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září 1919, první vyučování v češtině v Broumově

Český výrobce 
snubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnuu

avštivte naši Na firemní prodejnu
v Novém Městě nad Metují 

můžete si osobně prohlédnouta m
více než 600 modelů šperků.

Domluvte si schůzku:
- PÁ 8.00 - 16.00 hod., Tel.: 491 474 533PO 

mail: pretis@pretis.cz, www.luxurgold.czm

zboží z naší kolekce nad 6.000,- Kč od nás jakoPři zakoupení prstenů nabo z
poděkování za nákup obdržíte dárkový poukaz na zážitkové a relaxační masážebd ží
nebo koupele pro dvě osoby ve Wellness hotelu Rajská zahrada.
Při zakoupení zboží nad 14.000,- Kč od nás obdržíte poukaz na ubytování
na 1 noc pro dvě osoby ve 4**** hotelu Rajská zahrada v N.M./Metují.
www.hotelrajskazahrada.cz

VŠE PRO VÁŠ MOTOCYKL

Na Hamrech 872, Náchod

Je jedno, jestli doma máte skútra,

+420 491 520 093

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

Jak se píše ve dvou 
 Ve  středu 27. září 2017 zavítá 
do  Městské knihovny v  Novém 
Městě nad Metují spisovatelská 
dvojice Klára Smolíková (autor-
ka komiksů) a  Jiří W. Procház-
ka (kultovní autor české sci-fi  
a  fantasy). Povypráví, jak se píší 
detektivky a  připojí adrenalino-
vé i  nečekané příhody, které je 
potkaly v  souvislosti se sbíráním 
faktů do  kriminálních textů. Ne-
nechte si besedu, jejíž začátek je 
v 18 hodin, ujít.

MUŽI V OFSAJDU
Městské kulturní středisko v Červe-
ném Kostelci připravilo na  čtvrtek 
5.10.2017 od 19 hodin v Divadle J. 
K. Tyla hudební komedii Muži v of-
sajdu. Toto nastudovaní pod taktov-
kou Ondřeje Havelky získalo např. 
titul Komedie roku na  Grandfesti-
valu smíchu v  Pardubicích v  roce 
2008 a jedná se o nejúspěšnější ko-
medii v historii Městského divadla 
v Mladé Boleslavi.

Pražáci jsou 
nejlepší
 Na  svém srpnovém jednání 
schválila rada města Náchoda na-
bídku na poskytování právních slu-
žeb mezi městem Náchod a  advo-
kátní kanceláří Jansta, Kostka spol. 
s r.o., se sídlem v Praze a souhlasila 
s přípravou a kroky vedoucími k za-
ložení nové příspěvkové organizace 
města Náchoda. Po připomínková-
ní pověřuje starostu města Jana Bir-
ke podpisem smlouvy s  advokátní 
kancelář Jansta, Kostka spol. s  r.o. 
na výše uvedené právní služby. 

Věděli jste, že….
 Městys Kostelec byl v  roce 
1867 povýšen na  město. Přído-
mek „Červený“ získal v roce 1881. 
V  těchto dnech si tedy připomí-
náme  150 let od památné událos-
ti, kdy v srpnu 1867 byl starobylý 
městys Kostelec, ležící na  malém 
potoku v  kraji Hradeckém, po-
výšen na  město. Úředně přído-
mek Červený získal  až roku 1881 
podle červeného zbarvení půdy 
v okolí města.  
 Vlastivědný spolek ČK

ZVON JE ZPĚT
 Po 75 letech se v Zájezdě vrátil 
zpět do kapličky zvon. Kaplička, 
která prošla celkovou rekonstruk-
cí za tři čtvrtě milionu korun, se 
tak dočkala zvonu, který k ní ne-
odmyslitelně patřil od roku 1922. 
Na začátku II.světové války byl 
však zrekvírován a roztaven pro 
výrobu armádních děl. Zájezdští 
dobrovolní hasiči uspořádali ve-
řejnou sbírku a spolu s Městem 
České Skalice vrátili kapličce její 
srdce.

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775
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Poděkování
Velice děkuji celému pracovnímu kolektivu MSSS OÁZA 
Nové Město nad Metují za obětavou a laskavou péči o mého otce.

Oceňuji citlivý, lidský a odborný přístup, 
velmi si všech vážím a přeji hodně elánu a psychických sil 
při náročné práci.

Tomáš Fišer.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, 

kteří se přišli naposledy rozloučit 

s panem Bohumilem Králíčkem
 z Provodova.

Děkujeme i za květinové dary. Rodina

VZPOMÍNKA
Ač je s námi v našich srdcích stále, 19. září 2017 

uplyne dlouhých 12 let, kdy nás naposledy 
mohl potěšit svým laskavým úsměvem náš 

milovaný tatínek, dědeček a tchán,

pan Jan Vítek z Náchoda.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte si s námi.

Jéňa s rodinou a Libor s rodinou

Tisková oprava
V ECHU č. 24 jsme vydali materiál 
„Kalendáře pro regionální patrioty“ 
(autor PhDr.Jiří Uhlíř). V textu byla 
faktografi cká nepřesnost, která se 
týkala doby, po  kterou Kalendáře 
Jiřího Škopka vycházejí. Správný 
údaj je: Škopkovy stolní kalendáře 
vycházejí  třetím rokem, kolorova-
né pohlednice od  poloviny 60. let 
20. století.

