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WWW.NOVINYECHO.CZ

podzim 1945 - v Broumově

 vzniká Klub českých turistů

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
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Divadlo Dr. Josefa Cízka v Náchode

Vydělávejte s námi díky tankovacím kartám Shell! 
Nabízíme nejlepší tankovací karty v ČR. 
Naši klienti měsíčně tankují už přes 120 000 litrů!
Chceme růst ještě rychleji, a proto potřebujeme i Vás. 
Za každého nového klienta získáte 30% provizi, 
TEDY (1 000 Kč)! 
Flexibilní pracovní doba. 
Vhodné i pro studenty nebo ženy na mateřské dovolené. 
Nejedná se o osobní prodej. Pracujete z pohodlí 

     kanceláře (prodej po telefonu nebo e-mailu). 

Životopisy zasílejte do 30. 11. 2014: kosarova@axigon.cz

Děkuji
MUDr. Petru Prošvicovi, primáři urologického 
oddělení náchodské nemocnice, za záchranu ži-
vota a  lékařům, sestrám lůžkového oddělení uro-
logie za jejich péči a vstřícný přístup k pacientům. 
 J.Macek

( Redakce novin Echo se omlouvá za překlepy, otisknuté v minulém vydání.)

V říjnu se uskutečnil  již 57. ročník 
tradičního silničního běhu Hronov 
– Náchod. Akce (se startem v Hro-
nově a cílem v Náchodě) se zúčast-
nilo několik stovek běžců obojího 
pohlaví a  všech generací. Cíl měli 
jediný: Uběhnout 8850 metrů 
vzdálenosti mezi centry obou měst. 
 Foto Josef Pepa Voltr   

Akontace
0 Kč0 č

V aplikaci O2 Active na 3 měsíce

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

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.)

Měli jste někdy pocit, že tvář sochy 
F. L. Věka na náměstí v Dobrušce 
má zřetelně jemné, až  ženské rysy? 
Máte pravdu. Autor sochy (odhale-
né v roce 1962) Josef Adámek pro 
hlavu národního buditele využil 
ženského modelu – obličeje písňové 
textařky Hany Čihákové. 
 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

GASTRONOMIE 
od pravěku po novověk

15. Světová výstava a česká gastronomie
 „Ve  druhé polovině 20. století nastala doba socializace a  znárodňování 
všech pohostinských zařízení, doba striktního dodržování státních norem, 
doba pěti „cenových“ skupin, což podstatným způsobem omezilo tvůrčí 
schopnosti gastronomů. Věci došly tak daleko, že se v této době po několik let 
přestal vyučovat učební obor číšník – servírka, neboť podle vyjádření tehdej-
šího prezidenta ČSR Antonína Zápotockého „obsluhovat u stolu umí každá 
děvečka a nemusí se to nikdo po tři roky učit“. 
 Ale i v této, pro gastronomii „době temna“, se občas vyskytla světlá místa. 
To první představovala v roce 1958 Světová výstava v Bruselu. Před našimi 
tehdejšími restauracemi stály mnohahodinové fronty a návštěvníci Světové 
výstavy všechny útrapy spojené s dlouhým čekáním trpělivě snášeli, jen aby 
mohli ochutnat českou kuchyni. Musíme zde jmenovat několik mistrů ku-
chařů, kterým patřilo největší uznání. Byl to pan Zimmermann, Koreček, Ne-
stával, Koprda (bývalý šéfk uchař TGM), Čáni a další. Ti připravili v nových 
úpravách několik set tehdy již zapomenutých receptur, upravili jejich dávky 
i technologii s využitím všech devíti oblastí tehdejšího Československa. 
Mistři svého oboru vytvořili krajová jídla pro mezinárodní klientelu z oblasti 
chodské, jihočeské, krkonošské, slovácké, valašské, tatranské, dětvanské, kar-
patské a staropražské. I další světové výstavy vždy znamenaly triumf české 
gastronomie na mezinárodním kolbišti, ale běžný průměr pohostinských za-
řízení doma, ve srovnání s dravou západní cizinou, byl téměř vždy tristní. 

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

TICHÁ VZPOMÍNKA

Almanach i model školy

Skautská pouť tentokrát v podzemí 
města Ember

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
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž, zahrada v Hronově ...................................... 1 990 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 699 000,- Kč
Dvougenerační rodinný dům, před dokončením rekonstrukce v Č. Kostelci ............................. 1 990 000,- Kč

Dne 10. listopadu 2014 uplyne 15 let, kdy nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček,

pan Josef Škoda z Náchoda.
Stále vzpomíná manželka Marie, 

synové Jiří a Petr s rodinami.

        Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dominantou Dobrušky je renesanční budova radnice (ze 16. století) s věží 
vysokou 45 metrů. Jedná se zároveň o vyhledávaný turistický objekt a rozhle-
dové místo (na vyhlídkový ochoz vede ovšem plných 124 schodů). V letošní 
turistické sezóně se pozornosti těšila i zdejšího expozice hrdelního práva. 
 Foto Mirek Brát 

Výročí české státnosti – 28. října si v Náchodě – Bělovsi (u  tamního památníku obětí I. světové války) připomněli 
zástupci mladých sociálních demokratů, členové MO ČSSD v  Náchodě a  členové Klubu vojenské historie Náchod. 
Komorní pietní akt byl spojen s položením pamětních věnců.   foto J. Čtvrtečka

23. listopadu, 15 hodin, Kino 70
NEDĚLNÍ POHÁDKA V KINĚ
Tři pohádky pro rošťáky. Pohádky Loutkového 
souboru Dětem pro radost Náchod

26. a 27. listopadu, 9 – 17 hodin, Kino 70
ČAS ZVONKŮ VÁNOČNÍCH
Tradiční prodejní výstava s ukázkami řemesel 
a promítáním pohádek v sále Kina 70.
Zpívání u vánočního stromu

30. listopadu, Husovo náměstí, 17 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, 
vystoupení dětí ze Základní umělecké školy 
v Novém Městě n.Metují,
Zapálení 1.adventní svíčky

Provozní doba Městského klubu: 
pondělí – čtvrtek 8 – 15,30 hodin, pátek 8 – 14 hodin. 
www.mestskyklub.cz, 
e-mail: info@mestskyklub.cz, tel. 491 470 358

Městský klubu v Novém Městě nad Metují 
listopad 2014

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA 
V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.

 www.beraneknachod.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491 426 060, 
v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119, v Cestovním a Informačním centru 

v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870 
a v Info - Centrum Hronov, tel. 491 483 646.

