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listopad 1948, hasiči v obci Žďárky 

si koupili Pragovku

práci invalidním a zdravotně
znevýhodněným osobám (OZP, OZZ)
při kompletaci výrobků

� práce v centru Náchoda, jednosměnný provoz PO–PÁ
� nástup leden 2017
� tel.: 777 537 770, radova@drana.cz

DRANA CATERING s.r.o.
nabízí:

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků 
Vám PROMINE SOUD

- garance úspěšnosti i pro
 PODNIKATELE

info@bezexekuci.cz

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze 

mzdy, blokace účtů atd.)

Lenka 
Šimerdová

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!

HUBNEME ZDRAVĚ

estetika@ariesklinika.cz
www.estetika.ariesklinika.cz

ARIES, klinika komplexní estetiky s.r.o.
Velký Třebešov 118 (České Skalice)

Tel.: 724 108 500, 491 453 272

BEZBOLESTNÁ LIPOSUKCE
10 minut ošetření ZDARMA

Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

Podlahy
Vinyl • PVC

Laminát
Koberce

Interiérové 
dveře

Tel: 776 583 501
Kladská 104, Náchod
domivocz@seznam.cz

www.domivo.cz

HRA KY
P A P Í R N I C T V Í
 U KALÍŠKU

ESKÉ PLECHOVÉ A D EV NÉ HRA KY, KREATIVNÍ
SADY, STAVEBNICE, HRY A PUZZLE, PANENKY,
DOME KY, FARMY, VLÁ KY, BOXY NA HRA KY

Náchod, roh ulic Volovnice a Hurdálkova
Otev eno: PO – PÁ  9:00 –17:00
                  SO           9:00 –11:30

AUTOSERVIS JIŘÍ TACLÍK
Autodiagnostika – měření sporadických závad

Profesionální čištění filtru DPF
Ekologicka likvidace autovraku

Studnice 138 • Tel.: 608 555 540
info@autoservistaclik.cz • www.autoservistaclik.cz

ZAHÁJENÍ PROVOZU AMBULANCE 
KLINICKÉ LOGOPEDIE V BROUMOVĚ

Dne 1. 11. 2016 zahájila provoz AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE 
LOGOPRIM s.r.o. V BROUMOVĚ, která poskytuje specializovanou 

logopedickou péči dětem i dospělým pacientům na základě doporučení praktického lékaře 
nebo lékaře-specialisty. Logopedická péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami 

a je poskytována v každý pracovní den v týdnu.

OBJEDNÁNÍ NA TEL. 608 295 933 V PRACOVNÍ DNY

Pronajmeme kancelářské prostory o rozměru 165m2 v Červeném Kostelci nedaleko od centra města. 
Parkovací prostory 

vyhrazeny u budovy.  
Tel: 737 777 755

PRONÁJEM 
KANCELÁŘSKÝCH 

PROSTOR

Vánoční nabídka - široká nabídka lahvových vín, 
12 a více druhů sudového vína, sklenice na víno, 
dekantační nádoby, sommelierské potřeby, 
dárkové boxy na víno
Dárky Vám vánočně zabalíme
Těšíme se na Vás

Vánoční dárek co radost přináší

RADOST POD STROMEČEK
DÁRKOVÉ POUKAZY
Na nákup zboží
Na výklad karet

Módní salon IRENA, 
Atrium KB, Náchod
Tel. 736 768 114

Martin Jakubíček doprovodí brněnský 
sbor Kantiléna
Přední   český varhaník Martin Ja-
kubíček se představí na Advent-
ním koncertu první adventní ne-
děli 27.11. v  historickém kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v  České 
Skalici společně s  brněnským sbo-
rem KANTILÉNA od 17:00 hod.

MEČEK
Y

A, 
d
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům s dvěma samostatnými 
byty a dalšími pokoji pro ubytování 
v blízkosti vodní nádrže Rozkoš. 
Kompletní rekonstrukce, moderní kuchyň 
s jídelnou, krbová kamna, koupelna s ro-
hovou vanou.

Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................949 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ....................2 690 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ...................1 650 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ...................................3 490 000,- Kč
Poloroubená chalupa ve Vernéřovicích, elektřina, voda, pozemek 3 412 m2 .........................590 000,- Kč

Cena: 5 990 000,- Kč

VZPOMÍNKA
V úterý 29. 11. 2016 uplynou tři roky od úmrtí 

paní Boženky Chmelařové 
(*16. 12. 1918 +29. 11. 2013).

S úctou vzpomeňme na výbornou kadeřnici, 
maminku a nejlepší babičku...

Rodina Pumrova

VZPOMÍNÁME
Dne 28. listopadu 2016 uplyne pět smutných let,

    kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek, 
dědeček, strýc, švagr, 

pan  Václav Voborník z Náchoda.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

             Stále vzpomíná rodina.

VZPOMÍNÁME
Dne 22.11.2016 uplynul jeden rok, kdy nás navždy 

opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, 

pan Milan Prouza z Náchoda.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají manželka Veronika, dcera 
Veronika s manželem Milošem, synové Jakub 

a Milan, vnoučata Marek a Matěj

VZPOMÍNKA
Dne 22.11.2016 uplynuly smutné čtyři roky, 

kdy nás opustila 

paní Marie Polcová – Frintová 
z Náchoda, 

velká trpitelka, žena dobrého srdce.

Nedá se zapomenout.  
Vzpomíná přítel – pečovatel Václav a přátelé.

VZPOMÍNKA
Dne 16.11.2016 by se dožil 90 let můj drahý děda,

pan Antonín Písařík z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím 

tichou vzpomínku. 
Vnuk David

David Novotný ve spolupráci s jednotlivými 
městy Vás srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERTY
 Neděle 27.11. v 18.00 hodin TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ  - Kulturní dům 
– Marcela Holanová, Michaela Nosková, Nelly Řehořová
 Úterý 29.11. v 19.00 hodin POLICE NAD METUJÍ – Kollárovo divadlo 
– Kamila Nývltová, Michaela Nosková, Marian Vojtko, Josef Vágner
 Středa 30.11. v 19.00 hodin BROUMOV – Konferenční sál Informační-
ho centra – Hana Křížková, Tomáš Savka, Michaela Dolinová
 Čtvrtek 1.12. v 19.00 hodin NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – Kino 70- 
Michaela Dolinová, Heidi Janků, Michaela Gemrotová, Nelly Řehořová
 Pátek 2.12. v 19.00 hodin HRONOV – Jiráskovo divadlo – Naďa Urbán-
ková,  Luboš Javůrek, Michaela Gemrotová, Petra Šany Šanclová
 Neděle 4.12. v 18.00 hodin NÁCHOD – Městské divadlo Dr.Josefa Čížka 
– Kamila Nývltová, Michaela Nosková, Marian Vojtko, Josef Vágner
 Pátek 9.12. v 19.00 hodin NÁCHOD – Městské divadlo Dr.Josefa Čížka 
– JITKA ZELENKOVÁ
 Úterý 13.12. v 19.00 hodin JAROMĚŘ – Divadlo – Hana Křížková, Ka-
mila Nývltová, Tomáš Savka

V  neděli 14.11. byla slavnostně zakončena  přehlídka amatérských fi lmů 
VYSOKOVSKÝ KOHOUT. Náchodští tvůrci  se neztratili v bohaté meziná-
rodní konkurenci. Čestné uznání obdrželi Míra Trudič (na snímku přebírá 
cenu) za fi lm „Letni tábor“ a Václav Šimek z Červeného Kostelce za fi lm 
„Jmelí 2015“. Druhá cena v kategorii hraný fi lm zůstala ve Vysokově. Získal 
ji fi lm „Smyčka“.  Po celé tři dny vládla ve Vysokově dobrá nálada  a 49.roč-
ník se vydařil.                                                                        Foto Zdeněk Majer

