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14. října 1890 se v  Polici nad Metují narodil Jindřich Beil (později 

Bejl), divizní generál, legionář, během celé 1. světové války i puto-

vání s legiemi si psal deník, který vyšel jako kniha „Deník legioná-

ře“. Jedná se o autentický dokument psaný během válečných udá-

lostí, pokrývá období od 25. 7. 1914

do 14. 6. 1920.

Spolek  PRONÁMĚSTÍ
zve prodejce a kupující na

BLEŠÍ  TRHY,
které budou v sobotu 30.10.2021

v době  8 – 11 hodin
na Velkém podloubí náměstí 

       v Jaroměři                

Prodat, koupit a vyměnit zde můžete věci, které se již
běžně nevidí a navíc za velmi příznivé ceny. Prodat
můžete to, co doma již nepotřebujete, ale jinému se

může hodit a udělat radost.

Smlouvání povoleno, prodejní místo  z d a r m a !

Informace na tel. : 723881288
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Dobrá paměť
– základ úspěchu

Kurz paměťových technik
a technik učení

Informace a přihlášky: 
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz 
nebo tel. 603 440 969 (nejlépe SMS)

pořádá ve dnech 13. a 14. listopadu 2021
jazyková škola Gate Náchod 

– Dr. Lada Petránková

Nový skatepark v  Náchodě láká 
od října nejen děti, ale i zkušené 
jezdce. V areálu za krytým plavec-
kým bazénem v ulici Bratří Čapků 
vyrostlo nové moderní sportoviště 
pro skateboarding. Nový skatepark 
za celkem 5,3 milionů korun slav-
nostně otevřeli představitelé města 
Náchoda společně s  dodavatelem 
stavby 9. října.

Na zahájení provozu nechyběla 
exhibice zkušených skateboardistů 
a soutěže pro děti, které netrpělivě 
čekaly na svou první jízdu na skate-
boardu nebo koloběžce.

Železobetonový areál o rozloze 
735 m2 na ploše 15x49 m tvoří růz-
ně veliké a tvarově členité plochy, 
šikmé plochy, tzv. banky, a rádiusy, 
které mají různou hloubku a polo-
měr, jsou propojené různými zíd-
kami, schody a rovnými plochami. 
Pojezdové hrany zídek a schodů 
jsou zpevněny ocelovou hranou 
nebo jsou ponechány v přírodním 
surovém stavu. Přechody mezi ro-
vinou a rádiusem, tzv. koping, tvo-
ří ocelové trubky a pro správnou 
funkčnost překážky je velice důleži-
té jejich ukotvení a pozice.  Součástí 
skateparku jsou i ocelové konstruk-

ce, různá pojezdová zábradlí a dal-
ší prvky uzpůsobené pro jízdu na 
skateboardu. 

„V Náchodě je už mnoho šikov-
ných a úspěšných skateboardistů na 
vysoké úrovni, proto věříme, že mělo 
smysl investovat do odpovídajícího 
a kvalitního zázemí a svůj talent a 
schopnosti tak budou moci nadále 
rozvíjet tzv. doma,“ dodal starosta 
Jan Birke. Skatepark bude otevřen 
až do konce října od 8 do 20 hodin, 
v měsících listopad-březen od 9 do 
16 hodin.

skejťáci namažte si kolečka!

Chcete překvapit své blízké
mobilem pod stromečkem?

Kdo si chce vybrat, nakupuje teď!Kdo si chce vybrat, nakupuje teď!

Vzhledem k situaci na trhu nenechávejte svůj nákup
na poslední chvíli! Nyní máte možnost velkého výběru,
který v prosinci již nebude. 
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Vzpomínka
Dne 30. 10. 2021 uplyne 1 rok,

kdy nás náhle opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan

Ing. Antonín Pitaš
kdo jste ho znali a měli ho rádi,

věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,

dcera a syn s rodinami.

 Je název výstavy výstava v galerii 
Fortna SVČ Bájo v  České Skalici, 
která začíná 5.11. a  končí 30.11.. 
Jedná se již o 9. ročník nesoutěžní 
přehlídky výtvarných prací, které 
vytvořily děti bez dohledu a pomo-
ci pedagogických pracovníků.

ČESKOSKALICKÁ 
PALETKA 2021

Rada Královéhradeckého kraje schválila návrh na  jmenování nového  
ředitele Galerie výtvarného umění v Náchodě. S účinností od 1. ledna 2022 
se jím stane Alexandr Peroutka, který ve funkci vystřídá současného ředitele 
galerie Jana Kapustu. 

