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Příští Echo vychází 3. října 2014

WWW.NOVINYECHO.CZ

září 1874, vznik dobrovolného hasičského 

sboru v Broumově 

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

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

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Parkány 466, Náchod – bývalá prodejna Dveře Janků
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

NAVŠTIVTE NAŠI NOVĚ ZREKONSTRUOVANOU 
PRODEJNU ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLU

Komenského 483, 547 01, Náchod    pondělí-čtvrtek 7:00-16:30    pátek 7:00 - 15:00

přímotopy
světelné  zdroje

kabely
vypínače

jističenářadí

prodlužováky

• Trvalá depilace – přístroj IPL SK 6 nové generace  Ceny již od  310 Kč                     
    ceník na stránkách www.marety.cz

• Certifi kovaná neinvazivní kryolipolýza 
    - tvarování problematických částí těla  cena 799 Kč                

• Obličejový radiofrekvenční liftink -  vyhlazení vrásek  cena od 550 Kč

• Bezperoxidové bělení zubů  zesvětlení až o 4 odstíny   cena 790 Kč

• Laserová lipolýza - revoluční modelace vašeho těla a redukce tukových buněk 
   změňte svůj šatník až o 3 konfekční velikosti za měsíc   cena jedné partie 390 Kč

Platnost kuponu včetně objednání do 30. 11. 2014

Objednávky v salonech Marety 
Nové Město nad Metují 734 816 777, Hradec Králové 732 535 375, Velichovky /K-Triumf/  731 963 801                                       

www.marety.cz       info@marety.cz

Kupon pouze pro čtenáře ECHA

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.)

Němčina 1. – 4. ročník + konverzační kurz
Angličtina 1. – 4. ročník + konverzační kurz

Kurzovné za pololetí: 1.690,- Kč

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ, 
ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

www.gatenachod.cz

JAZYKOVÉ KURZY

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

Kašna ještě nevyschla
 Již delší dobu je nově zrekonstru-
ovaná kašna na  náchodském náměs-
tí zakryta plachtou. Důvodem je, že 
s ohledem na zvolenou technologii re-
staurování kašna ještě stále propouští 
vodu. Aby se dal problém odstranit, 
musí pískovec zcela vyschnout. Ná-
sledně odborná fi rma provede úpravu 
povrchu kamene tak, aby již k prosa-
kování vody nedocházelo. Součástí 
úprav bylo i  vysazení šesti nových 
stromů v bezprostřední blízkosti kaš-
ny. Bohužel stromy byly umístěny 
v nepropustném podloží a nejen z dů-
vodu sáknutí kašny se v jejich podloží 
hromadila voda. Až dojde k vyřešení 
problému, dřeviny se opět vrátí na své 
místo.  Foto: Josef PEPA VOLTR
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Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .............................. 1 300 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- 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

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Bývalý zemědělský statek ve Vel-
kém Dřevíči tvořící uzavřený čtverec se 
zemědělskou půdou. Hlavní budova je 
v obytné části cihlová (zachovalé klenby) 
obsahuje tři místnosti kuchyň, samostat-
né wc a koupelnu. Celková výměra všech 
pozemků je 199 835 m2.Cena: 3 600 000,- Kč

 Sportovní areál Vršovka u  No-
vého Města nad Metují sobota 
20. 9. od 13h.
 Již čtvrtý ročník festivalu, který má 
v  názvu dovětek "nekomerční festi-
val s  nekomerční atmosférou" se le-
tos koná výjimečně nejen na jaře, ale 
letos poprvé i  na  podzim. Důvod je 
prozaický, jarní festival byl kompletně 
vyplaven, ale i přesto to byla povede-
ná akce a ani návštěvníci se nenechali 
odradit. Proto se pořadatelé rozhodli 
tuto akci uspořádat nejen na otevření 
sezony, ale i na její ukončení. Na fes-
tivalu vystoupí již tradiční návštěv-
níci této akce, kteří zde ještě nikdy 
nechyběli, královéhradečtí N.V.U., 
Zputnik a Tass. Pozvání přijala i  slo-
venská kapela Ilegality, hrající svižný 
hardcore punk. Jako zástupce čistě 

hardcoreové scény se představí pardu-
bičtí Streetmachine, kteří patří mezi 
špičku této scény u nás. Místo jarních 
Fialek přijedou z Prahy jejich kolegové 
z kapely Nežfaleš se svým punkovým 
rokenrolem. Tahle kapela je na scéně 
už taky nějaký pátek a je to znát, jejich 
vystoupení je zárukou kvality. Klasic-
ký old school punk zahraje Nátěro-
vá hmota, která letos slaví už 30 let. 
Z  místních kapel se představí JoSka 
a  2H5ka, obě hrající ska punk. Line 
up uzavírají královéhradečtí Th ree 
wild guns. Tradičně je zajištěno boha-
té občerstvení, možnost zahrát si hru 
kubb zdarma a letos je festival spojen 
také s  akcí Fotbal proti rasismu. Ten 
začíná v poledne a zúčastnit se může 
každý, kdo má zájem a složí tým 4+1. 
Stačí přijet včas na místo.  FH

 V  Jízdárně v  Hejtmánkovicích u  Broumova se v  sobotu 20. září (od  10 hodin) uskuteční netradiční oslava - „Svatební 
den Polárky a  Cukříka“ - navazující na  nedávný křest tamních hříbat. V  bohatém programu nebude chybět program pro 
děti, projížďky na koních či vystoupení známého baviče Josefa Aloise Náhlovského s kapelou Kozí bobky. Těšit se můžete 
i na herečku Uršulu Klukovou. Na akci hraje a moderuje DJ Petr Cirkl, občerstvení je zajištěno. Děti mají vstup zdarma! 
                                                                                 www.jizdarna-hejtmankovice.cz 

East Way fest letos poprvé i na podzim

 Poslední prázdninový víkend se 
v Plzni uskutečnilo 6. Mistrovství svě-
ta na  koloběžkách a  skupina koloběž-
kářů z  Náchoda a  okolí tam měla své 
zastoupení. Mistrovství se zúčastnily 
reprezentace Austrálie, Kanady, USA, 
Kolumbie, Francie, Finska, Holandska, 
Rakouska, Německa, Itálie, Slovenska 
a samozřejmě České republiky.
 V pátek se jelo kritérium a štafety. Zá-
vod kadetek, kadetů, juniorek a žen bo-
hužel provázel vytrvalý déšť, což v tech-
nických pasážích tratě způsobovalo 

značné problémy. Ale ani to nezabráni-
lo naší kadetce Kateřině Šefcové, aby si 
dojela pro krásné 3.místo. V ženách do-
jela Lenka Kráčmarová ve své kategorii 
10. a  Eva Šefcová 5. Na  závod můžů 
již trať částečně oschla, i  přesto však 
docházelo k  pádům. V  mužích zvítě-
zil celkově Alpo Kuusisto, v  juniorech 
2.místo vybojoval Matěj Berka, v kate-
gorii masters dojíždí 10. Vlasta Kráč-
mar a ve veteránech je Honza Horák 6.
  Ještě před štafetami se na stejné tra-
ti jel hobby závod s  Koloběžkou pro 
radost. A  i  v  tomto závodě jsme měli 
svoji závodnici. V kategorii dětí si pro 
4. místo dojela Anička Kráčmarová, ja-
kožto nejmladší účastnice.
  Nejatraktivnějším závodem dne 
byl závod štafet. Jako štafetový kolík 
slouží závodníkům celá koloběžka. 
Takže předávka v  tomto sportu je di-
vácky velmi atraktivní. O kolize, pády 
a různé komické situace tam není nou-
ze. Ve  štafetách nás velice úspěšně re-
prezentovala Kateřina Šefcová, která se 
svým Kostka teamem v kategorii mla-
dých žen vybojovala zlaté medaile!
 V sobotu byly na programu sprinty. 
Dopoledne se jela kvalifi kace, ve  kte-
ré skončil Vlasta Kráčmar 22., Lenka 
Kráčmarová 12. a Hanka Čermáková 7. 

Další naši závodníci se už probojovali 
do vyřazovacích bojů a tam to vypada-
lo následovně, Honza Horák 7. místo, 
Eva Šefcová 4.místo, Katka Šefcová si 
dojela pro další bronzovou medaili a 3.
místo bral i  Matěj Berka. Vyřazovací 
boje byly opět atraktivní podívanou 
pro diváky, na  trati byly ostré zatáčky 
a o strkanice a pády nebyla nouze.
 V neděli na nás čekal dlouhý závod 
- 18 km mládež, 27 km ženy a  muži 
36 km. Počasí opět nepřálo, závody 
doprovázel vytrvalý déšt a  chladné 
počasí. Tentokrát si Káťa Šefcová do-
jela pro 4.místo, Lenka Kráčmarová 
byla 8., Hanka Čermáková 5., Vlasta 
Kráčmar 7., Honza Horák 5. a pro stří-
brné medaile si na stupně vítězů došli 
Eva Šefcová a Matěj Berka. Mezi muži 
kompletní stupně vítězů obsadili čeští 
závodníci v  pořadí Michal Kulka, To-
máš Pelc a Marek Kadlec.
 Nyní nás ještě čeká v druhé polovině 
září poslední kolo Rollo ligy v  Lipní-
ku nad Bečvou, a  pak několik závodů 
v rámci půlmaratonů. V příštím roce se 
bude v Náchodě a blízkém okolí konat 
mistrovství České republiky v  kolo-
běhu. Tímto zveme všechny příznivce 
a milovníky sportu na zajímavou podí-
vanou.

Úspěšné vystoupení náchodských koloběžkářů 
na MS v koloběhu v Plzni

 V  Sále zastupitelstva v  objektu 
Městského úřadu v  Broumově se 2. 
října v  16 hodin uskuteční setkání 
občanů Broumovska s  hejtmanem 
Lubomírem Francem. Diskutována 
budou témata, která se dotýkají spe-
cifi ky Broumovského výběžku v kon-
textu politiky Královéhradeckého 
kraje: Krajská infrastruktura a  dál-
nice, zdravotnictví, rozvoj středních 
škol, fi nanční zdroje a  dotace pro 
Broumovsko atd. Setkání se zúčastní 
i starosta Náchoda a poslanec Jan Bir-
ke. Jste srdečně zváni!

Setkání občanů 
Broumovska 

s hejtmanem Francem 

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

 Od čtvrtka 4. 9. do soboty 6. 9. 2014 
se v  Praze na  stadionu Na  Julisce ko-
nalo republikové fi nále v  Odznaku 
Všestrannosti Olympijských Vítězů – 
OVOV. Do  Prahy přijely děti ze škol 
z Maďarska, Polska a Slovenska. Za ZŠ 
Komenského Náchod do Prahy odjely 
tři děvčata z oddílu sportovní gymnas-
tiky a všestrannosti ze Sokola Náchod, 
Pavlína Vejrková a  Jana a  Anna Hur-
dálkovi. Za  nádherného počasí soutě-
žili děti v deseti atletických a silových 
disciplínách. Už v  pátek vybojovala 
Jana Hurdálková pohár a  zlatou me-
daili ve shybech na šikmé lavičce. Tato 
drobná dívenka udělala za 2 min. neu-
věřitelných 105 shybů. V sobotu děvča-
ta pokračovala opět úspěšně. Nejprve 

v Leh – sedech zlato a pohár brala Pav-
lína Vejrková, která ze všech dívek 
udělala za 2 min, nejvíce leh – sedů, 
a to 127. V soutěži jednotlivců byl boj 
otevřený až do  poslední disciplíny. 
Nakonec vybojovala Pavlína Vejr-
ková stříbrnou medaili, Anna Hur-
dálková obsadila nádherné 12 místo 
a Jana skončila na 29. místě. 
 Děvčatům moc blahopřejeme 
a  přejeme, aby se jich na  příští re-
publikové finále OVOV probojovalo 
ještě více a odvezly si všichni spous-
tu krásných zážitků s  olympijskými 
vítězi, oštěpařkou Danou Zátopo-
vou, gymnastkou Věrou Čáslavskou 
a mnoha dalšími úspěšnými olympi-
oniky České republiky .Dop.   

