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WWW.NOVINYECHO.CZ

září 1994, Náchod členem Světové ligy 

starostů za mír

VŠE PRO VÁŠ MOTOCYKL

Na Hamrech 872, Náchod

Je jedno, jestli doma máte skútra,

+420 491 520 093

V Novém Městě nad Metují
Havlíčkova 292
NABÍZÍME:

hnědé uhlí volně ložené nebo balené, černé uhlí, brikety Rekord

palivové dřevo volně nebo balené, dřevěné brikety, grilovací uhlí

tříděné písky, pět druhů dekoračních kačírků, štěrky, drtě, 

mulčovací kůru, švédské svíce

Prodej a montáž ekologických kotlů

 4 emisní tř. a  5 emisní tř. + EKODESIGN

Více informací na www.paliva-jelen.cz,  jelen.jo@seznam.cz

Tel. 491 471 164, 606 223 635, 724 236 398, 702 059 231

Uuuuuuuž je to tady!
Prodej burčáku se blíží!!! Jarmila Zemánková, 

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

Hledáme spolehlivého 
distributora na 

roznášku novin ECHO 
v centru Náchoda.
Vhodné pro studenty, 

důchodce, ženy na MD. 
Roznáška v pátek a sobotu. 

Více informací na tel. 
602 103 775 SMS nebo 

e-mail: echo@novinyecho.cz

Beseda s knězem
 V  Městské knihovně v  Jaroměři 
se 6. září (od 17.30 hodin) uskuteč-
ní beseda, jejímž hlavním tématem 
je kniha knih – Bible. Vyprávět o je-
jím poselství bude kněz Mgr.  Petr 
Boháč. 

Když skály 
naslouchají…
 V lokalitě Adršpašské skály – 
Havraní město proběhne 8. září 
od 19.30 hod. benefi ční večer na 
podporu Nadačního fondu Hospi-
tal Broumov. V projektu s názvem 
Když skály naslouchají se můžete 
těšit například na Police Sympho-
ny Orchestra, Jana Sklenáře, Terezu 
Hálovou a další.  

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775
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VZPOMÍNKA
Dne 5. 9. 2017 uplyne deset smutných let, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a pradědeček,

pan Oldřich Prokop ze Starkoče.   

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
 

Rodina Prokopova a Šelleiova

CHYBÍŠ NÁM
Dne 30. srpna 2017 uplyne 
1 rok plný bolesti a smutku, 

kdy nás navždy opustila naše 
milovaná, nejdražší maminka, 

babička, prababička, 

paní Irena Stuchlíková.

Také tento rok vzpomeneme 20 let od úmrtí 
našeho milovaného tatínka, dědečka, 

pana Norberta Stuchlíka.

Stále vzpomínají dcera Darina s rodinou, 
dcera Lída s rodinou, Joanna Cichai

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům bungalového 
typu v Hronově, 2 obytná 
křídla na sobě nezávislé, udr-
žovaná zahrada, krytý bazén, 
sauna, zimní zahrada. Celková 
výměra 2 695 m2.

Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ...................................3 190 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Met., 2 bytové jednotky, zahrada, garáž .......................3 350 000,- Kč
Rodinný dům s pozemky 11 575 m2 v Šonově, elektřina, nový vodovod, sklep.................1 200 000,- Kč
Rodinný dům s vlastní studnou, zahradou, garážové stání v Sopotnici ..............................1 390 000,- Kč

Cena: 5 900 000,- Kč

Partička v Jaroměři
Populární Partička z  televizní obra-
zovky se dá vidět i živě. Kde? 25. září 
v  Městském divadle (Velkém sále) 
v  Jaroměři. Představení, dá- li se tak 
nazvat tento specifi cký improvizačně 
– zábavný žánr, začíná ve 20 hodin.

Opravy silnic
Po  celé září budou ještě stavba-
ři provádět dokončovací práce 
na  opravě silnice ve  směru Nové 
Město nad Metují - Jestřebí. Na ně 
budou navazovat práce věnované 
péči o silnici I/14. Firma Eurovia to 
zde „rozbalí“  4. září.   Nohu z plynu 
a trpělivost!

Dějiny umění
V nabídce Základní umělecké školy 
v Broumově je i jednoletý blok vzdě-
lávacích  přednášek pro dospělé. 
Jedná se o cyklus Dějiny umění . Do-
taci má 2 vyučovací hodiny jednou 
týdně. Hojně využívána bude velko-
plošná projekce. Studenti se mohou 
k výuce hlásit až do 13. září. 

Pozvánka do divadla 
Divadlo BEZ ZÁBRADLÍ se před-
staví v  Dobrušce hrou Každý rok 
ve  stejnou dobu. Představení se 
uskuteční 25. září od  19.30 hod. 
ve Společenském centru – Kino 70. 
Režisérem představení je Jiří Men-
zel, těšit se můžete na herce Zdeňka 
Žáka a Veroniku Freimanovou. 

Kalendáře pro regionální patrioty
 Dva stolní kalendáře obsahující 
79 kolorovaných pohlednic Jiřího 
Škopka přinášejí vyobrazené mo-
tivy z  Náchodska a  Rychnovska, 
Krkonoš a  Podkrkonoší na  rok 
2018.
 Vydavatel Petr Vlček je auto-
rem konceptu, obrazové a  gra-
fi cké úpravy. Zasvěcený medai-
lonek o  autorovi – umělci napsal 
PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D., ske-
ny pohlednic uskutečnil Oldřich 
Beznoska  a oba kalendáře kvalitně 
barevně vytiskla fi rma H.R.G.Li-
tomyšl. Škopkovy stolní kalen-
dáře si během několika desetiletí 
již získaly přízeň české veřejnosti 
a  milovníků  kreslených, respek-
tive malovaných pohlednic. Ten-
tokráte lze u  vybraných prodejců 

regionu zakoupit kalendáře: 
„U nás. Přijďte pobejt 2018“ a „Kr-
konoše a Podkrkonoší 2018“.  
 Závěrem lze dodat, že přínos 
Škopkových stolních kalendářů  
kolorovaných pohlednic spočívá 

v  jejich uměleckém zobrazení vý-
znamných motivů z  české krajiny, 
ztvárnění uměleckohistorických 
památek regionů i v příspěvku k po-
znávání  regionálních zajímavostí. 
 PhDr. Jiří UHLÍŘ, (kráceno)

Pozvánka na varhanní koncert 
ve Stroužném (Pstrążna) 
 Zveme všechny zájemce na  var-
hanní koncert do  Stroužného 
(Pstrążna). Jde v  pořadí  o  třetí 
koncert letní série určený pro zá-
jemce po  obou stranách hranice. 
Koncert se uskuteční v  sobotu dne 
16. 9. 2017 od  14.00 hod. v  míst-
ním evangelickém kostele. Součástí 
koncertu bude stručné seznámení 
s  historií vsi a  kostela a  možnost 

prohlédnout si varhany. Vystou-
pí Jiří Tymel z  Nového Města nad 
Metují. Je na  co se těšit. Jeho kon-
cert v kostele Božího  milosrdenství  
v  Kudowa Zdrój v  rámci festivalu 
CZ-PL se velice líbil. 
 Za  hlavního organizátora Vlas-
tivědné sdružení Pumpa Malá 
Čermná
 srdečně zve  Eva Pumrová

Dobrušská fi lmová klapka
 Filmový seminář Dobruš-
ská fi lmová klapka se uskuteč-
ní v  termínu od  15.9. do  17.9, 
jak název již jasně napovídá, 
v Dobrušce – tamním Společen-
ském centru – Kino 70.  Jistě se 
na semináři najde hned v úvodu 
větička na vysvětlení, co to vlast-

ně fi lmová klapka je. Pokud ne, 
nabízíme toto vysvětlení:  Fil-
mová klapka je zařízení, jehož 
funkcí je ztotožnění  fi lmových 
záběrů a spojení obrazu a zvuku. 
Klasická podoba klapky je  deska 
určená k popisu záběru s klapkou 
nahoře.

