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Příští Echo vychází 18. března 2022

WWW.NOVINYECHO.CZ

2. března 1901 se v Jaroměři narodil Josef Wag-

ner, český sochař, kreslíř, restaurátor a profesor 

na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.

EKO spol. s.r.o., T. G. Masaryka 295

LAKUJEME VYPALOVANÝMI
PLASTY

KOVOVÉ DÍLCE DO VELIKOSTI:
2600x1800x2000 celková výška

tel.: 491 452 841, www.lakovna-eko.czSOUTĚŽ
Vyhrajte lístek 
na vystoupení 

HUGO TOXX
DOLLAR PRYNC

Stačí odpovědět na otázku, 
kdy vystoupí v ROYAL MUSIC CLUBu 

v Náchodě?
Odpovědi zasílejte pouze 

e-mailem na echo@novinyecho.cz
do 15.3.2022. 

Do předmětu napište SOUTĚŽ.

Z došlých správných odpovědí 
vylosujeme 5 výherců, 

kteří obdrží lístek na vystoupení 
známého rappera.

K A V A L I E R G L A S S  a . s .
provozovna Police nad Metují, 17. listopadu 226, 549 54 Police nad Metují

přijmeme zaměstnance na pracovní pozice:

SE IZOVA  H EBÍKOVACÍCH 
AUTOMAT

náplň práce:
 manuální seřizování hřebíkovacích automatů  

požadujeme: 
 vzdělání vyučen - výhodou v technickém oboru, není ale podmínkou

 nástup možný ihned

STROJNÍ ZÁME NÍK
náplň práce:

 montáž jednoúčelových strojů  

požadujeme: 
 vzdělání vyučen v tech. oboru, případně praxe v technickém oboru

 nástup možný ihned

OBRÁB  KOV
náplň práce:

 obrábění kovů na CNC strojích (jednosměnný a dvousměnný provoz)

požadujeme: 
 vzdělání vyučen v oboru, vhodné i pro absolventy

 nástup možný ihned

nabízíme:
 stabilní, dlouhodobé zaměstnání  5 týdnů dovolené

 příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění  příspěvek na obědy
 další zaměstnanecké výhody  příplatky dle Kolektivní smlouvy

Vaše životopisy zasílejte na e-mail: marie.spackova@kavalier.cz
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VZPOMÍNKA
Dne 13. března 2022 uplyne jeden smutný rok ode 

dne, kdy zemřel laskavý a ušlechtilý člověk

pan Mgr. Pavel Nesnídal. 
Nečekaně opustil všechno, co měl rád a pro co žil.

Stále nám schází, nikdy nezapomeneme 
na jeho dobrotu a obětavost. 

Manželka Eva s dětmi a přátelé.

VZPOMÍNKA
Dne 5. 3. 2022 uplyne jeden smutný rok od úmrtí 

mojí milované manželky

paní Boženky Schejbalové 
z Náchoda.

Tvůj život byla láska, starost a práce, pro všechny jsi měla cit.
Dobré srdce ztichlo, ale v paměti bude stále žít.

Vzpomínají manžel Olda a děti s rodinami

Knižní zajímavou novinku před-
stavili jaroměřští loutkáři veřejnosti, 
spolupracovníkům a přátelům na  slav-
nostním večeru v budově jaroměřského 
divadla.  Hlavní autorka a editorka Jana 
Dvořáčková, principálka Loutkového 
divadla Maminky v Jaroměři, „sesbíra-
la, sepsala a  sestavila“ pozoruhodnou 
knihu velkého formátu A4 o  68 stra-
nách s  68 černobílými  vyobrazeními. 
V  lednu 2022 tuto komplexní mono-
grafi i tiskem vydalo Loutkové divadlo 
Maminy, z. s. Jaroměř. 

Výstižný titul této pozoruhodné 
a  hodnotné knihy je „ALMANACH 
100+1 ROK LOUTKOVÉHO DIVA-
DLA V  JAROMĚŘI“. Do  almanachu 
svými texty přispělo více autorů a auto-
rek, cca sedmnáct. Vedle šéfredaktorky 
Jany Dvořáčkové, spisovatelky, která má 
největší autorský podíl na knize, to jsou 
například Rudolf Bouček, odborný uči-
tel, loutkář a zakladatel loutkového diva-
dla v Jaroměři (od prosince 1920, první 
zahajovací představení Krakonošova 
nadílka od  Jaroslava Rudlofa se hrálo 
14. ledna 1921 v  Sokolovně v  Jaromě-

ři). V sousedním Josefově je ještě starší 
tradice loutkového divadla, které se zde 
hrálo již v roce 1916 z iniciativy školní-
ka Antonína Kiesela; vojenské loutkové 
divadlo zahájilo v  Josefově v  zimních 
měsících roku 1918. Od  r. 1947 vznik-
la Loutková scéna Junák dětem (asi do        

r. 1971). Dokonce v Josefově existovala 
soukromá výrobna loutek a loutkových 
divadel APAS – Anna Preclíková a  sy-
nové v Josefově-Jaroměři v letech  1929-
2008.

