
Letní sezóna je za námi a ve vzduchu pokračující diskuze o kvalitě vody 
ke koupání na přehradě Rozkoš u České Skalice. Diskutována je zejména 
varianta vybudování přírodního koupacího biotopu s vodními rostlina-
mi - s přírodním čištěním v zátoce u ATC Rozkoš.  foto Mirek Brát 
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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

Projíždíte či procházíte podzimní 
krajinou a se zájmem spočinete zra-
kem na polích, na kterých se „uro-
dily“ hranoly či válce slisované slá-
my. A vrtá vám hlavou otázka, proč 
jsou někde válce a  jinde hranoly?  
Vězte, že způsob lisování slámy je 
odvislý od  dalšího zpracování slá-
mové hmoty. Nyní, asi častější, vál-
cové balíky jsou vhodnou formou 
při podestýlání slámou v  živočišné 

výrobě, hranolové balíky mohou být 
zase lépe využity pro slámové pele-
ty (lépe se s nimi manipuluje a lépe 
se také skladují).  A  pokud byste 
chtěli pohnout takovým válcovým 
balíkem slámy na  snímku (z  regi-
onu Policka), pozvěte si raději Ar-
chiméda s  dlouhou pákou. Hmot-
nost válových balíků slámy bývá 
nejčastěji 190 až 400 kilogramů. 
 Foto Mirek Brát   

Hranol nebo válec? 

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE

KAMENICE 142, 
NÁCHOD

NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK A BATOHŮ

PLHOVSKÁ 339, 
NÁCHOD

BATOHY DOLDY, LOOP
   

po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

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.)

   Tradiční veřejný běh do vrchu pro-
věří vaše síly 30. října. Místem star-
tu je lokalita pensionu Rybárna - 
Teplice nad Metují. Akce proběhne 
v 16 hodin. Pro neznalce dodejme, 
že Bischofstein, slangově však jme-
novaný jako Bišík, je skalní  hřeben 
známý díky turisticky atraktivní zří-
cenině hradu Skály. 

Běh na Bišík



Tovární objekty nemusí být jen nudnými krabicemi… Věděli to i naši 
předkové v 19. století, ze kterého pochází objekt současné společnosti 
VEBA v Polici nad Metují. Jedná se o zdařilý příklad industriální archi-
tektury, v němž objevíte i prvky antických staveb (na snímku průčelí se 
stylizovanými dórskými sloupy).  foto: Mirek Brát 
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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 zahra-
da, za domem pergola s udírnou. El.220/380V, 
vodovod, septik, vytápění ústřední na TP.Cena: 2 895 000,- Kč

VZPOMÍNÁME

Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .............................. 1 300 000,- Kč
Zděné, venkovské stavení ve Velkém Dřevíči, garáž, dílna, spižírna, zahrada .......................... 399 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích  .................................... 699 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž, zahrada v Hronově ...................................... 1 990 000,- Kč

TICHÁ VZPOMÍNKA
25. října uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel a dědeček 
pan Vilém Sedláček z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

 Zarmoucená rodina

Dne 30. 10. 2014 by naše maminka a babička 

paní Anna Opočenská z Náchoda 
oslavila své sté narozeniny. 

Stále s láskou vzpomínají dcery 
Jana a Milena s rodinami.

 Město Náchod u příležitosti 760. 
výročí první písemné zmínky o Ná-
chodě vydalo ve  druhém doplně-
ném vydání 28stránkovou brožu-
ru STAROMĚSTSKÝ HŘBITOV 
V NÁCHODĚ – průvodní text k pa-
mátníku významných osobností. 
První vydání vyšlo před deseti lety 
v  roce 2004. Autorkou a  iniciátor-
kou druhého vydání  z roku 2014 je  
Mgr. Věra Vlčková. Kniha obsahuje 
i kresby Karla Šafáře, Jindřicha Raj-
la a fotografi e Daniela Kvasničky. 
 Brožura obsahuje stručnou histo-
rii hřbitovního kostela sv. Jana Křti-
tele. Jádro textu pak tvoří abcedně  
seřazené biogramy, výstižné  živo-
topisy 45 významných osobností 

pohřbených na náchodském hřbito-
vě. Tedy o osm medailonů více, než 
před deseti lety.  Nově autorka uvádí 
hroby důstojníků a  vojáků z  války 
prusko-rakouské v  roce 1866 (cel-
kem 6 pomníků), hroby obětí osvo-
bozovacích bojů v roce 1945 a zají-
mavé náhrobky. Je velmi záslužné 
a povznášející vzdávat poctu a úctu 
zesnulým zasloužilým mužům a že-
nám, je to navýsost lidsky důstojné 
a morální. Autorce Mgr. Věře Vlčko-
vé i jejímu odbornému recenzentovi 
rukopisu Mgr.  Aleši Fettersovi se 
podařilo dobré a velmi užitečné dílo. 
 PhDr. Jiří UHLÍŘ - řádný člen 
Obce spisovatelů v Praze a člen Klu-

bu autorů literatury faktu v Praze)

Brožura Staroměstský hřbitov v Náchodě

GASTRONOMIE 
od pravěku po novověk

13. Brambory a zase brambory
 A dnes začneme otázkou. Víte, co je erteple, zemník, zemče, zemčát-
ko, zemské jablko, kobzole, žampák, jabluško, bobál, švábka nebo krum-
ple…? Ano, máte pravdu, jsou to brambory   

Z Jižní Ameriky se do Evropy dostaly brambory pravděpodobně v 16. 
století. Nejprve se rozšiřovaly jako okrasná a léčivá plodina klášterních 
a šlechtických zahrad. Byly pochoutkou bohatých lidí. Asi nejstarší čes-
kou kuchařskou knihou, v níž jsou zmíněny brambory v receptu na paš-
tiku, je kuchařka Kateřiny Koniášové (1712). Pro obyčejné lidi se staly 
„zemáky“ základní potravinou až v průběhu 18. století. Nabízíme ukáz-
ku jednoho takového receptu z brambor v dobové podobě.

Salát zemčatowý se slanečkem 
Uwař zemčata, olaupeg ge hned teplé, pokrágeg, osol, dey kráge-
nau cybuli k nim, též oleg a ocet, a nech wystydnaut. Teď pokrágeg 
missenská gablka, wezmi mljčj ze slanečka, rozetřj olegem a octem, 
a nech wystydnaut.  Uwař též několik wagec na twrdo, rozeber žlaut-
ky zwlássť, a bjlky též zwlássť drobnince usekey. Když ty zemčata wy-
stydly, dey gich wrstwu na mjsu, zase pokrop těmi sstěpowými ga-
blky, opět zemčata, a tak stále pokračug, až ge to wssecko; musjš to 
wssak hezky gako kopeček wyrownat. Nynj se dělagj pěkné oblaučky 
okolo, wždy geden bjlý z bjlků, a geden žlutý ze žlautků, slanečkem 
na kausky pokrágeným to okrássli, též gestli máš, čerwenau řepau, 
a tak upraweno dones na stůl. 
(Domácý Kuchařka, aneb Pogednánj o  masytých a  postnjch pokr-
mech pro dcerky České a Morawské od M. D. Retikowy. Nákladem 
Jana Host. Pospjssila, w Hradcy Králowé nad Labem a Orlicý 1826, 
s. 82.)