„Prvně bych chtěla poděkovat současnému řediteli Janu Kapustovi, který  
náchodskou galerii vedl 29 let. Během svého dlouholetého působení dával vel-
ký prostor mladým umělcům a  zasadil se o  rozvoj Náchodského výtvarného 
podzimu, který představuje díla regionálních umělců. Novým ředitelem se stane 
Alexandr Peroutka, který splnil veškeré požadavky na pozici a prokázal, že má 
nezbytné předpoklady, což dokládá i jím předložená koncepce rozvoje a řízení 
organizace. Věřím, že Galerii výtvarného umění v Náchodě povede zodpovědně 
a  s  kreativním nadšením,“ uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdy-
chová.

Výběrové řízení na pozici ředitele galerie se konalo v říjnu a účastnili se ho 
dva uchazeči. Oba museli splňovat požadavky na pozici a předložit koncepci 
rozvoje a řízení organizace na následující šestileté období. Koncepci posou-
dili odborní hodnotitelé a výběrová komise doporučila radě kraje jmenovat 
do funkce ředitele Galerie výtvarného umění v Náchodě Alexandra Peroutku.

Galerie výtvarného umění v Náchodě je orientovaná výtvarně i aktivizačně 
na hlavní obory současného českého výtvarného umění. Nejvýznamnější část 
sbírkového fondu tvoří díla ruského malířství 19. století.

GVUN má nového ředitele

Prezentace středních škol  
a  zaměstnavatelů se po  roční pře-
stávce uskutečnila v pátek 22. a v so-
botu 23. října 2021. Do náchodské 
Sokolovny přišlo během dvou dnů 
téměř 1400 návštěvníků. Vše se 
uskutečnilo v  souladu s  platnými 
hygienickými předpisy, u  každého 
příchozího byla provedena kontrola 
očkování či testování. Kdo nesplňo-
val podmínky pro vstup, měl mož-
nost se na  místě otestovat. Během 
dvou dnů bylo provedeno 500 testů. 
Celého nelehkého a zodpovědného 
úkolu se ujala Střední odborná ško-

la sociální a  zdravotnická - Evan-
gelická akademie ve  spolupráci  
s Oblastní nemocnicí v Náchodě.

Jménem Krajské hospodářské 
komory Královéhradeckého kraje,  
pořadatele akce, touto cestou děkuji 
paní Renatě Duškové z  náchodské 
nemocnice a  panu Davidu Hanu-
šovi, řediteli Evangelické akademie, 
kteří velkou měrou přispěli k  bez-
problémovému průběhu celé udá-
losti.                       František Molík,

oblastní jednatelství
Krajské hospodářské komory

v Náchodě.

Poděkování od hospodářské komory

Ráda bych poděkovala panu 
MUDr. Petru Štěpánovi za profesio-
nální a zároveň lidský přístup, když 
mě 6.10.2021 musel manžel večer 
odvézt do  náchodské nemocnice 
na  oddělení neurologie pro velké 
bolesti. Také děkuji zdravotní ses-
třičce, která měla ten večer službu, 
za  to, že vlídným slovem pomohla 
nemocnému člověku.

Děkuji. M. Zikmundová

Poděkování

Právní poradna Dity Vávrové
Dotaz:
Chtěla bych se zeptat, co máme dělat jako zákazníci zkra-
chovalé společnosti Bohemia Energy?

V prvé řadě je třeba poznamenat, že se nemusíte obávat okamžitého 
odpojení elektrické energie ani plynu. Jako domácnost automaticky pře-
jdete pod tzv. dodavatele poslední instance. V Královéhradeckém kraji je 
to ČEZ resp. Innogy. Zároveň zrušte trvalý příkaz k platbě a nafoťte si aktuální stav elektro-
měru- odečet lze vložit do aplikace.

Na změnu dodavatele máte 6 měsíců, je však vhodné hledat nového co nejrychleji, protože 
podmínky dodavatele poslední instance nejsou výhodné. Pokud si nového dodavatele nena-
jdete do půl roku, hrozí, že budete odebírat energii „na černo“.

Při hledání nového dodavatele si pečlivě pročtěte smlouvu a vyhněte se podpisu plné moci 
nebo sjednání smlouvy s tzv. energošmejdy.

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

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Chata na zajímavém oblíbeném 
místě u lesa na Kramolně. Jedná se 
o zděnou, udržovanou chatku  se sklení-
kem umístěnou na okraji rekreační zóny. 
Objekt je vybaven v suterénu koupelnou  
a splachovacím wc.