Ztráty a nálezy
V  Novoměstském zpravodaji  na-
jdete seznam nalezených předmětů, 
které si poškození mohou v  úřed-
ních hodinách Městského úřadu 
vyzvednou v  pokladně Finanční-
ho odboru, v  prvním patře. Vedle 
bezpočtu jízdních kol pánských, 
dámských a dětských, klíčů, mobil-
ních telefonů nebo pouzder na  ně 
seznam obsahuje  i  položky, které 
vybízejí k zamyšlení…  Pánský ob-
lek – dostal ženich strach v posled-
ní chvíli před obřadem a vzal nohy 
na ramena? Kožená taška s nářadím 
– a  přitom dobrých řemeslníků je 
jako šafránu…  A jakého to šamana 
navštívil člověk, který bez váhání 
odhodil invalidní vozík?

Partnerská delegace Náchoda navštívila lotyšskou Bausku
Mezi partnerská města Náchoda patří i lotyšská Bauska. 
Vztahy mezi Náchodem a  Bauskou jsou ideově ukot-
veny v zajímavých  historických souvislostech. Spojnicí 
mezi Českem a  Lotyšskem (Náchodem a  Bauskou) je 
osoba Petra Birona,vévody Kuronského a Zaháňského, 
majitele náchodského panství na  sklonku 18. století. 
Lotyšská Bauska byla v  historii rovněž sídlem kuron-
ských vévodů. Náchod a Bauska si pravidelně již mnoho 
let vyměňují delegace. V  letošním roce se Náchoďané 
po dvou letech opět vypravili do Bausky. Jádrem dele-
gace byl početný dětský pěvecký sbor Canto Základ-
ní umělecké školy v  Náchodě, který vystoupil nejen 
na tradičním festivalu v Bausce, ale i v hlavním městě 
Lotyšska Rize (tento koncert proběhl s kooperací Vel-
vyslanectví České republiky v Lotyšsku) „Jsem přesvěd-
čen, že právě zaměření partnerských kontaktů Náchoda 
s Bauskou na mládež a kulturu je tím správným směrem, 
který brání tomu, aby tyto kontakty sklouzly k formální 
povrchnosti“, říká místostarosta Miroslav Brát, který ná-
chodskou delegaci do Lotyšska vedl.  Foto archiv MD

 Jak je již zvykem, podzimní sezó-
nu roku 2016 odstartovala Nofi  pod 
vedením dirigenta Jaroslava Rybáčka 
koncertem v České Skalici. Tématem 
podzimních koncertů se  stala Cesta 
kolem světa. Pokud někdo první vý-
pravu nestihl, nemusel ztrácet hlavu. 
Cestu kolem světa jsme totiž zopa-
kovali hned dvakrát a  to v  Ústí nad 
Orlicí a v našem domovském Novém 
Městě nad Metují, kde vedle nás za-
hrál i symfonický orchestr Decapoda 
z  Ústí nad Orlicí pod vedením diri-
gentek Miluše Barvínkové a  Lenky 
Barvínkové.  Jarní sezóna roku 2017 
na sebe nenechala dlouho čekat a tak 
jsme se začátkem května postavili 
na prkna, co znamenají svět s muzi-
kálovými melodiemi v  dobrušském 
Kině 70. Následoval koncert v  soko-
lovně Nového Města nad Metují, kde 
se po boku Nofi  ukázal také smyčcový 
orchestr Archi noc Brio, taktéž pod 

vedením dirigenta Jaroslava Rybáč-
ka. Poslední koncert Nofi  odehrála 
na  nádvoří zámku v  Novém Měs-
tě nad Metují pod záštitou festivalu 
U  Nás na  zámku.  Svoji muzikálo-
vou „šňůru“ jsme zakončili zájezdem 
do Maďarské Budapešti. Velmi úspěš-
ně jsme se zde stali součástí 3. ročníku 
hudebního festivalu Budapest Music 
Festival. Tím naše sezóna skutečně 
skončila a  my si dovolíme napově-
dět, co Vás s  námi čeká na  podzim 
2017. Nofi  spojí síly s  dalším velmi 
kvalitním hudebním tělesem z  No-
vého Města nad Metují a  na  našem 
programu už teď stojí velká jména 
a  jejich odzbrojující díla. Více infor-
mací se dozvíte na  našich webových 
a facebookových stránkách. My děku-
jeme všem za  podporu v  uplynulém 
roce a už se nemůžeme dočkat, až se 
s Vámi uvidíme na podzimních kon-
certech!                                Redakce Nofi 

Novoměstská fi lharmonie bilancuje

Minulost i současnost

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 vlastní studnou, zahradou, garážové stání v Sopotnici ..............................1 390 000,- Kč
Rodinný dům s pozemky 11 575 m2 v Šonově, elektřina, nový vodovod, sklep.................1 200 000,- Kč

Cena: 5 900 000,- Kč

S Toulavým baťohem soutěžte ještě do konce září
 Už jsou tomu čtyři roky, co 
Toulavý baťoh provází děti i  do-
spělé regionem Kladské pomezí, 
a  tedy již po  čtvrté jste se mohli 
zapojit do naší cestovatelské sou-
těže o hodnotné ceny. Letos mů-
žete i vy vyhrát jednu z 10 zajíma-
vých cen. Musíte si však pospíšit, 
hra potrvá pouze do  konce září 
a slosování proběhne už 2. října.

