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Dne 10. srpna 1746 se v  Náchodě narodil Antonín Strnad, český 

vlastenec, meteorolog, geograf, profesor a rektor Univerzity Karlo-

-Ferdinandovy  a ředitel hvězdárny v  Klementinu. Začal zazname-

návat svá meteorologická pozorování v Klementinu a v roce 1775

tak zahájil n
ejdelší souvislou

řadu pozorování na světě.

NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka
překlady

tlumočeníTel. 603 440 969 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)

Nově otevřený
Supermarket Pikovka

Mlýnská 304 (bývalé koberce), Náchod

Velký výběr chlazených stáčených vín,
také Frizzante, pečivo od regionálních pekařů,

uzeniny od regionálních řezníků, atd.
Otevřeno každý den od 7 do 21 hod.

NĚMČINA
Překlady

– běžné a odborné
i se soudním ověřením

(kulaté razítko)

 Tel. 603 440 969
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Mgr. Adam Balcar, který je státním 
úředníkem, se stal zřejmě novým tis-
kovým mluvčím vedení města pro 
styk s veřejností na sociálních sítích. 
Na  většinu příspěvků uveřejněných 
na  facebooku, v  kterých je kriticky 
pohlíženo na práci a chování vedení 
města, velmi aktivně reaguje, zastává 
se a  obhajuje vedení města. Zřejmě 
se vzhlédl ve své manželce a nechtěl 
zůstat pozadu. Paní Balcarová, již 
očividně tuto funkci tiskové mluvčí 
pana starosty, příchodem do zastupi-
telstva aktivně zastává. 

Jednou z  reakcí pana Balcara se 
stal příspěvek na  facebooku, kde 
si jeden z  občanů po  návštěvě kon-
certu v  Náchodě, stěžoval na  to, že 
v  Novém Městě není žádná kultura 
a  město se stalo mrtvým městem. 
Aby se Novoměšťáci zamysleli, koho 
ze svých daní platí, že se o  vedení 
města píše skoro v  každém vydání 
časopisu ECHO. Reakce pana tis-
kového mluvčího Balcara na noviny 
ECHO byla okamžitá. Vybral jsem 
z jeho reakce ty nejdůležitější body.

Noviny ECHO jsou dle jeho ná-
zoru bulvár, který za peníze otiskne 
vše. Sám se ovšem snaží v tomto pří-
spěvku podsouvat veřejnosti matou-
cí a  nepravdivé informace. Jednou 
matoucí a  nepravdivou informací 
je, že se starosta bránil proti člán-
ku uveřejněném v novinách ECHO. 
Pan starosta se sice bránil, ovšem ne 
proti uveřejněnému článku, ale mé 
žalobě. Žaloba spočívala v tom, že se 
právě on měl osobně a veřejně omlu-
vit mně, za  lživý článek uveřejněný 
v  novinách ECHO. Podle pana Bal-
cara je v pořádku, když noviny otisk-
nou lživý článek pana starosty Petra 
Hableho, protože, jak říká pan radní 
Maur, starosta je INSTITUCE. Ale 
články běžného občana by měli být 
podle jeho představ zřejmě politicky 
cenzurované. 

Další jeho matoucí informací je, 
že se i on bránil na policii a státním 
zastupitelství, když tam byly věci 
o něm. Zřejmě tím myslel informa-
ce v novinách ECHO. Pokud já vím, 
tak se pan Balcar bránil trestným 
oznámením na  pana Šrámka, který 
ho označil za největšího podvodníka 
územního plánu ve  střední Evropě. 
Proč se policie a  státní zastupitel-
ství pana Balcara nezastalo? Bude 
to zřejmě tím, že tyto informace se 
zakládají na pravdě. Jediné, co se asi 
prokázat nedá, je, jestli je on skuteč-
ně ten největší podvodník ve  střed-
ní Evropě. To, že se podílí na  pod-
vodech a  manipulacích v  územním 
plánování a  Regu-
lačním plánu Rych-
ta, v  tak zvaném 
„Zlatém trojúhel-
níku“, musí být již 
po  tolika argumen-
tech snad každé-
mu jasné. Nyní se 
snaží vedení města 
společně s  panem 
Balcarem, jakožto 
státním úředníkem, změnit regu-
lační plán a  zlegalizovat tak jejich 
podvodné jednání. Další informace 
ohledně trestního oznámení po-
daného na  pana Šrámka si může-
te přečíst na  webových stránkách: 
jirisramek-org5.webnode.cz.

