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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

Najdete nás i na Facebooku.

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,

 ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK

TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY

EMIPO, BELMIL, KARTON P+P

KAMENICE 142, 
PLHOVSKÁ 339, NÁCHOD

PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD

Ojedinělý 
úspěch
 V  celosvětové soutěži mladých 
fotografů „Good Earth“ organizo-
vané společností HKISAC z  Hon-
kongu zvítězila žákyně Základní 
školy Malecí v  Novém Městě nad 
Metují, slečna Nicol Plecháčová.  
Snímek nazvala Kouzelná zahra-
da a zajímavý je i tím, že fotografi i  
Nicol po vyfotografování nijak neu-
pravovala. Konečně, to ocenili i čle-
nové mezinárodní poroty. Ocenění 
si převzala Nicol z rukou prezidenta 
HKISAC přímo v Honkongu, kam 
ji doprovázel tatínek.

VZDĚLEJ SE 
A POZNEJ SÁM 
SEBE
 Přijďte si prožít akci Týden vzdě-
lávání dospělých. Letošní ročník 
proběhne v  Náchodě ve  dnech 6. 
až 10.listopadu 2017 pod názvem 
„Nejen vzděláváním k  pestřejšímu 
životu“. Účast pro všechny zájemce 
je zdarma. Více informací naleznete  
během října na  Úřadě práce nebo 
na www.kr-kralovehradecky.cz

Školní výlet jazykové 
školy GATE Náchod
V  pátek 6. října vyrazila skupi-
na studentů jazykové školy Gate, 
kteří navštěvují kurzy německého 
jazyka, ověřit své znalosti v  pra-
xi do  bavorského Norimberku. 
„Chtěli jsme si vyzkoušet naby-
té znalosti přímo v  německém 

prostředí a  současně si prohléd-
nout krásné historické německé 
město,“ říká lektorka a  organi-
zátorka třídenního zájezdu Lada 
Petránková. „Využili jsme přímé 
autobusové spojení z Prahy a uby-
tovali se v těsné blízkosti nádraží. 

Do  historického centra jsme to 
měli kousek, počasí nám přálo, 
místní lidé byli milí a  ochotní. 
Navštěvovali jsme kulturní a  ar-
chitektonické památky, soudní 
budovu, kde probíhaly norimber-
ské procesy, a zajeli jsme se podí-
vat i na nedokončené monstrózní 
dílo „sjezdového areálu“ NSDAP. 
Nezapomněli jsme ani na  kuli-
nářské zážitky, občas se posilnili 
výborným svařáčkem a samozřej-
mě ochutnali slavné norimberské 
klobásky,“ dodává Petránková. 
Podle ohlasů účastníků se zájezd 
velmi vydařil a určitě to nebyl po-
slední školní výlet.  (red)
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VZPOMÍNÁME
Dne 11. října 2017 uplyne šest let, 

kdy nás navždy opustil  

pan Zbyněk Ringel 
ze Slavného.

 
Stále vzpomíná rodina

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. 10. 2017 uplyne 20 let  od úmrtí 

 pana Josefa Prokopa z Bělovse.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.      

Manželka Blanka 
a dcera Eva s rodinou

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 Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 690 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Met., 2 bytové jednotky, zahrada, garáž .......................3 350 000,- Kč
Venkovské stavení v obci Borovnice, chlév, stodola, pozemek 1 087 m2 .............................999 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ...................................3 190 000,- Kč

Cena: 5 900 000,- Kč

VZPOMÍNKA
S bolestí v srdci vzpomínáme 
na našeho drahého synovce

  Jana Gogelu, 
který tragicky zahynul ve věku 36 let 

dne 18. 10. 2016 v Náchodě.