Mgr. Soňa Šrůtková, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

 Soutěž společnosti ASEKOL, kte-
rá probíhala celé září v  Červeném 
Kostelci a  spádových obcích, už 
zná své vítěze. Soutěžilo se ve sběru 
drobných elektrozařízení a  celkem 
se podařilo vybrat neuvěřitelných 
215 kusů starých přístrojů. Ceny 
do soutěže v hodnotě téměř 30 tisíc 
věnovalo město Červený Kostelec 
a společnost ASEKOL specializující 
se právě na zpětný odběr elektroza-
řízení.  
 Cílem sběrové soutěže bylo mo-
tivovat občany k  třídění starého 
elektra. Nakonec se podařilo vybrat 
více než 200 vysloužilých drobných 
spotřebičů.  Slavnostní předávání 
cen se uskutečnilo ve čtvrtek 9. října 
a  hlavní cenu, tedy tablet Samsung 

Galaxy, získal Karel Lubrt. Druhou 
cenu, mobilní telefon Sencor, si od-
nesl Ondřej Sádovský a  na  třetím 
místě se umístila Hana Vaňková, 

která obdržela tablet Element. Od-
měněno hodnotnými cenami bylo 
celkem 15 účastníků soutěže.
 (red), foto T. Kábrt

Pilní třídiči vyhráli nové spotřebiče

Vyplatí se změna vytápění? Na výpočty prodejců 
se nevyplatí spoléhat!

Nutná dezinfekce zásobníkůNutná dezinfekce zásobníků
Mezi nejčastěji nabízenými typy te-
pelných čerpadel pro bytové domy pa-
tří technologie vzduch – voda, která je 
sice nejlevnější, ale zároveň i nejméně 
účinná. Čerpadlo pracuje nejméně 
efektivně při nízkých teplotách, kdy 
však potřebujete nejvíce topit. Ná-
jemníci proto musí počítat s  tím, že 
se neobejdou bez přitápění náhrad-
ním zdrojem tepla (např. elektrokotel, 
plynový kotel). Zmíněná technologie 
vzduch – voda je podle odborníků 
vhodnější pro domy s  podlahovým 
vytápěním, což není případ byto-
vých domů, kde jsou instalovány ra-
diátory. „Při využití v bytovém domě 
s poměrně rozsáhlým rozvodem tep-
lé užitkové vody s  cirkulací musíme 
počítat s  tím, že teplota vody v  zá-
sobnících bude maximálně 50 stupňů 
Celsia. Na  vzdálenějších místech už 
bude problém udržet teplotu v  sou-
ladu s normami“, upozorňuje odbor-
ník na energetické projekty Vladimír 
Ochotný z fi rmy ENEPO.eu a dodává: 
„Aby se odstranily nebezpečné bak-
terie Legionella, je nezbytné jednou 

týdně vodu zahřát na 60 až 70 stupňů. 
V  systému přípravy teplé vody bude 
proto nutné pravidelně opakovat te-
pelnou nebo chemickou dezinfekci 
zásobníků teplé vody.“

Hlídejte si limityHlídejte si limity
Samostatnou a  mnohdy opomíjenou 
kapitolou jsou pak hluk a  vibrace. 
Při vyšších výkonech kompresorů se 
zvyšuje hlučnost, instalace venkovní 
jednotky s ventilátorem může být pří-
liš hlučná a pohybovat se nad rámec 
povolených limitů. Někteří nájemníci 
si stěžují, že kvůli dosažení požado-
vané teploty spíná systém vytápění 
i v nočních hodinách a nepříjemně je 
ruší. A tepelné čerpadlo opravdu není 
perpetuum mobile, potřebuje elek-
třinu, která v místě její konečné spo-
třeby představuje pouze necelých 30 
procent původní energie paliva (uhlí) 
použitého k  výrobě. Oproti tomu 
v teplárně se k výrobě a dodávce tepla 
prostřednictvím CZT využije ener-
getický potenciál uhlí mnohem lépe, 
minimálně z 80 procent. V konečném 
důsledku se tak na provoz tepelného 

čerpadla spálí víc uhlí a  nejde tedy 
o „ekologický“ zdroj, který by nezatě-
žoval životní prostředí. 

Každý z nájemníků by proto Každý z nájemníků by proto 
měl důkladně posoudit měl důkladně posoudit 

všechny ekonomické všechny ekonomické 
i technické aspekty a ověřit i technické aspekty a ověřit 
si, zda tento krok bude pro si, zda tento krok bude pro 

něj skutečně výhodný. něj skutečně výhodný. 
Při výpočtech uvádějí prodejci čer-
padel mnohdy zavádějící částky bez 
vstupní investice do zřízení tepelného 
čerpadla, amortizace zařízení, elektři-
ny potřebné na  jeho provoz, údržby, 
oprav a nezbytných revizí. 
 Při započítání investičních a  pro-
vozních nákladů se odběratelé nedo-
stanou pod částku 550 korun za  GJ 
bez DPH. Skutečná cena může být 
ještě vyšší, protože v  této částce není 
započítaný úvěr a s ním spojené úroky 
nebo náklady na  revize. Nespornou 
výhodou CZT je také spolehlivost do-
dávek, komfort, bezpečnost, non stop 
servis, údržba výměníkové stanice či 
zajištění revizních služeb.   (pi)

Bytová družstva a další majitelé bytů stále častěji oslovují fi rmy s nabídkami na vytápění tepelnými čerpadly. 
Prodejci uváděné úspory za teplo vypadají na papíře velmi dobře, realita však bývá odlišná. Pokud by uváděli 
všechny položky, které budou odběratelé nakonec platit, nevychází instalace těchto zařízení lépe než z centrální-
ho zásobování teplem.

Přečetli jsme za Vás...
Dolování hornin na Novém Hrádku 
aneb fylit versus granodiorit
„Veškeré významné historické stav-
by v  okolí náměstí a  Hradní ulice 
byly postaveny s velkým podílem fy-
litu, z tohoto kamene byl také posta-
ven prakticky celý hrad Frymburk. 
V  historii obce byl druhým použí-
vaným  a velmi zajímavým materi-
álem kámen, jehož vznik je úplně 
jiný. Jedná se o tzv. granodiorit, což 
je hlubinná vyvřelina prvohorního 
stáří. Vznik této horniny je zcela 
jiný, nejedná se o poklidné dlouho-
dobé usazování drobných částeček 
na dně moře, ale původem je to vel-
mi zjednodušeně řečeno hlubinná 
sopka...“
 Frymburské ozvěny, II/2014

Viva Cuba Libre
je název snímku mapujícího půso-
bení raperské party Los Aldeanos 
na Kubě  - pod režijní taktovkou Je-
sse Aceveda. Projekce snímku i ná-
sledná diskuze nejen o hudbě v sou-
časném světě proběhnou v  Sále 
Kreslírna v  areálu kláštera v Brou-
mově 24. října od 19.00 hodin.   
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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

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

Přijďte ochutnat  originální tankové pivo!
Slavnostní první výčep proběhne 24. října od 
17 hodin. K dobré pohodě zahraje skupina Klapeto. 

Jste srdečně zváni. 
Hotel MG Slavie 
ul. Němcové 858
547 01 Náchod

www.hotel-mgslavie.cz

Přijďte si do 
„Slávie natankovat pivo!“
Tankové pivo Gambrinus konečně i v Náchodě

V Hotelu MG Slavie 
v Náchodě bude uve-
den do provozu výčep-
ní systém na tankové 
pivo. Celkem 4 nere-
zové tanky (které díky 
prosklení i uvidíte) budou obsahovat nepasterizované 
pivo Gambrinus. Žádný doplňovaný plyn do výčepního 
systému bude znamenat návrat ke klasické konzistenci 
„piva na hladinku“.