Seminář
 V  Broumově (tamním sále IC 
Broumovska) se uskuteční seminář,  
jehož obsah zní sice velmi odborně, 
přesto je na něj zvána široká veřej-
nost. Název semináře je: Stabilita 
pískovcových skalních věží v turis-
ticky atraktivních oblastech“. Hlav-
ním pořadatelem semináře je Ústav 
struktury a  mechaniky hornin AV 
ČR. Termín konání je 16. září.  

VZPOMÍNKA
Dne 27. 8. 2017 uplynulo 5 smutných let, 

kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček, 
pan Miroslav Dusílek.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Stáňa, dcera Zorka 
a vnoučata.

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

 čtvrtek  7. 9. od 14 hod. 
„Tvorové dávných věků stále mezi námi“ 
- pravda o dinosaurech, I. část dokumentárního  fi lmu

 čtvrtek 14. 9. od 14 hod. 
„TATRY VYSOKÉ A POLSKÉ“
- o zážitcích z cesty bude vyprávět a promítne nám fi lm p. Zdeněk Nývlt

 čtvrtek 21.9. od 14 hod. 
„Divotvorný hrnec“, 
fi lmové zpracování amerického muzikálu, /u nás známá adaptace diva-
delní hry Voskovce a Wericha

 středa 27. 9.  
ZÁJEZD DO BRNA A OKOLÍ 
- odjezd v 6 hod. z ul. Za Teplárnou, návrat asi ve 21.30 h.
Navštívíme zámek Slavkov, Památník Mohyla míru, podíváme se do kase-
mat na Špilberku. Doplatek 250,- Kč /vstupné/. Na zpáteční cestě bude mož-
nost večeře.  

Na  naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i  když nejsou 
členy Svazu důchodců.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru SDČR MO Náchod.

Odložené letní sportovní hry seniorů v Borohrádku se uskuteční 
14. září t.r. Skupina přihlášených účastníků pojede vlakem v 6.22 hod., 
sraz na nádraží v Náchodě v 6.15 hod.

Účastníci wellness pobytu v Sezimově Ústí v termínu 25. 2.- 4. 3. 2018 !  
Uhraďte prosím zálohu ve výši 50 % ceny do 18. září t.r. v klubovně Har-
monie 2 /pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do 16 hod., nebo se ohlaste na tel. 
775 242 562 A.Polákové.

Ve  spolupráci s  MěÚ Náchod se uskuteční měsíční kurz základních do-
vedností s počítačem, který povede p.  Jan Vinter v klubovně Harmonie 2  
od 19. září – vždy v úterý od 13 do 15 hod. 
Zájemci přihlaste se do  11. září v  klubovně Harmonie 2 nebo na  tel. 
775 242 562 A. Polákové.

Senior klub v Náchodě 
„HARMONIE 2“ ZÁŘÍ 2017
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Poslední vzpomínka
Na Miloslava Háze z Nového Města nad Metují, mého přítele a kamaráda, 
na jehož památku jsme s neteří Esterou a synovcem Danielem ušli 18 mil 
v kaňonu Negro Bill.

Dopis z Utahu
     Můj milý, 
 nemohu tě nechat odejít bez rozloučení. Dívám se na překrásnou krajinu a vzpomí-
nám na tvá poslední slova: bojím se o tebe. A na tvé poslední přání – vidět ještě Lucku.
 Dělí nás moře, obě naše rodiny stojí vedle nás, aby tě vyprovodily na poslední cestě: 
Lucka z Aljašky, Týna z  Idaha, Dana a Robert z Chicaga, Eliška a Venca z Utahu a my 
s  Arpádem a  s  Martou tady v  Moabu vzpomínáme na  to, jak jsi si tady získal důvěru 
a přátelství.
 Byl jsi dobrý člověk, dobrý manžel a otec, milovaný dědeček. Nechal jsi mi svodobu 
žít tak, jak jsem chtěla. Nikdy jsi mi neřekl hrubé slovo. Budeš mi chybět.
 Děkuji tvé rodině, že ti usnadnila poslední chvíle života, že jsi poznal lásku a starost 
o tebe.
 Když se Lucka loučila se svým domovem, napsala: prožila jsem tu 20 let, je krásný zá-
pad slunce, pláču, ale život jde dál. Já jsem s tebou prožila 30 let.
Už nemám slzy.
 Děkuji vám, Kačko, Jano, Milane a Šárko, děkuji vám všem

M o a b, 15. září 2016, USA 

Specialista na čalouněný nábytek
• sedací soupravy
• postele
• jídelní stoly a židle
• obývací stěny
• šatní skříně

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

Nové vrty potřebují 
svá jména
 Úspěšný geologický průzkum 
zřídelní oblasti Běloves se v těchto 
dnech blíží ke  konci a  nové vrty 
s  minerální vodou patřící měs-
tu Náchod potřebují nová jména. 
V  minulosti byla většina využíva-
ných vrtů pojmenována ženskými 
či mužskými jmény a rádi bychom 
tuto tradici zachovali, aby vrty ne-
nesly pouze technické označení. 
Vedení města Náchoda se proto 
rozhodlo, že o  pomoc nalezení 
vhodných jmen pro dva nové vrty 
požádá veřejnost. Pokud máte zá-
jem se ankety zúčastnit, odešlete 
prosím návrhy jmen na  e-mailo-
vou adresu: anketa@mestonachod.
cz, příp. můžete sdělit Vaše návr-
hy písemnou formou a  odevzdat 
lístek s  názvy na  označených mís-
tech v budově radnice (Masaryko-
vo nám. 40), ve  vestibulu budovy 
MěÚ Náchod (v  ulici Němcové 
2020) nebo v Městském informač-
ním centru (Masarykovo nám. 
1). Termín pro odeslání návrhů je 
do 15. 9. 2017 do 14:00 hodin. Ze 
zaslaných návrhů bude vybráno 10 
nejzajímavějších, o  kterých budete 
moci následně rozhodnout v anke-
tě na www.mestonachod.cz.

VELKÝ BASKETBALOVÝ NÁBOR
Přijď poznat nové kamarády a kamarádky!

Pro všechny dívky a chlapce ročníků 
2005 – 2011

Oddíl basketbalu TJ SPŠS Náchod 
pořádá nábor nových hráčů
Každý pátek od 8. 9. 2017 

15.30 – 17.00 hodin
V tělocvičně školy (ul. Pražská 931)

Kontakt: Pavel Prouza (+420 608 667 732)

PROGRAM: 

10.00 – 11.00: Slavnostní zahájení, uvítání hostů. 
Následují přednáška plk. gšt. PhDr. Eduarda Steh-
líka, MBA o zahájení stavby opevnění na Náchod-
sku v roce 1937 a přednáška o životě mjr. Jarosla-
va Purkyta s účastí jeho rodinných příslušníků. 

13.00: Komentovaná prohlídka pevnostní linie 
z Dobrošova do Bělovse u Náchoda 

19.00: Promítání nového dokumentu o Pevnosti 
Dobrošov se záběry z nepřístupných podzemních 
částí k 80. výročí zahájení stavby pevnosti. 