 teta Alena Rokytenská, Police nad Metují
 strýc Jiří Urban s rodinou, Hradec Králové

sestřenice Dita Urbanová s rodinou, Nový Bydžov

Silniční běh Hronov - Náchod
 V  sobotu 21. října 2017 v  11.00 
hodin bude odstartován na hronov-
ském náměstí jubilejní 60.ročník 
silničního běhu Hronov-Náchod. 
Na závodníky čeká nová trať dlouhá 
10000m s cílem na Denisově nábře-
ží, kde se nejlepší běžci objeví něko-
lik minut po  půl dvanácté hodině. 
Tento běh je veřejným závodem 
a  přeborem okresu Náchod mužů 
a žen v silničním běhu. 
 Přihlášky nových závodníků 
a  vydání startovních čísel elektro-
nicky přihlášeným závodníkům 
proběhne od 13 – 18 hodin v pátek 
20.10.2017 ve sportovní hale SK Ná-
chod dříve Rubeny (startovné 200,-
Kč). Dále v  sobotu 21.října 2017 
od 7.30 do 9.45 hodin v náchodské 
radnici (startovné 300,-Kč). Při pre-
zentaci převezmou závodníci  star-
tovní číslo s  čipem, pamětní list, 

upomínkový předmět. V  cíli závo-
du obdrží každý závodník pamětní 
medaili. Všichni závodníci budou 
převezeni autobusy z  Náchoda 
od parkoviště za LIDLEM na místo 
startu od 8.45 do 10.00 hodin. Jeden 
autobus pak jejich osobní svršky 
zase doveze do cíle závodu. Pořada-
telé i  policejní orgány mají prosbu 
k  obyvatelům sídliště v  Běloveské 
ulici, aby v  době od  11.15 – 12.30 
hodin nevyjížděli svými auty na cy-
klostezku, po které se závod poběží.
      Ve 13 hodin proběhne slavnostní 
vyhlášení výsledků závodu v obřad-
ní síni MěÚ v Náchodě. Ceny pře-
dají představitelé pořádajících měst 
a  zástupci pořadatele a  sponzorů 
závodu.

      Organizační výbor závodu
Hronov-Náchod

Cirkusový stan v  bezprostřední blízkosti ZŠ Náchod – Plhov jako hma-
tatelný důkaz zajímavého projektu Cirkus Happy Kids, ve kterém si roli 
cirkusových umělců mohli zkusit samotní žáci této školy.  Foto echo 

Křest publikace „Pohled do minulosti náchodského panství“
 Dne 26. srpna 2017 v  zasedací 
místnosti bývalého obecního úřadu 
Jizbice starosta SDH Jizbice a autor 
v  jedné osobě - Petr Břenda, před-
stavil veřejnosti svou již druhou 
knihu. Ve  14 hodin místního času 
za  účasti hostů: starosty krajského 
sdružení hasičů ČMS Jiřího Orsáka, 
starosty okresního sdružení ČMS 
Ivana Krause, radního města Ná-
choda a člena Kulturní a sportovní 
nadace Marka Dvorského, zástup-
ce společnosti Atas Elektromotory 
Náchod a.s. pana Čepelky a dalších, 
zahájil autor křest publikace. Publi-
kace pojednává o obcích Babí, Bra-
žec, Dobrošov, Dolní Radechová, 
Jizbice, Kramolna, Lipí, Malé Poříčí, 
Pavlišov, Slavíkov a Trubějov. Publi-
kace si dala za cíl zmapovat historii 
a  život těchto obcí na náchodském 
panství, jak praví listina z  roku 

1415, kde je první zmínka o  těchto 
vesnicích. Tímto bych chtěl podě-
kovat všem, kteří se nějakou měrou 
zasloužili o  vydání publikace. A  že 
jich nebylo málo. Moc děkuji za Vaši 
pomoc a  podporu. Doporučená 

prodejní cena je 250 Kč a  můžete 
si ji zakoupit v  Informačním cent-
ru Náchod, Knihkupectví Horová, 
Hostinec U Vlčků, Hostinec U Lel-
ků nebo objednat na  728  386  131, 
info@jizbiceunachoda.cz

Zaostřeno na dýni
 Centrum Walzel v  Meziměstí 
pořádá 21. října akci, jejímž středo-
bodem je dýně. Těšit se můžete 
na  soutěž o  nejhezčí dýni i  soutěž  
o  největší dýni. Připravena bude 
ke koštu i pivní dýňová specialita či 
dýňový zákusek. „Dýňobraní“ začí-
ná ve 14 hodin.  