Jeden z  příspěvků, který veli-
ce dobře vystihuje jeho charak-
ter a  chování, o  kterém se v  tomto 
článku zmiňuji, je ofocen ve spodní 
části mého článku. Úsudek o  mo-
rálních hodnotách tohoto státního 
úředníka, který zapomněl, že je jeho 
povinností zastupovat stát a  ne ob-
hajovat vedení města, ponechávám 
bez komentáře. S  jeho podobným 
chováním se občané setkali na  ve-
řejných jednáních ohledně obchvatu 
města, nebo koupaliště, kde svým 

arogantním, drzým a  sprostým 
chováním urážel starší občany, kteří 
se této problematice, která trápí vel-
kou část občanů již řadu let, osob-
ně věnovali. Jmenovitě urážel pana 
Brože, který fi nancoval projekt kou-
paliště, a  nebo pana Zilvara, který 
prosazuje obchvat města dle výsled-
ku referenda. Ve  svém příspěvku se 
pan Balcar také zmiňuje, že neví, jak 
proti uveřejňovaným článkům, které 
poukazují na chování vedení města, 
bojovat. Na  to je jednoduchá odpo-
věď. Stačí, když si vedení města a on 
přestanou prosazovat své osobní zá-
jmy nad zájmy občanů a  začnou se 
k občanům slušně chovat. 

Tak co říkáte občané na tento pří-
spěvek a vyjadřování státního úřed-
níka? Pan Balcar zřejmě ještě nepo-
chopil, proč se lidé pod své články 
v  novinách podepisují. Je vidět, že 
ani do  tohoto oboru moc nevidí, 
jinak by musel pochopit základní 
věc. Podpisem stvrzuji své svobodné 
vyjádření a  nesu za  něj plnou zod-
povědnost. Vydavatel mé soukromé 
vyjádření pouze vydává a  nepřebírá 
zodpovědnost za  mé vyjádření. Je 
to něco jiného než v  jeho případě, 
kdy státní úředníci vydávají různá 
vyjádření, ale zodpovědnost za  nic 
nenesou. Vykonávají politická roz-
hodnutí a stávají se pouze fi gurkami 
na šachovnici. Jak se říká „koho chle-
ba jíš, toho píseň zpívej“.

Miroslav Hofmann

Nové Město nad Metují má asi nového tiskového mluvčího

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 nájemního cihlového bytu v osob. vlastnictví 2+1 v Hronově ................................1 590 000,- 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.
Prodej prvorepublikové vily v rekreační lesní oblasti Kersko .................................................... info v RK
Prodej zděného bytu 2+kk v osobním vlastnictví v Hronově ............................................1 390 000,- Kč

Cena: 1 590 000,- Kč

„Jé, vy jste taková normální,“ jsem 
často slýchávala, když jsem jako po-
slankyně někam zavítala a  bavila se 
s  lidmi. To mě vždy pobavilo, protože 
proč by člověk neměl být normální. 
„No, vy totiž nejste jako ostatní politi-
ci, vy se dovedete bavit i o normálních 
věcech,“ mi bylo vysvětleno. Ono vždy 
záleží, jestli se necháte volenou funkcí 
změnit, anebo si pamatujete, kdo Vás 
do  ní zvolil. Jako stavební inženýrka 
jsem pracovala jak v  soukromé fi rmě, 
tak i na  investičním oddělení krajské-
ho úřadu. Vím, co je to být zaměstnaná 
a mít šéfy, které si nevybíráte. Několik 
let jsem i soukromě projektovala, takže 

vím, jak to mají živnostníci těžké, aby se mnohdy vůbec uživili. Vím, jaké je to 
být hlavou rodiny, když vyděláváte více než manžel. Zejména pak, když přesta-
vujete dům po rodičích a musíte se ještě více snažit, abyste to fi nančně zvládli. 
Stejně tak vím, jaké to je vychovat dvě holky, postarat se, aby vystudovaly, našly 
práci a vylétly z hnízda. A když Vám manžel podlehne rakovině a na Vás zů-
stane péče o starší rodiče, tak ano, i o tom něco vím, že je třeba nezoufat, snažit 
se a  jít dál. Ono pak není těžké se s  lidmi bavit o úplně normálních věcech, 
pokud si jimi sami projdete. Ale o tom je život. Za poslední dva roky naše země 
procházela ne příliš normálním obdobím a chaotické kroky vlády tomu moc 
nepomáhaly. Kandiduji jako jednička kandidátky Svobody a přímé demokracie 
do Poslanecké sněmovny, abych pomohla věci zase uvést do normálu.

Ing. Vladimíra Lesenská
(Zadavatel/zpracovatel: SPD)

O tom, jak zůstat v politice normální

Servis a seřízení plastových,
hliníkových oken a dveří
a dřevěnných euro oken

Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.

Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

Dále opravy kování, promazání, seřízení,

výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

Kontakt: +420 773 113 133

E-mail:

servisokendveri@seznam.cz

https://servisokendveri.webnode.cz/

 

VZPOMÍNÁNÍ
Často vzpomínáme na své rodiče.

Maminka paní Miroslava Šrytrová 
by se 25. srpna dožila 107 let

a tatínek pan Václav Šrytr by se
15. září dožil 110 let.