Sleva 30% na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte 
při kontrole vstupenek. Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

uvádí v měsíci LISTOPADU 2014

 Základní škola Boženy Němcové 
v  Jaroměři ke 100. výročí  založení 
budovy školy vydala sličný a  hod-
notný almanach a  rovněž papírový 
model školy. Almanach zdařile re-
digovala, sama skromně píše „se-
stavila Mgr.  Radka Rýdlová“ a  10 
pěknými  ilustracemi (kresbami) 
doprovodila Mgr.  Lucie Bohatá.  
Text obohacený  mnoha názornými 
barevnými fotografi emi obsahuje 36 
statí. 
 Editorka  R. Rýdlová sofi stikova-
ně rozvrhla sborník do třech  hlav-
ních částí, a to Historie (strana 5-28 
včetně osmi vzpomínek pamětníků, 
ředitelky, učitelek i  žáků a  žákyň), 
Současnost (s. 29-72) a  Seznamy 
učitelů a  žáků naší školy (s. 73

-117). Poprvé se v almanaších  ja-
roměřských i  josefovských základ-
ních škol díky obětavé a  nezištné 
práci paní učitelky Mgr.  Lenky  
Nejmanové, objevily nezbytné se-
znamy učitelů i  žáků (na  ostatní 
zaměstnance školy se bohužel asi 
trochu pozapomnělo?).  Současně  
ZŠ BN v  Jaroměři vydává i  papí-
rový model „ZŠ Boženy Němcové 
Jaroměř“ ve  formátu A4. Autorem 
modelu je Milan Bartoš, model je 
v měřítku 1:300.
 Almanach i  papírový model, 
vydané díky mecenášské podpoře 
sponzorů uvedených hned na začát-
ku almanachu, si můžete  zakoupit  
v knihkupectvích v Jaroměři.
 PhDr. Jiří UHLÍŘ  

 V sobotu 11. října v odpoledních 
hodinách se v  centru Náchoda po-
hybovalo na 60 skautů ve věku 6-15 
let, kteří se zúčastnili Skautské pou-
ti, která se tentokrát odehrávala for-
mou městské hry v  duchu příběhu 
„Město Ember“. Úkolem bylo najít 
v  zákoutích podzemního města 6 
tajemných postav a překonat u nich 
záludné úkoly. Za  správně splněné 
úkoly obdrželi hráči části pokynů, 
po jejichž sestavení bylo možno vyjít 
z podzemí na zem.
 Na  skauty čekal například opra-
vář potrubí, který je potrápil během 
v gumovkách, vestě, helmě a s opas-
kem plného nářadí, také navštívili 
podivínského vynálezce a  jeho ob-
chůdek Drobnosti, kde bylo potřeba 
sestavit nějakou užitečnou věc. Dále 
potkali stalého knihovníka, u něhož 

bylo nutné pomoci seřadit rozháze-
nou encyklopedii. Hráči si také vy-
zkoušeli zaměstnání posla bez papí-
ru, který si musel svoji zprávu naučit 
nazpaměť a  poté předat adresátovi, 
zachraňovali rovněž malou holčič-
ku, která zabloudila ve spleti uliček 
a  konečně poznali i  těžkou práci 
opraváře generátoru, který neslyší 
nic jiného než velký hluk a musí se 
dorozumívat s kolegy jinak než řečí!
 Pouť byla zakončena zdárným 
výstupem hráčů na zem a to překo-
náním 305 zámeckých schodů! Na-
konec si skauti pochutnali na sladké 
odměně. Těšíme se na příští ročník 
a doufáme v tak hojnou účast jako 
tento rok – pouti se totiž vyjma 
skautů z  náchodských oddílu zú-
častnili i hosté z Hronova a Tatobit. 
 O.F.

* Neděle 9. 11. v 15.00 hodin
Rákosníček a jeho rybník

Divadlo Scéna
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč

* Pondělí 10. 11. v 19.00 hodin
Bengt Ahlfors: 

Popel a pálenka
Náchodská divadelní scéna

Vstupné: 80, 70, 60 Kč

* Úterý 11. 11. v 19.00 hodin
Bengt Ahlfors: 

Popel a pálenka
Náchodská divadelní scéna

Představení ab. cyklu - skupina "A"
Vstupné: 80, 70, 60 Kč

* Pondělí 17. 11. v 19.00 hodin
Lordi

V hlavních rolích: Martin Hofmann,
 Filip Rajmont a Peter Serge Butko

Vstupné: 250 Kč

* Čtvrtek 20. 11. v 19.00 hodin
ROUTE 66 REVISITED!
Nový český film Zdeňka Juráska

Vstupné: 70 Kč

* Neděle 23. 11. v 19.00 hodin
Joseph Stein, Jerry Bock, 

Sheldon Harnick:
Šumař na střeše
Divadlo Na Fidlovačce

Představení ab. cyklu - skupina "A"
Vstupné: 480, 450, 430 Kč

* Středa 26. 11. v 8.30 hodin 
a v 10.30 hodin

Poslední trik Georgese 
Méliése

Divadlo Drak Hradec Králové
Omezený počet vstupenek v ceně 

50 Kč
lze zakoupit před představením 

v pokladně divadla 
a ve všech předprodejích

* Čtvrtek 27. 11. v 19.00 hodin
Balage Band

Ota Balage feat. Tereza
Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 

300 Kč na místě
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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
- 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

matrace, lamelové rošty, anatomické polštáře,
postele z masivu, skříně, komodywww.tbnabytek.cz

vyspěte se 
s námi...

ul.Hraseho 13 Náchod

 V pátek 31. října jsme zažili moc 
pěkný den ve škole. 
 Rozhodli jsme se, že si uděláme 
Halloweenskou výuku. Přípravy za-
čaly už ve čtvrtek. Sebik s mamkou 
nám věnovali velikánskou dýni. Děti 
se už doma připravily tak, že vymy-
slely pracovní listy, některé přineslé 
už vydlabanou dýni, děvčata si vy-
robila přímo Halloweenská trička, 
další vymysleli Halloweenské oma-
lovánky.  Některé děti sehnaly veš-
keré informace o  Halloweenu, jiné 
vymyslely křížovku.  
 Jelikož nás je hodně ve  třídě 
a  samozřejmě se všichni chtěli po-
dílet na  vydlabávání dýně, tak žáci 

pracovali v  Centrech vzdělávání, 
ve  kterých se střídali. V  každém 
centru byla připravena práce z  jed-
notlivého předmětu, která byla  pro-
pojena s tématem Halloween. V ma-
tematice to byly převody jednotek 
objemu a jednotky hmotnosti - dýně 
po vydlabání vážila 12 kg. V českém 
jazyce jsme se věnovali psaní recep-
tu, ve čtení rozboru a práci s textem, 
ve výtvarné výchově to byla výroba 
masky a  kouzelné hůlky.  V  dýni 
jsme zapálili svíčku a  četli horor.  
Domů jsme odcházeli všichni velmi 
spokojeni.
 Mgr. Petra Dočkalová  + třída 
 5.C- ZŠ Komenského, Náchod 

Halloweenská výuka v 5.C - ZŠ 
Komenského, Náchod

ROK ČESKÉ HUDBY 
v podání NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE
NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE 
pod vedením dirigenta Jaroslava 
Rybáčka dosáhla vysokého kreditu 

a to nejen u českoskalických poslu-
chačů. A není to jen tím, že se jedná 
o velké hudební těleso nebo že v ní 

hrají i  českoskaličtí mladí muzi-
kanti, protože je součástí Základ-
ní umělecké školy Bedřicha Sme-
tany v  Novém Městě nad Metují, 
která velmi úspěšně rozvíjí svoji 
pobočku i v České Skalici. Kvalitu 
tohoto uskupení mladých muzi-
kantů dokládají mimo jiné i  jeho 
úspěchy na  mezinárodním poli. 
Koncert se uskuteční 17. listo-
padu v 17:00 v českoskalické so-
kolovně.
Předprodej vstupenek probíhá 
v Regionálním informačním centru  
v České Skalici, Třída T. G. Masary-
ka 33, tel.491 530 870,773 578 112; 
e-mail infocentrum@ceskaskalice.cz
 Jan Vlček

Kdo měl chuť se trošku bát,
přišel večer k nám si hrát.