Broumovsko 2018
 Čím ozdobit prázdnou stěnu? 
Jak s  estetikou myslet na  těch 365 
dní příštího roku? Odpovědí může 
být nástěnný kalendář Broumovsko 
2018 s  fotografi emi Jaroslava Win-
tery. Kalendář je možno zakoupit 
v Informačním centru Broumovska 
na  broumovském centrálním ná-
městí. Cena kalendáře je 149 korun 
českých. 

Merkur v Guinnessově 
knize rekordů
 V  Muzeu stavebnice Merkur 
v  Polici nad Metují se nachází ex-
ponát, který je zapsán v Guinessově 
knize rekordů. Jedná se o obří mo-
del inspirovaný románem Ocelové 
město francouzského romanopisce 
Julese Verna. Práce na  „Ocelovém 
městě“ z  dílů stavebnice Merkur 
probíhala v letech 2000 – 2016.  

Hubneme zdravě 
aneb potraviny, které zrychlí 
váš metabolismus

BROKOLICE
 Brokolice byla vyšlechtěna ve  Středomoří. Znali ji již staří Římané a  už 
od těch dob se traduje, že je zdraví prospěšná. Podporuje totiž látkovou vý-
měnu a aktivuje metabolismus, je to skvělá potravina například pro zimní 
období. A důvod? Méně pohybu v zimě vede u většiny lidí ke zvýšení váhy. 
Naštěstí jsou ale potraviny, díky kterým můžeme snížit hladinu tuků a cukrů 
v krvi. Patří mezi ně právě už jmenovaná brokolice.
 Brokolice má ale i  další pozitiva. Přispívá k  funkci zdravého nervového 
systému. To může být vysvětlováno vysokým obsahem draslíku. Podporuje 
i lepší činnost mozku a správný růst svalů. Reguluje dále i krevní tlak. Ob-
sahuje totiž vápník, hořčík a draslík. Za další snižuje cholesterol. Obsahuje 
vysoké množství rozpustné vlákniny, u které je prokázáno, že cholesterol od-
straňuje. A v neposlední řadě se jedná o dietní potravinu. Díky vysokému 
obsahu vlákniny brokolice odstraňuje zácpu, je prevencí trávicích potíží, brá-
ní přejídání a  pomáhá udržovat optimální hladinu krevního cukru. Takže 
co říci závěrem? Udělejme něco pro své zdraví a dejme si brokolici alespoň 
jednou v týdnu 

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

 MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI ŘÍJNU 2017

 www.beraneknachod.cz

Úterý 17. října  ve 20.00 hodin
LiStOVáNí.cz: / ROBERT 

FULGHUM JAKO OPRAVÁŘ 
OSUDŮ NA TURNÉ PO ČR

+ PŘEDSTAVENÍ Z KNIHY CO 
JSEM TO PROBOHA UDĚLAL

Americký spisovatel Robert Fulghum 
se opět vrací do Česka, aby vyjel s pro-
jektem LiStOVáNí představit svou no-
vou knihu Opravář osudů. Uvidíte také 
divadelní představení z knihy Co jsem 
to proboha udělal? a pak budete mít 
možnost si s Robertem Fulghumem 

popovídat a nechat si podepsat knihy. 
Účinkují: Věra Hollá a Alan Novotný 

(alt. Jiří Ressler)
Vstupné: Kč 100,- 90,- 80,-

Čtvrtek 19. října v 18.00 hodin
Blues bar Hotelu U Beránka
BESEDA NA TÉMA „OSM 

HISTORICKÝCH OKAMŽIKŮ 
MASARYKOVA NÁMĚSTÍ 

V NÁCHODĚ“
Během této besedy Vám představíme 

osm historických momentů 
(např. požár 1663, prusko-rakouská 
válka 1866, vyhlášení republiky roku 

1918 aj.), které se k tomuto významné-
mu místu Náchoda váží. Čekají na Vás 
zajímavé příběhy a unikátní fotografi e. 

