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říjen 1897 - počátek

 organizovaného rybářství v Jaroměři

10 % z provize za tip
na prodávanou nemovitost 

Byt 3+1 v OV v Náchodě, ihned volný, EXKLUZIVNÍ – SLEVA  930 000,- Kč
Pěkný družstevní byt 3+1 v Hronově, ihned volný - NOVINKA 735 000,- Kč
Pěkný byt v OV 1+kk v České Skalici - NOVINKA 590 000,- Kč
DB 1+1 v Náchodě SUN (nová kuchyně, okna), ihned volný   690 000,- Kč
Krásná prvorepubliková vila v Opočně, EXKLUZIVNÍ 2 990 000,- Kč
Prodej rodinného domu 7+1 v Novém Městě nad Metují - NOVINKA  3 180 000,- Kč
Rodinný dům v Bohuslavicích - NOVINKA 1 490 000,- Kč
Prodej stavebního pozemku v Zábrodí, EXKLUZIVNÍ – NOVINKA 499,- Kč/m2

Pronájem restaurace v centru Náchoda, EXKLUZIVNÍ 15 000,- Kč/měsíc
Pronájem obchodních prostor v centru Náchoda, EXKLUZIVNÍ 90 000,- Kč/měsíc
Pronájem kanceláří (120 m2) v centru Náchoda- EXKLUZIVNÍ 9 000,- Kč/měsíc

Kontakt: 776 622 777, 776 622 776, info@reality-az.cz, www.reality-az.cz

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

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

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

Poslední zářijový víkend naposledy 
vyjely obě linky cyklobusu, aby roz-
vezly návštěvníky, turisty a  cyklisty 
po celém regionu Kladského pomezí 
i do sousedního Polska. Již 12. sezona 
provozu cyklobusů, kterou organi-
zuje a  propaguje společnost Branka, 
o.p.s., byla zahájena na konci května. 

Cyklobusy Kladského 
pomezí ukončily svoji 
sezonu

BATIST Nej sestřička 2015 je z Brna!
 Do  � nále soutěže BATIST Nej se-
střička se probojovalo patnáct zdra-
votních sestřiček. V  sobotu 3. října 
se ve zcela zaplněném sále Městského 
divadla Dr.  Josefa Čížka v  Náchodě 

konal již sedmý ročník této velkolepé 
akce. 
 BATIST Nej sestřička je soutěž těch 
nejlepších andělů českých zdravotnic-
kých a  sociálních zařízení. Cílem je 

vybrat nejlepší zdravotní sestru nejen 
z odborného hlediska, ale i z pohledu 
lidského. Celý večer moderovala Ště-
pánka Duchková.
 Patnáct sestřiček se utkalo v disci-
plínách jako je představení a  setkání 
s  patronem, módní přehlídka sester-
ských uniforem Zdravtex či úkol ze 
zdravotnictví. Při posledním úkolu 
ošetřovaly sestřičky letošní vítěze 
Muže roku Jakuba Krause, Tomáše 
Martinka a  Jana Vurma. Porotu nej-
více okouzlila a BATIST Nej sestřič-
kou 2015 se stala Renata Grossová 
Klementová z  Fakultní nemocnice 
Brno, vrchní sestra Endoskopického 
centra, je jí 38 let. 
 2. místo Nej sestřička získala Alice 
Školníková z Nemocnice Na Bulovce 
Praha, je vrchní sestrou na  Klinice 
pneumologie a hrudní chirurgie, je jí 
36 let.  3. místo Nej sestřička získala 
Petra Štěrbová z Nemocnice Sokolov 
- Nemos s.r.o., které je 34 let a pracuje 
na interním oddělení jako staniční se-
stra. David Novotný

Foto: První tři NEJ sestřičky 2015 s autorem a pořadatelem soutěže Davidem 
Novotným

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závaz-
ků Vám PROMINE SOUD

- ZASTAVÍME EXEKUCE (dražby 
nemovitostí, srážky ze mzdy,  
blokace účtů atd.)

lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz 

tel.: 725 280 848

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Dne 04. 10. se v okolí Nahořan ztratil 
francouzský buldoček jménem 

Dorotka. Dorotka je béžové barvy, 
má černý obojek, je očipovaná. 

Dorotka je hodná. Pokud ji uvidíte, 
prosím ihned volejte 733 33 52 97.

HLEDÁ SE DOROTKA

Město Náchod po opravách vodovo-
du a  vedení Teplárny Náchod, které 
celkové rekonstrukci komunikace 
předcházely, zahájilo stavební práce 
v ulici Hurdálkova 1. července 2015. 
Otevřena pro běžné užívání byla 1. 
října. Původní asfalt byl odstraněn 
a ulice a chodníky jsou nyní vydláž-
děny žulovými kostkami. 

Oprava ulice 
Hurdálkovy 
v centru Náchoda 
je dokončena

 Novoměstská hasičská zbrojnice se 
v  úterý 13. října dopoledne zaplnila 
žáky novoměstských základních škol. 
Konalo se zde slavnostní vyhlášení 
Branného závodu o  putovní pohár 
starosty města a  starosty Sboru dob-
rovolných hasičů.
 Závodu se zúčastnili žáci z 2. stup-
ně všech tří novoměstských základ-
ních škol. 
 „Jsem velmi rád, že se první ročník 
vydařil a měl kladné ohlasy jak z řad 
dětí, tak i učitelů. V příštím roce chys-
táme společně s novoměstskými hasi-
či několik novinek, které závod udělají 

ještě o něco zajímavější,“ uvedl staros-
ta města Petr Hable. 
 „Pro vítěze je připraven celoden-
ní výlet s novoměstskými hasiči, kdy 
navštíví střediska Integrovaného zá-
chranného systému Královéhradec-
kého kraje ve Velkém Poříčí a Hradci 
Králové. Výlet bude zakončen slav-
nostním obědem v Novém Městě nad 
Metují,“ doplnil starosta Sboru dobro-
volných hasičů Petr Fanta.
Každé družstvo si odnášelo krásný 
dort, který pro ně připravila společ-
nost Scolarest – zařízení školního 
stravování.  (redakčně kráceno)

1. ročník Branného závodu zná své vítěze
Na  českoskalickém náměstí a  tam-
ní třídě T.G.Masaryka  dochází 
ke  změnám parkování. Jedná se 
o  převedení systému parkování 
do  režimu parkovacích kotou-
čů, které budou k  dostání zdarma 
v  hale Městského úřadu v  České 
Skalici a  místním Regionálním in-
formačním centru. Smyslem je zvý-
šení obrátkovosti parkovacích míst 
v těchto lokalitách.  

Změna parkování
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VZPOMÍNKA
Dne 30. 10. 2015 uplynul jeden smutný rok od okamži-
ku, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, 

babička, manželka, 

paní Olga Šolcová z Náchoda. 

Kdo jste ji znali, věnujte ji  s námi tichou vzpomínku. 
rodina

 

VZPOMÍNKA
Dne 30.října 2015 uplyne 5 smutných let, kdy nás navždy opusti-
la naše drahá manželka, maminka, babička, tetička a švagrová, 

paní Olga Hušková, rozená Lojková, 
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Manžel Vláďa, dcera Monika s manželem, 
synové Tomáš a Michal

VZPOMÍNÁME
Čas plyne jako voda, bolest zůstává

Dne 29.10.2015  vzpomínáme prvního výročí úmrtí naší 
maminky a babičky, 

paní Heleny Polákové z Provodova – Šonova. 
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. 
Vzpomíná rodina Polákova a Šitinova

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD 4+1 ve vyhledávané klidné části 
obce NMnM ve vilové čtvrti na Františ-
ku, ulice V Aleji. Největší předností nemovi-
tosti je velmi unikátní a výhodná poloha v těs-
né blízkosti lesa s dobrým přístupem do města 
a na místní poměry velký pozemek – zahrada 
se vzrostlou zelení.Cena: 2 990 000,- Kč

Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 849 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 6 990 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje+ jeden pokoj v podkroví, garáž ................................ 1 090 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Dne 18. října uplynou 2 roky,  kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka a babička,

paní  Jolana Plicková  z Náchoda.

Stále s láskou vzpomínáme.

Vnučky Dita a Kristýna, syn Karel, 
všichni blízcí příbuzní a známí.

je název malého hudebního fes-
tivalu, který se v  Broumově koná 
dvakrát ročně. Nejbližší akcí 
Flashbacku jsou tak koncerty v KD 
Střelnice v  Broumově 24. října 
(od 18 hodin). Jednotícím prvkem 
koncertů a kapel bude pop-punko-
vý styl.    

Flashback

 I  letos pořádala Střední odborná 
škola sociální – Evangelická akade-
mie  v Náchodě pohádkový les. Ten-
tokrát s  názvem: „Putování vzhůru 
do oblak“. Na děti z mateřských škol 
a  prvních tříd ZŠ čekaly pohádkové 
postavy na trase, která začínala u pra-
meníku Idy. Děti putovaly s pohádko-
vými postavami až k hasičské zbrojni-
ci v Bělovsi. Po cestě plnily nejrůznější 
úkoly (vyrábění indiánských čelenek, 
házení míčků na cíl, poznávání chutí 
ovoce…).
 Starší děti procházely delší trasou, 
na  které je v  Montaci čekalo i  malé 
lanové centrum. Pohádkovým posta-
vám vdechli život žáci SOŠS-EA, kte-
ří si v  převlecích s  dětmi zasoutěžili 
a po celou dobu trvání akce se všem 
dětem věnovali. Za to a za důkladnou 
přípravu jim patří dík, stejně tak jako 
učitelům naší školy.
 Dík patří také dobrovolným ha-

sičům z  Bělovse za  poskytnutí pro-
storu hasičské zbrojnice, kde vzniklo 
pohádkové zázemí pro občerstvení 
a  taneček dětí. Také děkujeme Měst-
ské policii Náchod za to, že zajišťovala 
bezpečnost při průběhu akce a navíc 

umožnila dětem prohlédnutí  policej-
ního vozu a jeho vybavení.
 Děti, které se pohádkového puto-
vání zúčastnily, obdržely drobné dár-
ky a občerstvení. Pohádkový les 2015 
skončil, ať žije pohádkový les 2016!