Úspěch ZŠ Komenského Náchod

Na snímku je Olympijský vítěz v desetiboji z OH v r. 2004 v Athénách Roman Šebrle 
s náchodskými gymnastkami Pavlínou Vejrkovou a Janou a Annou Hurdálkovými

 Právě to je symbolický název úspěšné 
putovní výstavy, se kterou se Liga proti 
rakovině Praha sedmým rokem vydá-
vá na  pouť po  českých a  moravských 
městech. Hlavním cílem této akce je 
oddémonizovat závažné, deprimující 
téma rakoviny. Součástí expozice jsou 
panely určené i nejmenším dětem, kte-
ré si v bohatě ilustrované části najdou 
informace o  zdravém životním stylu, 
i  když ještě neumějí číst. Dospělým 
návštěvníkům akce Liga proti rakovině 
Praha ve  spolupráci se Státním zdra-
votním ústavem nabízí také improvi-
zovanou „vyšetřovnu“. Každý zájemce 
si může nechat změřit některé základ-
ní zdravotní ukazatele, např. hladinu 

cholesterolu, hodnotu krevního tla-
ku, výši BMI, procento skrytého tuku 
v těle, lékaři a zdravotníci poradí v ob-
lasti zdravého životního stylu, neku-
řáctví i  obezity.  Na  místě bude příto-
men odborný lékař, se kterým můžete 
konzultovat mateřská znaménka, pihy 
a  změny na  kůži. Členky náchodské 
Ligy proti rakovině Náchod budou zá-
jemce seznamovat s  možnostmi pre-
ventivního samovyšetřování prsou 
!Kdy?Kde? v  pondělí 29. září od  10 
do 18 hodin a v úterý 30. září od 9 do 17 
hodin na  expozici do  stanového měs-
tečka na Masarykově náměstí v Nácho-
dě.Vstup na výstavu i všechna vyšetření 
jsou zdarma! (redakčně kráceno)

KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM

             Poděkování
Ráda bych poděkovala lékařům a celému personálu 
LDN - pavilonu B v Jaroměři za příkladnou 
a obětavou péči, kterou věnovali mému 
manželovi Miloši Nehybovi.

děkuje Věra Nehybová, Česká Skalice

Posezení na mlejně, Správa NKP Státní zámek Ratibořice ve spolupráci 
s Městským úřadem v České Skalici Vás srdečně zvou na akci

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ NA MLEJNĚ
Akce se uskuteční na dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí 

v Ratibořicích ve dnech 27. 9. – 28. 9. 2014
Sobota 27. 9. od 11 hodin 

lidová muzika Šmikuranda z České Skalice
Neděle 28. 9. od 11 hodin 

folkový písničkář Standa Haláček ze Sadské – Kostelní Lhoty
Vstupné: zakoupení alespoň jednoho posvíceňskýho koláče vod panímámy 

přede mlejnem. Děti zdarma.
Neděle 28. 9. 2014 od 14 hodin 

koncert WABI DANĚK a MILOŠ DVOŘÁČEK
Jednotné vstupné 60,-Kč, které bude vybíráno od 13.00 hodin.

Stylové občerstvení: chleba se sádlem a cibulej,chleba s tvarohem a podmás-
lím, bramborový placky se škvarkama nebo povidlama, poplamenice, plněný 
kapsy s uzeným a zelím, škvarkový placky se zelím, koláče, buchty, prostě, co se 
na mlejně vo posvícení vysmejčí, k tomu tradiční pečený klobásy.

„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“
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Okénko 
energetického 
poradce 66. 

 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 dodavatel 
elektřiny a  plynu nesplňuje více jak 
jedno kritéria, je to minimálně důvod 
k  Vašemu zamyšlení. Z  několikale-
tých zkušeností dobrého dodavatele 
poznáte:

1. Smlouvu s Vámi neuzavíral formou 
podomního prodeje

2. Smlouvu s Vámi neuzavíral telefo-
nicky, ani s  Vámi neřešil všelijaké 
své produkty po  telefonu (různé 
dodatky)

3. Nezasílá Vám neustále různé ,,akč-
ní‘‘ nabídky vázané na výrazné pro-
dloužení doby trvání smlouvy

4. Běžná smlouva není delší než jeden 
rok (nejlépe na dobu neurčitou)

5. Máte ,,přiděleného‘‘ svého stálého 
obchodního zástupce nebo porad-
ce, 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 dodava-
tele Vám ušetří nejen nervy, čas, ale 
i tisíce korun ročně a to dlouhodobě. 
Mnoho z Vás vyhazuje zbytečně tisí-
ce korun ročně ,,pánubohu do oken‘‘ 
za  platby plynu i  elektřiny, to je má 
zkušenost.

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, naceňovač 
a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Husovo náměstí 22, 552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz

Armex Energy, a.s. pobočka Náchod,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, tel: 728 945 972, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz   
Alena Bartůňková, tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

Mažoretky MONA – ABSOLUTNÍ MISTR SVĚTA 2014

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
ve Slatině nad Úpou pořádá

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN  
a dalších zahrádkářských zajímavostí.

 Doplňková expozice: výstava „Historických  hraček 
a módy 30. let 20. století“        

Místo konání:    budova bývalé základní školy ve Slatině nad Úpou.

Termín:   27. a 28. září 2014   (SO, NE)
1., 4. a 5. října 2014    (STŘ, SO, NE)

Výstava otevřena:  od 9.oo hod do 17.oo hod.
 poslední den - neděle  do 16.oo hod

Pro školy a ostatní skupinové zájemce výstava otevřena individuálně v ostatní 
pracovní dny po vzájemné telefonické dohodě na tel. č. 603 390 285 

př. Hašková Mirka    603 834 996   př. Dudek Jan
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé. 

 Občanské sdružení „Péče o  du-
ševní zdraví“ je nestátní, nezisko-
vá organizace, která se specializuje 
na  pomoc duševně nemocným li-
dem. Sdružení bylo založeno v roce 
1995 v Pardubicích a v současnosti 
působí již v  7 okresech Králové-
hradeckého a  Pardubického kraje. 
Na  toto sdružení se může obrátit 
každý člověk, který se léčí pro du-
ševní potíže – starší 18-ti let, který 
má bydliště v Královéhradeckém či 
Pardubickém kraji. Cílem sdružení 
je pomáhat dlouhodobě duševně 
nemocným lidem, aby mohli žít 
v prostředí podle své volby, spoko-
jeně a  co nejsamostatněji. Sociální 
služby jsou ZDARMA. K využívání 
služeb nepotřebujete doporučení 
lékaře.Cílovou skupinou sociální 

péče jsou především lidé s  vážný-
mi duševními nemocemi, jako jsou 
diagnózy z  okruhu psychóz (např. 
schizofrenie) či z  okruhu afektiv-
ních poruch (opakované deprese, 
maniodepresivita). V  čem může 
sdružení svým klientům například 
pomoci? S  vyřizováním úředních 
záležitostí, řešením konfl iktních si-
tuací (mezilidské konfl ikty, rodinné 
spory, ztráta práce, bydlení), s  po-
chopením příznaků nemoci, s  tré-
ninkem praktických dovedností 
pro samostatný život atd. Kontakty 
na nově vznikající pobočku sdruže-
ní Péče o duševní zdraví v Nácho-
dě: Tyršova ulice č.p. 59 (náměstí, 
budova ministerstva zemědělství. 
I. Patro) Bc.  Lucie Pacovská, tel. 
734 14 13 46

Občanské sdružení
 „Péče o duševní zdraví“ 
má pobočku i v Náchodě

 Ve  dnech 28. – 30. srpna 2014 
proběhlo v  pražské hale Na  Fo-
limance již II. Mistrovství světa 
v  mažoretkovém sportu. Náchod-
ské mažoretky MONA se staly ne-
jen jeho účastnicemi v mnoha sou-
těžních kategoriích i  disciplínách, 
ale z  celkového počtu 20-ti startů 
si odsud odvezly úžasných 10 cen-
ných kovů. Úplně největším překva-
pením pro celý soubor však byl zisk 
titulu ABSOLUTNÍHO MISTRA 
SVĚTA, který byl po  třídenním 

soutěžním klání udělen skupi-
ně seniorek MONA 1 za  naprosto 
nejvyšší počet bodů po součtu po-
chodového defi lé a  pódiové sesta-
vy. Přestože byla soutěž po  všech 
stránkách velmi náročná a  soupe-
řek čekalo v  každé disciplíně i  ka-
tegorii mnoho, ukáplo náchodským 
děvčatům nespočet slz radosti 
a dojetí nad skvělými úspěchy a le-
tošní Mistrovství světa se tak stalo 
tou nejsladší tečkou za  rokem pl-
ným práce a  tréninků.  Skvělým 

zjištěním je i fakt, že zbývajících de-
set soutěžních choreografi í se vždy 
umístilo buď těsně pod stupínky 
vítězů, nebo v první desítce. Ačko-
li by se tak mohlo zdát, mažoretky 
MONA po  tak úžasných výkonech 
v  žádném případě neodpočívají. 
Již počátkem září totiž začaly tré-
novat na  sezónu další a už nyní se 
těší na všechny nováčky, kteří by se 
k nim rádi připojili. 
 Text: Veronika Pecoldová, 
 foto: Zdeněk Pecold

 Vyrazili jsme na  (pro nás již známé) tábořiště 
nedaleko Hajnic u  Trutnova – Nesyta. Je to táboři-
ště jaroměřských skautů. První dva dny jsme se vě-
novali stavbě tábora - postavit si celý stanový tábor 
na holé louce není jednoduché. Pak se již rozjel pro-
gram ve  velkém stylu – začali se plnit sokolí brčka, 
vlčci a rozjeli jsme etapovou hru  na téma: Globální 
katastrofa.V průběhu tábora jsme si udělali skotský 
den, který jsme prožili v duchu soutěžení a poznávání 
skotské kultury. Na táboře jsme také vyrazili na Úpu 
– na raft ech a dvou kánoích, kterou jsme sjeli z České 
Skalice do  Jaroměře přímo do  loděnice. Následující 
den jsme podnikli výlet do  královédvorské zoo, kde 
jsme vydrželi celý den obdivovat krásy tropické příro-
dy přes safari až po lanové centrum, kde jsme se všich-
ni sešli. Další den jsme prošli kus cesty z Chvalkovic 
až do tábora. Celý tábor trval 14 dní a byl zakončen 
slavnostním ohněm, kde se předávali ceny za bodová-
ní, splněné vlčky a odměny za úklid a snahu.  
 4.chlapecký oddíl Náchod - Podskaláci

Ozvěna skautského 
léta

Nadějná trojka
 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí uspořádala v  sobotu 13. září 
KP jednotlivců přípavky žáků a žákyň na dráze roč. 2003 
a mladších. Z mé tréninkové skupiny z Náchoda odces-
tovala trojice mladých nadějných atletů. Vedla si více než 
dobře.
 V  běhu na  60m David Ulich se probojoval z  rozbě-
hů do fi nále, kde skončil na druhém místě časem 8,9 sec. 
Bronz si ještě přiváží v běhu na 150m za výkon 22,4 sec. 
Na 600m skončil na 8. místě časem 2:09,1 min.
 Matěj Balcar nejdříve v dálce skočil 358 cm a byl celkově 
pátý. Pak v hodu kriketovým míčkem si vytvořil nový osob-
ní rekord výkonem 36,35 m. Ještě běžel 150m za 23,4 sec. 
 Lucie Krombholzová velice mile překvapila v  závo-
dě na  600m, kde osobním výkonem 2: 06,6 min. skonči-
la na třetím místě a získala bronzovou medaily. Ve skoku 
dalekém také v osobním maximu skočila 347 cm a v běhu 
na 150m měla čas 25,7 sec. 
 Takže domů se všem jelo s veselou s třemi medailemi. 

