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21. dubna 1937 se v Jasenné na Jaroměřsku narodil 

PhDr.  Mgr.  Jiří Uhlíř, pedagog, publicista, literární 

a  regionální historik, spoluautor středoškolských 

učebnic češtiny a informatiky.
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VÝSTAVA CHOVATELŮ
Po  vynucené dvouleté přestávce se znovu koná tradiční květnová výstava 

chovatelů v  jejich areálu U  Cihelny v  Náchodě – Starém Městě ve  dnech 7. 
a 8. května. Okresní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů nabídne i zvířata 
k prodeji novým majitelům. V sobotu 7. května bude možno zakoupit kuřice, 
kuřata brojlerů a  housata. V  neděli se uskuteční v  novém pojetí tradiční psí 
korzo. Pro děti budou připraveny vyjížďky na koních, pro všechny návštěvní-
ky občerstvení a bohatá tombola. Přijďte se podívat na kvalitní chovná zvířata 
a podpořit zajímavou a prospěšnou práci chovatelů.                                          sch

Dobrá paměť – klíč k Vašemu 
úspěchu ve studiu i v práci

 V posledních době věnují neurovědci a psychologové značnou pozornost výzku-
mu paměti. Dobrá paměť však byla vysoce ceněna již v dávných dobách, což dokládá 
řada dochovaných citátů i přísloví. Jedno latinské přísloví například říká, že „paměť 
je nejpotřebnějším statkem života“. Řecký fi lozof Aristoteles tvrdil, že „paměť je pí-
sařem duše“. Určitě budeme souhlasit s římským řečníkem, advokátem a učitelem 
rétoriky Quintilianem, který již před dvěma tisíci lety prohlásil, že „veškeré učení 
se opírá především o paměť, učíme se zbytečně, jestliže nám vymizí z paměti, co se 
naučíme. Někteří lidé věřili, že je darem přírody a ničím jiným, avšak ona se zvětšuje 
pěstováním, tak jako všechno ostatní. Můžeme dokonce říci, že se nic tak nezvětšuje, 
věnuje-li se tomu péče, a nic tak nehyne, je-li to zanedbáváno, jako paměť.“ Quintili-
anus nepochybně věděl, o čem mluví. Jeho paměť byla v tehdejším Římě legendární.

Jak již bylo řečeno, výzkumu mozku a  paměti se v  posledních dvou dekádách 
věnuje celá řada vynikajících vědců. V oboru neurověd byly uděleny Nobelovy ceny 
za významné objevy. Přesto nevíme o paměti a mozku ještě ani zdaleka všechno. 
Víme tedy, že něco funguje, ale zatím nevíme proč. To nám však nebrání v  tom, 
abychom nevyužívali ke svému prospěchu i potěšení techniky, které výrazně zvýší 
výkon naší paměti a současně dokáží posílit i tu přirozenou. Značně nám to usnadní 
náš profesní i  soukromý život, zlepší studijní výsledky a  posílí dnes tolik žádané 
sociální kompetence. A ještě se u toho skvěle pobavíme.

Přijďte se přesvědčit sami na  seminář paměťových technik a  technik učení 
do školy GATE Náchod. 

Nejbližší termín je o víkendu 23. a 24. dubna 2022.
Další informace: https://kurzy-dobra-pamet.estranky.cz; tel.: 603 440 969
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rekreační objekt, před rekonstrukcí. V budo-
vě je vyprojektováno celkem 10 apartmánů 
ve dvou podlažích, tři apartmány jsou me-
zonetové s využitím podkroví jako třetího 
podlaží. Společné prostory, wellness, sauna. 
Budova je zděná, částečně podsklepená, se 
zpevněným přístupem na nádvoří.

Prodej pozemku k výstavbě RD v klidné části Náchoda, výměra 954 m2 ..........................1 990 000,- Kč
Venkovská chalupa, klidná část, 2 místnosti v Slatině nad Úpou ......................................2 390 000,- 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
Obchodní prostory v Náchodě Komenská ul. s výlohami .......................................10 000,- Kč/měs. + sl.

Cena: 7 990 000,- Kč

 
VZPOMÍNKA

Odešli jste cestou, 
kterou jde každý sám, 
jen brána vzpomínek 
zůstane dokořán…
Ten kdo vás poznal, 
si vzpomene a ten,                                                        

co vás měl rád 
nikdy nezapomene! 

Dne 18. dubna 2022 uplyne 
8 smutných let, kdy nás navždy 

opustila milovaná
maminka a babička

paní Dagmar Višňáková 
(roz. Mullerová)

a 15. dubna 2022 
to bude 1 a půl roku, 

co nás opustil její manžel, dědeček

pan Zdeněk Višňák.
Kdo jste je znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Iveta s manželem, 
vnoučata Tom, Terka 

a teta Pavlína.