 Smyslem soutěže je sbírat ma-
lované samolepky a lepit je do ilu-
strované mapy, kterou získáte 
v  jakémkoli informacím centru. 
K tomu abyste byli zařazení do slo-
sování, se stačí na výdejním místě 

prokázat mapou s  pěti nasbíra-
nými samolepkami a  poskytnout 
svůj kontakt (e-mail). V tuto chvíli 
i jako malý dárek obdržíte žluté lé-
tající frisbee nebo bloček s Toula-
vým baťohem. Seznam výdejních 
míst samolepek najdete na  zadní 
straně mapy.
 A o co se tedy letos hraje? Hlav-
ní cenou je víkend na broumovské 
farmě Wenet pro dvě osoby. Dru-
há a  třetí cena zahrnuje víkendo-
vý pobyt ve  všesportovním areálu 
v  Havlovicích pro celou rodinu. 
V ceně je také permanentka, která 
vám umožní vstup do  areálu, kde 
vás čeká dětské hřiště, obří tram-

polína, koloběžky, in-line brusle, 
ping pong, tenis, minigolf a mno-
ho dalšího. Čtvrtá cena nabízí 
pobyt pro celou rodinu a  zdravou 
snídani z lokálních surovin v pen-
zionu Bor. Díky páté ceně můžete 
kousek Kladského pomezí vidět 
z koňského hřbetu v areálu Green 
Walley Stárkov. Zbylé čtyři ceny 
zahrnují permanentky do  již zmí-
něného všesportovního areálu 
v  Havlovicích, kde si díky bohaté 
nabídce aktivit opravdu každý na-
jde to své. Výsledky slosování na-
jdete na  www.kladskepomezi.cz, 
www.toulavybatoh.cz a Facebooku 
Kladského pomezí.

VZPOMÍNKA
Dne 21. 9. 2017 uplyne 15 let, 

kdy nás navždy opustila 
paní Věra Králová z Náchoda.

Stále vzpomínají syn Jiří s rodinou 
a ostatní příbuzní.

Radí, kam tento 
podzim vyrazit
 Vychází nové vydání Newslette-
ru Královéhradeckého kraje, který 
přináší ucelené informace z ob-
lasti turismu a cestovního ruchu 
letošního podzimu v Královéhra-
deckém kraji. Přečíst nebo stáh-
nout si ho můžete ze stránek kraje 
www.kr-kralovehradecky.cz 

 K 125. výročí vzniku  Základní ško-
ly v Komenského ulici v Novém Měs-
tě nad Metují vydala tamní knihovna 
zajímavý almanach o historii školy, 

o jejich slavných žácích… Kniha, která  
je plná zajímavých událostí ze školních 
kronik a seznamů všech absolventů, 
byla uvedena do prodeje 9. září 2017.

1

2

FOTO 1 (zleva) Starosta Bausky Raitis Abelnieks a místostarosta Náchoda 
Miroslav Brát nad modelem náchodského zámku, který byl speciálním darem 
Náchoďanů Bausce na památku vzájemných kontaktů ve sféře kultury.  O ko-
lorování, v základu bílého sádrového modelu, se postarala Základní umělecká 
škola v Náchodě.

FOTO 2   Dětský pěvecký sbor Canto zahajuje pod vedením sbormistra 
Zbyňka Mokrejše svoje vystoupení  v prostorách radnice v lotyšské Rize. Kon-
cert na prestižním místě v srdci lotyšské metropole se uskutečnil s podporou  
Velvyslanectví  ČR v Lotyšsku.  Fotografi e Marek Dvorský
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STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

POSPÍCHAL S.R.O.
Jarní 22, 
460 01 Jablonec nad Nisou

NÁCHOD  
 491 421 787,  email: nachod@pospichal-strechy.cz

ÚPICE  
 499 881 189,  email: upice@pospichal-strechy.cz

www.pospichal-strechy.cz 

- 
- 
- 

 2017

www.vybiramstredni.cz

www.vybirampraci.cz

22. - 23. 9. 2017 náchod

AKCE PRODLOUŽENA
při koupi silikonového tmelu zn. CEYS 

- sprchový gel ZDARMA
pla   do 30. září 2017

Hašpl a.s. Velké Poříčí
http://www.haspl.czpřijme

Seřizovače
Požadujeme:
• vyučen nebo vyučen s maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
• třísměnný provoz
• spolehlivost, zodpovědnost
Nabízíme:
• minimální mzda po zaučení 24 000,-- Kč
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
• další benefity
Náplň práce:
• seřizování a obsluha strojů

Své životopisy zasílejte na email personalni@haspl.cz
    +420 491 401 718 paní Procházková,
    +420 491 467 241 paní Kubečková

SQUASH CENTRUM NÁCHOD
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra

Beseda 
s europoslancem 
Pospíšilem
 Na veřejnou debatu s europo-
slancem Jiřím Pospíšilem, lídrem 
kandidátky v Královéhradeckém 
kraji Leošem Hegerem a náměst-
kem hejtmana pro zdravotnictví 
Alešem Cabicarem zve TOP 09. 
Setkání se uskuteční 18. 9. 2017 od 
17:30 hodin v přednáškovém sále 
Městského divadla Dr. Josefa Čížka 
na Masarykově náměstí v Náchodě. 
Jedním z témat bude i dostavba ná-
chodské nemocnice.