Kdyby tu byli mezi námi, znovu 
bychom jim poděkovaly za krásné 
dětství a mládí, z čehož čerpáme 

celý život. S rodiči jsme žily
v Bohuslavicích.

S láskou vzpomínají dcery Míla

a Lída s rodinami Rydlových

a Henclových

VZPOMÍNKA
Dne 22. srpna  2021 uplynou čtyři smutné roky,

kdy nás opustil kamarád a  spolupracovník,

pan Oldřich Žilík z Náchoda.

Vzpomínají kamarádi z práce.

Kdo jste ho znali,

vzpomeňte s námi. 

VZPOMÍNÁME
Dne 16. srpna 2021 uplynulo již 30 smutných let, 

kdy nás náhle a navždy opustil pan

Josef ŠVORC
z Nového Města nad Metují.

Stále s láskou vzpomínají
 manželka a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 24. srpna 2021 by se dožil 81 let 

pan Václav Ruff er z Provodova

a 25. září 2021 uplynou 2 smutné roky od jeho úmrtí.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná manželka

a děti s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 28.8.2021 uplyne rok, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná manželka, maminka a babička

Anna Pokorná
z Broumova.

Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi.

Manžel Jiří s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA 
Dne 1. září 2021 uplynuly tři roky, co nás navždy opustila 
po dlouhé nemoci naše milovaná manželka, maminka, 

babička a prababička, 

paní Marta Sobolová z Náchoda.
Děkujeme všem, kteří jí spolu s námi věnují tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná manžel a dcery s rodinami

VZPOMÍNKA
V pátek 23. července nás opustila paní

Ivanka Krátká
z Jaroměře,

zdravotní sestra v jaroměřské nemocnici
a barevných domcích u Trutnova.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte na její obětavou péči.
Moc nám chybíš. Truchlící rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 22. srpna 2021 uplynou 2 smutné roky od okamžiku,

kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček 

pan Tibor Péter z Náchoda.

Kdo jste ho znali a měli rádi,

věnujte mu s námi tichou vzpomínku

Stále vzpomíná manželka

a děti Ines, Jan a Tibor
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Výroba kabelové konfekce
Kontaktních systému

CNC obrábění

Pravidelná a férová mzda, nadstandartní příplatky za směnnost, moderní a čisté prostředí, příspěvek na stravování formou
stravenkového paušálu, podpora při zaškolení, docházkové bonusy a mnoho dalšího. Přijďte se přesvědčit!

Kontakt pro zaslání životopisu a sjednání schůzky: personal@hronovsky.cz, tel.: +420 727 814 795

Jako přední dodavatel evropského automobilového průmyslu působí naše společnost již 30 let. Výroba kabelové konfekce, obrábění na 
CNC strojích, lisování plastových součástek a kompletace mechatronických komponent – to vše patří do portfolia našich činností, při nichž 

dbáme zejména na vysokou kvalitu naší práce a maximální spokojenost našich zákazníků.

Z důvodu intenzivního rozvoje firmy hledáme kolegy/kolegyně na pozice:

Operátoři/operátorky
výroby

Drobná výroba v čistém prostředí,
obsluha strojů ve třísměnném provozu

Seřizovači
montážních linek

Moderní a zajímavé technologie, seřizování a údržba 
strojů. Zaučení i pro absolventy a zájemce bez praxe

Seřizovači CNC strojů
Seřizování CNC strojů značky STAR

provoz Nové Město nad Metují

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

Spolupráce chovatelů novoměstské-
ho Výrova a Náchoda vyústila v konání 
výstavy králíků, holubů a drůbeže již 
v  sobotu 4. září 2021 v  areálu chova-
telů v  Náchodě U Cihelny. Výstavy se 
zúčastní i chovatelé králíků z Německa.

Pro návštěvníky je připraven i do-
provodný program, stánkový prodej, 
děti se mohou projet na koni, tradiční 
je také bohatá tombola. Přijďte navštívit 
zajímavou výstavu.

Návrat chovatelské
výstavy

Výstava obrazů a tisků
Zelený domeček, Police nad Metují

Otevřeno denně kromě pondělí
10-12 a 13-17 hodin

Výstavou Jiřího Mědílka pokračuje cyklus 
výstav v rámci projektu „Nová Terasa 2021“ 
v  Polici nad Metují. Autor, žijící v  nedale-
kých Martínkovicích, v  Polici nad Metují 
představí cyklus obrazů a tisků na kovové 
desce s  názvem Evidence. Všechny spojuje 
základní obrazové téma černobílých kom-
pozic. V  kontrastu těchto dvou základních 
barev rozehrává expozice výstavy variace 
kontrastů, které společně mají zřetelnou vy-
povídající hodnotu.

Výstava kombinuje malé tisky na kovo-
vých deskách s většími obrazy a k  tomu se 
autor rozhodl představit i několik skic a pří-
pravných prací. Tahle drobná nabídka po-
hledu „do zákulisí“ práce malíře je celkem 
unikátní, protože některé z  vystavených 
exponátů budou mít návštěvníci možnost 
vidět vůbec poprvé.