Prodej zemědělského stavení s pozemky v Bohdašíně, dva rod. domy..............................9 490 000,- Kč
Menší pozemek se stavbou chalupy nedaleko města Náchoda na Babí ..............................1 590 000,- 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 rozhledny na vrcholu Černé hory, zajímavá investice ..........................................25 000 000,- Kč

Cena: 1 590 000,- Kč

Děkujeme všem pracovníkům 
Mobilního hospice Anežky čes-
ké v  Červeném Kostelci za  jejich 
pomoc při ošetřování paní Aleny 
Martincové.

Rodina Martincova a Nejtrova.

Poděkování Mobilnímu 
hospici Anežky české.

PŘI VICHŘICI MINULÝ TÝ-
DEN  VÍTR VYVRÁTIL  OBŘÍ 
LÍPU, KTERÁ   TVOŘILA  PŘÍ-
RODNÍ  ZASTÍNĚNÍ KOTCŮ. 4 
KOTCE  JSOU ZNIČENÉ   ÚPLNĚ, 
NĚKOLIK  DALŠÍCH  MÁ PONI-
ČENÉ STŘECHY. DALŠÍ  ŠKO-
DY ZJIŠŤUJEME   POSTUPNĚ. 
ŽÁDNÉMU  Z  PEJSKŮ  SE NIC 
NESTALO.  ALE ZIMA SE   KVA-
PEM  BLÍŽÍ A  BUDE NÁROČNÉ 
A NÁKLADNÉ VŠE DÁT DO PO-
ŘÁDKU. BUDEME POTŘEBOVAT 
PŘEDEVŠÍM STŘEŠNÍ  KRYTINU, 
ALE  I  JINÝ MATERIÁL. POKUD 
MÁTE NÁPAD, JAK NÁM  PO-
MOCI, PROSÍME, OZVĚTE SE   
NÁM.  MOC  DĚKUJEME. ÚTU-
LEK LUKAVICE, mobil: 608524973, 
EMAIL: utuleklukavice@seznam.cz 
č.ú. 1240671369/0800

PEJSCI Z ÚTULKU
POTŘEBUJÍ POMOC!!!

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/

Reakce pana tajemníka na  větu 
z mého článku: „Co se dá také očeká-
vat od úřadu, který je řízen tajemní-
kem figurujícím ve svazcích STB pod 
krycím jménem „SPRÁVCE“. Pan 
Tyč na  jedné straně uvádí, že se jed-
ná o  lživý výplod autora a  na  straně 
druhé potvrzuje, že ve  svazcích STB 
figuruje. Nevím, za co bych se mu měl 
tedy omlouvat. Vždyť i způsob jakým 
řídí úřad, jeví znaky papalášů z minu-
lého režimu.

Proč se do svazku STB dostal? Byl 
to jeho nepřátelský postoj ke komuni-
stickému režimu v  období působení 
na  horské chatě Čihalka v  Olešnici, 
za  který byl tím zrůdným komuni-
stickým režimem perzekuován? Je 
možné, aby ho v  té době odboráři 
z ČKD Praha za jeho protistátní čin-

nost za odměnu jmenovali do funkce 
vedoucího jejich horské chaty? Jak 
je možné, že jiní lidé za  svůj nepřá-
telský postoj ke  komunistickému re-
žimu končili v  kotelnách a  pan Tyč 
povýšil do  funkce vedoucího? Mohl 
by se člověk, který je prověřován 
STB z protistátní činnosti a  jak dnes 
tvrdí perzekuovaný komunistickým 
režimem, stát vedoucím? Jak vidíte, 
je zde mnoho otazníků. Co se tam 
onehdy odehrávalo, a co bylo tím pra-
vým důvodem, že se ocitl ve svazcích 
STB, to musí konec konců vědět on 
sám. V tomto období bylo i takzvané 
socialistické podnikání považováno 
za  protistátní činnost. Záleží vždy 
na  úhlu pohledu a  ten ať si vytvoří 
každý sám.