Mezinárodní 
autodoprava 

z Jaroměře hledá 
NOVÉ KOLEGY 

DO SVÉHO TÝMU.
Doprava dodávkami 
do 3,5 tuny. ŘP sk. B

Více info 
na tel. 725 084 414
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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

* Muž hledá ženu - kamarádku ko-
lem 80 let pro volné chvíle, k příjem-
nému posezení. Auto mám. Náchod-
sko. TEL.: 603 218 728
* 48 letý svobodný z Dobrušky by se 
rád seznámil se ženou do 30 let. Dítě 
není překážkou. Všeobecné záliby. 
TEL.: 702 874 494
* Vdovec, abstinent, nekuřák, bez-
dětný sedmdesátník by se rád se-
známil s  ženou přiměřeného věku. 
Dům se zahradou mám. Náchod, 
Nové Město n.Met., Dobruška. Tel. 
732 983 240

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

* 55 letá štíhlá, rozvedená neku-
řačka se ráda bude starat o  muže 
mírné povahy. Ráda vařím, výlety, 
pohodový vztah, jen vážně. Kontakt: 
alzbeta1972@seznam.cz

*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41
*Pronajmu byt 2+1 100 m2 v  RD 
ve  Velkém Poříčí. Nájem 8000,-Kč 
+ 2000,-Kč energie. Kauce 8000,-Kč. 
TEL.: 777 803 359
*Prodám nedaleko centra Náchod 
pěkný dr.  Byt 3+1. Nachází se v  1. 
podlaží zatepleného panelového 
domu s  výtahem. V  bytě jsou plas-
tová okna. K  bytu náleží  sklepní 
kóje. Parkování před domem. Tel: 
608 245 634
*Prodám udržovaný byt 3+1 
v  družstevním vlastnictví v  Ná-
chodě na  sídlišti u nemocnice Nová 
okna, zateplení. Sklep, lodžie, par-
kování u domu. Výměra bytu 76 m².
Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena:  
1 190 000,- Kč
*Prodám světlý byt 3+1 v  osobním 
vlastnictví v Novém Městě nad Me-
tují s garáží. Sklep, balkon, zateplení, 
plastová okna. Za  domem zahrada. 
Výměra bytu 68 m².Tel. 777 602 884, 
RK nevolat. Cena:  1 795 000,- Kč
*Prodám družstevní byt 2+1 v  Ná-
chodě v  nízkoenergetickém domě 
s vlastním parkovacím stáním. Kon-
takt 730 517 357
*Nabízíme k  prodeji dva druž-
stevní byty 2+kk v  nově zrekon-
struovaném domě v  Náchodě. Byty 
jsou částečně zařízené a  připra-
vené k  okamžitému nastěhování. 
Členský vklad je možné rozdělit 
do  splátek. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709
*Pronajmu byt 1+1 v Polici nad Me-
tují na sídlišti. Tel.603 441 264
*Dobrý den, sháním dlouhodobý 
pronájem bytu v  Náchodě. Nejlépe 
Plhov a  přilehlé okolí.Jsem pracují-
cí muž, nekuřák, nekonfl iktní. TEL.: 
728 073 103
*Sháním za  rozumnou cenu dlou-
hodobý pronájem bytu 1+1 až 2+1 
v  Náchodě. Nejlépe v  lokalitě Staré 
Město n.Metují. Tel. 732 943 026
* Prodám družstevní garzonku 
v Náchodě. Tel. 604 699 888
* Hledám pronájem bytu 2+kk 
nebo 2+1 v Náchodě, max. do 9000,-
Kč vč. elektřiny a  služeb. TEL.: 
739 802 432
* 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. Kon-
takt: gorceous1@seznam.cz

* Sháním na  Náchodsku ke  kou-
pi domek nebo trvale obyvatelnou 
chalupu. Menší opravy nevadí. Cena 
do  1,5mil. Děkuji za  nabídky. Tel: 
604 336 337.

*Prodám zemědělské pozemky k.ú. 
Jizbice u  Náchoda cena dohodou 
jana.stepanova@email.cz
*Pronajmu garáž v  Náchodě, ulice 
U cihelny. TEL.:  603 997 309
*Prodám zahradu se zděnou chatou 
v kolonii Broumov-Otovice. Info Tel. 
736 603 169
*Pronajmu řad. garáž v  Náchodě, 
ul. Krásnohorské. Tel.728 076 074.
*Prodám rodinný řadový dům v lo-
kalitě Broumov – Spořilov. Cena dle 
dohody. TEL.: 732 552 773
*Hledáme ke  koupi rodinný dům 
v klidné části České Skalice (nejlépe 
v  Zájezdě, M. Skalici). Pozn. nespě-
cháme. tel: 739 179 751
*Prodám poslední dva stavební po-
zemky na  krásném, klidném místě 
nad Náchodem u  lesa. Na  Klínku. 
Cena dohodou. Volejte 725 888 688.
*Nabízím k  prodeji bezbariérový 
dům v  Horní Radechové. Zahrada 
u domu, velká přístupná stodola. Tel.: 
607 028 248
* 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 vytápěnou halu - sál 
o  velikosti 11 x 18 m, výška 5m. 
Sociální zázemí, u  hlavní komu-
nikace 3 km od Nového Města n. 
Met. Využití jako sklad, výrobní 
prostory. Tel: 737 719 496 