Jiří Mědílek: Evidence
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Počátkem léta jsme informovali 
o  vzniku petice, která požadovala 
zrušení polního hnojiště v  blízkosti 
pramene s léčivou vodou a poutního 

místa Rokole. Petici obdržel Kraj-
ský úřad Královéhradeckého kraje 
(KÚKHK), odbor životního pro-
středí a zemědělství, který si vyžádal 

příslušnou spisovou složku od míst-
ně příslušného vodoprávního úřadu 
v  Dobrušce a  odpovědní pracovníci 
se seznámili s  problémem přímo 
na  místě v  osadě Tis a  poutním 
místě Rokole. Na  základě toho si 
KÚKHK objednal zpracování nezá-
vislého hydrogeologického posud-
ku, který obdrželi koncem července.

Ze závěrů tohoto posudku vyplý-
vá, že z  hlediska ochrany povrcho-
vých a  využívaných podzemních 
vod je umístění polního hnojiště 
nevhodné. Kromě konstatování ne-
vhodnosti umístění hnojiště zpraco-
vatelé posudku navrhují i následují-
cí opatření. 1) Bez odkladů ukončit 
navážení dalšího hnoje do prostoru 
hnojiště. 2) Bez odkladů zahájit vy-
místění hnojiště z  posuzovaného 
prostoru na  jiné vhodnější místo, 
popř. hnůj zlikvidovat rozvozem 
na vhodné pozemky. 3) Zlikvidovat 
tekutý produkt výluhů kolem hno-
jiště. 4) Opakovaně provést rozbo-
ry vody, zejména z  míst studánka, 
výtok vody v  prameništi Rokole, 
a  dalších zdrojů pitné vody v  oko-
lí v  rozsahu kráceného chemismu 
a bakteriologického rozboru. 

Krajský úřad dále konstatuje, 
že závěry obdrženého posudku se 
věcně shodují s  dřívějším hydro-
geologickým vyjádřením z  dubna 
2021. Vzhledem ke  skutečnosti, že 
podle vodního zákona je k  přijetí 
opatření k  nápravě věcně a  místně 
příslušným vodoprávním úřadem 
Městský úřad Dobruška, předal po-
sudek a  celou záležitost k  dořešení 
Dobrušce.

Petice na ochranu vodního zdroje měla úspěch

67. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Červený Kostelec

Probíhá v termínu 18. – 22. srpna 2021

V

Generální partner: Hlavní partneři: Za finanční podpory: Partneři: Podporovatelé:

Industrial 
park

Josi s.r.o. 
ŘEZNICTVÍ  ROMAN KREJSKA
CHLADÍRENSKÝ SERVIS JURÁNEK
ZO OS KOVO ELITEX ČERVENÝ KOSTELEC

Víkendový program

Sobota 21. srpna
Festivalový areál:

10:00
Řemeslný jarmark a dílny  

pro děti i dospělé 
10:00 Mše svatá 

14:00
Majda z Kouzelné školky 

15:30 Pro potěšení i zábavu
           zahraje kapela Klapeto 

18:00 Galapředstavení

Domek
Boženy Němcové:

10:00 - 12:00
Hraní a tvoření v Domku

14:00 - 16:00
Ukázka výroby svíček
s dílničkou pro děti 

14:00 - 16:00
Hraní a tvoření v Domku

16:00
Pohádka Sněžibába a čert

(Divadlo Harmonika Praha)

Neděle 22. srpna
10:00

Koncert cimbálových muzik

Ametek elektromotory, s.r.o. se sídlem v Náchodě 

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

KONTROLA KVALITY 
PROCESU A PRODUKTU 

NÁSTUP JE MOŽNÝ IHNED

Náplň práce:
Kontrola elektromotoru během výrobního procesu
Kontrola finálního výrobku

Požadujeme:
Vzdělání v technickém oboru
Ochotu učit se novým věcem
Praxe ve výrobním procesu vítána

Nabízíme:
Adekvátní finanční ohodnocení
Závodní dotované stravování
5 dnů dodatkové dovolené
Zvýhodněné podmínky vedení bankovního účtu a spoření
Výhodné telefonní tarify

Tel.: 778 002 270,

email: alena.dubovska@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION

Celosvětový úklidový den 18. září se kvapem blíží! Český 
svaz ochránců přírody vybízí dobrovolníky, aby si své úklidy 
zaregistrovali už nyní. V registraci na stránce www.uklidme-
svet.cz si totiž mohou požádat o pytle a rukavice, kterých je 

omezené množství. Žádanka o materiál k úklidu končí 1. září!
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Pauline
Ro

Stefany
Anne Lloyd

Průmstav Náchod s.r.o. přijme profese:

řidič sk. C na automobil LIAZ bez přívěsu
zedník
tesař

na stavby v okrese Náchod a Trutnov

Nabízíme:
5 týdnů dovolené
pracovní poměr
na dobu neurčitou
odměny při pracovních
a životních jubileích
stravné
jednosměnný provoz

Nástup možný ihned.