Vstupné: Kč 30,-

Úterý 24. října  v 19.00 hodin
HANA HOLIŠOVÁ 

& NEW TIME ORCHESTRA  
Koncertní vystoupení populární 

zpěvačky a herečky Hany Holišové 
s brněnským, 18 členným profesionál-

ním bigbandem.
Vstupné: Kč 360,- 340,- 320,-

Čtvrtek 26. října  v 18.00 hodin  
přednáškový sál

NOVĚ OBJEVENÉ PYRAMIDY 
V EVROPĚ

Úspěšná přednáška amatérského 
archeologa Jiřího Voňky. Autor 

představí nově objevené pyramidy 
v Bosenském údolí, zaměří se také 
na podzemní prostory a geologické 

sondy na povrchu pyramid.
Vstupné: Kč 60,-

Pondělí 30. října  v 19.00 hodin 
Úterý 31. října  v 19.00 hodin 

Divadlo Kašpar Praha
Jiří Suchý, Jiří Šlitr:

JONÁŠ A TINGL TANGL
Režie: Jakub Špalek

Uctivý remake
Hrají: Petr Lněnička, Zdeněk Dočekal, 
Adéla Petřeková, Veronika Němcová, 

Pavel Husa a Klára Böhmová
Vstupné: Kč 260,- 240,- 220,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
• MIC Náchod, tel.: 491 426 060

• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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Rekonstrukce MŠ Komenského v Náchodě
   Město Náchod v  posledních letech 
systematicky  opravuje  svoje mateř-
ské školky. Pozornosti stavbařů stá-
le „unikala“ MŠ Komenského. Tento 
stav je již ale minulostí, protože i  zde 
byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce, 
která byla cílena na  zateplení objektu, 
úpravy interiérů atd. Celkem městská 
pokladna uvolnila na  tuto akci částku 

převyšující pět milionů korun českých. 
Stavební práce zde ve  výborné kvalitě 
provedla společnost Průmstav Náchod 
s.r.o. Ukončení rekonstrukce proběhlo 
slavnostní formou, kdy si objekt pro-
hlédli zástupci vedení města Náchoda. 
Prohlídku objektu zpestřily přítomným   
svým vystoupením děti  z  mateřinky  
(snímek č.1). Připomeňme, že objekt 

školky na  Komenského ulici má již 
dlouhou tradici. Na snímku (č.2) vidíte 
jeho stav v  roce 1948, novou podobu 
zachycuje aktuální snímek (č.3) z října 
2017. Starosta Náchoda Jan Birke zdů-
raznil, že celou částku na rekonstrukci 
školky fi nancoval městský rozpočet 
bez pomoci jakékoli formy jiného ex-
terního zdroje: dotace apod. Foto echo

2 3

Jak se peklo probouzí aneb jak se čerti za dětmi 
na zem chystají
 Zveme všechny hříšníky, ale i čisté duše na prohlídku 
samotného pekla. Ve dnech 21. – 29. 10. 2017 se v pod-
zemních chodbách Měděného dolu Bohumír objeví 
peklo, stejně jako vloni touto dobou.
 Ojedinělá akce pro děti, při které si děti osmělí čer-
tovské dovednosti i  zvyklosti. Nejprve musí umluvit 
čerta vrátného, aby je pustil pekelnou bránou dovnitř, 
v  čertí škole se dozví užitečné informace, vědma Ber-
ta dětem vyvěstí všechny jejich hříchy, protože jak se 
říká, peklo ví všechno. S  čertíkem Bertíkem připraví 
dřevo pod kotel, přiučí se správné hygieně a  nakonec 
všechny přivítá sám Lucifer ve svém pekelném sále, kde 
na všechny čeká váha hříchů. Kdo se bude chtít dostat 
z pekla ven, musí čerta vrátného obehrát v kostkách.