*Pronajmu nově postavenou halu 
300 m2 u  Náchoda. Manipulační 
technika k dispozici. Tel. 608 66 77 30 
nebo 608 66 77 33
* Pronájem obchodního prostoru 
v Broumově, centrum blízko klášte-
ra. Tel. 737 473 360
* Prodám hospodu ve  Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5 
mil. Kč. TEL.: 606  951  546 RK NE-
VOLAT
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výtahem, 
WC a  kuchyňkou k  dispozici. Ve-
likost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777  152  750 v  pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních 
služeb nebo pohybových aktivit 
jako cvičení, fi tcentrum a  jiné služ-
by. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do zařízení a vy-
bavení provozu jsou nutné. TEL.: 
777 152 750 v pracovní dny

*Prodám palivové dřevo v  met-
rech – jasan, olše- 900,-Kč za  metr. 
TEL.:776 327 208
*Daruji starší kočárek na  balkon, 
na  zahradu + vajíčko, prodám sate-
lit, postel 140x200, na míru dělanou 
obývákovou stěnu (menší). Levně. 
TEL.: 728 070 302

*Prodám masné králíky k  chovu, 
křížence belgických obrů. Šestajovice 
u Jaroměře. Tel.775 676 153
*Prodám THUJE SMARAGD hrn-
kované, výška 60 cm, kus 60 Kč, vý-
hodné k výsadbě ihned, nebo i vyšší. 
Tel. 604 452 789
* Prodám pianino, odvezu, naladím. 
TEL.: 775 328 366
* Prodám mobilní klimatizaci - zce-
la nová, originálně zabalená, plná zá-
ruka (nevhodný dárek). Značka YGP 
- 20, původní cena 5 999,-Kč. Sleva! 
- dohoda jistá! Tel.776 271 274
* Prodám elektrokotel DAKON 
PTE 14 M, elektrohodiny, tkaný ko-
berec červeno černo šedo žlutý, roz-
měr 3,5x2,4 m. Tel. 602 103 775 nej-
lépe SMS
* Prodám doma vykrmené prase 
vhodné na zabíjačku. Cena 38 Kč/kg 
živé váhy. Tel. 776 191 392

*Koupím mačkač obilí nebo vál-
cový šrotovník možno i  poškozený.
Mob:739 711 628
* Koupím jakékoliv staré fotoapa-
ráty a příslušenství - objektivy, staré 
fotografi e, reklamní fotografi cké ma-
teriály. Hodinky PRIM a  náhradní 
díly na hodinky PRIM. Platba v ho-
tovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uni-
formy, vyznamenání i  z  období so-
cialismu v  jakémkoli stavu. TEL.: 
603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní 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 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 po-
škozené věci. Hračky zn. ITES, 
KDN aj..vláčky TT, HO, MER-
KUR aj.aj., starožitný a  chromo-
vaný nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, 
automoto díly, atd.. Než něco vy-
hodíte, volejte 608 811 683

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

*Daruji za  odvoz kamennou drť, 
vhodné do  základů nebo do  cesty. 
TEL.: 603 422 845
* Hledám vdovu, se kterou jsem 
mluvil v Penny v Náchodě, která by-
dlí směrem, jak se jede na  Lipí. Tel. 
732 983 240

* Přijmeme muže, ženy i  se-
niory na  rozvoz knih, 80 hod. 
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel. 
777 803 359

* Hledám brigádníka na  soustruh 
a frézu v Náchodě. Tel. 723 515 080
*Učitelka AJ a  ČJ na  střední škole 
nabízí doučování v Polici nad Metu-
jí. Tel.:  776 156 668

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

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
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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

*Hledám kuchařku nebo kucha-
ře pro dětský tábor nebo lyžařský 
kurz. Tel. 732 253 989

*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  formality s  přepi-
sem zařídím. Děkuji! 606 515 966 
t.krause@farmet.cz
*Člen klubu historických vozidel 
koupí nebo pomůže ocenit jakýko-
liv starý motocykl či vůz, případně 
vraky a  jakékoliv zbylé díly i drob-
nosti! TEL.:  606 515 966
*Koupím malotraktor 4x4 i  nepo-
jízdný. Nabídněte. Mob:739 711 628

*VÝZVA!!! HLEDÁ SE FENA 
ČERNÉHO LABRADORA – je 
vykastrovaná, s bílou náprsenkou. 
Zaběhla se o  víkendu 12.-13.8. 
v okolí Šestajovic u Jaroměře. Vo-
lejte prosím 775 676 153

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

NÁCHODSKO
776 353 038

RŮZNÉ

 
25 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* 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