Nová ambulance 
praktického lékaře 
v Broumově

V  prostorách Nemocnice Broumov se 
na konci března otevřela nová, plně vyba-
vená ambulance praktického lékaře přijí-
mající první pacienty. Provozovatelem této 
ambulance je Oblastní nemocnice Náchod, 
a.s., ordinujícím lékařem je MUDr. Ziad El 
Jamal, který v Broumově pracuje již něko-
lik let na interním oddělení. O možnost za-
registrování v nové ambulanci již požádaly 
desítky lidí. Nemocnice zde nabízí také 
pracovně lékařské služby pro místní fi rmy 
a podniky. 

Nedostatek praktických lékařů na Brou-
movsku často vede k  situaci, kdy lidé vy-
hledávají služby Nemocnice Broumov 
s  potížemi, které spadají do  kompetence 
praktického lékaře. Otevřením nové am-
bulance chce vedení Oblastní nemocnice 
Náchod tuto situaci řešit. Občanům Brou-
movska proto nabízí služby zkušeného 
lékaře v plně vybavené ambulanci s mož-
ností využití služeb biochemické laboratoře 
a bezprostřední dostupností rentgenového 
pracoviště přímo v areálu nemocnice.

První porevoluční starosta Bohuslavic Josef Hronovský 
pocházel z významné veřejně činné rodiny. Koneckonců jeho 
dědeček zastával funkci starosty obce už za první republiky. 
Otec Josefa Hronovského byl dokonce několik let poslancem 
Národního shromáždění. On sám, jakožto třetí z politické vět-
ve Hronovských, stál v čele Bohuslavic mezi lety 1990–2002, 
ačkoliv v zastupitelstvu setrval až do roku 2010.

Jako porevoluční starosta musel čelit celé řadě výzev. Od vyrovnání se s minulostí, přes 
změnu struktury a vůbec fungování obce a obecního úřadu v rámci demokratické spo-
lečnosti, až po přípravu Bohuslavic na nové tisíciletí, co se týče výstavby a občanské vy-
bavenosti, které by přilákaly nové obyvatele. Všechny tyto výzvy se svým týmem silných 
osobností, se kterými na úrovni zastupitelstva spolupracoval, s přehledem zvládl, a za jeho 
starostování se tak obec výrazně proměnila. Položil silné základy, na kterých mohou ostatní 
starostové dál stavět. Aktivně se také zapojoval do činnosti spolků a samotnou obec pra-
videlně procházel, aby měl přehled o tom, co je třeba opravit nebo zlepšit. V roce 1999 
byl navíc zvolen předsedou nově vzniklého Sdružení obcí Metuje, kde tak mohl předávat 
zkušenosti starostům z ostatních obcí.      

Josef Hronovský odešel 24. března 2022 ve věku 84 let. Součástí velmi úspěšné porevo-
luční historie Bohuslavic ale zůstane už navždy.    

Mgr. Milan Školník, autor je členem obecního zastupitelstva 

V šedesátých letech 20. století na sebe 
upozornil jako amatérský bibliograf a fi l-
mograf. Jako soukromý badatel zpracoval 
dvoudílnou Bibliografi i lesnického škol-
ství na  území Československa v  letech 
1850-1968 (1970), na níž navazoval druhý 
díl registrující období let 1969-1992, vyda-
ný Ministerstvem zemědělství ČR (1992). 
Ve své době to byly skutečně průkopnické 
edice i v evropském měřítku a pro zahrani-
čí objevovaly specifi ka československého 
lesnického školství. Uhlířovy knihy i  ru-
kopisy byly oceněny celkem sedmkrát jak 
v  tuzemsku, tak i v zahraničí. Jako autor 
pozoruhodných soupisů, jako bibliograf 
a  fi lmograf záhy docenil význam infor-
matické gramotnosti a  důležitost infor-

matické a  fi lmové výchovy. Jako češtinář 
již v březnu 1979 vydal učební pomůcku 
Základy informatiky pro středoškoláky 
a pro čtyři středoškolské učebnice české-
ho jazyka zpracoval průkopnické kapitoly 
informatické výchovy, Základy informa-
tiky a  Jak pracovat s  informacemi. Jako 
pedagog předběhl Uhlíř svou dobu v tom, 
že hned po nástupu v září 1961 na Střed-
ní lesnickou školu v  Trutnově motivoval 
své studenty ke  kreativě, k  tvorbě samo-
statných i  obrazových dějepisných prací. 
Jako jediný středoškolský češtinář pod-
nítil a  získal své studenty ke  zpracování 
311 soupisů lidových jmen a názvů rostlin 
a  živočichů, nářečí i  slangů a  především 
k soupisu pomístních jmen na katastrech 

obcí a polesí ČR v letech 1971-1988, jimiž 
obohatili archiv vědeckého Ústavu pro 
český jazyk Československé akademie věd 
v  Praze při řešení státního výzkumného 
úkolu v oblasti dialektologie a onomastiky 
podle vědecké metodiky.  