Podzimní úpravy zahrad  724 173 560Podzimní úpravy zahrad  724 173 560

www.
gatenachod
 .cz

Lékařské centrum proteinove diety



* Prodám suché truhlářské fošny + prkna, 
smrk, borovice, buk. mob. 774 308 086
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám harmoniku pianovku, 80 basů. 
Tel. 736 214 721
* Prodám měkké i  tvrdé dříví v  metrech 
i řezané. TEL.:777 690 390

* Koupím zachovalou rohovou sedací sou-
pravu v  dobrém stavu. LEVNĚ. TEL.: 728 
585 350
* Koupím starý papírový betlém a vánoční 
ozdoby. TEL.: 724 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvač-
ník a  bovden od  výrobců zn.ITES, KDN, 
IGRA, IGLA, OMNIA a SMĚR a jiné TEL.:
724 020 858
* Koupím obrazy a  starožitnosti za hoto-
vé. TEL.: 724 020 858
* Koupím knihy a  časopisy. TEL.: 
722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.: 724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poš-
tovní známky, Čína, Československo a jiné. 
Dále staré obálky, dopisy a  pod. TEL.: 
722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vy-
bavení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* Koupím staré fotoaparáty, objektivy, ná-
ramkové hodinky PRIM, hračky a jakékoli 
předměty z 2, světové války. Platba v hoto-
vosti, 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
* 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, fotoaparáty, rádia, 
voj. věci, pivní lahve, obrazy, sklo, porcelán, 
automoto díly, atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, 
Automoto 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 
ocením motocykly ČZ, i vraky či přestavby, 
soutěžní stroje, jakékoliv díly, dobové do-
kumenty, reklamní předměty, fotky - prostě 
vše týkající se ČZ. 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

* Renovace koupelnových van, 
bez bouráni. Tel. 777 895  352, 
www.renovacevany.ic.cz

* Hledáme zednickou partu pro celko-
vou rekonstrukci RD ve Velkém Tře-
bešově. Předpokládaný počátek prací 
leden/únor 2015. Tel.: 603 882 301

* Hledám doučování účetnictví pro stu-
denta IV. ročníku Obchodní akademie. Mo-
bil: 607 511 428
* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid domácností a domků i po malování 
a rekonstrukci, drobné domácí opravy, pra-
ní a žehlení prádla, praní koberců. TEL.:737 
564 496
* Práce z  domu PC/NET. Kontakt 
608 462 940

* Hledám zámečníka z okolí Náchod 
- Hronov. Potřebuji vyrobit stříšku 
nad dveře a krátké zábradlí. Pište na 
email: stavbyna@seznam.cz, Před-
mět – Stříška, Nebo zašlete SMS na tel. 
608 840 820.

ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního part-
nera. Seznamovací agentura IRENA, Ná-
chod. TEL.:736 768 114

* Vyšší muž středních let hledá partnerku 
pro tanec i pro život. Dítě není překážkou. 
Zažít ještě jednou ten pocit, že nejsem osa-
mělý. Tel. 739 256 092

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klidné 
části Nového Města N/M. Dům je zateplen, 
zaveden internet, plastová okna, výtah. Ná-
jemné 3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 
608 323 373
* Prodám družstevní byt 3+1 v centru Vel-
kého Poříčí. Volný 2/2015. Tel. 774 737 113
* Pronajmu dlouhodobě pěkný slunný byt 
3+1 s balkonem v Náchodě na Brance, mo-
derní koupelna, plovoucí podlahy, plastová 
okna. TEL.: 732 167 291
* Pronajmu byt v Úpici 1+1 42 m2 bytovka 
po rekonstr., kuchyň, plast. okna, park před 
domem, kabel tel., možnost internetu, 3.pa-
tro, okraj, část města. Cena 4900,-Kč + cca 
1000Kč elektřina. TEL.: 602  284  585, mail: 
info@bofa.cz

* Pronajmu byt 3+1 v OV 73 m2 v Ná-
chodě na  Plhově. Celk. náklady 8000,-
Kč. Možnost trvalého pobytu, vratná 
kauce. TEL.: 604 437 128

* Prodám DB garsonku, částečně zaříze-
nou v  6.patře ve  věžáku u  Penny marketu 
v Náchodě. Lodžie, plastová okna. Cenu na-
bídněte. RK nevolat. Tel.: 608 040 222
* Pronajmu velké 1+1 v NA - Plhov. TEL.: 
737 411 933
* Pronájem bytu 1+kk Jugoslávská ul. Ná-
jemné 3000Kč + ikaso, 15000 Kč vratná kau-
ce.Zájemci volejte na tel.723 723 620
* Prodám družstevní byt 1+1. Nové Město 
nad Metují, Nad Stadionem. Pěkný, čistý, 
slunný byt, kuch. linka nová. Plastová okna, 
dům zateplen. V bytě bydlí slušní, platící ná-
jemníci. Cena k jednání 580 000,- RK nevo-
lat. 777 27 35 71
* Pronajmu dlouh. nově zrek. nadst. me-
zonet. 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. 
608 903 050.
* Pronajmu dlouh. nově zrek. byt 1+kk 
v  přízemí v  Dolní Radechové, plast. okna, 
nová kuchyň. Náj. 3500,-Kč + zál.1500,-Kč + 
el. + kauce. Tel.: 608 903 050
* Náchod-Plhov, klidný byt 1+1, 39m2 
I. kat. v  OV panel, okna na  V, prodám 
za  629tis. Kč, pomohu s  vyřízením půjčky. 
Příp. pronajmu za  3.700 Kč náj. a  3.000 Kč 
zál. na sl., kauce. Tel.: 604 488 145
* Pronajmu hezký byt 2+kk v  centru Ná-
choda. Plovoucí podlahy, nová kuchyň, 
klidné místo. Nájem 4900 + 1500 služby. 
Volný od  1.listopadu. Kauce 10.000,- tel. 
602 247 247.
* Prodám v centru Náchoda pěkný byt 3+1 
v  osobním vlastnictví. Byt se nachází v  4.
posch.zatepleného panelového domu, jeho 
součástí je velká zasklená lodžie. V bytě jsou 
nová plastová okna, náleží k  němu sklepní 
kóje a  podíl na  společných částech domu. 
Dům je dobře udržovaný, je zmodernizován 
výtah. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 2+1 
s balkonem v Náchodě u nem. Nová plast.
okna, zateplený dům. TEL.:732 167 291

* Pronajmu byt 2+1 - 69 m2 s balkonem 
ve  zděném domě v  Náchodě, nájemné 
5000,-Kč + služby. Kauce 10 000,-Kč. Tel. 
737 711 973

* PRODÁM BYT 2+1 v OV, Náchod-Plhov 
3NP, výměra 45m2, dům po rekonstrukci - 
zateplený, plastová okna, bezbariérový výtah. 
Tel: 723 179 492
* Pronajmu 1+1 v  centru Náchoda, nájem 
3000,-Kč + služby + kauce. TEL.: 602 462 397
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě - volný od 1. 
1. 2015. Tel. 603 176 318
* Pronajmu zařízený byt 2+1 (69m2) v pří-
zemí, situován do zahrady. Byt je nedaleko 
centra Hronova a  autobusového nádraží. 
K dispozici garáž i zahrada s altánem. Volný 
ihned. Kauce 2x cena nájmu při podpisu. Byt 
je nekuřácký. Max. pro tři osoby. !!!VOLNÝ 
IHNED!!! Cena 5900,-Kč + inkaso mob. 
+420 602 364 692
* Pronajmu byt 1+1 a  1+kk v  Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41
* Pronajmu byt částečně zařízený v Hrono-
vě, 3+1. TEL.:736 537 033
* Prodám družstevní byt 1+1 v  Mezi-
městí 24 m. Ihned volný, nezařízený. Tel. 
604 628 520

* Koupíme RD nebo chalupu do  1.5mil 
v dobrém stavu do 20 km od Náchoda. Tel. 
739 486 403
* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku 
v ceně do 1,5 mil. Kč. Menší opravy nevadí. 
TEL.:608 245 634

* Pronajmu garáž v  NA  na  Plhově. TEL.: 
608 558 726
* Prodám nový RD v  Polici n.M., mož-
nost splátek formou měsíč. nájmu. TEL.: 
603 525 531
* Prodám zahradu na  Kašparáku 359 m2 
(voda a  el.). Cena 180  000 Kč. Kontakt: 
608 881 004.