Foto po vyhlášení výsledků - s trenérem 
zleva Matěj Balcar, Lucie Krombholzová, David Ulich.
 Jiří Vondřejc - trenér

který se koná dne
4. října 2014 od 19 hodin 

v Městském divadle 
Dr. Josefa Čížka 
v Náchodě

Během slavnostního večera, který bude moderovat 
Štěpánka Duchková, vystoupí řada zajímavých tváří 
kulturního života.
Výtěžek z akce bude věnován pro Hospic Anežky 
České v Červeném Kostelci.

Společnost BATIST Medical a.s. ve spolupráci 
s Davidem Novotným si Vás dovolují pozvat 
na fi nálový večer
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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

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

Se shozenými kily 

odešly i zdravotní 

komplikace

Jásá pan František Prášek, kte-

rý v náchodské výživové porad-

ně NATURHOUSE odložil více 

než 30 kg a společně s nimi vy-

mizely také zdravotní problémy 

jako vysoký krevní tlak, vyso-

ký cholesterol a bolest kloubů.  

Můžete nám sdělit, kdy jste asi 

začal mít problémy s váhou?

S velkou váhou jsem měl problémy 
celý život. Několikrát jsem se pokou-
šel zhubnout vlastními silami, ale 
vždy jsem shozená kila po ukonče-
ní diety znovu začal nabírat. Po ně-
kolika neúspěšných pokusech jsem 
pochopil, že na to sám nestačím. 

Proto jste navštívil NATURHOUSE? 

Jak jste se o nás dozvěděl?

Ano, proto jsem navštívil NATUR-
HOUSE. Jednoho dne jsem pro-
cházel kolem poradny v Náchodě 
a rozhodl jsem se, že hubnutí s pod-
porou výživové poradkyně zkusím. 
Dnes vím, že jsem udělal dobře.

Kromě nadváhy bylo ještě něco, co 

jste chtěl úpravou stravy změnit?

Zdravotně jsem se necítil zrovna 
nejlépe. Můj ošetřující lékař mi do-
poručoval zhubnout, protože mě 

trápil vysoký krevní tlak, vysoký cho-
lesterol, bolesti kloubů a také jsem  
se těžko pohyboval. Věděl jsem, že 
tyto zdravotní neduhy pramení prá-
vě z mé nadváhy, také lékař mě na 
to upozorňoval, už ale neříkal, ja-
kým způsobem mám zhubnout. 

Jak se Vám podařilo shodit?

Poctivě jsem dodržoval pokyny mé 
výživové poradkyně Jarmily Musi-
lové a hubnul jsem celkem rychle.

Byly i situace, kdy jste dietu poru-

šil, nebo byste nejraději s hubnu-

tím skončil?

Nikdy jsem dietu neporušil ani jsem 
neuvažoval, že 
s hubnutím skon-
čím. Motivaci mi 
dodávaly pravidel-
né týdenní konzul-
tace s poradkyní 
Jarmilou, při nichž 
jsem viděl pře-
svědčivé výsledky. 
Navíc pochvala 
a povzbuzení od 
poradkyně mě po-
poháněly dopředu.

Jaké byly největší změny ve Vašem 

jídelníčku?

Pravidelné časy jídel, hodně pití, velká 
konzumace zeleniny a ovoce, nesma-
žená jídla, úplné vyřazení alkoholic-
kých nápojů. Ale vše se dá zvládnout.

Oblíbil jste si některý z produktů, 

který jste užíval?

Velmi mi chutnala vláknina FIBROKI, 
která mi kompenzovala chutě na slad-
ké. Také čaje INFUNAT byly výtečné. 

Se svou současnou váhou jste již 

spokojen?

Ano, se svou vahou jsem nyní spoko-
jen. Tím, že jsem shodil, se mi upravil 

krevní tlak, choles-
terol, přestaly mě 
bolet klouby, lépe 
se pohybuji a i moje 
psychika se zlep-
šila. Lékař nechtěl 
vůbec věřit mým 
výsledkům, moc mě 
pochválil. Mé podě-
kování patří celému 
týmu NATURHOUSE 
v Náchodě, bez vás 
bych to nedokázal.

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

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



Dvůr Rudrova mlýna v Ratibořicích navštívila milá návštěv-
nice. Byla jí paní Miroslava Šrytrová z Bohuslavic, která 25. 
srpna oslavila sté narozeniny. Ochotně se nechala vyfotogra-
fovat s  děvčaty z  Folklorního souboru Barunka o.s. Česká 
Skalice. Mnoho zdraví do dalších let paní Šrytrové přejí všici 
ze mlejna a redakce novin Echo se ke gratulaci připojuje.

„ZA SPORTEM NA HAMRA“
 V  sobotu 13. srpna 2014 se ko-
nal v  Náchodě první ročník akce 
„Za sportem na Hamra“. Atletický 
stadion na Hamrech navštívilo vel-
ké množství dospělých i  dětí, což 
svědčí o tom, že o náchodský sport 
je velký zájem. Mimo jiných se 
na akci představili zástupci Teamu 
SKP Judo Náchod (na snímku).
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Zákaz podomního  
prodeje
 Rada Města Police nad Metují  
provedla aktualizaci tržního řádu 
města. Výsledkem je tzv. zákaz po-
domního prodeje. Výjimku tvoří 
aktivity, které se vztahují k  veřej-
ným sbírkám charitativním a  ji-
ným.   

Fiktivní fi rmy
 Fiktivní fi rma není pejorativním výrazem, ale označením 
pro studentské projekty, které přibližují školu praxi (studenti 
se na modelu fi ktivních fi rem učí regulím podnikání, správné 
prezentaci podnikatelských aktivit atd.) Fiktivní fi rmy se pro-
línají vzdělávacím systémem celé Evropy. Jejich vyvrcholením 
je například 50. ročník Mezinárodního veletrhu fi ktivních fi -
rem, který se uskuteční v  listopadu t.r. v  německém Essenu. 
O účast na tomto veletrhu usiluje například i fi ktivní fi rma Da-
niel Ospavý „DO PEŘIN“, která působí v rámci Střední školy 
oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném Kostelci. 

U Jakuba oslavili 15. výročí
 Již 15 let poskytuje své služby dům 
s  pečovatelskou službou U  Jakuba 
(DPS) v Červeném Kostelci. 15. vý-
ročí  oslavili dnem otevřených dve-
ří, kde si každý  mohl prohlédnout 
prostory tohoto zařízení, poznat se 
s  jeho obyvateli i  pečovatelkami, 
navštívit vzpomínkovou místnost, 
zúčastnit se bohoslužby, besedy se 
zástupci města nebo odpoledního 
koncertu cimbálové muziky. 
 V  roce 2013 se 8 pečovatelek 
z  Charitní pečovatelské služby 

staralo o  211 klientů. Z  nich byd-
lí v  domě s  pečovatelskou službou 
U  Jakuba 40 a  v  domě s  pečovatel-
skou službou v  Nerudově ul. 13. 
K ostatním zajížděli do jejich přiro-
zeného prostředí – domů. Celkem to 
znamenalo 72 300 návštěv a 18 100 
intervencí v délce 30 min.
 Den otevřených dveří byl tedy 
důstojným připomenutím doby 
od roku 1999, kdy byl dům s pečova-
telskou službou dostavěn.  (kp) 
 Foto: Tomáš Kábrt

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: 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 + stud-

na, 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

Nabídku našich nemovitostí pak
najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com
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* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám 
příležitost nalézt životního partnera. Se-
znamovací agentura IRENA, Náchod. TEL.: 
736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v  klidné čás-
ti Nového Města N/M. Dům je zateplen, zaveden 
internet, plastová okna, výtah. Nájemné 3600,- + 
energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Prodáme pěkný byt 2+kk v Náchodě na Plhově. 
Ihned volný. TEL.:777 818 053

* Pronajmu zrekonstr. byt 3+1 (105 m2) v cen-
tru Náchoda. Nájemné 6 tis.Kč + služby + kau-
ce. TEL.: 602 462 397

* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 s  balkonem 
v Náchodě u nem. Volný ihned. TEL.: 732 167 291
* Pronajmu garsonku v Náchodě s lodžií, nájem + 
služby 4800,-Kč. Kauce 4800,-Kč. TEL.: 776 554 431
* Pronajmu garsonku v  Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
* Pronajmu byt 2+kk 50m2 po rekonstrukci, Pl-
hovská 695, Náchod (naproti Itálii). Nájem 4900,-
Kč + energie, kauce 15 tis.Kč. Internet, TV, 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 66 77 31
* Dlouhodobě pronajmu pěkný slunný byt 3+1 
s  balkonem v  Náchodě na  Brance. Nová plovoucí 
podlaha, plastová okna atd. Volný od 1. 10. Kauce 
nutná. TEL.:732 167 291
* Pronajmu slunný byt 3+kk v  cihlovém 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
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově cca 50 m2 s balko-
nem, výtah + parkování. Nájem 6000,-Kč + elektři-
na + 15 tis.kauce. TEL.:608 66 77 31
* Prodám DB 3+1 v  Náchodě v  ulici Růžová 
po  celkové rekonstrukci, dům zateplený, plas-
tová okna. Tel.777 602  884, RK nevolat. Cena: 
779 000,- Kč
* Prodám DB - možnost převodu do  OV 1+1, 
výměra 37 m2 v Náchodě Bělovsi, po rekonstruk-
ci kuchyň, koupelna a WC, nový kotel. Velká pro-
sklená lodžie. Tel. 774 311 404, RK nevolat. Cena: 
590 000,- Kč
* Prodám DB 2+1, výměra 47 m2 v  Náchodě 
na  Plhově, plastová okna, opravený výtah. Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 630 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v  centru Náchoda u  po-
likliniky, plastová okna, dům zateplený. Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 930 000,- Kč
* Prodám byt v OV 3+1, výměra 82 m2 v Nácho-
dě Bělovsi, po  rekonstrukci kuchyň, nové podla-
hové krytiny, dřevěná eurookna. Velká lodžie. Tel. 
774 311 404, RK nevolat. Cena: 1 100 000,- Kč
* Prodám nedaleko centra Náchoda dva byty 
o  vnitřní dispozici 2+1 a  3+1. Byty se nacházejí 
v 1. a 2.NP a jsou vhodné ihned k nastěhování. Cena 
k jednání. Prodej jednotlivě. Tel. 608 245 634
* Pronajmu dlouh. nově zrek. nadst. mezonet. 
byt 4+1, 103 m2 - 2x kopelna a WC + sklep, balkon 
v NA na Šafránici. Náj. 7.000,-Kč + zálohy 2.500,-Kč 
+ el.+ kauce. Tel. 608 90 30 50
* Pronajmu dlouh. nově zrek. nadstand. byt 3+1 
v  přízemí s  terasou, plast.okna v  NA  na  Šafráni-
ci. Náj. 6.000,- Kč+zálohy 3.500,-Kč + kauce. Tel. 
608 903 050
* Prodám byt 2+1, OV, po  kompletní renovaci 
v  centru Náchoda, plastová okna, rekonstrukce 
koupelny, velká sklepní kóje. Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena: 930 000,- Kč
* Pronajmu prostorný, světlý byt o dispozici 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
* Pronajmu prostorný, světlý byt o dispozici 3+1 
(92 m2) umístěný ve 2.NP zděného cihlového domu 
Církve československé husitské, v centru obce v Ná-
chodě. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884, RK ne-
volat. Cena: 5 400,- Kč/měs.+služby
* Pronajmu slunný byt 3+1 s balkónem v Náchodě 
poblíž centra. Byt je po celkové rekonstrukci, nová 
koupelna s  rohovou vanou. Vybavený je kuchyň-
skou linkou s vestavěným varným setem. Nájemné 
5000,-Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 725 557 030 nebo 
602 790 044
* Prodáme družstevní byt po celkové rekonstruk-
ci 1+1, 31,88 m2, v  Jaroměři, J. Šímy 778, 8. po-
schodí. Cena Kč 550 tisíc. Info 733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví v  okrese 
Náchod výhradně ve správě SBD Náchod. Uveď-
te cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, adresu 
a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt: gorceous@
seznam.cz
* Pronájem bytu 1+1 v Červeném Kostelci, zaříze-
ný, 4.500 Kč/měs. + energie. Tel. 723 23 10 23
* Pronajmu byt 2+kk v  Hronově. Byt je 2 roky 
po  rekonstrukci cena 3.900 Kč. Kauce nutná. Tel. 
602 133 173
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě na Husově náměs-
tí, přízemí, nájem 3.500,- + energie. Volný od října. 
Tel. 602 103 775
* Pronajmu družstevní byt 3+1 v  Náchodě. Ne 
s trvalým bydlištěm. Tel. 498 603 511 po 18. hod.
* Pronajmeme garzonku ve  3. patře 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 pěkný byt 3+1 v  centru Náchoda. 
Cena 9500,- Kč měsíčně včetně služeb. Kauce 
12000,- Kč. Tel. 604 969 746.