Jiří Uhlíř Patřil též k  těm nadšen-
cům, kteří novátorsky docenili moder-
ní fenomén – fi lm. Sám natočil celkem 
14 amatérských dokumentárních fi lmů 

(8mm a 16 mm) v letech 1965-1981. Jako 
amatérský fi lmograf zpracoval průkop-
nický soupis fi lmů ve  své  knize Božena 
Němcová ve fi lmu a v televizi (1968), jež 
reprezentovala Československo na  mezi-
národní fi lmologické výstavě v rámci me-
zinárodního festivalu v Benátkách v Itálii 
v  roce 1969, kde obdržela mezinárodní 
diplom. Dále zpracoval původní fi lmogra-
fi e, dvoudílnou pro Jaroměř (1968, 1971), 
dále Filmografi i Krkonoš (1970), fi lmo-
grafi i a  diafi lmografi i lesnického školství 
v Trutnově (1965-1995)a v Písku (1975).

Jako literární a regionální historik do-
cenil význam osobností nejen pro region 
Jaroměřska, Trutnovska, ale i  pro české 
lesnictví. Byl též průkopníkem a  prota-
gonistou tvorby literárních medailonků. 
Objevoval pro širší veřejnost často zcela 
neznámé kulturní pracovníky i  rodáky. 
Odborný zájem věnoval významným 
osobnostem, ohlasu života a  díla, přede-
vším posmrtnému uctívání (kultu) a při-
jetí (recepci) spisovatelky Boženy Němco-
vé ve svých čtyřech knížkách a v desítkách 
statí a  také světoznámému humoristovi 
Jaroslavu Haškovi, kdy objevoval a přibli-
žoval jeho pobyt a inspiraci tohoto autora 

před sto lety na  Jaroměřsku, Náchodsku 
a v severovýchodních Čechách.

Jako autor literatury faktu Jiří Uhlíř 
usiloval, aby všechny jeho knihy, mono-
grafi e, vlastivědy, i bibliografi e a fi lmogra-
fi e byly pokud možno původní, originální, 
unikátní, skutečně jedinečné a  průkop-
nické. Jeho vlastivědy několika obcí na Ja-
roměřsku svým pojetím, zpracováním 
a  pozoruhodnou komplexností přispívají 
k  hlubšímu a  všestrannějšímu poznání 
regionu, který se stává zdrojem vlastenec-
tví a hrdostí nad tvořivou prací minulých 
i současných generací. 

Jiří Uhlíř je členem několika spolků 
a zastával řadu veřejných funkcí. Za svo-
ji činnost získal také významná ocenění 
a vyznamenání, mezi které patří i „Medai-
le Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy I. stupně“, kterou obdržel z  rukou 
tehdejší ministryně školství Kateřiny Va-
lachové v roce 2017 ke Dni učitelů, nebo 
„Pamětní medaile hejtmana Královéhra-
deckého kraje za  celoživotní přínos pro 
českou kulturu a pedagogiku“  u příleži-
tosti oslav 20 let Královéhradeckého kraje. 

Ing. Jitka Slezáková, starostka obce 
Jasenná (redakčně kráceno)

Významné životní jubileum pedagoga Jiřího Uhlíře
Středoškolský pedagog PhDr.  Jiří Uhlíř, narozený 21. dubna 1937 v  obci Ja-

senná na Jaroměřsku, je už 67 let literárně a publicisticky činný. Od svých 17 let, 
od středoškolských a vysokoškolských let, od 19. května 1955 do 5. dubna 2022 již 
opublikoval přes 3000 prací, z toho přes 35 samostatných knížek a knih, u desítek 
dalších je spoluautorem. Uplatnil se především jako autor literatury faktu. Jako 
literárně a publicisticky plodný autor publikoval své články, recenze, studie, me-
dailonky osobností, pozoruhodné vlastivědy obcí, historické monografi e, desítky 
bibliografi í a fi lmografi í. Články, statě i studie otiskl ve vícero jak 155 různých ti-
tulech periodik, almanachů i sborníků v českých zemích i na Slovensku. Je autorem 
11 vydání učebnic českého jazyka pro střední školy. J. Uhlíř je autorem kreativně 
produktivním i ve svých 85 letech.

Odešel první porevoluční starosta 
Bohuslavic nad Metují

Nabízíme do pronájmu zavedenou ordinaci

v České Skalici na náměstí. 
Ordinace bude k dispozici od 1. 7. 2022.

Bližší informace na telefonu 604 437 128

Život je tak krásný a já ho měl rád, 
proč osud byl tak krutý a musel mě ho brát.