* 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.
* V Hronově pronajmu prostory k podni-
kání, cca 50 m2 v  přízemí, Husova ul. Tel. 
608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou 
k  dispozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní 
výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází na Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

* Prodám ručně pletené vlněné ponožky, 
podkolenky, papuče a šály a zašlu i na dobír-
ku. Tel.: 732 577 019 www.ponozkar.cz
* Prodám zahradní branku 125x100 
(1200,-) a  bránu 125x360 (3500,-) se systé-
mem na visací zámek. Jsou nové, nepoužité, 
zabalené, s potřebnými sloupky, šrouby atd.-  
poplastované pletivo. Tel.731 588 403
* RŮŽE-prodej Nahořany. Tel.603 704 430
* Prodám garážová vrata zánovní plecjová, 
zvedací nehoru, kazetová. Pův. cena 16.500 
nová cena 8.000 Kč dohoda možná. Nepo-
škozené. Tel. 721 699 658
* Prodám kovovou pozinkovanou profi  
kostru na  fóliovník, rozměr š 185, d 375, 
výška 2m za  900 Kč. Fólie k  tomu zdarma. 
Končím - slimáky, mšice a hraboše už vykr-
movat nebudu! Tel. 602 103 775 
* Prodám ledničku starší, plně funkční, 
rozměr 133x60x60, cena dohodou. TEL.: 
775 652 622
* Prodám brambory na  uskladnění české 
Adéla bílé a  Rosara červené. Varný typ A. 
ručně sbírané a  tříděné. Cena 6 Kč/kg. Tel. 
608 758 933 Náchod.
* Prodám jehňata na maso i na chov, jehni-
ce i beránky, křiženci masných plemen. 30-
40 kg cena: 1200,- Kč/ks. TEL.:728 037 437
* Pšenici - 400,- Kč /q, ječmen tricitále 400,-
Kč/q, oves - 400,-Kč/q našrotovat +50 Kč, 
krmná řepa - 200,-Kč/q, pytle výměnou nebo 
20 Kč. Kocourek, Slavětín. Tel.: 732 381 524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz

* Prodám dřevěné kvalitní brikety. 
Mob.774 308 086

* Prodám moderní pianino - hnědé bar-
vy, event. odvezu - naladím. LEVNĚ. Tel. 
775 328 366

* Prodám byt v  OV 47 m2 ul. B.Němcové 
Náchod. TEL.: 724 214 538 RK NEVOLAT!
* Prodám garsonku v Polici n.M. K sídlišti 
- 36 m2. TEL.:602 883 571 volat mezi 15-19 
hodin
* Prodám byt 1+1 na sídlišti Větrník v Čer-
veném Kostelci, 5 patro krásný výhled. 
Cena dohodou. V  případě zájmu volejte 
739 316 398
* Prodám DB 3+1 v Náchodě v ulici Růžo-
vá po celkové rekonstrukci, dům zateplený, 
plastová okna. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. 
Cena: 779 000,- Kč
* Prodám DB 2+1, výměra 47 m2 v  Ná-
chodě 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  polikliniky, plastová okna, dům zatep-
lený. Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena: 
930 000,- Kč
* Prodám byt v  OV 3+1, výměra 82 m2 
v Náchodě Bělovsi, po rekonstrukci kuchyň, 
nové podlahové krytiny, dřevěná eurookna. 
Velká lodžie. Tel. 774  311  404, RK nevolat. 
Cena: 1 100 000,- Kč
* Pronajmu prostorný, světlý byt o  dispo-
zici 3+1 (92 m2) umístěný ve 2.NP zděného 
cihlového domu Církve československé hu-
sitské, v centru obce v Náchodě. Kauce pod-
mínkou. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. Cena: 
5 400,- Kč/měs.+služby
* Pronajmu dlouhodobě pěkný byt 2+1 
ve  2.patře zděného bytového domu po-
blíž centra. Prostorný byt po výměně oken 
za  plastová, vybavený novou kuchyňskou 
linkou je k dispozici ihned. Nájemné 4500,-
Kč, kauce 10000,-Kč. Tel. 725 557 030 nebo 
602 790 044.
* Pronajmu byt v  Náchodě, Palachova 
1457, 2+1, nájemné 4000, 3+1, nájem-
né 4500 Kč + služby 2  500 Kč až 3  500 Kč 
(podle počtu osob), elektriku si hra-
dí sám nájemce. tel: 775  061  233, email: 
faifr@seznam.cz
* Pronajmu garsonku v  Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
* Prodám byt 1+1 v OV v Hronově s balko-
nem, komorou a sklepem, cca 50 m2. Výtah 
+ parkování. Výborný stav. Cena 560 tis.Kč. 
TEL.:608 66 77 34
* Pronajmu slunný byt 3+kk v  cihlovém 
domě v  Hronově, 200m od  náměstí. Ná-
jemné 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  balkonem, výtah + parkování. Nájem 
6000,-Kč + elektřina + 15 tis.kauce. TEL.: 
608 66 77 31
* Prodáme družstevní byt 4+1 (87 m2) 
v Meziměstí, čp. 97, 3. podlaží, cena Kč 390 
tisíc. Tel.: 733 131 189.
* Nabízíme pronájem družstevního bytu 
4+1 (87 m2) v Meziměstí čp. 97, 3. podlaží, 
měsíční nájemné bez služeb Kč 4 tisíce. Tel.: 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1 (61 m2) 
v Broumově, Pionýrská 363, 1. podlaží, cena 
Kč 320 tisíc. Info: 733 131 189.
* Nabízíme pronájem družstevního bytu 
2+1 (61 m2) v Broumově, Pionýrská 363, 1. 
podlaží, měsíční nájemné bez služeb 4000,-
Kč Tel.: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 3+1 (76,89 m2) 
v Náchodě, Růžová 1967, 7. podlaží, cena Kč 
550 tisíc. Tel.: 733 131 189.
* Nabízíme k pronájmu družstevní byt 3+1 
(76,89 m2) v  Náchodě, Růžová 1967 v  7. 
podlaží. Měsíční nájemné 4000,-Kč bez slu-
žeb. Info: 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po  celkové re-
konstrukci 1+1, 31,88 m2, v  Jaroměři, J. 
Šímy 778, 8. poschodí. Cena Kč 550 tisíc. 
Info 733 131 189.
* 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 hotovos-
ti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

BYTY

SEZNÁMENÍ

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy od 1,40Kč/m2 
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496
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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

* Prodám NISSAN MICRA 1,2, r.v.2007, 
koupeno nové v  ČR, naj. 70 tis.km, gará-
žované, v ceně zimní pneu. Cena 95 tis.Kč. 
TEL.:733 735 709
* Prodám Škoda Octavia tour, 1.6, 75 kW, 
stříbrná, najeto 50  000 km, I. majitel, ne-
bouraná, r.v. 2009, ve výbavě plus 4 ks zim-
ních pneu. Tel. 731 723 904
* Vykoupím nové - nepoužité díly Ško-
da - Š 1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octá-
via, Spartak, Felicia např. světla, nárazní-
ky, díly motoru, plechové díly - podlahy, 
blatníky, čela, dveře, kapoty a  jiné. TEL.: 
777 590 755