* Nabízím pronájem bytu 1+kk na  Malecí 
v  Novém Městě nad Metují od  01. 10. 2014. 
Byt je vybavený, internet v ceně. Levně. Kauce 
6000,- Kč. Vážní zájemci volejte- 603 530 720.

* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41

* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. TEL.: 
724 020 858
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vybavení 
staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* Koupím staré fotoaparáty, objektivy, náramko-
vé hodinky PRIM, hračky a jakékoli předměty z 2, 
světové války. Platba v  hotovosti, slušné jednání. 
TEL.: 777 559 451
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poštovní 
známky, Čína, Československo a  jiné. Dále staré 
obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré pohledy, jakékoli plakáty i z ob-
dobí social., různé reklamy papírové i  plechové 
a další. TEL.:603 549 451
* 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, foto-
aparáty, rádia, voj. věci, pivní lahve, obrazy, sklo, 
porcelán, automoto díly, atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Au-
tomoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, bankovky, 
mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* Jako fanda značky ČZ koupím případně oce-
ním motocykly ČZ, i vraky či přestavby, soutěžní 
stroje, jakékoliv díly, dobové dokumenty, reklam-
ní předměty, fotky - prostě vše týkající se ČZ. Tel. 
606 515 966
* Koupím cokoliv na motocykly Ogar, celé stroje, 
vraky, dobové předměty atd. Tel. 606 515 966
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou 
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Hledáme hodnou a  spolehlivou paní pro 
celodenní hlídání pro našeho dvouletého 
syna. Pondělí až pátek od  8 hodin do  16:00. 
Ideálně ve  vlastním domě se zahradou. Tel.: 
733 698 201 Email: iommy@seznam.cz

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

* Přijmeme samostatného truhláře pro za-
kázkovou výrobu, tel.: 776 622 504

* Prodám zimní pneu na  plech. discích 2 roky 
jeté, 155x70 na  13 - 4 ks 500,-Kč/kus na  Peugeot 
106, koncová světla na  Peugeot 106 r.v. 1997, 1 
kus á 800,-Kč, nový vzduch.fi ltr 150,-Kč. TEL.: 
775 127 159
* Prodám Škoda Octavia tour, 1.6, 75 kW, stří-
brná, najeto 50  000 km, I. majitel, nebouraná, 
r.v. 2009, ve  výbavě plus 4 ks zimních pneu. Tel. 
731 723 904 

* Prodám byt v  soukr. vlastnictví 3+1 v  Zelené 
ulici sídliště SUN v Náchodě. Volný ihned. RK ne-
volat. Kč 770 tis. Tel.606 633 655
* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku 
v  ceně do  1,5 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 
604 336 337
* Pronajmu dlouhodobě družstevní byt ve  Vel-
kém Poříčí Na Škvárovně 522 4.NP.Celková obytná 
plocha je 62m2 s balkónem. Volný od  1. 10. 2014. 
Nájem činí 7600 Kč včetně všech poplatků (voda, 
elektřina, internet a  topení). V blízkosti je škola 
a  školka. Vratná kauce 15000 Kč. Kontakt na  čísle 
724 906 943.
* 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 nastěhování IHNED. Možnost 
využití přilehlého pozemku jako zahrádky. V obci 
je kompletní občanská vybavenost, dostupné spoje-
ní BUS. Cena k jednání 990.000 Kč. Tel. 723 324 031
* Prodám družstevní byt 3+1 v Náchodě, sídliště 
u  nemocnice, Růžová ul., 6 p., slunný, s  krásným 
výhledem, nadstandardně vybavený, zařízený. Od-
kup do OV 3/2015 možný. Cena 1.150.000 Kč. Tel. 
608 110 071

* Koupíme RD nebo chalupu do 1.2mil do 15 km 
od Náchoda Tel. 739 486 403
* Pronajmu garáž na Plhově. Tel. 723 504 958
* Farmář koupí pole, louku, les. Cenu respektuji, 
platba hotově. Tel. 777 55 10 22

* Pronajmu řadovou garáž v  NA  na  Brance. 
TEL.:736 400 558 po 20.hodině
* Prodám stavební pozemek - ve Zlíči, voda a el. 
na pozemku, ostatní na hranici, leží v centru obce 
a je oplocený. 850 Kč/m2. tel. 721 170 313
* 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 dům k rekreaci v Bílé Třemešné u lesa 
na  svahu kopce Zvičína, elektřina 3x25 A, voda 
40 m, srubový objekt s podkrovím na zděném oby-
vatelném suterénu 45 m2 a nedokončená přístavba, 
pozemek 571m2. 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 občerstvení s celoročním 
provozem v Deštné v Orl.horách v blízkosti sjezdo-
vek. TEL.:732 167 291
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispozici. 
Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Tele-
fon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavár-
ny, jiných obchodních služeb nebo pohybových 
aktivit jako cvičení, fi tcentrum a  jiné služby. Pro-
story se nachází na Kamenici v Náchodě v  I.patře 
se samostatným vchodem. Investice do  zařízení 
a  vybavení provozu jsou nutné. TEL.:777 152  750 
v pracovní dny

* Prodám berana a  ovci. Stáří 1,5roku. Cena 
za  oba ks 4000Kč. Tel 739  066  371 Vestec (u Ho-
řiček)
* SADBA JAHOD Nahořany. Tel. 603 704 430
* Prodám terasový plynový zářič zn. FESTIVAL 
pro chladné dny pod pergolou. LEVNĚ. TEL.: 
606 325 233
* Prodám kůzlata (kozu a kozlíka), 8 týdnů, cena 
dohodou. Tel. 777 865 518

* Prodám dřevěné kvalitní brikety. Mob. 
774 308 086

* Prodám suché truhlářské fošny+prkna, smrk, 
borovice, buk. mob.774 308 086
* Prodám obdélníkové designové umyvadlo - 
umývátko se závěsnou skříňkou, rozměr šířka 
60 cm, hloubka 35 cm, výška (se skříňkou) 55 cm. 
Vhodné do menší koupelny nebo WC. Barva bílá. 
Namontované, vyzkoušené a  sundané - nevhodná 
koupě. Sleva 50%. Tel. 603 440 969
* Prodám kulaté zrcadlo průměr 70 cm. Cena 
200 Kč. Tel. 732 889 575
* Prodám nafukovací postel pro 2 osoby 500,-Kč. 
TEL.:775 127 159
* Prodám měkké i tvrdé dříví v metrech i řezané. 
TEL.:777 690 390

* Prodám moderní pianino - hnědé barvy, event. 
odvezu - naladím. LEVNĚ. Tel. 775 328 366
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci 
volejte 720 581 277
* Koupím staré pohlednice do  r. 1945, dále vy-
znamenání, řády - i socialist. T: 608 420 808
* Koupím okružní pilu - cirkulárku s  kolébkou 
tovární výroby. TEL.:776 327 208
* Koupím vlek za  traktor, maringotku, včelín. 
Možno i ve špatném stavu. Tel. 776 88 67 10
* Vykupuji větve stříbrného smrku. TEL.: 
776 146 173
* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník a bovden 
od výrobců zn.ITES, KDN, IGRA, IGLA, OMNIA 
a SMĚR a jiné TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hotové. TEL.: 
724 020 858
* Koupím knihy a časopisy. TEL.:722 907 510

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

BYTY

SEZNÁMENÍ

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

AUTO - MOTO

Restaurace Slavie 
v Náchodě

PŘIJME
KUCHAŘE 

(výuční list podmínkou)

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
Kontakt 724 046 454 

milenagalbova@atlas.cz.

Bezpečnostní agentura 
HLEDÁ ZAMĚSTNANCE 

NA OSTRAHU MARKETŮ 
v Náchodě 

a Dvoře Králové nad Labem 
požadavek: čistý trestní rejstřík

kontakt: 777 609 442
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

N.Město n/M-Malecí-Kompl.rekonstr.byty,klidná lokalita,pěkné kuchyně,nové koupelny (zděné jádro) 2+1-990.000,-Kč,1+1-679.000,-Kč k jednání
N.Město n/M-Na Františku-Větší RD s krás.zahradou-rekonstruovaný na pension (6 vybav. pokojů se soc. zař.),kuchyně,ob.pokoj .......4,25 mil.Kč
V.Jesenice u Č.Skalice-Pěkný,kompl.rekonstruovaný byt 3+1+zahrádka....990.000,-Kč,Náchod-Větší zděná chata s poz.1.380 m2 ..... 430.000,-Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1+garáž,poz. 1186 m2..2,55 mil.Kč,Hronov-pronájem nových bytů 1+kk až 3+kk ... od 3.000,-Kč/měsíc
Jaroměř-Dvougener.RD po rekonstr.,pěkná zahrada (1080 m2)....2,7 mil.Kč,Trutnov-Hajnice-Usedlost,komplex 3 budov (zast.480 m2)....2,19 mil.Kč
N.Město n/M-Krčín-Zděný byt 3+kk+garáž...850.000,-Kč,Machov u Hronova-Rekonstr.komer.objekt k výrobě i skladování (680 m2) ...3.350.000,-Kč
Č.Skalice-autokemp Rozkoš-prodejní stánek (44m2)...260.000,-Kč,Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné poz.až 1000 m2 ...od 1,29 mil.Kč
Sviniš�any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2...850.000,-Kč,N.Město n/M-ul.Komenského-Pronájem kanceláří (80 m2) ....900Kč/m2/rok
Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) s obyt.podkrovím,klid.místo....1.800.000,-Kč, Č.Skalice-Větší RD (5+1) s garáží u náměstí ...1.290.000,-Kč k jednání
N.Město n/M-Bobeček-Zděná chata,sítě,oploc.pozemek 403 m2....400.000,-Kč,Teplice n/M-RD z r.1989-2 byty po 90 m2+suterén .....2.490.000,-Kč
Lipí u Náchoda- Pronájem rekonstr. zděných bytů-garsonka...2.900,-Kč+1.200,-Kč bez el.ener.,byt 2+kk .... 4.300,-Kč+1.400,-Kč+možnost garáže
 

Zdravý životní styl, Fit kluby, 
Wellness poradenství, 
nadstandardní příjmy,

info: 775 900 536,
lucie.wellness@seznam.cz, 

nebo na 
www.superpodnikani.cz

DLUHŮM
A EXEKUCÍM
Oddlužení
723 400 502

PŘIJME DO TŘÍSMĚNNÉHO PROVOZU:

Boltjes International
spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

Požadavky: ukončené SOU strojírenské • praxe v oboru 2 roky • znalost čtení 
výkresové dokumentace • platný svářečský průkaz Z-M1 • ochota pracovat 
občasně přesčas • spolehlivost, slušnost a bezúhonnost

Požadavky: ukončené SOU strojírenské • praxe v oboru 2 roky • znalost 
čtení výkresové dokumentace • vysoké pracovní nasazení • spolehlivost, slušnost 
a bezúhonnost

Požadavky: SOU / SŠ strojního zaměření • praxe v oboru 2 roky • schopnost 
čtení výkresové dokumentace • vysoké pracovní nasazení 

Požadavky: SŠ vzdělání nejlépe technického směru • znalost práce na PC 
• ŘP sk. B, C  
Náplň práce: Plánování, rozvoz a svoz dílů z kooperací • vystavení objednávek 
• zadávání dat do IS

SVÁŘEČ

OHÝBAČ

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ

KOORDINÁTOR KOOPERACÍ

Informace na tel.: +420 491 467 083, mobil: +420 724 361 719
Email: j.dostalova@boltjesgroup.com 

Website: www.boltjesgroup.com

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

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

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

PRODÁM 
CENA DOHODOU
Tel. 605 950 265

KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÉ 
SLUŽBY 

Pravidelný úklid fi rem, 
administrativních budov, 

ordinací, kanceláří a strojní 
mytí výrobních hal.