Recenzovaná kniha Jany Dvořáčkové 
a kolektivu je zatím nejzdařilejší, nejuce-
lenější a nejúplnější historická monogra-
fi e, jež jen stručně uvádí do problematiky 
loutkového divadla a  loutkářství v  Če-
chách, které je od r. 2016 zapsáno na se-
znamu kulturního dědictví UNESCO. 
Autorka zachycuje přehledně a chrono-
logicky především více jak stoleté dějiny, 
historii i  současnost vývoje loutkářství 
v Jaroměři (1920/1921-2022) i v Josefově 
(1916-1971-2008). V  knize mimo jiné 
nalezneme poutavý rozhovor se zástupci 
tří generací oddaných loutkářů celé ro-
diny Broukovy, či hodnotné vzpomínky 
na techniku loutkoherectví s marionety, 
pimprly i maňásky, korespondence i an-
ketní přání k výročí 100 let loutkového 
divadla v Jaroměři. Je sympatické, že jsou 
otištěny též texty loutkových her. Napří-
klad Jany Dvořáčkové Starý příběh jaro-
měřský. Jiří Uhlíř (redakčně kráceno)

Po mém úrazu kolena po pádu z bi-
cyklu v úterý 19. října 2021, kdy jsme se 
s  manželkou vraceli ze třetí vakcinace 
v EDUMEDu, jsem byl odkázán na péči 
lékařů v Náchodě, ale především v Jaro-
měři, a na velkou starostlivost a péči mé 
obětavé a milující manželky Zděnky. Byl 
jsem obklopen velmi dobrými a  vstříc-
nými lidmi. Proto děkuji známé naší 
rodiny, paní Hance Lhotské za její skvě-
lou organizační a  konkrétní nezištnou 
výpomoc, dále slečně Daniele Divišové, 
oktavánce Gymnázia Jaroslava Žáka 
v Jaroměři, za zčásti placenou výpomoc 
v domácnosti i za nákupy atd. Dále so-
ciálním pracovnicím, pečovatelům a pe-

čovatelkám Města Jaroměře za placenou 
službu, zejména při nákupu a doprovo-
du k lékaři (Ing. Petr Matuška). Děkuje-
me za placenou službu, za předvánoční 
úklid v našem bytě paní Jarce Pavlíkové 
z  Vlkova z  úklidové fi rmy pana Josefa 
Voltra z Josefova. 

Děkuji též rodinným lékařům, panu 
MUDr.  Jindřichu Valentovi a  jeho dce-
ři paní MUDr.  Michaele Vondroušové, 
za  dlouholetou svědomitou péči o  naše 
zdraví. Při léčbě po úrazu si zvláštní dík 
zaslouží pan MUDr. Ladislav Filip z  ja-
roměřské ambulance chirurgie, při reha-
bilitaci paní MUDr. Šárka Petrová, řidič 
sanitky pan Vít Fingr a místní strážníci. 

Děkuji též všem sestřičkám u lékařů a lé-
kařek, rovněž i v EDUMEDU.

Za mimořádnou ochotu a vstřícnost 
děkuji též kolektivu lékárnic Lékárny 
Na Poliklinice vedené paní vedoucí ma-
gistrou Janou Valentovou, která vždy 
ochotně a  nezištně nám dováží autem 
a dodává léky přímo do bytu, což je pro 
mě chodícího s  francouzskými berlemi 
nedocenitelná velká pomoc. Děkujeme 
též pracovníkům Obce Jasenná v  čele 
s  dlouholetou úspěšnou starostkou 
Ing.  Jitkou Slezákovou. VŠEM SRDEČ-
NĚ DĚKUJEME.

