
JH MODE STYLE second hand
Nabízíme zn.:

 H&M, ESPRIT, TALLY WEIJL, TOM TAILOR, ONLY…
Dámské, pánské, dětské oblečení, boty a doplňky.

Kamenice v Náchodě pasáž Magnum
Otevírací doba po – pá 8.30 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
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září 1920, v Č. Kostelci ustavena náboženská 

obec Církve československé husitské

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

Akontace
0 Kč0 č

V aplikaci O2 Active na 3 měsíce

Detailní informace vám 
poskytneme v O2 Prodejně 
v Náchodě, Palackého 20.

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   – SLEVY AŽ 49%
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

T.G. Masaryka 133, 549 31 Hronov
Tel.: 774 701 717

e-mail: info@vsmix.cz

Od poloviny září nás najdete na nové adrese 
Parkány 466, Náchod – bývalá prodejna Dveře Janků

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

TUNING SHOW 20. 9. 2014
Camp Rozkoš – Česká Skalice

Akce se koná za každého počasí a občerstvení 
je zajištěno po celý den.

www.tuningrozkos.cz 

Divočák na střelnici i na talíři
 V sobotu 30. srpna pořádal stře-
lecký klub Robin HOOD Náchod, 
ve spolupráci s  mysliveckým sdru-
žením Rozkoš, na  střelnici ve  Vr-
chovinách soutěž ve střelbě z malo-
rážky na 50 m. Terče byly: divočák, 
tetřívek a  terčový pás pro SM/LM. 
Soutěže se zúčastnilo 27. střelců. 
První místo obsadil Škalda V., 2. 
Zákravský R. a 3. Brynych T. Když 
umlkly hlavně zbraní, promluvily 
chuťové buňky... Následovalo totiž 
opékání divočáka. Organizátoři celé 
akce děkují za  laskavou podporu 
a  hodnotné ceny těmto sponzo-
rům: Primátor Náchod a.s., Pekárny 
a cukrárny Náchod a.s. 
 (foto archiv Robin HOOD)

Po  věži zámku v  Náchodě se 
do  lešení „oblékla „ i  věž Má-
selnice zámku v Novém Městě 
nad Metují. Rekonstrukce je-
jího fasádního pláště by měla 
probíhat do října t.r.
  foto Mirek Brát 

Ve školním roce 2014/2015 
zahajujeme již popětadvacáté

JAZYKOVÉ KURZY
Němčina 1. – 4. ročník 

+ konverzační kurz

Angličtina 1. – 4. ročník 
+ konverzační kurz

Kurzovné za pololetí: 1.690,- Kč

Přihlášky: Telefonicky:  

A  -  491 423 077 nebo 603 493 780

N  -  491 420 945 nebo 603 440 969

E-mailem:

A -  jan.moucha@gatenachod.cz

N -  lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, 
BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

www.gatenachod.cz



JEDEN ZA VŠECHNY

VŠICHNI ZA JAROMĚŘ!
(ruku na to...)
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Dům v klidné části Nového Města n/M – 
Krčín, nad údolím řeky s výhledem do krajiny, 
je dvoupodlažní, 2x koupelna, 2x WC, pokoje. 
V suterénu 2 větší garáže, prádelna, kotelna, 2 
sklípky. K nemovitosti patří udržovaná zahrada, 
za domem pergola s udírnou. El.220/380V, vo-
dovod, septik, vytápění ústřední na TP.                                                                          Cena: 2 895 000,- Kč

RD, novostavba v Novém Městě n/Metují – Krčíně, zahrada, bazén, pergola ....................... 4 900 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích .................................... 699  000,- Kč
Zděné, venkovské stavení ve Velkém Dřevíči, garáž, dílna, spižírna, zahrada .......................... 399 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž, zahrada v Hronově ...................................... 1 990 000,- Kč
Rodinný dům OKAL typu v Novém Městě nad Metují, garáž, zahrada .................................. 1 790 000,- Kč

30. 9. 2014 

VZPOMÍNKA
Dne 15. září 2014 uplyne 20 smutných let, 

kdy nás navždy opustila naše drahá 
dcera a sestra, 

slečna Veronika Hájková 
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí prosím tichou vzpomínku.  
Stále vzpomínají rodiče a bratr

Zajímavou sakrální památkou v našem regionu je římskokatolický kostel v Bezdě-
kově nad Metují. Tato dominanta obce – chráněná jako kulturní památka ČR – je 
od roku 1999 hlavní částí bezděkovského obecního znaku.  Foto Mirek Brát

Nezodpovědná příprava petice může zhatit první 
referendum v Náchodě
   Až na druhý pokus se podařilo tří-
člennému přípravnému výboru pře-
dat Městskému úřadu v Náchodě pe-
tici na vypsání referenda, které se týká 
chystané výstavby obchodního centra 
na soukromých pozemcích po bývalé 
Tepně, v  takzvaném bezvadném sta-
vu. „Bezvadný stav“ je termín, který 
po  důkladné kontrole vyřkne úřad 
a znamená to, že petice splňuje všech-
ny zákonem dané náležitosti a může 
být postoupena radě a  zastupitelstvu 
města k projednání. To zjednodušeně 
řečeno znamená, že petici podepsalo 
1649 oprávněných osob, petiční archy 
jsou v  pořádku, přípravný výbor je 
taktéž tvořen  oprávněnými osobami 
a  zastupitelstvo může hlasovat o  vy-
hlášení referend.
   K prvnímu předání petice došlo pří-
pravným výborem již 11. srpna a po-
dle jejich informace obsahoval 1900 
podpisů. Kontrolou na  městském 
úřadě však byla zjištěna celá řada 
nedostatků. Správných podpisů bylo 
1442, některé petiční archy neobsa-
hovaly zákonem daný text a  dokon-
ce jeden z členů přípravného výboru 
nebyl oprávněnou osobou, jelikož 
neměl trvalé bydliště v Náchodě. Jed-
noduchým propočtem mi vychází 
více jak 30% chybovost. Co bychom 
si asi řekli o běžné fi rmě s tak vysokou 
zmetkovitostí? Petice byla tedy vráce-
na k přepracování a doplnění.  K dru-
hému předání došlo 29. srpna, bylo 
doplněno dalších 32 podpisových 
archů celkem s 268 podpisy a vymě-
něn jeden člen přípravného výboru. 5. 
září bylo městským úřadem oznáme-
no, že po opětovné důkladné kontrole 

petice již splňuje zákonem dané poža-
davky a může být projednána v samo-
správných orgánech města.
   Již od  samého počátku spojili čle-
nové přípravného výboru zastupitel 
Michal Kudrnáč a  bývalý zastupitel 
Jan Ježek (dobrovolně se vzdal man-
dátu červnu letošního roku), oba 
na  kandidátce strany Zelených, ter-
mín konání referenda s  termínem 
komunálních voleb 10. a  11. října. 
Tento termín je alfou omegou jejich 
snažení. Od  25. srpna, aniž by ješ-
tě bylo známo, zda je či není petice 
v pořádku, jsou jednotliví zastupitelé 
přesvědčováni o svolání mimořádné-
ho zastupitelstva.  „Problém je pouze 
s termínem, a právě k němu směřuje 
žádost o  mimořádné jednání zastu-
pitelstva. Referendum se totiž, splní-
me-li zákonné povinnosti, uskutečnit 
musí, pokud se však nestihne součas-
ně s komunálními volbami, bude zá-
sadně ohrožena jeho závaznost, neboť 
pravděpodobně nepřijde dostatečný 
počet voličů (minimálně 35%). Bude 
se tak jednat mimo jiné i o zbytečně 
vynaložené veřejné prostředky,“ uvá-
dí ve  své žádosti Michal Kudrnáč. 
Většina zastupitelů však na žádost re-
agovala zamítavě a o referendu se tak 
bude hlasovat na řádném jednání za-
stupitelstva 22. září. Jsem přesvědčen, 
že na tomto jednání bude konání re-
ferenda bez problému odsouhlaseno.
    Zásadní otázka však zůstává ne-
zodpovězena. Budeme mít v referen-
du o  čem hlasovat? Přípravný výbor 
v petici uvedl dvě otázky. V té první 
by město mělo od  majitelů koupit 
pozemky areálu bývalé Tepny. O tom 

bude jednat zastupitelstvo již 22. září 
a je také potřeba si říci, že k tomu jsou 
potřeba vždy dva. Ten, kdo chce kou-
pit ale také ten, kdo prodat. A  tady 
majitelé stále tvrdí, že celý areál ne-
prodají, maximálně jeho menší část. 
A to se vůbec nebavíme o ceně, kte-
rá by dosáhla desítek milionů korun 
a  výrazně zadlužila město. Druhá 
otázka se týká dodržování územního 
plánu a  podle stanoviska městského 
úřadu podpořeného i Krajským úřa-
dem v  Hradci Králové nelze o  této 
otázce konat referendum, neboť právě 
probíhá územní řízení. Jedná se tak ze 
strany přípravného výboru o  fatální 
selhání při formulaci otázek pro refe-
rendum nebo jenom o zajímavé téma 
pro předvolební kampaň? Obávám se, 
že nakonec dojde na Kudrnáčova slo-
va o zbytečně vynaložených veřejných 
prostředcích a  nám Náchoďákům 
hořké zklamání z historicky prvního 
náchodského referenda.