Za tmy – jen při svitu měsíce
strašidel se objevují tisíce.

Upír, bubák, bílá paní
s kostlivci se nám tu klaní.
Klátí se tu v rytmu diska,

 na stezce odvahy kdekdo výská.
Po splnění hrůzných úkolů

vybíráme nej masku pospolu.
A že nám spolu bylo krásně,
dáme foto na konec básně :-)

STRAŠIDLENÍ VE ŠKOLE 
NA BABÍ

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

Musherský závod 
již podevatenácté
 Chybělo málo a  tradiční závod 
psích spřežení v kempu Brodský se 
podevatenácté neuskutečnil. Spo-
lupráci s  nimi totiž ukončil hlav-
ní sponzor Bono, který vyměnil 
vedení a  s  ním i  svou propagační 
strategii. Organizátoři však na-
pnuli veškeré své síly a  závod na-
konec díky vlastním prostředkům 
a  příspěvkům od  nových sponzo-
rů uskutečnili. Na  trať dlouhou 
5320 m se startem a cílem v kempu 
Brodský se tak mohlo opět po roce 
vydat několik desítek závodníků, 
přesněji 93, a  spolu s  nimi něko-
lik stovek psů, jejichž neúnavný 
štěkot se ozýval z  kempu po  celý 
víkend. 



* Prodám robotický vysavač crazy ro-
bot, barva gold, kupovaný v  listopadu 
2012, pouze 4 krát použit,s komplet-
ním příslušenstvím. Cena 2000,- Kč.Tel.
774 280 216
* Prodám Crosstrenažér KETTLER VER-
SO 309. Ve  výborném stavu, jako nový. 
Magnetickým brzdným systémem, přehled-
ný LCD displej s 6 permanentně zobrazova-
nými funkcemi (čas, rychlost, tréninkovou 
vzdálenost, puls, frekvenci šlapání a  spo-
třebu energie), ocelový rám umožňuje za-
tížení 130 kg. Pořizovací cena 11990,-. Nyní 
za 6500,-. TEL: 775 681 312
* Prodám nové, skládací, elektrické kolo, 
výhodná koupě, nechtěný dar. Cena 13 tis.
Kč. TEL.:777 595 888
* Prodám menší rozkládací sedačku, 
šířka 150 cm, nízká. Vhodné i  jako jed-
nolůžko. Okrová barva se vzorem. Cena 
800 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel. 
602 103 775
* Prodám nově vyrobenou dlažbu imitace 
dřeva 30 x 30 x 3cm. - 17,-Kč., imitace dřeva 
40 x 40 x 4cm - 36,-Kč, imitace kamene hlad-
ký povrch 30 x 30 x 3cm - 17,- Kč, imitace 
kamene hrubší povrch dlažby 30 x 30 cm x 
3cm - 17,-Kč obrubníky 50 x 20 x 6cm - 35,-
Kč, 50 x 20 x 3cm - 25,-Kč, stříšky 38 x 27 x 
5cm - 34,-Kč. Tel. 702 388 397
* Prodám kočárek 1 rok starý modročerná 
barva, dvojkombinace. Cena 7000,-Kč k jed-
nání. TEL.:728 651 262
* Prodám jehňata na  maso i  na  chov, 
jehnice i  beránky, křiženci masných ple-
men. 30-40 kg cena:1200,- Kč/ ks. TEL.: 
728 037 437
* Pšenici - 400,- Kč /q, oves - 400,-Kč/q na-
šrotovat + 50 Kč, krmná řepa - 200,-Kč/q, 
pytle výměnou nebo 20 Kč. Kocourek, Sla-
větín. Tel.: 732 381 524, email: vl.kocourek@
seznam.cz
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277

* 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 hotové. 
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, (vyba-
vení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* Koupím do své sbírky pivní etikety, tác-
ky, staré pivní láhve, staré hračky, stereoko-
toučky, vláčky, LP - desky, staré pohlednice 
atd. Tel. 606 115 393
* 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
* 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, PUN-
ŤA, Automoto aj. staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, tiskoviny, 
známky, bankovky, mince, LP desky atd. Tel. 
777 579 920
* Koupím staré pohledy, jakékoli plakáty 
i  z  období social., různé reklamy papírové 
i plechové a další. TEL.:603 549 451
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i  celou pozůstalost. Peníze na  ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
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* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního part-
nera. Seznamovací agentura IRENA, Ná-
chod. TEL.:736 768 114

* 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
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 SUN Náchod, 
výhled na Staré Město po celkové rekonstr., 
4000,-Kč vč. fondu oprav + energie, kauce 10 
tis. TEL.: 733 735 709
* Pronajmu byt 2+1 v Náchdě u nemocnice. 
Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 3+1 v OV 75 m2 SUN Ná-
chod, nájem 5500,-Kč vč. fondu oprav + 
energie, kauce 10 tis.Kč, po celk. rekonstruk-
ci. TEL.:733 735 709
* Prodáme byt 2+1 (55 m2) v N. Městě n/M 
- Malecí, po celk. rekonstrukci - nová kou-
pelna,WC, rozvody, okna, kuchyň na  míru. 
950.000,-Kč. Tel. 602 204 002.
* Prodáme byt 3+1 (78 m2) se zahrádkou 
ve V.Jesenici u Č. Skalice, po kompl. rekon-
strukci - nová koupelna, WC, kuch. linka, 
rozvody. 890.000,-Kč. Tel. 602 204 002.
* Pronajmu byt 2+KK v  Hronově. 
Cena 3.900,- + inkaso, kauce nutná. Tel. 
602 133 173  renestarkov@seznam.cz
* PRONAJMU NOVÉ BYTY 1+KK, 3+KK 
v  Červeném Kostelci Na  Větrníku. Dům 
i  byty jsou po  celkové rekonstrukci. Tel. 
602 133 173, e-mail renestarkov@seznam.cz
* PRONAJMU 3+1 s garáží, v ideální lokali-
tě Červený Kostelec, mobil: 737 251 822
* Prodám byt 4+1 v  osobním vlastnictví 
v  Červeném Kostelci - Koubovka. 5. pat-
ro s  výtahem, balkon, sklep, nová plastová 
okna, připojení na  internet. Byt je na  klid-
ném místě u lesa s pěkným výhledem. NUT-
NO VIDĚT! Tel.: 607 556 600
* Pronajmu hezký byt 2+kk v  centru Ná-
choda. Plovoucí podlahy, nová kuchyň, 
klidné místo. Nájem 4900 + 1500 služby. 
Volný od  15.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 sklep-
ní kóje. Dům je dobře udržovaný, je zmo-
dernizován výtah. Cena: 799  000 Kč. Tel.: 
608 245 634
* Prodám družstevní byt 3+1 v  Náchodě, 
sídliště u nemocnice, Růžová ul., 6 p., slunný, 
s  krásným výhledem, nadstandardně vyba-
vený, zařízený. Odkup do OV 3/2015 možný. 
Cena 1.150.000 Kč. Tel. 608 110 071

* Pronajmu 1+1 v  centru Náchoda, 
nájem 3000,-Kč + služby + kauce. TEL.: 
602 462 397

* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě na Brance. 
Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 2+1, 50 m2 -Plhovská 695, 
Náchod. Po  kompletní rekonstrukci, nízké 
provozní náklady. Nájem 5000,-Kč + el. + 
voda. Kauce 15 tis.Kč. TEL.: 777 606 801
* Pronajmu obchod na pěší zoně v Nácho-
dě, Palackého 27 (Kamenice) cca 15m2; vol-
ný od 1. 2. 2015; přízemí. Nájemné 12.500,-
Kč + zálohy na  energie 1.600,-Kč. Info: 
777 302 483 nebo 776 208 916
* 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 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 3+1 (71,70 m2), 
2. Podlaží v Červeném Kostelci, Koubovka 
895. Cena Kč 590 tisíc. TEL.: 733 131 189.
* Pronajmeme byt 1+1 v Jaroměři, J. Šímy 
778, 8. podlaží, 31,88 m2. Měsíční nájemné 
bez služeb Kč 3300,-Kč .TEL.: 733 131 189

* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. 
TEL.:608 11 00 41
* Pronajmeme byt 1+kk (35 m2) ve  3.pat-
ře bytového domu v  centru Nového Měs-
ta n.M. Nájemné 3000,-Kč+ inkaso. TEL.: 
776 224 358 - volat v prac. dny 8 - 16 hodin.
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 ve  Velkém Po-
říčí, 200 m od  náměstí, po  rekonstrukci, 
kuch. linka, sporák, plastová okna, zatep-
leno. Nájem 4.000,- + 2000 Kč i  nkaso. Tel. 
603 49 54 79
* Pronájem bytu 1+kk Jugoslávská ul. Ná-
jemné 3000Kč+ikaso,15000Kč vratná kauce.
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 byt 1+1 v  Novém Městě nad 
Metují v  těsné blízkosti centra. Nájem 
3.500,- Kč + zálohy, kauce. Tel.: 721 041 546.
* PRODÁM BYT 2+1 v OV, Náchod-Plhov 
3NP, výměra 45m2,dům po rekonstrukci - 
zateplený, plastová okna, bezbariérový výtah. 
Tel: 723 179 492
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě - volný od 1. 
1. 2015. Tel. 603 176 318
* Prodám byt 1+1 v  OV 6.NP Náchod Pl-
hov s umakatr. jádrem. Levné pěkné bydlení. 
Cenu nabídněte. POUZE SMS 606 085 590

* Prodám RD v  lukrativní části Náchoda. 
Tel: 725 033 101
* Pronajmeme řadový RD (4+1) se za-
hradou v  Nahořanech u  N.Města n/Me-
tují. Cena se službami cca 9.000,-Kč, kauce 
15.000,-Kč. Tel. 602 204 002.
* Prodám rodinný řadový dům v  Nácho-
dě na  Klínku, 5+2, zahrada, skleník, sklep, 
garáž,velmi dobrý stav. Cena 2 600 000,-Kč 
dohodou. TEL.: 608 464 601
* Pronajmu garáž v  centru Náchoda. 
TEL.:608 328 900
* Prodám podsklepenou zařízenou cha-
tičku na Kramolně se zahradou o velikosti 
436 m. Zastavěná plocha 18 m2. Zavedena 
třífázová elektroinstalace včetně vnitřního 
rozvodu vody s  vlastním měřením. Cena 
k jednání 300.000,-Kč. TEL.: 608 328 900
* Pronajmu garáž v Náchodě - Bělovsi, ulice 
Pod Můstkem, dlouhodobě, tel. 607 608 618
* Prodám garáž v  NA  na  Příkopech. Tel.: 
603 715 193
* Pronajmu garáž v centru Hronova, 500,-
Kč/měs. TEL.: 608 748 973

* Pronajmu garáž v  NA  Na  Příkopech. 
1000,-Kč měs. TEL.:739 418 033 volejte večer
* Sháním RD nebo chalupu na Náchodsku 
v ceně do 1,5 mil. Kč. Menší opravy nevadí. 
Tel.: 608 245 634

* 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 rozkládací koženou sedačku-
(trojsedák s vloženou matrací), kupovanou 
v  listopadu 2011 v  Ikei,zn. Alvros, krémo-
vé barvy, v perfektním stavu (4krát ročně 
impregnovaná), rozměr: š100cm, d217cm, 
v40cm. Cena 20000,-Kč. Tel. 774 280 216
* Prodám měkké i  tvrdé dříví v  metrech 
i řezané. TEL.:777 690 390
* Prodám dřevěnou postel masivní smrk 
lakovaný 180 x 200 cm - dno z latí. Cena do-
hodou. TEL.:734 485 588

* Pronajmeme družstevní byt 3+1 (71,70 
m2), 2. Podlaží v Červeném Kostelci, Kou-
bovka 895. Cena minimálního měsíčního 
nájemného je Kč 4,5 tisíce bez služeb. TEL.: 
733 131 189.

* Prodám DB 2+1 na Malecí v Novém 
Městě n. M.. Tel. 603 530 720

* 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 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
* Prodám větší garsonku 1+1 (53 m2) čás-
tečně vybavenou v klidné lokalitě Náchoda, 
10 min. do centra. OV. Byt se nachází ve star-
ší cihlové zástavbě v 1. patře. V domě pou-
ze 3 bytové jednotky. Cena: 590  000,-. Tel. 
737 464 578, 777 894 422
* Pronajmu útulnou plně vybavenou větší 
garsonku (53 m2)v klidné lokalitě Nácho-
da. Byt se nachází ve  starší zástavbě v  1. 
patře. V  domě pouze 3 bytové jednotky. 
Možné nastěhování od prosince 2014. Cena: 
5.000,- + energie. Vratná kauce 10.000,-. Tel. 
737 464 578, 777 894 422
* 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
* 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
* 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
* 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
* 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
* Pronajmu garsonku 1. kategorie v  Ná-
chodě. Nájemné 3000 Kč měsíčně + inkaso. 
Kauce 9  000 Kč. Volná ihned. A  byt 1 + 1, 
1.kategorie, nájemné 3500 Kč měsíčně + in-
kaso. Kauce 11 500 Kč. Volný od 1. 12. 2014.
Tel. 723 461 286. RK nevolat.
* 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
* Prodám byt v  OV 2+1, výměra 56 m2 
v  Náchodě v  ulici Na  Hamrech, po  rekon-
strukci, 2 sklepy. Tel. 777 602 884, RK nevo-
lat. Cena: 799 000,- Kč
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk 
v  Hronově. Plastová okna, rekonstruo-
vaná koupelna, podlahové krytiny. Tel. 
774 311 404, RK nevolat. Cena: 5 500,- Kč/
měs. + služby
* Pronajmu byt 2+1 v Studnici u Náchoda. 
Škola, školka, pošta. Dobré spojení do  Ná-
choda, Š.Skalice a Č.Kostelce. Dále 2+1 v Č.
Skalici. Povinná kauce. Romové vítáni. Trva-
lý pobyt. TEL.: 608 869 885
* Pronajmu pěkný byt 3+1 po  celkové re-
konstrukci, 60 m2, 6. patro, NA-Běloves. 
Celkové nájemné včetně všech poplatků 
10.000,- Kč, vratná kauce 20.000,- Kč. Ihned 
volný. Tel. 774 599 879. RK nevolat.
* Dlouhodobě pronajmu byt 4+1 v Červe-
ném Kostelci s  garáží a  malou zahrádkou. 
Vlastní plynový kotel. Připojení k internetu. 
Kuchyňská linka. Možnost nastěhování od 1. 
12. 2014. Cena dohodou. Tel. 723 047 689
* Prodáme pěkný byt po  celkové rekon-
strukci na sídlišti SUN. Cena: 1 200 000 Tel: 
607 574 084
* Pronajmu byt 2+1 58 m2 v  Náchodě - 
Pražská 259, cca 7000,-Kč vč.energií, kauce 
15 tis.Kč. TEL.:721 343 806
* Pronajmu část. zař.byt 2+kk v  centru 
Náchoda, nízké náklady na  topení. TEL.: 
608 730 881