Tradiční pohádkový les se vydařil

 Nebude chybět v  rámci tradič-
ního Ostrostřelecko – městského 
plesu v  Polici nad Metují. Již nyní 
si můžete poznamenat do diářů, že 
se uskuteční 22. ledna 2016.   Při-
pomeňme, že Pochod Radeckého 
(na  který nastupují v  Polici nad 
Metují uniformované jednotky) je 
známou skladbou, kterou zkom-
ponoval v roce 1848 J.Strauss starší 
a věnoval ji rakouskému maršálovi 
a českému šlechtici  Janu Radecké-
mu z Radče.

Pochod Radeckého
 V  příjemně slunném 
sobotním odpoledni 
3. října se v  Náchodě 
uskutečnila tradiční 
Skautská pouť. Tento-

krát se odehrávala na  motivy knižní 
předlohy Kameny osudu. Zhruba 40 
skautských ratolestí ve  věku 4-14 let, 
jejichž úkolem bylo zachránit bájnou 
říši pohádek, potkalo na trase v lesních 
zákoutích Montace fantastická stvo-
ření, která pro ně přichystala rozličné 
nástrahy. Kupříkladu zelený Netvopýr 
se snažil hráče telepaticky ovlivnit, 
chtěl totiž uzlovat s  liánami, a  občas-
ně se mu to i podařilo! Bájné stvoření 
Oonágú naučilo skauty míchat lekt-
var jako ochranu proti nebezpečným 
dravcům, který bylo zapotřebí i vypít. 
Filosof Neophileus procvičil hráčům 
paměť, knihovník Jan zase požadoval 
vyhledání informací ze starých knih. 
Soutěžící na  trase potkali i  tři dívky 
zachránkyně Jantaru, Nefritu a  Safíru 
a  také rytíře Vyvoleného, který je za-
světil do  tajů boje s  mečem a  lukem. 
Po získání konečného hesla mohli hrá-

či vstoupit do města � aar, kde pádem 
důvěry přelstili zlého Třináctého člena 
a zachránili tak celou říši pohádek!
 Dvě hodiny strávené v  říši fantazie 
uběhly jako voda a na skauty čekala už 
jen sladká tečka v podobě usměvavých 
a pečených kamarádů, kterými si moh-
li osladit život. Příští rok nashledanou!
 Andrea Kubcová
  –  5.oddíl Junák Náchod

Skautská pouť v hávu fantastična

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

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci LISTOPADU 2015

* Pondělí 2. 11. v 19.00 hodin
E. F. Burian: Vojna

BodyVoiceBand a Divadlo DISK
Inscenaci uvádíme v rámci Dnů ná-

chodské poezie
Vstupné: 200 Kč, studenti a abonenti 
ab. cyklu „A“ sleva 50% při předložení 

abonentky

* Úterý 3. 11. v 19.00 hodin
Martin Vojtíšek - klavír

Fryderyk Chopin, jeho učitel Václav 
Vilém Würfel a jeho učitel Václav Jan 

Tomášek
Koncert ab. cyklu - skupina „K“

Vstupné: 110, 100, 90 Kč

* Středa 4. 11. v 19.00 hodin
Hrůza v divadle

Michal Hrůza a KAPELA HRŮZY
Vstupné: 400, 380, 360 Kč

* Úterý 10. 11. v 19.00 hodin
Hana Gregorová: Tančírna

Divadlo Radka Brzobohatého
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Vstupné: 450, 430, 410 Kč

* Středa 18. 11. v 9.00 hodin
Včelí medvídci zpívají

Divadlo Věž Brno
Omezený počet vstupenek v ceně 40 Kč
lze zakoupit před představením v po-

kladně divadla a ve všech předprodejích

* Čtvrtek 19. 11. v 19.00 hodin
Domů do Irska - Věra Klásková 

a Karel Tampier
Komponovaný pořad 

- hudba, dia show
Vstupné: 80 Kč

* Neděle 22. 11. v 19.00 hodin
Jaan Tätte: Každý den, šťastný den!

Divadlo Kalich
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Vstupné: 450, 430, 410 Kč

* Úterý 24. 11. v 8.30 a v 10.30 hod.
K. Čapek: R.U.R.
Divadlo Tramtarie

Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč
lze zakoupit před představením 

v pokladně divadla a ve všech předpro-
dejích

* Středa 25. 11. v 19.00 hodin
Jaroslav Dušek - Pátá dohoda: 

Láska Vztahy Přátelství
Jak je vidí toltécký šaman DON 

MIGUEL RUIZ
Účinkují: Jaroslav Dušek,

Pjér La Š´éz a Zdeněk Konopásek
Vstupné: 400, 380, 360 Kč

* Čtvrtek 26. 11. v 19.00 hodin
Koncert Laďa Kerndl 70

Vstupné: 250 Kč

* Neděle 29. 11. v 15.00 hodin
Vánoční zvoneček vypravuje

Liduščino divadlo Praha
Klasická činoherní pohádka pro děti

Vstupné: 60 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Měst-
ském informačním centru v Náchodě, 
tel. 491426 060, v Informačním centru 

a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 
491 472 119, v Cestovním a Informač-
ním centru v Červeném Kostelci, tel. 

498 100 657, v Regionálním informačním 
centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Informačním centru Hronov, tel. 

491 483 646. Vozíčkáři po telefonickém 
nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup 

zdarma.

15. listopadu, 15 hodin, 
společenský sál Kina 70

OBR OTESAN SE VRACÍ
Nedělní maňásková pohádka 

Loutkového souboru Dětem pro 
radost Náchod

18. listopadu, 17 hodin, 
společenský sál Kina 70
DEGUSTACE JABLEK

Přednáška ve spolupráci se ZO 
ČZS, přednáší Jaroslav Matejsek

19. listopadu, 19 hodin, Kino 70
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Divadelní představení Agentury  

Harlekýn
Hrají: V. Vydra, L. Švormová, J. Malá, 
M. Zahálka, L. Trojan, L. Hruška a.j

25. a 26. listopadu,
 9 – 17 hodin, Kino 70

ČAS ZVONKŮ VÁNOČNÍCH
Tradiční prodejní vánoční výstava s 
ukázkami řemesel v prostorách kina.

30. listopadu, 17 hodin, Kino 70
AMFORA 

VÁNOČNÍ SHOW 2015 
Velký vánoční pořad pro děti 

do 11 let – těšíme se na Vánoce

ZPÍVÁNÍ U 
VÁNOČNÍHO STROMU

Na Husově náměstí:
29. listopadu, 17 hodin

Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení  první svíčky na advent-

ním věnci

Kulturní programy Městského klubu 
Nové Město nad Metují – listopad 2015 



ECHO 3str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

 V pátek 2. října proběhla ve výstav-
ní síni Městského úřadu v Červeném 
Kostelci slavnostní vernisáž 10. roč-
níku dobročinné prodejní výstavy Ši-
kovné ruce pro hospic 2015 aneb lidé 
lidem. Výtěžek z prodeje vlastnoruč-
ních výrobků darovaných od  mnoha 
tvůrčích dospělých i dětí s otevřeným 
srdcem přispěl na  obnovu nábytku 

v  pokojích Hospice Anežky České, 
který slouží těžce nemocným již 20 
let. Výběr kvalitních jak uměleckých, 
tak zcela praktických výrobků byl 
opravdu velký. Zájemci vybírali už vá-
noční dárky z 3657 předmětů od 178 
dárců – účastníků soutěže, a  to jak 
jednotlivců, tak celých skupin.  (red) 
 Foto: Tomáš Kábrt

Otevřená srdce a šikovné ruce 
mění svět kolem nás

 Archeologický průzkum na  Hu-
sově náměstí v  České Skalici vydal 
zajímavé nálezy. V prvé řadě se jed-
ná o velmi zachovalou dlažbu ze 16. 
století. Dále byla učiněna řada nálezů 
úlomků keramiky. Podařilo se objevit 
i studnu z poloviny 15. století. 

„Svědectví 
z dávné Skalice“  V  Teplicích nad Metují se 6. lis-

topadu uskuteční projekce � lmů 
z  letošního 32. ročníku Mezinárod-
ního horolezeckého � lmového festi-
valu. Součástí � lmového odpoledne 
bude i křest nové knihy Pavla Lisá-
ka s názvem Vysoké hra aneb lezení 
v  Adršpašsko – teplických skalách 
v datech. 

Křest knihy

S  podporou řady sponzorů -  soukromých osob i  instuitucí – se v  Náchodě 
uskutečnila Bene� ční akce pro Járu zaměřená na prevenci při sportu a volno-
časových aktivitách. Výtěžek byl věnován na lázeňskou léčbu pro Járu Křepelku 
v ADELI MEDICAL CENTER ve slovenských Piešťanech. Zároveň byl výtěžek 
z tamního bazárku „Modré srdce“ rozdělen mezi stejně postižené při haváriích. 
 Foto Josef PEPA Voltr 

 Již delší dobu se v Náchodě vedou 
diskuze o enormním zájmu o čepová-
ní známé běloveské kyselky Ida v pra-
meníku, který byl v roce 2011 obno-
ven. Je pravdou, že stávající množství 
odběrných míst mnohdy nestačí 
pokrýt zájem a  potřeby tak velkého 
množství návštěvníků, často vznika-
jí velké fronty a  bohužel v  důsledku 
toho dochází i  ke  kolizním situacím. 
Ani parkování v  bezprostřední blíz-
kosti prameníku neodpovídá počtu 
zájemců o minerálku.
 Proto náchodští radní hledali lep-
ší řešení a  v  červenci letošního roku 
schválili záměr provedení nového 
prameníku a  nových vrtů minerální 

vody v  Náchodě Bělovsi. "Součástí 
bude vybudování nového stáčecího 
místa a  pítka pro veřejnost," upřesnil 
místostarosta Tomáš Šubert.
 "Připravujeme novou výstavbu s ko-
lonádou a prameništěm v prostoru Ma-
lých (či Starých) lázní v Bělovsi. Zde by 
měl v příštím roce vyrůst areál s rekon-
struovaným posledním zbytkem pů-
vodních lázní – tj. domku s  věžičkou, 
kde by mohlo být letní občerstvení s te-
rasou. Na domek bude navazovat kolo-
náda s umístěním nového prameníku. 
Bude sem zavedena minerální voda 
z  nových vrtů", uvedl místostarosta 
a dodal: "Nebude chybět ani dostatečně 
velké parkoviště u staré hasičské zbroj-

nice v těsném sousedství."
 Protože stávající technologie slouží 
již řadu let, je pro vybudování nového 
prameníku nutné provést její rozsáhlé 
obnovení včetně zkvalitnění čerpání 
vody. S  tím souvisí nutná odstávka 
stávajícího prameníku v  následujích 
týdnech. Velmi se proto omlouváme 
všem návštěvníkům, že od soboty 26. 
září 2015 není prameník v  Bělovsi 
přístupný.
 Přesný termín znovuzprovoznění 
prameníku v těchto dnech ještě bohu-
žel neznáme. Jakmile budeme mít po-
drobnější informace, kdy bude znovu 
možné čepovat oblíbenou Idu, termín 
zveřejníme.  Nina Adlof

Zájem o IDU nás těší, proto přicházíme s novým 
řešením... 