Mgr. Karel Petránek, 
člen rady města

Nábor mladých baskeťáků
TJ SPŠS Náchod 

pořádá nábor mladých 
sportovců dívek a chlapců 
z 1. až 5. tříd na basketball

Kdy?  
Pondělí od 16.00 do18.00 hodin

Kde? SPŠ stavební, 
Pražská 931, Náchod.
Více informací podá 

Pavel Prouza 608 667 732

Poděkování
 Rád bych poděkoval panu 

primáři chirurgického oddělení 
náchodské nemocnice MUDr. Ja-

roslavu Vokůrkovi za 
výbornou péči o mého 

tatínka pana Pavla 
Prokopa v době jeho 

hospitalizace a operace. 
Poděkování patří celému 

týmu chirurgického 
oddělení, pánům doktorům 

i sestřičkám. Děkuji.
 Pavel Prokop

primáři ch
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r
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Tour Bohemia v Náchodě
 V  sobotu 13. září se Náchod sta-
ne centrem silniční cyklistiky, kdy se 
v  jeho blízkosti odehraje závod světo-
vého poháru Mezinárodní cyklistické 
unie UCI s názvem Tour Bohemia. Tato 
akce odstartuje z  Masarykova náměstí 
ve 13:00, ale už od ranních hodin bude 
možné sledovat přípravu týmů na tento 
závod. Poměrně náročný okruh dlouhý 
21 km absolvují závodníci celkem 8x. 
Dohromady  tedy urazí 168 km. Nejlep-
ší český profesionální tým doplní další 
týmy ze zahraničí.
 Díky tomu, že je tento závod pro 
mnohé přípravou na  blížící se Mist-
rovství světa ve  španělské Ponferradě, 
lze očekávat na startu opravdu slušnou 
konkurenci. 

Blahopřání
Dne 11. 9. 2014 oslavil 

životní jubileum 70. roků 

pan Miloš Zlámal 
z Náchoda, 
řidič autobusu.

Hodně zdraví, 
štěstí a pohody 
přejí kamarádi 
řidiči

 Chceme se zaměřit na  řešení dostatečné kapacity mateřských ško-
lek v návaznosti na silné populační ročníky, které nastupují do školských  
a předškolských zařízení. Budeme podporovat turistický ruch a zlepšovat 
infrastrukturu ve  městě s  cílem udělat maximum pro přilákání dalších 
domácích i zahraničních návštěvníků. Trvalou součástí našeho volebního 
programu je podpora opatření na zlepšení čistoty města a údržby veřejné 
zeleně. V otázce fi nancování zásadních investic v katastru města chceme 
cíleně využívat všech externích fi nančních zdrojů včetně programů Evrop-
ské unie. Zásadní pro Jaroměř je i řešení dopravních problémů a narůstající 
tranzitní dopravy. Samospráva musí z našeho pohledu využívat všechny ná-
stroje k podpoře důležitých liniových dopravních staveb, které by zmírnily 
zátěž, kterou pro naše město představuje tranzitní silniční doprava.   
 (na snímku zleva)

Ing. Vladimír Fibiger, Mgr.Bc.Silvie Králová, Jiří Šupík, Rudolf Polák. 
Kandidátka ČSSD pro volby do Městského zastupitelstva v Jaroměři
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Lékařské centrum proteinove diety
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Jan Birke – podpořte ve volbách tým, kterému věřím
 Když jsem si v  nedávné době 
rekapituloval  uplynulé čtyři roky 
ve  funkci starosty, zjistil jsem, že 
většinu naplánovaných věcí se nám 
podařilo splnit.. Neberte to prosím 
jako snahu o nějaké veřejné poplácá-
vání se „sama sebe po zádech“. Jsem 
v politice pragmatik a vím, že ve sfé-
ře služby občanům a zlepšování cho-
du města nemáte  nikdy splněno. Je 
to dlouhý řetěz na sebe navazujících 
úkonů, rozhodnutí, představ, které 
teprve usilovnou prací proměníte 
v realitu. Přesto jsme rád, že se nám 
podařilo v  Náchodě řadu dobrých 
věcí prosadit. Výčet záměrně ne-
předkládám, protože věřím, že lidé 
si udělají vlastní obraz o proměnách 
jejich okolí. Jaký byl Náchod před 

čtyřmi lety a  jaký je nyní. A  jaký 
Náchod bude? Jen takový, jaký si 
jej uděláme. A  moje plány?  Mys-
lím, že je vhodné, abychom se začali 
systematicky zaobírat hledáním ve-
řejného prostoru, který by umožnil 
pod širým nebem pořádání pest-
rého spektra kulturních akcí typu 
koncertů apod. V  minulém období 
jsme tyto akce logicky směřovali ze-
jména do samého srdce Náchoda – 
na Masarykovo náměstí. Ne vždy je 
však toto místo ideální pro hudební 
produkce. Problémy s  parkováním 
a  dopravou v  centru města, hlasitá 
hudba do pozdních nočních hodin... 
Tato negativa mě motivují k hledání 
i jiné  lokality, která by se v budouc-
nu mohla stát vhodnou alternativou 

ke středu města. V rámci tohoto hle-
dání bude vhodné otevřít například 
i  diskuzi, zda nevrátit jeho bývalou 
kulturně–společenskou funkci amfi -
teátru na náchodském zámku. Ale to 
je pouze jeden z úkolů, který Náchod 
čeká v příštích letech. Dalším zásad-
ním projektem bude i celková revi-
talizace zámeckého kopce či hledání 
dalších dílčích řešení, která by ule-
vila náchodské dopravě. Potenciál 
rozvoje volnočasové infrastruktury 
vidím i v lokalitě břehů řeky Metuje 
(u  zimního stadionu a  plaveckého 
bazénu). Tato místa zůstávala po-
někud stranou naší pozornosti  a je 
nutné se jim v budoucnu systémově 
věnovat.

Jan Birke – starosta Náchoda

Kandidátku České strany sociálně demokratické do komunálních voleb v Náchodě tvoří členové ČSSD i kandidáti bez 
politické příslušnosti. V první desítce kandidátů najdete (zleva) Pavla Sokoláře, Bc.Tomáše Magnuska, Marka Dvorské-
ho, MUDr. Ladislava Tichého, Jana Birke, Bc. Michala Bráta, Mgr. Denisu Pokornou, Ing. Jana Čtvrtečku a Mirka Bráta.

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec: Náchod                                                                          
Okres Náchod
Velice pěkný, velký 
byt 3+kk v cihlovém 
domě o vým. 85 m2 
v I.NP. Byt.jednotka 
je po úpravách, řešena 
volnou dispozicí – 
chodba s vest.skříní, 

hala, knihovna, velký pokoj, velká kuchyň s linkou, ložnice, 
prostorná koupelna a WC. K bytu náleží větší sklep. Sítě za-
vedeny, ÚT  dálkové, v domě zaveden plyn. Byt je část. vy-
bavený. Příjemné bydlení v atraktivní lokalitě, ihned volný.
Zn.: 13B254 Cena: 910.000,-Kč

POZOR !!  Zbavíme Vás starostí s prodejem nemovitostí RD, bytů chat i chalup. RK REKA vyřeší Vaše problémy za výjimečných podmínek. PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT I  VY!
Volejte na č.t. 491/428765, 602/185 901, 774/ 202921 nebo mail: reka.na@seznam.cz, www.reka-na.com

Obec:  Rokytník 
- Stárkov.                                                                    
Okres: Náchod
Prodej pozemků 
o celk. výměře 
29.113 m2 v krás-
né, klidné lokalitě 
na polosamotě 
s navazujícím  lesem 
o výměře 21 022 m2. 

Pozemky jsou mírně svažité, vhodné k hospodaření /
pastviny, seno apod./. Součástí ceny je hrubá stavba 
dvoupodlažního RD – nutno dokončit. Příjezd po vlastní 
komunikaci. Atraktivní lokalita pro milovníky přírody. 

Zn.: 13Z257  Cena:  Info v RK REKA

Obec:  Olešnice 
u Č.Kostelce                                                                               
Okres: Náchod
Starší RD s garáží 
a opl. zahradou 
o celk. vým. 784 m2, 
situovaný u místní ko-
munikace.  V přízemí 

je veranda, chodba, místnost s krbem, prostor pro 
koupelnu a  sklípek. V patře jsou 2 místnosti, WC 
a sprch.kout a vstup na zahradu. V podkroví je 1 
místnost a půda. Sítě  veř., ÚT elektro. a krb. Na dům 
navazuje garáž. Nutné opravy a investice.
Zn.: 13D278    CENA:  775.000,-Kč

Obec:  Náchod Plhov                                                                 
Okres: Náchod
Pronájem Asijské res-
taurace / v provozu/ 
na atraktivním místě 
s parkováním. V res-
tauraci je 40 míst, 
bar, výtah do zařízené 
kuchyně dle norem 
a soc. záz. pro hosty 

a personál. Sítě veř.,  ÚT dálkové. Vše ve výborném 
stavu. V ceně nájmu je možné ubytování v 1+kk se soc.
záz.. Dále je možnost v rámci nájmu veškeré vybavení 
za odstupné cca 100.000,-Kč. Uvedený nájem je bez 
služeb. Kauce 15.000,-Kč. Volné dohodou.
Zn.: 14P298  Cena: 15.000,-Kč/měs.

Obec:   Radeč Úpice                                                                                     
Okres: Trutnov
Samostatně stojící 
dům s bývalými 
chlévy, kolnou 
a stodolou a s poz. 
o celk. výměře 6 251 
m2. V domě jsou 2 
místnosti, chodba, 
sklep, dílna, navazu-

jící chlévy a prostorná půda. Voda veř., odpady žumpa,  
el. 220V, topení lokální. U domu je kolna a samost.stojící 
stodola. Krásná lokalita – polosamota, vhodné k chovu 
koní a hospodaření. Nutná údržba a opravy. Přístup 
do kopce po nezpevněné komunikaci.
Zn.: 13D226  CENA:  575.000,-Kč

Obec: Náchod 
Běloves.                                                             
Okres:  Náchod
Pronájem většího 
2 podlaž. objektu 
s dobrým příjezdem 
a možností parko-
vání. Dispozice: 
chodba, kanceláře, 

kuchyňka, WC a sklad. V patře kanceláře a půdní 
prostor. V suterénu 3 sklípky. Topení ÚT – pevná, 
el.230/400V, voda a kanal. veř. Možnost úpravy budovy 
dle požadavků. Vhodné k všestran. Využití. Dobrý stav, 
ihned volné !!
Zn.: 14P304  CENA: 30.000.-Kč/měs.

Obec:  Meziměstí 
u Broumova                                                                      
Okres: Náchod
Zajímavý byt 1+3 
v os.vl. o vým. 84 
m2 ve 2. poschodí 
cihlového domu. 
K bytu náleží 1 obyt.
místnost a úložný, 

půdní prostor v podkroví, 2 sklepy a dřevěná garáž 
u domu. Byt vyžaduje opravy. Dispozice – chodba, koupel-
na s WC, kuchyň a 3 pokoje. Sítě veř., topení el. přímotopy, 
možnost lokálně. Pěkná lokalita, klidné bydlení.