Přijďte se s čerty pobavit a poznat jejich domov.
REZERVACE NUTNÁ!!
Kontaktní údaje: Květa Dufk ová, 724 805 646, 
bohumir@gemec.cz, www.djs-ops.cz
www.facebook.com/medenydulbohumir 

HLEDÁME 
BRIGÁDNÍKY
ŘIDIČE SANITNÍCH 

VOZIDEL
ODMĚNA 110 Kč/hod.
VHODNÉ PRO DŮCHODCE, 

STUDENTY
POŽADUJEME ŘP sk. B, 

dobrý zdravotní stav
Práce dohodou na nejméně 

2 směny v týdnu od 6:00 či 7:00 
na 8 hod

Více info na tel:  + 420 491 427 444 
nebo barbora.rejtharova@dzsn.cz

Výstava v kině
 V  Dobrušce můžete až do  29. 
října navštívit výstavu Olgy Vyle-
ťalové (fi lmový plakát) a Ladislava 
Cimrmana (sochy). Prezentace je 
umístěna ve  Společenském centru 
– Kině 70 a  je přístupná v  hracím 
profi lu kina. 

Kalendář Jaroměřsko a Smiřicko 2018
 Helena Rezková, vydavatelka a pu-
blicistka z  Vlkova představuje pozo-
ruhodný stolní kalendář JAROMĚŘ-
SKO A  SMIŘICKO na  historických 
pohlednicích 2018. I  když se jedná 
již o  třetí projekt kalendáře s  touto 
tématikou, najdete zde zcela nové, 
dosud neotištěné historické pohled-
nice. „Vydání je možné díky vstříc-
nosti sběratelů pohlednic, kteří mi je 
do  kalendáře nezištně poskytují. Těší 
mě, že se jejich počet rozšiřuje“, říká 
podnikavá vydavatelka, která pro 
zmíněný kalendář využívá celkem 11 
sbírek soukromých sběratelů pohled-
nic a  čtyř institucí. Na 58 barevných 

pohlednicích je reprodukováno tak-
řka 130 jednotlivých vyobrazení. Ta 
velmi často nabízejí už od 90. let 19. 
století do  30. let 20. století barevné 
pohledy na  mnohé historicko-umě-
lecké památky, budovy, nádraží, ná-
městí i návse, kostely, kaple, rybníky 
a  zejména na  pozoruhodné budovy. 
Vydavateli bývali podnikaví živnost-
níci, obchodníci, hostinští, trafi kanti 
i  samotní představitelé obce. Také 
tento kalendář potěší milovníky his-
torie našeho regionu. Vždyť radost 
z  ikonografi ckého poznávání našeho 
regionu je bude provázet po celý rok!
PhDr. Jiří UHLÍŘ (redakčně kráceno)

Dne 14. 10. 2017 oslaví 
paní Eliška Vodáková z Kramolny  
krásné 94.narozeniny.

Vše nejlepší a hodně zdraví přejí 
Prouzovi a Janečkovi.

Blahopřání

 Telefon skončil v rukou majitele
 Opravdu příkladně se kon-
cem září zachovali dva mladí hoši 
v  Broumově, kteří našli zapome-
nutý mobilní telefon. Mobil zanesli 
na  policejní oddělení a  odevzdali 
službu konajícím policistům.
 Kluci ve  věku 17 a  13 let si ces-
tou okolo radnice všimli osamo-
ceně ležícího mobilu, který zjevně 
někdo zapomněl venku na  stolku 
před budovou radnice. Hoši telefon 
vzali k sobě a odnesli jej na několik 
desítek metrů vzdálené policejní 

oddělení. Ještě během probíhající 
úřední procedury na telefon zavolal 
jeho majitel, který potvrdil, že sku-
tečně mobil zapomněl venku před 
radnicí. Mezitím odjel do  jiného 
města, a  pak teprve začal telefonní 
přístroj shánět. Při navrácení tele-
fonu do  svých rukou majitel vůči 
dvěma mladým nálezcům vyjádřil 
velkou vděčnost. Dodal, že oběma 
hochům za jejich příkladné chování 
poděkuje i osobně.   
 por. Mgr. Eva Prachařová