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

BYTY

SEZNÁMENÍ

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

* DOUČOVÁNÍ ČJ, MAT. 1-5.tř. nabízí 
maturantka z gymnázia. Náchod, Červený 
Kostelec. 775 436 327
* Hledáme paní, která by pečovala v  bytě 
v Náchodě o naši babičku. Bližší informace 
na tel.: 737 407 528
* Nabízím hlídání dětí vč. těch nejmen-
ších v  domku se zahradou v  Náchodě. Ce-
lodenní, hodinové hlídání i  o víkendu. Tel. 
775 321 049
* Daruji pěknou HLÍNU za odvoz, Náchod-
-Plhov, další informace na tel.: 775 282 982 
p. Šimek.

* Hledám doučování českého jazyka 
pro syna v páté třídě. Dítě přivezu. Ná-
chod. Telefon 777 737 124

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

RŮZNÉ

• 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

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
- odklízení sněhu

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

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

BOWLING

V CENTRU NÁCHODA

K PRONÁJMU

TEL.:724 348 091



Stále většímu počtu pevností bývalé-
ho československého opevnění z  let 
1935-38 vdechují nový život fandové 
vojenské historie. Příkladem je i  „pě-
chotní srub T-S 1 a Kóta A“ mezi Horní 
Radechovou a  Hronovem. Díky práci 
občanského sdružení Feagler tak znovu 
do  krajiny hledí i  kopie pancéřových 
zvonů pevnosti, které byly po mnichov-
ských událostech odvezeny německou 
armádou.  Foto Mirek Brát 
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 Sportovní kalendář SKP Judo Ná-
chod pokračoval v  sobotu 11.října 
v  chorvatském OSIJEKU startem 
na  SUPER POHÁRU JUDO Josipha 
Potneka 2014. V kategorii MU 8 si od-
bil svou chorvatskou premiéru Maxim 
Beneš, který měl po  vyřazení v  ru-
munském Aradu před dvěma týdny 
obrovskou motivaci bojovat. Maxovi 

byl povolen start ve dvou váhových ka-
tegoriích ve  kterých nakonec vybojo-
val dvě stříbrné medaile. Výkon to byl 
o to větší, že Max musel v krátkém ča-
sovém sledu zvládnout sedm zápasů. 
 V kategoriích MU 10 se na soutěži 
představili Jan Ježek a  Kevin Hrnčíř. 
Kevin pomalu dorůstá ve  zkušeného 
závodníka a pro zlato ve své váhové ka-

tegorii si došel bez větších problémů. 
Honza svoje zkušenosti teprve sbírá 
a ve svojí skupině byl nejmladším zá-
vodníkem, proto i  jeho cesta za úspě-
chem byla bolestivá. Honzovi se nako-
nec podařilo vybojovat 3.místo. 
 Posledním našim zástupcem 
na soutěži byla Klára Ulrichová, která 
odstartovala v kategorii FU 12. Klára 
po  celý rok předvádí vynikající vý-
kony, technicky jde nahoru a  to také 
předvedla hned v  úvodním zápase se 
srbskou závodnicí, když dokázala půl 
minuty před koncem časového limitu 
otočit zápas ve  svůj prospěch. Zbyt-
kem svojí skupiny pak projela jako nůž 
máslem. Krásné 1.místo. 
 Nestává se často, aby všichni nasa-
zení závodníci dobili stupínky vítězů. 
Nezbývá než to řádně sečíst. Do  Ná-
choda naši čtyři mladí judisté odvezli 
celkem 5 medailí a to 1x bronz, 2x stří-
bro a 2x zlato. Asi DOBRÝ ODDÍL!!!                
   SKP Judo Náchod, Oldřich Kolín 

Super pohár v Osijeku 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

 V  sobotu 1. listopadu 2014 byl slav-
nostně otevřen most přes řeku Metuji 
u  pivovaru v  Náchodě. Stavební práce 
trvaly čtyři měsíce a  celkové náklady 
představují 7,152 mil. korun, z toho 90 % 
pokryjí přislíbené dotace (85 % z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj - tj. 
6 079 175,04 Kč, 5 % ze státního rozpočtu 
- tj. 357 598,53 Kč)
 Stavba byla provedena v rámci projek-
tu Česko-polské komunikace se sdíleným 
provozem pěším, cyklistickým a automo-
bilovým v Kladském pomezí - III. etapa 
a jejím zhotovitelem je fi rma EUROVIA 
CS, a.s., Praha.   Foto Mirek Brát

Most u pivovaru již 
plně slouží chodcům 
i řidičům

Ve třídě Berušek v MŠ Vítkova v Nácho-
dě se konalo společné adaptační setkání 
rodičů a dětí pod názvem:
 „Maminko, tatínku, pojď si hrát se mnou 
a s mými kamarády v MŠ“.
Celé odpoledne probíhalo ve  velmi pří-
jemné atmosféře. Rodiče si mohli pro-
hlédnout prostředí, ve  kterém děti tráví 
svůj den, seznámili se s didaktickými po-
můckami, které využívají. Hlavně si však 
přišli pohrát s  dětmi a  jejich kamarády 
a  přitom mohli pozorovat, jak vzájemně 
navazují kamarádské vztahy. Myslíme si, 
že se nám podařilo ukázat rodičům a dě-
tem, jak v MŠ rozvíjíme vzájemné vztahy 
založené na  důvěře, ochotě, otevřenosti 
a oboustranné spolupráci.
Těšíme se na další společná setkání. 
 Učitelky MŠ Vítkova – třída Berušek

 Vážení občané města Náchoda,
jako členové přípravného výboru reagu-
jeme tímto na  článek Mgr.  K. Petránka 
„Nezodpovědná příprava petice může 
zhatit první referendum v  Náchodě“, 
Echo- 12. 9. 2014. Autor článku kritizuje 
návrh na  konání referenda ve  věci plá-
nované výstavby hypermarketů v areálu 
bývalé Tepny, které má město zavázat 
k  tomu, aby se stavbou hypermarketů 
nesouhlasilo a  aby případně vykoupilo 
dané pozemky za cenu v místě a v čase 
obvyklou. 
 Je pravda, že při přípravě referenda 
jsme se dopustili několika chyb, tyto 
nedostatky ovšem nebyly nijak zásadní 
a  rychle jsme je odstranili. K  vyhláše-
ní referenda bylo třeba odevzdat 1649 
podpisů, což jsme splnili. V  článku 
je nám vytýkána vysoká „chybovost“ 
odevzdaných podpisů (30 %). K  11. 8. 
jsme inzerovali 1941 podpisů, z  nich 
jsme jich následně téměř 200 vyřadi-
li jako neplatných a  nakonec jsme jich 
odevzdali 1755. Tyto pak prošly na MU 