 V  Náchodě (v  hale Hamra) se 
20. října (od 9 do 17 hod.) uskuteč-
ní Výstava středních škol regionu 
Kladského pomezí. Prezentace je 
zaměřena na podporu volby povo-
lání pro žáky devátých tříd základ-
ních škol. 

Výstava
středních škol

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., 
přijmou do pracovního poměru:

ZÁMEČNÍKA ÚDRŽBÁŘE

Požadavky:
• výuční list pro obrábění
• praxe na obráběcích strojích
• svářecí průkaz pro el. oblouk
• řidičský průkaz skupiny B

Nabídky s životopisem zasílejte 
do 16.11.2015 na adresu:

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
paní Škodová 

Kladská 1521, 547 01 Náchod
nebo na e-mail: skodova@vakna.cz

NÁSTUP MOŽNÝ OD 1. 1. 2016

REKONSTRUKCE BYTŮ

zdiva, jádra, štuky, malba, 
obklady, dlažby, podlahy, 

sádrokartony a další možné 
práce v rekonstrukci bytu.

Ze starého bytu 
Vám udělám nový!
tel. 702 611 187

provádíme tyto práce:

OBECNÍ HOSPODA V ŠONOVĚ
pořádá ve dnech 23. 10. až  25. 10. 2015

Posvícení 
PEČENÁ KACHNA A TRADIČNÍ POSVÍCENSKÉ MENU
Bližší informace a závazné rezervace na tel. 777 113 443

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 Významné životní jubileum oslavil 
v těchto dnech pan František Draho-
ňovský z  Červeného Kostelce, který 
je znám především jako spoluautor 
řady knih mapujících historii Červe-
ného Kostelce. Byl také dlouholetým 
předsedou Osvětové besedy ve  Lho-
tě, režisérem loutkářského souboru 
a  ředitelem lhotecké základní školy.  
Jeho jméno je především spojováno 
se založením vlastivědného spolku 
v r.1970 v Červeném Kostelci a s vy-
dáváním Vlastivědného zpravodaje. 
Od  roku 1990 má tento Vlastivědný 
zpravodaj pokračování v regionálním 
sborníku s  názvem Rodným krajem. 
Mimochodem – právě letos v červnu 
vyšlo jubilejní 50. číslo. Tolik krátce 

z  jeho pestré vlastivědné, kulturní, 
osvětové činnosti.  (red) 
 Foto: Jaroslav Kordina

Devadesátka Františka Drahoňovského

PROVIDENT
PŮJČKY PRO KAŽDÉHO!

TEL. 725 725 816
NÁCHOD

Klub vozíčkářů Trutnov navštívil za doprovodu poslance PS PČR Robina Böhnische, kte-
rý činnost klubu již deset let podporuje, město  Náchod. Průvodcem mu byl náchodský 
radní Mirek Brát, v jehož doprovodu si členové klubu prohlédli interiér radnice v rámci 
komentované prohlídky a využili neplánovaně i možnosti nahlédnout do pracovny sta-
rosty, kam přítomné pozval starosta Jan Birke. Po obědě v restauraci Hotelu U Beránka se 
našel čas i na zastavení na náchodském zámku a pozdravení medvědů v zámeckém pří-
kopu. Závěr návštěvy patřil zhlédnutí aktuálních výstav instalovaných v zámecké jízdárně 
- ve Státní galerii výtvarného umění v Náchodě.  foto Mirek Brát

 V  sobotu 19. září hostila Česká 
Skalice skupinu účastníků VIII. me-
zinárodního fóra domácích muzeí. 
Návštěvníci fóra, které se koná vždy 
předposlední zářijový víkend v pol-
ském městě Kudowa-Zdrój, poprvé 
v  rámci programu vyjeli i  k  nám, 
do  České republiky, a  pro svůj 
workshop si vybrali právě Českou 
Skalici a  pohostinné prostředí Vily 
Čerych.
 Zde byly nejen pro polské hosty, 
ale i  pro širokou veřejnost připra-
veny čtyři komentované expozice, 
představující domácí muzejní sbír-
ky – dvě české a dvě polské. Českou 
stranu zastupovali Eva Tatoušková 

se svými lidovými kroji a  Ladislav 
Čermák s  Janem Čížkem z  Klubu 
vojenské historie Náchod, kteří s se-
bou přivezli exponáty dokumentu-
jící výzbroj a výstroj vojáků, jejichž 
úkolem měla být obrana našich hra-
nic před hitlerovským Německem. 
Z  Polska přijeli tři vystavovatelé, 
přičemž dvě sběratelky, Teresa Smo-
lińska a  Anna Haratyk, vytvořily 
společnou expozici velikonočních 
vajíček. Třetí vystavovatel, Wojci-
ech Jachomowicz, prostřednictvím 
powerpointové prezentace předsta-
vil svou sbírku hudebních nástrojů 
a  dalších dokladů spjatých s  muzi-
kologickou tematikou.  (red)

Fórum domácích muzeí 
poprvé v ČR

www.GATENACHOD.czGATENACHOD.czGATENACHOD
www.GATENACHOD.czGATENACHOD.czGATENACHOD
www.GATENACHOD.cz

www.GATENACHOD.czGATENACHOD.czGATENACHOD
www.GATENACHOD.czGATENACHOD.czGATENACHOD
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Otevření revitalizovaného památníku Josefa Krapky – Náchodského 

Město Náchod, Královéhradecký kraj, Martin Wichterle (předseda představenstva WIKOV industry a pravnuk Josefa Krapky – Náchodského), 
Město Prostějov, Jan Hamáček – předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Jan Birke  - poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
Miroslav Poche – člen Evropského parlamentu, Mirek Brát – člen náchodské městské rady. 

V  Náchodě – Pavlišově byl 13. října 
2015 slavnostně otevřen revitalizovaný 
památník Josefa Krapky – Náchodské-
ho. Básník, buřič, novinář a  spisovatel 
Josef Krapka – Náchodský se narodil  
v  roce 1862 právě na  Pavlišově a  v  80.
letech minulého století byl na  místě 
jeho rodného domku zbudován pa-

mátník. Současná revitalizace památ-
níku spočívala především v  dotvoření 
okolí památníku do  parkové úpravy 
a  zvýšení jeho informační hodnoty, 
kdy zde vznikla originální informační 
tabule doplněná i  o  stručné cizojazyč-
né mutace. Slavnostní ceremonie se 
zúčastnili předseda Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Jan Hamáček, 
starosta Náchoda a  poslanec Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR Jan 

Birke,  místostarosta Náchoda Ing.  Jan 
Šubert, náchodský radní Mirek Brát, 

člen rady statutárního města Prostějov 
JUDr.  Josef Augustin, ekonomický ře-
ditel společnosti WIKOV Ing.  Jaroslav 
Vít, obchodní ředitel společnosti WI-
KOV Josef Kašpar a další hosté. Kromě 
slavnostních projevů zazněly v průběhu 
ceremonie  ukázky veršů i prózy Josefa 
Krapky – Náchodského a  v  neposled-
ní řadě i citace z  textu Památce přítele 
autora Josefa Svatopluka Machara, kte-
rý tento literát věnoval památce Josefa 
Krapky – Náchodského. Uměleckého 
přednesu a recitace  se úspěšně zhostili 
studenti Jiráskova gymnázia v  Nácho-
dě. „Naším cílem bylo prostřednictvím 
revitalizace proměnit památník na mís-

to zastavení na  kulturní a  historické 
trase Náchodskem. Velmi mě potěši-
la široká podpora, které se projektu 
revitalizace dostalo od  soukromých 
osob a institucí. Více než 50% procent 
nákladů na  revitalizaci se podařilo 
shromáždit ze zdrojů vně náchodské 
městské pokladny. Areál památníku 
se nyní proměnil v kultivovaný spole-
čenský prostor, kde nechybí originál-

ní lavička  a další mobiliář. Virtuální 
reflexí památníku je stručná webová 
prezentace, která dokumentuje vznik 
vize proměny celého místa, průběh 
stavebních prací, detailněji přibližuje 
osobnost Josefa Krapky – Náchodské-
ho i prostřednictvím historických fo-

tografií a  dalších dokumentů. Odkaz 
na  prezentaci naleznete  na  úvodní 
straně   náchodského městského webu 
– odkaz má podobu samostatného 
baneru, na kterém je umístěna mědi-
rytina portrétu Josefa Krapky od  ná-
chodského akademického malíře Jiří-
ho Kodyma (tento portrét je i v úvodu 
tohoto materiálu – pozn. red.)  Pre-
zentaci lze spustit i  prostřednictvím 

tzv. QR kódu na info tabuli na památ-
níku. Samostatná adresa prezentace je 
www.krapka.mestonachod.cz“, vysvět-
luje radní Mirek Brát, který je jedním 
z  hlavních iniciátorů proměny Krap-
kova památníku do  aktuální podoby.
 (echo – PR, foto Jan Vinter) 

BÁSNÍK A BUŘIČ

PAMÁTNÍK JAKO SPOLEČENSKÝ PROSTOR 

Projekt a dodávku revitalizace podle návrhu Dipl. Ing. Waltra Kurschatke provedla 
společnost OMNIA TRADING s.r.o., ve spolupráci s green4plan, s.r.o. 