Miskolezy u Č. Skalice-Bývalý mlýn po nadstand. rekonstrukci, už. pl. 524 m2, poz. 1,5 ha, PENB:G ... 7,9 mil. Kč
Opočno-větší vila (3+1 a 2+1) v klidné části poblíž centra, pozemek 920 m2, dílna, garáž, PENB:G ...2.750.000,-Kč
N. Město n/Met.-ul. Náchodská-Řadový RD s pozemkem 266 m2, nová střecha, plast. okna, PENB:G ...1,9 mil. Kč
N. Město n/M-Luxusně vybavený RD, 3 obytná podlaží+podkroví, suterén k podnikání, PENB:G ... 3.490.000,-Kč
N. Město n. M-pronájem prodejny nebo kanceláře (až 55 m2), u autobus. nádraží, PENB:G ...od 1.400,-Kč//m2/rok
N .Město n/Met.-ul. Dobrušská-Třípodlažní RD (1+1,3+1,2+1) s garáží a poz. 782 m2, PENB:G ....2.670.000,-Kč
Náchod -Branka-Dvougener. vila s poz. 1587 m2 na krásném a klidném místě, PENB:G ... 2.990.000,-Kč k jednání
Náchod-ul. Svobody-RD (5+1) po kompl. rekonstr. včetně zateplení, výhled na zámek, PENB:E ...2.600.000,-Kč
Náchod-Lipí-Posl. volné domy ( 5+kk, užit.pl.123 m2), se zasíť. pozemkem 801 m2, PENB:B ..... 2.600.000,-Kč
Náchod-Malé Poříčí-RD s 2 byty po část. rekonstr., samost. garáž, pozemek 1022 m2, PENB:G ...1.950.000,-Kč
Bukovice u Police n/Met.-Třípodl. dvougen.dům z r.1980 a poz. 785 m2 v krásné lokalitě, PENB:G ....2.490.000,-Kč
Velký Dřevíč u Hronova-Zateplená chata z r. 1988 s pozemkem 880 m2, pergola, krb, krásný výhled ...320.000,-Kč

KVALITNÍ VÝUKA 
NĚMČINY 

A ANGLIČTINY
Skupinová i individuální

Tel. NJ  603 440 969, 
       AJ  774 374 784

Firma Holzbecher, spol. s r.o.
barevna a bělidlo Zlíč

hledá do trvalého pracovního 
poměru 

pracovníka na pozici 
PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ

tel. 777 225 356 (p. Rýdl)
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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
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Vážení a milí čtenáři,
Jistě jste všichni neustále „bombardováni“ cenovými nabídka-
mi, 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 vět-
šiny z Vás rozhodujícím faktorem k případné změně dodavatele 
nebo Vaší stávající smlouvy. Na to se většina dodavatelů spo-
léhá. Bohužel cena za MWh není všechno a je důležité vědět, 
jaký je tzv. stálý měsíční plat u komodity plynu. Uvedu pří-
klad pro Vaši představu:
Plyn, roční spotřeba 10 MWh. 

Cena u stávajícího dodavatele: 690 Kč/MWh, konkurenční nabídka 640 Kč/MWh. Rozdíl 
za MWh 50 Kč x 10 MWh (spotřeba) = 500Kč úspory za rok, stálý měsíční plat u stávajícího 
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/měsíců/ = 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 takový, 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.
Iveta Tomanová, regionální vedoucí  702 173 037
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 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

• 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

04 233 900 00

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 11. 2017 r.

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

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují 
přijme muže či ženy na pozice:

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, praxe výhodou.

Frézař pro konvenční frézky
do jednosměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Obsluha galvanických linek
do třísměnného provozu

Skladník 
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Jaroměřská pouť
 Tradiční Jaroměřská pouť se 
uskuteční ve  dnech 20. až 24. září 
na  náměstí Československé armá-
dy. Na  programu je velký výběr 
atrakcí pro děti i dospělé a pořádná 
dávka adrenalinu pro mládež. Stán-
kový prodej, občerstvení, grilované 
a cukrové pochoutky atd. V sobotu 
večer bude ohňostroj.

Přes uzavřené 
kostelecké kopce 
nepojedou ani autobusy
 Z  důvodu úplné uzavírky ko-
munikace mezi Hronovem a  Čer-
veným Kostelcem budou všechny 
autobusové spoje vedeny v termínu 
od 11. 9. do 24. 9. po objízdné trase 
přes Rokytník a Krkavčinu. Po dobu 
uzavírky nebudou obsluhovány 
zastávky ve  Zbečníku. Autobusy 
zastaví nově na  zastávce Žabokr-
ky, žel. zast., kde bude umožněn 
přestup na  přípojné spoje směr 
Broumov. Upozornění: Z  Hronova 
budou spoje na  odjezdu uspíšeny 
přibližně o 5 až 8 minut, z Červené-
ho Kostelce budou, až na  výjimky, 
spoje odjíždět ve stávajících časech.

Náchodská teplárna přechází na plyn
   V  současné době jsou v  plném 
proudu práce na  výstavbě nových 
plynových kotelen a kogeneračních 
jednotek na sídlišti v Běloveské ulici 
a na sídlišti u nemocnice v Náchodě. 
Kompletním přechodem na  zemní 
plyn dojde k  výrazné ekologizaci 
celého provozu a  dramaticky po-
klesnou emise oxidů síry a dusíku, 
významně se také sníží prašnost při 
manipulaci s uhlím. 