Oldřich Žďárek
Tel. 603 743 983 
e-mail: oldrich.zdarek@seznam.cz



ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

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.
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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

Nový občanský zákoník 26.
Koupě ojetého vozu a NOZ

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.

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

 Mnoho motoristů dává při poří-
zení vozidla přednost koupi levněj-
ší ojetého vozu. Specifi ka takového 
převodu závisejí v prvé řadě na tom, 
zda je automobil zakoupen přímo 
od  podnikatele (autobazaru), nebo 
od jiné fyzické osoby. Tyto odlišnosti 
byly zmíněny v předchozích článcích. 
Při koupi jakékoliv použité věci je 
důležité mít na paměti, že i zde platí 
odpovědnost prodávajícího za  vady. 
Oproti koupi věci nové je tato od-
povědnost do  značné míry omeze-
na. Prodávající odpovídá na  prvním 
místě pouze za  vady, které věc měla 
v  době převzetí vozidla. Tato odpo-
vědnost však neplatí na  vady, kte-
ré odpovídají míře používání nebo 
opotřebení věci. Pokud tedy koupíte 
vozidlo s najetými 100tis km, nemů-
žete očekávat, že budou v  pořádku 
např. brzdové kotouče s  poloviční 
životností. Kupující ale jistě bude 
oprávněně očekávat, že je v pořádku 
otevírání oken, apod., tedy funkce, 
která při tak malém opotřebení ne-
pochybně ve vozidle fungovat má.
 Situace kupujícího je v těchto pří-
padech složitá, neboť musí prokázat 
obě výše uvedené skutečnosti (exi-
stence vady při převzetí a  charakter 
vady neodpovídající opotřebení). 
V  praxi se často prodávající kryje 
ustanovením, že věc si kupující řád-
ně prohlédl. Proto je nutné skuteč-
ně při převzetí zkontrolovat veškeré 
funkce vozidla, které běžný kupující 
je schopen zkontrolovat. 
 Častou chybou ve  smlouvách 
o koupi použité věci bývá ustanovení 

„jak stojí a leží“. Takto se sice lze zba-
vit odpovědnosti za  vady, nicméně 
pouze při koupi věcí úhrnkem, tedy 
při koupi např. zboží v určitém skla-
du, hromady součástek apod. Nelze 
tuto větu použít při koupi konkrétní 
věci – automobilu (možné by to bylo 
pouze při koupi úhrnkem všech au-
tomobilů na vrakovišti apod.).
 NOZ obsahuje jiné ustanovení, 
které bude za  tímto účelem do  bu-
doucna používáno. Tím je prohláše-
ní kupujícího, že se předem vzdává 
svého práva z  vadného plnění. Ani 
to však nemůže zbavit odpovědnos-
ti nepoctivého prodávajícího, který 
věděl o  určité vadě a  lstivě ji zata-
jil. V  tom případě kupující chráněn 
zůstane (a  stejně tak, pokud bude 
spotřebitelem). 
 V  neposlední řadě může být při 
koupi použitého vozu obava, že vozi-
dlo je kradené. Za této situace na ku-
pujícího vlastnické právo k odcizené 
věci nepřejde, ani za  situace, kdy 
kupující uhradil kupní cenu a  byl 
v  dobré víře, že prodávající je jejím 
oprávněným vlastníkem.  To neplatí 
pouze při koupi vozidla od podnika-
tele, pokud od převodu uplynuly více 
než 3 roky.
 Pro úplnost je nutné upozornit 
i  na  to, že úmyslné zkreslení stavu 
vozidla (zejm. tzv. přetočením ta-
chometru) je považováno za  trestný 
čin podvodu. 

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář

 JUDr. Renaty Dobývalové

Malá výrobní fi rma přijme
konstruktérku střihů
 Požadavky: zkušenosti 

z textilní výroby,
řidičský průkaz skupiny B

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

Hledání Eldoráda je opět tady! 
Zveme všechny malé i velké příznivce tohoto pochodu Pekelským údolím s atr-

akcemi a pohádkovým lesem. Start v sobotu v dopoledních hodinách 27. záři 
2014 v Náchodě na Písáku ( Naproti Bartoňově škole ve Starém městě 
na volejbalovém hřišti) Občerstvení v ceně vstupného. Letos navíc do Náchoda 

zavítá Kryštůfek záchranář v životní velikosti.

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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    Kompletní sortiment LED osvětlení: 
 - LED žárovky včetně svíček a miňonek 
 - LED bodové osvětlení 
 - LED pásky včetně příslušenství 
 - LED vestavná stropní svítidla 
 - LED reflektory 
 - LED průmyslové osvětelní 
 - LED zářivky 

  
 
 

 
 
                                        www.spectrumled.cz 
 
 
   Nabízíme Vám následující služby: 
 - poradenství v oblasti LED osvětlení 
 - zpracování světelného projektu 
 - kalkulace výhodnosti změny osvětlení 
 - zapůjčení osvětlení pro vyzkoušení 
 
   Předváděcí místo a vzorková prodejna: 
       Nádražní 219 (bývalý Městský klub) 
                Nové Město nad Metují 

      e-shop: www.ledprovas.cz  
           email: obchod@ledprovas.cz 
          tel.: 602 107 706, 774 814 457 

Výhradní zastoupení pro interiérové 
a exteriérové LED osvětlení značky     

Spectrum LED 

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce 

smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání 

zeminy a jiných 

sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

TEL.: 602 145 222

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

Kadeřnický salon
 MICHELLE
Michaela Rotterová

Náchod – Staré Město, 
Českoskalická 161

Po – pá 10.00 – 18.00
   so – dle dohody
Tel.: 728 361 526

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

Hostinec Na Králíku, Zblov  19
Vás srdečně zve na:
ŘÍZKOVÉ HODY

sobota 27. 9. neděle 28. 9.
JÁTRA NA RŮZNÉ ZPŮSOBY

sobota 11. 10. neděle 12. 10.
POSVÍCENÍ

sobota 25. 10. až pondělí 27. 10.
v pondělí 27. 10. od 18.hod. 

ŽIVÁ HUDBA 
SVATOMARTINSKÉ HODY

sobota 8. 11. neděle 9. 11.
KRÁLIČÍ HODY

sobota 15. 11. neděle 17. 11.
JÍDLA Z MLETÝCH MAS
sobota 29. 11. neděle 30. 11.

Při všech hodech řízky 
+ bramborový salát.

Tel. 491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz

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

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové 
čtvrtky  na měsíc říjen v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, 

kde se sejdeme při následujících programech: 

říjen 2014
orům programové

2, Rybářská 1819, 

Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, 
neboť jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy 

se těší členové výboru MO SD ČR. 

* čtvrtek 2. 10. od 14 hod.   
.  „Mocné síly planety 

Země“,
která je naprosto jedinečná v rám-
ci sluneční soustavy, dokumentár-

ní fi lm promítne p. A. Poláková

*  čtvrtek 9. 10. od 14 hod. 
„Naše partnerství s městem 

Bauska v Lotyšsku“ 
na dané téma pohovoří 

p. Mgr. Věra Vlčková

* čtvrtek 16. 10. od 14 hod.   
„TURECKO-ANTIKA 

STŘEDOMOŘÍ“ 

– I.část, fi lm připravil a doplní  
vyprávěním p. Zdeněk Nývlt

*  čtvrtek 23. 10. od 14 hod. 
„Volynští“  

– dokument o životě volyňských 
Čechů na Ukrajině v letech 

1868 – 1947, připravil a promítne 
p. Rostislav Kaufman

*  čtvrtek 30. 10. od 14 hod. 
„Rok v přírodě“

– čtyři roční období v obraze 
s hudebním doprovodem, fi lm 

pro nás připravil a promítne 
p. Otto Mach.

– I.část, fi lm připravil 
vyprávěním p. Zdeně
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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“
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zOdyssea – nová knížka Mirka Bráta

Mirek ve své „vodní tetralogii“ zpracovává 
témata z  více než dvacítky zemí Evropy, 
Severní Afriky a Blízkého Východu.

Odyssea – v  mokrých botách vychází, 
stejně jako minulé publikace, v pražském 
nakladatelství Naše Vojsko.

Jednou z kapitol  knihy Odyssea je i reportáž z podmořského archeologického parku Baiae 
v Neapolském zálivu, odkud pochází i tento snímek propojující antiku a život v moři.   

 V pražském nakladatelství Naše Voj-
sko vychází v  září nová kniha našeho 
redakčního kolegy Mirka Bráta s  ná-
zvem Odyssea – v  mokrých botách. 
Mirek zde skládá  pestrou mozaiku, 
kterou tvoří reportážní črty a  témata 
z Egypta, Německa, Lotyšska, Rakous-
ka, Belgie, Gibraltaru, Česka, Sloven-
ska, Španělska, Chorvatska, Kypru 
a dalších zemí.  O čem kniha vypráví? 
Především o okouzlení vodou: Potápě-
ní mezi kajmany v  akváriu v  králové-
dvorské zoo i mezi žraloky v mnichov-
ském akváriu Sea Life, svět korálových 
útesů v Rudém moři i život v lotyšském 
jezeře, vodní sloupec zabydlený velký-
mi vyzami ve stínu velehradské bazili-
ky, český výzkumný modul pro výcvik 

astronautů hluboko pod hladinou. Zá-
hada posledního letu Antoina de Saint-
-Exupéryho i  vánoční přípitek v  jedi-
ném podvodním baru v Česku, modrý 
vesmír Jaderského moře, trénink náde-
chových potápěčů – freediverů, antické 
sochy na dně Neapolského zálivu i pod-
mořská invaze mířící k pobřeží Kypru… 
Taková a  další témata najdete v  knize 
navazující na knižní trilogii Mare Nos-
trum (publikace Th alassa – Evropou 
v kapce vody, NV 2007, Mare Nostrum 
– za  tajemstvím Středozemního moře, 
NV 2011, a Tethys – cesty za kouzlem 
vody, NV 2012). Odyssea bude dosaži-
telná od  října v  e-shopu nakladatelství 
Naše Vojsko, pokud byste však chtěli 
knížku získat přímo od Mirka, je mož-
né si ji (v  říjnu) po  předchozí domlu-
vě zakoupit  a odebrat v redakci novin 
ECHO. Pište na Mirek.Brat@email.cz

 Prosím o  fi nanční pomoc na  léč-
bu v  ADELI MEDICAL CENTRU 
v  Piešťanech pro mého syna Járu, 
který je již rok ve VIGILNÍM KOMA 
po vážném úrazu mozku.
 V  současné době je Jára v  domácí 
péči. Hýbe rukama, refl exivně noha-
ma, vetšina stravy mu je podávána 
hadičkou PEG přímo do žaludku.
 Jára dává mrknutím levého oka na-
jevo, že nás vnímá. Jeho stav se den 
ode dne zlepšuje, přesto je potřeba 
včasné podstoupení léčby v  ADELI 
MEDICAL CENTRU v  Piešťanech, 
kde provádějí jedinečnou neuroreha-
bilitaci.    www.adeli-center.com
 Pro mě, jako matku samoživitel-
ku, je léčba fi nančně zcela nemožná. 

Ale víra, že se můj syn uzdraví, mě 
nutí poprosit Vás o pomoc v této slo-
žité životní situaci. Děkuji za Váš zá-
jem a případnou pomoc.