Studenti z Nizozemí na náchodské radnici
 Academia Mercurii, soukro-
má střední škola s.r.o. Náchod 
udržuje pravidelné kontakty se 
svojí  partnerskou školou: v Nizo-
zemí. Jedná se o  Bilingvní Gym-
nazium CSG Wilem van Oranje  
(Viléma Oranžského) ve  městě 
Oud-Beijerlandu. Produktem 

těchto kontaktů jsou i  pravidel-
né výměnné pobyty žáků. Právě 
v  říjnu pobývala Náchodě skupi-
na nizozemských studentů. Sou-
částí jejich programu bylo i  při-
jetí na  náchodské radnici, kde je 
v  prostorách obřadní síně přivítal 
místostarosta Miroslav Brát.
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PŘIVÝDĚLEK 
HLEDÁME 

SPOLEHLIVOU 
OSOBU 

na roznášení propagačních 
letáků a novin 

v oblasti Nové Město nad 
Metují – Krčín. Vhodné pro 
studenty, důchodce, ženy na 
MD apod. Více informací 

na tel. 603 990 636

 

Spole nost Thermotech GROUPE s.r.o ,  

je p edním eským výrobcem regula ní techniky, el. Spot ebi  a topení.  
Do naše týmu ve Ž á e nad Metují hledáme kolegy / n  na tyto pozice: 

- Operátor výroby     
- Obsluha CNC stroj            www.thermotech.cz 
- Obsluha Lis  

Kontakt pro zasílání životopis  nebo informa ních sch zek na email  
info@thermotech.cz 
 

MV č.34/2016 Sb. 

Festival pohádek
 Městské divadlo v Jaroměři hostí  
28. října akci pro děti s názvem Fes-
tival pohádek. Jedná se o odpoled-
ne  plné her, soutěží a samozřejmě 
pohádek. Festival pořádají  Loutko-
vé divadlo Maminy a  Loutkářský 
soubor Blechy. Představí se 
zde i nejstarší světové 
pohádky vycházející 
z biblických příběhů: 
Jablko poznání, 
Noemova archa, 
Král Šalamoun 
či Jonáš a velryba.  

ředstaví se 
ětové 
jjící

ěhů: 

a.  
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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.

Své životopisy zasílejte na adresu: miloslava.klimesova@microtherm.cz

Pro tento závod hledáme kolegy na tyto pozice:

• Operátor Výroby
• Mistr - Seřizovač Výroby
• Plánovač/ka
Více o požadovaných kvalifi kačních požadavcích na www.microtherm.cz ►

Po rekonstrukci průtahu se zaměříme na obchvat

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Od roku 2009 trvá systematický boj 
náchodské radnice za obchvat měs-
ta. Když říkám boj, myslím tím, že za 
ty roky má boj za obchvat na kontě 
řadu jednotlivých bitev. Tou posled-
ní, vítěznou, bylo získání územního 
rozhodnutí, na které bude navazovat 
výkup pozemků. I pro ten už úspěš-
ně získáváme fi nanční prostředky. 
Věřím, že na konci našeho úsilí bude 

7 kilometrů dlouhý silniční obchvat. 
Dvacet let o tom všichni sníme a nyní 
ten sen začíná mít pevnější obrysy, 
což mě nesmírně těší. Obchvat Ná-
choda není důležitý jen pro Náchod, 
který dusí kamionová tranzitní do-
prava, ale pro celý region a Králové-
hradecký kraj. Vzhledem k tomu, že 
Náchod protíná mezinárodní komu-
nikace spojující jih se severem, má 
naše  usilování význam v rámci celé 

střední Evropy. Nyní v Náchodě fi ni-
šuje generální rekonstrukce průtahu 
městem. Lidé se mě často ptají, jestli 
je průtah již ono zásadní řešení, kte-
ré uleví zátěži od tranzitní dopravy. 
Říkám, že samozřejmě nejde o zásad-
ní řešení. Rekonstrukce průtahu je 

umění možného v reálném čase. Re-
konstruovaný povrch vozovky sníží 
vibrace a otřesy produkované jízdou 
těžkých kamionů. Speciální pruhy 
učiní Pražskou bezpečnější pro cyklis-
ty. Město k tomu přidává rekonstrukci 
chodníků, veřejného osvětlení a další 
infrastruktury. Celkem si investice do 
zlepšení průtahu Náchodem vyžádaly 
částku přesahující úctyhodných 360 
milionů Kč! Rekonstrukce průtahu je 
pragmatismus umění možného. Hned 

po jeho skončení se již plně zaměříme 
na další prosazování obchvatu, 
výkupy pozemků, snahu, aby pení-
ze na náchodský obchvat byly trvale 
součástí národní dopravní politiky. 
To vše vám slibuji za celou tu jednu 
generaci motoristů, chodců i občanů 