Dne 14. dubna 2022 uplynulo 7 let, co nás nečekaně opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček,

 pan Václav Vít ze Lhoty u Nahořan.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomínáme na 

pana Jana Macháně z Vrchovin.
25. dubna 2022 uplyne 15 let od jeho úmrtí.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka s dětmi, sestra s rodinou, 

rodiče, známí a přátelé

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 16. dubna 2022 uplyne 20 let, 

kdy nás navždy opustil

pan Miroslav Malina 
z Náchoda

Vzpomínají dcery Iva, Mirka, Stáňa 

a Dáša s rodinami

VZPOMÍNKA
Letos 1. dubna 2022 již uplynuly tři smutné roky, 

kdy jsme se naposledy rozloučili s naší 
milovanou manželkou, maminkou a babičkou

paní Antonínou Králíkovou, 
roz. Fialovou.

Chybí nám a stále na ni vzpomínáme.

Manžel Stanislav a synové Vlastimil, Vladimír 

a Petr s rodinami

Kdo jste ji znali, tak jí také prosím věnujte vzpomínku.

VZPOMÍNÁME
Dne 20. dubna 2022 uplyne 11 smutných let, 

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

 pan Václav Papež ze Žďárek.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku

Manželka Milena, dcera Milena, dcera Ivona, 

vnoučata Dita, Karel Kateřina, Romana 

a pravnoučata Melánie, Terezka, Adámek a Vašík

Věra Pfeiferová: Rapsodie
Výstava obrazů

Zelený domeček (Tršova 345)
Police nad Metují

Výstava malířky z Honů 
u Police nad Metují 

potrvá do 11. 5. 2022

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
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BK BIZONI NÁCHOD
Pavel Prouza
basket.nachod@seznam.cz  |  +420 608 667 732
www.basketnachod.cz
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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

Stříhání 
a prořez 
stromů

Tel. 724 173 560

PŘIJĎTE K NÁM A STAŇTE 
               SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU

Pro provoz v Náchodě hledáme SPRÁVCE BUDOV 

Náplň práce: 
 Správa, kontrola budov a pozemků podniku
 Organizace činností externích dodavatel. fi rem
 Udržování stavební dokumentace
 Koordinace revizních činností

Požadavky:
 SŠ stavební
 Práce dle technické dokumentace
 Základní znalost práce na PC
 Řidičský průkaz skupiny B

Benefi ty:
 5 týdnů dovolené 
 stravenkový paušál 
 fi remní stravování                                                     
 zvýhodněné 

  mobilní tarify 
 odměny za dárcovství krve 
 příspěvek na dětské tábory 
 rekreace na chatě 

  v Krkonoších

Kontakt: 491 446 494, 604 527 636, personalistika@atas.cz
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PRÉMIOVÉ BIO 
HOVÌZÍ MASO

masný skot charolais 

z EKOFARMY
ADRŠPACH

www.premiovehovezi.cz
tel. 775734578

Sněžka Náchod Vás zve do své

nově otevřené podnikové prodejny
na adrese Jugoslávská 260, Náchod,

ve které je i nové výdejní místo
služby Zásilkovna. 

Nakoupíte zde kvalitní koženou galanterii,
ruční české výroby pro sebe, své blízké,

ale i Vaše obchodní partnery.
Otevřeno PO-PÁ 7:00-17:00 hodin.

Navštivte i náš eshop: kabelky-snezka.cz

NOV
otev ená

prodejna zna kové obuvi

RIEKER

Hurdálkova 152, Náchod
(naproti kinu Vesmír)

Otev eno: PO-PÁ 9-12:30 
a 13:00-17:00, SO 8.30-11.30

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

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

Josefovské Čarování

aneb Oslava jara 2022

24.4. od 13-18 hodin
Bastion I, Pevnost Josefov

Budou na vás čekat josefovská straši-
dla Smítko a Bubetka, a další obyvatelé 
Picimberku, kteří vás provedou jarní 
čarodějnou hrou. Dále vás čekají díl-
ničky a opékání buřtů!

Muzeum lázeňství 
opět otevřeno
Soboty, neděle a svátky 

od 13 do 17 hodin.
Náchod – Běloves,

 Jiráskův statek čp. 1
Výstava o historii rodu Honlů, 

zakladatelů a prvních majitelů lázní.

PŘIJĎTE K NÁM A STAŇTE 
               SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU
PROVOZ NÁCHOD: PROVOZ VELKÉ POŘÍČÍ:
• SLÉVAČ  • REFERENT 
• SOUSTRUŽNÍK KOVŮ    PERSONALISTIKY 
• OBSLUHA VELKÝCH LISŮ    A MEZD
• SEŘIZOVAČ NA NAVIJÁRNU • SKLADNÍK 
• BRUSIČ NÁSTROJŮ NA OBROBNU • SEŘIZOVAČ
• SKLADNÍK DO HUTNÍHO SKLADU

Benefi ty:
 5 týdnů dovolené  stravenkový paušál  fi remní stravování 
 zvýhodněné mobilní tarify  odměny za dárcovství krve 
 příspěvek na dětské tábory  rekreace na chatě v Krkonoších