S vděčností Járova maminka
Jaroslava Křepelková
Brné 54, Velké Poříčí

Pomoc pro Járu Křepelku

VÝPRODEJ 
LIKVIDACE SKLADU
Skútry, ATV čtyřkolky, kancelářské 
židle, plasty do domácnosti, květi-

náče, zahradní doplňky a jiné.
ADN – Autodružstvo, 
Pražská ulice, Náchod

22. 9. – 24. 9. 2014 
od 14.00 do 17.00 hodin

Info tel. 602 436 986

 Za  perfektní spolupráce sponzorů, 
pilota, mechaniků a  celého realizač-
ního týmu získal Miloš Beneš double 
vítězstvím v absolutní klasifi kaci divi-
ze 3 nejrychlejších závodních speciálů 
v  předposledním závodním víkendu 
v  rámci MMČR v  Prachaticích titul 

"Mezinárodní Mistr České republiky 
v absolutním pořadí 2014 divize 3".
 Letošní závodní sezóna  začala ná-
ročnou zimní přípravou a  to nejen 
výměnou většiny použitých dílů Oselly 
FA30, ale především vývojem podvoz-
ku a jeho následnou realizací. 

 V  prvním závodním ví-
kendu  2014 v Brně se začaly 
na  Oselle projevovat problé-
my s  převodovkou. Na  dojetí 
závodu a  dvojnásobnému ví-
tězství v  absolutní klasifi kaci 
divize 3 to ale stačilo.  V závo-
dě ME v  Rechbergu přestalo 
řazení fungovat a  následně 
praskla i poloosa. Miloš Beneš 
tak závod nedokončil a  došlo  
ke ztrátě 20 bodů v MMČR. 

 Po  výměně poloosy a  všech dílů 
v  převodovce a  následném testova-
ní řadila Osella bezchybně, ale pouze 
do dalšího závodu ME v Portugalsku. 
To ale už nemělo nic společného s pře-
dešlou závadou a do dalších závodů se 
veškeré problémy vyřešily.
 V  náročné sezóně i  v  rámci repre-
zentace České republiky Miloš Beneš 
vynechal závody v Náměšti nad Osla-
vou a ztratil dalších 40 bodů v průběž-
ném hodnocení MMČR.
 Ve všech  dalších závodech MMČR 
už Miloš Beneš zvítězil v absolutní kla-
sifi kaci divize 3, dotáhl vzniklou bodo-
vou ztrátu a v Prachaticích, dva závody 
před koncem letošní sezóny zajistil pro 
GMS Racing team titul Mistra MMČR. 
 text a foto: Roni Dietrich

Mezinárodní Mistr České republiky v absolutním 
pořadí 2014 - Miloš Beneš - GMS Racing team

Rek je 4letý voříšek s  duší 
pitbulla. Je středního vzrůs-
tu. Přišel do  útulku jako ne-
vhodný dárek - vnuk ho na-
dělil 75leté babičce. Potřebuje 
dobrý kotec, plot pro něj není 
překážkou, nemá rád ostatní 
psy a loví drůbež. Je to tempe-
ramentní pes, který je vhodný 
pro aktivní, sportovně založe-
né páníčky. Není vhodný k ji-
ným psům. Jinak je to skvělý 
kamarád, který potřebuje čas 
a trpělivost páníčka.

!!!OSLAVTE SVÁTEK ZVÍŘAT V PSÍM DOMOVĚ 
LUKAVICE 4. října 2014 – VEŘEJNÉ VENČENÍ!!!

Psí domov Lukavice (okr. Rychnov nad Kněžnou), 
tel. 608 524 973, utuleklukavice@seznam.cz !

HOSTINEC 

U STUDNY STUDNICE
 

27.-28. září 

JEHNĚČÍ PEČÍNKY 

11.-13. října 

STUDNICKÉ POSVÍCENÍ 
/husa, kachna, krůta, bažant,

 jehně, zvěřina/

Srdečně zvou Vávrovi 

Tel.739 433 396

Více zde: 
www.jarousek-krepelka.webnode.cz

E-mail:
 jaroslava.krepelkova@seznam.cz

Tel: +420 702 071 241
Číslo účtu: 458 741 003/0800

Facebook: 
Jára Křepelka - komunita
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 www.cssd-nachod.cz

Místní organizace ČSSD BROUMOV

Místní organizace ČSSD NÁCHOD

Místní organizace ČSSD MEZIMĚSTÍ

Místní organizace ČSSD HRONOV
 Pokud ve volbách kandidátka ČSSD uspě-
je, potom se chci soustředit na  další rozvoj 
města a  života v  něm. Je o  mně známo, že 
jsem „srdcař“, a proto je pro mě důležité, aby 
se Náchoďákům ve městě dobře žilo. To sou-
visí se všemi oblastmi každodenního života, 
ať už to je kvalitní dopravní spojení, zajištění 
vzdělávání i  mimoškolních aktivit pro děti, 
čisté a bezpečné ulice atd.. Osobně jsem hod-
ně energie věnoval situaci v dopravě a tomu 
bych se rád věnoval i nadále, máme před se-
bou  řadu již dnes připravovaných projektů. 
Důležitá je při práci pro město především 
důslednost. Je to každodenní systematic-
ká práce, příprava projektů tak, aby na sebe 
efektivně navazovaly. A  hlavně, vynaložení 
každé koruny z městského rozpočtu je vždy 

třeba pečlivě zvážit, stejně tak, jak to děláme 
se svou vlastní peněženkou… V současnosti 
je v Náchodě  aktuální téma referenda. Roz-
hodně konání referenda podpořím, je to vel-
mi důležitý nástroj přímé demokracie a petice 
za  uspořádání referenda splnila podmínky 
zákona. Co se týká vlastního záměru soukro-
mého investora, jedná se o osobní vlastnictví 
jiného subjektu,  nanejvýš se mohu  snažit vše 
co nejlépe zkoordinovat se zájmy města. A to 
od počátku činím. Ctím zákony naší země.  

Jan Birke, lídr kandidátky ČSSD, 
starosta Náchoda  

(text: z  rozhovoru pro parlamentnilisty.cz, 
foto: Jan Birke v diskuzi s náchodskými rad-
ními za ČSSD, zleva MUDr. Ladislavem Ti-
chým a Mirkem Brátem)

 Jedno lidové přísloví praví:  „Bez práce ne-
jsou koláče“.  Myslím, že o komunální politice 
to platí dvojnásob.   V komunální politice zá-
leží, jací lidé v ní jsou, jak  jsou aktivní a chtějí 
pracovat.   A protože ke komunální politice pa-
tří i zajištění společenského života v obci, pova-
žuji  za  čestné vyzdvihnout občany kolem nás, 
kteří se pro společenský život nezištně angažují. 
 Díky tomu, že  dnes máme v Meziměstí kva-
litní zázemí pro sportovce,  koná se zde pravi-
delně celá řada sportovních akcí např. fotbalo-
vé, nohejbalové, volejbalové utkání či hasičské 
a školní závody. Umělý trávník a tartan na bě-
žeckém oválu nemají v  širokém okolí konku-
renci. Na  prknech, která „znamenají svět“ se 

skvěle činí naši ochotníci. Osadní výbory, ha-
siči a  sportovci z  okolních obcí zajišťují také  
řadu volnočasových aktivit včetně tradičního 
pálení čarodějnic.  Pořádají  se další akce např. 
výlety pro děti i starší občany,  zábavy,  jarmar-
ky, sousedská posezení.   Díky mnoha dobro-
volníkům  umíme dnes  pořádat  dětské dny, 
pochody,  běhy  včetně sportovních dnů. Aby 
tato různorodá činnost mohla být zajištěna,  je 
nutný kvalitní tým lidí, na které je stoprocentní 
spolehnutí. Bez nich bychom, jako město,  měli 
velice těžkou pozici.  Úřad   umí zajistit tech-
nické zázemí včetně fi nancí, ale ta hlavní práce 
spočívá na  bedrech  jednotlivých pořadatelů. 
Jsem velice rád, že máme tyto lidi kolem sebe 
a všem jim  patří naše  poděkování.  
 Vypadá to,  že pořádaných volnočasových  
aktivit  je dostatek,  stále  však něco chybí. 
V  zimě je  obrovská poptávka po  zajištění 
a úpravě lyžařských tras, v létě by se hodily kva-
litní trasy pro in-line bruslaře.  Poslední dobou 
zjišťuji, že je zde poptávka i  po  netradičních  
aktivitách.  Mnozí z nás si s nostalgií vzpome-
nou na  neckyádu,  disko v pyžamech či zábavy 
pod širým nebem.
 Jak pestrý život ve městě bude, záleží jen 
a jen na nás.  Na naší kandidátce jsou  muži 
a ženy, kteří patří mezi zkušené organizátory  
společenského života v Měziměstí. Za to jim 
patří moje podpora a pevně doufám, že i ta 
Vaše. 

Pavel Hečko, místostarosta, 
lídr kandidátky ČSSD pro volby 2014

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

Kandidáti pro volby do obecního 
zastupitelstva města Hronova
Mgr.  Helena Kudelová, 50 let, speciální 
pedagog;  Mgr. Věra Řehůřková,56 let, uči-
telka;  Mgr.  Rita Kouglová,50 let, učitelka;  
MUDr.  Jan Kříž, 71 let, lékař; Mgr.  Kami-
la Macková, 45 let, učitelka;  Mgr.  Ludvík 
Vlach, 58 let, učitel;  Břetislav Červený, 50 
let, tiskař;  Vlastimil Rudolf, 62 let, technik;  
Zdeňka Krejčí, 62 let, důchodkyně;  Dita 
Felcmanová, 44 let, dělnice;  Petr Pavlis, 39 
let, poštovní manipulant; Pavel Franěk, 60 
let, dělník;  Nikol Felcmanová, 26 let, v do-
mácnosti;  Eva Pecková, 63 let, sociální pra-
covnice;  Milan Chocholáč,71 let důchod-
ce;  Božena Škopová, 74 let, důchodkyně;  
Bc. Eva Kudelová, 31 let, zootechnička.

 Podílet se na komunální politice vyžaduje 
odvahu a dobrý tým. Odvahu máme a dob-
rým týmem určitě jsme. Chceme prosazovat 
pozitivní a vstřícné vztahy v našem městě. 
 Věra Řehůřková,

členka Rady města Hronova, kandidátka 
ČSSD pro volby do Zastupitelstva 

města Hronova.