Náchoda, kteří myšlenku obchvatu 
města cíleně podporovali. Boj za ob-
chvat je sérií bitev, které mnohdy pro-
věřovaly i charaktery, odhalovaly po-
pulistické a dílčí zájmy, oddělovaly od 
sebe ty, kteří chtějí něco dělat od těch, 
kteří by chtěli jen kritizovat a říkat, že 
to stejně nepůjde, že to nejde… Vě-
řím, že  podobní kritikové již poznali, 
jak hluboce se mýlili.   

Váš Jan Birke, 
starosta Náchoda poslanec PS PČR  

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  NÁSLEDUJÍ VÝKUPY

OBCHVAT JE JEDINÉ 
ŘEŠENÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje  zamítl celkem 23 odvolání ke stavbě obchva-
tu Náchoda. Od prvního podání žádosti o územní rozhodnutí uplynulo osm let. 
Během územního řízení na obchvat Náchoda bylo nutné  se vypořádat s téměř stov-
kou námitek a celý spis dnes obsahuje více než 2800 stran. Územní rozhodnutí na 
obchvat Náchoda je defi nitivní. Foto www.prutahnachoda.cz

OBLEČENÍ, BOT, HRAČEK, 
KNÍŽEK, ČASOPISŮ,  
NEVHODNÝCH DÁRKŮ, 
A VŠEHO, CO JEŠTĚ NĚKOHO POTĚŠÍ  
ČI NĚKOMU POSLOUŽÍ.

od 16. do 20. 10. 2017
sbor Církve bratrské Náchod,  
Purkyňova 584, (vedle hotelu Hron)

Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit  
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte  
na charitativní účely. 
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu. 
PRÁVO VÝBĚRU VYHRAZENO

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980, 
E-mail: bazarnachod@googlegroups.comgg gggg ggg pppp

sledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

VV páátekk 20.10. budde 50%% sllevaa na všee
Výýtěěžeek bbudde  prorosttřtředednnicttvvímm SbSboruoru CB v NNáchhá oděděo dadaroovánnná Moobbilnni ímmu hoh sspiici 

AAneežkyky ČČesskéé v ČČeervvennémm KKoststelclci nna na ákákup hhp osspiccovvéhhoo o saanittnííhoo h voozuu.

ˇ

Příjem zboží 
Po 16.10. 11.00 - 17.00 hod.

Prodej: 
Út 17.10. 11.00 - 18.00 hod.
St 18.10.  11.00 - 18.00 hod.
Čt 19.10.   8.00 - 16.00 hod.
Pá 20.10. 8.00 - 16.00 hod.

s
h

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775
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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

* Hledám partnerku do  50 let 
k milostným schůzkám, diskrétně, 
seriózně. Pouze SMS 731 328 780