NÁCHOD: 491 446 494, 604 527 636, personalistika@atas.cz        
VELKÉ POŘÍČÍ: 491 405 022, 777 609 797, kinclova@atas.cz



* Tulák po  hvězdách hledá usměvavou 
ženu do  58 let a  175 cm. Příroda a  ces-
tování. Foto potěší. e-mail: tulakpoh-
vezdach20@seznam.cz
* Rozvedený 49 let, 175/85, hledá štíh-
lejší ženu do 50 let z Náchoda, která má 
ráda přírodu. Jen vážně. Tel. 721 655 611

* Pronajmu domek se zahradou u Hro-
nova. Vhodné i pro psa a drobné zvířec-
tvo. Tel. 605 285 792

Pronájmu byty 2+1 velké [97m2              
a 87 m2] se zahradou v Hronově. Tel. 
č. 736 537 033

* Pronajmu byt 2+1 v os. vl. v Náchodě, 
ul. Běloveská, 7NP s balkonem a výhle-
dem do  přírody, celková plocha 63 m2.
Nájem 7000 +energie, kauce 15000Kč. 
Tel.776 321 263

Mladá rodina koupí byt v  Č. Kos-
telci, Novém Městě či České Skalici. 
krause.tj@seznam.cz, tel: 775 761 497

* Pronajmu byt 3+1 v centru Náchoda. 
Tel. 739 056 230
* Nabízím pronájem bytu 1+1+kk, nově 
zrekonstruovaný, na sídlišti v Polici nad 
Metují. Tel. 776 660 161  
* Pronajmu od 1. července malý rodin-
ný domek na vesnici se zahradou, mož-
nost pro psa. V okolí Hronova. Kontakt 
tlf. 605 285 792

* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. Tel. 
608 110 041
* Pronajmu rodinný domek v  Hronově 
na  klidném místě za  náměstím. Dům je 
po celkové rekonstrukci. K dispozici je tera-
sa, garáž, podsklep, dále zahrádka a bazén. 
Možnost nastěhování podzim 2022. Foto: 
viz www.penziondora.eu, tel. 777 218 841

* Pronajmu zahradu v oblasti služeb v Ná-
chodě Na  Rybárně, č. pozemku 1753/10, 
plocha 900m čtverečních. Tel. 604 246 176
* Pronajmeme nebytové prostory v  No-
vém Městě nad Metují, zkolaudované jako 
ordinace, přízemí, 105 m2, 7.500 Kč/ mě-
síčně. 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 
nádraží). Lze využít jako kancelář či posky-
tování 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 v jakémkoliv stavu i men-
ší výměru. Platím ihned a  hotově. Tel: 
773 585 290

* Poptávám DLOUHODOBĚ zděnou 
garáž v  Náchodě, ulice Za  Kapličkou, 
cena do 1000 Kč. Pište prosím SMS na tel. 
603 799 657, ozvu se, děkuji, Michal.
* 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

* Prodám malé balíky sena 70/50cm 
18kg 100Kč/ks tel.: 776 049 577
* Prodám brano na  otevírání dveří 
za  300 Kč. Topný žebřík 60 cm šířka x 
132 cm výška, za 800 Kč. Tel. 774 595 981
* Prodám secesní ocelová vrata dvou-
křídlá s  ozdobnými prvky (asi r. 1911; 
nemohu doložit). Vrata demontována, 
opískována, uskladněna v  suchém pro-
středí. Rozměry: Š 2,92 m; V 2,03 m vč. 
ozdobných hrotů (1,78 m bez nich). Vý-
plň ocel. plech cca 2 mm. Cena 8900 Kč. 
Tel: 732 129 224

* Koupím starý elektromotor v  bedně 
na kolečkách. Tel. 603 487 428
* Koupím do  sbírky staré pivní láhve 
a sklenice. Sbírku i jednotl. kusy, serioz-
ně zaplatím. T: 732 170 454
* Koupím kvalitní housle. Nabídky pro-
sím na tel. 608 328 900
* 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. Respek-
tuji vaše ceny. Tel. 604 16 44 85
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606  564 
930
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
grafi 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, 
řemínky, 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 pozůs-
talost. 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, časopi-
sy, plakáty, voj. výzbroj a výstroj, ve-
terány atd. TEL.: 608 811 683

NEMOVITOSTI
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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

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 5. 2022

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

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

Koupím plechové cedule
tel. 608 103 810

Do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY
na kasu, do provozu, točení zmrzliny.