 Významným prvkem v  kulturním životě 
Broumova je základní umělecká škola. (s cca 
500 žáky a 31 učiteli).   Její význam spočí-
vá v rozvíjení uměleckého nadání dětí a za-
jištění prezentace kulturních aktivit nejen 
v katastru města, ale i v sousedním Polsku. 
Město Broumov samozřejmě o  svoji „zuš-
ku“ maximálně pečuje a  je na  výsledky je-
jich žáků i patřičně hrdé. Umělecké vzdělání 
poskytované dětem má však pochopitelně 
i svoje specifi ka. Stejně jako i v jiných měs-
tech, se také naše „zuška“ potýká s roztříště-
ností výuky co do počtu míst, kde je tato vý-
uka realizována. Trvá i poptávka po dalších 
prostorách: učebnách, skladech, technickém 
zázemí pro vlastní vzdělávací proces. Orga-
nizace umělecké výuky pro děti v Broumově 
je tématem, které bude prostupovat  do dal-
ších let, i v kontextu aktuální demografi cké 
křivky, kdy do školního systému vstupují po-
četně silné ročníky dětí. Je to téma o to důle-
žitější, že se týká mladé generace a rozvíjení 
jejího nadání. Ostatně, České strana sociálně 

demokratická vyjadřovala vždy i na celostát-
ní úrovni maximální podporu základnímu 
uměleckému školství  a v minulosti se jasně 
ohrazovala proti všem snahám o  jeho re-
dukci. Mimoškolní volnočasové aktivity dětí  
a mládeže jsou i tou nejlepší prevencí proti 
riziku sociálně – patologického chování, kri-
minalitě apod. Sociální demokraté v  Brou-
mově budou vždy naši „zušku“ podporovat“. 
Tuto podporu chápeme v konkrétní rovině, 
protože je nutné reagovat např. na obměnu 
hudebních nástrojů či počítačového vybave-
ní. Vše je samozřejmě odvislé od možností 
městského rozpočtu.Věřím, že  budoucí ve-
dení města bude pokračovat v péči o rozvoj 
broumovského uměleckého školství ve všech 
sférách  a oblastech. Základní umělecká ško-
la je pilířem naší místní kultury. Je místem, 
kde se nadání proměňuje v krásu. Petr Ste-
čínský, (fotografi e: Členové kandidátky Čes-
ké strany sociálně demokratické pro volby 
do Zastupitelstva města Broumova) 
 foto: D. Dušánková    

Poctivě a otevřeně, bez postranních úmyslů



 Placená příloha novin ECHO, připravil Okresní výkonný výbor ČSSD v Náchodě ve spolupráci s místními organizacemi ČSSD náchodského okresu.

 www.cssd-nachod.cz

Místní organizace ČSSD VELKÉ POŘÍČÍ Místní organizace ČSSD Police nad Metují

Místní organizace ČSSD Nové Město nad Metují Místní organizace ČSSD JAROMĚŘ

 Velké Poříčí se pro mě stalo domovem 
a místem kam se rád vždy vracím a jsem hrdý 
na to, že zde žiju. Nejsem sice poříčským ro-
dákem, jsem jak se říká „naplavenina“. Je mi 
40 let a pracuji v Náchodě jako konstruktér-
-projektant. Ve Velkém Poříčí jsme před více 
než 10-ti lety zakoupili společně s manželkou 
starší domek a  ten postupně přebudovali. 
Mám dva syny, dva poříčské rodáky, kteří na-
vštěvovali naši krásnou školku a nyní již oba 
pilně studují v  místní základní škole. Velmi 
si vážím práce učitelů, vím jaké je to náročné 
povolání a poslání zvláště v dnešní době, kdy 
všichni znají svá práva, ale na povinnosti tak 
nějak zapomínají. Ve svém volném čase se rád 

věnuji své rodině a sportu. Se spoustou z Vás 
se potkávám na fotbalovém hřišti ve Velkém 
Poříčí, kde se společně se svými kolegy rené-
ry věnujeme trenérskému řemeslu u  našich 
nejmenších - v poříčských přípravkách. Vždy 
budu podporovat rozšířování místních spor-
tovišť , turistických cest, cyklostezek a jiných 
odpočinkových zón, kam by určitě rádi cho-
dili nejen naše maminky s kočárky , ale i naši 
senioři si v  klidu posedět na  lavičce. Nyní 
jsem na  zastupitelstvu městyse podal návrh 
na  využití pozemku u  bývalé samoobsluhy 
„U  Kotyzů“ naproti Tóthovým. Na  tomto 
pozemku bych rád viděl odstavné parkoviště 
pro parkování vozidel, jejichž majitelé odsta-
vují svá vozidla různě po chodnících na „do-
lejšáku“ a  ohrožují tímto nejen sebe, ale 
hlavně i ostatní. Na tomto pozemku i zčásti 
vybudovat odpočinkovou zónu, ale hlavně 
vstup do  koryta řeky pro těžší mechanizaci 
pro případ velké vody. Jako sportovec si do-
vedu představit i  vybudování víceúčelového 
hřiště. Chtěl bych zároveň prosadit i úpravu 
„velké křižovatky“ u pošty. Je to frekventova-
ná trasa pro děti do školky i na zastávku BUS 
a vlak. Místo je velmi nepřehledné a nebez-
pečné pro přecházení. V návaznosti na  tuto 
křižovatku chci navrhnout i opravu chodní-
ku okolo domova seniorů směrem ke staro-
české hospůdce ( když prší, nelze tudy jít bez 
šlapání do kaluží). Zkrátka, za  těch více jak 
10let se ze mě stává poříčský patriot a „Poří-
čák“ , kterému není lhostejné kudy, kam cho-
dí a do čeho šlape.  Martin Vlček

 Vážení spoluobčané,
v  minulém volebním období zastupitelé 
za  ČSSD aktivně pracovali v  zastupitelstvu 
a  komisích města. Rádi bychom v  započa-
té práci pokračovali a  získali od voličů další 
mandát pro práci v zastupitelstvu a radě města.
 Nyní se rozhodujete, jaké bude vede-
ní města v  dalších čtyřech letech. Chcete-li 
změny, přijďte podpořit naše kandidáty, mezi 
kterými je řada nových, vám dobře známých 
tváří, ve dnech 10. – 11. října 2014. Za Vaši 
podporu děkujeme!

Naše hlavní cíle 2014-2018:
Spokojenější občan jezdící a chodící po lépe 
spravených místních komunikacích a  chod-
nících, informovaný pravidelně radnicí 
o všem důležitém dění a rozhodování, mající 
možnost výběru z bohaté sportovní a kultur-
ní nabídky.

- budeme se zabývat více potřebami obyvatel 
okrajových částí města a připojených obcí

- trvale budeme usilovat o  získávání pro-
středků z  fondu EU přípravou vhodných 
projektů

- budeme vypisovat výběrová řízení na pra-
covní pozice ve struktuře města

- budeme usilovat obecní vyhláškou o úplný 
zákaz výherních automatů na území města

- nebudeme se chlubit a chvástat, jak jsme dob-
ří a jak je těžké pracovat pro lidi a nebudeme 
prezentovat kvalitní myšlenky jiných za své

Na fotografi i zleva stojící: Zdeněk Dostál - pod-
nikatel, Radek Slovák - útvar pro ochranu ústav-
ních činitelů, Karel Nývlt - ředitel ZŠ, Karel Klimeš 
- vězeňská služba ČR, Věra Klusáčková - důchod-
kyně, Jaroslav Seidlman - vedoucí svařovny, zleva 
klečí Milan Rotter - technik, Marek Plný - zaměst-
nanec drogerie, Jiří Košťál - vedoucí skladu, Radek 
Starý - mistr nástrojárny

Proč jste se rozhodl kandidovat jako jednička 
na kandidátce ČSSD do městského zastupitel-
stva? 
Mé rozhodnutí ovlivnilo pověření místní or-
ganizace, které mně v tajné volbě dalo důvěru 
být v čele. Vážím si toho, ale hned druhým de-
chem musím konstatovat, že naše kandidátka 
má dvacet jedna kandidátů a  já se cítím jen 
jako jeden z nich. Sestavili jsme kvalitní kan-
didátku, ať jsou to profesionální hasič pan 
Bc. Petr Fanta nebo krajská radní pro zdravot-
nictví PharmDr. Jana Třešňáková, tak dlouho-
letý zastupitel pan Česlav Všetička či paní Jana 
Blažková. Oceňuji, že s námi kandidují mladí 
lidé, ač převážně jako nezávislí kandidáti. Dal-
ším důvodem je, že jsem se v  Novém Městě 

narodil, vyrostl a  prožil zde podstatnou část 
svého života. Často rád vzpomínám i na své ho-
kejové začátky na zimním stadionu v Krčíně.
 Co byste současnému vedení města vytkl?
Současnému vedení města bych vytkl nejed-
notnost, dlouhodobé spory mezi starostou 
a  místostarostkou, což nepřispívá k  řešení 
problémů. Nedostatkem jsou dále fi nanční 
prostředky. V  minulosti se uskutečnily velmi 
nákladné akce, ať již rekonstrukce knihovny či 
náměstí a v  současnosti se musí splácet úvěr, 
který byl na tyto akce pořízen.
Co byste udělal jako první věc ve funkci sta-
rosty? 
Zaměřil se na výdaje města, které nyní  hospo-
daří s nemalou částkou, ale na investice bohu-
žel zbývá velmi málo prostředků. Jsme nuceni 
odmítat i evropské dotace, neboť městu chybí 
prostředky na spoluúčast.
Kdo je Vaším vzorem politika u nás či ve světě? 
Já mám vzory ve  svém blízkém okolí a  to 
PharmDr. Janu Třešňákovou – krajskou radní 
Královéhradeckého kraje pro oblast zdravot-
nictví. Musím říci, že je druhé volební období 
krajskou radní a  je za  ní vidět mnoho práce. 
Pro nás novoměšťáky je to např. v  r. 2011-
2012 rekonstrukce patrové vily psychiatrie, 
která vyšla kraj na 25 milionu korun. Dále je 
to starosta města Náchoda a  poslanec parla-
mentu ČR p. Jan Birke, který ve velmi krátké 
době ukázal, jak lze pracovat pro blaho obča-
nů města, např. stavbou nového autobusového 
nádraží, obnovou prameníku IDA, realizací 
dopravních opatření, apod. 

 Na otázky odpovídal Mgr. Lubomír Černý

 Členové kandidátky České strany sociálně 
demokratické pro volby do  Městského zastu-
pitelstva v  Jaroměři se chtějí v nadcházejících 
letech zaměřit na aktuální, střednědobá i dlou-
hodobá témata směřující ke  zlepšení života 
v našem městě. Město musí být schopno řešit 
současný demografi cký trend, kdy do  škol-
ských a  předškolských zařízení nastupují po-
pulačně silné ročníky dětí. Ve  střednědobé  
časově perspektivě hodláme rozvíjet všechny 
smysluplné projekty a vize související s dalším 
rozvojem turistické infrastruktury. Josefovská 
pevnost má unikátní genium loci pro domá-
cí i  zahraniční návštěvníky. Chceme tyto ná-
vštěvníky motivovat k návštěvě Jaroměře. Tím 
mohou vznikat i nová pracovní místa ve sféře 
služeb cestovního ruchu atd. Dlouhodobou 
součástí našeho programu je trvalé, cílené 
a systematické zlepšování stavu veřejné zeleně 
ve  městě s  důrazem na  úklid města a  čistotu 

ulic. Pro fi nancování zásadních investic v ka-
tastru města chceme vždy hledat cestu sdružení 
fi nančních prostředků, vytváření portfolia, kte-
ré by zahrnovalo nejen vlastní prostředky měs-
ta, ale i všechny další dostupné fi nanční zdroje: 
dotace ze státního rozpočtu, peněžní prostřed-
ky z programů EU, fi nance z rozpočtu Králo-
véhradeckého kraje. V celkovém hospodaření 
města je pro nás zásadní především vytváření 
rozpočtů pro investice. Kvalita hospodaření 
města není hodnocena mandatorními výdaji, 
ale právě schopností sdružování prostředků 
pro důležité investice, které zkvalitní a  zlepší 
život v celé lokalitě.

Na  fotografi i členové kandidátky ČSSD pro 
volby do  městského zastupitelstva v  Jaro-
měři: (zleva) MUDr.  Petr Nýč, Rudolf Po-
lák, Mgr.  Bc.  Silvie Králová, Jaroslav Šupík, 
Ing. Vladimír Fibiger



1. Mgr. Petránek Karel 
51 let, vydavatel novin ECHO
Náchod 

2. Mgr. Jindra Miroslav 
47 let, ředitel agentury
Lipí

3. Mazáč Josef 
39 let, výrobně-technický náměstek
Staré Město  

4. Šustr Libor 
35 let, administrativně technický 
pracovník, Babí

5. Bc. Krynková Daniela 
42 let, spolumajitelka obchodu 
Běloves 

6. Ing. Žák Vladimír 
56 let, jednatel ELEKTROIN, s.r.o. 
Náchod 

7. Žďárek Oldřich 
50 let, živnostník
Náchod 

8. Bohadlo Ladislav
56 let, technik 
Náchod 

9. Ing. Vik Milan 
45 let, ředitel fi rmy 
Staré Město 

10. Mgr. Olšanová Jana 
44, středoškolská učitelka 
Náchod 

11. Ing. Hronek Michal 
39 let, vedoucí vývoje 
Náchod 

12. Zima Jan
37 let, specialista obchodu 
Náchod 

13. Hloušek Rostislav 
46 let, ředitel provozovny 
Náchod 

14. Vintr Jan 
37 let, prodavač 
Náchod 

15. Jarošová Helena 
63 let, majitelka realitní kanceláře 
Náchod 

16. Rathouský Jiří 
29 let, živnostník 
Náchod 

17. Rykr Jiří
58 let, podnikatel
Náchod 

18. Mgr. Dvořák Jakub 
47 let, učitel
Náchod 

19. Dušek Jaroslav
61 let, jednatel 
Dušek Automa,s.r.o., Babí

20. Hrodková Šárka 
39 let, zdravotní sestra 
Náchod 

21. Bartoš Jan
39, tiskař 
Lipí 

22. Krynek Milan
48 let, výtvarník
Běloves 

23. Faltys Jaroslav
69 let, badatel
Náchod 

24. Hůhniak Pavel
64 let, radioamatér 
Náchod 

25. Koubek Matyáš, Dis. 
31 let, technik
Náchod 

26. Hanuš Jiří
67 let, domovník
Náchod 

27. Vintera Vladimír
77 let, obchodní zástupce 
Náchod 

VÝCHODOČEŠIVÝCHODOČEŠI



VÝCHODOČEŠIVÝCHODOČEŠI
pro Náchodpro Náchod

Náchod – město pro spokojený životNáchod – město pro spokojený život
1. Obnova sportovního areálu Hamra 
Kompletní rekonstrukce všech sportovišť pro míčové hry a atletiku, 
jejich rozšíření o  nové sportovní možnosti jako je např. tréninko-
vá dráha pro inline bruslaře, vybudování nového zázemí, propojení 
s bazénem.