  Miroslav Hofmann

Poděkování za reakci pana tajemníka Petra Tyče

Tvrzení ohledně bytové situace  
rodiny Kurových je nepravdivé. Měs-
to Náchod se důrazně ohrazuje proti 
uvedeným informacím. Jakákoliv žá-
dost o výměnu bytu, příp. řešení tíživé 
životní situace, je ve všech případech, 
kdy se žadatel obrátí na město, řešena 
s přihlédnutím k aktuálním podmín-
kám a  možnostem rodiny a  nabídce 
bytového fondu. Ani v tomto případě 
nebylo postupováno jinak a město Ná-
chod ve spolupráci se Správou budov 
Náchod, s.r.o., našlo způsob řešení to-
hoto konkrétního případu. Již v době  

otištění článku byla rodina informo-
vána o  možnosti výměny stávajícího 
bytu za byt 4+1 v domě v centru měs-
ta s  výtahem. Pro vyřešení rodinné 
situace tak město Náchod učinilo 
maximum možného, konkrétní kro-
ky a  rozhodnutí zainteresovaných 
jedinců již však ovlivňovat nemůže. 
Uvedené sdělení tedy pisatel nijak 
neověřil a  jakákoliv žádost směřova-
ná veřejnosti s  akcentem na  tíživost 
životní situace tak není na místě, ani 
aktuální. 

Město Náchod

Reakce Města Náchoda na tvrzení Sdružení 
Roma Červený Kostelec a Moniky Kůrové
otištěné v novinách Echo dne 8. 10. 2021

Vzpomínka
Dne 18. října uplynulo 8 smutných let

od chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka a babička

paní  Jolana plicková  z náchoda.

Stále s láskou vzpomínáme.

Vnučky Dita a kristýna, 
všichni blízcí příbuzní a známí.

Svatomartinská 

husí stehýnka 
6.-7.  a 13.-14. listopadu

11-15 hod.

hostinec U Studny 
Studnice

tel. 739 433 396

Vzpomínka
Dne 31. 10. 2021 uplyne 7 let, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 

oLDa moRÁVEk.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rodina Čechova a Šimerova

Hlavním cílem vlakového progra-
mu REVOLUTION TRAIN, který 
v  pondělí 8. listopadu 2021 zastaví 
ve  vlakové stanici Náchod, je pro-
střednictvím zapojení smyslů za-
působit na  návštěvníka a  inspirovat 
jej především k  pozitivnímu živo-
tu. Představí mechanismy, kterými 
drogová závislost vzniká až do  ko-
nečných důsledků.  Díky reálnému 
příběhu, emotivním situacím a inter-
aktivnímu přístupu rozhodně zaujme 

a dá prostor k přemýšlení nad nebez-
pečím drog.

   Program (cca 100 minut) probíhá 
v  obrněných vagónech s  4 kinosály 
a  8 interaktivními místnostmi, a  je 
určen jak pro školou povinné, tak 
i  pro širokou veřejnost. Dopolední 
program (8:00–14:20) je rezervován 
pro náchodské ZŠ a  SŠ. Odpoledne 
v  čase 15:30–18:00 je otevřeno pro 
širokou veřejnost. Vstup je díky pod-
poře města Náchoda zdarma.

Revolution train přijede do Náchoda
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HLASOVALI
PRO KOALICI

SPOLU
Váš Pavel Bělobrádek

SKLADOVACÍ 
PROSTORY 

VYUŽIJTE NAŠICH SKLADOVACÍCH 
PROSTOR V CENTRU NÁCHODA

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 
547 01 Náchod

www.cdsnachod.cz

kapacita až 2 500 EUR palet -

regálový systém -

3 nakládací rampy pro kamiony -

nájezd do haly pro dodávková vozida -

objekt elektronicky zapezpečen - 

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz

  
 

Metu
je

Hronov

Červený
Kostelec

Polsko

Bělovesk
á

Pr
až
sk
á

Kla
dsk

á

Plhovská

Za Teplárnou

Raisova

Kamenice

Tepenská

Borská

Masarykovo
náměstí

Husovo
náměstí

Autobusové
nádraží

Kladská 286

Telefon: +420 725 822 483 
E-mail: sklad@cdsnachod.cz 

Pondělí – Pátek: 6.00 – 14.00 hodin

www.bazenymachov.cz

bazény • zastřešení 
plastové nádrže

výroba • montáž • servis

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

KLÍN ŠTÍPACÍ

2000g
2500g

219,- 239,-
299,-285,-

1190,-

HOBBY

H 3000

 ELEKTRICKÉ VYSAVAČE

FUKARY LISTÍ

 PLYNOVÁ TOPIDLA

2749,-

15kW - 30kW

 VRTACÍ KLADIVO

RT-RH 32

230V/1250W

PŘÍKLEP  3,5J

SDS-PLUS

 ŘETĚZOVÁ AKU PILA
GE-LC 18/25 LI KIT

1x ČLÁNEK 3,0 Ah
1x NABÍJEČKA

SADA NÁŘADÍELEKTRICKÉ DRTIČE

GC-RS60CB

AKU VRTAČKA 12V

2x BATERIE 12V/1,5Ah

KUFR + PŘÍSLUŠENSTVÍ

2290,-

1090,-

3290,-

1790,-

132,- 154,-
300mm

PILA ZAHRADNÍ

174,- 198,-

1295,-

PODZIM JE TADY A S NÍM SPOUSTY AKCÍ PRO VAŠI ZAHRADU A DÍLNU 

AKCE

2021

1.11. - 20.11.