přísnou kontrolou a  jako platných jich 
bylo uznáno 1442. Neplatných podpisů 
tedy bylo jen kolem 18 % a nikoliv 30%. 
Pro zajímavost - při organizaci referenda 
o  přesunu brněnského nádraží neuznal 
tamní magistrát 37% podpisů a  v  pří-
padě prezidentských voleb měl první 
z  kandidátů, Miloš Zeman, neplatných 
cca 22%. Podpisové listiny k  návrhu 
na  konání referenda jsou hodnoceny 
velmi přísně, zatímco běžná petice se 
řídí zákonem č. 85/1990 Sb., o  právu 
petičním, referendum podléhá zákonu 
22/2004 Sb. o  místním referendu. Není 
to žádná drobnost, petice má zcela jiné 
nároky na podpisy, úplně jinak probíhá 
jejich úřední kontrola a především mají 
oba instituty naprosto odlišný dopad. 
Nejčastějším důvodem vyřazení podpisu 
v našem případě bylo neúplné datum na-
rození, čemuž jsme, pravda, nepřikládali 
odpovídající význam… Podpisy jsme 
pak doplnili za pouhé tři dny a to proto, 
aby mohlo být referendum spojeno s ko-
munálními volbami. 

 Tepna je místní téma a kdy jindy by se 
o  něm mělo hlasovat než při komunál-
ních volbách? Aby byl výsledek referen-
da závazný a náklady na jeho organizaci 
(odhadem cca 220 tis.) nepřišly vniveč, 
je nutná účast alespoň 35 % voličů. Tím, 
že komunální volby mívají nejvyšší 
účast, jevil se tento termín jako ideál-
ní. Autor nám toto vytýká a načasování 
vnímá jako předvolební agitaci. Proti hy-
permarketům v areálu Tepny ovšem vy-
stupujeme již 7 let - od okamžiku zveřej-
nění záměru. První petici jsme odevzdali 
již 29. 10. 2008. Územní řízení k Tepně 
bylo dlouhou dobu pozastaveno a  in-
vestor doplňoval dokumentaci, ke které 
jsme neměli přístup. A nynější sběr pod-
pisů započal „takto pozdě“ až jako reakce 
na  dubnové zasedání rady a  zastupitel-
stva, kdy rada města poskytla investorovi 
pozemky pro zásobování kamiony přes 
Plhovské náměstí a  na  zastupitelstvu 
prosadila usnesení, které výstavbu hy-
permarketů v podstatě odsouhlasilo. To 
byl ostatně i důvod, proč jeden z autorů 

této odpovědi složil „na  protest“ svůj 
mandát. Ačkoliv jsme byli opakovaně 
ujišťováni o tom, že město vyvíjí veškeré 
zákonné úsilí, aby byla budoucí podoba 
areálu v zájmu občanů (viz. např. úvod-
ník v Náchodském zpravodaji z prosince 
2013), došlo nakonec z našeho pohledu 
k přesnému opaku. Jaká by byla asi reak-
ce autora, kdybychom začali organizovat 
referendum „preventivně“ před tímto 
klíčovým rozhodnutím?  
 V  závěru článku je zpochybňován 
smysl obou otázek. Zastupitelstvo obě 
otázky odsouhlasilo a je tedy zřejmé, že 
jak o  odkupu, tak o  stanovisku samo-
správy v územním řízení lze referendum 
uskutečnit. Jiná věc je, jaký bude skuteč-
ný dopad referenda. Územní řízení nyní 
probíhá a do tohoto procesu teď tedy již 
město skutečně vstoupit nemůže. Byly 
ovšem vzneseny námitky (nutno po-
dotknou, že nakonec i ze strany městské 
rady) a není vůbec jasné, jak toto řízení 
dopadne. Pokud projekt povolení nezís-
ká, rozběhne se vše znovu a  příslušné 

orgány musí stanovisko občanů zohled-
nit. A uvidí-li majitel, že cesta k realizaci 
hypermarketu je takto komplikovaná, 
může své pozemky městu nakonec od-
prodat. Na  celé území by bylo možné 
zpracovat podrobný regulační plán 
a poté by se mohlo po menších částech 
opět nabídnout investorům. Dostavba 
celého území by byla záležitostí na delší 
dobu, ale i v minulosti se města rozrůs-
tala postupně… 
 Na  závěr bychom chtěli poděkovat 
všem občanům, kterým není lhostej-
ná budoucnost města a kteří podpořili 
žádost o  konání referenda. Zastupi-
telstvo nakonec rozhodlo, že referen-
dum proběhne v  sobotu 22. listopadu 
od  8:00 do  20:00. O  to důležitější je 
proto účast každého jednoho voliče. 
Hlasovací místnosti jsou stejné, jako 
u  voleb, hlasovací lístky obdrží voli-
či přímo na  místě. I  nadále věříme, 
že v  prostoru bývalé Tepny nakonec 
vyroste plnohodnotná městská čtvrť.
 Mgr. Jan Ježek a Michal Kudrnáč

Referendum o náchodské  Tepně se blíží

Boltjes International

spol. s r.o.

Lhota 376, Červený Kostelec

PŘIJME:

Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe v oboru, znalost 3D mode-
lování (Solidworks, případně Pro/Engineer, Inventor)

Strojní konstruktér 
(nástroje, přípravky, výrobky)

PŘIJME DO TŘÍSMĚNNÉHO PROVOZU:

Požadavky: ukončené SOU strojírenské – praxe v oboru 2 roky – znalost čtení výkreso-
vé dokumentace – ochota pracovat občasně přesčas – spolehlivost, slušnost a bezúhonnost

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

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

 CNC frézař

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ

SVÁŘEČ

 Pro více informací navštivte naše internetové stránky: 
www.boltjesgroup.cz/boltjes-group/volna-mista/

OHÝBAČ

Požadavky:  ukončené SOU strojírenské – praxe v oboru 2 roky – znalost čtení 
výkresové dokumentace – spolehlivost, slušnost a bezúhonnost
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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

DOPRAVNÍ  SPOLEČNOST CDS s.r.o Náchod  
PŘIJME  ŘIDIČE SKUPINY C+EPŘIJME  ŘIDIČE SKUPINY C+E

S PRAXÍ PRO MEZINÁRODNÍ 
NÁKLADNÍ DOPRAVU.