Předseda Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR Jan Hamáček pokládá 
kytici k  památníku Josefa Krapky – 
Náchodského na Pavlišově. 

V rámci slavnostní ceremonie zazněl i umělecký přednes citací z textu básníka Ma-
chara Památce přítele. „Chtěl jsem zachytit podobu jednoho z těch lidí, kteří tvoří 
naše vnitřní dějiny – aniž by o tom dějepis věděl“, napsal o Krapkovi J.S.Machar.  

Revitalizace památníku Josefa Krapky 
– Náchodského na Pavlišově proběhla
 s � nanční podporou těchto subjektů a osob: 

KAMENNÉ KOBERCE MAINSTONE -
unikátní povrchy do interiéru i exteriéru

– nízké pořizovací náklady
– mrazuvzdorné 
– vodopropustné v exteriéru
– protiskluzné 
– snadná údržba

– povrch beze spár 
– oděruodolné 
– voděodolné v interiéru 
– přírodní vzhled 
– dlouhá životnost

Janko Jan + 420 604 564 998, 
Janko Vladimír + 420 604 935 442,

 e-mail: janko@mainstone.cz 
Švermova 740, Česká Skalice

Navštivte naše webové stránky www.mainstone.cz

značková

OKNA + DVEŘE 
z německých profi lů za super cenu

- nejprodávanější okna na trhu
- profi l třídy A
- okna bez kompromisu

Zaměření u zákazníka zdarma. 
Volejte, pište: tel.: 774 733 040 

  nachod@dajkon.cz, www.dajkon.cz

- nejbělejší okna na trhu
- patentovaná německá bílá
- okna bez kompromisu

 V  minulém čísle ECHA jsme vás infor-
movali o australských novinách � e ECHO, 
které vycházejí ve městě Katoomba (austral-
ský stát Nový Jižní Wales). Podařilo se nám 
spojit se prostřednictvím elektronické pošty 
s našimi australskými kolegy a dohodli jsme 
se, že občas zpestříme stránky našich novin 
informacemi od „Protinožců“ a � e ECHO 
na  oplátku přinese nějaké zajímavé infor-
mace o náchodském regionu do oblasti Ná-
rodního parku Blue Mountain, do kterého 
Katoomba patří. Pro tuto nepravidelnou 
rubriku jsme zvolili poněkud krkolomný 
název : Australská Windows – Australská 
okénka. Oním anglickým slůvkem „win-
dows“ chceme zdůraznit, že se jedná o in-
formace získané zatím  pouze a  jen pro-
střednictvím počítače – elektronické pošty. 
Není to sice explicitní pozvánka – vzhledem 
ke  vzdálenosti  - k  návštěvě Austrálie, ale 
kdo ví, svět se zmenšuje a  konkurence le-

teckých dopravců činí i daleké cesty, které 
byly dříve vyhrazeny jen úzké skupině lidí, 
mnohem reálnějšími.  Přijměte tedy po-
zvání k  občasnému pohledu na  australský 
kontinent. Snímek s  lanovkou představuje 
scenérii Blue Mountains, rozsáhlého poho-
ří, které začíná již 50 kilometrů od Sydney. 
Název – česky: Modré hory dostalo v rám-
ci průzkumné expedice v roce 1789. Roste 
zde množství endemických rostlin a  žije  
řada zajímavých živočichů ( nechybí ani 
populární „medvídek“ koala). Oblast je tu-
risticky velmi oblíbena vyznavači turistiky, 
horolezectví či kanoistiky.  Druhý snímek 
je detailním pohledem na jednu z nejčastě-
ji  navštěvovaných lokalit – jedná se skalní 
pískovcové věže nazvané � ree sisters (Tři 
sestry). Při pozorném pohledu objevíte „Tři 
sestry“ i na snímku s lanovkou… 

Redakce, foto archiv novin � e ECHO, 
Austrálie a web Blue Mountain

Australská „WINDOWS“ I. 

Pozdrav od novin The ECHO z Nového Jižního Walesu

NĚMČINA 603 440 949

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
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A VŠE, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ ČI 
NĚKOMU POSLOUŽÍ.

Příjem zboží: 
Po 19. 10. 11.00  –   17.00 hod.

Prodej zboží:
Út  20. 10. 11.00  –   18.00 hod.
St  21. 10. 11.00  –   18.00 hod.
Čt  22. 10. 08.00 –   14.00 hod.
Pá  23. 10. 11.00  –   16.00 hod.

od 19. do 23. 10. 2015
sbor Církve bratrské Náchod, 
Purkyňova 584 (vedle hotelu Hron).

Prosíme pouze o zboží, které nechce-
te vrátit a u něhož výtěžek z prodeje 
ponecháte na charitativní účely. 
Přijímány budou pouze věci ve  sluš-
ném stavu.
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO

E-mail: bazarnachod@googlegroups.com
Sledujte nás také na facebooku
www.facebook.com/dobrocinnybazar

V pátek 23. 10. bude 50% sleva na vše
Výtěžek bude prostřednictvím CB v Náchodě darován organizaci 

Diakonie ČCE -  středisko Dvůr Králové nad Labem
Více informací o tomto středisku najdete na http://dvur-kralove.diakonie.cz

OBLEČENÍ, BOTY, HRAČKY, 
KNÍŽKY, ČASOPISY,
NEVHODNÉ DÁRKY 

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980

Echo 160x100.indd   1 25. 9. 2015   16:04:22

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

rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131
NABÍZÍME:
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí
Rychlé půjčky do 5 tis. Kč
Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč. 
Konsolidace úvěrů až do výše 300 tis. Kč

Potřebujete půjčit peníze?Potřebujete půjčit peníze?

Roco Roco IV

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

doprava a montáž po celé ČR zdarmadoprava a montáž po celé ČR zdarma

KOMPLETNÍ ÚPRAVY ZAHRAD
TEL: 724 173 560

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Pondělí 26.10.2015
ČAS AKCE POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ
9:00 - 10:30 Přípravné školení k vykonání zkoušky odborné 

způsobilosti pro dílčí kvali� kaci – „STRÁŽNÝ“ 
a „DETEKTIV KONCIPIENT – praktická ukázka 
školení, včetně UKÁZKY ZBRANÍ                           

DeBeS,                                 
Bc. Josef Ježek

Úřad práce Náchod,
Kladská 1092, 
547 01 Náchod, 
1. patro, Informační 
a poradenské středisko 
(IPS)

9:00 - 12:00 Ukázka výrobků studené kuchyně 
- chuťovky a kanapky, dále ukázky aranžmá slavnostní 
tabule

Střední škola 
a Základní škola, 
Nové Město nad 
Metují

Úřad práce Náchod,
Kladská 1092,
547 01 Náchod,
přízemí kancelář č. 015

9:00 - 12:00 „Seznamte se s námi – otevřený HOPSÁČEK“ 
- představení prostor a ukázka činností Mateřského 
centra HOPSÁČEK

Klub SUN Náchod, 
o.s, 
Mateřské 
centrum HOPSÁČEK

Klub SUN – „Hopsáček“,
Bílá 1969, 
547 01 Náchod 

10:00 - 12:00

13:00 - 8:00

Poradna pro občany DNES, 
aneb den otevřených dveří

Občanské poradenské 
středisko, o.p.s., 
Občanská 
poradna Náchod

Občan. porad. stř.,
Kamenice č. 113, pěší 
zóna- pasáž MAGNUM, 
1.patro vlevo 
547 01 Náchod

10:00 - 17:00 Seznámení s významnými osobnostmi regionál-
ní historie - Nového Města nad Metují a regio-
nálními publikacemi

Školské zařízení pro 
další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků Králové-
hradeckého kraje

Základní škola TGM, 
Bartoňova 1005,
547 01 Náchod, 
nejvyšší patro budovy

11:00 - 14:00 Prezentační seminář � rmy Merkur Toys 
s.r.o. pro osvojování praktických dovedností 
k rekvali� kacím pro odborné obory

MERKUR TOYS s.r.o. Muzeum MERKUR,
Tyršova 341, 
549 54 Police nad 
Metují

16:00 - 17:30 Praktická sebeobrana - ukázková hodina Klub SUN Náchod, 
o.s, 
Mateřské 
centrum HOPSÁČEK

Klub SUN – „Hopsáček“,
Bílá 1969, 
547 01 Náchod 

16:00 - 18:00 Obchodní (a jiný) dopis 
- formální úprava dle normy ČSN 01 6910, psaní  me-
zer, zkratek, značek, číslic, dat, formát odstavce a textu

PCstorm s.r.o. Úřad práce Náchod,
Kladská 1092,
547 01 Náchod,
2. patro místnost č. 203

Úterý 27.10.2015
ČAS AKCE POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ
9:00 - 11:00 Business English - jak se připravit na job inter-

view
 - čeká Vás přijímací pohovor v angličtině? 
Připravíme Vás na něj!

Centrum
andragogiky, s.r.o.