Poděkování
Ráda bych tímto poděkovala paní učitel-
ce 2.C (Nová třída) při ZŠ T.G. Masaryka 
v Náchodě Pavlíně Moravcové. Když třída 
vznikala, doufali jsme, že to našim dětem 
přinese jiné zážitky ze školy, než jsme měli 
my. Byly tam i obavy, jaké to vlastně celé 
bude? Jak zvládneme jako rodiče školu 
bez známek?? A jak to půjde paní učitel-
ce :-) ? Nyní už to celé naprosto předčilo 
naše očekávání. Děkujeme Vám za profe-
sionální práci pedagoga, za skvělý přístup 
k  dětem a  za  atmosféru, kterou pro ně 
vytváříte. Jsme upřímně vděční, že může 
naše dcera procházet část svého života 
po boku takové PANÍ učitelky. 
Děkujeme i  vedení školy za  rozhodnutí 
podpořit tuto formu vzdělávání. Věříme, 
že Vám projekt za odměnu přinese poci-
ty smysluplné dobře vykonané práce. 
Srdečné díky!    Daniela a David Šolcovi

 MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI PROSINCI 2016

 www.beraneknachod.cz

Pondělí 5.12. v 19.00 hodin
Braňo Holiček a kol.: #jsi_user

Studio Ypsilon
Představení ab. cyklu 

– Klub mladého diváka
Vstupné: 160, 150, 140 Kč

Středa 7.12. v 19.00 hodin
Věra Mašková: Hej Mistře

Východočeské divadlo Pardubice
Představení ab. cyklu – skupina „A“

Vstupné: 380, 360, 340 Kč

Středa 14.12. v 17.00 hodin
Den přeslavný

Vánoční koncert ZUŠ Náchod
Vstupné: 80 Kč

Předprodej od 5. 12. v kanceláři 
ZUŠ Náchod

Sobota 17.12. v 15.00 hodin
Od čerta k Ježíškovi

Agentura Pavla Nováka
Pohádka pro děti 

Vstupné: 60 Kč

Neděle 18.12. v 16.30 a 19.30 hodin
Vánoční koncert Orchestru 

Václava Hybše

Hosté: Duo Kamelie, Barbora Fialová, 
Sabina Olivje, Tomáš Jeřábek, Štěpán Piller 

Vstupné: 280, 260, 240 Kč

Pondělí 19.12. v 19.00 hodin
Blue bar hotelu

Milena má problém
Účinkuje: Šárka Vaculíková
Blue bar hotelu U Beránka

Vstupné: 100 Kč

Středa 21.12. v 19.00 hodin
Vánoční koncert 

Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Canto 

ZUŠ Náchod, Pěvecký sbor Hron 
Náchod, Pěvecký sbor Dalibor Hro-
nov, Sta Allegro z Kudowy, Komorní 

orchestr Slávy Vorlové Náchod
Sólisté: Zuzana Meierová Genrtová – 

soprán, Václava Štěpánová – alt, 
Štěpán Štěpán – tenor, Pavel Roubík – 

bas, Klára Bydžovská – varhany
Sbormistři: Zuzana Meierová Genr-

tová, Zbyněk Mokrejš, Robert Wajler, 
Vlastimil Čejp

Dirigent: Josef Vlach
Koncert ab. cyklu – skupina „K“

Vstupné: 90, 80, 60 Kč

Čtvrtek 22.12. v 19.00 hodin
Michaela Doleželová a Roman Vencl: 

Ani za milión
Divadlo V Rytířské

Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 420, 400,  390 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

v Městském informačním centru 
v Náchodě, tel. 491426 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 Informačním centru Hronov, 
tel. 491 483 646.

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Vzpomínka na Karla IV.
s  podtitulem „aneb Karel IV. a  Po-
dorlicko“ je  název přednášky, která 
se  uskuteční v  Městské knihovně 
v Novém Městě nad Metují 29. listo-
padu od 18 hodin. Přednáška PhDr.
Bohumíra Dragouna bude doprová-
zena ukázkami dobových zbraní.

Adventní trhy, 
loutkové divadlo 

a ještě něco navíc…
Vánoce se nevyhnou ani Vile Čerych 
v České Skalici a vy si je tam budete 
moci užít v  sobotu 3. prosince od 9 
hodin do  17 hodin. Adventní trhy 
s tradičními výrobky a ukázkou jejich 
výroby doprovodí ukázka o  Váno-
cích vojáků za  první světové války. 
Chybět nebude ani typické vánoč-
ní občerstvení a  program pro děti. 
Malí návštěvníci mohou od 15 hodin 
zhlédnout představení  „Jak Rózička 
ke štěstí přišla“ od Loutkového diva-
dla Maminy z  Jaroměře. Následuje 
také Mikulášská nadílka. Pokud chce-
te, aby i vaše dítko dostalo od Miku-
láše nadílku, kontaktujte nás na  čís-
le 491  451  116, 773  966  939 nebo 
na info@centrumrozvoje.eu. Vánoční 
atmosféru přinese také koncert sku-
piny Pěnice, která do  Vily dorazí 9. 
prosince v  18 hodin. Kavárna bude 
pro všechny otevřena od 17 hodin. 
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S ERASMEM DO OXFORDU Tři města – společné zájmy
Gymnázium Broumov se v  loň-
ském roce zúčastnilo výběrové-
ho řízení projektových žádostí 
v  rámci programu ERASMUS+, 
KA1, mobilita jednotlivců v  ob-
lasti vzdělávání. Z  celkem 358 
podaných žádostí z celé republiky 
bylo schváleno pouze 58 a  naše 
škola byla zařazena mezi úspěšné 

žadatele o  grant.  Na  začátku le-
tošního školního roku tak mohly 
vycestovat čtyři angličtinářky naší 
školy do  Velké Británie na  dvou-
týdenní metodicko jazykové kur-
zy. Skvělá byla například zkuše-
nost ze starobylého Oxfordu, kam  
jsme díky grantu Erasmus Plus 
(2015-1-CZ01-KA10-013097) 

vycestovali na  kombinovaný kurz 
Creative Teaching Secondary-
-Adult. Naši dvanáctičlennou 
skupinu z Polska, Turecka, Ruska, 
Itálie a České republiky učila skvě-
lá zkušená lektorka Lucy Holmes, 
plná elánu, navíc se smyslem pro 
humor. A tak jsme si během dvou-
týdenního pobytu oprášili svoji 
angličtinu, získali nové nápady 
a  ještě jsme si užili plno legrace. 
Výuka byla velice pestrá, střídaly 
se nejrůznější metody – tradiční 
i  nejnovější, práce ve  skupinách 
i dvojicích. Večery a víkendy jsme 
většinou trávili také spolu. Pro-
zkoumávali jsme oxfordské ulič-
ky, z  kterých dýchala studentská 
atmosféra, zašli jsme do  divadla, 
na  koncerty do  kolejních kaplí, 
do  místních hospůdek.  Čas strá-
vený v  Oxfordu  utekl jako voda, 
ale poznatky, zážitky a noví přátelé 
nám zůstanou. (redakčně kráceno)

Martina Salašová, 
Gymnázium Broumov

Náchodským ochotníkům tleskali diváci 
v Jablonci nad Nisou i v Roztokách u Prahy...
Úspěšná inscenace hry „Popel a  pá-
lenka“ v podání Náchodské divadel-
ní scény tak měla svou šestnáctou - 
a ještě ne poslední – reprízu.