VZPOMÍNKOVÝ DENVZPOMÍNKOVÝ DEN  
NA PEVNOSTI DOBROŠOVNA PEVNOSTI DOBROŠOV

Celý den vojenské ležení v areálu pevnosti. 
Od 11 do 16 hod. bude otevřen srub Jeřáb s posádkou.

sobota 
9. září 2017 
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Pro svůj moderní a čistý provoz v NÁCHODĚ 
přijmeme zaměstnance na pozice: 

Řidič kamionové dopravy
Nabízíme Vám:

 nadstandardní platové podmínky  pracovní režim s každodenním návratem 
domů  moderní vozový park  příspěvek na stravování  mobilní telefon

 nutný profesní průkaz, ŘP skupiny C+E

Seřizovač výrobních linek
 technické nebo elektrotechnické vzdělání  praxe na obdobné pozici je vítána 

 samostatnost  ochotu pracovat ve 3 směnném provozu
 nastavení, seřízení a údržba strojů na přiděleném úseku výroby

Technolog
 přebírání nových výrob včetně výrobní a kontrolní dokumentace 

 aktualizace dokumentů k sériové výrobě  vzorkování
 cizí jazyk slovem i písmem (AJ)  technické vzdělání

 orientace a přehled v oblasti automatizace výrobních linek

Montážní dělnice/ík
 drobná ruční výroba kabelových svazků a drobných dílů 

pro automobilový průmysl
Požadujeme:

 manuální zručnost  pečlivost  ochotu pracovat ve směnném provozu

Pro výrobní provoz v NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 
přijmeme zaměstnance na pozici:

Obsluha CNC strojů
 čeká vás obsluha CNC strojů značky STAR 
 základní údržba strojů a kontrola výrobků

 práce vhodná pro ABSOLVENTY 
 ochota práce ve 3 směnném provozu  zodpovědnost

Více informací: Personální oddělení: 
Bc.Tereza Ruff erová, email: personal@hronovsky.cz

Metallic Technologies
vacuum devices and components 

Český výrobce jednoúčelových strojů a strojních dílců

Hledáme nové spolupracovníky pro tyto pozice:

Koordinátor výroby
Požadavky:

 VŠ, SŠ strojního zaměření  samostatnost, organizační schopnosti  ŘP skupiny B
 vedení menšího kolektivu pracovníků  uživatelská znalost práce na PC

Svářeč - zámečník
Požadavky:

 SŠ, SOU strojního zaměření  svařování metodami TIG, MIG/MAG
 orientace ve výrobní dokumentaci

Nabízíme:
 profesní rozvoj a růst  jednosměnný provoz  odpovídající fi nanční ohodnocení

 fi remní bonusy  osobní přístup

Kontakt: Bačetín 121, 518 01 Dobruška
Tel: +420 494 371 756, +420 603 485 363

e-mail: info@metallic-technologies.cz, www.metallic-technologies.cz

Vážení čtenáři, 
dnešním tématem je investování 
do nemovitostí.

 Možná jste už někdy přemýšle-
li o  možnosti pořízení bytu, který 
budete dále pronajímat. Díky tzv. 
fi nanční páce - kombinaci vlastních 
zdrojů a hypotečního úvěru, je tato 
příležitost vhodná i pro ty, kteří ne-
mají peníze na  koupi v  hotovosti. 
V České republice tuto možnost vy-
užívá stále více klientů, kteří si tak 
zajistí důležitý zdroj příjmu v  dů-
chodu.

 Jako příklad výhodné investice 
bych Vám rád představil byty v de-
veloperském projektu Rezidence 
Březinky, který se nachází v Novém 
Městě nad Metují.
 Tento projekt pokračuje výstav-
bou druhé a třetí etapy a navazuje tak 
na  první bytový dům, který byl ko-
laudován v  roce 2012. V nízkoener-
getickém domě budou realizovány 
zajímavé dispozice velikosti 35 -100 
m2. Jde o novostavbu, tudíž je osvo-
bozena od daně z nabytí nemovitosti.
 K  dnešnímu dni není v  nabídce 
realitních serverů v  Novém Městě 
nad Metují žádný byt k  pronájmu. 
Vzhledem ke  zpřísnění podmínek 
ČNB pro poskytování hypotečních 
úvěrů předpokládáme velký poten-
ciál zájemců o nájemní bydlení. Ne-
malý vliv bude mít jistě také expanze 
fi rmy Škoda Auto v nedalekých Kva-
sinách.
 Pokud plánujete pořídit si krás-
né bydlení, nebo investiční byt, tak 
neváhejte. Bližší informace o  tom-
to projektu Vám rád představím 
na osobní schůzce. 

Petr Hofman, Oblastní ředitel Broker consulting
tel. 776 630 019, email petr.hofman@bcas.cz
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Hledáme spolehlivého 
distributora na 

roznášku novin ECHO 
v Červeném Kostelci – Horní

 (Jiráskova ul., Podlesná, 
Na Strži, Souběžná)

Vhodné pro studenty, 
důchodce, ženy na MD. 

Roznáška v pátek a sobotu. 

Více informací na tel. 
602 103 775 SMS nebo 

e-mail: echo@novinyecho.cz
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Hyundai i10–kombinovaná spotřeba: 4,7–6,5 l/100 km, CO2: 106–142 g/km; Hyundai i20–kombinovaná spotřeba: 3,5–6,2 l/100 km, CO2: 92–144 g/km;
Hyundai ix20–kombinovaná spotřeba: 4,2–6,5 l/100 km, CO2: 110–150 g/km

od 199 990 Kč 

BOS auto s.r.o.
TrutnovTrutnov, Na Besedě 97, Na Besedě 97
Tel.: 499 819 054 / www.bosauto.cz

Vyberte si kterýkoliv z tria rodinných vozů Hyundai!
Velký prý ostor, vvelkáe bezbe pečneepeč ost,ost,st, velvelká vká vvýbavýbavýbaýbava. Ta. Ta.. o všo všo vššv echnechnechecch o váo váo váám nam nam nanan bízíbízízzíz  
velká trojkaojkaojkajkaojkaojkaojkak proproproproproprorrostorstorstorstorstorstortorst nýchnýchnýchnýchnýchnýchnýchnýc , be, be, be, be, be, be, beb zpečzpečzpečzpečzpečpečzpe nýchnýchnýchnýchnýchnýchnýchn i si si si si sskvělkvělkvělkvělkvělkvělvěle vye vye vye vye vyvye vybavebavebavebavebavebaveba nýchnýchnýchnýchnýchnýchýchc rodrodrodrodrodrorododinnýinnýinnýinnýinnýnnnnýnných vch vch vch vch vch hch ozů ozů ozů ozů ozůozů 
HyunHyunHyunHyunHyunHyunyunHyundai dai daidaidai daidai da i10,i10,i10,i10i10,i10i1010 i20i20i2i2020i20i20i a iia ia ia ia iaa x20.x20x20x20x20x20.x20  

Za ceny již od 199 990 Kč.

Další zvýhodnění navíc při financování 
u autorizovaného partnera Hyundai.

yTloušťky 10-18cm. Celkovéelkokovvévé 
množství přes 500ks.ksks.

Ceny od 50Kč/ks.CeCe ks.
V případě zájmuV  u

 volejte 724 134 431.vovolejejte 724 134 431.

