozeninám přejeme z celého srdíčka 
hodně štěstí a zdravíčka a dlouhá léta mezi námi.

Máme tě moc rádi,
snad potěší tě naše přání.

Dcera Jana s manželem,
vnučka Lucie s manželem, pravnoučata Marco

a Linda a švagrová Míla s rodinou

Blahopřání k narozeninám

Společnost AGRO CS a.s. je největší výrobce a distributor substrátů, hnojiv, travních směsí, 
dekoračních materiálů a přípravků na ochranu rostlin na trhu. Vyrábíme a dodáváme na trh 

produkty pro pěstování, zahradu a trávníky. Naším mottem je: „Dělejte s námi svět krásnější“.

Rozšiřujeme obchodní tým o pozici

Čím u nás zabodujete:
 Chutí do práce, ochotou cestovat, odhodláním se učit a vzdělávat
 Zkušeností s pozicí obchodního zástupce
 Minimálně středoškolským vzděláním zakončeným maturitou
 Zkušeností v zemědělsko-zahradnickém prostředí výhodou
 Znalostí práce na PC (MS Offi  ce, jakýkoliv CRM systém)
 Aktivním a zodpovědným přístupem k práci 
 Vynikajícími prezentačními a komunikačními schopnostmi

       - Zodpovědnost, samostatnost, týmový duch
       - Přesvědčivá osobnost s tahem na branku

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE PRO 
ZAHRADNÍ A PARKOVÉ REALIZACE

Co bude Vaší náplní:
 Aktivní vyhledávání nových kontaktů
 Péče o stávající klientelu
 Práce a součinnost na nových projektech

Na co se můžete těšit:
 Zajímavou práci v prostředí stabilní české společnosti na samostatné pozici
 Týmovou souhru
 Odpovídající fi nanční ohodnocení, zaměstnanecké benefi ty
 Pozitivní výkony dokážeme náležitě ocenit
 Mobilní telefon, služební automobil, notebook

V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis spolu
s motivačním dopisem a fotografi í do 30. 6. 2021 na email: tylsova.m@agrocs.cz.

Na tuto adresu směřujte i případné dotazy.

Korouhvička s makovicí je zpátky na věži radnice
V  roce 2019 bylo na  věži staré 

radnice v Náchodě zjištěno poško-
zení měděné korouhvičky s mako-

vicí, která byla následně za účelem 
opravy sundána. Na  korouhvičku 
byl doplněn letopočet jejího opě-

tovného vyzdvižení na věž (2021). 
V makovici byly nalezeny historic-
ké dokumenty z předchozích oprav 
z  let 1915 a  1984 zabalené pouze 
v alobalu.

„Bohužel právě tuto de facto 
historickou opravu zasáhla pande-
mie. Korouhvička s makovicí byla 
snesena v listopadu 2019 a to pře-
devším z  bezpečnostních důvodů 
a  kvůli potřebné opravě. Násled-
ně bylo vše zajištěno proti vodě. 
Klempířské práce však v roce 2020 
zkomplikovalo přerušení činnos-
ti řemeslníků. Opraven musel být 
také trn pro usazení, který byl zce-
la poškozen. Během opravy došlo 
k  vytvoření kapsy do  dutiny ma-
kovice pro možnost vložení dobo-
vých dokumentů,“ upřesnil staros-
ta Jan Birke.

V  pondělí 14. 6. 2021 odpo-
ledne byly historické i  soudobé 
dokumenty v  obřadní síni v  ná-
chodské radnice zabaleny do  vo-
děodpudivého materiálu a vloženy 
do  celkem pěti měděných tubusů. 
Všechny roury byly zabezpečeny 
proti vnějším vlivům a  vloženy 
do  makovice před vyzdvižením 
korouhvičky zpět na věž.