PhDr. Jiří a Ing. Zděna Uhlířovi, 
Jaroměř-Josefov

V polovině února přijel na Náchod-
sko armádní generál ve  výslužbě Petr 
Pavel. Po návštěvě Hospice v Červeném 
Kostelci zamířil do náchodské knihovny, 
kde proběhla beseda s přítomnými obča-
ny. Svoji misi zakončil v pivovaře Primá-
tor, kde se neformálně setkal s vedením 
pivovaru a  dalšími pozvanými hosty 
a příznivci. Za zmínku jistě stojí, že otec 
Petra Pavla pochází ze Lhoty u Červené-
ho Kostelce. Na fotografi i je generál Pa-
vel a jeden z organizátorů návštěvy Aleš 
Cabicar, bývalý radní Náchoda a náměs-
tek hejtmana.

Jaroměřští loutkáři vydali 
hodnotný ALMANACH 100 + 1 rok 

Generál Petr Pavel navštívil Náchodsko

Poděkování lékařům, lékárnicím, zdravotníkům 
a pečovatelské službě v Jaroměři 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Světlý zděný byt 3kk po celkové rekon-
strukci ve středu města Trutnova. Jednotka 
je umístěna ve  3.NP  v klidnější části s vý-
bornou pěší dostupností na náměstí. Vytá-
pění zajišťují dvě klimatizační jednotky, 
podlahové topení,  nebo lokální el. Ohřev 
TUV el. boilerem.  Plocha bytu 72 m.

Prodej pozemku s povolením k výstavbě RD s chatkou na Novém Hrádku ........................2 490 000,- Kč
Prodej pozemku k výstavbě RD v klidné části Náchoda, výměra 954 m ............................1 990 000,- Kč
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
Chata na  oblíbeném místě u lesa na Kramolně na okraji rekreační zóny ...........................1 590 000,- Kč

Cena: 3 490 000,- Kč

Dne 5. března 2022 
uplyne 50 let od úmrtí

naší drahé babičky

Kristiny Prouzové, 
roz. Lindrové,

a 20. února 2022 to bylo 
28 roků od odchodu 

našeho táty

Bohuslava Prouzy 
z Velkého Dřevíče.

VZPOMÍNKA
Dne 7. března uplynou smutné dva roky, 

co nás opustila

paní Květoslava Gocová  
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Oba synové s rodinami, partner, 

sestry s rodinami.

VZPOMÍNKA
Vzpomeňte s námi na

Báru Hofmanovou,
která by  3. března 2022 
oslavila 27 narozeniny. 

Vzpomíná taťka Jarda s rodinou

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

www.opravyokendveri.cz

VZPOMÍNKA

Stříhání 
stromků
724 173 560

VZPOMÍNKA
Je to již dva roky, co nás 7. března navždy opustila

naše milovaná maminka a babička 

paní Marie Bělobrádková
z Nového Města nad Metují.

S bolem v srdci stále vzpomíná
syn Vlastík, dcera Majka

a bratr Jiří s rodinami

S láskou a vděčností na oba vzpomíná Eva Nesnídalová

VZPOMÍNKA
Dne 10. 3. 2022 uplyne rok, kdy nám navždy 

odešel náš milovaný

František Rouček 
ze Šonova u Nového Města nad Metují. 

S láskou a úctou vzpomíná cela rodina. 

VZPOMÍNKA
Dotlouklo Tvé srdce, umlkl Tvůj hlas, 

však ve vzpomínkách a v našich srdcích stále zůstáváš…

Dne 29. ledna 2022 uplynuly 4 smutné roky, 
kdy nás navždy opustila naše maminka, 

babička a prababička

paní Marie JIRUŠKOVÁ 
Dne 9. března by se dožila 97 let.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají děti s rodinami
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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

Zelený internet
v Náchodě
od 245 Kč
Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

NĚMČINA
překlady 

běžné, odborné, soudní

Tel. 603 440 969
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TAKOVÁTO KŘESLA ŠKOLNÍ POTŘEBY

TEL. 777 24 86 24 
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SLEVA  

za předčasné 

doplacení půjčky

775 710 521

chemické výrobní družstvo
významná společnost v oblasti výroby a distribuce kosmetiky

 se sídlem v Novém Městě nad Metují

 hledá pracovníka na pozici :

laborant/ka/ 
technické kontroly

Náplň práce:   
 kontrola surovin a hotových kosmetických výrobků

 kontrola hmot pro výrobu kosmetiky
 laboratorní práce v rámci technické kontroly

 spolupráce s pracovníky vývoje a výroby 
 evidence výsledků provedených kontrol

Požadujeme: 
 vzdělání SŠ chemické, všeobecné

 zájem o práci v laboratoři 
 znalost práce na PC

 spolehlivost, přesnost, zručnost

Nabízíme:
 zajímavou práci v české společnosti s tradicí

 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, sick days
 práce na jednu směnu, týdenní pracovní doba 37,5 hodiny

 po zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou

Nástup: 1.4. 2022 nebo dle dohody 
Písemné nabídky  životopisem zasílejte na adresu: 

lambertova@detecha.cz
Kontakt: 491 477 133
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, 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