V sobotu 12. listopadu jsme vystupo-
vali v  překrásném secesním divadle 
v Jablonci . Obdivovali jsme nádherný 
sál i  jeviště. Dýchalo krásou, přívěti-
vostí a  jakousi útulností...
Večer při představení se velmi brzy 
ukázalo, že skvělé je i publikum. Re-
akce diváků na děj hry byly mile spon-
tánní – smích, potlesk i letmé výkřiky 
při některých scénách svědčily o tom, 
že se hlediště baví a že jsme „spolu“. 
Nadšený a  bouřlivý potlesk na  závěr 
nás potěšil a  téměř dojal, opakovaně 
jsme se museli děkovat…..A to je pro 
nás ta nejkrásnější odměna – ten ve-
čer jsme uléhali v  malém penzionu 
unavení, ale nevýslovně šťastní! 
V  neděli 13. listopadu jsme vystu-
povali v  Roztokách u  Prahy, tento-
krát ve  víceúčelovém sále kulturní-
ho domu. Zde bylo nutno trochu 
zaimprovizovat se scénou na  podiu, 
které zcela nesplňovalo parametry 

klasického jeviště. Vše se vyřešilo 
a večer se opakovalo to co v Jablonci. 
Potlesk, nadšené vykřiky...
Děkujeme lidičky, děkujeme, jsme 
rádi, že se Vám naše představení líbilo 
a rádi přijedeme zase!
Opona spadla, potlesk dozněl 
a po dvoudenním zájezdu jsme  una-
vení, ale šťastní ujížděli mrazivou 
zimní nocí  k  Náchodu. Tam nás ješ-
tě ve  dvě hodiny nad ránem čekalo 

tradiční vykládání scény a  pak už 
každý spěchal domů. Mladší šli ráno 
do  zaměstnání a  tak trochu záviděli 
dříve narozeným kolegům-

Těšíme se, že až tam zavítáme s  naší 
další hrou „Třetí slovo“, bude se lí-
bit a znovu prožijeme spolu s diváky 
krásné chvíle v zajetí Th alie.
 Za Náchodskou divadelní scénu
 R. Klicperová

V Bělovsi začali hledat léčivou vodu
 Město Náchod je po  čtvrt stole-
tí trvající patové situaci v  lázeňském 
místě Běloves na  začátku nové cesty 
k obnovení lázeňství a využívání zdro-
jů minerálních vod v  této historicky 
významné lázeňské lokalitě. Prvním 
krokem je realizace podrobného ge-
ologického průzkumu této zřídelní 
oblasti, který zpracovala na  základě 
požadavku města brněnská společ-
nost AQUA ENVIRO s.r.o. a řešitelem 
celého projektu geologických prací je 
jednatel této fi rmy  Ing. Libor Michele.

 Vlastní průzkum zahájila v  úterý 
1. listopadu 2016 specializovaná fi r-
ma Stavební geologie - Geoprůzkum 
České Budějovice, spol s  r. o. „Cí-
lem průzkumu je získání poznatků 
o stavbě a uspořádání běloveské zří-
delní struktury na  rozvojových plo-
chách ve  vlastnictví města Náchoda 
zhruba 0,5 km od  stávajících zdrojů 
minerálních vod Ida I-IV. Kromě 
toho by měly být lokalizovány dva jí-
mací vrty, se kterými počítáme jako 
s  novými zdroji středně mineralizo-

vané kyselky,“ upřesnil při zahájení 
vrtných prací místostarosta Ing.  Jan 
Čtvrtečka.
 Průzkumné práce budou zahr-
novat realizaci tří až čtyř štíhlých 
průzkumných hydrogeologických 
vrtů hloubky do  100 m a  individu-
ální a  skupinové hydrodynamické 
zkoušky na nich, včetně analýz vody. 
Následně budou realizovány dva 
zmíněné jímací vrty hloubky před-
běžně do  100 m a  na  nich budou 
provedeny skupinové hydrodyna-
mické zkoušky, včetně kontrolních 
a  komplexních analýz. Cena těchto 
vrtných prací, které budou provádě-
ny v následujících několika měsících 
(tj. přibližně do  jara 2017), je 4,5 
mil. korun. 
 „Na  nové vrty následně bude 
v  příštím roce navazovat realizace 
projektu v místě historických Malých 
lázní v  Bělovsi, kde by měl vyrůst 
areál s  rekonstruovaným posledním 
zbytkem původních lázní, kolonádou 
a  novým místem s  minerální vodou 
včetně venkovních vodních rehabili-
tačních prvků“, dodal starosta Nácho-
da Jan Birke.   Foto Echo

 V  prostorách radnice v  Kudowě 
Zdroji se uskutečnilo setkání zá-
stupců tamní samosprávy s  před-
staviteli Hronova a  Náchoda. 
Na  schůzce byla polskou  stranou 
prezentována idea související s vy-
budováním sítě tzv. singletracků 
na  české a  polské straně. Co se 
skrývá za  označením singletrack? 
Jedná se o  jednostopou stezku pro 
horská kola.  Singletracky mají 
převážně hladký povrch a  vlni-
tý profi l, výjimkou ale nejsou ani 
technicky náročné úseky s  kame-
nitými pasážemi nebo kořenité 
úseky.  „Tento projekt je samo-
zřejmě velmi zajímavý a  přínos-
ná byla i  společná debata nad 

celým záměrem. Setkání Náchoda, 
Kudowy – Zdroje  a  Hronova  mi 
připomnělo i  termín „Trojměs-
tí“, který místostarosta Hronova 
Mgr. Josef Th ér použil na stránkách 
Zpravodaje Euroregionu Glacensis 
v  případě společného projektu za-
měřeného na  jednotky dobrovol-
ných hasičů v těchto třech městech 
již v roce 2009. A je to stále pravda, 
i v roce 2016 máme na česko – pol-
ské hranici stejné problémy i stejné 
zájmy. Snaha po plném, ale zároveň 
udržitelném a ekologicky  šetrném 
využití krajiny pro podporu cestov-
ního ruchu, je v našem „trojměstí“ 
jedním z  těchto zájmů“, říká mís-
tostarosta Miroslav Brát. 

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

(zprava) místostarosta Náchoda Miroslav Brát se zdraví s  Mgr. Josefem 
Th érem – místostarostou Hronova

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
SPRÁVA NKP STÁTNÍHO ZÁMKU 

V RATIBOŘICÍCH
 VÁS  SRDEČNĚ ZVE NA AKCI

KNÍŽECÍ VÁNOCE 
NA ZÁMKU V RATIBOŘICÍCH  

& ADVENT 
V BABIČČINĚ ÚDOLÍ

Ve dnech 1.  až 4. prosince 2016 
vždy od 9 do 16 hodin

V sobotu 3. prosince od 10hodin 
bude vyhrávat před mandlem 
v Babiččině údolí lidová kapela 

ŠMIKURANDA
Prohlídky si rezervujte 

na tel. 491 452 123

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na 
měsíc prosinec v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při 
následujících programech:

 čtvrtek   1. 12. od 14 hod.  –  „Vznešené krajiny. snímky z národních 
parků na Aljašce, v Kanadě, Kostarice a Arizoně“ – dokumentární  fi lm 
 středa    7. 12. od 15 hod.  –  „Mikulášská zábava“, kterou pro své členy 
pořádá ÚO diabetiků, k tanci a poslechu zahraje „FRČÍ“- p. F.Čížek

 čtvrtek   8. 12. od 14 hod.  –  „Vánoční koncert“ žáků ZUŠ v Polici n. 
Met. pod vedením p. učitele  Fialy  – přijďte podpořit mladé talenty

 čtvrtek 15. 12. od 14 hod.  –  „Besídka dětí ZŠ Babí“, se kterými připra-
vila pro nás program  p. učitelka Čejchanová

 čtvrtek 22. 12. od 14 hod.  –  „Vánoční posezení u stromečku“ s koleda-
mi Andre Rieu a jeho orchestru – nejen pro milovníky krásné hudby

 čtvrtek 29. 12. od 14 hod.  –   „Silvestrovská zábava“ – přijďte se společ-
ně pobavit a rozloučit se starým rokem. Zahraje nám „FRČÍ“ p. F. Čížek.

Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou 
členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD 
ČR. Na vaše dotazy ohledně rekreací, wellness pobytů /výhodná nabídka 
hotelů v Piešťanech/ odpoví v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí nebo 
ve čtvrtek od 15.30 do 16 hod. p. Anna Poláková 

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“ 
PROSINEC 2016
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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

AKCE - SLEVA NA PRÁCI 

platí do 30. 11. 2016

„Komenda má dvanáct křížků“
Na  státní svátek 17. listopadu 
připadl Den otevřených dveří ZŠ 
Komenského v Náchodě. Jedna-
lo se o součást oslav 120. výročí 
založení této školy, která je nyní, 
v rámci náchodských základních 
škol,  největší vzdělávací institu-
cí.  Svým vybavením, personál-
ním obsazením a metodami prá-

ce splňuje všechny požadavky 
kladené na  současnou školu.  Je 
zcela bezbariérová. V rámci  me-
zinárodní spolupráce má vztahy 
s  partnerskými školami Sekun-
darschule „Am Gröpertor“ Hal-
berstadt v  Německu a  Dollard 
College Woldendorp v  Nizoze-
mí.