Zn.: 14B296 Cena:  415,-Kč

Obec: Velké Poříčí                                                                                  
Okres: Náchod
Rovinatý, oplocený, 
stavební pozemek 
o výměře 1 914 m2 
v atraktivní lokalitě 
s dobrým příjezdem. 
Pozemek se nachází 
v zastavěné části obce 

s dobrou občanskou vybaveností. Elektrika na hranici 
pozemku, voda z veř. řádu přímo na poz. Na pozemek 
navazují parcely o celk. výměře 897 m2 za 20,-Kč/m2. 
Ideální ke stavbě RD.
Zn.: 13Z237  Cena: 330,-Kč/m2

Obec: Babí 
u Náchoda                                                                 
Okres: Náchod

Rovinatý, stavební 
pozemek o celkové 
výměře 984 m2 s do-
brým příjezdem. 
Na hranici pozemku 
elektřina, plyn, 

veřejná síť vodovodní a kanalizace. Ideální lokalita 
k výstavbě rodinného domu.

Zn.: 13Z256  Cena: 515.000,-Kč

Obec: Kramolna                                                                             
Okres: Náchod
Prodej zděné, pod-
sklep.chaty a rovina-
té, opl. zahrady o celk.
vým. 520 m2 v krásné, 
přírodní lokalitě u le-
sa. Na pozemku je 
velký skleník. V chatě 

je veranda, pokoj, WC, v podkroví ložnice a balkon. 
V přízemí započata přístavba kuchyně. Voda veř. na poz., 
2 komor.septik, 230/400V, topení lokální na pevná paliva. 
Vhodné k rekreaci, zahradničení apod.

Zn.: 13H216  Cena: 339.000,-Kč  

Obec:  Červený 
Kostelec Horní                                                               
Okres: Náchod
RD – bývalé zem. 
stavení v klidné, slun-
né lokal. s poz. 2 173 
m2. V domě je velká 
chodba, 2 místnosti, 
kamen. sklep, dílna 

a bývalé chlévy. Půda k vestavbě, dobrá střecha. Voda 
z veř.řádu ve sklepě, el. 230/400V, topení lokál. /kachl. 
kamna/, trativod. Stav.tech. stav dobrý. Na poz. zděná 
stodola.. Možno dokoupit navazující stav.poz. 1 304 m2 
za 490,-Kč/m2. Po úpravách velice příjemné bydlení.
Zn.: 10D521 Cena: 685.000,-Kč

Obec:  Zbečník 
u Hronova                                                                                 
Okres: Náchod
Oplocený komplex 
2 objektů o výměře 
789 m2 na sebe nava-
zujících /průchozích/ 
v okrajové části obce 
s příjezdem i pro ka-

miony. Haly jsou z dvojitého hlin.plechu s minerální 
izolací. Zavedena voda z veř.řádu, odpady do jímky, el. 
2x přívod /Al + Cu/ , topení plyn.kotel a plyn. fukary. 
V objektu 2 kanceláře, šatna s soc. zázemím a sprchami. 
Panelová, manipulační plocha- pozemek 3 800 m2. Vše 
ve výborném stavu, po revizích. IHNED   VOLNÉ !!.
Zn.: 13P196                     Cena: Info v RK REKA

Obec: Police 
nad Metují                                                                                  
Okres : Náchod
Starší, řadový RD 
s malou zahrádkou 
o celk. vým. 226 m2. 
V domě je chodba, 
kuchyň a 3 pokoje, 
koupelna s WC, 

dřevník a půda k vestavbě. Voda veř., odpady žumpa- 
trativod, 230/400V – noční proud, topení ÚT plyn + kotel 
na pevná paliva. Nutné opravy a investice.  Příjemná loka-
lita, občanská vybavenost v dosahu.
Zn.: 13D268           Cena:  375.000,-Kč

Obec: Všeliby                                                                         
Okres:  Náchod
Větší, druž.byt 1+3 
o celk.pl. 88 m2 v 1.
NP cihlového domu 
se zahrádkou, situo-
vaného v okrajové, 
příjemné části obce. 
Sítě veř., 230/400V, 
ÚT na pevná pa-
liva /kotelna v domě/. 

K bytu náleží komora na chodbě a sklep. Budova 
je ve výborném stavu. Byt je standardní, bez úprav. 
Nutno vidět – krásné místo. Zajímavá cena – výhodná 
investice !!
Zn.: 13B225    Cena: 495.000,-Kč

Obec: Vysokov                                                                                        
Okres: Náchod

Stavební, rovinatý 
pozemek o celkové 
výměře 2 286 m2 

v okrajové lokalitě 
obce, s dobrým 
příjezdem. Plyn, voda 
z veř. řádu a elektrika 
cca 70 m. Vhodné 

k rekreaci i k výstavbě rodinného domu. Příjemná cena.

Zn.: 12Z176                               Cena: 310,-Kč/m2

Obec: Vestec 
u Č.Skalice                                                           
Okres: Náchod
Udržovaný dům- cha-
lupa s garáži, dílnou 
a poz. o celk vým. 
511m2 v centru obce. 
Na poz.  2 skleníky, 
králíkárna a altánek. 
V přízemí: kuchyň 

s kuch. linkou, pokoj s krbem, koupelna, WC, spíž, 
kotelna. V patře 2 ložnice a půda k vestavbě. Voda veř., 
ÚT tuhá paliva, 3komor septik. Atraktivní lokalita - 3km 
Ratibořice, 5km Rozkoš,  příjemné  bydlení.  Ihned 
volné!!!
Zn.: 14D306 Cena: 1.085.000,-Kč

Obec: Otovice 
u Broumova                                                                                
Okres: Náchod
Starší, větší RD 
v Otovicích u Brou-
mova s poz. o celk. 
vým. 2.231 m2 
s dřevěnou kolnou. 
Dispozice 1NP: chod-
ba, kuchyň s kuch. 

linkou, pokoj, ložnice, koupelna s WC, uhelna, sklad. 
a sklípek. V 2NP: dva pokoje a  tech. místnost. Topení el. 
přímotopy + lokální, voda z veř. řadu, septik, 230/400V, 
studna. Krásná přírodní lokalita, za super cenu!! 
Zn.: 14D301   Cena: 575.000,-Kč

Obec: Rokytník                                                                             
Okres: Náchod
Pěkná, zdravá chalupa 
část. roubená s poz. 
o cel. vým. 1 390 m2, 
s patrovým seníkem 
– garáž. V domě je 
chodba, 2 místnosti, 
koupena a WC. 
V patře 1 místnost 

a půda. Voda z veř. řádu + studna, septik – trativod, 
el.230/400V, topení lokální. Stavebně tech.stav je dobrý 
/ novější přístavba, střecha apod./. Vhodné k chalupaření 
i k bydlení.

Zn.: 14D302      Cena:  1 110.000,- Kč

Obec: Světlá 
u Hořiček                                                                        
Okres: Náchod
Dva RD v okraj. části 
obce po celk. rekonstr., 
část. podsklepen, disp. 
řešeno do uzavřeného, 
kamenného dvora, 

velká pergola a krytý bazén. První dům -  volná dispozice, 2x 
koupelna a WC, sklep a velká stodola. Druhý dům - 3 pokoje 
s vl.soc.záz., kuchyň, 2 tech. místnosti, garáž. Sítě veř., 2 
studny, ÚT plyn + krb, vl. ČOV. V ceně poz. o celk.vým. 
11 312 m2 /k zastavění/. Vhodné k bydlení i k podnikání. 
Pěkná příroda – skvělá investice !!!
Zn.: 14D289  Cena: 3.755.000,-Kč

Obec: Bezděkov 
nad Metují                                         
Okres: Náchod
Větší, podsklepený, 
RD s dobrým 
příjezdem a pozem-
kem o celk vým.747 
m2. V Přízemí je vs-
tupní veranda, chodba, 

WC, 3 místnosti, koupelna a spíž. V patře 2 pokoje, půdní 
šatna, půda a terasa. Na dům navazuje starší přístavba – 1 
místnost, kuch. kout a koupelna s WC. Na poz. garáž 
s kolna. Potřeba drobných oprav. 

Zn.: 14D286      Cena: 1.155.000,-Kč



* Pronájem prostor býv. čajovny v  Ná-
chodě na Kamenici. Tel: 732 410 014

* Prodám atraktivní podzimní/zimní 
plášť - originál, šitý na modní přehlídku.
Universální velikost. Nutno vidět. Tel.: 
606 452 440

* Prodám dřevěné kvalitní brikety. 
Mob. 774 308 086

* Prodám suché truhlářské fošny 
+ prkna, smrk, borovice, buk. Mob.
774 308 086
* Prodám plemenného berana plemeno 
BIŠON 2 500,- Kč, skopové maso 55,- Kč/
kg. Tel.: 773 914 858 volat po 20. hodině
* Prodám thuje SMARAGD ve  3 lit. 
květináčích, v. 65 cm, kus 60,-Kč. Jaro-
měř, dovoz dohodou. Tel.: 604 452 789
* Prodám brusku na  lyže Zlín sport 
včetně voskovačky a  pracovního pultu. 
Ideální pro půjčovnu. Tel. 702  590  309 
* Prodám plastový sloupek pro 1 tří-
fázový elektroměr typ ER112 ESTA, 
dovoz možný, cena dohodou. Tel.: 
607 802 501
* Prodám obdélníkové designové umý-
vátko se závěsnou skříňkou, rozměr šíř-
ka 60 cm, hloubka 35 cm, výška (se skříň-
kou) 55 cm. Vhodné do menší koupelny 
nebo WC. Barva bílá. Namontované, vy-
zkoušené a  sundané - nevhodná koupě. 
Sleva 50%. Tel. 603 440 969
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám trojkombinaci kočárku CAM 
DINAMICO r. 2012, limitovaná edice 
s  kamínky, top stav, ježděný 7 měsíců, 
cena 9 tis. Kč. Tel.: 777 763 879 NUTNO 
VIDĚT!!!
* Pšenici - 400,- Kč /q, ječmen tricitále 
400,-Kč/q, oves - 400,-Kč/q našrotovat 
+ 50 Kč, pytle výměnou nebo 20 Kč. Ko-
courek, Slavětín. Tel.: 732 381 524, email: 
vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám měkké i tvrdé dříví v metrech 
i řezané. Tel.: 777 690 390
* Prodám různé stavební vybavení - 
míchačka, paletový vozík, HAKI lešení, 
el.rozvaděč a jiné. TEL.: 777 232 122
* Prodám moderní pianino - hnědé bar-
vy, event. odvezu - naladím. LEVNĚ. Tel. 
775 328 366