* Čivava - prodám krásná štěňátka - růz-
né stáří jako dom. mazlíčky. Odčerv., oč-
kov., mají čipy. Jen do  dobrých podmínek. 
TEL.:603 206 743, 491 426 680
* Hledám seniory - pár nebo jednot-
livce, kteří by se rádi postarali o  staršího 
křížence střední velikosti. Ze zdravotních 
důvodů se o  něho já postarat nemohu, 
ale nerada bych s  ním ztratila kontakt. 
Jsem ochotna přispívat měsíčně 1 pytlem 
krmiva. Nejraději Náchod a  okolí. TEL.:
606 794 889 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

N.Město n/M-Malecí-Kompl.rekonstr.byt 2+1,nová zděná koupelna,pěkná kuchyň..990.000,-Kč, N.Město n/M-Malecí 1+1,pův.jádro..475.000,-Kč
N.Město n/Met.-Na Františku-Větší RD s krás.zahradou-rekonstruovaný na pension (6 vybav. pokojů se soc. zař.),kuchyně,ob.pokoj..4,25 mil.Kč
Náchod-Plhov-Zrekonstr. byt 4+1 (87 m2),klidná lokalita..1.490.000,-Kč,N.Město n/M-Krčín-Řadový RD (3+1) se zahradou a garáží..1.575.000,-Kč
V.Jesenice u Č.Skalice-Pěkný,kompl.rekonstruovaný byt 3+1+zahrádka..890.000,-Kč,Náchod-Větší zděná chata s poz.1.380 m2....430.000,-Kč,
Jaroměř-Dvougener.RD po rekonstr.,pěkná zahrada (1080 m2)..2,7 mil.Kč,Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1,poz. 1186 m2..2,39 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)..210.000,-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..799.000,-Kč,N.Město n/M-ul.Komenského-Pronájem kanceláří (80 m2)..900Kč/m2/rok
Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) s obyt.podkrovím,klidné místo..1.800.000,-Kč, Č.Skalice-Větší RD (5+1) s garáží,možnost zahrady..1.190.000,-Kč
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
Hlinné u Dobrého-Pěkná poloroubená chalupa po rekonstr.,poz. 2136 m2..1.750.000,-Kč, Trutnov-Hajnice-Usedlost (zast.480 m2)..2,19 mil.Kč

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Půjčky na cokoliv, 
rychlé vyřízení, nízká

 úroková sazba,
 bez poplatku za zpracování.

Tel.: 603 415 952

UŽ MÁTE VYČIŠTĚNÝ 
A ZKONTROLOVANÝ KOMÍN 
PŘED TOPNOU SEZÓNOU?

Kominík Jiří Meier
Police nad Metují
Tel. 723 684 834
jirimeier@seznam.cz 
www.meier.kvalitne.cz

RESTAURACE REDUTA Vás zve….

V příjemně zařízené restauraci nabízíme hotová i minutková jídla.
Jídla sebou, objednávky osobně, po telefonu, email.

Otevírací doba po – pá 11.00 – 19.00 hodin
Po předchozí dohodě je možné otevírací dobu fl exibilně upravit dle potřeb zákazníka.

Kapacita restaurace 50 míst, oddělené kuřácké a nekuřácké prostory.
K dispozici salonek s kapacitou 15 a 30 míst – vhodné pro pořádání fi remních či 
soukromých akcí, srazů , svateb apod. - při konzumaci je pronájem salonků zdarma.

Dětský koutek, wi-fi  připojení zdarma.
Náchod, Plhovská ul. 340 (na trase k Lidlu), 3.patro (výtah)

Lenka Gebertová
Tel. +420 604 414 158, www.reduta.goneo.cz, reduta.lpt@seznam.cz 

…. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
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„A na co bylo tohle a na co tohle?“ 
ozývalo se při říjnovém setkání 
dětí z  mateřské školy Náchodská 
a  babiček a  dědečků – obyvatelů 
pečovatelského domu U  Jakuba 
v  Červeném Kostelci. Návštěva 
„vzpomínkové místnosti“ byla prv-
ní z akcí, která je součástí celoroč-
ního projektu. 
 A které věci děti mohly poznat? 
Tak třeba starou žehličku, ban-
dasku anebo rádio.  Moc se také lí-
bil pokojíček pro panenky, dřevěný 
kočárek a  stará židlička pro malé 
děti, kterou mohli kluci a holčičky 
vyzkoušet. K tomu ještě děti ochut-
naly výborný koláč a buchty. 
 Foto: Tomáš Kábrt

Začal celoroční projekt „Máme tátu, maminku, taky dědu, bábinku“ ŽALUZIE

Založeno v roce 1994 Již 20 let na trhuZaloženo v roce 1994 Již 20 let na trhu

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

INZERUJTE 
V POLSKU.

Tel.: 
602 103 775

 Za  přítomnosti hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje byla slav-
nostně otevřena silnice z  Pěkova 
do Lachova, která je důležitou pří-
stupovou komunikací do  skalních 
měst v  broumovském výběžku. 
Přestože komunikace spadá do ka-
tegorie třetí třídy, využívají ji nejen 
místní, ale vzhledem k  její poloze 
i turisté z celé republiky, kteří se už 
do skal nemusí trmácet přes výmo-
ly
   „Pro region Broumovska, který 
oplývá mnoha přírodními i kultur-
ními zajímavostmi, je příjem z tu-
ristického ruchu velice důležitý. 
Jsem proto rád, že se podařilo tuto 
komunikaci opravit, navíc ve velice 
krátkém čase. Jedná se o význam-

ný krok z hlediska zajištění kvalitní 
dopravní obslužnosti celého regio-
nu,“ uvedl Pavel Hečko, místosta-
rosta nedalekého Meziměstí. 
   Práce na  1135 metrů dlouhém 
úseku byly zahájeny 4. srpna odfré-
zováním starého povrchu. Ve velmi 
krátké době byla konstrukce silnice 
nahrazena novou v původních šíř-
kových poměrech, bylo obnoveno 
odvodnění a vodorovné i svislé do-
pravní značení. Cestu navíc lemují 
nově osazené sloupky a prohloube-
né příkopy.  Náklady na opravu sil-
nice III/30322 se vyšplhaly na 14,2 
milionů korun. Pokryla je dotace 
z  Regionálního operačního pro-
gramu Severovýchod.  
 (red)

Z Lachova do Pěkova po nové silnici

OBECNÍ HOSPODA V ŠONOVĚOBECNÍ HOSPODA V ŠONOVĚ
pořádá ve dnech pořádá ve dnech 24. – 26. 10. 201424. – 26. 10. 2014

POSVÍCENÍ POSVÍCENÍ 
s POSVÍCENSKOU ZÁBAVOUs POSVÍCENSKOU ZÁBAVOU  

v pátek 24.10. od 20.00 hodinv pátek 24.10. od 20.00 hodin
Hraje DJ MALÍK       Vstupné 50,-KčHraje DJ MALÍK       Vstupné 50,-Kč

Pečená kachna a tradiční posvícenské menuPečená kachna a tradiční posvícenské menu
So 25. 10. a ne 26. 10. otevřeno vždy od 11.00 hodinSo 25. 10. a ne 26. 10. otevřeno vždy od 11.00 hodin

Bližší   informace a závazné rezervace na tel. 777 113 443Bližší   informace a závazné rezervace na tel. 777 113 443
Email: obecni.hospoda@gmail.comEmail: obecni.hospoda@gmail.com