Součástí oslav bylo slavnostní setkání, kterého se zúčastnili i  bý-
valí pedagogové školy, zástupci zřizovatele školy - města Náchoda  
a  další hosté. Na  snímku hovoří ke  shromážděným ředitel školy 
Mgr. František Majer.  Foto archiv

Na nebi byl 
„Superměsíc“
Eliptická dráha Měsíce způsobuje, 
že v určitém okamžiku je Zemi 
blíže o desítky tisíc kilometrů. 
Takový okamžik nastal 
14. listopadu, kdy se jevil 
při  pozorování větší a jasnější 
(přesně řečeno byl o 14 % větší 
a o 30 % jasnější). Naposledy byl 
Měsíc tak blízko Zemi v roce 1948. 
Další taková konstelace nastane 
až v listopadu roku 1934. 

foto echo

VÝSLEDKY MLUVÍ ZA VŠE
 Soutěže Generali Cup karate 
v  Ústí nad Orlicí se letos zúčastnil 
rekordní počet 308 závodníků 
z  32 klubů Čech a  Slovenska 
a naše závodní skupina se opravdu 
snažila. Ne vždy výkony stačily až 
na medailové pozice, ale v početně 
obsazených kategoriích čítajících 
mnohdy až 60 závodníků jsme 
obsadili přední příčky. Členové 
Oddílu sportovního karate Náchod 
přivezli celkem 12 medailí. Výsledky 
mluví za vše.

Výsledky:
Kata - jednotlivci
2. místo – Regina Plašilová (+18let)
3. místo – Petr Matyska (7-9let)
5. místo – Veronika Mišáková (12-13 let)
5. místo – Josef Mišák (+18let)
7. místo – Jakub Šolín (10-11 let)
7. místo – Barbora Chaloupková 
                  (12-13 let)
7. místo – Petr Škalda (14-15let)
Kumite – jednotlivci
1. místo – Petr Matyska 
                  (8. - 7.kyu, 7-9let, -32kg)
1. místo – Regina Plašilová 
                  (+18let, +60kg)

2. místo – Petr Matyska (7-9let, -32kg)
3. místo – Jakub Šolín (10-11 let, -30kg)
3. místo – Veronika Mišáková 
                   (12-13let, -42kg)
3. místo – Petr Škalda (14-15let, +70kg)
3. místo – Lukáš Vlček (14-15let, +70kg)
3. místo – Regina Plašilová 
                  (+18let, BRH)
5. místo – Jakub Macháček 
                  (10-11let, -35kg)

5. místo – Pavlína Škaldová 
                  (12-13let, -50kg)
7. místo – Martin Kubeček 
                  (10-11let, +41kg)
Kumite – team
3. místo – starší žákyně 
(Škaldová – Polášková – Mrkvičková)
3. místo – dorostenci 
(Škalda – Vlček – Rajsner)                                               
 EM, foto Lucie Heilová

Na stupínku nejvyšším se ze zlaté medaile raduje Petr Matyska

Protecting Your Life
Firma Microtherm CZ, s.r.o. je součástí skupiny Microtherm 
International Cooperation, která je dodavatelem komponentů 
tepelných ochran pro elektrospotřebiče po celém světě.

Výrobní závod Microtherm CZ s.r.o se nachází v malebném městečku Police nad Metují

Pro tento závod hledáme kolegy na tyto pozice:

• Operátor Výroby
• Referent Kvality / Kvalitář
• Logistik

• Procesní Inženýr 
• Technolog Výroby
• Mistr Výroby

Více o požadovaných kvalifi kačních požadavcích na www.microtherm.cz ►

Válečná anabáze, která skončila 
v Náchodě
V  nedávné době město Náchod 
zakoupilo patnáct kusů publikace 
autora Michala Krause DENÍK 
1942-1945  a  věnovalo je troji-
ci svých základních škol (s  II. 
vzdělávacím stupněm). Smyslem 
daru bylo podpořit výuku dě-
jepisu, aby žáci vnímali dopady 
zásadních historických událostí 
na  region a  jeho obyvatele. Kni-
ha Michala Krause byla popisem 
událostí holocaustu za  druhé 
světové války očima patnáctileté-
ho  chlapce. Nyní se na místosta-
rostu Náchoda Miroslava Bráta 
obrátil Bc.  Richard Švanda, který 
je v  současnosti správcem Pev-
nosti na  Dobrošově a  zároveň 
působí jako kronikář náchodské 
příměstské části Běloves. „Setká-
ní s panem Švandou mě velmi po-
těšilo. Pan Švanda se rozhodl, že 
věnuje prostřednictvím města Ná-
choda stejné trojici náchodských 
základních škol 15 kusů publika-
ce, jejímž je autorem. Knížka je 
věnována historické cestě, válečné 
anabázi   konkrétních vojáků Rudé 

armády (291. Střelecké divize) 
od  Leningradu do  Náchoda s  po-
drobným popisem událostí května 
1945  v  našem regionu. Součástí 
publikace, kterou úvodním slovem 
opatřil starosta Náchoda Jan Bir-
ke, je i hodnotná obrazová příloha. 
Dar pana Švandy mi udělal velkou 
radost a rád jej předám našim zá-
kladním školám“, říká místostaros-
ta Miroslav Brát. 
 (foto obálka publikace)
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PNEUSERVISY
JOPECO

Ceny přezutí již od 349,- 
Pneu již od 699,- 

Kupte si pneumatiky                    a získejte ZDARMA 
dvouletou záruku na neopravitelné poškození pneu.

www.jopeco.cz

AUTOSERVIS/PNEUSERVIS
Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797
Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–17.30
So 8.00–12.00

PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169
Tel.: 491 523 654
Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–16.00
So 8.00–12.00

PNEUGARANCE

VÝROBA    MONTÁŽ    PRODEJ    SERVIS
Plastových, hliníkových, dřevěných, dřevohliníkových

OKEN A DVEŘÍ ZA BEZKONKURENČNÍ CENYOKEN A DVEŘÍ ZA BEZKONKURENČNÍ CENY
Poděbradova 211, Náchod, tel. 737 802 536
e-mail: oknojas@gmail.com   www.oknojas.cz

REVIZE KOTLŮ

NA TUHÁ PALIVA

SLOKOV – HODONÍN
VIADRUS – BOHUMÍN

OPOP – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

dle zákona 201/2012 Sb.

www.ingas-top.cz
e-mail: ingastop@seznam.cz

tel.: 774 447 473

INGAS
Krtička a Lakomý

Blíží se konec termínu
revizí pro rok 2016

Roco IV

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 

po celé ČR zdarma

|  www.csobpoj.cz

JAROMĚŘ
Adresa: nám. Československé armády 51, Jaroměř  
Otevírací doba: Po – ČT:  9.00 – 17.00, PA: 9.00 – 14.00
Kontaktní osoba:  Jesika Šitinová, tel.: 774 849 158,  

e-mail: jesika.sitinova@obchod.csobpoj.cz

NÁCHOD
Adresa: Weyrova 3, Náchod  
Otevírací doba: PO – PA: 8.00 – 17.00,
Kontaktní osoba:  Klímová Marie, tel.: 602 937 541, 

e-mail: marie.klimova@obchod.csobpoj.cz

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Adresa: Komenského 34, Nové Město nad Metují
Otevírací doba: PO, ST:  8.00 – 17.00, ÚT, ČT: 8.00 – 15.00, PA: 8.00 – 14.00
Kontaktní osoba:  Petr Hrudík, tel.: 737 355 156,

e-mail: petr.hrudik@obchod.csobpoj.cz

NAVŠTIVTE POBOČKY 
ČSOB POJIŠŤOVNY 
V NAŠEM REGIONU

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

POTŘEBUJETE 
PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis. Kč
Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
Oproti zástavě nemovitosti
Bez dokládání příjmů 
a nahlížení do registrů
Až do 3mil. Kč
Vyplacení exekucí

tel.: 774 061 137

MV č.34/2016 Sb. 