Běloveská 168

Náchod
směr Polsko

ZALOŽENO 1992

491 423 669
602 686 918

www.ceky.cz

KERÁD AN

TI
P

NŮŽKY ZAHRADNÍ

čtyřramenný

KLÍN ŠTÍPACÍ
torzní

KERÁD AN

TI
P

TO
P

CE
NA

5390,-
2090,-

3590,- 4590,-

PROFI

 60 DÍLŮ
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Připravujeme nové výrobní linky
Operátory montáží
Seřizovače strojů
Ú d r ž b á ř e
K v a l i t á ř e
S k l a d n í k y
Vý ro b n í  m i st r y
N á k u p č í

Modernizujeme 
Rosteme

Proto HLEDÁME právě Vás!
Nabíráme

Tel. 777 24 86 24 
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TaKOváTO Křesla šKOlnÍ POTřeby

NĚMČINA, ANGLIČTINA výuka, překlady
tlumočeníTel. 603 440 969 (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: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

NĚMČINA
Překlady

- běžné, odborné, soudní
Výuka

- kurzy i individuální
Tel. 603 440 969

TELEVIZNÍ DOTACE
- Novasport 3, 4 a Eurosporty do Vaší televize
- Montáž nového satelitu u Vás zdarma
- Nemůžete mít satelit? Zprovozníme televizi
  přes internet s 50% slevou

Tel.: 778 880 006



*Rozvedený invalidní důchodce 
49 let 175/85 hledá štíhlejší ženu 
z Náchoda, která má ráda přírodu, 
jen vážně. Tel. 721 655 611
*Ráda bych se seznámila s mužem 
z  Broumovska a  okolí. Věk 44-50 
let. Vážnější vztah. Tel. 605 105 190
*Vdovec 75 let 177/90 hledá štíh-
lou-plnoštíhlou ženu z Náchodska, 
která má ráda přírodu a cestování. 
Jen vážně. Tel. 604 705 116

*Prodáme nový luxusní druž-
stevní byt 2+kk s  terasou v  Ná-
chodě. Cena členského vkla-
du je 1  500  000 Kč + splátka 
anuity na  dobu 25-ti let. Kontakt 
730 517 357, 733 735 709.
*Pronajmu byt 2+1 83 m2 v  No-
vém Městě nad Metují, vratná kau-
ce 20.000,- Kč, volný od 15.11.2021. 
Volejte po 17 hod. 607 556 544.
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v  osobním vlastnictví v  Náchodě, 
upřednostním lokalitu sídliště Pl-
hov nebo ul. Běloveská. Možnost 
koupě bytu i  s  nájemníkem. Tel. 
774 223 981
*Koupím byt v  osobním vlast-
nictví  v  Náchodě, 2+kk nebo 
2+1 i  před rekonstrukcí. Tel. 
608 66 77 30

*Pronajmu byt 2+1 s velkou tera-
sou ve studnici. Jen pracujícím bez 
dětí. Dobré autobusové spojení, 
povinná kauce. Tel. 608 86 98 85
*Pronajmu 1+kk po  rekonstruk-
ci, ul. Pražská v  Náchodě, pou-
ze slušným lidem. Více na  tel. 
777 828 428.
*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
Tel. 608 110 041

* Pronájem dvou nových 
apartmánů ve  Velkém Poříčí 
u  Náchoda za  velmi výhod-
nou cenu. Apartmán Pavel, tel. 
777 80 33 59 nebo www.eChalu-
py.cz nebo Booking.com.cz

*Pronajmu garáž v  Náchodě 
V Úvoze. Tel. 608 161 007
*Pronajmeme kancelář 40 m2 
(nebytový prostor) v blízkosti cen-
tra Nového Města nad Metují (cca 
250 m od  autobusového nádraží). 
Lze využít jako kancelář či posky-
tování služeb. Po  kompletní re-
konstrukci. Součástí je WC, umy-
vadlo a  další místnost. Prostor se 
skládá ze dvou místností. Nájem 
6.000 Kč za 40 m2 + energie.  Tel. 
733 735 709