Úřad práce Náchod,
Kladská 1092,
547 01 Náchod,
1. patro, Informační 
a poradenské středisko 
(IPS)

13:00 - 14:00 Představení společnosti a výrobního programu, 
ukázka provozu - exkurze

REKO s.r.o. REKO s.r.o.,
Husova 123,
551 01 Jaroměř

15:00 - 17:00 CANISTERAPIE aneb co váš pes dokáže CANISTERAPIE o.s. Úřad práce Náchod,
Kladská 1092,
547 01 Náchod,
1. patro Informační
 a poradenské středisko 
(IPS)

16:00 - 18:00 Keramika a Paličkování 
–  ukázka práce s hlínou a točení na kruhu, možnost 
vytvoření 
vlastního výrobku, ukázky tradiční tvorby krajek, mož-
nost 
praktického vyzkoušení

SVČ Déčko Náchod SVČ Déčko Náchod 
- keramická dílna, 
ateliér,
Zámecká 243,
547 01 Náchod

17:00 - 18:00 Barvy angličtiny a konverzace 
– ukázka neformální výuky Aj nejen pro dospělé, 
konverzace v cizích jazycích s dobrovolníky Evropské 
dobrovolné služby (Aj, Nj, španělština, polština)

SVČ Déčko Náchod SVČ Déčko Náchod
- Klub Hnízdo, 
jazyková učebna,
Zámecká 243, 
547 01 Náchod

18:30 - 19:30 Pilates 
- ukázková hodina s akreditovanou lektorkou pilates

Klub SUN Náchod, 
o.s, 
Mateřské 
centrum HOPSÁČEK

Klub SUN – „Hopsáček“
Bílá 1969, 
547 01 Náchod

Středa 28. 10. 2015
ČAS AKCE POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ
9:00 - 20:00 „V Muzeu papírových modelů papír ožívá a vy-

práví příběhy“ 
- po celý den možnost ZDARMA navštívit největší mu-
zeum papírových modelů v České republice                           
Dále je možné se  ZDARMA zúčastnit:      
od 17:00 komentované prohlídky         
od 18:00 workshopu - papírové modely 
od 19:00 projekce - papírové modelářství

Muzeum 
papírových modelů

Muzeum 
papírových modelů,
Tyršova 341, 
549 54 Police nad 
Metují 

Čtvrtek 29. 10. 2015
ČAS AKCE POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ
9:00 - 12:00 Nahlédnutí pod pokličku kompletní výroby 

špičkových převodovek, WIKOV nová generace 
– stipendijní program pro studenty SPŠ

WIKOV MGI a.s. WIKOV MGI a.s.,
Zbečník 356,
549 31 Hronov

10:00 - 12:00 Armáda České republiky - Vaše nová kariéra 
- prezentace probíhajícího náboru do služebního 
poměru vojáka z povolání, nabízené pozice, podmínky 
služby vojáků a jejich zabezpečení. Možnosti 
vzdělávání v AČR, informace o studiu na Univerzitě 
obrany.

Armáda České repub-
liky, Rekrutační pra-
coviště Pardubice

Úřad práce Náchod,
Kladská 1092,
547 01 Náchod,
1. patro, 
Informační a poraden-
ské středisko (IPS)

13:00 - 15:00 Webové stránky snadno a rychle 
- ukázka práce na portále pro vytvoření vlastních 
webových stránek zdarma, které si můžete dotvářet 
a aktualizovat sami z domova

IdeaHELP, vzdělávací 
centrum

Úřad práce Náchod,
Kladská 1092,
547 01 Náchod,
2. patro místnost č. 203

16:00 - 18:00 Tvorba vlastního � lmu z videí 
a fotogra� í - originální dárek pro vaše blízké

PCstorm s.r.o. Úřad práce Náchod,
Kladská 1092,
547 01 Náchod,
2. patro místnost č. 203

Pátek 30.10. 2015
ČAS AKCE POŘADATEL MÍSTO KONÁNÍ
9:00 - 10:00 Agentury ano nebo ne? - všeobecný náhled na trh 

práce, cesty pro hledání zaměstnání, bližší seznámení 
s možnostmi personálních a pracovních agentur, proč 
agentury využít nebo nevyužít

Force Trade s.r.o. Úřad práce Náchod,
Kladská 1092,
547 01 Náchod,
2. patro, místnost č. 203

10:00 - 12:00 Papírové modelářství v historii i současnosti 
- workshop a představení oboru papírového 
modelářství, dějin i současnosti a nejvýznamnější 
české osobnosti moderní historie

Muzeum papírových 
modelů

Úřad práce Náchod,
Kladská 1092,
547 01 Náchod ,
1. patro, Informační 
a poradenské středisko 
(IPS)

12:00 - 16:00 Ukázka svařování technologiemi: 
135 - svařování el. obloukem v ochraně aktivního plynu 
111 - svařování obalenou elektrodou 
141 - svařování wolframovou netavící se elektrodou 
v ochraně inertního plynu

O.K.Stavební, s.r.o. - 
Svářečská škola č.222

O.K. Stavební, s.r.o.,
17.Listopadu, 
č.p. 461, 
Červený Kostelec

13:00 - 17:00 Představení společnosti a výrobního programu, 
prezentace technologií výroby plošných textilií, 
ukázka provozu tkalcovny společnosti 
Nyklíček a spol. s r.o.

Nyklíček a spol. s r.o. Nyklíček a spol. s r.o.,
Rašínova 278, 
549 01 Nové Město 
nad Metují

PROGRAM NÁCHOD  
26. – 30. 10. 2015   

JDU 
DO FIRMY JÁ SE J

DU 
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    SEMINÁŘE
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PREZENTACE 
FIREM

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Jičín 12. – 16. 10. 2015    •    Rychnov nad Kněžnou 19. – 23. 10. 2015             
Náchod 26. – 30. 10. 2015    •    Trutnov 2. – 6. 11. 2015             

Hradec Králové 16. – 20. 11. 2015

Týdny VZDĚLÁVÁNÍ
D O S P Ě L Ý C H

Více na ÚŘADECH PRÁCE, www.tydnyvzdelavani.cz,
www.kr-kralovehradecky.cz

Vzdeláváním Vzdeláváním Vzdeláváním ˇ  pestrejšímu životu pestrejšímu životuˇ
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Více na ÚŘADECH PRÁCE 
www.tydnyvzdelavani.cz

www.kr-kralovehradecky.cz
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Nechcete být sám - sama? Na-
bízíme Vám příležitost nalézt 
životního partnera. Seznamo-
vací agentura IRENA, Náchod. 
TEL.:736 768 114

* Hledám milou, slušnou, sympa-
tickou ženu - dívku mezi 25 - 35 lety 
na vážné seznámení. Já 34, svobodný, 
sport. postavy 176/85. Náchod a blízké 
okolí. Zatím jen SMS na tel. 725 769 792

* Dlouhodobě pronajmu garsonku 
v  klidné části Nového Města n.M. 
Dům je zateplen, zaveden inter-
net, plastová okna, výtah. Nájemné 
3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč Tel. 
608 323 373
* Pronajmu byt 1+kk sídl. u  nem. 
ul. Duhová Náchod, 1.patro. Nájem 
5500,-Kč vč. energií. TEL.:723 474 155
* Prodám garsonku ve  správě SBD 
Náchod, oblast Č.Kostelce - Koubov-
ka. Cena 450.000 Kč. Tel. 737 531 614 
RK Nevolat.
* Nabízíme od  1.11. výhodný pro-
nájem bytu 3+1 v  1.NP rod. domu, 
v  Náchodě-Bělovsi, Kladská 132. 
Vstupní hala, WC, koupelna, el. ÚT, 
garáž, dvorek, předzahrádka, zahra-
da 360 m2, půda, za  4000,-/měsíc + 
poplatky cca 3000,-Kč/měsíc. Tel. 
603 443 576
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+1,v1.
patře,47m2,plynové ústřední tope-
ní,balkón,sklep v Náchodě Na Bran-
ce. Nájem 3600,-Kč +energie, kauce 
10 000,-Kč.Kontakt na tel.736 766 448
* Pronajmu byt 3+kk,78m2, po  re-
konstrukci, ve 3.patře zděného domu 
v  Náchodě, nedaleko centra. Volný 
ihned. Nájemné 5000,-Kč+služby. Tel. 
725 557 030
* Pronajmu hezký podkrovní byt 2+kk 
na  Komenského v  Náchodě. Nájem 
4.500,- , služby 1500,- , kauce 10.000,- 
Volný od 1.12.2015.Tel. 602 247 247
* Prodáme v  Náchodě pěkný byt 3 
+1. Byt se nachází v 5. poschodí v za-
tepleném panelovém domě nedaleko 
centra. Byt má lodžii, jsou vyměněna 
okna za plastové, v domě je nový vý-
tah. K bytu náleží sklepní kóje.Pěkný 
výhled na zámek. Tel.: 608 245 634
* Pronajmeme garsonku v  centru 
NA 24 m2 - nájem 3500,-Kč + záloha 
energie 1200,-Kč. TEL.: 777 737 127, 
777 737 122
* Prodám byt 3+1 v  Náchodě 
na  Brance (možnost garáže). Tel. 
776 723 840

*Sháním byt v os.vl. nebo rodinný 
dům. Tel.:774 061 131 RK nevolat

* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě 
na Brance. Tel.775 200 569
* Hledám podnájem BJ 1+1 nebo 
1+kk v Náchodě, možnost i v RD. Vo-
lejte 604 281 726. SPĚCHÁ.
* Pronajmeme byt - apartman (40 
m2) s terasou do zahrady v Náchodě 
Bělovsi. Vhodné ppro 2-3 osoby. Ná-
jem 4800,-Kč + zál. energ.1200,-Kč. 
TEL.: 777 737 127, 777 737 122
* PRODEJ BYTŮ V  KRKONO-
ŠÍCH Nabízíme k  prodeji do  osob-
ního vlastnictví nadstandardní byty 
v  obci Horní Malá Úpa Dispozice 
bytů: 1+kk, 2+kk až 2+1 Byty jsou 
připravené k okamžitému nastěhová-
ní Kontakt: 730 517 357, 733 735 709
* P R O  N A  J M U  1+kk cca 30m2 
v Náchodě na Běloveské ul., komplet 
po  modernizaci, pěkné, velká lodžie, 
vhodné pro 1 - 2 osoby, nájem+služ-
by+energie (bez el.) 6.000 Kč, kauce 
7.000 Kč. Tel. 773 974 100

* Prodám stavební pozemek v  Dol-
ní Radechové 2500 m2 za  1 mil.Kč. 
TEL.: 608 66 77 30