 

NAHO ANSKÁ a.s.        
Nabízíme uplatn ní na pozicích 

 
 

MECHANIZÁTOR 
U uchaze  p edpokládáme: 
   - st edoškolské, nebo vysokoškolské vzd lání technického sm ru 
   - idi ský pr kaz skupiny B (T výhodou) 
   - schopnost vést pod ízené zam stnance 
   - schopnost spolupráce v kolektivu ídících pracovník  
   - odpov dnost, spolehlivost, aktivní p ístup,  

samostatnost, loajalita k zam stnavateli 
 
 
 
 
 
 

Poskytujeme:  - dobré platové ohodnocení 
- zam stnání v perspektivní spole nosti a dobrém pracovním kolektivu 
- p ísp vek na stravu, dovolená 5 týdn , telefon, atd. 

   - p ísp vek na penzijní p ipojišt ní 

P ípadné dotazy:   tel: 605 768 605, rathousky@nahoranska.cz                                                                                                          
V p ípad  Vašeho zájmu pracovat v naší spole nosti zašlete profesní životopis na e-mail:sekretariat@nahoranska.cz 

Více informací na: 

    
 
www.nahoranska.cz 

Naho any nad Metují 112 
549 07 

len koncernu 
AGRO CS a.s. 

 

Hasiči v Náchodě mají novou Scanií
Náchodští dobrovolní hasiči  převzali novou cisternovou automobi-
lovou stříkačku. Moderní Scanii pořídilo město Náchod za 6,5 mil. 
Kč a částkou více než 1,1 mil. Kč na její ořízení přispěl Královéhra-
decký kraj. Vozidlo splňuje veškeré generační požadavky moderní-
ho vývoje. Nahradilo starší vysloužilou CAS z osmdesátých let.
 foto Josef Pepa Voltr

Do orlovny 
na koncerty
Koletova hornická hudba Rty-
ně v  Podkrkonoší  o.s. pořádá 
dvojici adventních koncertů 
v  termínech 2. a 3. prosince. 
Uskuteční se ve rtyňské orlovně. 
Začátek je vždy v 19 hodin. Mo-
deruje Romana Pacáková.

Degustace jablek
V  hledišti  Kina 70 v  Novém 
Městě  nad Metují zasednou 30. 
listopadu v  17 hodin příznivci 
jednoho tradičního druhu ovo-
ce…. Koná se zde totiž degus-
tace jablek. Odbornou před-
nášku zde povede pan Jaroslav 
Matejsek. 
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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.

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVAVYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 604 687 554 
STST

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životní-
ho partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.:736 768 114

*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v Jungmannově ulici. Nové rozvody 
el., vody, odpadu, nové omítky, okna, 
podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu 
37 m². Tel. 774  311  404, RK nevolat.
Cena:  550 000,- Kč
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v Jungmannově ulici. Nové rozvody 
el., vody, odpadu, nové omítky, okna, 
podlahy, koupelna a WC. Výměra bytu 
38 m². Tel. 774  311  404, RK nevolat. 
Cena:  595 000,- Kč
*Prodám  byt 3+1 v  družstevním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Me-
tují na  Malecí. Nová plastová okna, 
nová elektřina, rozvody vody, obklady 
v koupelně i na WC. Plocha bytu je  60 
m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena:  
1 290 000,- Kč
*PRONAJMU BYT 2+kk v  HRONO-
VĚ NA PADOLÍ. Byt o velikosti 41 m2

je v  přízemí. Cena 4.100,- + inkaso 
(1.800,-). Kauce 15.000,- nutná. Tel.602 
133 173. Email:renestarkov@seznam.cz
* Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 60 
m2 po  celkové rekonstrukci v  Ná-
chodě. Kauce, volný od  10. 12. Tel. 
607 149 560 po 16. hod.
* Prodám družst.byt 3+1, 76 m2, 2. pa-
tro na Karlově kopci v Náchodě, cena 
1.400.000, Kč. TEL.: 724 086 405
* Pronajmu byt 3+1 v  Hronově. Tel. 
736 537 033
* Mladá rodina hledá pronájem bytu 
2+1 nebo 3+1 v  Novém Městě nad
Metují. Nabídky prosím na  tel. 
724 924 959
* Pronajmu byt 1+1 v  obci Bělý 
- 3 km od  Police n.M.. TEL.:
728 951 232
* Pronajmu byt 47 m2 ulice Pražská 
Náchod, nájemné 4300,-Kč + služby 
2500,-Kč, kauce 12.000,-Kč. Od  ledna 
2017. TEL.: 775 113 927
* Koupím byt 1+1, 2+1 v OV v Nácho-
dě.TEL.: 775 328 366
* Pronajmu v  bytě 5+1 2 místnosti 
v Broumově na sídlišti Spořilov. Doho-
da jistá, TEL.: 604 16 44 85
* Pronajmu dlouhodobě byt v Hrono-
vě v přízemí. Jen solidním zájemcům. 
Kauce nutná. TEL.: 608 66 77 30
* Prodám nový družstevní byt 3+kk 
na krásném místě v Náchodě, s vyhra-
zeným parkováním. Ihned volný, cena: 
možnost splátek 68 tisíc ročně bez na-
výšení. Kontakt 733 131 189.
* Prodám nový družstevní byt 2+kk 
v Náchodě - levně. Cena: možnost splá-
tek 68 tisíc ročně bez navýšení.Nízké 
provozní náklady. Parkování na  vlast-
ním pozemku. Volejte 733 735 709.
* 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

*Prodej RD ve velkém Třebešově, vel-
mi dobrý stav. Více info  a cena na tel. 
608 772 280
*Prodej hrubé stavby RD v obci Hejt-
mánkovice. Cena 2.760.000,-Kč. Více 
Inko na tel. 608 002 442
*Hledám na Náchodsku  ke koupi do-
mek nebo trvale obyvatelnou chalupu. 
Menší opravy nevadí. Tel: 608 245 634
*Prodej RD/chalupy v  obci Bělý, 
Machov, 1.075.000,-Kč. Info na  tel. 
608 002 442
*Prodej chalupy v  obci Stolín, cena 
595.000,-Kč. Info na tel. 608 002442

*Prodej byt.domu v Broumově – Vel-
ká Ves, cena 2.679.000,-Kč. Info na tel. 
608 002 442

*Majitel pronajme garáže v  ulici 
Bartoňova - areál horní nemocni-
ce - pár kroků od  sídliště.  Oplo-
cený, rekonstruovaný, bezpečný 
a  klidný areál do  kterého mají pří-
stup pouze nájemci.  Garáže jsou 
prostorné - 5,8 x 2,5 metru, výš-
ka 2,2 metru. V  garážích je světlo. 
Dlouhodobě. Cena 1 200 Kč/měsíc.
Tel.: 774 853 359

* Prodám stavební pozemek s  pro-
tékajícím potokem, možnost zhoto-
vení rybníku, 2500 m2 na  okraji obce 
Dolní Radechová. Asfaltová cesta až 
na  pozemek. Cena 990  000,-Kč. TEL.: 
608 66 77 30

*Pronajmu zrekonstruované ob-
chodní prostory v Náchodě v řeme-
slnickém centru. Vlastní soc. zaříze-
ní, výměra 40 m². Tel. 777 602 884, 
RK nevolat. Cena:  9 900,- Kč/měs.