  HARTMANN – RICO přichází na  trh jednorázo-
vých chirurgických nástrojů s  inovací, která ulehčí 
práci zejména zdravotníkům působícím na ARO, JIP, 
u  rychlých záchranných služeb apod. Firma tyto ná-
stroje totiž nově bude označovat tzv. colorcodingem 
– speciální barevnou značkou, která usnadní rozlišení 
jednorázových nástrojů od  nástrojů, které se mohou 
opětovně sterilizovat. Novinka v portfoliu si vyžádala 
investici do vývoje a výroby nové linky v hodnotě více 
než 11 milionů korun.  Linka bude fungovat v závodě 
ve Chvalkovicích a otevře se díky ní  až 15 nových pra-
covních míst.
 „Novou linku jsme si museli sami v  rámci 
HARTMANN Group vyvinout a vyrobit. Chtěli jsme 
mít především kontrolu nad kvalitou nátěru, který 
musí být resistentní vůči desinfekci, otěruvzdorný, 
odolný proti mechanickému poškození a i po znečiš-
tění během operace musí zůstat jednoznačně rozpo-
znatelný. Oproti jiným výrobcům, kteří colorcoding 
řeší například i  pomocí barevných gumiček, tak ak-
tuálně nabízíme nejpokročilejší řešení,” říká Bronislav 
Slovák, šéf závodu HARTMANN – RICO Chvalkovi-
ce, kde se nástroje vyrábí.  (red)

Hartmann – Rico investuje miliony
V  sobotu 11.10.2014 se uskutečnil II.ročník župního 
otevřeného šachového turnaje v  obci Studnice..pod 
patronací T. J. Sokol Studnice.Tento ročník byl me-
zinárodní,přijeli mladí šachisté z  Polska. Účastníku 
bylo 44, z  toho 6 dospělých. V  příjemném prostředí 
místní sokolovny sehráli šachisté 7kol rapid systémem. 
Vítězem se stal Jakub Starý ze Sokola Žďár nad Me-
tují na pomocné hodnocení před Jirkou Pichem z TJ 
Hronov. Třetí příčku obsadil Benjamin Sichrovský 
z  Náchoda. Všichni účastníci obdrželi díky sponzo-
rům velmi hodnotné ceny, někteří z nich se postarali 
i o hladové krky. Dovolte mi je vyjmenovat: fi .TOTO 
Česká Skalice,Tomáš Balucha,cukrárna Helena Kada-
níková,řeznictví Petr Janků,restaurace Na hřišti,trafi ka 
Věra Středová,obuv Jiří Rosa,AVE Jarmila Středová 
všichni z  České Skalice.Dále nás podpořili . pekárna 
Marta Dobruška, Řeznictví u Vacků Studnice a pí. Jo-
lana Lesková.Poháry dodala Župa Podkrkonošská Ji-
ráskova. S velkým přehledem se svého úkolu zhostili 
i rozhodčí p.Ing. Dusbaba a Ing. Čechura. O občerst-
vení se postarali pí. Sejvalová a Horáčková. S konstato-
váním že to byl příjemně strávený čas Vás již nyní chci 
pozvat na další ročník.  S pozdravem Šachu zdar. 
 Lesk Břetislav

Otevřený turnaj ve Studnici

Komunální volby v Náchodě – Společně s Vámi 42,98 % platných hlasů, 13 mandátů 

Výsledek komunálních voleb v Ná-
chodě jsem očekával  s  pokorou 
a samozřejmě i  s nervozitou. Je to 
zvláštní i  těžko popsatelný pocit, 
když skládáte veřejně účty celému 
městu. Říkáte si, tuhle cestu jsme 
ještě mohli opravit, tohle přebuje-
lé křoví volá po řádně ostré kose… 
Město totiž nikdy není nějaký ne-
hybný celek. Proměňuje se před 

očima každý den. Nové situace jsou 
výzvou k  jejich řešení. Ale dneska 
je den „D“. Před čtyřmi lety jsem 
věděl, že tenhle den přijde. Najed-
nou už to ale není za týden, zítra – 
je to DNES! Volební místnosti jsou 
uzavřeny, přicházejí první výsled-
ky. A  s  nimi i  pocit, že to, co jste 
Náchodě udělali, změnili, zlepšili, 
že se to povedlo a  lidé to oceňují. 

Děkujeme za Vaši podporu!
První pocit byla velká radost, 
ten druhý závazek odpovědnos-
ti za  dny, které jsou před námi: 4 
roky nového mandátu, 1460 dní, 
pro které chci všem Náchoďanům 
slíbit, že budou vyplněny prací pro 
město, které je naším společným 
domovem. Míra podpory, které se 
dostalo kandidátce ČSSD v komu-
nálních volbách, byla ohromují-
cí. Jsem hrdý na to, že jsem mohl 
tento tým vést do  komunálních 

voleb. Děkuji jménem nás všech 
za  projevenou podporu. Budeme 
pokračovat v proměnách Náchoda 
v moderní město, které je přívětivé 
ke  všem, kteří na  jeho území žijí, 
pracují i podnikají. Už den po vol-
bách na  to máme „jen“, 1459 dní, 
abychom dokázali, že si Vaši důvě-
ru zasloužíme. Uděláme pro další 
rozvoj Náchoda vše, co je v našich 
silách!  Jan Birke, starosta, 
 lídr kandidátky ČSSD
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Společná návštěva náchodského autobusového terminálu

Přivítání předsedy sněmovny před  náchodskou radnicí…

Předseda poslanecké sněmovny navštívil Náchod

 „Předseda poslanecké sněmov-
ny Jan Hamáček přijal mé osobní 
pozvání a  v  úterý 7.října navštívil 
Náchod . Díky tomu jsem mu mohl 
přiblížit aktuální problémy našeho 
města přímo na  místě a  současně 
ho požádat o  pomoc při jejich ře-
šení“, uvedl starosta Náchoda  a po-
slanec PS PČR Jan Birke a dodal, že  
požádal předsedu sněmovny o po-
moc, resp. intervenci, při vyjedná-
vání na  vládní úrovni a  prosazení 
přijetí zákona o liniových stavbách. 
Jan Hamáček při své náchodské 
návštěvě přislíbil, že se osobně 
bude věnovat nejen transforma-
ci majetku ČD-SŽDC, ale obrátí 
se také na  ministra dopravy kvů-
li předložení zákona o  liniových 
stavbách a  to v  co nejkratším ter-
mínu. Hlavním tématem návštěvy 
byla doprava, proto si Jan Hamáček 

s  výstavbou terminálu k  plánova-
né rekonstrukci nádražní budovy. 
V průběhu diskuze na radnici sta-
rosta a poslanec Jan Birke seznámil 
předsedu sněmovny s  aktuálním 
stavem přípravy obchvatu města 
a představil dopravní opatření, kte-
rá se v Náchodě realizovala, a která 

se ještě připravují, aby se alespoň 
částečně do doby výstavby obchva-
tu ulehčilo dopravě v centru města. 
O tom, že je obchvat pro zmírnění 
dopravní zátěže obyvatel ve městě 
nezbytný, už dnes není pochyb. 
Náchod na něj však čeká již 17 let 
a  doposud nemá kvůli odvoláním 
ani územní rozhodnutí. Proto do-
šlo v debatě na zdůraznění důleži-
tosti prosazení, již zmiňovaného,  
zákona o liniových stavbách. 