Vhodné pro studenty i důchodce.
Nástup je od dubna 2022

Více info na tel.: 731 457 620

Tento otevřený dopis jsem panu starostovi a zastupitelům Nového Města 
nad Metují zaslal dne 8.11.2021 na základě jeho opětovného osočování mé 
osoby při veřejném jednání zastupitelstva.
Pane starosto, poslechl jsem si Vaše vystoupení na ZM 20 k bodu 5/3, který 
se týkal otevřeného dopisu paní MUDr. Pokorné a mých článků uveřejněných 
v novinách Echo. Žádám Vás, abyste jasně vysvětlil, kde jste přišel k těmto 
skutečnostem? Cituji: „Vím, že měl spoustu problémů i první starosta pan Va-
šina s touto skupinou“. Z Vašeho přesvědčivého vyjádření, že víte o spoustě 
problémů, které měl pan Vašina s nějakou skupinou a osobně se mnou, Vás 
tímto žádám, abyste předložil důkazy, o jaké konkrétní problémy se jednalo. 
Zároveň doložte jmenovitě, o  jakou konkrétní skupinu se jedná, která tyto 
problémy s panem Vašinou měla, a s kterou jsem Vámi neustále spojován. 
Domnívám se, že pouze z intrikářského důvodu jste jmenoval již zemřelého 
bývalého starostu pana Vašinu, který se k Vašemu nařčení a osočování vůči 
mé osobě nemůže vyjádřit. Zřejmě zcela záměrně jste nejmenoval bývalého 
starostu pana Ing. Jiřího Tymela, který by se zcela jistě vyjádřit mohl. Nevnu-
cujte neustále zastupitelům a veřejnosti Vaše konspirační teorie o nějaké sku-
pině, s kterou měl každý starosta před Vámi problémy a nastávající staros-
ta na tom bude stejně. Skutečné problémy, o kterých já osobně vím, nastaly 
s příchodem paní Malijovské a Vás do vedení města, a to na základě Vašeho 
neustálého lhaní a intrikování. Z Vašeho vystoupení se nemohu zbavit poci-
tu, že trpíte nějakou poruchou osobnosti v podobě chorobného lhaní (bájná 
lhavost), která Vás neustále vede k vymýšlení si těchto bludů. Ale v určení 
diagnózy je na slovo vzatým odborníkem paní zastupitelka Balcarová, která 
byla schopna na ZM 6 určit i na dálku diagnózu onemocnění pana Šrámka. 
Pane starosto, ujišťuji Vás, pokud předložíte pravdivý jmenovitý seznam lidí, 
kteří tvoří nějakou skupinu, které jsem já osobně součástí, a předložíte kon-
krétně tu spoustu problémů, které jsem s bývalým starostou, panem Vašinou, 
já osobně včetně Vámi prezentované skupiny měl, velice rád se Vám veřejně 
omluvím. S pozdravem, Miroslav Hofmann
Na tento dopis jsem ani po dvou výzvách zastupitelů žádnou odpověď ne-
dostal. Jelikož jsem neustále atakován já i vydavatel novin ECHO, že otisk-
ne vše, co mu kdo zaplatí, požádal jsem tedy, aby byl můj otevřený dopis 
otištěn v Novoměstském zpravodaji. Zde by měl pan starosta samozřejmě 
možnost se k celé této věci vyjádřit. Obdržel jsem ovšem toto zamítavé sta-
novisko:
Vážený pane Hofmanne,  redakční rada nedoporučila zveřejnit Váš článek 
v prosincovém čísle Novoměstského zpravodaje z důvodu, že je příliš osobní 
a pro čtenáře nesrozumitelný. Pokud byste chtěl příspěvek otisknout, tak pro-
síme o jeho přepracování a doložení faktů.
Zajímavé je, že redakční rada nepovažuje za příliš osobní, když mě pan sta-
rosta ve zpravodaji neustále veřejně a bez důkazů osočuje. Jaká fakta bych 
měl já osobně dokládat? Vždyť ten, kdo mě lživě osočuje, je pan starosta. 
Doložit bych to mohl snad jen tím, že v době, kdy byl starostou pan Vašina, 
jsem žil trvale v Německu... Že bych sem snad dojížděl, abych mohl osobně 
nebo v nějaké skupině způsobovat panu Vašinovi problémy? 
Jestliže na veřejném zastupitelstvu něco tvrdí, a já žádám zastupitele, aby 
ho vyzvali k doložení jeho tvrzení, měli by konat. Vždyť zastupitelstvo je 
orgán s největší pravomocí ve městě. Oni jsou ti, kdo nás zastupují. Na zá-
kladě toho, že nekonají a  pouze tomu nečinně přihlíží, jsem se rozhodl 
podělit o mé osobní zkušenosti s občany, kteří o  to mají zájem. Když se 
pan starosta těšil mé přízni, bylo vše sluncem zalité, ale když jsem ho kon-
frontoval s tím, že lže, tak se mi začal mstít. Ještě více to vyvrcholilo, když 
prohrál referendum o obchvatu města. Jako člen přípravného výboru jsem 
byl jedním z těch, kteří mu vstoupili do jeho osobních zájmů. 