* Pronájem prodejny v Náchodě, ulice 
Hálkova 664 (u  Rubeny). Kompletně 
vybaveno nábytkem. Prodejní prostor 
40m, sklad 20m, kancelář + WC  20m. 
Tel.777 262 757
*Pronajmu   skladovací prostory   
217m2 v centru Náchoda. Cena 7000,- 
Kč/měs + energie.  tel.: 606 951 546  RK 
nevolat!
*Prodám nemovitost na  okraji Hro-
nova určenou pro podnikání (dílny, 
sklady, kanceláře, byt, venkovní skla-
dovací prostory) v dobrém technickém 
stavu. Nutné vidět. V  případě zájmu 
volejte 608 213 154.
* Pronajmeme nebyt. prostory 
(100 m2) na  frekventovém místě 
v Náchodě. TEL.: 776  224  358 - volat 
v prac. dny kromě čtvrtka
* Prodám hospodu ve  Vysokově, 
zn. jakékoliv využití, navr. cena 1,5
mil. Kč.  TEL.: 606 951 546 RK NEVO-
LAT
* 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. Te-
lefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit jako 
cvičení, fi tcentrum a  jiné služby. Pro-
story se nachází na Kamenici v Nácho-
dě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny
* Pronajmu prostory v  přízemí 
v  České Skalici na  náměstí, 95 m2,
vhodné na lékárnu nebo podobné vyu-
žití. Tel. 604 437 128

* Prodám kámen opuka 24 m3. 
Cena dle dohody. Tel.735 078 970

* Prodám palivové tvrdé dřevo (dub, 
jasan) v  metrech - 900,-Kč/m. Nové 
Město a okolí. TEL.: 776 327 208
*Nabízím televizor Panasonic 100 Hz, 
70 cm, starší typ, scart+kabel, UHV 
Video + kabel, 77x52x60 cm. Cena: 
200 Kč. TEL.: 604 630 174
*Prodám sedací soupravu 3,2,1- oran-
žové barvy, 3 roky používanou obývací 
stěnu kombinace mahagon- černá- lev-
ně. Tel: 774 276 221
* Prodám průmyslové šicí stroje 
zn. MINERVA - na  kůži, zn ADLER 
- rovné šití, dále střihový prac. stůl 
200x125 cm a  el. ruční pilu na  látky. 
Cena dohodou. Tel. 724 905 361

*Akustické Kombo Behringer 
ACX1000 2x60W, efekt. procesor, 
2x8\\\“ repro, 2x kytarový vst., vst. 
Pro kondenzátorový mikrofon a  další 
vst. a  výst. Pův.cena 12400,-, prodám 
za  6000,-. Kytara elektroakustická 
Yamaha APX-3M  (p.c. 15.600,- Kč). 
Malé tělo s  výbornou akustickou re-
produkcí. Snímač Fishman. Pouzd-
ro a  popruh Yamaha v  ceně. Prodám 
za 6.000,- Kč. Tel. 776 296 110
*Prodám ekolog. chemické WC. 
TEL.: 776 327 208
* Prodám péřák 95x55, výška 75 cm. 
Cena 1000 Kč. Tel.777 59 59 91

* Prodám palivové dříví 550,-Kč/
m3 i s dovozem. TEL.: 702 611 187

* Prodám jednokolečkovou míchač-
ku - 380 V. Tel. 604 203 001
* Prodám stolní pilu na  zámko-
vou dlažbu. Cena dohodou. Tel. 
603 73 57 87
* Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
* Prodám pianino event. odvezu. 
TEL.: 775 328 366
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277

*Koupím válcový (litinový) šrotov-
ník na oves. Mob:739 186 785
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, staré foto-
grafi e, reklamní fotografi cké materiály. 
Hodinky PRIM a náhradní díly na ho-
dinky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uni-
formy, vyznamenání i  z  období soci-
alismu v  jakémkoli stavu. TEL.: 603 
549 451
* Koupím do své sbírky pivní etikety, 
tácky, staré pivní lahve, staré reklam-
ní a  pivovarské cedule, staré hračky 
- auta: plastová, plechová, bakelitová, 
vláčky, DIGI hry z  CCCP, stereoko-
toučky, LP desky, náramkové hodinky. 
TEL.: 606 115 393
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.:722 
907 510
* Koupím starý nábytek i  celou po-
zůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoa-
paráty, vyznamenání, mince a  ban-
kovky, pohlednice a  známky. TEL.:
724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i po-
škozené věci. Hračky zn.ITES, KDN 
aj..vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., 
starožitný a  chromovaný nábytek, 
hudební nástroje, hodiny, hodinky,
fotoaparáty, rádia, voj.věci, obrazy, 
porcelán, automoto 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.papírový 
materiál, bankovky, mince, LP des-
ky, 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

*Výpomoc od  A  do  Z  - Drobné 
opravy, převoz, úklid i  vyklízení 
prostor, hlídání a  mnoho dalšího. 
Práce pouze o  víkendu. Volejte 
na 778 072 086 (každý den od 19:00 
do 22:00

* Přijmeme na  rozvoz knih ženy 
i muže (vhodné i pro seniory) 15 - 20 
tis. Kč měsíčně. TEL.:777 803 359

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

*AUTOPOTAHY šité na  míru 
z kvalitních materiálů (dle výběru) 
přesně na  vaše auto vč. montáže. 
Volejte 606  299  945, 491 427  628. 
K Brodu 391, Náchod - Běloves.

* Koupím: plechy, chromy, světla 
na  Škoda1000 MB - 100 - 110 R,
TATRA 603 - 613, díly - Stadion, 
Jaweta, Pionýr 550, pérák, ČZ
125 - 150, rámy, nádrže, tachome-
try, blatníky, motory, převodovky
- JAWA 350 OHV, OHC, ČZ 350 - 
500, JAWA speciál, robot, JAWA 500 
OHC, díly - JAWA 634, Bison, JAWA 
90, California, jakýkoliv dvouvál-
cový motor JAWA - ČZ - Velorex. 
TEL.: 602 272 440

*Koupím nepojízdný starý traktor 
(TK 14, PF 62 nebo jiný) nabídněte. 
Mob:603 487 428
*Koupím jakýkoli starší motocykl 
pojízdný i  nepojízdný – JAWA, VE-
LOREX atd. Platba hotově. Seriózní 
jednání. TEL.: 776 327 208

* KOUPÍM MOTOCYKLY-jaké-
koliv-starší, nepotřebné, neúplné, 
překážející, díly, rychlé slušné jed-
nání. Tel.:723 837 437

* Koupím ŠKODA Felicie kom-
bi, ŠKODA FORMAN nebo ŠKO-
DA Felicia se závěsným zařízením. 
V  dobrém technickém stavu. Tel. 
776 166 328

*ČIVAVA - krátkosrstá, krásná 
štěňátka různých barev. K  odběru 
ihned. Očkovaná, odčervená, čipova-
ná. TEL.: 603 206 743, 491 426 680
*Štěňata Belgický ovčák Mali-
nois, stáří 9 týdnů, cena dohodou, 
bez průkazu původu - čistokrevná. 
Otec – s  průkazem původu. Tel. : 
603 906 835
*Hledám chovatele britských ko-
ček v  okrese Náchod. Mám zá-
jem o  kotě-kocourka bez PP. TEL.: 
737 929 678

RŮZNÉ

KADEŘNICTVÍ v NÁCHODĚ 

PŘIJME KADEŘNICI
Tel.: 605 757 470

PRODÁM

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

NÁCHODSKO
776 353 038

VYKLÍZENÍ JAKÝCHKOLI 
PROSTORŮ

LIKVIDACE POZŮSTALOSTI
Tel.: 739 363 920

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCEZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
+ OPRAVY            tel: 737 462 989+ OPRAVY            tel: 737 462 989

PROVIDENT
BEZHOTOVOSTNÍ = NÍZKÉ POPLATKY

HOTOVOSTNÍ = PENÍZE  IHNED

Tel.: 702 072 201

Doručování tisku
na DPP/DPČ, rozvoz služebními 

auty nebo pěšky od pondělí 
do soboty v časných ranních 
hodinách (5:00 – 8:00 hod.).