Hašpl a.s. Velké Po í í 
p ijme

Se izova e
Požadujeme
• vyu en nebo vyu en s maturitou ve strojírenském 

oboru
• t ísm nný provoz
• spolehlivost, zodpov dnost

Nabízíme
• po zau ení možnost pracovního pom ru na dobu 

neur itou
• týden dovolené navíc
• p ísp vek na stravování

Nápl  práce
• se izování a obsluha stroj

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
 +420 491 401 718  paní Procházková
 +420 491 467 241  paní Kube ková

ATLETI BEZ BARIÉR
 V pátek a v  sobotu 25.- 26. srp-
na 2017 se v  Olomouci uskuteč-
nilo otevřené mistrovství České 
republiky Atletů Bez Bariér v  at-
letice handicapovaných CZECH 
OPEN 2017, kterého se zúčastnil 
i  zástupce tréninkové skupiny Ji-
řího Vondřejce - Oldřich Brych. 
V náročném programu vybojoval 3 

medaile – zlato v  běhu na  400 
(1:05,84 min) i  800 m (2:32,93 
min) a  stříbro v  běhu na  200 m 
(29,76 s). V  běhu na  800 m dosáhl 
zároveň osobního rekordu, který 
byl pro Oldu jistě příjemnou třešin-
kou na dortu. Za celou tréninkovou 
skupinu mu k  dosaženým výsled-
kům gratulujeme.    Josef Vondra

Olda Brych se startovním číslem 85 na trati 800 metrů

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI V ČESKÉ SKALICI
JIŘINKO, JSI KRÁSNÁ, I  KDYŽ 
NEVONÍŠ… 
Středa 6. září 2017 v  18 hodin 
v prostorách městské knihovny
Společnost Boženy Němcové 
a Městská knihovna v České Skalici 

uvádí komponovaný pořad ke 180. 
výročí prvních jiřinkových slav-
ností v  České Skalici v  roce 1837. 
Účinkuje českoskalické literárně 
hudební kvarteto. Po  skončení 
programu se bude konat hudební 

soaré s  občerstvením na  zahradě 
knihovny.
TRADIČNÍ VÝSTAVA JIŘINEK
8. – 10. září 2017 od 9 do 17 hodin 
v  maloskalickém muzejním areá-
lu, v maloskalické tvrzi.
Výsadbu a  řezané květy vystavu-
jí členové jiřinkářské společnosti 
Dagla z východních Čech, Exnaro-
vo zahradnictví z Velkého Třebešo-
va a  Langrovo zahradnictví z  Ráj-
ce-Jestřebí. Objednávkový prodej 
hlíz, občerstvení v muzejní kavárně. 
O víkendu je také připraven bohatý 
doprovodný program – malování 
na hedvábí (SO, NE 10-16 h.), sta-
ropražské písničky (SO14-16:30 h.), 
hudba v  labyrintu času (SO 17:30 
h.), promenádní koncert (NE 14-16 
h.) a královna jiřinkových slavností 
(NE 15:30 h.). Více informací nalez-
nete na  http://www.muzeumbn.cz/
jirinky/tradicni-vystava-jirinek.html

Dny Evropského 
dědictví
 V  rámci Dnů Evropského kul-
turního dědictví budou 9. září 
zpřístupněny též vybrané památ-
ky v  Novém Městě nad Metují 
a Náchodě. Obě města navíc spojí  
speciální autobusová linka. Do-
dejme, že Dny Evropského dědic-
tví (European Heritage Days) jsou 
významnou akcí v mezinárodním 
kontextu.  V rámci této akce mů-
žete navštívit v  Náchodě napří-
klad Výstavní síň Jana Letzela či 
kostel Sv. Jana Křtitele. V Novém 
Městě nad Metují si určitě nenech-
te ujít Městskou galerii či zámecký 
areál.  

Zpěváci z Náchoda 
zazpívají v Rize
 Dlouholetým partnerským měs-
tem Náchoda je lotyšská Bauska. 
Právě do  Bausky se v  září chystá 
vycestovat z Náchoda početná dele-
gace, kterou kromě zástupců města 
tvoří zejména  početný pěvecký sbor 
Základní umělecké školy v  Nácho-
dě. „Kromě vystoupení na festivalu 
v Bausce se uskuteční i prestižní vy-
stoupení náchodských zpěváků také 
v  hlavním městě Lotyšska - Rize. 
Díky spolupráci s  Velvyslanectvím 
České republiky v  Lotyšsku bude 
uspořádán koncert v  historických 
prostorách radnice v Rize“, říká mís-
tostarosta Náchoda Miroslav Brát, 
který delegaci do Lotyšska  povede. 
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

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

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životního 
partnera. Seznamovací agentura IRE-
NA, Náchod. TEL.:736 768 114

* Ženatý hledá ženu kolem 63 let, kte-
rá má ráda sex. Novoměstsko. TEL.: 
608 939 360
*66letý vdovec hledá partnerku přimě-
řeného věku k vážnému seznámení, ŘP 
výhodou, Náchodsko, zájmy: kultura. 
TEL.: 732 213 102
* 55 letá štíhlá, rozvedená nekuřačka se 
ráda bude starat o muže mírné povahy. 
Ráda vařím, výlety, pohodový vztah, jen 
vážně. Kontakt: alzbeta1972@seznam.cz
* Řidič náklaďáku 74 let se synem (47 
let) hledáme touto cestou k  seznámení 
paní s dcerou tel. 702 697 657
* Muž věk 43, 181/84, z  Náchoda, roz-
vedený by se rád seznámil se ženou při-
měřeného věku. Trvalý vztah. Kontakt: 
doz.p@seznam.cz

*Pronajmu byt 2+KK v  Náchodě ulice 
Běloveská. Byt je po celkové rekonstrukci 
včetně vybavené kuchyně. Nájem 4800,- 
plus energie a kauce. Volný od 1. 9. 2017. 
Tel. 774 224 446
*Hledám pronájem bytu 1+1, 2kk, 2+1 
v Náchodě nebo okolí max.do 10 km, za 
přijatelnou cenu. Tel.: 723 000 365
* Prodám byt 1+1 v  Jaroměři. Volejte 
o víkendu 608 240 467
*Pronájem garsóny v Novém Městě nad 
Metují, Malecí, 32m, nově zrekonstru-
ovaná, plastová okna, balkón, sklep. Ná-
jemné 3500,-, inkaso 2562,-. Vážní zájem-
ci volejte 733 335 297
* Sháním dlouhodobý levný podnájem 
bytu 1+1 v České Skalici. Volat o víken-
du 608 240 467
*Pronajmu byt v os. vlastnictví 1+1 v Ná-
chodě, ul. Běloveská. Tel. 605 57 15 95
*Prodám družstevní byt 2+1 v  Nácho-
dě v nízkoenergetickém domě s vlastním 
parkovacím stáním. Kontakt 730 517 357
*Nabízíme k prodeji dva družstevní byty 
2+kk v  nově zrekonstruovaném domě 
v  Náchodě. Byty jsou částečně zařízené 
a připravené k okamžitému nastěhování. 
Členský vklad je možné rozdělit do splá-
tek. Kontakt 730 517 357, 733 735 709
*Prodám udržovaný byt 3+1 v  druž-
stevním vlastnictví v Náchodě na sídlišti 
u nemocnice Nová okna, zateplení. Sklep, 
lodžie, parkování u  domu. Výměra bytu 
76 m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena:  
1 190 000,- Kč
*PRONAJMU MEZONETOVÝ BYT 
1+KK 56 m2 V ČERVENÉM KOSTELCI 
NA VĚTRNÍKU. Byt i dům je po celklové 
rekonstrukci, částečně zařízen s parková-
ním u domu. Cena včetně služeb 7.800,-, 
kauce nutná. Tel.602 133 173, Email: re-
nestarkov@seznam. cz
*Prodám udržovaný byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metují 
s  garáží. Sklep, balkon,. Výměra bytu 86 
m². Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena:  
1 790 000,- Kč
*Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 v Čer-
veném Kostelci. Zařízená kuchyň včetně 
myčky, ledničky, sporáku, vestavěná skříň. 
Klidné bydlení vhodné pro 1-2 osoby, bez 
dětí, bez všech domácích mazlíčků. Kau-
ce 15tis. Nájemné 6500+ energie. Volný 
od 1. 9. 2017. TEL.607 948 920
* Prodám družst. garsonku v Náchodě. 
TEL.: 604 699 888
* Sháním ke  koupi byt 1+kk až 2+1 
v přízemí, nebo v domě s výtahem v Ná-
chodě. Dále byt 3+1 v  Náchodě. Platba 
hotově. TEL.: 777 803 359
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v okrese Náchod výhradně ve správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a jeho 
vybavení, adresu a podlaží. Platba v hoto-
vosti. Kontakt: gorceous1@seznam.cz