Hledáme spolehlivého 

DISTRIBUTORA 
NOVIN ECHO 
pro Hronov – Zbečník

Broumov – sídliště Spořilov
Česká Skalice – centrum

Bližší informace 
na tel. 602 103775 

(nejlépe SMS)
nebo echo@novinyecho.cz
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Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí
volné místo na pozici 

Požadujeme:
 řidičský průkaz skupiny B, skupiny C výhodou 
 průkaz na VZV a strojnický průkaz není podmínkou  
 praxe výhodou 
 spolehlivost, fl exibilita, samostatnost 
 nástup možný ihned 
 manipulace s 25 kg břemeny 
 pravidelné pracoviště:  Říkov – sklad TPH  

SKLADNÍK 

Bližší informace:
Ing. Petr Mařík, e-mail: marik@agrocs.cz, tel. 605 521 202

Nabízíme:
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
 práci v dynamicky se rozvíjející fi rmě
 odpovídající mzdové ohodnocení
 fi remní bonusy – stravenkový paušál, možnost stravování v podnikové jídel-
ně, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, sick days, výhodné 
telefonní tarify...

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí
volné místo na pozici 

Požadujeme:
 práce ve dvousměnném 

     až třísměnném provozu
 fl exibilita
 samostatnost
 zodpovědnost
 nástup možný ihned
 pravidelné pracoviště: Říkov

OBSLUHA BALICÍ LINKY SUBSTRÁTŮ 

Kontakt: Martin Tylš, e-mail: tyls@agrocs.cz, tel. 737 219 682

Nabízíme:
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru 

     na dobu neurčitou
 práci v dynamicky se rozvíjející fi rmě
 odpovídající mzdové ohodnocení
 fi remní bonusy – stravenkový paušál, možnost stravování 

     v podnikové jídelně, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní 
     připojištění, sick days, výhodné telefonní tarify a další

Město Náchod 

nabízí volný 
nebytový prostor
(dříve restaurace U Stříbrného potoka) 
určený k nájmu 
v ul. Českoskalická, čp. 1, 
prostor v přízemí o rozloze 97,38 m2

Možné využití: kancelář, ateliér, 

prodejna, klubovna, restaurace.

Výše nájmu: dle způsobu využití.

Prohlídku prostor lze domluvit
na telefonu 
Správy budov Náchod s.r.o., 
Českoskalická čp. 105, 
tel. č. 491 426 978, 
           773 761 161 – J. Brát.

Písemnou žádost o nájem adresujte 
na MěÚ Náchod, odbor správy 
majetku a fi nancování, 
Masarykovo nám. čp. 40, Náchod.

Informace na tel. 491 405 247 - K. Kudláč 
nebo e-mail: k.kudlac@mestonachod.cz

Ateliéry 
poskytnou 
úlevu 

V pátek 11. 2. 2022 proběhlo slav-
nostní otevření centra zdravotních 
služeb Oblastní charity Červený Kos-
telec. Mobilní hospic Anežky České, 
Ambulance paliativní péče a  další 
služby, které ročně poskytují pomoc 
stovkám pacientů v jejich domácnos-
tech, dostanou nové zázemí. 

Stalo se tak po více než devíti le-
tech, kdy se hledalo vhodné řešení 
pro služby, jejichž zázemí již nebylo 
vyhovující z  důvodu soustavného 
navyšování počtu pacientů využí-
vajících domácí péči. Rekonstrukci 
bývalých sochařských ateliérů umož-
nila dotace Královéhradeckého kraje 
i příspěvky řady fi rem a jednotlivců. 
Pro slavnostní otevření Centra den-
ních a terénních služeb sv. P. Pia byl 
symbolicky zvolen den, který připa-
dá na Světový den nemocných a jeho 
provoz začne od 1. března 2022.