KONTAKT: 602 239 352
E-MAIL: sekyra@cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

Nejen v posilovně narůstá forma atletů
Atletická tréninková skupina z Ná-
choda absolvovala v termínu od 26. 
10. - do 2. 11. 2014 podzimní sou-
středění před zahájením zimní se-
zóny. Jako již poněkolikáté se uby-
tovala ve Sporthotelu Tichá Orlice, 
který je v  těsné blízkosti sportov-
ního ateálu města Ústí nad Orlicí. 
Atletický stadion je ve  vzdálenos-
ti 200m od  Sporthotelu, výběhy 
do  kopečků v  lese asi 600m, takže 
ideální podmínky pro nás. 
 Každodenní tréninkové jednotky 
probíhaly ve dvoufázových etapách.  
Dopolední tréninková jednotka 
byla především zaměřena na opako-
vané výběhy nezáživných kopečků 

a  naběhávání kilometrů na  pilino-
vém oválu.
 Odpolední tréninky byly buď 
na umělé trávě - zaměřené na tech-
nika běhu, skokanské cvičení, nebo 
v  posilovně. Součástí hotelu je po-
silovna vybavena moderními posi-
lovacími stroji se třemi běžeckými 
pásy, po  kterých jsme v  rámci tré-
ninku využívali regeneraci k  uvol-
nění svalstva - vířivá vana pro 8 
osob, infrasauna, šlapadla na stude-
nou a horkou vodu s kameny. 
 Celé soustředění probíhá podle 
plánu trenéra, který je spokojen 
s  narůstající formou jednotlivých 
svěřenců.    Jiří Vondřejc - trenér

M stský klub v Novém M st  nad Metují a Hasi i Nové M sto nad Metují 
 

SOUT ŽNÍ KLÁNÍ O NEJLEPŠÍ  
NOVOM STSKÝ VÁNO NÍ SALÁT 

 
SOUT ŽNÍ DRUŽSTVA B HEM JEDNÉ HODINY VYROBÍ  
NA MÍST  BRAMBOROVÝ NEBO JINÝ VÁNO NÍ  SALÁT 

 

VÝROBA SALÁTU Z VLASTNÍCH DONESENÝCH NENAKRÁJENÝCH SUROVIN 
NEJLEPŠÍ SALÁTY BUDOU ODM N NY CENAMI 

 
HOTOVÉ SALÁTY VYHODNOTÍ ODBORNÁ POROTA I DIVÁCI 

 

18. PROSINCE * 16 HODIN * TERASA KINA 70 
 

Doprovodný program: Koncert kapely, zábavné hry a sout že pro d ti, 
váno ních písn  a koledy, ob erstvení. 

 
 

P IHLÁŠKY SOUT ŽNÍCH DRUŽSTEV V M STSKÉM KLUBU,  
KOMENSKÉHO 30, NOVÉ M STO NAD METUJÍ 

INFORMACE TAKÉ NA TEL. ÍSLE: 491 470 358, UZÁV RKA P IHLÁŠEK 1. 12. 2014 
www.mestskyklub.cz  

Vysokovský kohout 
zakokrhá příští týden
  Již za  několik dní se zaplní hos-
poda ve  Vysokově do  posledního 
místa jak místními fi lmaři, tak au-
tory z celé republiky i ze zahraničí. 
Ve dnech 14. – 16. listopadu se zde 
uskuteční již 47. ročník celostátní 
soutěže amatérských fi lmů Vyso-
kovský kohout.
   V  pátek 14. listopadu ve  14 ho-
din bude zahájení a  projekce prv-
ní časti fi lmů, která potrvá do  l9 
hodin. Od  20 hodin se uskuteční 
večer s  houslistkou Nikou. Druhá 
část projekce začne v sobotu 15.lis-
topadu v  čase od  8,30  do  13,00. 
Odpoledne proběhne beseda s  au-
tory a v 19 hodin se uskuteční spo-
lečenský večer se soutěžemi o ceny. 
V neděli l6.listopadu od 9,00 bude 
přehlídka oceněných fi lmů a předa-
ní hodnotných cen.  
 Ilustrační foto Zdeněk Majer   

Na  židovské osídlení Dobrušky 
(které započalo v 16. století a skon-
čilo deportacemi do  nacistických 
vyhlazovacích táborů v  prosinci 
1942) stále upomíná řada tamních 
památek. Patří k nim zejména bý-
valá novogotická synagoga  na Šu-
bertově náměstí (foto č.1) a  ži-
dovský hřbitov založený již v roce 
1675. (foto č.2) Mezi jeho zajíma-
vosti patří i  společný hrob židov-
ských vojáků,  kteří padli v  bitvě 
u Náchoda v průběhu prusko – ra-
kouské války v roce 1866. 
 foto Mirek Brát
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Nový občanský zákoník 31.
Služebnosti s NOZ

 Pojem služebnosti jsme si krát-
ce představili v  jednom z  přede-
šlých článků o  věcných břemenech. 
Služebnost je určité omezení vlast-
nického práva k  věci. Typicky se 
s  nimi lze setkat u  nemovitých věcí. 
Nově ale může služebnost omezo-
vat vlastnické právo i  u  věci movité 
(v  článku o  nich ale dále uvažovat 
nebudeme, neboť jde v  praxi o  vý-
jimku). Pokud je vlastnické právo 
k  nemovitosti omezeno služebností, 
musí její vlastník ve prospěch jiného 
něco trpět nebo něčeho se zdržet. 
Nebude ale povinen něco konat, to 
je totiž u  jiného typu omezení – tzv. 
reálných břemen. Přestože služeb-
nost si budou vlastníci nemovitostí 
ujednávat většinou smlouvou, mo-
hou vzniknout i  ze závěti, zákona, 
úředního rozhodnutí či vydržením.
 Obsah služebnosti, tedy toho, če-
ho se vlastník zdrží nebo co strpí, si 
mohou strany domluvit v podstatě li-
bovolně. Důležité je ale připomenout, 
že služebnost nevznikne podpisem 
smlouvy, ale v  případě nemovitostí, 
které jsou zapsány do katastru nemo-
vitostí, až vkladem služebnosti.
 Služebnost bude vznikat nejčastěji 
ve  prospěch jiného vlastníka určité-
ho pozemku. V  tom případě bude 
oprávněným i  každý další vlastník 
této panující nemovitosti. NOZ ale 
umožňuje, aby ze služebnosti byla 
oprávněná i konkrétní osoba. Pak slu-
žebnost ale nebude možné na nikoho 
jiného převést.

 Logickým pravidlem v případě slu-
žebností je, že oprávněný bude po-
vinen na  své náklady udržovat věc, 
která je služebnosti určena např. opra-
vovat cestu, po které může jezdit, ne-
bo studnu, ze které čerpá vodu.
 NOZ upravil některé typy služeb-
ností výslovně. Na prvním místě uvádí 
služebnost inženýrské sítě, která vlast-
níkovi dané infrastruktury umožňuje 
na pozemku mít uloženo elektrické ve-
dení nebo potrubí apod. Povinen str-
pět např. opravu veřejného vodovodu 
je ovšem vlastník pozemku i ze zákona.
 V případě přátelských vztahů mezi 
sousedy, kdy si soused zřídí na  ved-
lejší sousedově zdi stříšku, pergolu 
apod., je možné uzavřít tzv. služebnost 
opory cizí stavby. 
 Nejčastější služebností ovšem bude 
služebnost stezky nebo cesty. Zatímco 
stezka umožňuje oprávněnému pouze 
přes cizí pozemek chodit (nebo jinak 
se dopravovat vlastní silou), služeb-
nost cesty zajišťuje dopravu jakýmiko-
liv vozidly. Zákonodárce upravuje dal-
ší služebnosti, které se v praxi budou 
vyskytovat méně. Je jím právo na vo-
du, nebo právo pastvy.  Spíše zbytečně 
je pak v  NOZ upraven i  svod vody 
a  služebnost okapu – obě se týkají 
dešťové vody, když v jednom případě 
oprávněný vodu dostává a  v  druhém 
typu služebnosti ji naopak je opráv-
něn na soudní pozemek odvádět.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

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

Okénko 
energetického 
poradce 71. 