 Na  běloveském sídlišti probíhá 
v těchto dnech již odstraňování sta-
rého parovodního potrubí a  beto-
nových patek podél řeky na Máne-
sově nábřeží (foto č.1). Bohužel však 
výhled na řeku i nadále bude zakrý-
vat druhé větší potrubí, ve kterém je 
dálkový přivaděč pitné vody. Podle 
informací  vlastníka, kterým js ak-
ciová společnost Vodovody a  ka-
nalizace Náchod, lze o  odstranění 

tohoto potrubí uvažovat nejdříve 
za  8 let. Podle informací z  vedení 
města by přeložka měla přijít zhru-
ba na 35 milionů korun. Nespokoje-
nost s postupem města, které by ještě 
v  letošním roce mělo zrekonstruo-
vat chodníky a vozovku, vyjádřili již 
v dubnu manželé Rohulánovi, kteří 
ve svém dopise zastupitelům mimo 
jiné uvádí: „Pravdou ale také je, že 
VaK tyto prostředky momentálně 

neuvolní, starostovi (ve  snaze po-
moci projektu) se peníze nepodaři-
lo zajistit a pokud s po optimalizaci 
sítě vytápění upraví silnice a chod-
níky, bude stávající stav zakonzer-
vován na dalších 50 a více let.“
 Na  sídlišti u  nemocnice je vý-
stavba kotelny také v plném proudu 
(foto č.2). Na  městském pozemku 
u  výměníku již stojí jeden třiceti-
metrový komín ze třech a postave-
ny jsou již i dvě akumulační nádrže . 
Ani tady však vše neprobíhalo hlad-
ce. Obyvatelům přilehlých panelo-
vých domů se nelíbil postup města, 
kdy stavební odbor vydal stavební 
povolení formou veřejné vyhlášky 
zveřejněné pouze na  úřední desce, 
kde si toho zřejmě nikdo z nich ne-
všiml.  O stavbě dověděli až v době, 
kdy již nemohli vznést námitky 
a připomínky. Proti stavbě se zvedla 
vlna odporu, vznikly webové infor-
mační stránky http://problem-sun.
webnode.cz, kde lze najít o  tomto 
problému podrobné informace.

JANA SRUBJANOVÁ
nabízí ROZVOZ OBĚDŮ

www.rozvozspecialit.cz
tel: 603 422 845

Na pevnosti Dobrošov se slavilo kulaté výročí
 Výročí 80 let od  zahájení stavby 
pevnosti Dobrošov se neslo ve zna-
mení křtu nové knihy o majoru Ja-
roslavu Purkytovi, jehož působení 
je s Dobrošovem spjato. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout všechny pro-
story pevností kolem Dobrošova, 
dokonce i unikátní sbírku miniatur 

fi gurek, které ztvárňují českosloven-
skou armádu z období před druhou 
světovou válkou. Dobrošov čeká 
v  příštích dvou letech rozsáhlá re-
konstrukce, kterou realizuje Králo-
véhradecký kraj za podpory z Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu.  (khk)
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Hotel ElkoH l ElkH t l Elk v Náchodě
NOVĚ OTEVŘENO I V NEDĚLI

HODY
29.9. - 1.10. 2017

BURGERY
Rezervace na tel.: 608 824 331

více na www.hotelelko.cz
nebo www.facebook.com/hotelelko.cz STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO

NÁCHOD

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

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

 na pozice: 
  

 

PRACOVNICE / PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
   SOCIÁLNÍ PRACOVNICE / PRACOVNÍK 

 
Požadavky: od SOU až po odborné VŠ vzd lání dle dané pracovní  
pozice a typu dosaženého vzd lání (výhodou je odbornost  
v sociální oblasti nebo zájem o další vzd lávání). 

 

P edpoklady: bezúhonnost, zodpov dnost, komunikativnost,  
asová flexibilita, spolehlivost, základní obsluha po íta e.  

 
 

Nabízíme: dobré pracovní podmínky a zajímavé povolání, práce  
na plný pracovní úvazek v nep etržitém provozu, p ísp vek  
na stravné, 25 dní dovolené, možnost dalšího vzd lávání. 
 

Sv j strukturovaný životopis zašlete na uvedený E-mail  
nebo nás kontaktujte telefonicky do 13. 10. 2017 
Farní charita Náchod, Mlýnská 189, Náchod 
E-mail: charita.nachod@mybox.cz, tel.: +420 776 339 339 
                         www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 

STABILNÍ ZAM STNÁNÍ, PRÁCE S LIDMI, 
DOBRÝ KOLEKTIV 

SV. ANNA Domov pro matky s d tmi Náchod  
 a D m na p li cesty Náchod p ijmou pracovníky 

Kulturní a vzdělávací centrum 
VILA ČERYCH v České Skalici

X. MEZINÁRODNÍ 
FÓRUM DOMÁCÍCH 

MUZEÍ
Sobota 23. září 2017

V čase od 15 do 18 hodin ve vile 
Čerych své domácí sbírky před-
staví řada sběratelů. Ukázku ze 
své sbírky motocyklů představí 

mimo jiných i pan Rundštuk  
z Muzea motocyklů 

v Šestajovicích u Jaroměře.