Další informace
na tel. 491 433 286

www.prumstavnachod.cz       

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

www.bazenymachov.cz

Sekání trávy, prořez stromů, výsadba nových stromků
Veškeré zahradnické práce. Tel. 724 173 560

Crystal
Travesti

27. srpna
v 19:30

Restaurace U Petra,
Studnice 107

Předprodej: 180 Kč
/ Na místě: 200 Kč
Rezervace na místě

nebo na tel. 776 026 703 
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TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY

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: 

Plat 

HLEDÁME KOLEGY!

Dny evropského 

dědictví v Jaroměři
V sobotu 11. září 2021 od ranních 8 ho-
din do 18 hodin v podvečer se jako ka-
ždoročně zapojí Jaroměř do mezinárod-
ních Dnů evropského dědictví. Během 
této akce jsou zpřístupňovány archi-
tektonicky zajímavé budovy, historické 
památky, muzea a další pamětihodnos-
ti. V  Jaroměři se poprvé zúčastní také 
Střední škola řemeslná, která uvnitř bu-
dovy ukrývá velké překvapení. Návštěvu 
si tedy rozhodně nenechte ujít.

Ametek elektromotory, s.r.o. se sídlem v Náchodě 

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICI:

SKLADNÍKA 
NÁSTUP JE MOŽNÝ IHNED

Požadujeme:
Ochotu učit se novým věcem
Průkaz VZV podmínkou

 
Benefity společnosti:

Závodní stravování
5 dnů dodatkové dovolené
Vlastní zvýhodněné mobilní tarify
Zvýhodněné podmínky vedení bankovního účtu a spoření

Tel.: 778 002 270,

email: alena.dubovska@ametek.com

ADVANCED MOTION SOLUTION

Domov můj
Umělci - emigranti z území bý-
valého Ruského impéria v Čes-
koslovensku. Výstava Galerie 
výtvarného umění v  Náchodě 
v  Zámecké jízdárně představí 
výběr toho nejlepšího z  tvorby 
umělců, kteří se jako mladí lidé 
po ruské revoluci a občanské 
válce ocitli na území Českoslo-
venského státu. Většina z  nich 
zde ve 20. letech 20. století nebo 
i o něco později studovala, a pak 
se natrvalo usadila. Jejich dílo se 
tak stalo součástí českosloven-
ského umění 20. století.
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Přivýdělek
Hledáme spolehlivého

distributora
novin ECHO

pro oblast
Červený Kostelec - Lipky

Vhodné pro důchodce, studenty.
Možný i souběh s jinou roznáškou.

Info na tel. 602 103 775

*70letá věřící, hledá k  seznámení 
muže, kterému záleží na morálních hod-
notách a nejde s duchem této doby. Tel. 
723 321 670
*73letý, 178/80, hledá ženu na sezná-
mení, která má ráda přírodu a nechce být 
sama. Náchod a okolí. Tel. 776 567 910.
*66letá vdova štíhlé postavy, hledá 
muže stejného osudu. Náchodsko. Tel. 
731 325 573

*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041
*Pronajmu byt 1+1 v Náchodě povinná 
kauce max 3 lidi. Tel. 608 86 98 85
*Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví  v  Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před 
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Prodám druž. byt 1+kk, Praž. ul. U 
Slavie, 23m2, balkón, sklep.  kóje. Zděné 
jádro, plastová okna. Nízké nákl. na by-
dlení. Volný od září. RK nevolat. Cena 1 
500 000,-Kč. Mob.605 837 673
*Pronajmu byt 4+1 93 m2 v Náchodě. 
Tel. 608 724 096

*Vyměním družst. byt 1+1 s komorou o 34 
m2 ve II.NP zatepleného panelového domu 
za 2+1, nebo 2+kk s doplatkem. V  domě 
výtah, sušárna, kolárna, ústřední vytápění, 
plyn. K bytu přísluší balkon v mezipatře. 
Zn. V Náchodě. Tel. 724 107 684
*Pronajmu byt 1+kk s lodžií v Náchodě 
u nem. od 1.9. Cena služeb 4050 Kč + ná-
jem min. 4000 Kč. tel. 777 021 798
*Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Ná-
chodě, nájem 5500 + elektřina. Tel.723 
577 280
*Rozvedená žena koupí menší byt v 
Náchodě, zavolejte prosím na tel. 774 
777 073
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Náchodě, 
platím v hotovosti, volejte na tel. 776 
566 630