 Vážení a milí čtenáři,
nevím zda Vás už neunavuji, ale znovu 
se Vám pokusím zopakovat několik rad 
a doporučení. Aby tato má doporučení 
přinesla pro Vás výraznou pravidelnou 
úsporu výdajů za  energie je nezbytné, 
aby jste udělali tyto kroky:
1. „Vyhrabali“ nějaká ne moc stará vy-
účtování za plyn a elektřinu
2. Našli veškeré smlouvy a  dodatky se 
stávajícím dodavatelem plynu a  elek-
třiny
3. Doplnili to případně korespondencí 
s dodavatelem
4. „Zvedli zadek“ a přišli s tím za námi
Kteří z  Vás by to měli určitě udělat, 
pokud jste se skutečně rozhodli šetřit / 
ne jen nadávat jak jsou energie drahé /?
1. Ti z  Vás, kteří jste se upsali podo-
mním prodejcům
2. Ti z Vás, kteří jste odsouhlasili smlou-
vu nebo dodatek ke smlouvě po telefo-
nu
3. Ti z Vás, kteří ať z jakéhokoliv důvo-
du jste zůstali u původních dodavatelů, 
protože Vaše ceny energií jsou jedny 
z nejdražších na trhu
Co pro Vás uděláme my:
1. Připravíme pro Vás optimalizaci Va-
šich výdajů za plyn a elektřinu.
2. Budete mít od nás každoroční pravi-
delný servis.
3. Můžete s  námi konzultovat a  řešit 
veškeré problémy s  dodavatelem, po-
kud by se vyskytly.
4. Můžete využívat naše silné a  profe-

sionální zázemí, které je blízko Vašeho 
bydliště
5. Můžete využívat naše bohaté několi-
kaleté zkušenosti z trhu s energiemi
6. A  TO VŠE ZDARMA….A JEŠTĚ 
KAŽDOROČNĚ UŠETŘÍTE NEMA-
LÉ PENÍZE / možná, že se budete divit 
kolik až…./
Pokud by to, co Vám píši, nebyla pravda, 
asi bychom se těžko pravidelně  mohli 
starat už o 1 500 klientů z Vašeho oko-
lí / o mnohé již po několik let /. Hrubý 
odhad ročních úspor, které každoroč-
ně našim klientům zajišťujeme, je přes  
7 000 000,- Kč a na  to už jsme náleži-
tě hrdí…….Pokud Vás bude víc, tak 
bychom  rádi příští rok docílili úspor 
přesahující  10 000 000,-Kč. Záleží jen 
na Vás, zda nadále budete či nebudete 
vyhazovat své peníze za  energie zby-
tečně „komínem“…  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)

 Předsedou představenstva Ob-
lastní nemocnice Náchod  (ONN) 
jmenoval k  1. 11. 2014 předseda 
představenstva Zdravotnického hol-
dingu Královéhradeckého kraje Jiří 
Skřivánek Zbyňka Chotěborského. 
Od července letošního roku působil 
inženýr Chotěborský ve  společnosti 
jako výkonný předseda představen-
stva ONN.
 „Jmenování inženýra Chotěbor-
ského bylo v  souladu s  doporuče-
ním výběrové komise,“ říká předse-
da představenstva Zdravotnického 
holdingu Královéhradeckého kraje  
Jiří Skřivánek.
„Byť jde o  mladého člověka, tak 
jeho zkušenosti v ekonomické sféře 
i  manažerské dovednosti jsou do-
kladem kompetentnosti vést takto 
velkou společnost, jakou bezpo-
chyby  Oblastní nemocnice Náchod  
je,“ dodává Jiří Skřivánek.
 „Do  výběrového řízení bych 
se nepřihlásil, kdybych neměl co 

nabídnout.“ uvádí Zbyněk Chotě-
borský. „V  oblasti ekonomiky zdra-
votnictví se pohybuji téměř od doby 
ukončení studií na vysoké škole eko-
nomické v  Praze. I  když se většina 
nemocnic v  současné době nachází 
v nelehké fi nanční situaci, není  péče 
o  pacienta spojená pouze a  jenom 
s  ekonomickou stránkou. Klienti se 
musí v  nemocnici cítit bezpečně, 
musí mít důvěru v  nabízenou péči 
a v personál, který o ně pečuje. Pro-
to si myslím, že zlepšování vzájemné 
komunikace je z  dalších důležitých 
cílů mého působení v náchodské ne-
mocnici.“ dodává  Chotěborský.
 Zbyněk Chotěborský pracoval 
jako controller ve Fakultní nemoc-
nici Na Bulovce i ve Fakultní Th o-
mayerově nemocnici. Poté zastával 
funkci manažera projektu na  II. 
Lékařské fakultě University Karlo-
vy a od července 2006 působil jako 
ekonomický náměstek ve Všeobec-
né fakultní nemocnici v Praze. (red)

Náchodská nemocnice má nové vedení
 
 
   
    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 
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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

 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

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.

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 2. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

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

!!! na novou adresu: !!!

PŘESTĚHOVÁN

OD 1.11. 2014 obchod

RYBÁŘSKÉ A MYSLIVECKÉ

CENTRUM

NÁCHOD, Pražská ul.,

areál Autodružstva (u kruháče)

Tel.  775 261 853

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

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

o klienta po uzavření této smlouvy.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

VÝKUP POUŽITÉHO NÁBYTKU A STAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, sklo, porcelán, 
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek 

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191 
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

Veškeré PŘEKLADY z a do německého jazyka 
včetně úředního ověření

Soudní tlumočník a překladatel 
PharmDr. Lada Petránková

Tel. 603 440 969
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

NĚMČINA
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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

DÍVKA ECHA

PETRA

www.
g a t e n a c h o d

.cz

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

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ 
A SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, 

TEPLICE NAD METUJÍ

www.zajimavaskola.cz

VÝUČNÍ LIST

- ČÍŠNÍK, BARMAN
- KUCHAŘ
- KUCHAŘ, ČÍŠNÍK

MATURITNÍ ZKOUŠKA

- HOTELNICTVÍ
- GASTRONOMIE - 

nastavbové studium

PŘIJĎTE NA NÁVŠTĚVU! 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

GASTRODEN

21. 11. 2014
OD 8 DO 17 HODIN

V PRACOVNÍCH DNECH OD 8 DO 14 HODIN. 
PO DOHODĚ I MIMO TUTO DOBU

Součástí česko-polského projektu, 
jehož cílem je naučná stezka Pu-
tování po rozhlednách, je i rozhle-
dové místo na  vrchu Signál (501 
metrů nad mořem) v lokalitě Hor-
ní Radechová - Slavíkov. Právě zde 
probíhá výstavba nové rozhledny. 
 Foto Mirek Brát 

ALENA HENCLOVÁ
U Větrolamu 271, Broumov

Účetní kancelář - nabízí komplexní služby

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE
ZPRACOVÁNÍ MEZD A PERSONALISTIKY

Mohlo by vás zajímat,
jak snížit náklady na vedení účetnictví?

Více na: www.alenahenclova.cz
723 179 492

Služby pro domácnost
Pro: nemocné, zdrav. znevýhodněné, 

důchodce, maminky na MD. atd.....
Zajistíme: nákupy, léky, odvoz k lékaři, 

obědy, hlídání dětí, veškerý úklid i gene-
rální atd.., podle potřeb klienta. Jedno-
rázově i trvale. Pouze seriozní jednání, 

podložené smlouvou. Slušné ceny! 
Kontakt: 605 439 344 
volejte vždy po 18. hod.
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