Muzeum pátrá 
po materiálech 
o hradeckých 
četnících 

Muzeum východních Čech 
v  Hradci Králové v  souvislosti s  při-
pravovanou výstavou Četnické hu-
moresky v  Salonu republiky věnova-
nou hradeckému četnictvu se obrací 
na  každého, v  jehož příbuzenstvu se 
objevil příslušník československého 
četnictva, který sloužil v Hradci Krá-
lové v  letech 1918 – 1945. Uvítáme 
jakékoliv informace, osobní památky, 
předměty či fotografi e spojené s těmi-
to muži, s případy, které řešili a s místy, 
kde vykonávali svoji nelehkou službu. 
Kontaktní osoby: Mgr. Jan Hrubecký, 
e-mail: j.hrubecky@muzeumhk.cz, 
tel. 731 562 419

Výstava, která je plánována na říjen 
2022 a odkazující na stejnojmenný se-
riál České televize, který se stal feno-
ménem již dvou generací televizních 
diváků, se zakládá nejen na  osudech 
skutečných československých četníků, 
ale také připomene, že se řada seriálo-
vých případů odehrála ve východních 
Čechách 30. let 20. století. Předlohou 
se totiž staly osudy četnické pátrací 
stanice Hradec Králové. 

Návštěvník se také seznámí s fun-
gováním a každodenností četnického 
sboru coby primární bezpečnostní 
instituce první republiky. Součástí 
výstavy bude několik doprovodných 
akcí: služební obchůzka s  četníky, 
četnická škola, exkurze do  původní 
budovy četnické pátrací stanice nebo 
konference s  odbornými příspěvky 
v tématice četnictva. 

Chcete pracovat ve stabilní společnosti, která působí na trhu již 30 let?
Hledáte práci na hlavní pracovní poměr, kde máte jistotu pravidelné mzdy?

Zajímají Vás moderní technologie, robotizace výroby, čisté pracovní prostředí?

Pokud jste odpověděli ano, přijďte na  

NÁBOROVÝ DEN
dne 16. 03. 2022 od 09,00 hodin do 15,00 hodin

HRONOVSKÝ s.r.o., Plhovská 1099, Náchod

Volné pracovní pozice:

Operátor/ka výroby - Seřizovači výrobních linek 
Manipulanti výroby - Revizorky/ři kvality

Skladník/ice
Budeme se těšit na viděnou!

Personální oddělení, email: personal@hronovsky.cz, tel: +420 727 814 795

Výroba kabelové konfekce
Kontaktních systému

CNC obrábění
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KOUPÍM

RŮZNÉ

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

Koupím knihy

Foglar, May, Verne a jiné 
dobrodružné. 

TEL.: 724 020 858

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. sv tová válka, etnictvo.

TEL.: 722 907 510 

Koupím československé 

hračky do roku 1989 

(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka    panenky    kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

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

Občanské hnutí Přísaha přišlo 
v  měsíci únoru s  charitativní akcí. 
Rozhodli se oslovit domovy senio-
rů, charity i  jiná zdravotnická za-
řízení a nabídnout jim darem oxy-
metry, které se nedostávají zejména 
zdravotním sestrám a  pečovatel-
kám pracujícím v terénu. Tato akce 
měla celostátní charakter a na ote-
vřenou nabídku reagovala i některá 
zařízení náchodského regionu. 

Z rukou okresního koordinátora 
Občanského hnutí Přísaha Zdeňka 
Kudrnáče (na  fotografi i 
vlevo) tak převzal ředitel 
Oblastní charity Červený 
Kostelec Miroslav Wajsar 
9 kusů oxymetrů, které 
pomohou zejména se-
strám v  mobilním hospi-
cu. Další tři oxymetry byly 
předány i  ředitelce Do-
mova odpočinku ve  stáří 
Justýnka v  Hronově, paní 
Jitce Ansorgové. S neskrý-

vanou radostí přijal oxymetr i pan 
Rohlínek, který je upoután na  in-
validní vozík. Zkrátka nepřišla ani 
Oblastní charita v  Náchodě. Do-
stala 7 kusů těchto přístrojů a  vy-
užije je při poskytování sociálních 
a  zdravotních služeb asi patnácti 
stům klientům, případně se uplatní 
v  půjčovně zdravotních pomůcek. 
Dva oxymetry dostal i Domov dů-
chodců naděje v Broumově a ochu-
zeni nebyli ani v  Domově seniorů 
v Novém Městě nad Metují.

Přísaha darovala oxymetry 

Dopravní fi rma z Náchodska 

hledá řidiče MKD 
na potravinářskou cisternu. 

AJ, NJ výhodou. Praxe min. 1 rok 

na MKD. Každý týden návrat domů. 

Dobré platové podmínky. 