*Nabízím k  prodeji bezbariérový dům 
v  Horní Radechové. Zahrada u  domu, 
velká přístupná stodola. Tel.: 607 028 248
*Koupím garáž v  Náchodě. Dě-
kuji za  nabídky. TEL.: 603  904  633, 
scejp@seznam.cz 

*Prodám rodinný řadový dům v lokalitě 
Broumov – Spořilov. Cena dle dohody. 
TEL.: 732 552 773
*Prodám zahradu se zděnou chatou 
v  kolonii Broumov-Otovice. Info Tel. 
736 603 169

*Prodám/pronajmu RD se zahradou 
v Náchodě. TEL.: 602 412 318
*Prodám poslední dva stavební pozem-
ky na  krásném, klidném místě nad Ná-
chodem u  lesa. Na  Klínku. Cena doho-
dou. Volejte 725 888 688.
* 60-ti letá homeopatka hledá souznějící 
duši pro sdílení svého třípokojového bytu 
- se zahrádkou. v NA. Tel. 777 132 430
* Prodám stavební pozemek s  protéka-
jícím potokem, možnost zhotovení ryb-
níku, 2500 m2 na  okraji obce Dolní Ra-
dechová. Asfaltová cesta až na pozemek. 
Cena 990 000,-Kč. TEL.:608 66 77 30

*Pronajmu nově postavenou halu 300 
m2 u  Náchoda. Manipulační techni-
ka k  dispozici. Tel. 608  66  77  30 nebo 
608 66 77 33
* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn.ja-
kékoliv využití, navr. cena 1,5 mil. Kč. 
TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve 2. patře s výtahem, WC a ku-
chyňkou k  dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do  za-
řízení a  vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152 750 v pracovní dny

*Prodám masné králíky k  chovu, kří-
žence belgických obrů. Šestajovice u Ja-
roměře. Tel.775 676 153
*Prodám ovce: plemenný beran ML, 6 
bahnic, 2 jehnice. Cena dohodou. Mož-
no i balíky sena. Tel. 776 569 835
*Prodám THUJE SMARAGD hrnkova-
né, výška 60 cm, kus 60 Kč, výhodné k vý-
sadbě ihned, nebo i vyšší. Tel. 604 452 789
*Pšenice, ječmen 400 Kč/q pytle vý-
měnou, či 20 Kč, můžu našrotovat za 50 
Kč/q. Kocourek, Slavětín. Tel 732 381 524 
Email: vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám levně praktický stolek pod 
PC, 2 malé skladné posilovací stroje, sklá-
dací ruletu pro dospělé a motorovou se-
kačku. TEL.: 604 699 888
* Prodám levně pánské elektrokolo, re-
probedny, bezmotorovou sekačku. TEL.: 
773 023 050
* Prodám doma vykrmené prase vhodné 
na  zabíjačku. Cena 38 Kč/kg, živé váhy. 
Tel. 776 191 392
* Prodám elektrokotel DAKON PTE 
14 M, elektrohodiny, tkaný koberec čer-
veno černo šedo žlutý, rozměr 3,5x2,4 m. 
Tel. 602 103 775 nejlépe SMS
* Prodám nový mob.tel. Alcatel Flash 
Plus 2, displai 5,5, RAM: 3 GB, 2x foto, 
baterie 3000 mAh, Android.Cena 3300,-
Kč. TEL.: 775 652 622
* Prodám rozkládácí gauč + 2 křesla, 
2 válendy, obývací stěnu, 3 šatní skříně, 
konf.stolek, rotoped OLPRAM, zánovní 
kaborky - vhodné na  chatu. Zachovalé, 
velice levně. Sídliště u  nemocnice Ná-
chod. Tel. 722 817 866 nebo 722 817 865
* Prodám kulečníkový stůl KARAM-
BOL, model C210. Je to atyp 200 cm. Mi-
nulý rok nově potažený, málo hraný. Cena 
14.000 Kč. Tel. 724 078 566
* Prodám sbíječku Hitachi, 5 kg, nové 
uhlíky a  6 dlát. Cena 6500,-Kč. A  dále 
prodám sud Primátor 30 l, včetně pípy. 
Cena 1500,-Kč. Tel. 603 73 57 87

* Koupím Olympus MJU, mosazné ob-
jektivy. TEL.: 604 72 36 77

* Koupím strojnické tabulky autoři: Ja-
nyš, Glanc, vydáno kolem roku 1970-72. 
Plně respektuji vaši cenu. Volat kdykoliv, 
ne SMS. Předem děkuji. O. Unger. Tele-
fon: 737 204 734
* 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, uniformy, 
vyznamenání i z období socialismu v  ja-
kémkoli stavu. TEL.: 603 549 451
* 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 pozůsta-
lost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..
vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný a chromovaný nábytek, hudební 
nástroje, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, au-
tomoto díly, atd.. Než něco vyhodíte, 
volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, znám-
ky, plakáty, aj.papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, CD atd. 
TEL.:777 579 920

*Nabízím řešení problémů dětem i  do-
spělým, v  rámci mých schopností, 
v  oboru psychologická astrologie. Ná-
chod. TEL.: 777 163 924

* Hledám výpomoc v  Novém Měs-
tě nad Metují na  pravidelné ven-
čení hodné fenky zlatého retrievra 
v  pracovní dny kolem poledne. Tel. 
724 137 475

*Přijmu brigádníka na  parkoviště 
za Priorem v Náchodě. Vhodné i pro dů-
chodce. TEL.: 602 399 594
*Nabízím bagrování  minibagrem. 
Přípojky, bazény, čističky, drenáže, te-
rénní úpravy, atd. Cena dohodou. Tel. 
774 224 446
* Hledám brigádníka na soustruh a fré-
zu v Náchodě. Tel. 723 515 080

*Prodám garážovanou Š Octavia 1,9 
TDI, II. řada. STK do 5/19. Nutné vidět, 
cena dohodou. Tel. 608 414 664
*Koupím malotraktor 4x4 i nepojízdný. 
Nabídněte. Mob: 603 487 428
*Z  nostalgie potřebuji k  provozu své 
Jawy 550 (příp.555) Pařízek koupit 
platný Technický Průkaz. Příp. celé 
moto nebo vrak s TP. Platnost TP a  for-
mality s  přepisem zařídím. Děkuji! Tel. 
606 515 966, t.krause@farmet.cz
*Koupím motorky, vraky nebo jen díly 
Jawa a ČZ do roku 1975. Případně i  jiné 
značky a ročníky. Nejsem překupník, ale 
začínající sběratel. Platba v hotovosti. Tel.: 
602 500 826
*Člen klubu historických vozidel kou-
pí nebo pomůže ocenit jakýkoliv sta-
rý motocykl či vůz, případně vraky 
a  jakékoliv zbylé díly i  drobnosti! TEL.: 
606 515 966
*Koupím Škoda 1000 MB. Nabídněte. 
Děkuji.Tel.: 777 670 923

*ČIVAVA – prodám krásná štěňát-
ka – právě k  odběru. Jsou čipovaná, 
očk., odčerv.. Jen do  výborných podmí-
nek hodným lidem. TEL.:491 426  680, 
603 206 743

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

RŮZNÉ

PRODÁM

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

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 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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 staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

HUBNEME V NÁCHODĚ
BEZ JO-JO EFEKTU

Kompletní analýza těla, zhodnocení 
výživové potřeby, rady a doporučení.
Osobní výživové plány pro redukci 

váhy, žádoucí nárůst svalové hmoty, 
racionální i alternativní výživu.