*Pronájem velké garáže v Bělovsi. Mož-
nost garážování obytných přívěsů, ná-
kladních a osobních vozidel. Cena 1000 
Kč os. aut. za měsíc, obytný přívěs 1400 
Kč, nákladní vozidlo 1500 Kč. Telefon 
602 145 222
*Nabízím do pronájmu zavedenou sto-
matologickou ordinaci v  České Skalici 
na náměstí. Ordinace je kompletně vy-
bavená, bližší info na tel. 604 437 128
*Pronajmeme kancelář 40 m2 (neby-
tový prostor) v blízkosti centra Nového 
Města nad Metují (cca 250 m od autobu-
sového nádraží). Lze využít jako kance-
lář či poskytování služeb. Po kompletní 
rekonstrukci. Součástí je WC, umyvadlo 
a další místnost. Prostor se skládá ze 
dvou místností. Nájem 6.000 Kč za 40 
m2 + energie.  Tel. 733 735 709

*Koupím les i s pozemkem. Může být 
malá výměra, zanedbaný nebo napadený 
kůrovcem. Platím ihned a hotově. Tel.: 
773 585 290
*Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím 
na tel. 775 777 073
*Prodám menší domek k rekonstrukci. 
Je před rekonstrukcí s  pozemkem 670 
m2 a s  přilehlým pozemkem o stejné 
výměře. Nachází se v mírném svahu, je 
započata přístupová cesta. Zahrada je 
terasovitá, záměrem bylo vytvořit ekoza-
hradu v principu permakultury. Nachází 
se na hranici trutnovského a náchodské-
ho okresu. Tel. 723 321 670
*Prodám chatku na Rozkoši, která se 
skládá ze 2 buněk za 150000 Kč. Je nut-
né odvést na vlastní pozemek. Prohlídka 
nebo foto na požádání. Bližší info po tel. 
728 951 232
*Sháním chatu, chalupu, domek v okolí 
Náchoda do 20 km na všechny směry, 
nabídněte na tel. 774 777 072

*Prodám Alesis multimix 10 wireless 
za 3500,-Kč. Tel:776 150 658
*Prodám toaletku 80x72x45 cm s kula-
tým zrcadlem k zavěšení, o průměru 70 
cm. Tel.723 321 670
*Prodám sedací soupravu, obývací stě-
nu, topný ventilátor, cirkulárku na dřevo, 
různé látky na šití a další věci z pozůs-
talosti – seznam zašlu na požádání. Tel. 
728 623 514
*Velkou úrodu z Vaší zahrádky uchová-
te na pozdější dobu ve sklenicích omnia. 
Prodám zavařovací sklenice omnia o 
objemu ¾ l, 4 Kč/kus. V případě zájmu 
tel.:605 43 55 73
*Prodám malé balíky sena 50*70cm 
120 Kč/ks. Tel.:776 049 577
*Prodám broušenou bowli pro 12 osob, 
nepoužívaná ve výborném stavu, krásná, 
a další broušené předměty.  Cena doho-
dou. Tel. 723 615 803
*Prodám sušené houby 4 l sklenice za 
350 Kč. Sklenice výměnou nebo přesy-
pat. Tel. 774 121 942
*Prodám smrkové palivové dřevo do 
průměru 22cm. Metrované. Cena 750,-/
prms. Možnost dovozu. Tel. č. 733  644 
249
*Prodám nový masivní zahradní set: 
Stůl fošnový a 2 x masivní fošnová lavice. 
Rozměry: stůl cca 180 x 70cm, výška 75 
cm, lavice délka 180 cm síla 4,5 cm. Cena 
3900,- tel: 778 773 290 volat po 15. hod.
*Prodám sypané štípané smrkové dře-
vo, 30 cm, sypané 1m3 za 680 Kč, rovna-
né kubík za 960,-, dovezu i menší množ-
ství. Tel.776 015 814
*Prodám kulatý stůl o průměru 90 cm, 
světlý buk. Foto zašlu. Tel. 602 103 775

* ZLATO KOUPÍM 600 Kč/1gr 14k 
po Náchodě a okolí, přijedu, platba 
na hotovosti. Tel. 792 438 371

*Koupím válcový šrotovník-mačkač 
obilí. Tel. 603 487 428
*Koupím do sbírky staré pivní lahve 
a sklenice, sbírku i jednotlivé kusy, tel: 
732 170 454
*Koupím zlaté a stříbrné mince šperky, 
hodinky, diskrétnost zaručena. Respek-
tuji 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 fotografie, 
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 
pozůstalost. 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, časopi-
sy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, ve-
terány 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

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

* Masáže Lada-Hurdálkova 154, 
Náchod, tel:775 024 836 Klasické 
masáže od 250 Kč. Baňky, lávové ka-
meny. Dárkové poukazy.