*Koupím chalupu na polosamotě 
nebo samotě, s větším pozemkem, 
vhodnou k  hospodaření Trutnov-
sko, Náchodsko, Broumovsko. Tel. 
702 410 541
*Koupím les i s pozemkem. Může 
být malá výměra, zanedbaný nebo 
napadený kůrovcem. Platím ihned 
a hotově. Tel.: 773 585 290

*Koupím malá funkční kamínka 
na dřevo/uhlí. Tel. 602 103 775

*Koupím štěně malého plemena 
psa. Nabídněte. Tel. 605 92 25 84
*Koupím staré pivní lahve 
a  sklenice, sbírku i  jednotlivé 
kusy, tel.:732 170 454, sběratel
*Koupím zlaté a  stříbrné mince 
šperky, hodinky, diskrétnost za-
ručena. Respektuji vaše ceny. Tel. 
604 16 44 85
*Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, 
mince, pohlednice, knihy i  celou 
pozůstalost. Peníze na  ruku. Při-
jedu kamkoliv. Tel. 606  56  49  30 
*Koupím historické rybářské 
věci. Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a  příslušenství - objektivy, 
staré fotografie, reklamní fotogra-
fické materiály. TEL.: 777  559  451 
*Koupím jakékoli staré, poškoze-
né hračky, kočárky, panenky, autíč-
ka, hry apod. TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a  ná-
hradní díly na  hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a  další díly. Plat-
ba v  hotovosti. Tel. 777  559  451 
*Koupím staré filmové pla-
káty a  jiné. TEL.: 722  907  510 
*Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Vá-
nocích. TEL.:722 907  510 
*Koupím starý nábytek i  celou 
pozůstalost. TEL.:722 907  510 
*Koupím staré fotografie, foto-
aparáty, vyznamenání, mince 
a  bankovky, pohlednice a  znám-
ky. TEL.: 724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné 
i poškozené věci, veškeré hračky 
KDN aj., různé vláčky MERKUR 
aj., starožitný a chromovaný ná-
bytek a  jiné zajímavosti do  r. 
1975, hodiny, hodinky, hudební 
nástroje, fotoaparáty, rádia, sklo, 
porcelán, obrazy, knihy, časopi-
sy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, 
veterány atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím vše s  hodinářskou 
tématikou: hodinky, hodiny, 
budíky, propagační materiály, 
knihy, plakáty, různé součástky 
i díly, např. od fy PRIM a dalších 
značek. TEL.: 777 579 920

*Prodám vyschlé smrkové fošny 
síla 5 cm, délka 4,25 m, dále smrko-
vá prkna síla 2,4 cm a délka 4,25 m. 
Tel. 603 237 069
*Prodám menší cirkulárku na 220 
V, menší kuchyňský sporák, benzí-
novou řetězovou pilu za  500 Kč. 
Tel. 702 410 541
*Prodám kulatý stůl o  průměru 
90 cm, světlý buk a zářivková svět-
la bílé barvy. Ceny dohodou. Tel. 
602 103 775
*Prodám krmnou řepu 200 Kč/q. 
tel. 720 340 251 po 18. hod
*PRODÁM ROTOPED, nafuko-
vací dvousedadlový zánovní kajak, 
kempinkovou kuchyňku v  tašce, 
baldachýn plážový USA 2.5 x 3.8 m 
skládací v  tašce přes rameno, pře-
pychové bálové šaty hnědé kom-
plet s korzetem, vše cena dohodou. 
Tel.604 705 116

*Digitalizace. Převod 8mm filmů, 
VHS a  DV kazet, skenování ne-
gativů a diapozitivů. Kvalitně. Tel. 
606 629 767
*Hledám seniora do  70 let pro 
asistenci na 2 – 3 hodiny 1x týdně, 
120 Kč/hod. Náchod a blízké okolí. 