* Pronajmu nebytový prostor 45 m2,-
Náchod-Staré Město, Českoskalická 
161,vhodné na  prodejnu, služby,kan-
celář. 606 728 382
* P R O N A J M U přízemní nebyto-
vý prostor v centru Náchoda blízko 
pěší zóny plocha cca 100m2, velké vý-
lohy, vstup přímo z ulice vhodné pro 
prodejnu, služby, kanceláře apod. Tel.: 
773 974 100
* Prodám hospodu ve Vysokově, zn. 
jakékoliv využití navr. cena 1.5 mil.Kč. 
TEL.: 606 951 546
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PRO-
STORY V  TRUTNOVĚ, KRAKO-
NOŠOVO NÁMĚSTÍ, 170m2 NEBO 
123m2 VHODNÉ PRO PRODEJNU, 
ORDINACI, BOWLING, KAVÁRNU, 
FITNESS, ATELIÉR,KANCELÁŘE 
ATD. INFO 777 302 483
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONO-
ŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOB-
RÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; 
INFO 777 302 483
* V  Hronově pronajmu prostory 
k  podnikání, cca 50 m2 v  přízemí, 
Husova ul. Tel. 608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výtahem, 
WC a kuchyňkou k dispozici. Velikost 
28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit jako 
cvičení, �tcentrum a jiné služby. Pro-
story se nachází na  Kamenici v  Ná-
chodě v I.patře se samostatným vcho-
dem. Investice do zařízení a vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 
v pracovní dny

* Prodám koupelnový nábytek Dře-
vojas - dub: umyvadlo se skříňkou 
80, závěsná skříňka 35x70, skříňka 
volně stojící 50x85,Foto možno za-
slat emialem. Cena 3000,-Kč. Tel. 
604 632 169
* Prodám vrták zemní ruční průměr 
5-9-12-17-20-27-34, hl. 1 m. Zašlu 
kdykoliv. TEL.: 736 610 926
* Prodám sedačku - gauč, 2 křesla, 1 
taburet. Tel.732 541 511
* Prodám centrálu, nivelák, velkou po-
kosovou pilu, nohy šroubovací PERY, 
vrtačky, pily, šroubovačky, kulečník, 
suchozemskou želvu. TEL.: 603 525 531
* Prodám palivové dřevo. Cena do-
hodou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám doma vykrmené prase - 
možno i  v  půlkách. Větší množství 
sena. TEL.: 606 213 229
* Prodám 2 starožitné skříně se 
skleněnou malou ozdobou. PĚKNÉ. 
TEL.:736 415 486
* Prodám palivové dřevo - 650,-Kč /
m3. TEL.: 776 327 208
* Pšenice - 400,- Kč/q, ,oves - 400,-
Kč, tricitale - 400,-Kč. našrotovat + 
50 Kč, pytle výměnou nebo 20 Kč. 
Kocourek, Slavětín. Tel.: 732 381 524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám levně pianino, event. odve-
zu, naladím. Tel. 775 328 366

* Koupím housle, violu, cello, basu, 
saxofon a  klarinet i  poškozené a  ne-
kompletní. Tel.: 728 473 687

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hrač-
ky, obrazy, porcelán, vše staré. 
V  případě zájmu vyklidím Vaši 
nemovitost. Dobře zaplatím. Tel. 
777 200 126

* Pron.byt 2+1 ve 3.NP 46m2 +skle-
p+parkoviště u  domu v  Náchodě 
Bělovsi (u  Korunky). Náj. 4.000,-
+1.000,-zál.voda + el+ plyn+kauce. 
Volný od 1.12.2015. Tel. 608 903 050
* Pron.nově zrek. nadst. podkrov.
byt 3+1, garáž, zahrada v rod.domě 
v Olešnici u Č.Kostelce. Náj. 6.000,-
+1.000,-zál.voda+el.+kauce.Kotel 
na  tuhá pal.Volný od  1.1.2016. Tel: 
608 903 050

* Prodám zachovalý zděný byt 
2+1, 70 m2, v  nejžádanější loka-
litě v  Novém Městě nad Metují, 
po  částečné rekonstrukci - nová 
okna, izolace a  stoupačky. Cena 
1.390.000 Kč. Tel. 602 462 397

* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 3+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově uli-
ci. Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 71 m2. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 37 m2. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
690 000,- Kč

* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově uli-
ci. Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 53 m2.. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
990 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+1 v osobním 
vlastnictví v Novém Městě nad Me-
tují. Po rekonstrukci - plastová okna, 
ústřední vytápění, nové rozvody el., 
nová koupelna. Tel. 777 602 884 , RK 
nevolat Cena: 1 149 000,- Kč
* Pronajmu garsonku v  Hronově. 
TEL.:608 66 77 30
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v  okrese Náchod výhradně 
ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. 
Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Koupím byt 1+1 v  centru Nácho-
da či Bělovsi, nutný výtah a balkon. 
RK nevolat! Tel. 777 224 127, e - mail: 
misha.trnka@seznam.cz

* Prodám stavební pozemek o rozloze 
644m2 v  centru obce Velká Jesenice. 
Na pozemku se nachází nová přípojka 
elektřiny,vody a kanalizace. K pozemku 
je vydáno stavební povolení na  stavbu 
rodinného domu. V případě zájmu vo-
lejte 737 935 230, RK nevolat.
* Sháním RD nebo chalupu na  Ná-
chodsku v ceně do 1,5 mil. Kč. Menší 
opravy nevadí. Tel:. 608 245 634
* Prodám nízkoenergetický RD 
v  Polici n.M., možnost částečně 
na splátky. TEL.: 603 525 531
* Prodám pozemek určený k zástav-
bě v klidné, okrajové části Hronova, 
cena dohodou. Realitní kanceláře NE-
VOLAT. TEL.: 608 518 396
* Prodám dřevěný domek v  Nácho-
dě na Klínku, 1+1 s přísluš., 54 m2, 
vytápění WAV, zahrada 490 m2. Cena 
650.000,-Kč. TEL.:731 724 113
* Koupím na  Náchodsku rodinný 
dům nebo chalupu vhodnou k trva-
lému bydlení. Tel. 739 486 403

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý nábytek do  r. 1970. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, 
medaile, pohlednice a známky. TEL.: 
724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i po-
škozené věci. Hračky zn.ITES, 
KDN aj..vláčky TT, HO, MER-
KUR aj.aj., starožitný a chromova-
ný nábytek, hudební nástroje, ho-
diny, hodinky, fotoaparáty, rádia, 
voj.věci, obrazy, porcelán, auto-
moto díly, atd.. Než něco vyhodíte, 
volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, po-
hledy, známky, plakáty, aj.papíro-
vý materiál, bankovky, mince, LP 
desky, CD atd. TEL.:777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Nabízím v  Náchodě pohlídání dí-
těte, popř. i  jako doprovod na  růz-
né kroužky. Máte-li zájem volejte 
na  722  796  963 nebo pošlete SMS 
zprávu.
* Hledáme paní na  občasný úklid 
nebytových prostor. Kontakt 
602 234 238
* Daruji hlínu na  zavážku. Náchod. 
Tel. 602 103 775
* Přijmeme na  rozvoz knih ženy 
i muže (vhodné i pro seniory) 15 - 20 
tis. Kč měsíčně. TEL.: 777 803 359
* Provádím pravidelný i  jednorázo-
vý úklid bytů, domků a chalup. Dále 
uklidím po  malování a  rekonstrukci 
a  stavbě domů i  bytů, praní koberců 
a čištění sedacích souprav. Předvánoč-
ní a vánoční úklid s dárečkem. TEL.: 
737 564 496

* Prodám dvě zimní kola (pneu plus 
disky) 165/70R13. Obě za  1000 Kč, 
po jedné sezóně. TEL.: 608 282 777

* Pro luxusní kartouzská koťátka 
s PP hledám milující zodpovědné pá-
níčky. Vhodná na výstavy, chov, nebo 
na mazlíčka. Koťátka budou plně oč-
kována, socializována, skvěle se snáší 
s  domácími pejsky. Kupní smlouva a 
bohatá výbava do nového domova sa-
mozřejmostí. Cena DOHODOU. Více 
informací na  www.bluestarkolda.eu, 
tel. 728 433 424
* Daruji koťata, s  delším chlupem. 
Rezavého kocourka a mourovatou 
kočičku, stáří 7týdnů. Kontakt:Dolní 
Radechová Tel.602 494 403

KOUPÍM

RŮZNÉ

NEBYTOVÉ PROSTORY

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Vašeho pejska ostříháme 
u Vás doma
Tel. 737 570 378

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy sekačkou, 

křovinořezem a bubnovou sekačkou
- 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.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Náchod-Pěkný zděný byt 3+kk v  6 NP z r. 1998, OV, 66 m2, část. rekonstr ............1.290.000,-Kč
Náchod-Branka-Pěkný nadst. byt 3+1 (78 m2) po větší rekonstr., u lesa ..................1.495.000,-Kč
N. Město n/M-Vrchoviny-RD (4+1) s garáží, půda k vestavbě, poz. 601 m2 ............1.095.000,-Kč
N. Město n/M-Pron. garáže 60 m2 a N.M.n.M-Spy-Pron. nebyt. prostor .............po 3.000,-Kč/měs.
Slavoňov u N. Města n/M-Chalupa po část. rek., poz. 451 m2, půda k vestav., .......... 750.000,-Kč
Č. Skalice-Starší RD 4+1 s garáží, možná vestavba, zahrada (624 m2), ......................940.000,-Kč
Č. Skalice-Pěkný, zděný byt 3+1 (68 m2) OV, dva balk., nízké provoz. nákl., ..............900.000,-Kč
Božanov u Broumova-Zděná chalupa k rekreaci i trv. bydl., část. rekonstr., ...............920.000,-Kč
Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1 s garáží, pozemkem 1186 m2, ......1.790.000,- Kč
Broumov-Hynčice-RD 4+1 s garáží, poz. 2.196 m2, možnost půdní vestavby, ..........950.000,- Kč
Starostín u Meziměstí-Novější RD, 2 NP byt 2+1, 1 NP místn. s krbem, kuchyň, ...... 890.000,-Kč
Trutnov–centrum-Byt 2+1 OV (62 m2) s balkonem, plast. okna, ihned volný, ............950.000,- Kč
 

* Daruji krásná koťátka (ko-
coury i  kočičky), odčervené. Tel. 
731 934 758 

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
Hledáme spolehlivé distributory novin 

a letáků do schránek pro oblast Náchod 
(Klínek + Nový Svět) a Nové Město nad 
Metují. Roznáška 2x týdně. Vhodné pro 
studenty, důchodce, ženy na MD apod.