3500 až 4000 Kč/měsíc.
Vhodné jako přivýdělek 

pro ak  vní důchodce, OSVČ, 
OZP, rodiče na RD a studenty.

Kontakt Depo Náchod
Telefon 954 392 104
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VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK A STAROŽITNOSTI
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. 774 040 146
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, OdVOZ ZAJIšTĚN
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro firmy, 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

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2016 r.

AQUA PArK
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, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

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.

• 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

SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete?  kotvíte?  šroubujete?  vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 20 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

 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

nájem Kč 5 tisíc  
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání

Den veteránů
11. listopadu 2016 v 11 hodin uctili 
již tradičně představitelé města Ná-
choda – místostarostové Ing. Pavla 
Maršíková, Miroslav Brát,  Ing. Jan 
Čtvrtečka a  tajemnice úřadu 
Mgr. Hana Mílová – Den veteránů 
jako památku obětí válečných kon-
fliktů. Společně se zástupci Českého 
svazu bojovníků za svobodu (ČSBS)  
se zúčastnili pietní akce a  uctili  

památku válečných obětí položením 
květin u památníku na Dobrošově. 
Význam tohoto pietního aktu pro 
současnost zdůraznil místosta-
rosta Miroslav Brát ve  svém pro-
jevu v  prostorách Jiráskovy chaty 
na  Dobrošově. Za  Český svaz bo-
jovníků za  svobodu zde následně 
hovořil pan Milan Andres.  
 Foto archiv města Náchoda 

BOHEMIA - Trafo s.r.o. 
Havlíčkova 2200, 549 01 Nové Město nad Metují

příJME
NAVíJEČE SILNýcH DRÁTŮ
pro medicínské účely
požadujeme
• manuální zručnost
• vyučení - strojní nebo elektro - výhodou
• praxe s autogenem - výhodou
• orientace v technické dokumentaci
• spolehlivost, odpovědnost
• Nástup dle dohody. Mzda 20.000 - 30.000 Kč

V případě zájmu 
zasílejte strukturovaný 

životopis na email:
 kozlova@

bohemia-trafo.cz

BOHEMIA - Trafo s.r.o. 
Havlíčkova 2200, 549 01 Nové Město nad Metují

příJME
NAVíJEČE SILNýcH DRÁTŮ

V případě zájmu 
zasílejte strukturovaný 

životopis na email:
 kozlova@

bohemia-trafo.cz

požadujeme
• manuální zručnost
• vyučení - strojní nebo elektro - výhodou
• praxe s autogenem - výhodou
• orientace v technické dokumentaci
• spolehlivost, odpovědnost
• Nástup dle dohody. Mzda 16.000 - 25.000 Kč

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem
BOBCAT.

Nakládání a rovnání 
zeminy a jiných 
sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

Přivýdělek
Hledáme SPOleHlivÉHO diSTRiBUTORA NOviN eCHO 

pro oblast Náchod – Skalka a okolí drtinova náměstí 
(Staré Město). více informací na e-mail: echo@novinyecho.cz 

nebo tel. 602 103 775 (nejlépe SMS)

Brigáda
Hledáme doručovatele letáků a novin 

pro lokality Náchod Skalka, Hronov Zbečník, 
Hronov Velký Dřevíč, Nové Město Krčín.  

Více info. na tel. 603 990 636

Milé čtenářky, Milí čtenáři,

říká se, že když dva dělají totéž, není to vždycky 
totéž. Platí to i u dodavatelů energií. Všichni se 
snaží získat co nejvíce zákazníků, cesty k tomu 
ale používají různé. Jednou z nich jsou podomní 
obchodníci. Setkali jsme se s nimi asi všichni. 
Zdá se, že i tito takzvaní „obchodníci“ mohou 
mít „výhodu“ – prostě nemusíte kvůli změně 

dodavatele energie nikam chodit. Hodně často ale tato v uvozovkách 
„výhoda“ bývá draze vykoupená. Například tím, že vám do soukromí 
vnikne cizí člověk. Ale nejen to, v horším případě na Vás může dokonce 
vytvářet nátlak pomocí různých fi nt, abyste okamžitě uzavřeli smlouvu. 

Existuje ale jiná možnost? Ano. Alternativou k podomníkům jsou 
dodavatelé s kamennými pobočkami. Ano, je pravda, že zas tolik jich u 
nás není, ale vyplatí se je hledat. V pobočce dodavatele určitě najdete 
více proškolených odborníků. Zodpoví Vám veškeré Vaše dotazy. V 
dobré pobočce Vám nepodají jen informace o konkrétních podmínkách. 
Poradí Vám třeba i o způsobech šetření energiemi. A ruku na srdce, když 
se vám nabídka dodavatele nelíbí, je snazší odejít z veřejně přístupné 
kamenné pobočky, než vyhánět nechtěného podomního obchodníka z 
vlastního bytu.

Chcete zjistit, co všechno může nabídnout taková kamenná pobočka? 
Přijďte se za mnou podívat tady v Náchodě! Ráda vám poradím se vším 
z oblastí energií!

Vaše Iveta Tomanová, regionální vedoucí
Můžete mi také zavolat na 702 173 037

JAK NA ENERGIE

ARMEX ENERGY, a.s.
Zákaznické kontaktní místo Náchod
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Tel: 491 204 001, E-Mail: nachod@armexenergy.cz
www.armexenergy.cz

Otevírací doba:
Po, St od 8:00 do 17:00
Út, Čt od 8:00 do 16:00
Pá od 8:00 do 12:00

138vOlNÁ PRACOvNÍ  MÍSTA
Nový elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují 
přijme muže či ženy na pozice:
Technolog do jednosměnného provozu,

středoškolské vzdělání s maturitou 
podmínkou.

Pracovník do údržby do jednosměnného 
i třísměnného provozu, 

vyučení strojním zámečníkem výhodou.

Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání výučním 
listem, praxe výhodou.

Obsluha dlouhotočných automatů, 
nebo CNC soustruhů 

do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním

listem podmínkou.

Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,

vyučení v oboru a praxe min. 2 roky 
podmínkou.

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz
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ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

tel. 608 824 331, 491 427 266ELKO
restaurace, salonek, svatby, oslavy, školení, firemní akce, školní srazy, smuteční hostiny

Hotel Elko v Náchodě 
*OTEVŘENO PO – SO OD 11 -22h*

*POLEDNÍ MENU*
*VEČERNÍ MENU*

*SALÓNEK K DISPOZICI*
*ŠKOLNÍ SRAZY, FIREMNÍ VEČÍRKY*

více na: www.facebook.com/hotelelko.cz 

stavební bytové družstvo
náchod

SBd náchod, Parkány 311, 547 01 náchod www.sbdnachod.cz

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. požární ochrany,
    bezpečnosti a ochrany zdraví

KoMPLEXnÍ 
SPRáVA

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 10% SLEVA NA HRU

VýRobNÍ LogISTIK, 
záSoboVAč

Saviotechnics s.r.o. 
červený Kostelec, Lhota 261

Náplň práce:
•		zajišťování	materiálu
•		zadávání	příjemek	
			a výdejek	v systému
•		komunikace	s dodavateli	
Požadujeme:
•	SŠ	s maturitou	
		/	vhodné	i pro	absolventa/
•	znalost	anglického	jazyka
•	znalost	MS	Office
	
kontakt: 
jarmila.krivdova@saviotechnics.com
tel.: 499 451 614,  607 680 430

JIŽ BRZY 

V NAŠEM 

E-SHOPU

www.puressentiel.com
DEZINFEKČNÍ SPREJ PURESSENTIEL používejte s mírou. Před použitím si přečtěte štítek a informace týkající se produktu. *Míra znečištění 
vzduchu uvnitř může být 5krát a občas až 100krát vyšší než venku, US Environmental agency 2009, zdroj EPA Indoor Air Quality Tools. **Alergeny 
pocházející z plísní. ***Vědecké studie Puressentiel. ****Test spokojenosti - 8969 zákazníků.