Kontakt 602 158 418

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

 Vdovec 75/170, nekuřák, rád pozná 
ženu se zájmy o hudbu, tancování, toulky 
naší vlastí a vše hezké, co spolu v nadcháze-
jícím jaru můžeme prožít. Tel. 733 517 291

 Jsem sama a hledám štíhlého přítele nad 
58/175 z Náchoda a okolí pro společné toul-
ky přírodou. E-mail: sida.na@seznam.cz

 Štíhlá žena hledá vyššího štíhlého ka-
maráda do 68 let, nekuřáka. Jsem z Nácho-
da. Volejte večer. Tel. 603 907 883

 Rozvedený 49 let, 175/85, hledá štíhlejší 
ženu do 50 let z Náchoda, která má ráda 
přírodu. Jen vážně. Tel. 721 655 611

 Hledám podnájem bytu 2+1 v  Polici 
nad Metují nebo okolí. V případě možnosti 
mě kontaktujte na tel.720 582 012. Děkuji.

 Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v osobním 
vlastnictví v  Náchodě, upřednostním lo-
kalitu sídliště Plhov nebo ul. Běloveská. 
Možnost koupě bytu i s nájemníkem. Tel. 
774 223 981

 Pronajmu 2+1 ve  Studnici, obchod, 
škola, pošta v  místě. Povinná kauce, tel. 
608 86 98 85

 Pronájem bytu Náchod - krásný, zánov-
ní plně vybavený a bezbariérový byt 2+kk 
s balkónem, šatnou a samostatným sklepem 
vedle bytu. Vytápění a ohřev vody centrální. 
Cena 12.000 Kč/ měsíc + poplatky a energie 
cca. 3.400 Kč. Tel.603 895 562, 
e-mail: frantabrzak@gmail.com      

 Pronajmeme nebytové prostory v No-
vém Městě nad Metují, zkolaudované jako 
ordinace, přízemí, 105 m2, 7.500 Kč/měsíč-
ně. Možnost i jako kancelář. 733 735 709

 Pronajmeme kancelář 40 m2 (nebytový 
prostor) v blízkosti centra Nového Města nad 
Metují (cca 250 m od autobusového nádra-
ží). Lze využít jako kancelář 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

 Prodám větší stavební pozemek v Dol-
ní Radechové, list vlastnictví 208, par. Č. 
2079, celková výměra 2591 m2, možno 
rozdělit na 2 části. Cena 1.350 Kč/m2. Tel. 
608 66 77 30

 Koupím rodinný dům v Novém Městě 
nad Metují. Popřípadě vyměníme zrekon-
struovaný zděný byt 3+1 v centru Nového 
Města n.M. v  osobním vlastnictví za  ro-
dinný dům + doplatek z  naší strany. Tel. 
606 069 658

Vyklízení a likvidace 

cer   kovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Mar  na Tichá        Ing. Mar  n Tichý
         776 622 776                   776 622 777
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PRODÁM

Gynekologická ambulance v Náchodě

R-MED s.r.o.
Plhovské náměstí 1101, Náchod
(dříve ordinace MUDr. Rouskové)

Od 1.2.2022 ordinují:
Pondělí: MUDr. Ullwerová

Úterý: MUDr. Pešková
Středa: MUDr. Pešková
Čtvrtek: MUDr. Doležal

Pátek: MUDr. Zahálková
Ordinace zajišťuje návaznou péči pacientkám 

již registrovaným v této gynekologické ambulanci 
a registruje nové pacientky.

Tel.: 491 424 329

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 4. 2022

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

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 
NA POMOC UKRAJINĚ
Město Náchod ve spolupráci s Regionálním ukrajinským 
spolkem ve východních Čechách vyhlašuje 
SBÍRKU HUMANITÁRNÍ POMOCI pro Ukrajinu.
KDE? Hasičská zbrojnice v Raisově ulici čp. 2133, Náchod
KDY? Ve všední dny od 14:30 do 18:00 hodin (zvoňte) 
a o víkendu 13:00-15:00 hod.
CO POTŘEBUJEME? 

 zdravotnický materiál (především pro první pomoc – lékárničky, 
obvazy, obinadla, dezinfekce, atd.)
 pracovní rukavice, pracovní obuv, pracovní oblečení
 velké stany, skládací postele
 spací pytle, karimatky, matrace, přikrývky, polštáře, ložní prádlo
 termosky, ešusy
 nabité powerbanky, baterie

NENOSTE potraviny a obnošené oblečení!
KRIZOVÁ LINKA pro poskytnutí pomoci Ukrajincům žijícím 
v Náchodě a jejich rodinným příslušníkům je tel. 771 235 200

SEZNÁMENÍ

 Koupím garáž v  Náchodě telefon: 
727 818 427

 Koupíme menší domek nebo byt v příze-
mí v Novém Městě nad Metují, nebo okolí 
Nového Města. Tel. 776 224 358, volat kromě 
čtvrtků a víkendů.