Volejte 730 548 510

*VÝZVA!!! HLEDÁ SE FENA ČER-
NÉHO LABRADORA – je vy-
kastrovaná, s  bílou náprsenkou. Za-
běhla se o  víkendu 12.-13.8. v  okolí 
Šestajovic u  Jaroměře. Volejte prosím 
775 676 153

*Daruji koťátka, rezavého kocourka 
a černobílou kočičku. Tel.:776250940
*Daruji koťátka - 3 mouratá, černé 
a  šedé. Začátkem září. Studnice – hosti-
nec. Tel. 739 433 396

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Tel: 776 227 724, 9 let zkušeností
Zainvestujte 

a prodlužte svému vozu životnost...

Ochranné nástřiky podvozků a dutin 
vozidel antikorozními vosky, 

nebo i jinými materiály 
dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVAVYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 604 687 554 
STST

NÁCHODSKO
776 353 038

Rakouská firma hledá
vhodnou dámu na pozici 

STYLISTKY 
pro prodej šperků. 

Možnost i jako přivýdělek.
 Kontaktní osoba 

na tel.: 777 559 365.

Restaurace Vatikán v Náchodě 
přijme ženu na mytí nádobí 

na trvalý pracovní poměr.
Tel. 602 40 20 85

Obchodní družstvo Impro 

PŘIJME PRACOVNÍKY 
na středisko kovoobrábění 

v Zábrodí – Končinách 
do následujících profesí:

• Obsluha CNC 
ohraňovacího lisu

• Obsluha CNC strojů
• Manipulant – pomocník 

obsluhy CNC strojů
• Obráběč kovů 

(CNC obrábění – fréza, soustruh)
• Skladník expedice

• Svářeč

Možnost zaměstnání i na 
vedlejší pracovní poměr (DPP)
Pozice jsou vhodné i pro ženy 

a dále pro čerstvé absolventy tech-
nických oborů a středních škol.

Nástup možný ihned.
Bližší informace 

na tel. 491 445 206 p. Prouzová 
e-mail: personalni1@odimpro.com 

PŘIJMEME 

prodavačku 
– květinářku 

do zavedeného 
květinářství v Náchodě

Informace na tel.: 
606 650 686
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2017 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

• 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

 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. 

Měsíční nájem Kč 4 tisíce 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání
Místo pro vaše podnikání
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Iveta Tomanová, regionální vedoucí  702 173 037

Vážení a milí čtenáři,
Jistě jste všichni neustále „bombardováni“ cenovými nabídkami, ať už stávajících nebo 
konkurenčních dodavatelů. To vše je naprosto v pořádku, ale ráda bych upozornila 
na možné „fígle“ u takovýchto nabídek.
Cena za MWh za spotřebovaný zemní plyn je důležitým a u většiny z Vás rozhodujícím 
faktorem k případné změně dodavatele nebo Vaší stávající smlouvy. Na to se většina 
dodavatelů spoléhá. Bohužel cena za MWh není všechno a je důležité vědět, jaký je 
tzv. stálý měsíční plat u komodity plynu. Uvedu příklad pro Vaši představu:
Plyn, roční spotřeba 10 MWh. 
Cena u stávajícího dodavatele: 690 Kč/MWh, konkurenční nabídka 640 Kč/MWh. Roz-
díl za MWh 50 Kč x 10 MWh(spotřeba) = 500Kč úspory za rok, stálý měsíční plat u stá-
vajícího dodavatele 50 Kč / měs.: 50x12(měsíců) = 600 Kč a s DPH je stávající platba 
720 Kč/ rok, stálý měsíční plat u nového dodavatele je 140, Kč / měs.: 140x12 / měsí-
ců/=1680Kč a s DPH by budoucí roční platba byla 2 030,-Kč. To znamená, že místo, 
abyste ušetřili a tak to pro neznalého na první pohled vypadá, tak při takovýchto 
spotřebách naopak zaplatíte více než se na první pohled zdálo, v tomto případě 
o 2 030 – 720 - 500 = 810 Kč.
Elektřina je trochu komplikovanější kvůli distribučním sazbám ale i tak uvedu znovu 
příklad:
Sazba D25d, roční spotřeba VT 1 MWh NT 2 MWh
Cena u stávajícího dodavatele VT 1179 Kč/MWh  NT 747 Kč/MWh. Cena konkurence 
890Kč VT+NT. Rozdíl za VT: - 289 Kčx1 MWh = -289 Kč u Vašeho dodavatele, NT 
je 143Kč, 143Kčx2MWh = 286Kč. stálý měsíční plat u stávajícího dodavatele 48 Kč 
/ měs.: 48x12(měsíců) = 576 Kč a s DPH je stávající platba 697,- / rok, stálý měsíční 
plat u nového dodavatele je 60 Kč / měs.: 60x12 / měsíců/=720Kč a s DPH by budoucí 
roční platba byla 871,- / rok. Znovu to znamená, že místo, abyste ušetřili a tak to pro 
neznalého na první pohled vypadá, tak při takovýchto spotřebách rozdíl není ta-
kový, než se na první pohled zdálo, v tomto případě o 871-720-286+289 = 154 Kč. 
Tímto chci upozornit na to, abyste pečlivě porovnali Vaši spotřebu na VT i NT a při 
sjednocování cen si byli schopni spočítat, zda je to pro Vás opravdu výhodné, včetně 
podmínek, za jakých je smlouva sjednávána. Těšíme se na Vás.
Iveta Tomanová, regionální vedoucí  702 173 037

147

Škola bruslení 
je opět tady!!!

Srdečně zveme všechny zájemce o bruslení na ledě, aby nevá-
hali a přihlásili se včas do naší školy.  Bruslíme od 3.  září každou 
neděli od 9:45 na Zimním stadionu v Náchodě. Máme připraveny 
nové hry na ledě pro děti a letos otevíráme i výuku základů brus-
lení pro dospělé. Přihlášky a další informace najdete na našich 
stránkách www.brusleniskola.cz nebo na mobilu 733 508 392. 
Bruslíme pro radost !!! Těší se na vás trenérský tým

Na téma „Zlatý vlak“
 Noviny ECHO pravidelně infor-
mují o tématu spojeném s hledáním 
tzv. Zlatého vlaku v nedalekém pol-
ském příhraničí. Připomeňme, že 
se má jednat o  vlakovou soupravu 
naloženou cennostmi, kterou ně-
mecká vojska ukryla v závěru druhé 
světové války. Práce na kilometru č. 
65 (místo, kde by se měla souprava 
v zavaleném tunelu nacházet) na že-
lezniční trati spojující Walbrzych 
a  Wroclav stále pokračují. Zlatý 
vlak, potažmo jeho legenda si však 
našla místo i v dalších sférách. Tak 
například park miniatur Minieuro-
land u Klodzka má jako jeden z ex-
ponátů právě propracovaný model 
Zlatého vlaku.  Foto PM Euroland