ČISTOTA

Účinnost přírody

TRÁPÍ VÁS BAKTERIE A ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ V INTERIÉRU?
DÝCHEJTE ČISTŠÍ VZDUCH!

Vzduch v interiéru může být až 100krát znečištěnější než vzduch venku*. V zimě na naše 
dýchací cesty a imunitní systém útočí ve větší míře viry, bakterie a alergeny**, které se ukrývají 
v hromadné dopravě, na veřejných místech i v našich domovech a kancelářích, jelikož trávíme 
mnohem více času v interiérech, abychom se ukryli před zimou. 

K DOSTÁNÍ: LÉKÁRNA U ITÁLIE, S.R.O.
Kamenice 131, Náchod 54701
Pa – Pá 7.30 – 17.00, So 8.00 – 11.30
VOLEJTE: +420 608 456 560, +420 777 155 985
PIŠTE: info@lekarnauitalie.cz 

 www.facebook.com/LekarnaUItalieNachod, www.ivonakosmetika.cz

 LÉKÁRNA U ITÁLIE, S.R.O.

ROZTOČI

VIRY

BAKTERIE

PLÍSNĚ

dýchací cesty a imunitní systém útočí ve větší míře viry, bakterie a alergeny**, které se ukrývají 
v hromadné dopravě, na veřejných místech i v našich domovech a kancelářích, jelikož trávíme 
mnohem více času v interiérech, abychom se ukryli před zimou. 

K DOSTÁNÍ: LÉKÁRNA U ITÁLIE, S.R.O.

ROZTOČI

BAKTERIE

PLÍSNĚ

DÝCHEJTE ČISTŠÍ VZDUCH
DÍKY DEZINFEKČNÍMU SPREJI 
PURESSENTIEL.

Řešení pro čistší vzduch doma 
nebo v kanceláři… Každý den? 
100% přírodní Dezinfekční sprej 
Puressentiel se 41 esenciálním 
olejem. Jeho patentované a ihned 
použitelné složení čistí vzduch 
v interiérech a eliminuje zdroje 
kontaminace. Jeho účinnost 

a snášenlivost prokázalo 
6 studií***.

Míra spokojených 
zákazníků: 99,8 %****.

Stačí jen pár stříknutí tohoto 
praktického spreje do všech 
čtyř koutů místnosti denně. 

Stane se vaším každodenním 
rituálem pro dosažení čistého 

vzduchu pro celou rodinu.

RUbI 
je asi 5letá fenečka, která přices-
tovala z Ukrajiny. Je moc hodná, 
milá. Procházky si užívá. Rubi je 
kastrovaná, očkovaná a čipovaná.

6 šTěňáTEK 
NěmECKéHo oVčáKA 
jsou to všechno kluci, asi 2měsíč-
ní. 

Městský útulek 
BrouMov, 

Jana slováková  721 543 498

Šonovské depozituM, z.s.,
Hana Burdová

Šonov u nového Města n. M. 173 
telefon: 777 988 034

psí doMov lukavice, 
tel.: 608 524 973, 

www.psidomovlukavice.cz 

pravidelné venČení kaŽdou 
soBotu od 10.00 do 12.00.

těšíme se na vaši návštěvu.

Hledají domov KoCoUREK 
mAzLÍK 
se narodil 
v  červnu 
2016.   Ne-
může se na-
bažit maz-

lení, proto to jméno. Je odčervený, 
očkovaný, čistotný, zvyklý na kočičí 
kamarády a žije jen doma.

DVoULETý 
bLESK
je kastrova-
ný i  očkova-
ný. Chtěl by 
mít domov 
s  kočičím 

kamarádem a  hodnými páníčky. 
Má rád děti, je veliký mazel a  rád 
tráví čas u někoho na klíně.

STAFÍK
k nám se dostal ve vel-
mi špatném stavu bo-
jácný a hubený, nyní je 
již ve výborné kondici. 
Jsou mu 2 roky a byl by 
z  něho ideální parťák 
do rodiny.

FALCo
1,5 roku, kříženec ohaře. 
Mladý, temperamentní 
pejsek, miluje pohyb. 
Vhodný na  zahradu 
k někomu, kdo na něho 
bude mít dostatek času.

bERTÍK
7-letý  hodný, přá-
telský, milý a  maz-
livý pejsek. Vhodný 
na zahradu i do bytu. 
Miluje děti, na  které 
je zvyklý.RoNY A KULÍšEK

2 krásní bišonci (otec a syn)

bRočEK 
je asi 2letý pejsek. Našel se v  lese a nikdo ho 
nehledá. Měl úraz nožky, ale zlomené to ne-
měl. Chodíme na převazy, krásně se rána hojí. 
Bročka to nijak neomezuje v pohybu a běhá si 
po louce. Broček je hodný a milý. 

   

* 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

24 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

Zrekonstr. RD v N. Městě n. Metují
Rd se 2 byty 3+1, 
poz. 1.177 m2, 
u lesa, nová plast. 
okna, rozvody, nové 
kuchyně, koupelny, 
WC..možnost i pro-
nájmu. PENB:G.
180673 cena: 4.200.000,-Kč

RD, Penzion, Teplice nad Metují
Větší dům i k pod-
nikání, poz. 303 m2 
poblíž centra, 1.NP 
možné k ubytování, 
2.NP 3+1 (86,33m2)
podkr. 2+kk (92,69 
m2) PENB:D.
180664 cena: 2.700.000,- Kč

Pronájem prodejny, Náchod - Komenského
Atrakt. prostory 55 
m2 na pěkném mís-
tě, výloha, sklad, 
soc. zázemí. Zálo-
hy topení + voda 
2.000,-Kč el. en. 
na nájemce, PENB:G
180683 cena: 6.500,-Kč/měsíc

Nadstandardní usedlost Broumov-V. Ves
Komplex 4 budov, 
zast. pl. 1.667 m2, 
po kompl. pečlivé 
rekonstr., zachova-
lé styl. prvky, poz. 
4.424 m2, PENB:G

180682 cena: 10.500.000,- Kč

Byty 2+kk v OV, N. Město n. Metují
Nově vestavěné 
byty (42 m2), pěkná 
koupelna a kuchyň. 
Nedaleko centra, 
v ceně předzahrád-
ka. Možnost nebyt. 
prostor. PENB:G
180689 cena: 1.049.000,- Kč

Pronájem obch. prostor, N. Město n/Metují
Atraktivní prostory 
(55 m2) s výlohou 
v centru. Prodejna 
(kancelář) 41,5 m2, 
dva vstupy, kuchyň-
ka, WC, sklad.. 
PENB: G.
180687 cena: k jednání

>

Náchodský výtvarný podzim
Galerie výtvarného umění v Ná-
chodě vás srdečně zve do prostor  
zámecké jízdárny na výstavu Ná-
chodský výtvarný podzim – 33. 
ročník přehlídky umění regionu.
Čeká na  vás tradiční rozsáhlá 

a  oblíbená přehlídka regionální 
tvorby (malba, kresba, grafika, 
fotografie, koláž, plastika, textil, 
nová média). Výstava potrvá do  
8. 1. 2017. Otevřeno denně kro-
mě pondělí od 9 do 17 hodin.

Nad hlavou geminidy!
Nejznámějším meteoritickým rojem 
letní noční oblohy jsou populární 
Perseidy. Poněkud „ve stínu“ za tímto 
meteoriotickým rojem jsou Gemini-
dy, kterým patří  jeviště noční oblohy 
v posledním měsíci v roce. Pomyslný 
stín na ně totiž vrhají Vánoce a pří-
pravy na tento svátek. Pokud si ale na 
Geminidy chcete udělat čas, pozna-
menejte si do diáře 14. prosinec  oko-
lo půlnoci. Právě v  tomto čase bude 
možno pozorovat až 120 meteorů za 
hodinu, byť bude jejich pozorování 
rušit Měsíc v úplňku. A kdo za me-
teoritický roj Geminid vlastně může?   
Odborníci se domnívají, že je to po-
někud tajemná planetka s tajuplným 
názvem Phaethon 3200.
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