* Vykupuji větve stříbrného smrku. Tel.: 
776 146 173
* Koupím staré fotoaparáty, objekti-
vy, náramkové hodinky PRIM, hračky 
a  jakékoli předměty z  2. světové války. 
Platba v  hotovosti, slušné jednání. Tel.:
777 559 451
* Koupím staré pohledy, jakékoli plakáty 
i z období social., různé reklamy papírové 
i plechové a další. Tel.: 603 549 451
* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník 
a  bovden od  výrobců zn.ITES, KDN, 
IGRA, IGLA, OMNIA a  SMĚR a  jiné 
TEL.:724 020 858
* Koupím hodiny a hodinky i zn. PRIM. 
Tel.: 724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice 
a  poštovní známky, Čína, Českoslo-
vensko a  jiné. Dále staré obálky, dopisy 
a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýn-
ky, (vybavení staré domácnosti). Tel. 
722 907 510
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím 
za  vaše staré, nepotřebné i  poškozené 
věci. Hračky zn. ITES, KDN aj., vláčky 
HO, MARKLIN, MERKUR aj., různé 
plastové hračky, hodiny, hodinky, fotoa-
paráty, rádia, voj. věci, pivní lahve, obra-
zy, sklo, porcelán, automoto díly, atd. Tel. 
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUN-
ŤA, Automoto aj. staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, pohledy, 
tiskoviny, známky, bankovky, mince, LP 
desky atd. Tel. 777 579 920
* Jako fanda značky ČZ koupím pří-
padně ocením motocykly ČZ, i vraky či 
přestavby, soutěžní stroje, jakékoliv díly, 
dobové dokumenty, rekl amní předmě-
ty, fotky - prostě vše týkající se ČZ. Tel. 
606 515 966
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* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životního 
partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.:736 768 114

* Svobodný 33/176/84 sportovní po-
stavy hledá svobodnou,pohlednou, 
milou, sympatickou ženu - dívku mezi 
25 - 35 lety na  vážné seznámení. Ná-
chod a  blízké okolí. SMS, MMS - tel. 
725 769 792

* Dlouhodobě pronajmu garsonku 
v klidné části Nového Města N/M. Dům 
je zateplen, zaveden internet, plastová 
okna, výtah. Nájemné 3 600,- + energie. 
Kauce 15 000,- Kč Tel. 608 323 373

* Pronajmu zrekonstr. byt 3+1 
(105 m2) v centru Náchoda. Nájem-
né 6 tis. Kč + služby + kauce. Tel.: 
602 462 397

* Nabízíme k prodeji družst. byty v N. 
Městě n/Metují - Malecí a to 1+1 s pův. 
jádrem - 479.000,- Kč a dva krásné byty 
v  klidné části, po  kompl. rekonstrukci 
(zděná jádra) - 1+1 679.000,-Kč a  2+1 
990.000,-Kč, tel. 602 204 002
* Prodám byt 1+1, 43 m2 OV, v Nácho-
dě Starém Městě. Přízemí, plastová ok-
na,společná zahrada. Volejte mezi 10-20 
hod. tel: 604 381 307 Cena: 650 000,- Kč
* Pronajmu dlouh. nově zrek. nadst. 
mezonet. byt 4+1, 103 m2 - 2x koupelna 
a WC + sklep, balkon v NA na Šafránici. 
Náj. 7.000,- Kč+ zálohy 2.500,- Kč + el.+ 
kauce, tel. 608 903 050
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+kk 
v  cihlovém domě v  centru Náchoda. 
Nová kuchyňská linka, nové plovoucí 
podlahy, nová koupelna. Volný ihned. 
Nájem 5500 + 1500 služby, kauce 10.000,- 
Tel.602 247 247

* Nabízím pronájem bytu 1+kk 
na  Malecí v  Novém Městě nad 
Metují od  01.10.2014. Byt je vy-
bavený, internet v  ceně. Levně. 
Kauce 6000,- Kč. Vážní zájemci vo-
lejte- 603 530 720.

* Pronajmu zrekonstruovanou pod-
krovní garzonku v  cihlovém domě 
v  centru Náchoda. Nová kuchyňská 
linka, nové plovoucí podlahy, nová kou-
pelna. Volný ihned. Ideál pro jednoho 
nájemníka. Nájem 2900 + 1700 služby 
komplet, kauce 10.000,- Tel. 602 247 247
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 s bal-
konem v Náchodě u nem. Volný ihned. 
TEL.: 732 167 291
* PRONAJMU BYT 2+KK V HRONO-
VĚ. Byt je 2 roky po  rekonstrukci cena 
3.900 Kč. Kauce nutná. Tel. 602 133 173
* Prodám nedaleko centra Náchoda 
dva byty o vntřní dispozici 2+1 a 3+1. 
Byty se nacházejí v 1. a 2.NP a jsou vhod-
né ihned k nastěhování. Cena k jednání. 
Prodej jednotlivě. Tel. 608 245 634
* Dlouhodobě pronajmu pěkný slunný 
byt 3+1 s balkonem v Náchodě na Bran-
ce. Nová plovoucí podlaha, plastová 
okna atd. Volný od  1. 10. Kauce nutná. 
TEL.:732 167 291
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metují. 
Tel. 777 602 884. Cena: 1 850 000,- Kč
* Prodám DB 3+1 v Náchodě v ulici Rů-
žová po celkové rekonstrukci, dům za-
teplený, plastová okna. Tel. 777  602  884 
RK nevolat. Cena: 779 000,- Kč
* Pronajmu pěkný byt 3+1 v  cent-
ru Náchoda. Cena 9500,- Kč měsíčně 
včetně služeb. Kauce 12 000,- Kč. Tel. 
604 969 746.
* Prodám DB - možnost převodu 
do OV 1+1, výměra 37 m2 v Náchodě Bě-
lovsi, po rekonstrukci kuchyň, koupelna 
a  WC, nový kotel. Velká prosklená lod-
žie. Tel. 774 311 404, RK nevolat. Cena: 
590 000,- Kč
* Pronajmu prostorný, světlý byt o dis-
pozici 3+1 (102 m2) umístěný ve  3.NP 
zděného cihlového domu, v centru obce 
naproti gymnáziu v  Náchodě. Kauce 
podmínkou. Tel. 777 602 884, RK nevolat
Cena: 5 500,- Kč/měs.+služby

* Prodám DB 2+1, výměra 47 m2 v Ná-
chodě na  Plhově, plastová okna, opra-
vený výtah. Tel. 777 602 884, RK nevolat 
Cena: 630 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v centru Nácho-
da u  polikliniky, plastová okna, dům 
zateplený. Tel. 777 602 884, RK nevolat. 
Cena: 930 000,- Kč
* Pronajmu prostorný, světlý byt 
o  dispozici 3+1 (92 m2) umístěný ve  2.
NP zděného cihlového domu Církve 
československé husitské, v  centru obce 
v  Náchodě. Kauce podmínkou. Tel. 
777  602  884, RK nevolat. Cena: 5  400,- 
Kč/měs.+služby
* Pronajmu byt 1+1 po  rekonstruk-
ci v  Č.Skalici Na  Kamenci, nájem 3 
800,-Kč + energie, kauce dohodou. Tel.: 
777 222 808
* Prodám pěkný DB 1+1, 46 m2, Náchod 
- Plhov. Byt je po  celkové rekonstrukci, 
zděné jádro, oddělené WC, vestavěná ku-
chyň se spotřebiči, obývací plocha a od-
dělená spací část s věstavěnými skříněmi 
a zatahovacími zrcadly. Více info na  tel. 
737 773 183. Cena dohodou.
* Prodám byt 1+1 v  OV 6.NP Náchod 
Plhov s  umakart. jádrem. Levné pěkné 
bydlení. Cenu nabídněte. POUZE SMS 
606 085 590
* Pronajmu částečně zařízenou garson-
ku 1. kat. v  Náchodě, Komenského ul. 
nájem 3 000,-Kč /měsíčně + inkaso,vrat-
ná záloha 10  000,-Kč, volná ihned, RK 
nevolat! tel. 723 461 286
* Pronajmu dlouhodobě družstevní byt 
ve  Velkém Poříčí Na  Škvárovně 522  4.
NP. Celková obytná plocha je 62m2 s bal-
kónem. Volný od 1. 10. 2014. Nájem činí 
7 600 Kč včetně všech poplatků (voda, 
elektřina, internet a  topení).V blízkosti 
je škola a školka.Vratná kauce 15 000 Kč. 
Kontakt na čísle 724 906 943.
* Pronajmeme garzonku ve  3. pat-
ře byt. domu v  centru Nového Města 
n.Met. Nájemné 3.000 Kč + inkaso. Tel. 
776 224 358 - volat v pracovních dnech 
8-16:30 hod.
* Pronajmu slunný byt 3+kk v  cihlo-
vém domě v Hronově, 200m od náměstí. 
Nájemné 3.900,-Kč + zálohy 300,- Kč/
os/měs (voda + el. spol. prostor). Info: 
777 302 483; 777 606 464
* Prodám nebo pronajmu nově zre-
konstruovanou garzonku včetně nové 
kuchyně se spotřebiči v  Náchodě ulice 
Pražská (u  polikliniky). Cena dohodou. 
RK nevolat! Tel. 774 224 446
* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. 
Tel. 608 11 00 41
* Pronajmu pěkný byt 1+1 41 m2 3.NP 
v Náchodě u nemocnice, po celkové re-
konstrukci, zděné jádro, rohová vana, 
nová kuch.linka, bezpeč.dveře, odděle-
né spaní. Dům komplet. zateplen, plast.
okna, JZ orientace. Vratná kauce 10 tis. 
Kč. Tel.: 721 435 426
* Prodám zděný družstevní byt 3+1 
s  balkonem ve  Velké Jesenici, byt je 
po kompletní rekonstrukci v bezvadném 
stavu, nová koupelna, WC, nová kuch. 
linka s  vestavěnými spotřebiči, plast. 
okna, 2 sklepní místnosti, možnost na-
stěhování IHNED. Možnost využití při-
lehlého pozemku jako zahrádky. V obci 
je kompletní občanská vybavenost, 
dostupné spojení BUS. Cena k  jednání 
990.000 Kč. Tel. 723 324 031
* Prodám družstevní byt 3+1 v Nácho-
dě, sídliště u  nemocnice, Růžová ul., 6 
p., slunný, s  krásným výhledem, nad-
standardně vybavený, zařízený. Odkup 
do OV 3/2015 možný. Cena 1.150.000 Kč. 
Tel. 608 110 071
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 v Hro-
nově.Tel.736 537 033
* Prodám byt v  soukr. vlastnictví 3+1 
v  Zelené ulici sídliště SUN v  Náchodě. 
Volný ihned. RK nevolat. Kč 770 tis. Tel. 
606 633 655
* Pronajmu garsonku v  Hronově. Tel.: 
608 667 730
* Pronajmu byt 2+kk, 50 m2 -Plhov-
ská 695, Náchod. Po  kompletní rekon-
strukci, nízké provozní náklady. Tel.: 
777 606 801
* Prodám byt 1+1 v  OV v  Hronově 
s  balkonem, komorou a  sklepem, cca 
50 m2. Výtah + parkování. Výborný stav. 
Cena 599 tis. Kč. TEL.: 608 667 731

* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově cca 50 
m2 s balkonem, výtah + parkování. Ná-
jem 6 000,-Kč + elektřina + 15 tis. kauce. 
TEL.: 608 66 77 31
* Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě nad 
Metují - Krčíně. tel. 737 216 900
* Pronajmu slunný byt 3+1 s balkónem 
v Náchodě poblíž centra. Byt je po cel-
kové rekonstrukci, nová koupelna s  ro-
hovou vanou. Vybavený je kuchyňskou 
linkou s vestavěným varným setem. Ná-
jemné 5000,- Kč. Kauce 15000,- Kč. Tel. 
725 557 030 nebo 602 790 044
* Prodáme družstevní byt po  celkové 
rekonstrukci 1+1, 31,88 m2, v Jaroměři, 
J. Šímy 778, 8. poschodí. Cena Kč 550 ti-
síc. Info 733 131 189.
* Prodám družstevní byt 3+1 v  No-
vém Městě nad Metují - Krčíně. tel. 
737 216 900
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v  okrese Náchod výhradně ve  správě 
SBD Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu 
a jeho vybavení, adresu a podlaží. Platba 
v hotovosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

* Rodinný dům 6+1 v  Novém Městě 
nad Metují v Krčíně, cena 2, 200tis., tel.: 
608 883 012
* Sháním na Náchodsku RD nebo cha-
lupu menší opravy nevadí. Cena do  1,5 
mil. Kč. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu garáž v  Polici nad Metují. 
Info na tel. 603 441 264

* Prodám zahradu na  Kašparáku 
359 m2 (voda a  el.). Cena 180  000 Kč. 
Kontakt: 608 881 004.
* Prodám garáž v  Hronově - Bosna. 
TEL.: 605 439 402
* Prodám nebo pronajmu kiosek 
na  Rozkoši (areál kempu na  přehradě). 
Cena dohodou. Tel. 728 137 463
* Prodám řadovou garáž v  NA  na 
Brance. TEL.: 736 400 558 po 20.hodině
* Prodám stavební parcelu ve  Velkém 
Dřevíči o výměře 1000 m2, všechny sítě 
na  hranici pozemku. Cena 300 Kč/m2 - 
dohoda možná. Tel. 603 521 312
* Prodám pozemek pro výstavbu RD 
o celkové výměře 1165 m2, Náchod- Tře-
šinky. Inžen.sítě na hranici pozemku. Tel. 
603 165 026, miskmich@seznam.cz
* Prodám stavební parcelu ve  Starkoči 
u Náchoda. Tel. 724 585 616
* Prodám dům k rekreaci v Bílé Třemeš-
né u lesa na svahu kopce Zvičína, elek-
třina 3x25 A, voda 40 m, srubový objekt 
s  podkrovím na  zděném obyvatelném 
suterénu 45 m2 a nedokončená přístavba, 
pozemek 571 m2. Cena 700 tis. Kč. RK 
NEVOLAT. Tel.: 776 675 980

* Pronajmu malou kancelář (2x4m) 
s  výhl. do zeleně, + WC, v nově zrek. 
domě v NA, Šafránice. Nutno vidět. Náj. 
1 500,-Kč + 600 zál. na el.,vodu, topení. + 
kauce., tel. 608 903 050.
* Pronajmu dlouhodobě občerstve-
ní s  celoročním provozem v  Deštné 
v  Orl.horách v  blízkosti sjezdovek. Tel.:
732 167 291
* Nabízím k  pronájmu nebo společ-
né spolupráci výrobní prostory včetně 
soc. zařízení. Plocha cca 600 m2. Loka-
lita 15 km od Náchoda. Více info na  tel. 
774 224 446
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve  2. patře s  výtahem, WC 
a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do za-
řízení a  vybavení provozu jsou nutné. 
Tel.: 777 152 750 v pracovní dny
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NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

BYTY

SEZNÁMENÍ Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

NEMÁTE HOTOVOST?
Půjčte si 6 000 Kč 
za 183 Kč týdně.

WWW.FEERPUJCKA.CZ
TEL. +420 723 492 445

* Koupím obrazy a starožitnosti za ho-
tové. Tel.: 724 020 858
* Koupím knihy a  časopisy. Tel.:
722 907 510
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 564 930

* Práce z  domu PC/NET. Kontakt 
608 462 940

* Prodám TRABANT bez SPZ, špatný 
tech. stav. Tel: 602 474 737

* Hledám seniory - pár nebo jednotliv-
ce, kteří by se rádi postarali o staršího 
křížence střední velikosti. Ze zdravot-
ních důvodů se o něho já postarat nemo-
hu, ale nerada bych s  ním ztratila kon-
takt. Jsem ochotna přispívat měsíčně 1 
pytlem krmiva. Nejraději Náchod a okolí. 
TEL.: 606 794 889
* ČIVAVA - nabízím odrostlá štěňátka 
na  mazlení. Očkov., odčervená, s  čipy 
a  kupní smlouvou. Odběr ihned. Tel.: 
603 206 743, 491 426 680 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

DLUHŮM
A EXEKUCÍM
Oddlužení
723 400 502

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654

NÁCHODSKO
776 353 038

Čištění zámkové dlažby
 čištění zámkové dlažby
 betonových ploch
 dlaždic
 soklů
 kamenných a betonových plotů
 plotových podezdívek a fasád

cena od 35 Kč za 1m2 (s DPH)
www.cistenidlazby.chytry.cz

tel: 732 274 746
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matrace, lamelové rošty, anatomické polštáře,
postele z masivu, skříně, komodywww.tbnabytek.cz

vyspěte se 
s námi...

ul.Hraseho 13 Náchod

František Prášek v době,
kdy vážil 113,3 kg.

Foto: František Prášek

František
zhubl téměř

31kg

František
Prášek
Ohnišov

Výška:                                            174 cm
Věk:                62 let
Původní hmotnost:               113,3 kg
Současná hmotnost:  82,4 kg

Snížení o: 

30,9 kg
Délka hubnutí:  4 měsíce
Původní velikost oblečení: XXL
Současná velikost oblečení: M

Zmenšení o:

3 konfekční velikosti oblečení

Se shozenými kily odešly 
i zdravotní komplikace

NATURHOUSE  Náchod, Kamenice 113 - pasáž Magnum, 
tel. 491 427 445, nachod@naturhouse-cz.cz, www.naturhouse-cz.cz

Zákaznické kontaktní místo

Náchod

ARMEX ENERGY, a.s.
Tyršova 61
547 01  Náchod

www.armexenergy.cz
ARMEX ENERGY
Váš spolehlivý dodavatel plynu a elektřiny

Pro rodiče školáků
máme nyní dárek.

Zastavte se u nás!

inzerát podval Náchod 270x100 mm.indd   1 18. 8. 2014   14:45:09

PNEUSERVIS Česká Skalice
Připravte se na zimu za ty nejlepší ceny!

• pneu osobní, dodávkové, nákladní
• ocelové a alu-disky

PNEUSERVIS Jan Isák, 
T. G. Masaryka (naproti čerpací stanici Benzina)

tel. 732 918 500

VÝCHODOČEŠI 
pro Náchod

 http://vychodocesi.com/Kde-kandidujeme/Nachod
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NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188

Meziměstí, Broumov a okolí 702 602 930

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí 775 110 989

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

Úpice a okolí                                     603 500 339

Jaroměř a okolí                                  730 175 241

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00
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Ů

Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-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

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

NOVĚ SKLADEM 
– pletivo 100, 125, 150 cm, sloupky, dráty, napínáky, …  

železářské zboží, kuchyňské potřeby, 
velký výběr potřeb pro truhláře a řemeslníky

zajímavé ceny pro velkoodběratele – ptejte se nás na ceny

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
Po – Pá:  8.00 – 17.00, So:  8.00 – 11.00

e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

Nový občanský zákoník 25.
Spoluvlastnictví a NOZ část. II

nová bruslařská sezona je již v běhu, ale 
kdo má zájem, může se stále připojit. 

Veškeré další informace najdete na našich 
internetových stránkách 
www.brusleniskola.cz. 

Na vaši účast se těší
trenérky školy bruslení

Škola bruslení je opět tady !!! 

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 2. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Firma ROUSEK s.r.o.
N. M. n. Met.