*Nabízím řešení paranormálních (ano-
málních) aktivit v  domech či bytech, 
včetně odvádění entit. Diskrétně. Vyhle-
dám geopatogenní zóny ZDARMA, za 
cestovné. Tel. 774 814 111
*Prodám kulatý stůl o průměru 90 cm, 
světlý buk. Foto zašlu. Tel. 602 103 775
*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 diapo-
zitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767

*Koupím Škoda Favorit nebo Forman. 
Pouze v zachovalém a původním stavu. 
Tel.: 777 222 232
*Koupím Škoda Forman s českými do-
klady. Tel:777222232

* Prodám Babettu moped typ 210 
z roku 1985. Pěkný zachovalý stav. 
Cenu nabídněte. Tel.739 159 564

BYTY

PRODÁM

RŮZNÉ

SEZNÁMENÍ

NEMOVITOSTI

AUTO - MOTO
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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

Vyklízení a likvidace 

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

 

 
             

     

    
   

   P
OZ STALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

Hledáme šikovné zaměstnance 

na montáž
slaboproudých rozvodů 

v Královehradeckém kraji.
Nástup možný ihned. 

 

Více informací na tel. 724 004 390

KOUPÍM

Nátěry střech, fasád,
dřevěných štítů

a podhledů domů.
Kontakt: 605 364 450

Hledáme zaměstnankyně
do výroby na pozici 

domácí šička.
Arca-trade s.r.o.,
tel. 777 737 123

Envistone spol. s r.o.
Přijme na hlavní pracovní poměr

OBSLUHU
RECYKLAČNÍHO

STŘEDISKA
STAVEBNÍCH

ODPADŮ
 ve Velkém Poříčí.

Požadavky:
- vzdělání výuční list
- znalost práce s nakladačem
- flexibilnost
- komunikativní dovednosti
- ŘP sk . B 
- strojnický průkaz vítán

Nabízíme:
mzdu 25 – 30 tis. Kč,

stravenky, 5 týdnů dovolené.

tel.: +420 777 164 777
briza@envistone.cz

Restaurace
U Slovana

Weyrova 2, Náchod

přijme

KUCHAŘE/KU
POMOCNOU SÍLU

Informace
na tel. 608 416 617

Zveme vás na veřejnou valnou hromadu Spolku Obchvat Náchoda, 
která se koná ve čtvrtek 2. září od 15:00 hod v zasedací místnosti Měst-
ského úřadu Náchod, Masarykovo náměstí 40, I. patro. Na valné hro-
madě se dozvíte stav přípravy obchvatu Náchoda (předpoklad zahájení 
duben 2023) a přeložky silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí. Pozváni 
jsou představitelé města Náchod, Ředitelství silnic a dálnic HK, vedení 
Královéhradeckého kraje, ÚS Královéhradeckého kraje, a.s. a Policie ČR 
DI Náchod.                                              Výbor Spolku Obchvat Náchoda.

Pozvánka na valnou hromadu
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Královéhradecký kraj chce přispět 
k  záchraně bývalého benediktinského 
kláštera v  Polici nad Metují – přede-
vším nastavením užší spolupráce jeho 
uživatelů a  pomocí s  hledáním vhod-
ných dotačních titulů. Areál patřící 
Benediktinskému opatství sv. Václava 
v  Broumově v  současnosti slouží růz-
ným účelům, ale objekt jako celek je 
ve velmi špatném technickém stavu.

„Rozhodně nechceme, aby klášter 
v  Polici konkuroval broumovskému, 
který je nedaleko a  již se etabloval jako 
vzdělávací a  kulturní centrum regionu. 
Počítáme zde s  obnovou jeho původní 
funkce jako správního centra benedik-
tinských statků, ale zároveň ho chceme 
více otevřít veřejnosti a nabídnout další 
služby,“ říká Petr Bláha, ředitel Benedik-
tinské hospodářské správy. V úvahu by 
podle něj přicházelo vytvoření ubytovací 
kapacity se stravovacím zařízením a také 
rozvoj další spolupráce se známým hu-
debním tělesem Police Symphony Or-
chestra, které v klášteře sídlí.

„Chtěli bychom pomoci s  vytvoře-
ním ucelené koncepce rozvoje areálu 
kláštera, která by stanovila cíl společný 
všem zúčastněným subjektům a  zá-
roveň respektovala specifi cké potřeby 
a  možnosti každého z  nich. Potom by 
byla šance uspět s  žádostí o  někte-
rou z  evropských či národních dotací. 
Cestou by mohlo být vytvoření regi-

onálního kreativního centra se zamě-
řením na  hudbu, propojení s  historií 
a  expozičními prostory muzea,“ míní 
náměstkyně hejtmana Martina Ber-
dychová odpovědná za  oblast kultury 
a dodává, že Královéhradecký kraj s fi -
nanční spoluúčastí na  samotné revita-
lizaci nepočítá. K hlavním problémům 
stavby patří silně narušená statika, kdy 
se vyvaluje jedna z vnějších zdí, a také 
nefunkční odvodnění. Přímo pod kláš-
terem je pramen o vydatnosti 20 až 100 
litrů za vteřinu, který se nedá zastavit. 
Autor barokní podoby kláštera Kryštof 

Dientzenhofer s tímto faktem pracoval 
a vybudoval systém odvodnění. Ten ale 
vinou pozdějších neodborných zásahů 
nefunguje a hladina spodní vody hod-
ně stoupla. Objekt také není připojen 
na kanalizaci.