Miroslav Hofmann

Otevřený dopis panu starostovi Petru Hablemu

* Koupím Vaši celou sbírku (pozůs-
talost) mincí, bankovek, plakátů, po-
hlednic, knih, časopisů, obrazů, skla, 
porcelánu, hraček, vláčků, autíček, 
angličáků, hodin, hodinek, LP desek, 
CD a všeho možného, i na náhradní 
díly. TEL.: 777 579 920

* SeniorCountry z Náchoda hledá ba-
njistu. Tel. 778 149 790
* Digitalizace. Převod 8mm fi lmů, VHS 
a DV kazet, skenování negativů a diapo-
zitivů. Kvalitně. Tel. 606 629 767
* Nabízím  řešení paranormálních 
(anomálních) aktivit v  domech či by-
tech, včetně odvádění entit. Diskrétně. 
Vyhledám geopatogenní zóny, za  ces-
tovné. Tel. 774 814 111
* Vyklízení pozůstalostí, bytů, garáží, 
půd včetně odvozu odpadů. Slušné jed-
nání. Cena dohodou. Tel. 603 549 451
* Přijmeme muže, ženy i  seniory 
na  rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. Vý-
dělky 20-30 tis. Kč. Tel. 777 803 359
* Převedu záznamy z  videoka-
zet na  fl ešku nebo DVD, levně. Tel. 
777 554 484
* www.SexChat21.com - Erotický chat 
registrace je zdarma
* Hledám řidiče a údržbáře pro příleži-
tostný přivýdělek cca 1 x týdně nejlépe 
Nové Město a okolí. Tel: 733 774 788

BYTY

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

NABÍZÍME 
* dovoz a odvoz dodávkou

* půjčování vozíku 
265x150x45 cm/750 kg

* půjčování stojanu na moto.
Ceny dohodou. Náchod. 

Tel. 702 779 331
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Vítězné zakončení sezóny 
náchodských fl orbalistů
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Trenér František Rázl s úsměvem oko-
mentoval úspěch borců takto: „Po dlou-
hé pauze, kdy se nemohlo sportovat, se 
ukázalo, jak moc fl orbal všem scházel. 
Díky píli, přístupu k  tréninkům a  vy-
tvoření správné party kluci na  turna-
jích dokazovali, že možnost postoupit 
na Mistrovství České republiky a  splnit 
tak sezónní cíl tu je. Vytvářeli na  sebe 
zdravý tlak, turnaj od  turnaje se zlep-
šovali a  nakonec ovládli dlouhodobou 
soutěž. Je potřeba poděkovat všem hrá-
čům celé tréninkové skupiny za přístup, 
nasazení a  chuť, které je dovedly k  cel-
kovému vítězství v lize. Tím cesta samo-
zřejmě nekončí. Nyní se chceme ukázat 
v  konkurenci dvanácti nejlepších týmů 
a zabojovat o co nejlepší umístění.“

Umístění v  tabulce na  prvním postu 
z  32 týmů náchodským starším žákům 
zajišťuje postup na  Mistrovství České 
republiky v  této kategorii. Tento ročník 
Mistrovství České republiky mladších 
žáků pořádá Florbal Náchod na zimním 
stadionu v  Novém Městě nad Metují 
Krčíně. O nejvyšší post a putovní pohár 
Mistra republiky se utká 12 nejlepších 
týmů z celé ČR již 6. - 8. 5. 2022. Všichni 
fanoušci, přátelé, rodiče, kamarádi na-

šich borců, jste zváni na perfektní podí-
vanou s nevšedními sportovními zážitky 
s fl orbalem. Naši náchodští borci si za-
slouží velkou fanouškovskou podporu 
a jistě nás odmění krásnou hrou.

V Náchodském fl orbale nejsou starší 
žáci jediní, kteří se mohou pochlubit po-
stupem na závěrečné mistrovství. Na fi -

nálový turnaj do  Ostravy se již tento 
víkend vydají dorostenci, kteří si postup 
mezi osm nejlepších vybojovali výhrou 
v osmifi nále play-off  na hřišti Liberce.   

Přejeme náchodským fl orbalistům 
úspěch, výdrž, perfektní střely na bran-
ku a nedobytnou svatyni za zády našeho 
gólmana. 

Za celý tým Florbalu Náchod, fanouš-
ky a rodiče, Vám kluci, děkujeme za nád-
hernou sportovní atmosféru a  úžasnou 
fl orbalovou podívanou a přejeme stejně 
tak dobré výsledky do dalších let. 

Tým rodičů
                                                                                                  

V neděli 10. 4. 2022 se konal závěrečný turnaj uplynulé sezóny ligy starších žáků 
Královéhradeckého a Pardubického kraje ve Skutči. Náchodští fl orbalisté v kate-
gorii starších žáků úspěšně zakončili sezónu vítězstvím a potvrdili svoji šikovnost 
a umění hrát tento krásný sport. Takový výsledek není ale zadarmo, předchází mu 
spousta odtrénovaných hodin, mnoho píle a  trpělivosti a  hlavně soudržný tým 
perfektních kamarádů, který naslouchá výborným trenérům. 