Více info na tel. 603 990 636, 606 748 710
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• 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

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

TEL.: 602 145 222
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � 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

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

BEZPEČNÁ PŮJČKA
Náchodsko a okolí

pro OSVČ, 
seniory, ženy na MD

7 dní v týdnu
tel. 722 732 992

Těšíme se na Vás 
v tělocvičně gymnázia ve čtvrtek 22. října v 19.3O.

Studenti a učitelé Jiráskova gymnázia 
v Náchodě si Vás dovolují pozvat na 

hudebně-taneční vystoupení, konané při příležitosti 
zakončení své účasti v projektu Young Americans.

Skupina mladých lidí z kalifornské konzervatoře College of the 
Performing Arts přijede do Náchoda, aby nás prostřednictvím 

umění přesvědčila o potřebnosti úcty k sobě i druhým, podpořila 
porozumění a dobrou vůli mezi lidmi. 

 Královéhradecký kraj a  Krajská 
hospodářská komora Královéhradec-
kého kraje pořádá ve  dnech 23.10.  
a  24.10. 2015 prezentaci středních 
škol a zaměstnavatelů. Akce bude pro-
bíhat v náchodské sokolovně v Tyršo-
vě ulici. Záměrem je rodičům a jejich 
dětem zjednodušit výběr střední školy 

nebo učiliště, motivovat žáky a infor-
movat rodiče o možnostech a nabíd-
kách středních škol ve  vztahu k  za-
městnavatelům v regionu. Prezentace 
proběhne pod záštitou hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje a  podporuje ji 
Úřad práce.  Podrobné informace na-
leznete na www.komora-khk.cz/pssz

Rodiče, myslete na budoucnost svých dětí

 Okresní sdružení ČUS v  Ná-
chodě pořádá v  sobotu 24.října 
2015 již 58. ročník silničního běhu 
HRONOV-NÁCHOD. Elektronic-
ké přihlášky závodníků nejpozději 
do pondělí 19.10.2015 do 10 hodi-
ny. Přihlášení nových závodníků 
a  vydání startovních čísel elektro-
nicky přihlášeným závodníkům 
proběhne od 13 do 18 hodin v pátek 
23.10.2015 ve sportovní hale Rube-
ny v  Náchodě (startovné 150,-Kč). 
Dále v sobotu 24.10.2015 na Měst-
ské radnici v Náchodě od 7.15 - 9.15 
hodin (startovné 250,-Kč). Závod 
bude odstartován v  11.00 hodin 
na náměstí v Hronově, kam budou 
závodníci přepraveni od 8.30 – 9.30 
hodin od hotelu Beránek autobusy. 
V  cíli závodu před radnicí v  Ná-

chodě jsou závodníci očekáváni 
mezi 11.27 – 12.10 hod. Délka tratě 
9000m. 
 Vypsáno je 6 věkových kategorií 
pro muže a 4 věkové kategorie pro 
ženy. Tento běh  je veřejný a součas-
ně posledním závodem seriálu běhů 
Mizuno cup 2015 a  také přeborem 
okresu Náchod v silničním běhu.
 Pořadatelé, ale i  policejní orgá-
ny, mají při této příležitosti prosbu 
k  motoristům, aby v  době konání 
závodu mezi 11.00 – 12.00 hodin 
pokud možno nepoužívali silnice 
II.tř. z  Náchoda do  Hronova, pro-
tože se běží za normálního provozu 
a  dojde jen k  usměrňování vozidel 
příslušníky policie. 
 Hana Kopecká,
  ředitelka závodu

ZNOVU HRONOV -  NÁCHOD

PŘIJMU BRIGÁDNÍKA 
NA PNEUSERVIS
 cca 6 -7 týdnů 
Česká Skalice
Tel.:  732  918 500 

Náchod, Nové Město n. M. a okolí do 30 km
Drobné opravy

NEMOŽNÉ IHNED 
– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin 

po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

HODINOVÝ 
MANŽEL PEPÍNO

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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.

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
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” 

 Dne 20. října proběhne Slavnost-
ní večer města Dobruška. Rozdány 
na  něm budou medaile za  rozvoj 
Dobrušky, oceněni nejlepší žáci 
dobrušských škol, promítnut � lm 
Dobrušský kaleidoskop 2014-2015. 
Na závěr nepřijde kouzelník, ale reci-
tál zpěvačky Heidi Janků. 

Slavnostní večer

Borsovo 
energetické
okénko 105.

Vážení a milí čtenáři,
dnes se podíváme trochu zblízka na 
trend, který aplikují poslední dobou 
dodavatelé energií : aplikace LED žá-
rovek zvláště v domácnostech. Jistě 
jste zahlédli reklamu jednoho doda-
vatele v televizi, kde „romantik“  dává 
své milé pronajatou  žárovku, vlastně 
hromadu LED žárovek…..Mnozí z Vás 
se již setkali s dalšími nejmenovanými 
dodavateli, kteří Vám je rovnou dávali  
„zadarmo“ jen za podpis na….
Obecně lze jednoznačně říci, že s LED 
žárovkami doma významně šetříte ne-
jen své peníze, protože úspora elektric-
ké energie oproti klasickým žárovkám  
je skutečně značná. Tím také přispíváte 
k zlepšení životního prostředí, protože 
každé snížení spotřeby znamená men-
ší drancování přírodních zdrojů a v 
neposlední řadě oproti tzv.úsporkám 
významně snižujete nebezpečí své 
zdravotní újmy nebo svých dětí, proto-
že tzv. úsporky jsou nebezpečným od-
padem a při rozbití díky obsahu rtuti 
Vám a Vašim blízkým mohou způsobit 
zdravotní problémy……Další výho-
dou je, pokud si pořídíte skutečně kva-
litní LED žárovky od renomovaných 
výrobců ,vysoká životnost a velmi 
malá ztráta svítivosti během ní.
LED technologie – rozhodně ANO.
Ovšem dejte si pozor na tzv. proná-
jmy LED žárovek a získání LED žá-
rovek tzv. zdarma. Tak jak to v životě 
bývá vždy je něco za něco. U těchto 
dodavatelů v tomto případě platíte vel-
mi a velmi draho za Váš spotřebovaný 
plyn a elektrickou energii a upisujete 
se ještě k tomu na dlouhou dobu. Moc 
si neumím představit, že si pronajme-
te žárovky a za určitou dobu budete 
chtít změnit dodavatele energií, aby 
jste skutečně podstatně snížili své vy-

soké výdaje za energie a ten kdo Vám 
zapůjčil LED žárovky Vám je přijde 
odmontovat…..Ale předpokládám, že 
již nejste za tu dobu , co píši články o 
trhu s energiemi, tak naivní….
Rozhodně je lepší si LED žárovky u 
nás za vynikající ceny postupně na-
koupit, podívat se jak svítí, porovnat 
si to se svými žárovkami na místě, 
zkontrolovat spotřebu na wattmetru 
a vybrat si barevnost. V neposlední 
řadě v případě jakékoliv technické 
závady je u nás naprosto samozřejmá 
okamžitá výměna „kus za kus“. Dále, 
pokud kdokoliv bude chtít ,spočítá-
me mu i reálnou úsporu elektrické 
energie v čase a návratnost této drob-
né, ale velmi užitečné investice….A 
je to samozřejmě bez jakýchkoliv 
závazků.
Nebojte se a obraťte se přímo na naše 
pobočky. Je to naprosto férové a se za-
jištěným servisem…
S úctou Váš

Mgr. BORS Michal: poradce ředitele 
společnost Armex Energy a.s. 
ing. Jana Nesměráka, kancelář Husovo 
náměstí 22, Česká Skalice
Tel: 731 508 654, e-mail: 
mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., Tyršova 61, 
547 01 Náchod: 
Tel: Hofmanová 607 007 927, 
Kumprechtová 601 354 385, 
Dolanský 725 883 846 e-mail: 
iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Horská 634, 541 01 Trutnov
Tel: Šípků 727 805 792 ,Šmatová 603 487  
771 ,Nováková 730 897 101,
kuba.sipku@armexenergy.cz 
Pobočka: Armex Energy, a.s., Rychnov 
nad Kněžnou tel. Jirotková 
601 342 066, Novotný 727 850 658,
tomas.novotny@armexenergy.cz 

(pi)

 V sobotu 19.9. uspořádal šachový 
oddíl ve Studnici turnaj žáků ŽUPY 
SOKOLSKÉ NÁCHOD. Na  začátek 
šachové sezony 2015-2016 se sjelo 
do nově zrekonstruované místní so-
kolovny 35 dětí z celého Královéhra-
deckého kraje. V  pěkném prostředí 
odehráli 7 kol tempem 2x15min. 
na  partii. Pod dohledem zkušených 
rozhodčích p.Ing.Dusbaby a Ing. Če-
chury, kteří řešili pouze malé nesrov-
nalosti se hráči probojovali až k vy-
hlášení výsledků. Nejlepším hráčem 
se stal hráč Hronova Josef Cibulka se 
ziskem 7mi.bodů ze 7mi zápasů.Na 
druhém místě se umístil Jan Horák 
z Regionu Panda Rychnov nad Kněž-
nou. Třetí skončil další hráč Hronova 
David Umlauf. Oba získali 5,5 bodu.
Turnaji byl přítomen i předseda ko-
mise pro práci s  mládeží z  Hradce 
Králové p.John který vyjádřil pořa-
datelům uznání za  uspořádání tur-
naje a propagaci šachu. Poděkování 
patří zastupitelům obce Studnice, 

kteří podporují činnost šachového 
oddílu ať už nakoupením šachového 
materiálu nebo poskytnutím hra-
cích místností. Dobrá spolupráce se 
osvědčila i se správcovou místní so-
kolovny pí.  Jarou,která skvěle splni-
la všechny naše požadavky. Starosta 
Sokola p.  Sejval spolu se mnou se 
zhostil pořadatelství,podle vyjádření 
přítomných,bezchybně. 
Další akcí ve zdejší Sokolovně bude 
17.10. již třetí ročník turnaje JIRÁS-
KOVY ŽUPY SOKOLSKÉ, která 
je letos zařazena ,díky úspěšné-
mu zvládnutí předcházejících akcí, 
do  Velké Ceny Královéhradeckého 
šachového svazu.
 Závěrem ještě chci požádat rodi-
če,kteří mají doma děti se zájmem 
o  královskou hru,aby je k  nám 
přivedli. Trénujeme každé pondě-
lí od  14.hod. na  Obecním úřadě 
ve Studnici. 