Výrobce zdravotnických 
lehátek přijme:

1) Vyučeného zámečníka
2) Administrativní sílu

- Práce v programu 
Money výhodou.

U obou profesí požadujeme 
poslední 2 roky práce v oboru.

Životopisy zasílejte na: 
zamestnani@rousek.eu

 Předchozí díl uvedl základní 
pravidla týkající se rozhodování 
o  věci, kterou vlastní více osob. 
Z  povahy spoluvlastnictví často 
dochází k situacím, kdy některému 
ze spoluvlastníků sdílení věci 
s někým jiným přestane vyhovovat. 
 V  praxi může takový spoluv-
lastník postupovat hned několika 
způsoby. Převod podílu a  jeho 
specifika jsem nastínil v  minulém 
dílu. Spoluvlastník ovšem může 
navrhnout zrušení spoluvlastnict-
ví také soudní cestou. Základním 
pravidlem NOZ v  této části je, že 
nikdo nemůže být nucen setrvat 
ve  spoluvlastnictví. Na  prvním 
místě má přednost rozdělení věci, 
to ovšem není možné v případě, že 
se jedná o věc, která by rozdělením 
výrazně ztratila na  hodnotě nebo 
věc slouží jako celek (automobil). 
Nejčastější jsou vypořádávány 
rozdělením věci pozemky. 
Rozdělení je provedeno zprav-
idla tak, aby odpovídalo podílům 
na  společné věci, pokud to nelze, 
doplatí jeden ze spoluvlastníků to, 
o co získal více, než činí jeho podíl. 
Obtížnější je rozdělení domu. Ten 
totiž většinou nelze rozdělit po-
myslným řezem. Často je však 
možné v  domě vyčlenit bytové 
jednotky, které připadnou daným 
spoluvlastníkům s  tím, že zbýva-
jící společné části domu (chodba, 
sklep, apod.) zůstanou ve  spoluv-
lastnictví. U  nemovitostí nedojde 
k  rozdělení soudním výrokem, ale 
až zápisem daného práva do katast-
ru nemovitostí.

Třetí osoba, která má 
na rozdělované věci zástavní právo, 
věcné břemeno či služebnost se ne-
musí obávat zániku svého práva. 
Soud upraví zejm. u  služebností 
(např. právo cesty), zda a který díl 
bude dále zatížen tak, aby se rozsah 
služebnosti nezvětšil ani nezmenšil.
Jelikož hrozba rozdělení věci může 
být z  hospodářského pohledu 
(u  zemědělských pozemků) prob-
lém, umožňuje NOZ, aby si spolu-
vlastníci ujednali, že dělení soudu 
po  určitou dobu (nejvýše 10 let) 
soudu nenavrhnou.
 Zcela specifickým typem je 
spoluvlastnictví nemovité věci 
založené vlastnictvím jednotek 
(i  nebytových prostor), tedy spo-
luvlastnictví bytové. Tento typ 
spoluvlastnictví je charakteristický 
tím, že jednotliví spoluvlastníci 
vlastní v domě umístěnou bytovou 
jednotku a  společné jsou pak ty 
části domu, které podle své pov-
ahy mají sloužit vlastníkům jed-
notek společně (pozemek, stavební 
konstrukce domu, zařízení sloužící 
více jednotkám, atd.). Za  staré 
právní úpravy odpovídaly spolu-
vlastnické podíly poměru podla-
hové plochy bytu. Bytové spolu-
vlastnictví založené za  účinnosti 
NOZ již umožňuje tyto podíly určit 
i  jinak. Je totiž v  praxi zbytečné, 
aby poměry byly počítány složitými 
podíly i  v  případě nepatrných 
rozdílů podlahových ploch).

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář

 JUDr. Renaty Dobývalové

Okénko 
energetického 
poradce 65. 

 Vážení a milí čtenáři,
na  začátku podzimu s  předzvěstí 
zimní topné sezóny dostávám velmi 
často vcelku jednoduchou otázku, 
která má ovšem složitější odpověď: 
Jak poznám pro mě dlouhodobě 
vhodného dodavatele energií (plynu 
i elektřiny)?
Zkusím odpovědět v  několika bo-
dech. Pokud Váš stávající dodava-
tel elektřiny a  plynu nesplňuje více 
jak jedno kritéria, je to minimálně 
důvod k  Vašemu zamyšlení. 
Z  několikaletých zkušeností do-
brého dodavatele poznáte:
1. Smlouvu s Vámi neuzavíral for-
mou podomního prodeje
2. Smlouvu s  Vámi neuzavíral 
telefonicky, ani s  Vámi neřešil 
všelijaké své produkty po telefonu 
(různé dodatky)
3. Nezasílá Vám neustále různé 
,,akční‘‘ nabídky vázané na výrazné 
prodloužení doby trvání smlouvy
4. Běžná smlouva není delší 
než jeden rok (nejlépe na  dobu 
neurčitou)
5. Máte ,,přiděleného‘‘ svého 
stálého obchodního zástupce nebo 
poradce, kterého najdete někde 
ve svém blízkém okolí vždy
6. Nemá speciální ceníky (lepší) 
pro nábor nových ,,duší‘‘
7. Má stálé ,,kamenné pobočky‘‘ 
v blízkém okolí, kde mohu řešit své 
požadavky a problémy
8. Ceny plynu máte pod 850,-Kč/

MWh bez DPH s měsíčním platem 
maximálně 100,-Kč
9. Ceny elektřiny u  domácností 
máte u sazeb:
D01d a  D02d nižší než 1  150,- Kč/
MWh bez DPH
D25d nižší než VT = 1  400,- Kč/
MWh a NT = 1 200,- Kč/MWh
D45d nižší než VT = 1  350,- Kč/
MWh a NT = 1 200,- Kč/MWh
D56d nižší než VT = 1  300,- Kč/
MWh a NT = 1 200,- Kč/MWh
Měsíční plat není vyšší než 50,- Kč.
Věřte, že výběr správného doda-
vatele Vám ušetří nejen nervy, 
čas, ale i  tisíce korun ročně a  to 
dlouhodobě. Mnoho z  Vás vyha-
zuje zbytečně tisíce korun ročně 
,,pánubohu do  oken‘‘ za  platby 
plynu i elektřiny, to je má zkušenost.

Mgr.  Michal Bors, generální reprezen-
tant, naceňovač a produktový specialista 
poradenské společnosti Optimal Energy.
cz, a.s., Česká Skalice. 
Hlavní kancelář:
Husovo náměstí 22, 552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Horská 634, 541 01 Trutnov
Jakub Šípků, tel: 727 805 792, 
e-mail: k.sipku@armex-energy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová a Alena Bartůňková
Tel: 607 007 927 a 730 897 102, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

Malá výrobní fi rma přijme
konstruktérku střihů
 Požadavky: zkušenosti 

z textilní výroby,
řidičský průkaz skupiny B

Kontakt : 777 737 122,
 info@arca-trade.cz

A2000 Průmyslová elektronika s.r.o.
Výrobce elektronických a elektromechanických

zařízení se sídlem v Novém Městě nad Metují hledá:

Technika pro výrobní zařízení
Požadavky: 
SOU/SS elektrotechnického nebo strojírenského směru
časová fl exibilita – práce ve směnném režimu
PC základní uživatelské znalosti  
AJ, NJ výhodou

Kontakt: t.janyra@a2000elektronik.com,     Tel.: 491 470 378
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SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete?  kotvíte?  šroubujete?  vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 18 let v Náchodě

Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 
www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

04 233 900 00

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
- Bez nahlížení do registru
- Vyplacení do 24 hodin
Vyplácení exekucí, konsolidace 
úvěrů až do výše 300tis. Kč

PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE.
INZERUJTE V POLSKU. TEL. 602 103 775

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
 V sobotu 23. srpna 2014 proběhl ve Vrchlabí Pohárový 
závod v benchpressu, což je nejkvalitnější pohárový závod 
v České republice v kategorii RAW. Jirka Havrda se závodu 
zúčastnil tentokrát ve  váhové kategorii nad 100 kg. Zdá-
lo by se, že se Jirka odmlčel, ale to jen proto, aby se mohl 
důkladně připravit. A opět nezklamal. Vzepřenými 260 kg 
se stal vítězem ve své váhové kategorii a zároveň absolut-
ním vítězem celého závodu. Zkusil ještě jeden pokus, kdy 
si nechal naložit 272,5 kg. Bohužel tuto váhu „nedotlačil“. 
Výzvou i  velkou konkurencí byl tentokrát Jirkovi nejlepší 
český profesionální strongman Čestmír Šíma. Nakonec 
vzepřel stejně jako Jirka 260 kg, ale jelikož „disponuje“ tě-
lesnou váhou o 30 kilo vyšší nežli Jirka (Čestmír Šíma váží 
170 kg a  Jirka „jen“ 140 kg – pozn.red.), prvenství Jirkovi 
neuniklo. Oporou mu opět byli členové jeho týmu sparing-
partneři Karel Mikeš a Vašek Balcar a masér Martin Horák 
a samozřejmě manželka Lenka.
 Díky míří i všem, kteří mu umožnili, aby se i tohoto pod-
niku mohl zúčastnit: LITO - trans s.r.o. - T.Dušek Dobřícho-
vice, Mošna a.s. Červený Kostelec, Cestovní kancelář NIKI 
Petr Pultar, Bar SKÁLA Trutnov - Náchod, Magic English, 
v.d. Sněžka Náchod, MS nářadí Náchod, Primátor a.s. Ná-
chod, Lion Nutrition - doplňky výživy nejen pro sportovce 
(www.lion-nutrition.cz) a starosta Kramolny pan Vlček.
 V současné době se Jirka věnuje přípravě na Mistrovství 
světa amatérů do Rakouska, které proběhne 8.října a Mis-
trovství světa profesionálů, jež se uskuteční 10.listopadu 
v Miami.
Pro příští sezonu již Jirka přemýšlel o ukončení kariéry. Ale 
jelikož se mu podařilo získat podporu, rozmyslel si to.