Rubena mění po 25 letech své logo
Náchodský gumárenský podnik 

Rubena mění po  25 letech své logo 
a design. Nový vizuální styl a logo zís-
kaly nový současný 
vzhled při zachování 
maximální podoby 
s  původním logem. Autorem nové-
ho loga je uskupení agentur Kotelna 
55, kteří se specializují na marketin-
govou komunikaci. „Úkolem neby-
lo pouze vytvořit nové logo. Záměr 
byl vytvořit moderní logotyp, který 
zapadne do  ekosystému značky, tj. 
funguje napříč všemi produktovými 
řadami Rubeny, s  jasnou návazností 
na značku Rubena. Nové logo se tak 

úspěšně stalo evolucí původního lo-
gotypu.“ Uvedla vedoucí marketingu 
Petra Matoušková. V průběhu letoš-

ního roku tak dojde 
k  postupné přemě-
ně vizuálního stylu 

a  loga napříč on-line komunikací 
(web, bannery, sociální sítě) i off -line 
materiálů.    

Rubena je největší výrobce velo-
plášťů a veloduší v Evropě. Dále vyrá-
bí technickou pryž, vlnovce vzducho-
vého pružení, klínové řemeny, puky, 
těsnění, vaky a nádrže a gumárenské 
směsi. Při ročním obratu 1,5 miliardy 
korun zaměstnává tisíc pracovníků.

Hudební energie z Police nad Metují míří na Moravu

Svou dvanáctou sezonu orches-
tr zahájil splátkami pandemických 
koncertních dluhů, kdy dva roky 
na svůj hudební příděl čekalo publi-
kum v Praze a Trutnově. Jaro už ale 
PSO plánuje ve znamení nově navští-
vených adres. Historicky první za-
stávka ve  starobylé a  studentům za-
slíbené Olomouci bude ve  znamení 
pestrého repertoáru od klasiky, přes 
fi lmové melodie, až po “párty pecky” 
v podání kmenových zpěváků Honzy 
Sklenáře, Karolíny Soukupové, Ven-
duly Příhodové a Karla Teleckého. 

Podle zakladatelky orchestru Pet-
ry Soukupové nebyla volba starobylé 
Olomouce úplně náhodná: “Uvolnil 
se nám termín pro koncert a  pře-
mýšleli jsme, jestli vsadit na  jistotu 
a zahrát tam, kde už jsme byli, nebo 
zkusit něco nového, neznámou de-
stinaci. Olomouc nám padla hned 
do  oka. Moc se těšíme do  další části 
naší republiky, kde jsme ještě neměli 
šanci koncertovat. Do  hanácké met-
ropole s sebou přibalíme například fi l-
mový soundtrack ze Sherlocka Holme-
se, duetové symfonické aranžmá písně 
Creep od Radiohead, ale také rozverné 
songy jako Boum Boum Boum či Žal 

se odkládá a  mnoho dalších titulů”, 
slibuje Soukupová.     

Police Symphony Orchestra pod 
taktovkami Joela Hány a  Kryštofa 
Kosky tak přiveze z Police nad Metu-
jí svou typickou nálož energie a kdo 
u toho nechce chybět, může si zakou-
pit vstupenky na goout.cz. 

Sezóna 2022 bude nabitá, protože 
Police Symphony Orchestra zakončí 
Velkým fi nále hudební festival Sme-
tanova Litomyšl. Poté se vypraví 
na  letní pouliční buskingové turné 

po několika evropských metropolích, 
které zakončí na pražském Výstavišti 
17. července 2022 koncertem s  ar-
tisty z  Cirku La Putyka. V  polovině 
září pak orchestr nabídne už šestou 
nevšední benefi ci, tentokrát na letišti 
v  Broumově - Martínkovicích, ob-
klopen krásnou přírodou broumov-
ského výběžku. 

V  roce 2023 se na  plátnech kin 
objeví celovečerní dokument mapu-
jící život orchestru, který už třetí rok 
vzniká v koprodukci s Českou televi-
zí a za podpory Státního fondu kine-
matografi e. 

LP, foto Michal Bareš

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

OBSLUHA ČELNÍHO
NAKLADAČE, ŘIDIČ

Požadujeme:
 řidičský průkaz skupiny C, 

 případně C, E 
 strojnický průkaz výhodou 
 práce ve vícesměnném 

 provozu
 spolehlivost, fl exibilita
 nástup dle dohody 
 pravidelné pracoviště: 

 Říkov  

Nabízíme:

Bližší informace: Martin Matyáš
e-mail: matyas@agrocs.cz, tel. 604 206 811

 zázemí prosperující společnosti 
 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

Mladí hudebníci z Police Symphony Orchestra připravují svůj první kon-
cert v hanácké metropoli. V sobotu 23. dubna 2022 zahrají v sále olomoucké 
Reduty.
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