 Prodám zahrádku v Polici nad Metují 
Zděřina, s mobilheimem. Cena dohodou. 
Tel. 605 767 281

 Koupím les v  jakémkoliv stavu i men-
ší výměru. Platím ihned a  hotově. Tel: 
773 585 290

 Prodám profi  stroj na výrobu popcor-
nu, možno využívat při společenských ak-
cích, např. poutích. Tel. +420 723 438 733

 Prodám seno, kulaté balíky, uskladně-
no v hale, Náchodsko, pobočka Provodov. 
Za balík 500 Kč. Tel.602 959 862

 Koupím svářečku Triodinu. 733 734 
153

 Jawa, ČZ, Stadion, Manet atd. - Koupím 
do své sbírky, jakýkoliv stav i nekompletní, či 
jen díly. TEL. 775 623 723

 Koupím Babettu 210 s kartičkou nejlé-
pe pojízdnou do 8000 Kč tel. 604 400 898 / 
e-mail: ony.drazule@gmail.com

 Koupím staré jízdní řády ČSD a ČSAD, 
železničářské uniformy a jakékoliv věci tý-
kající se železnice. Tel. 603 549 451

 Koupím zlaté a stříbrné mince šperky, 
hodinky, diskrétnost zaručena. 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. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

 Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré fotogra-
fi e, reklamní fotografi cké 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, ře-
mínky, ciferníky, strojky a další díly. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451

 Koupím staré fi lmové 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 pozůsta-
lost. TEL.: 722 907 510

 Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858

 Koupím staré, nepotřebné i  po-
škozené věci, veškeré hračky KDN 
aj., různé vláčky MERKUR aj., staro-
žitný a chromovaný nábytek a jiné za-
jímavosti do r. 1975, hodiny, hodinky, 
hudební nástroje, fotoaparáty, rádia, 
sklo, porcelán, obrazy, knihy, časopisy, 
plakáty, voj. výzbroj a výstroj, veterány 
atd. TEL.: 608 811 683

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

 Digitalizace. Převod 8mm fi lmů, VHS 
a DV kazet, skenování negativů a diapozi-
tivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767

 Nabízím řešení paranormálních (ano-
málních) aktivit v domech či bytech, včet-
ně odvádění entit. Diskrétně. Vyhledám 
geopatogenní zóny ZDARMA, za  cestov-
né. Tel. 774 814 111

 Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, 
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jedná-
ní. Cena dohodou. Tel. 603 549 451

 Převedu záznamy z videokazet na fl eš-
ku nebo DVD, levně. Tel. 777 554 484.

 Nabízíme štěpkování dřevní hmo-
ty, kmenů a  větví do průměru 16cm, 
přímo na místě. Tel.: 608 264 346

NEBYTOVÉ PROSTORY

 Hledám asistenta, pečovatele. Na  ně-
kolik hodit týdně, nebo měsíčně, dle do-
mluvy. Spíš jako společník. Ohodnoceno. 
Tel. 607 801 080

 Hledám brigádníka na  občasnou po-
moc se zahradou a domem. Ohodnoceno. 
Tel. 607 801 080

 Přijmeme muže, ženy i seniory na roz-
voz knih, 80 hod. měsíčně. Výdělky 20-30 
tis. Kč. Tel. 777 803 359

Nabízíme 
 malování pokojů
 pokládky podlah
 renovace střech, 

oken a dveří
 hodinového 

manžela
Tel: 602 108 395    
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Broumovské kostely se staly národní 
kulturní památkou 
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„Máme velkou radost, že náš podnět 
vláda schválila. Status národní kulturní 
památky bude pro majitele kostelů, kte-
rými jsou Římskokatolické farnosti – dě-
kanství Broumov a děkanství Police nad 
Metují, znamenat větší prestiž spravova-
ných staveb a od toho plynoucí vyšší zá-
jem ze strany turistů i médií. Na úrovni 
kraje budeme toto unikátní architektonic-
ké dílo podporovat a propagovat tak, aby 
všichni věděli, že v našem regionu máme 
hned dvě perly barokního stavitelství – 
hospitál Kuks a  soubor broumovských 
kostelů,“ uvedla náměstkyně pro kultu-
ru a cestovní ruch Martina Berdychová 
(Východočeši). Královéhradecký kraj 
podal podnět na  prohlášení skupiny 
broumovských kostelů národní kulturní 
památkou na začátku loňského roku. 