Benediktinské nebe
V  rámci cyklu Science.Dialog Café 
se v  Broumově uskuteční přednáš-
ka Martina Mádla s  názvem České 
benediktinské nebe.  Charakter ba-
rokní architektury do  značné míry 
ovlivňovala bohatá nástěnná a  ná-
stropní malířská výzdoba. V  17. 
a 18. století se v českých benediktin-
ských klášterech a  kostelech vedle 
sebe uplatňovaly různé námětové 
okruhy, jež se utvářely na základech 
benediktinské spirituality, ale také 
specifi cké české benediktinské du-
chovní tradice, sahající do 10. stole-
tí. Vedle oslavy řádového patriarchy 

sv. Benedikta a  jeho následovníků 
se tak na  nástěnných malbách se-
tkáme i s českými benediktinskými 
patrony sv. Vojtěchem a  sv. Proko-
pem, ale také s dalšími osobnostmi 
spjatými s historií zdejších benedik-
tinských klášterů. Připomenutím 
ctností svých světců a  jejich zásluh 
na  christianizaci Evropy se přitom 
benediktini v Břevnově a Broumově 
prostřednictvím maleb snažili po-
ukázat na historický význam svého 
řádu, na  zakladatelské dílo v  čes-
kých zemích i  na  výjimečné po-
stavení břevnovsko-broumovského 

opatství v církevní hierarchii. Před-
nášející Martin Mádl pracuje jako 
historik umění v Ústavu dějin umě-
ní Akademie věd ČR. Ve  své práci 
se zaměřuje na  dokumentaci a  vý-
zkum umění 17. a 18. století, přede-
vším na barokní nástěnné malířství 
ve  střední Evropě. Je spoluautorem 
monografi í o  malířích Carpoforu 
a  Giacomu Tencallovi a  o  barok-
ních nástěnných malbách v  klášte-
rech benediktinů v českých zemích. 
Přednáška proběhne v  sále Kreslír-
na (broumovský klášter) ve čtvrtek 
21. září od 18 hodin.

Hrátky na ledě
 Výuka bruslení pro školy a školky pod vedením zkušené instruktorky Jany 
Paslerové, absolventky FTVS Praha, začne opět v říjnu. Ta je úspěšnou diplo-
movanou trenérkou krasobruslení, která odchovala řadu mistrů České repub-
liky s dalšími úspěchy i v Evropském poháru. 
   Pozornost při hodině vedené instruktorem je směřována nejen na metodic-
kou řadu základního bruslení, ale také na správné technické provádění jednot-
livých cvičebních prvků – to vše zábavnou formou a s použitím pomůcek pro 
správnou rovnováhu a stabilitu – ve stylu „škola hrou“. Každý z účastníků je 
na konci kurzu odměněn diplomem.  (red)

Obědy do škol 
Do  projektu Obědy do  škol, který 
pomáhá dětem tak, že jim jsou pro-
pláceny obědy ve  školní jídelně, se 
na  Náchodsku zapojí v  tomto škol-
ním roce 13 škol a podpořeno bude 
196 dětí. Projekt Obědy do škol nabí-
zí pomoc formou bezplatného stra-
vování ve školních jídelnách a mateř-
ských školách dětem ve věku 3 až 15 
let, jejichž zákonní zástupci pobírají 
alespoň tři měsíce dávky v  hmotné 
nouzi. V  konečné fázi ovšem nebu-
de vůbec poznat, kterým dětem jsou 
takto obědy dotovány. Pokud rodiče 
neprojevili o dotované obědy zájem, 
mají možnost se do programu přihlá-
sit v příštím roce.  (red)

Hostinec U STUDNY 

Studnice

KŮZLEČÍ HODY KŮZLEČÍ HODY 

A JINÉ DOBROTYA JINÉ DOBROTY

so-ne 9.-10.září 2017
 

POSVÍCENÍ POSVÍCENÍ 

7.-8.října 2017

Tel. 739 433 396

Silnice mezi Chvalčí a  Adršpachem 
dostane závorový systém
 Kompromisem mezi bezpečností 
provozu na  silnici mezi Chvalčí 
a  Adršpachem a  zajištěním prů-
jezdnosti v  zimním období bude 
nový závorový systém, který bude 
doplněn o meteorologickou stanici. 
„Pracovníci Správy silnic Králové-
hradeckého kraje a Správy a údržby 
silnic Královéhradeckého kraje tak 
budou mít aktuální informace o me-
teorologických podmínkách, které 
v místě panují. Dále budou mít in-
formace o stavu komunikace v zim-
ním období a budou moci případně 
rychle reagovat zavřením nebo ote-
vřením závory. Před vlastními závo-
rami budou umístěny u  křižovatky 

informační tabule, které upozorní 
řidiče, zda je úsek aktuálně průjezd-
ný nebo ne. Řidiči tedy budou včas 
informováni, zda komunikaci pro-
jedou nebo musí využít objížďku,“ 
vysvětlil náměstek hejtmana pro do-
pravu Červíček.
 Závory budou umístěny na obou 
stranách komunikace pro lokali-
tu Chvaleč i  pro lokalitu Adršpach 
a budou dlouhé asi čtyři metry. In-
formační tabule s aktuálním stavem 
průjezdnosti bude vybavena solár-
ním napájením včetně akumulátoru 
a řídící jednotky. Meteostanice bude 
umístěna při komunikaci v  úseku 
mezi obcí Chvaleč a Krčmov.  (red)

Zlatý kolovrat skončí. Nahradí ho 
Mistr tradiční rukodělné výroby
Cenu určenou tvůrcům v oblasti tra-
dičních lidových řemesel, případně 
těm, kteří se o jejich udržování a roz-
voj zasloužili, uděluje Královéhra-
decký kraj od roku 2002 pod názvem 
Zlatý kolovrat. Toto ocenění bude 
počínaje letošním rokem nahrazeno 
titulem Mistr tradiční rukodělné vý-
roby Královéhradeckého kraje.
   „V  oceňování nositelů lidových 
tradic dojde k  několika změnám. 
Tou kosmetickou je nový název. Ko-
responduje s  označením, které se 
používá v dalších osmi krajích. Pod-
statnější je však způsob podávání no-
minací. Nyní se totiž může do toho-
to procesu zapojit široká veřejnost,“ 

uvedla náměstkyně hejtmana Marti-
na Berdychová, která je odpovědná 
za oblast školství a kultury. Vzhledem 
k tomu, že návrhy bude možné podá-
vat až do  konce letošního roku, po-
sune se i  termín předávání ocenění, 
které se dosud konalo na podzim.
 Cena je, stejně jako dosavadní oce-
nění Zlatý kolovrat, určena osobám, 
které ovládají postupy, dovednosti, 
znalosti a technologie v daném obo-
ru tradiční rukodělné výroby, pre-
zentují je na  přehlídkách, výstavách 
a  specializovaných akcí zaměřených 
na tradiční lidová řemesla a předávají 
své profesní dovednosti a zkušenosti 
svým následovníkům.  (red)



 Náš redakční kolega Mirek Brát 
chystá na listopad vydání svojí nové 
knihy s  názvem Pontos - Zápisky 
z vodní říše. Mirkův aktuální knižní 
počin je pátou a závěrečnou knihou 
uceleného knižního projektu Mare 
Nostrum (www.marenostrum.cz), 
který vznikal v  letech 2007–2017 
(publikace Th alassa – Evropou 
v kapce vody, 2007, Mare Nostrum – 
za tajemstvím Středozemního moře, 
2011, Tethys – cesty za  kouzlem 
vody, 2012, Odyssea – v mokrých bo-
tách, 2014, Pontos – zápisky z vod-
ní říše, 2017). Knihu opět vydává 
pražské nakladatelství Naše vojsko. 
Dostupná tak bude samozřejmě 
i v e-shopu nakladatelství na adre-
se www.nasevojsko.eu. Obsahuje 

například kapitoly a reportážní črty 
ze Středozemního, Rudého, Černé-
ho i Baltského moře. Čtenáře zavede 
nejen do  Itálie, Španělska, Maďar-
ska, Polska, Slovenska, Chorvat-
ska, Slovinska, Lotyšska, Severního 
Kypru, Egypta, Albánie, Tuniska, 
Maroka a  Rumunska, ale předsta-
vuje též řadu zajímavých sladko-
vodních lokalit v  České republice 
i  Východních Čechách: zatopené 
lomy, přehrady, písníky i řeky.Stejně 
jako  minulé knihy, i název závěreč-
né publikace projektu je inspirován 
antikou… Pontos byl podle řecké 
mytologie bohem vnitřního moře, 
přístupného lidem.  
 Laďka Škodová,  
 obálka knihy: archiv MB
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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

   

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002

* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 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

25 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

RD s garáží, N. Město nad Metují-Krčín

Třípodl.dům-mož-

nost třech bytů, poz. 