Lesk Břetislav org. pracovník 
T.J.SOKOL STUDNICE

ŠACHOVÁ SEZONA T.J. SOKOL STUDNICE 
úspěšně zahájena .

Závod Dolany hledá uchazeče na místo 
obsazení pracovníka opravárenské dílny
Podmínky přijetí: - vyučen jako opravář zemědělských strojů, automechanik nebo 
zámečník – zájem o práci v menším kolektivu – samostatnost, kreativita, dobré cha-
rakterové vlastnosti – vlastník řidičského průkazu B, T (C – výhodou) – vlastník svářeč-
ského průkazu

Nabízíme: - práci v ekonomicky stabilním podniku – odměňování dle mzdových zá-
sad závodu – možnost zvyšování kvali� kace – získání praxe pod dohledem zkušených 
pracovníků – možnost přechodného ubytování pro svobodné – dobrá dostupnost 
pracoviště – stravování v závodní jídelně

V případě zájmu kontaktujte ing. P. Škodu, tel. 491 419 080

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2015



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

D
Í
V
K
A

E
C
H
A

A
N
N
A

A
ge

nt
ur

a 
D

&
D

 H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

w
w

w
.m

od
el

ag
en

cy
dd

hk
.c

z

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 veškeré stavební práce, hydroizolace, 
    instalatérské a topenářské práce, 
    zemní práce, doprava (kontejner 
    + hydraul. ruka) půjčování lešení 
    a závěsných lávek

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

TECHNOLOG 
ve strojírenství

Tel.: 499 451 614, 607 680 430

Náplň práce:
- tvorba technologických postupů
- koordinace a zajištění technologické 

přípravy výroby
- dohled nad změnovým řízením
- optimalizace výrobních procesů
- analýza chyb ve výrobě a stanovení 

nápravných opatření

Požadujeme:
- SŠ/VŠ strojní, případně technického 

směru
- znalost problematiky strojírenské 

technologie v oblasti obrábění
- orientace v materiálových normách 

a technické dokumentaci
- znalost práce v prostředí SOLID 

WORKS - výhodou, MS O�  ce, CAD/
CAM

- aktivní přístup k řešení pracovních 
úkolů a ochotu učit se novým věcem

- znalost AJ ( IT výhodou)
- praxe v oboru

Domov hledají

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

KUBÍK je asi 2letý pejsek, malého vzrůs-
tu, kterého se někdo zbavil tím, že ho 
přivázal v  lese. Naštěstí si ho lidé všim-
li a  byl zachráněn. Kuba je moc hodný 
a milý pejsek. Pejsci ani fenky mu nevadí. 
V útulku je mu smutno, tak by rád našel 
ten nej domov. Kuba je odčervený a očko-
vaný. Vhodný do bytu. 

Kirsten je asi 3letá fenečka, která se 
k nám dostala z Ukrajiny, kde by ji neče-
kalo nic pěkného. Je středního vzrůstu, 
ke kolenům. Kirsten je hodná, milá a spo-
lečnost lidí si užívá. Se všem i vychází bez 
problémů. Kirsten je očkovaná, čipovaná 
a kastrovaná.

 „Náchodský zámeček vršku kulaté-
ho,...“ v rytmu písničky jsme ve středu 
23.9. 2015 s nejstaršími dětmi z MŠ Bě-
loves vstoupili na nádvoří zámku.
 S  příjemnou paní průvodkyní jsme 
si prohlédli interiér zámku a dozvěděli 
se spoustu informací ze 17. století. Dě-
tem se nejvíce líbila kachlová kamna 
a  princeznin pokojíček. Podívali jsme 
se do  hladomorny a  vyšlapali schody 
do věže. Odtud jsme viděli Náchod jako 
na dlani!
 Byli jsme trošku unavení, neboť jsme 
z Bělovse šli pěšky, ale obohaceni o nové 
zážitky. Děkujeme. Paní učitelky 
 a děti ze třídy Sluníčka.

Výlet na zámeček vršku kulatého

 Začátkem října 2. a 3. se Jirka Havr-
da zúčastnil největšího evropského fes-
tivalu kulturistiky a � tness, který tvoři-
ly soutěže EVLS Prague Pro a Olympia 
Amateur Europe a zároveň propagační 
závody v benchpressu RAW s názvem 
EAGLES EVLS CUP v Tipsport Areně 
v Praze Holešovicích.
 Soutěžilo se bez podpůrných dresů, 
povoleny byly pouze bandáže na  zá-
pěstí a  opasek. Vyhodnocení výkonů 
probíhalo podle Wilksova koe� cientu. 

Pozváni byli nejlepší borci tuzemští 
i zahraniční. A nebyl by to Jirka Havr-
da, aby nepřišel, nemáknul a nezvítě-
zil. Startoval ve  váhové kategorii nad 
105 kg. Znovu si zvýšil svůj osobní 
rekord, tentokrát o 5 kg, když vzepřel 
265 kg.
 Za  sebou nechal Rusa Konvalenka 
( 247,5 kg) a tuzemského borce Buto-
ra (230 kg). Cenu za 1. místo a za ab-
solutního vítěze soutěže mu předával 
Kevin Levrone, světoznámý kulturista, 

za  přihlížení více jak pětitisícového 
davu návštěvníků a  diváků. Jirka si 
tentokrát tento slavnostní ceremoniál 
jaksepatří užíval.
Do  konce roku proběhne ještě v  lis-
topadu v Praze Světový pohár v ben-
chpressu a  rovněž Mistrovství světa 
v  Portugalsku. Zda se těchto soutěží 
Jirka zúčastní a  s  jakými výkony, Vás 
určitě budeme na  stránkách Echa in-
formovat.
 Závěrem by Jirka rád poděkoval 
všem, díky nimž opakovaně stojí 
"na bedně" nejvýše. Jsou to:
LITO - trans s.r.o.- T.Dušek Dobřícho-
vice, MOŠNA a.s. Červený Kostelec, 
Cestovní kancelář NIKI Petr Pultar, 
Bar SKÁLA Trutnov - Náchod, Magic 
English, v.d. SNĚŽKA Náchod, MS 
nářadí Náchod, PRIMÁTOR a.s. Ná-
chod, Lion Nutrition - doplňky výživy 
nejen pro sportovce (www.lion-nutri-
tion.cz, Sběrné suroviny Česká Skali-
ce pan Jiroušek a starostka Kramolny 
paní Jitka Kropáčková. A samozřejmě 
manželka Lenka se synem Martínkem 
a  sparing-partneři Michal Ungrád, 
Václav Balcar a Karel Mikeš.  
 Připravila Laďka Škodová, 
 foto archiv Jiřího Havrdy

Přišel, máknul a vyhrál !

Snímkem Josefa Pepy Voltra se vra-
címe k  akci Svatováclavské odpoled-
ne, která proběhla na  novoměstském 
centrálním náměstí 28. září pod pa-
tronátem místopředsedy vlády ČR 
MVDr.  Pavla Bělobrádka. Pro děti 
i  jejich rodiče zde byl připraven bo-
hatý program zahrnující například 
vystoupení uměleckých těles Black 
Buřiňos či Trombon Band. Vystoupily 
zde i náchodské mažoretky a nechyběl 
ani 13. ročník oblíbené soutěže Běhu 
na  fošnách. Svatováclavské slavnosti 

samozřejmě upomínají na  osud kní-
žete Václava, ostatně třídenní svátek 
sv. Václava byl hlavním svátkem již 
v  období přemyslovských Čech. Po-
díváme – li se hlouběji do  historie, 
zjistíme, že  v tomto svátku lze ovšem 
dohledat i  tradice původního pohan-
ského svátku dožínek. Buď jak buď, 
hlavní je, že tento svátek dokáže při-
nést dobrou pohodu zástupcům všech 
generací. Svatováclavské slavnosti 
v Novém Městě nad Metují jsou toho 
příkladem. 

 V  Náchodě na  rybníku Podborný 
u koupaliště  se konal již 10. tradiční 
sraz lodních modelářů, který pořádá 
klub lodních modelářů z  Náchoda. 
Setkání se konalo poprvé v této lokali-
tě. V minulosti se modelářská setkání 
konala na Rybníku Brodský u Červe-
ného Kostelce. Jelikož ale provozovatel 
kempu na  Brodském přestal podpo-
rovat lodní modeláře z  celé republi-
ky, byli jsme nuceni najít jiné vhodné 
místo pro modelářská setkání. Jelikož 
jsme klub modelářů z Náchoda zvolili 
jsme proto domácí půdu, kterou vyu-
žíváme během roku i pro závody elek-
trolodí.  Srazu se zúčastnilo  kolem 30 
modelářů z České republiky ale i Slo-
venska.  K vidění byly exhibiční jízdy 
různých kategorií modelů od malých 
jachtiček přes detailně zpracované 

makety, závodní lodě se spalovacím 
motorem tzv. O� shore až po rychlost-
ní speciály, které jezdí po  vodní hla-
dině přes 150 km/hod.  Celé setkání 
mělo přátelskou a  pohodovou atmo-
sféru a mezi modeláři se ukázali i noví 
zájemci o tento krásný koníček.  Nej-
větší úspěch  u kolemjdoucích diváků 
měl přátelský závod Crackerboxů.  Je-
likož se celé setkání povedlo a někteří 
účastníci zůstali do dalšího dne, jezdili 
lodě po plhovském rybníku až do ne-
dělního odpoledne. Velké poděkování 
patří Lesům města Náchoda  a rybá-
řům, kteří  modelářům vyšli vstříc. 
Další setkání lodních modelářů pro-
běhne na  jaře 2016 opět v  Náchodě 
na rybníku Podborný. 
 Za klub Lodních modelářů 
 Náchod Richard Koutný

Rybník Podborný  azylem lodních modelů

Podnikání nemá 
hranice. Inzerujte 

v Polsku.
Tel. 602 103 775