Připravila Laďka Škodová, foto archiv Lion Nutrition

Prvenství Jirkovi neuniklo
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www.papirnachod.cz

nákup přímo od výrobce 

doprava zdarma Náchod a okolí

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

Kompletní údržba zahrad.  Tel. 724 173 560
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Místní organizace ČSSD HRONOV

Místní organizace ČSSD NÁCHOD

Místní organizace ČSSD BROUMOV

Místní organizace ČSSD MEZIMĚSTÍ

 O  čem může být ten košatý a  mnoha 
různými barvami zářící strom  komunál-
ní politiky? Možná o  tom, aby lidé v  sa-
mosprávné politice měst a obcí měli vždy 
dost síly na to, co mohou změnit. Aby měli 
i dost trpělivosti na to, co změnit nemohou. 
Aby měli dost rozumu k rozeznání toho, co 
změnit mohou a co změnit nemohou. Sna-
žím se podobnou radou řídit například při 
čekání na silniční obchvat Náchoda, který 
samospráva nerozhodne, protože se jedná 
o výdaj nikoli z pokladny náchodské, ale té 
státní.  A tak jsme změnili v Náchodě to, co 
jsme změnit mohli. Výsledkem je viditelné 
zklidnění dopravy realizací místních opat-
ření. Při čekání na obchvat Náchoda jsme 
také provedli generální rekonstrukci auto-
busového nádraží a z místa omšelého i za-
nedbaného jsme udělali důstojnou vstupní 

bránu do našeho města. Při diskuzích o na-
plnění snu o obnově   náchodské lázeňské 
tradice jsme udělali maximum možného. 
Výsledkem je domácími i  přespolními 
hojně navštěvovaný prameník minerálky 
IDA. A takových příkladů, kdy se podařilo 
shromáždit dostatek síly na to, co se v Ná-
chodě dalo v uplynulých letech změnit, je 
mnohem víc. Rekonstruované centrální 
náměstí s  dopravou na jeho vnějším obvo-
du, zatímco v centru vznikla klidová zóna. 
Nová schodiště vedoucí na  sídliště SUN, 
proměna prostoru, který vznikl sanací 
bývalé tržnice, venkovní výtah, který pro-
měnil historickou  budovu radnice v bez-
bariérový moderní objekt. Těžko můžeme 
změnit fakt, že naší současností maximální 
měrou prostupuje fenomén automobilis-
mu. Přesto nová parkovací místa v Raisově 
ulici potěší všechny motoristy, kteří chtějí 
v Náchodě šanci k bezplatnému parková-
ní, aniž by jim vadilo dojít zbývajících pár 
set metrů do středu města po svých. Pokud 
říkám, že jsme něco v Náchodě v posled-
ních letech udělali a  něco změnili, mám 
tím na mysli náchodskou Čtyřkoalici, kte-
ré byla Česká strana sociálně demokratic-
ká součástí. Zanedlouho bude na voličích, 
aby tuto skutečnost  zhodnotili a vystavili 
nám účet za uplynulé období. Za sociální 
demokraty  mohu slíbit, že spojíme vždy 
síly ve prospěch Náchoda, abychom změ-
nili to, co změnit můžeme…

 Mirek Brát, předseda MO ČSSD
 Náchod, člen  městské rady

 Úklid města bývá často předmětem kritiky. 
Někdy máme pocit, že tráva není posečená, 
jak by podle nás měla být. Chodníky a silnice 
nejsou zbaveny sněhu, jak by podle nás měly 
být. Odpadky  podél kontejnerů, psí exkre-
menty na chodnících cestou do práce, nejsou 
uklizeny tak, jak by podle nás měly být. Bo-
hužel tato kritika bývá a často je oprávněná. 
Velkým problémem našeho města jsou zne-
čištěné chodníky. Psí výkaly bezesporu hyzdí 
naše veřejné prostranství. To ale není jediné 
negativum a nebezpečí. Mohou být příčinou 
řady chorob, především parazitárních. Obvi-
nit psa se nabízí, ale za každého psa odpoví-
dá jeho držitel, takže vinu nese jen on sám. 
Všichni jistě víme, že není nic příjemného, 
když se cestou do práce musíme vyhýbat „ku-
pičkám“ od psů, šlapat po nedopalcích od ci-
garet a v práci zjistíme, že máme ještě přile-
penou žvýkačku na botě. To člověka pořádně 
dopálí. Nelíbí se mi to, a vadí mi to. Městský 

úřad dává zdarma igelitové pytlíky na psí vý-
kaly, jsou i u odpadkových košů, ale bohužel 
pohodlnost některých občanů nezná mezí – 
zde se nabízí důsledně kontrolovat dodržová-
ní vyhlášky o čistotě města a při nedodržová-
ní pokutovat majitele psích miláčků. Čistota 
ulic a veřejných prostranství je úkolem radni-
ce a to stanovením vlastních příslušných vy-
hlášek a jejich následnou praktickou realizací 
(fotografi e parkoviště u  nemocnice bohužel 
ukazuje opak). Radnice tedy zajišťují pravi-
delné standardní úklidové práce. Je zřejmé, že 
město musí vytvořit dobrý systém udržování 
čistoty a pořádku ve městě. Budu se zasazo-
vat o komplexní řešení problematiky čistoty 
města, ať už se jedná o řešení černých skládek 
a nepořádku na veřejných pozemcích, svozu 
odpadu, třídění, ale i v problematice znečišťo-
vání prostor psími exkrementy apod.  Čistota 
zlepšuje svému městu pověst, proč to neplatí 
u nás?! Liana Cholevová 

 Mezi hlavní body volebního programu 
sociální demokracie v  Meziměstí patří  
BEZPEČNOST, DOPRAVA  a  ROZVOJ 
OBCE.  Meziměstí a  jeho přilehlé obce  
se nacházejí  v  nejsevernější části  Krá-
lovéhradeckého kraje, na  samé  hranici 
s Polskem.  Konečnou zde mají vlaky, au-
tobusy a autem se přes kopce Javořích hor 
také nedostanete. I  přesto, že zde dávají  
„lišky dobrou noc“, se můžeme  pochlu-
bit krásnou přírodou a  čistým vzduchem.  
Meziměstí disponuje dvěma mateřskými 
školkami, základní školou, víceúčelovým 
sportovištěm, koupalištěm, zdravotním 
střediskem, prodejnami a  drobným prů-
myslem.  Policie zde měla donedávna  vel-
kou služebnu. Kontrolovala  auta,  kolaře, 
znala každou zahrádku,  chatu,  řešila vý-
tržníky, řvouny, rváče a dbala na dodržo-
vání nočního klidu. V  současné době zde 
státní policii nemáme, nejbližší služebna 
je v Broumově. Často se stává, že přivolá-
te hlídku a  než přijede, je již pozdě.  Že-
lezniční spoje?  Vlaky sice jezdí, ale mají 
problémy, pokud začne pršet, chumelit 
nebo mrznout. Vlakové soupravy o  stáří 
několika desítek let jsou často poruchové. 
Už je to pravidlo, pokud napadne trochu 
sníh, vlaky buď nabírají zpoždění nebo dál 
již nejedou. Koženkové sedačky, zima a zá-
pach z naft ového topení  - to kultuře cesto-
vání neprospívá.  Není to tak dlouho, kdy 
stačilo v Meziměstí „pohodlně“ nasednout 
ráno do  rychlíku a  vystoupit  až na  dru-
hém  konci republiky.  Dnes se bez přestu-
pu nedostanete  téměř nikam.  Máme zde 
ještě spoustu věcí na  vylepšování. Kdysi 

vybudované chodníky už je také potřeba 
opravit, totéž se týká komunikací patřících 
městu. Ale k  mé radosti se také setkávám 
i s dotazy občanů, kteří by zde rádi  trva-
le bydleli.  Věřím, že  mám na kandidátce 
a kolem sebe lidi, kteří mají zájem pracovat 
pro to,   aby se nám v Meziměstí žilo ješ-
tě lépe. Pokud dostaneme  v komunálních 
volbách podporu, uděláme všechno proto, 
aby se do Meziměstí vrátila  Policie ČR, aby 
se zlepšila kultura cestování a aby byl zajiš-
těn kvalitní rozvoj obce. Řada věcí se nám 
již povedla. 

Pavel Hečko, lídr kandidátky ČSSD 
pro podzimní  komunální volby 2014

Radnice – služba pro občany
• Chceme průhledné hospodaření města,  
dodržování zásad výběrových řízení
• Prosazovali jsme a budeme prosazovat po-
zornost radnice potřebám občanů připoje-
ných obcí
• Aktivně budeme podporovat všechny pro-
gramy a  projekty přeshraniční spolupráce 
a jejich využití k obohacení života ve městě
• Budeme i  nadále rozvíjet spolupráci mezi 
radnicí a  všemi příspěvkovými a  společen-
skými organizacemi města
Sociální politika
• Ve  městě chybí možnosti řešení krizo-
vých sociálních problémů a proto usilujeme 
o rozšíření sítě stávajících sociálních služeb 
a zřízení krizových sociálních bytů pro obča-
ny ve složité životní situaci, případně zřízení  
dočasných lůžek v zařízeních sociální péče
Školství, kultura a sport
• Podporujeme a budeme podporovat a roz-
víjet tradiční kulturní akce ve městě a aktivně 
využívat navázaných zahraničních partner-
ských vztahů k rozvoji kultury, sportu a ces-
tovního ruchu
• V  modernizovaných školských zařízeních 
ve  městě chceme prosadit další zkvalitnění 
jejich vybavení a sociálního zázemí
• Podpoříme všechna zařízení a  organi-
zace, které nám pomohou vést mladé lidi 

k aktivnímu a smysluplnému trávení volného 
času
Naše priority
- Zvýšení bezpečnosti ve městě
- Podpora vzdělání, výchovy a sportu
- Podpora všech aktivit k zapojení mládeže       
   do sportu, kultury a využití volného času
- Zkvalitnění terénní sociální péče
- Průhledné a bezpečné hospodaření města
Poctivě a otevřeně, bez postranních úmyslů
Kandidáti pro volby do obecního zastupitelstva: 
Mgr.  Helena Kudelová, Mgr.  Věra Řehůř-
ková, Mgr.  Rita Kouglová, MUDr.  Jan Kříž, 
Mgr.  Kamila Macková, Mgr.  Ludvík Vlach, 
Břetislav Červený, Vlastimil Rudolf, Zdeňka 
Krejčí, Dita Felcmanová, Petr Pavlis, Pavel 
Franěk, Nikol Felcmanová, Eva Pecková, Mi-
lan Chocholáč, Božena Škopová, Bc.  Eva 
Kudelová