782 m2, plast. okna, 

novější fasáda, te-

rasa, zděná kolna 

klidná, pěkná zahra-

da,PENB: G.

180669  cena: 2.670.000,-Kč

RD po celk. rekonstr., Náchod, ul. Svobody

Dům (5+1) po pečlivé 

rekonstr.- včetně za-

teplení, poz. 559 m2 

s krásným výhledem 

na zámek, přístřešek 

pro auto, všechny IS. 

PENB: E.

180677 cena: 2.600.000,-Kč

Rodinný dům, Náchod-M. Poříčí

RD s bytem 3+1 

po rekonstrukci, 

nová koupelna s WC, 

garsonka v rekon-

strukci, pozemek 940 

m2, u lesa, samostat-

ná garáž, PENB: G.

180717 cena: 1.950.000,- Kč

Pěkná Vila s poz. k výstavbě, Opočno

Větší RD - dva sa-

most. byty 2+1 + ga-

ráž s dílnou, atrakt. 

lokalita-poblíž cent-

ra, pozemek 900 m2, 

plast. okna, všechny 

přípojky, PENB: G.

180704 cena: 2.750.000,-Kč

Pronájem atrakt. prostor, N. Město n/M

Prostory s výlohou 

(dle zájmu až 55 m2) 

v centru u autobus.

nádraží, prodejna 

(kancelář) 41,5 m2 

+ sklad  a soc. záze-

mí, PENB: G.

180687 cena: od 1.400,- Kč/m2/rok

Řadový RD, N. Město n/Met.-Krčín

Dům 2+1 s poz. 266 

m2, nová střešní kry-

tina, komíny, zvuko-

těs. plast. okna, 

půda k vestavbě, 

sklepy,  garáž, 

PENB: G. 

180718  cena: 1.900.000,-Kč

>

lH t l Elk v Náchodě

ŘÍZKOVÉ HODY
1.-3. září 2017

NOVĚ OTEVŘENO I V NEDĚLI
Rezervace na tel.: 608 824 331

více na www.hotelelko.cz
nebo www.facebook.com/hotelelko.cz 
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Muž roku 2017 – fi nále 18. ročníku soutěže Muž Roku 2017
 Celostátní fi nále 18. ročníku 
soutěže Muž roku 2017 se usku-
tečnilo v  pátek 25. srpna 2017 
v  Městském divadle Dr.  Josefa 
Čížka v  Náchodě. O  tituly nej-
krásnějších mužů v  České repub-
lice a možnost účasti na světových 
soutěžích mužské krásy bojovala 
dvanáctka urostlých mužů – fi na-
listů soutěže Muž roku 2017, kteří 
byli vybráni skoro z 900 uchazečů. 
Organizace se ujal prezident sou-
těže David Novotný za  podpory 
CAST ME Praha, ART4Promoti-
on a Města Náchod. Adepti na ti-
tul se představili ve čtyřech disci-
plínách: představení, rozhovory se 
známými osobnostmi, ve  volných 
disciplínách a  promenádě v  plav-
kách a  trenýrkách značky DMX-
gear. K  závěrečnému vyhlášení 
pak nastoupilo všech dvanáct fi -
nalistů v luxusních oblecích od fi r-
my Bernhardt. Porota, složená 
ze známých osobností, sponzorů 
a vzácných hostů zasedla v rekord-
ním počtu 98 lidí. Tato skutečnost 
bude regulérně zaneseno do České 
knihy rekordů a do té světové. Po-
rotci rozhodli takto: Titul 1. Muž 
roku 2017 – Mister Internatio-
nal Czech Republic získal Ma-
tyáš Hložek - Osobní trenér, 23 
let, Praha.Titul 2.Muž roku 2017 
– Mister Global Czech Republic 
získal Roman Hein - Fitness tre-
nér, 23 let, Praha.Titul 3. Muž roku 
2017 – Man of the World Czech 
Republic získal Mikuláš  Focko - 
student, 20 let, Praha.Titul Mister 

Supranational Czech Republic 
obdržel Michal Žůrek, advokát-
ní koncipient, 28 let z Brna. Cenu 
prezidenta soutěže Davida No-
votného získal Petr Koukal - Fit-
ness trenér, 29 let, Roudnice nad 
Labem a  poletí na  Men Universe 
Model a Jakub Klíma - student, 21 
let, Chomutov a poletí reprezento-
vat na Men of the year. Zaplněné 
náchodské divadlo se mohlo těšit 
z  písní Martina Chodúra, Jitky 
Zelenkové, Mariana Vojtka, Nelly 
Řehořové, Ilony Csákové či Báry 
Basikové. Galavečer uváděla ob-
líbená moderátorská dvojice TV 
Prima Klára Doležalová v  šatech 
od  Valentiny Armandi a  Karel 
Voříšek ukázal obleky od  společ-
nosti Bernhardt. Poslední slovo 
za  18. ročníkem Muže roku měl 
prezident soutěže David Novot-
ný. „Já jsem s  vítězi rozhodně 

spokojený. Fandil jsem všem dva-
nácti, ale vyhrát mohou opravdu 
jen tři. Zvolené nej Muže roku 
vybírala velmi početná porota, 
která bude zapsaná v  knize re-
kordů a  moje soutěž Muž roku 
opět v  tomto drží světové pr-
venství. Finále se povedlo a  ur-
čitě se všichni dobře bavili,“ řekl 
prezident soutěže David Novotný. 
Finále Muže roku 2017 se konalo 
v rámci akce Dny splněných skut-
ků v  Náchodě. Sobotní večer pak 
patřil v náchodském divadle kon-
certu, kde vystoupila mimo jiných 
například Hanka Křížková Mari-
an Vojtko, Jitka Zelenková, Nelly 
Řehořová, Edita Randová, Ellen 
Lenská,  Marcela Březinová a další 
umělci. Výtěžek z obou akcí bude 
rozdělen mezi Stacionář Nona 
v Novém Městě nad Metují a Muže 
roku 2009 Martina Zacha.    DN

Foto zleva: Michal Žůrek, Roman Hein, Matyáš Hložek, Mikuláš Focko

Nová kniha Mirka Bráta: Pontos – Zápisky z vodní říše

Gate
LADA PETRÁNKOVÁ

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

Ve školním roce 2017/2018 zahajujeme již poosmadvacáté

KURZY
němčiny (1. až 4. ročník) 

+ konverzační kurz
Tel.: 603 440 969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

angličtiny (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurz s rodilým mluvčím

Tel.: 774 374 784, E-mail: pavel_hrabec@centrum.cz

ruštiny pro začátečníky a mírně pokročilé
Tel.: 732 639 129, E-mail: mir.nemcova42@seznam.cz 

Kurzovné za pololetí: 1.790,- Kč
Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

Maják na Rozkoši
 Přehrada Rozkoš má nyní nejvyšší funkční maják v České republice. Po-
stavili jej hradečtí jachtaři. Stavba je vysoká 14 metrů.  Foto Mirek Brát 
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