2. Proměna sociálně vyloučených lokalit
Pokračování v  již započaté přeměně sociálně vyloučených loka-
lit v místa pro pěkné bydlení. Jedná se rekonstrukce domů v Ruské 
a Anglické ulici na Kašparáku a jejich pronájem nebo prodej bezpro-
blémovým lidem.

3. Dokončení Karlova náměstí 
     a revitalizace zámeckého kopce
Závěr Karlova náměstí přeměnit v důstojný nástup na zámecký ko-
pec, vytvoření malého amfi teátru pro pořádání kulturně společen-
ských akcí. Společně s Památkovým ústavem připravit a postupně re-
alizovat obnovu zeleně, pěšin a parkových prvků na zámeckém kopci 
včetně rekreačně sportovních ploch.

4. Kdo třídí, ten šetří
Zavedení nového způsobu svozu komunálního odpadu, který fi nanč-
ně zvýhodní občany, kteří poctivě třídí odpad. Úprava četnosti svozu 
kontejnerů na tříděný odpadu v místech, kde je nyní nedostačující.

5. Bezpečnost a pořádek
Důsledná kontrola problémových míst Městskou policií ve  spolu-
práci s  Policií ČR a  dalšími institucemi, razantní postih vandalizmu, 
výtržnictví, obtěžování, aplikace návykových látek a dalších sociálně 
negativních jevů páchaných problémovými občany na  veřejně pří-
stupných místech. Čistá pěší zóna.

6. Vzhled a údržba majetku města
Rekonstrukce a opravy dožitých chodníků v centru města a v lokali-
tách Branka, Třešinky, Klínek, Nový Svět, Karlův kopec, Běloves, Babí, 
Vrška. Opravy a  rekonstrukce ulic Purkyňova, Řezníčkova, Na  Dráž-
kách, U Kočovny, Polní, Vítkova, V Zákoutí. Podpora požadavků ob-
čanských rad příměstských částí. Údržba zanedbaných ploch v ma-
jetku města. 

7. Rozpočet a fi nance
Nadále zachovávat vyrovnaný rozpočet, snižovat mandatorní výdaje 
a posílit výdaje na investice, stanovit jasná pravidla pro podporu de-
veloperských projektů v oblasti bydlení. Maximálně využívat dotační 
programy z EU, státu a kraje.

8. Projekty a záměry
Zlepšení parkování na sídlištích. Úprava břehů Metuje včetně uložení 
teplárenského potrubí do země. Dráha pro rekreační inline bruslaře. 
Průzkum náchodského podzemí – potvrzení nebo vyvrácení legendy 
o podzemních chodbách. Vybudování denního stacionáře pro senio-
ry a zdravotně postižené občany. Pokusit se jednat o zřízení léčebny 
dlouhodobě nemocných v  náchodské nemocnici. Vytipování místa 
a  zřízení multifunkčního zařízení pro pořádání kulturních, sportov-
ních a společenských akcí většího rozsahu. Vytváření nových relaxač-
ních míst vhodných  pro pěší občany města.

9. Školství, kultura a sport
Nová koncepce mateřských a základních škol s ohledem na demo-
grafi cký vývoj. Podpora amatérské kultury formou grantového sys-
tému. Vytvoření nové kulturně společenské tradice v  rámci rozvoje 
Evropského města Náchod - Kudowa Zdrój jako jeden z nástrojů po-
sílení turistického ruchu. Podpora zábavních akcí pro malé děti. Za-
chování stávajícího způsobu fi nancování sportu a objemu fi nančních 
prostředků na sportovní aktivity jako jeden z nástrojů prevence kri-
minality mládeže. 

10. Obchvat. Tepna. 
Obchvat: Podporujeme severní variantu obchvatu, ale budeme pro-
sazovat i vypracování studie proveditelnosti druhé možnosti vedení 
obchvatu – tedy tunelu.
Tepna: Nejsme nadšeni ze záměru soukromého vlastníka pozemků 
bývalé Tepny na  vybudování „Obchodního centra Náchod“ a  proto 
budeme prosazovat změnu územního plánu včetně zastavovací stu-
die pro danou lokalitu.

MY SVÉ SLIBY PLNÍME!MY SVÉ SLIBY PLNÍME!
 

Přijďte k volbám do městského zastupitelstva Přijďte k volbám do městského zastupitelstva 
v Náchodě ve dnech 10. a 11. října 2014v Náchodě ve dnech 10. a 11. října 2014





Kandidátka České strany sociálně demokratické pro komunální volby 2014

„JEDNIČKÁŘI“ PRO NÁCHOD

Pozitivní proměna ulic města i zákoutí, která přímo vybízela dát jim nové 
využití. I  na  malém prostoru mohou vzniknout místa, která lákají děti 
ke hrám a dospělé k zastavení.

Prameník IDA je příkladem problému, který se kdysi zdál neřešitelným. 
Jsme rádi, že si Náchoďané i  přespolní „vostrou vodu“ z  Bělovse tak 
oblíbili. Můžeme jen slíbit: Poteče dál!

V rámci pořizování fotografi í na kandidátku – v areálu státního zámku v Náchodě - si  její členové užili i chvíle 
legrace, zejména když Tomáš Magnusek přidal jednu z veselých fi lmařských historek. 
(na snímku zleva) Marek Dvorský, Mirek Brát, Jan Birke, Denisa Pokorná, Tomáš Magnusek.

Do infrastruktury náchodských sídlišť byly  investovány nemalé fi nanční 
prostředky směřované na  komunikace, parkovací místa, zeleň a  další 
části infrastruktury včetně údržby domů. 

Program České strany sociálně 
demokratické pro volby do  Měst-
ského zastupitelstva v  Nácho-
dě se chce především zaměřit 
na pokračování stávajícího trendu 
v  péči o  městské fi nance. Hlav-
ním cílem sociálních demokratů 

je důsledná kontrola mandator-
ních – povinných výdajů městské 
pokladny  a  úvěrové zatěžování 
města pouze v  kontextu přípravy 
důležitých  investic. Rozhodující 
jsou pro nás investice, pro které 
chceme i v příštím období sestavit 
žebříček priorit. Zdravá městská 
pokladna a  dostatek fi nančních 
prostředků v  rezervě nám navíc 
umožní i výhodné spolufi nancová-
ní s prostředky z externích zdrojů 
– státního rozpočtu či zdrojů z EU. 
Pojmenování zásadních investic 
v Náchodě pro příští období chce-
me hledat v  široké diskuzi. Mezi 

naše priority v  minulém období 
patřila revitalizace zámeckého 
kopce a  dokončení Karlova ná-
městí. Tento záměr budeme pod-
porovat i v příštím  období stejně 
jako realizaci dalších dílčích opat-
ření, které pomohou zlepšit do-
pravní situaci v Náchodě.

INVESTICE

Když los určil kandidátce ČSSD 
do komunálních voleb číslo 1, mu-
sel jsem se usmát. Jednička je urči-
tě fajn číslo a  dobře se pamatuje. 
Ovšem, když ji vztáhnete na  větší 
skupinu osob, vyjdou vám z  toho   
„jedničkáři“. A my určitě šprti odtr-
žení od života nejsme. V komunál-
ní politice to ani jinak nejde, v tom 
nejlepším smyslu slova, komunální 
politika ani politikou není. Samo-
zřejmě, že do  komunálních voleb 

jdou různé týmy v  barvách poli-
tických stran i  místních uskupení. 
V praktickém životě města se však 
stranické rozdíly ve  většině přípa-
dů zcela ztrácejí a zůstane jen sna-
ha a  chuť pro město něco udělat. 
A  tak mi dovolte nás představit 
i  pomocí vylosovaného čísla naší 
kandidátky i  jako „Jedničkáře pro 
Náchod“. A  tu jedničku chápeme 
ve  smyslu, že budeme pracovití  
a pilní, jak ostatně jedničkáři obec-
ně bývají. Politiku jsem vždy chá-
pal jako veřejnou službu, ale určitě 
bych z toho nechtěl vyloučit slovo 

práce, byť se lidem spojení politi-
ka a práce  často, a často právem, 
zajídá. Věřím ale, že v  komunální 
politice toto označení obecně ne-
platí, protože schopnost občanů 
politiky – zastupitele  kontrolovat 
a  motivovat je zde mnohem vyš-
ší, než v  oné velké, zejména pak 
parlamentní politice. Co je progra-
mem naší kandidátky ve  volbách 
do Městského  zastupitelstva v Ná-
chodě? Pokračování  pozitivních 

změn ve  městě za  uplynulé ob-
dobí. Změnili jsme Náchod, vrátili 
jsme náchodské komunální poli-
tice vlídnost, vstřícnost a  diskuzi. 
Náchod už několik let nebalancuje 
na hraně politické kultury. Arogan-
ci jsme nahradili diskuzí. Prosadili 
jsme věci, které nebyly v Náchodě 
dlouhodobě řešeny. Výsledkem je 
nové autobusové nádraží, prame-
ník IDY, rekonstruované náměstí, 
změny v  dopravě, opravené uli-
ce… Náchod pro nás není jen cen-
trum města, ale i okrajové oblasti, 
o  jejichž rozvoj cíleně pečujeme. 

Investice do  oprav komunikací 
byly rovnoměrně rozděleny do ce-
lého katastru města. Každý, kdo 
v Náchodě žije a podniká, je naším 
partnerem. Náchodská radnice je 
fungujícím servisem pro občany. 
I  pro další období budeme pod-
porovat rozšiřování nabídky ná-
chodských sportovišť pro všechny 
věkové generace. Investice a  ve-
řejné zakázky realizované měs-
tem budou i nadále pod veřejnou 

kontrolou. Podporujeme přípravy 
silničního obchvatu města. Výkon 
agendy městského úřadu bude  
přívětivý vůči všem skupinám 
obyvatel. Zaměříme se na  další 
zlepšování pohybu městem pro 
starší a  handicapované občany 
včetně maminek s  kočárky. Bude-
me rozvíjet pozitivní obraz města 
u domácích i zahraničních turistů. 
Spolu  s vámi chceme Náchod jako 
bezpečné a  čisté město. Měníme 
s Vámi Náchod! Díky Vám!“

Jan Birke – lídr kandidátky 
a starosta Náchoda

MĚNÍME S VÁMI NÁCHOD K LEPŠÍMU

DÁVÁME NÁCHODU 
NOVOU MODERNÍ TVÁŘ

ROVNOMĚRNÝ ROZVOJ 
CENTRA MĚSTA 

I PŘÍMĚSTSKÝCH 
OBLASTÍ

KANDIDÁTKA 
ČSSD

má číslo 1.
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