Poctivě a otevřeně, bez postranních úmyslů

foto via Wikifoto via Wiki



 Placená příloha novin ECHO, připravil Okresní výkonný výbor ČSSD v Náchodě ve spolupráci s místními organizacemi ČSSD náchodského okresu.
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Místní organizace ČSSD JAROMEŘ Místní organizace ČSSD Nové Město nad Metují

Místní organizace ČSSD VELKÉ POŘÍČÍ Místní organizace ČSSD POLICE NAD METUJÍ

 Jaroměř s Josefovem je velmi krásné his-
torické město, ve kterém je stále co zlepšo-
vat. Město by mělo být pro všechny příjem-
ným prostředím, pro všechny jeho obyvatele 
a  návštěvníky. V  minulém příspěvku jsem 
zmínil, jak je naše město zatíženo automo-
bilovou a nákladní dopravou. Ale ve městě 
jsou i chodníky, parky a cyklostezka. Jsou tu 
i  cyklisté, pro které je již druhý rok otevřena 
cyklostezka Hradec Králové – Kuks, ta bude 

postupně navazovat směr Rozkoš a do Ná-
choda.  Pro chodce jsou tu však jen chod-
níky, ale bohužel ne v  moc dobrém stavu. 
Po městě se často pohybuji pěšky při venčení 
psa a hodně mi vadí zeleň, která pomalu po-
hlcuje většinu chodníků. Zeleň je žádoucí, 
ale musí jít o udržovanou zeleň a nenechat 
ji růst tak, jako by rostla v pralese. Na ob-
rubnících a  chodnících je všudypřítomný 
vzrostlý plevel, který budí dojem  opuště-
ného města. To však není tak hrozné, horší 
jsou keře a stromy, které zasahují do chod-
níků a chodec musí občas sejít až na silnici 
nebo se hodně sehnout pokud se nechce za-
chytit. Za poslední rok sleduji určitou sna-
hu o zlepšení, ale nestačí to. Posekání trávy 
je dobré, ale musí se odstraňovat i křoviny 
a větve nad chodníky tak, aby nikde nic ne-
vadilo. Chtěl bych chodit po městě vzpříme-
ně jako člověk a  ne se uhýbat větvím tam, 
kde nemají co dělat. A určitě nejsem jediný. 
Není to jen estetický problém, ohroženo je 
i zdraví obyvatel, kdy třeba malá trnitá vět-
vička, které si nevšimnete, vás může během 
okamžiku připravit o  zrak, nebo přivodit 
dlouhodobé  léčení. Sám toho zatím moc 
nezmohu, ale před svým domem divokou 
zeleň z  chodníku a  větve odstraňuji dříve, 
než by někomu mohly vadit. Moc práce to 
nezabere, ale výsledek je vidět. Škoda, že to 
tak není v  celém městě. Časem se k  tomu 
dopracujeme a doufám, že to nebude dlou-
ho trvat. Ing. Vladimír Fibiger

Na jednání městské rady 4. srpna 2014 byla 
vypovězena smlouva mezi Novým Městem 
nad Metují a sdružením Bokouš o pořádání 
farmářských trhů ve  městě. Je pravdou, že 
v poslední době na čtvrteční trhy jezdil větši-
nou pouze jeden prodejce masných výrobků. 
Ze zápisu z jednání rady vyplynulo, že bude 
vypsána další soutěž na nového organizátora 
trhů. Myslím, že by stálo za zvážení zřídit ně-
jakou tržnici v režii města. Do devadesátých 
let 20. století byla městská tržnice nedaleko 
od autobusového nádraží (dnes je zde cestov-
ní agentura CIS, trafi ka a prodejna zeleniny). 
Vedle několika stánků zde byla také prodejna 
výpěstků místního zahrádkářského svazu. 
Pracovník prodejny zároveň každý den vy-
bral několik desetikorun od zájemců o prodej 
ve stáncích. V současné době se město snaží 
prodat pozemek nedaleko – vedle prodejny 
nápojů a sběrny SAZKA. Jistě by bylo možné 
pozemek (nebo jeho část) srovnat a postavit 
zde několik stánků. Případný poplatek mo-
hou vybírat městští policisté (stejně vybírají 
za zábory veřejného prostranství např. při ob-
časném prodeji knih naproti autobusovému 
nádraží) nebo pověřený pracovník městské-
ho úřadu. Tak by se mimo jiné dosáhlo i zlev-
nění prodejního místa např. z řádu stokorun 
na  řád desetikorun a  možná by postupně 
začalo jezdit více prodejců. V  minulosti se 
ostatně trhy konaly na Husově náměstí. I tam 
by jistě šlo některý den v  týdnu trhy v  režii 
města provozovat. A nemusí mít jen momen-

tálně módní název farmářské. Je pravdou, že 
vybudovat tradici významných trhů není ni-
kterak jednoduché a krátkodobé. Těžko zde 
dosáhneme podobných rozměrů jako třeba 
v Jičíně (při sobotních trzích je plné nejenom 
náměstí, ale i ulice začínající Valdickou bra-
nou). Ale i stálé tržiště myslím k městu pat-
ří (i kdyby zde jen občas prodávali přebytky 
místní pěstitelé). Pro úplnost je třeba dodat, 
že nařízení rady města č. 2/2013 tržnici a čty-
ři tržní místa ve  městě vymezuje. Většinou 
jsou však trvale obsazeny stabilními prodejci 
(zelenina, oblečení).  Jan Čopík

 Jmenuji se Václav Novotný a žiji zde přes 
50 let. Za ta léta, co jsem zde, si myslím, že 
obec dokonale znám a  navíc jsem ji mohl 
ještě lépe poznat při brigádě na zdejší poš-
tě. Lidé při tom snáze komunikují, svěřují se 

se svými starostmi a problémy. Do toho se 
dají zahrnout problémy a  chod obce. Kan-
diduji podruhé a vzhledem ke svému věku 
už nějaké zkušenosti mám, které mohu na-
bídnout. Mám ve  zvyku všechno dělat po-
ctivě, neměním názory i rád se o ně podělím 
s  ostatními. Nebojím se říkat neoblíbené 
věci veřejně. Proto na  tomto místě pouka-
zují na to, jak se v obci mění tradice. Nejsem 
žádný staromilec, mám rád novou techniku 
i  pokrok.  Přesto se mi nelíbí potlačování 
starých dobrých tradic, jako byla poříčská 
pouť, která obec nic nestála. Naproti tomu 
údajná jiná tradice - takzvaný novoroční oh-
ňostroj, který stojí obec nemalé peníze den 
poté, kdy si valná část občanů dělá ohňostroj 
svůj. Nechci zde cokoliv slibovat, protože ze 
skutečnosti vím, že víc než devadesát pro-
cent občanů si nepamatuje, co strany v mi-
nulých volbách slibovaly. Vyslovuji pouze 
přání odstranit disproporci mezi údržbou 
i přístupem k nové a staré zástavbě – daně 
platíme všichni stejné. Trochu jsem tomu 
pomohl svoji kritikou ve  zpravodaji, kde 
jsem popisoval stav komunikací a  ejhle - 
ono to jde. Opravily se propadliny ve Farní 
ulici, dělá se kanalizace k  mateřské školce, 
takže vidím, že mohu nabídnout životní 
zkušenost a sílu ke zvelebení obce a spoko-
jenosti občanů. 

Jaké jsou naše plány a  cíle 
pro příští období? Rádi by-
chom zajistili větší spolu-
práci města s úřadem práce 
ve sféře pracovních příleži-
tostí pro dlouhodobě neza-
městnané. Jejich pracovní 
uplatnění by bylo realizo-
váno  pro potřeby města, 
například v  udržování čis-
toty veřejných prostran-
ství apod. Dále se chce-
me zasadit o  maximálně 
transparentní a  průhledná 
výběrová řízení na  zakáz-
ky pro město a  přidružené 
obce – a  to nejen na  investice, služby, ale 
i na pracovní pozice ve strukturách úřadů. 
K  zodpovězení zásadních otázek chceme 
využívat ankety mezi občany. V Polici nad 
Metují chceme podpořit dokončení zázemí 
víceúčelového sportoviště. Každého někdy 
bolí zuby. Pokusíme se tak  do města přilá-
kat ještě jednoho stomatologa. Také je nutné 
nestrkat hlavu do písku před problémem, že  
obvodní lékaři jsou vesměs penzisté a mla-
dým se k nám moc nechce. Chceme vědět 
proč a pokusit se tento stav napravit.  Dále 
chceme usilovat o to, aby byl vydáním obec-
ní vyhlášky zajištěn  úplný zákaz výherních 
automatů na  katastru města. A  k  městu 
patří  hotel Ostaš na náměstí, kde však ra-
ději zrušili kuchyň a  dali tam automaty… 

Volte kandidátku ČSSD 
ve Velkém Poříčí

Turisto, starej se! Kručí Ti v žaludku? Tak si 
zahraj na automatech! Dále je nutné pořídit 
digitální měřiče rychlosti na  frekventované 
úseky komunikací. Parkování na chodnících 
v zimě? Každý brečí, že je má udržovat měs-
to, ale do zimy je ničí auty. Ohlédneme – li 
se za končícím létem, pak konstatujeme, že 
chceme  vylepšit stav koupaliště: např. re-
konstrukcí WC, vyhříváním bazénů solár-
ními panely, dětským koutkem (prolézačky). 
V  našem diáři je i  rozšíření rekonstrukce 
autobusového nádraží a  přilehlého parku.  
Chceme pomoci řešit i problematiku bývalé 
mlékárny MILPO. Pokud by bylo možno od-
koupit tento areál, budeme prosazovat jeho 
využití pro potřeby města jako parkoviště či 
tržnice.   Radek Starý
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