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

PRIORITOU JE OBCHVAT

osobně prohlédl nový náchodský 
autobusový terminál. V  důsledku 
doposud nedokončeného převo-
du majetku Českých drah (ČD) 
na Správu železniční a dopravní ces-
ty (SŽDC), nemohlo dojít současně 

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

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
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč
- Bez nahlížení do registru
- Vyplacení do 24 hodin
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. KčKonsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK, 
KNÍŽEK, ČASOPISŮ, 
NEVHODNÝCH DÁRKŮ, 
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ 
ČI NĚKOMU POSLOUŽÍ.

od 20. do 24.10.2014
sbor Církve bratrské v Náchodě 
Purkyňova 584,  (vedle hotelu Hron)

Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit 
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte 
na charitativní účely. 
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu. 
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980, 
E-mail: bazarnachod@googlegroups.comgg gggg ggg ppp

sledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

Výýtěěžeekk buudde prrosstttřeeddnnicctvvíímm SSbboruu CBB vv NNácchoodděě ddaarrovváánn nnaa ddvvěě noovvě 
vzzniikléé ttřííddyy MMMŠŠ a ZŠŠ ssppeeciiáálnníí NNOONNAA, oo.pp.ss. vv HHroonnnovvě vv DDoolíččkuu.

Více informací o tomto projektu najdete na www.nonanmnm.com.

ˇ

Příjem zboží 
Po 20.10.    11.00 - 17.00 hod.

Prodej: 
Út 21.10. 11.00 - 18.00 hod.
St 22.10.  11.00 - 18.00 hod.
Čt 23.10.   8.00 - 14.00 hod.
Pá 24.10. 11.00 - 16.00 hod.

s
h

 První říjnový víkend se po  celé 
republice uskutečnila více než stov-
ka akcí, které spojovalo jediné téma 
– architektura. Počet vesnic a  měst 
se každým rokem rozšiřuje a jedním 
z  nováčků, kam se mohli obyvatelé 
vydat společně s  architekty na  ob-
jevnou cestu, byl také osmitisícový 
Červený Kostelec. 
 Úvod týdne se odehrával ve zna-
mení prohlídek celého města, pozná-
vání okrajových částí i opomíjených 
koutů v centru. Ve středu odpoledne 
se pak uskutečnila společná pro-
cházka po  kosteleckých skvostech 
s  architektkou Vladimírou Patero-
vou (Národní památkový ústav), 
Otto Hepnarem (vedoucí muzejní-
ho depozitáře) a Markem Wajsarem 
(městský architekt). Po  středeční 
procházce si každý ze studentů vy-
hlédl dvě až tři lokality, jimž by se 
chtěl hlouběji zabývat a  následně 
představit svůj projekt na  závěr 
workshopu při nedělní procházce 
v rámci Dne architektury.
 V  neděli odpoledne se před 
městským úřadem sešlo přes osm 
desítek zájemců, kteří se z  hlavní-
ho náměstí (křižovatky) vypravili 
na  tříkilometrový okruh se čtrnác-
ti zastávkami, kde byly představe-
ny projekty, které vznikly během 
týdenního workshopu. Spíše než 
o představení konkrétních projektů, 
šlo o  příležitost zastavit se na  neu-
ralgických bodech města a  zapříst 
diskuzi o  jejich dalším osudu. Po-
drobné informace včetně jednotli-
vých návrhů najdete na  webových 
stránkách města Červený Kostelec.  
 Zdroj: www.cervenykostelec.cz,
  foto: Tomáš Kábrt

Den architektury v Červeném Kostelci

Jedna ze studentek s návrhem ke zprůchodnění zahrady.

Správa a údržba silnic a.s. Hradec 
Králové předložila v těchto dnech 
Studii proveditelnosti silničního 
obchvatu Broumova. Obchvat je 
klíčový pro odklonění tranzitní 
nákladní dopravy, která je dnes 
vedena po silnici, která vede těsně 
kolem historického jádra města 
a  protíná město v  místě, kde do-
chází k největšímu pohybu obyva-
tel a návštěvníků města – tj. kolem 

Střelnice, polikliniky, Městského 
úřadu, mateřské školky, dvou nej-
větších škol atd. Uvedená studie 
řeší dvě možné varianty vedení 
tohoto obchvatu, o  kterých vás 
budeme detailněji  informovat 
v  příštím vydání novin ECHO. 
Studii proveditelnosti zadal zpra-
covat Krajský úřad Královéhra-
deckého kraje na popud hejtmana 
Bc. Lubomíra France.  -r-

Studie silničního obchvatu Broumova
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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.
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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 29.
Nezpůsobilost 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

Okénko 
energetického 
poradce 69. 

 Vážení a milí čtenáři,
začíná, tak jako vždy před zimní topnou 
sezónou „hon na  zákazníka“ a  to s  po-
mocí podomních prodejců,e-maily a do-
pisy s „akčními“ nabídkami, zaručenými 
slevami z telefonických centrál , srovná-
vači cen na internetu apod.
Je potřeba si uvědomit, že tyto aktivity 
jsou zcela jednoznačně profesionálně 
připravené, aby zneužili Vaší neznalosti, 
nepřipravenosti a někdy i lenosti. A při-
tom jde o  Vaše většinou ne malé pení-
ze…Bohužel se přitom ze strany dodava-
telů a to úspěšně již několik let ve velké 
míře používají nepravdivé a určitě téměř 
vždy neúplné či zavádějící informace…..
Tento scénář je velmi úspěšný, nicméně 
zákazník je až to poslední, co dodavate-
le, kteří používají tyto metody, zajímá…
Předpokládá setotiž, že tito takto „ulove-
ní“ zákazníci již žádnou nápravu radši 
hledat nebudou…
Existuje ovšem jedno velmi jednoduché 
řešení a to dlouhodobé,jak nejen pravi-
delně výrazně šetřit náklady za energie, 
ale i  bez výše uvedených „triků“. Vřele 
doporučuji nás navštívit,napsat či zavo-
lat…
My Vám zdarma vyhodnotíme a na Va-
šich dokladech přímo  ukážeme :
1. Cenu za  plyn či elektřinu se všemi 
i  skrytými poplatky a  s  porovnáním 
s kýmkoliv na energetickém trhu
2. Vyhodnotíme Váš smluvní vztah 
s  dodavatelem, se všemi úskalími 

a  riziky, která z  takového vztahu pro 
Vás do budoucna vyplývají
3. Doporučíme Vám řešení, které ne-
jenže  Vám ušetří Vaše peníze,ale po-
může Vám se vyhnout i  všelijakým 
„trikům“, které se používají v  této 
branži
4. Tento servis budete mít zdarma ka-
ždoročně a v případě potřeby i častěji, 
protože víte, kde nás najdete, nejsme 
neznámé a bezejmenné „tváře“
Jen je z Vaší strany potřeba nejen slov-
ně, ale i  fakticky vytáhnou ze „šuplíků“ 
smlouvy, faktury a  zvednout tzv. zadek 
a rozbor s vysvětlivkami a doporučením 
si nechat udělat. Z  několikaleté zkuše-
nosti věřte, že jde o  Vaše nemalé peníze, 
které můžete s našimi  klienty pravidelně 
rok co rok šetřit, a Váš klid do budoucna…
S úctou Váš

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)

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

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

Nábor mladých baskeťáků
TJ SPŠS Náchod 

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

Kdy?  Pondělí a pátek 
od 15.00 do18.00 hodin

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

Pavel Prouza 608 667 732

 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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