Večer 
s olympionikem 
 Trojnásobný světový šampion 
a bronzový z OH v Atlantě vícebojař 
Tomáš Dvořák se v  letošním roce 
stal patronem Běhu pro hospic, 
který se uskuteční 23. září v Červe-
ném Kostelci.  Již v pátek 22. září se 
setká s fanoušky v zahradní kavárně 
Trees v  Červeném Kostelci. Nevá-
hejte a zajistěte si vstupenky na ten-
to neformální večer již nyní ve jme-
nované kavárně. Výtěžek z pořadu 
poputuje do Hospice Anežky České 
v Červeném Kostelci.

Ve Velkém Poříčí se konaly závody v koloběhu
 Pod záštitou městyse Velké Poříčí 
a za pomoci města Hronov, Náchod 
i  obce Žďárky místní koloběžkáři 
uspořádali ve  dnech 2-3.9.2017 zá-
vody koloběžek  zařazené do  Rollo 
ligy ČR a závody pro „hobíky“.
 V sobotu pořadatelé připravili pro 
závodníky 11 km okruh- muže čeka-
lo 44 km, ženy  33 km, žáci a  hobby 
závodníci  jeli okruh jeden.  Závod se 
jel za plného provozu a přes nemalé 
starosti dopadlo vše dobře a všichni 
závodníci dojeli v  pořádku. Součás-
tí závodů byl vložený hobby závod 
pro kategorie ženy a muže na 11 km. 
V mužích zvítězil Petr Šanc Velké Po-
říčí a ženách Jiřina Klímová Ostrava. 
Zároveň na trati dlouhé 11km zápo-
lily žákovské kategorie, kde vyhrála 
Anička Kráčmarová a Matěj Hercík.

 V dlouhém závodě Rollo ligy již 
ve druhém okruhu o svém vítězství 
rozhodla Katka Šefcová. V mužích 
vyhrál Michal Kulka. V  neděli se 
jela časovka do vrchu, která prově-
řila fyzičku všech startujících. Start 
byl v blízkém lázeňském městečku 
Kudowa-zdroj a  cíl na  Bukowině 
v  Polsku s  převýšení 300 m. V  že-
nách opět zvítězila ještě juniorka 
Katka Šefcová s  náskokem 1:20. 
V  mužích  Matyáš Olšar s  násko-
kem 0:42. 
 Dvoudenní zápolení bylo za-
končeno vyhlášením v  krásném 
prostředí na  kolonádě v  lázních 
Kudowa-zdroj.  Organizátoři zajis-
tili netradiční koloběžkářské me-
daile, za  což veliké dík sponzorovi 
Elektroin Náchod. Díky dalším 

ochotným sponzorům náchodska  
za hodnotné ceny. 
 Jsme rádi, že díky podpoře měst, 
sponzorů i dobrovolníků mohly být 
závody uskutečněny, z  řad závodní-
ků jsme opět slyšeli kladné ohlasy 
nejen na organizaci závodů, ale hlav-
ně na  krásné prostředí náchodska 
i blízkého lázeňského města. Záměr 
akce se zdařil a pro nás je to největší 
odměnou.
 Chceme tímto ještě jednou podě-
kovat za  podporu obcím Velké Po-
říčí, Hronovu, Náchodu i Žďárkám, 
všem sponzorům jejichž ceny potěši-
ly závodníky, všem „hobíkům“, kteří 
našli odvahu, čas  a nebáli se vyzkou-
šet třeba i bez přípravy tento sport.
 Děkujeme dále dobrovolným ha-
sičům z  Velkého Poříčí za  skvělé 
zajištěné občerstvení  a  všem dob-
rovolníkům, kteří  zvládli své úlohy 
na  jedničku a  bez nichž by nebylo 
možné závody zajistit.
 Počasí  přálo, organizace jistě ne-
byla ve všem na 100 %, ale děkujeme 
všem, kdo ocenil snahu, přišel si za-
závodit a fandit i jako divák a těšíme 
se, že se koloběžkáři budou množit 
jak v závodním tak „hobíkovém“ du-
chu. A jak jinak ukončit než heslem 
koloběžkářů „Trhni si nohou“!

Výsledky www.sportchallenge.cz                         
Foto  http://levlan.rajce.idnes.cz/

CHERRY - kříženka zlatého retrí-
vra a kokršpaněla. Je jí 13 let. Cherry 
je zpočátku trošku bázlivá, ale moc 
hodná. Nedůvěřuje hned každému. 
S ostatními pejsky vychází dobře. Celý 
život strávila s babičkou, která musela 
bohužel do nemocnice a není schopná 
se dál o Cherry starat. Cherry je očko-
vaná, čipovaná a kastrovaná. 

BALŮ - 10letý pejsek, 
se kterým jeho původní 
majitelé neměli dobré 
úmysly, chtěli se ho zba-
vit. Je kastrovaný. Nechce 
být sám, tak by se hodil 
k někomu, kdo by s ním 
byl doma, nebo na zahra-
dě. Je to hodný, vděčný, 
přátelský pes. 

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

DRŽÍME PALCE!
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NEJ sestřička 2017 se blíží.... 
Pozvánku najdete v příštím Echu
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