Mobilita podmínkou. Ostatní do-
hodou. Tel. 491 420 394
*Jsem zdravotník, 50 let, učím 
se anglicky. Rád bych poznal an-
glicky mluvícího staršího člověka, 
důchodce, učitele, který se cítí sám. 
Zn: Výlety, procházky, rozhovo-
ry nebo i  návštěvy v  DD. Náchod 
a okolí. Bližší info: 607 574 084
*Nabízím řešení paranormálních 
(anomálních) aktivit v  domech či 
bytech, včetně odvádění entit. Dis-
krétně. Vyhledám geopatogenní 
zóny ZDARMA, za  cestovné. Tel. 
774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, ga-
ráží, půd včetně odvozu odpadů. 
Slušné jednání. Cena dohodou. Tel. 
603 549 451
*Přijmeme muže, ženy i  seniory 
na  rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. 
12-20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359

*Prodám spolehlivý rodinný au-
tomobil FORD FOCUS 2 kombi, 
1.6, 74 kW benzín, r.v. 2005, najeto 
171.000 Km, servisní knížka, čer-
vený, el. výbava, klima, závěs, air-
bagy, nová STK. Cena 65.900 Kč. 
Tel. 777 708 548
*Prodám Chevrolet Kalos oran-
žový, r.v. 2005, naj. 146tisíc, 
letní zimní pneu na diskách, cena 
33000 Kč. Tel. +420602436856
*Prodám Ford Mondeo kombi 
z  roku 2006. Auto v  zachovalém, 
pojízdným stavu. Cena dohodou. 
Tel.775 141 481
*PRODÁM CITROEN C3 PI-
CASSO PANORAMA naj. 75tis 
km, taž. zařízení + zimní kola, 
garážované PERFEKTNÍ STAV, 
NUTNO VIDĚT cena 145  000,- 
Tel. 605 246 800
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PRODÁM

KOUPÍM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

BYTY

certifikovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Martina Tichá        Ing. Martin Tichý
         776 622 776                   776 622 777

 

www.realitytichy.cz

NEMOVITOSTI

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

Pedikúra
k vám domů

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689

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 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

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

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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ozůstalost
veteš

nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2021

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

Přivýdělek – brigáda
Hledáme spolehlivého 

distributora novin ECHO 
případně dalších letáků pro

Náchod, Broumov

Vhodné pro studenty, důchodce, 
ženy na MD apod.

Více informací
na tel. 602 103 775 nebo

e-mail: echo@novinyecho.cz

Nabízíme práci
na dohodu

obsluha parkoviště
v Náchodě

Vhodné pro důchodce 
apod.

Tel. 602 145 222

Prodejna: Palackého 162, Jaroměř
Otevřeno: 9:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00

tel.: 739 932 231

vše najdete na www.bazenek.eu

Nabízíme i dárečky
pro vaše drobečky:

tepee, koloběžky, panenky, 
nářadí pro kluky i holky, 

stolní hry pro tatínky
a fitness a wellness 

pro maminky!

Restaurace 
U Slovana

Weyrova 2, Náchod
přijme

kuchaře
kuchařku

Informace 
na tel. 608 416 617

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

Hledám spolehlivou paní

na pravidelný
denní úklid

kanceláří v Náchodě.
Po - Pá 3 hodiny
Tel. 777 655 975

Nabízím práci 
úklidovým

strojem
v odpoledních hodinách

pro muže v Náchodě.
Tel. 602 239 371
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Velký úspěch se podařil mladým fotbalistům z FK náchod
Mladým fotbalistům FK Náchod se podařil v letošním roce nevídaný úspěch. Hned dvěma kate-

goriím, a to U11 (ročník narození 2011), na fotografii v modrých dresech, a U13 (ročník narození 
2009), se podařilo postoupit do finálového turnaje Poháru mládeže, dříve Ondrášovka Cup, který 
pořádá FAČR. Jedná se o celonárodní soutěž, ve které se týmy z celé republiky účastní několika kvali-
fikačních turnajů, ze kterých vzejde 24 finalistů. Tito finalisté se utkají ve dvoudenním turnaji s těmi 
nejlepšími. Tým U11 dne 27. 9. 2021 postoupil do kvalifikace ze 2. místa turnaje v Novém Bydžově 
a dne 13. 10. 2021 postoupil do finálového turnaje ze 3. místa turnaje v Hradci Králové. Tým U13 dne 

30. 9. 2021 postoupil do kvalifikace ze 3. místa turnaje v Chudonicích a dne 21. 10. 2021 postoupil 
do finálového turnaje ze 3. místa turnaje ve Svitavách. Finálové turnaje se uskuteční pravděpodobně 
v květnu 2022, takže oba týmy mají dostatek času na trénink, aby ukázaly, že i náchodský region má 
šikovné a nadějné fotbalisty. Nelze opomenout, že velký podíl na tomto úspěchu mají všichni trenéři 
zdejšího regionu, kteří se podíleli a podílejí na trénování těchto nadějí. Velké poděkování patří spon-
zorům, kteří podporují sportování našich dětí. 