Jednotlivé stavby otce a  syna Dien-
tzenhoferových z tohoto souboru vznik-
ly v poměrně krátkém období mezi lety 
1709–1743, a  to na  zakázku tehdejšího 
opata břevnovsko-broumovského bene-
diktinského kláštera Otmara Zinkeho. 
Ten chtěl tímto projektem nahradit ne-
vyhovující síť dřevěných kostelů. Díky 
jeho snažení nevznikly jen barokní kos-
tely, ale také kamenné kříže, plastiky, so-

chy, křížové cesty a další drobné sakrální 
stavby rozmístěné po  celém broumov-
ském regionu. 

„Každý kostel je unikátní originál, 
který barokní stavitelé zakomponovali 
do  krajiny Broumovska. Dientzenhofe-
rům se podařilo postavit nové dominanty 
na  mírných návrších a  v  těžištích tehdy 
se rozvíjejících obcí. Současně vytvořili 
optické vazby mezi jednotlivými lokali-
tami, a  to i  směrem k  areálu broumov-
ského kláštera, který byl urbanistickým, 
duchovním a kulturním centrem regionu. 
Takové sepjetí lidských staveb s  krajinou 
nemá v Česku ani ve světě obdoby,“ dopl-
nila Martina Berdychová. 

Do broumovské skupiny kostelů patří:

  kostel sv. Michaela Archanděla, obec 
Vernéřovice (1719–1721, Kryštof Di-
entzenhofer) 

 kostel sv. Jakuba Většího, obec 
Ruprechtice (1720–1723, Kryštof Di-
entzenhofer) 

  kostel Všech svatých, obec Heřmán-
kovice (1722–1726, Kilián Ignác Di-
entzenhofer) 

 kostel sv. Barbory, obec Otovice 
(1725–1727, Kryštof Dientzenhofer) 

  kostel sv. Anny, obec Vižňov (1724–
1727, Kilián Ignác Dientzenhofer) 

  kostel sv. Prokopa, obec Bezděkov 
nad Metují (1724–1727, Kilián Ignác 
Dientzenhofer) 

  kostel sv. Václava, obec Broumov 
(1728–1729, Kilián Ignác Dientzen-
hofer) 

  kostel sv. Markéty, obec Šonov 
(1726–1730, Kilián Ignác Dientzen-
hofer) 

  kostel sv. Maří Magdalény, obec Bo-
žanov (1733–1738, Kilián Ignác Di-
entzenhofer) 

  kaple P.  Marie Sněžné na  Hvězdě, 
obec Hlavňov (1732–1733, Kilián Ig-
nác Dientzenhofer)

Do  skupiny broumovských kostelů 
patří a je také prohlášen za národní kul-
turní památku kostel sv. Jiří a  Martina 
v  Martínkovicích (viz foto). V  letech 
1692–98 vznikl přestavbou gotického 
kostela na  barokní podle návrhu Mar-
tina Allia z  Löwenthalu a  je nejstarší 
stavbou prohlašovaného souboru. Stojí 
významově a  historicky na  samém po-
čátku monumentálního projektu barok-
ní stavební obnovy regionu.

 Otec a  syn Dientzenhoferové se bě-
hem plánování kostelů brilantně vyrov-
nali také s požadavky zadavatele na jed-
noduchý typ venkovského kostela, který 
měl být zdobným a  důstojným místem 
pro uctívání Boha, ale současně neměl 
být příliš drahý. Náklady totiž hradily 
jednotlivé farnosti, opatství jim pou-
ze zapůjčilo polovinu peněz na  stavbu 
a  poskytlo vyřazený mobiliář z  jiných 
kostelů. Objednané stavby přitom muse-
ly pojmout poměrně početnou populaci 
jednotlivých vesnic, které v té době měly 
i kolem 1500 obyvatel. Broumovský re-
gion byl poměrně hustě osídlen, teprve 
po konci druhé světové války došlo k od-
livu obyvatel a přes 20 000 Němců muse-
lo opustit své domovy. 

Vláda České republiky prohlásila soubor deseti kostelů a jedné kaple na Brou-
movsku národní kulturní památkou. Unikátní soubor barokních sakrálních sta-
veb představuje architektonické skvosty mistrně zasazené do krajiny.