V  současnosti zde kromě kanceláří 
benediktinské správy a Police Symfony 
Orchestra sídlí ještě pobočka krajské-
ho Muzea Náchodska (Muzeum města 
Police nad Metují) a  Institut regionál-
ní paměti badatele Petra Bergmana. 
Část areálu využívá také místní farnost. 
(Foto: kudyznudy.cz)

Klášter v Polici nad Metují postupně ožívá
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JAZYKOVÉ A VZD LÁVACÍ KURZY, B EDNÍ P EKLADY A TLUMO ENÍ

Ve školním roce 2021/2022 op t otevíráme
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+ konverza ní kurzy

Cena jazykových kurz : 1.980,-/pololetí

Více informací: www.gatenachod.cz a Facebook

Telefonicky:   AJ   -  774 374 784
          NJ  -  603 440 969

E-mailem:      AJ  -  pavel_hrabec@centrum.cz
               NJ  -  lada.petrankova@gatenachod.cz

P íhlášky:

Výběrová bibliografie Bože-
na Němcová inspirací pro umění 
1842–2020 je v  českém písemnic-
tví unikátní dílo na  téma spisova-
telka Božena Němcová. Pro čtenáře 
bude asi nejpřitažlivější úvodní část, 
nazvaná Uctívání Boženy Němco-
vé v  letech 1837–2020, jež přináší 
množství objevných a  zajímavých 
informací o  nejslavnější české spiso-
vatelce od jejího sňatku v září 1837 až 
po  rok 2020, kdy si světová kulturní 
veřejnost připomínala 200 let od její-
ho narození. Jádro knihy literárního 
historika a  středoškolského peda-
goga Jiřího Uhlíře z  Jaroměře, který 
své dílo vydává vlastním nákladem, 
tvoří vlastní výběrový soupis básní, 
básnických sbírek a cyklů, próz, živo-
topisných dramat a dramatizací, dále 
stručná filmografie i diskografie, sou-
pis akademických prací, bibliografie 
bibliografií atd. Zahraničním uživa-

telům jsou adresována tři cizojazyčná 
résumé v  angličtině, němčině a  pro 
slovanské badatele také v ruštině. 

Publikace formátu A5 má 440 strá-
nek a  1800 anotovaných záznamů. 
V  prvním vydání vychází v  nákladu 
pouhých 500 výtisků v pevné šité vazbě. 
„Materiál jsem průběžně shromažďoval 
od roku 1961 až do letošního roku, s pře-
stávkami tedy přes padesát let. Kniha 
o  podnětnosti, inspirativnosti, ohlasu, 
poctách světoznámé spisovatelky je svým 
zaměřením, pojetím i tématikou a vůbec 
i svým rozsahem a záběrem vůbec první 
toho druhu u nás i v Evropě,“ říká o pu-
blikaci její 84letý autor Jiří Uhlíř, který 
hodlá o knize pořádat od září i besedy 
spojené s jejím prodejem.

Fakt, že kniha tohoto druhu, biblio-
grafi e – výběrový soupis o B. Němcové 
inspirující a uctívané, nebyla knižně vy-
dána dosud u nás i v zahraničí, potvrdi-
li pracovníci Národní knihovny v Praze 
i  Ústav pro českou literaturu akademie 
věd v Praze.

Připravil Karel Petránek

Vyjde unikátní dílo o Boženě Němcové

inspirující a uctívané

Na  35. ročníku mezinárodního 
mítinku juniorů a  juniorek do  19 let 
Mladá Evropa vyrazila skupinka at-
letů z  náchodské tréninkové skupiny 
Jiřího Vondřejce. Za  velice pěkného 
počasí bylo možno shlédnout kvalitní 
výkony. Daniela Vacková, ještě žáky-
ně, běžela 100 m za  kvalitních 13,02 
sec. a probojovala se do finále junio-
rek, kde výkonem 13,19 sec. skonči-
la na výborném 5. místě. Pak v běhu 
na  200 m časem 27,07 sec. ve  svém 
osobním rekordu byla dokonce celko-
vě na 4. místě.

Jiří Bruha-dorostenec, běžel v  roz-
běhu na  100m za  11,35sec. a  ve  fi nále 
za  11,38 sec. byl celkově druhý, stějně 
tak na 200 m časem 23,16 sec., takže vý-
borně konkuroval všem juniorům.

Radek Majera, také dorostenec, 
v  hodu oštěpem 800 g v  osobním vý-

konu 37,86 m skončil na  výborném 4. 
místě. Zaběhl si také 100 m za 13,36 sec.

Na mezinárodním mítinku juniorů se neztratili

NOVĚ OTEVŘENO!
Půjčovna
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