Bc. Jaroslav Jirouch, trenér týmu U13
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NĚMČINA
ANGLIČTINA

výuka
překlady

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

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

přijme zaměstnance pro provoz v Heřmanicích a Brodě (u Jaroměře)

ELEKTRIKÁŘ, ELEKTROMECHANIK
Požadujeme:  l vzdělání v oboru, vyhláška 50 §6
  l zkušenost se seřizováním provozních zařízení výhodou

Nabízíme:   l stabilní zaměstnání, příspěvek na obědy 
   l pracovní smlouvu na dobu neurčitou
   l nástup možný ihned nebo dle dohody

Kontaktní osoba: M.Jošt, tel.: 737 229 181,
martin.jost@mispolgroup.eu 

Celé to začalo průvodem. Dámy 
a pánové měli krásné oblečení a mu-
sím uznat, že se jim to celé povedlo. 
Pak následovala krátká scénka, co 
si připravilo našich pár talentova-
ných „herců“. Soudili kohouta za  to, 
co v  minulém roce za  neřádstva 
ve  vsi způsobil, že celou vesnici ruší 
a  za  spoustu dalších věcí. Chudák 
kohout. Odsoudili ho - a  to k  smr-
ti. K výkonu trestu se spojili jak děti 
tak dospělí a  každý po  jednom se 
zavázanýma očima zkoušeli kohou-
ta, kterého nahradil prádelní hrnec 
paní hostinské, bacit cepem. Kdo se 
trefil, mohl si zajít pro odměnu. Měli 
jsme připravené věci jak pro dospělé, 
tak dárečky pro děti. Jenže to neby-
lo vše. Pouhé mlácení do hrnce? Ne. 
Byl tam i kohout, za kterého se jeden 
pán převlékl, a věřte nebo ne, taky to 
schytal. Omylem, ale musím říct, že 
to byla opravdu legrace. Nebojte, byl 
v pořádku a šel si odpočinout do hos-
pody. Prý: „Ta maska to tlumila“. Já si 
taky zašla do  hospody, ale bylo tolik 
lidí, že došla i limča. To se moc často 
nestává. Když si všichni bouchli a vy-

brali odměny, přišla na  řadu hudba 
a  tanec se skupinou Klapeto. Žádné 
„repráky“. Hezky po staru nám pár ši-
kovných lidí zahrálo. Z mého pohledu 
to bylo skvělé. Miluju živou hudbu. Je 
to sranda. Podle mě to za ty přípravy 

stálo. Taky jsem pomáhala. Vše pořá-
dal spolek Lipový list, lipská knihovna 
a hlavně náš oblíbený hostinec u No-
váků.

Nikol Pinkavová,
ZŠ Nový Hrádek

q Doprava a po modré…

Vzpomínka na Stínání kohouta na Lipí

V obci Kramolna se 8. října večer ztratil dvouletý kocourek Samík (sibiřská 
kočka), zbarvením hnědo-černo-mramorový s  bílou bradou a  polodlouhou 
srstí, vykastrovaný a čipovaný. Povahou je mazlivý, hravý a doposud k cizím 
lidem nedůvěřivý. Byl zvyklý chodit ven, ale jen v blízkosti domu. Ještě nikdy 
se nezatoulal. 

   Moc nám celé rodině chybí, hlavně našemu nemocnému synovi, kterému 
pomáhal při léčebné terapii (felinoterapie). Prosíme, kdo jste ho viděli, o jakou-
koli informaci o něm. Prosíme i Vás, kteří jste se ho ujali z dobré vůle v domně-
ní, že hledá nový domov, abyste nás kontaktovali. Stejně tak prosíme o kontro-
lu kůlen, garáží a půd, zda-li není někde omylem zavřený. Odměna nálezci je 
3 000 Kč. Alena Kadavá, Kramolna 219, Tel. 605 572 551

Hledáme kocourka
zaniklá sláva

kdysi věhlasných lázní.
Výstava unikátních historických 

pohlednic a fotografií areálu 
obohacena o nové exponáty.

Otevřeno
každou sobotu a neděli

do konce listopadu
od 13,30 do 17 hodin.

Muzeum lázeňství,
Běloves čp. 1

Objednání na tel. 774 850 916
30. a 31.10.2021 v 15:30 jste 
srdečně zváni na přednášku 

p. Davida Troutnara o historii 
lázní a starých budov v Bělovsi. 

Sraz před starou kolonádou. 

Lázně Běloves

NĚMČINA
Překlady

- běžné, odborné, soudní
Výuka

- kurzy i individuální
Tel. 603 440 969