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

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce 

smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání 

zeminy a jiných 

sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

TEL.: 602 145 222

 Předchozí díl se týkal zastoupe-
ní obecně. Minulá právní úprava 
tento institut s některými změnami 
upravovala samozřejmě také. NOZ 
ovšem v  této oblasti přinesl i  zcela 
nové instituty nazvané jako pod-
půrná opatření při narušení schop-
nosti zletilého právně jednat. V pří-
padě, že je někdo nesvéprávný, určí 
mu soud opatrovníka. Nesvéprávný 
(pokud je vůbec schopen proje-
vu) má ale jen omezenou možnost 
ovlivnit, kdo se stane opatrovní-
kem. NOZ tedy nově pamatuje 
na  situace, kdy předem víme, že 
se naše schopnost jednat může být 
omezena (např. delší léčba nebo 
riskantní operace). V  takové situ-
aci lze sepsat předběžné opatření, 
kterým si předem pro případ ne-
svéprávnosti zvolím konkrétního 
opatrovníka. Kromě toho je možné 
stanovit způsob, jak má být s majet-
kem po dobu nesvéprávnosti naklá-
dáno nebo určit i jinou osobu, která 
se bude starat jen o  určitý soubor 
majetku. Zákon pamatuje i na situ-
ace, kdy dojde ke  změně poměrů. 
Udělené pokyny může soud změ-
nit, hrozí – li újma nesvéprávnému. 
Po odpadnutí neschopnosti právně 
jednat opatrovnictví samozřejmě 
skončí. I v případě, že není dodrže-
na zákonem předepsaná forma pro-
hlášení nebo je zde jiný důvod jeho 
neplatnosti, soud bude zpravidla při 
stanovení opatrovníka k  neplatně 
projevené vůli přihlížet.
 Rozhodnout nebo navrhnout 
a  prohlásit o  někom, že je nesvé-
právný je v  praxi (třeba i  v  rámci 
rodiny) problém, který může vyvo-
lat rozepře, neboť ne vždy je nesvé-

právnost zcela zřejmá a  jasná. Pro 
tyto situace zákonodárce upravil tzv. 
nápomoc při rozhodování. Jedná 
se vlastně o  soudem schvalovanou 
smlouvu mezi podporovaným (ten, 
kdo je stižen nějakou duševní po-
ruchou) a  podporovatelem (těch 
může být i víc). Podporovatel je pak 
přítomen právních jednání a  pod-
porovanému při nich radí výhradně 
v  jeho prospěch. Důležité je také 
právo podpůrce namítat neplatnost 
právního jednání podporovaného.
 Podobné tomuto institutu je ta-
ké zastoupení členem domácnosti 
(osoba žijící ve  stejné domácnosti 
alespoň 3 roky). Ani to však není 
automatické a  je nutné jeho schvá-
lení soudem. Podmínkou je opět to, 
že zastoupená osoba trpí duševní 
poruchou znemožňující jí právně 
jednat.
 NOZ klade značný důraz na vůli 
a  přání každého z  nás. Tím spíš 
když se jedná o  zásah do  tělesné 
integrity nebo souhlas s  lékařským 
zákrokem. V  těchto situacích je 
vyžadován souhlas i  osoby, která 
jinak právně jednat nemůže (do ur-
čité míry tedy i  dítě a  nesvépráv-
ný). Pokud souhlas daná osoba dát 
nemůže (což je ve  zdravotnických 
zařízení časté) může souhlas udělit 
manžel, rodič nebo jiná osoba blíz-
ká. V mimořádných případech po-
stačí souhlas i jiného člověka, který 
prokáže o  dotčenou osobu mimo-
řádný zájem. Při ohrožení života lze 
provést i bez souhlasu.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář

 JUDr. Renaty Dobývalové



ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

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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Poděkování
 Velice děkujeme lékařům z  or-
topedického oddělení a  celému 
kolektivu chirurgického oddělení 
nemocnice v Náchodě, hlavně pak 
MUDr. Pavlištovi za velmi 
příkladnou a obětavou 
péči o našeho kolegu 
Pavla Nováka. 
Kolektiv zaměstnanců 
Auto-Branka Náchod.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Kulturní komise obce Provodov – Šonov spolu se starostou obce Ing. Josefem Kulkem přivítali dne 5. 10. 2014 v Orelně 
v Šonově rekordní počet – 16 nových občánků.

Výstava fotografi í - FOTO 2014
 Fotoklub při MKS Červený Koste-
lec vás zve na ČLENSKOU VÝSTAVU 
FOTOGRAFIÍ FOTO 2014. Výsledky 
své činnosti představí Martina Hlouš-
ková, Jana Kejzlarová, Jana Nývltová, 
Pavla Vlčková, Jana Zwikirschová, Zde-
něk Balcar, Jan Brož, Miroslav Čermák, 
Adolf Hejna, Jiří Hurdálek, Pavel Ježek, 
Tomáš Kábrt, Miloš Knapovský, Ing. Jan 
Kutílek, Jaroslav Ressl, Pavel Rýdl, Miro-
slav Semerák, Luboš Vlk a další, hostem 
fotoklubu je červenokostelecký rodák, 
kameraman a fotograf Vladimír Skalský.
 Výstava v  Městské výstavní síni 
v přízemí Městského úřadu na náměs-
tí v Červeném Kostelci bude otevřena 
od soboty 18. do neděle 26. října 2014 
denně od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. 
Vernisáž v pátek 17. října v 17 hodin. 
 ON

 Naprostá většina obyvatel naší země 
je gramotných, přesto však existují 
nápisy, které se jen tak lehce přečíst 
nedají. A dospělí musí, při procházce 
po  Husově náměstí v  Novém Měs-
tě nad Metují, na  všetečnou dětskou 
otázku jen pokrčit rameny… Řeč jde 
o nápisu na spodní části tamního tzv. 
Mariánského sloupu. Tato památka 
byla postavena z fi nančních prostřed-

ků obecní pokladny v  17. století jako 
poděkování za to, že se městu vyhnula 
morová epidemie. A co je vlastně ob-
sahem latinského nápisu na podstavci 
sloupu (viz. fotografi e)?    „Ke cti a slá-
vě přečisté Panny a Bohorodičky Ma-
rie postaveno od ctitelů jejích k ní se 
utíkajících. V den Blahoslaveného Jana 
Nepomuckého patrona ctihodného, 
vroucně vzývaného“.  foto Mirek Brát

Mamííí, co to tam je napsané?

Milosrdní bratři 
v Novém Městě nad Metují je název 
zajímavé publikace, která by neměla 
uniknout žádnému zájemci o regio-
nální historiografi i. Její  autorkou je 
Lucie Koudelková. Publikaci, mapu-
jící působení řádu Milosrdných brat-
ří v Novém Městě nad Metují, vydala 
jako 7. svazek edice Kulturní odkaz 
Novoměstska Městská knihovna 
v Novém Městě nad Metují.  

Publikace o Hlavňově
 Město Police nad Metují 
a  Osadní výbor Hlavňov stojí 
za  projektem výpravné publikace 
o  Hlavňově. Kniha, doplněná na-
víc o CD – ROM, by měla spatřit 
světlo světa před letošními vánoč-
ními svátky a  její cena by neměla 
přesáhnout 500,-Kč. Pracuje na ní 
multidisciplinární tým pod vede-
ním  Mgr. Michala Bureše.   

Letošní připomínka sto let 
od  vypuknutí první světové 
války zvýšila chvalitebně pově-
domí veřejnosti o  tomto váleč-
ném konfl iktu. Mezi oběti „velké 
války“ patřili i  občané ze všech 
měst a  obcí našeho regionu. 
Náš snímek zachycuje památník 
padlým I. světové války z Bezdě-
kova nad Metují  (pomník byl 
vybudován v roce 1922). 
 foto Mirek Brát 
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