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

*Pronajmu byt v  Červeném Kos-
telci 4+1 (120 m2) v  prvním pa-
tře. Součástí pronájmu je i  garáž 
s  dílnou. Preferuji pracující ro-
dinu s  dlouhodobějším nájem-
ním vztahem. Informace na  tel. č. 
723 047 689
*Pronajmu  nadstandardní kom-
pletně zrekonstruovaný byt 3+kk 
v  Náchodě v  Dvořákově ulici.  
Nová kuchyňská linka, koupelna, 
parkety, krytá lodžie, plastová ok-
na,výtah. Vhodné pro náročnější 
klientelu, vyšší kauce. Výměra bytu 
92 m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. 
Cena:  11 000,- Kč/měsíc + služby
*Pronajmu dlouh. byt 1+kk 26m2 
+ terasa v přízemí zrek. byt. domu 
v  Dolní Radechové. Nájemné 
3.500,-Kč + záloha 2.000,- + el. + 
kauce.-Kč, tel. 608 90 30 50.
*Pronajmu dlouh. byt 2+kk 46 
m2 + terasa v  přízemí zrek. byt. 
domu v Dolní Radechové. Nájem-
né 4.500,-Kč + zál. 2500,-Kč + el. + 
kauce, tel. 608 90 30 50. 
*Pron.dlouh.byt 2+1, 44m2 + 
sklep, 3.NP, v  NA  Bělovsi - u  Ko-
runky + parkoviště u  domu, náj. 
4.000Kč + voda 1000,- + el. + plyn 
+ kauce, volný konec 11/17 tel. 
608 903 050
*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41
*Pronajmu dlouhodobě částečně 
zařízený byt 2+1 v osobním vlast-
nictví Náchod Staré Město, v cihlo-
vé zástavbě, volný od 1.1.2018. Tel. 
606 026 134
*Pronájem bytu 3+1 v  Hronově. 
Tel. 777 634 731
*Pronajmu byt 2+kk s  balkonem 
v zatepleném zděném domě, nová 
okna, 56 m2, poblíž centra Nácho-
da. Cena 5.000 Kč + energie. Kauce 
dohodou. Tel. 734 753 303
*Prodám družstevní byt 1+1 
v Novém Městě nad Metují. Male-
cí nad učilištěm. TEL.: 777 273 571
*Nabízíme k  prodeji dva druž-
stevní byty 2+kk v  nově zrekon-
struovaném domě v  Náchodě. 
Byty jsou částečně zařízené a  při-
pravené k  okamžitému nastěhová-
ní. Členský vklad je možné rozdělit 
do  splátek. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709
* Prodám byt 3+1 v  družstev-
ním vlastnictví v  klidné části 
Hronova 500 m od  centra. Cih-
lový dům, 3. podlaží. Byt 72 m2, 
balkon 7 m2, sklep, zděná komora 
s  dveřmi 1,7 m2. Nová okna. V  r. 
2016 dům zateplen. Nízké nákla-
dy na bydlení. Parkování před do-
mem. Pozůstalost. RK nevolat! Tel. 
+ 420 605 747 645.
* 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 hotovos-
ti. Kontakt: gorceous1@seznam.cz

*Prodám družstevní byt 2+1 v Ná-
chodě v nízkoenergetickém domě 
s  vlastním parkovacím stáním. 
Kontakt 730 517 357

* Pronajmu garáž v  Nácho-
dě Na  Strži, 650,-Kč/měs. TEL.: 
776 141 603
* Prodám vzrostlý les v okrese Ná-
chod. Tel. 732 269 219
* Prodám stavební pozemek 
s  protékajícím potokem, mož-
nost zhotovení rybníku, 2500 
m2 na  okraji obce Dolní Rade-
chová. Asfaltová cesta až na  po-
zemek. Cena 990  000,-Kč. TEL.: 
608 66 77 30

* Nabídněte nestavební pozem-
ky pro výkup v Královéhradec-
kém kraji. Volejte: 775 220 376

*Prodám zahradu se zděnou cha-
tou v  kolonii Broumov-Otovice. 
Info Tel. 736 603 169

*Prodám zahradu s chatkou včet-
ně skleníku v osadě Babí - Vršky. 
Rozloha pozemku je cca 400m2. 
Elektrika a voda zavedeny na poze-
mek i do chatky. V ceně je i vyba-
vení chaty /kuchyňská linka, jídelní 
stůl, židle, rozkládací pohovka, led-
nice, mikrovlnka aj./. Dále zahradní 
nábytek, bazének a písková fi ltrace, 
zahradní nářadí. Kontakt po 16 ho-
dině na tel.čísle 777 987 848. Cena 
dohodou.
*Prodám rodinný řadový dům 
v  lokalitě Broumov – Spořilov. 
Cena dle dohody. TEL.: 732 552 773

*Pronajmu nově postavenou 
halu 300 m2 u  Náchoda. Mani-
pulační technika k  dispozici. Tel. 
608 66 77 30 nebo 608 66 77 33

* Prodám hospodu ve  Vysokově, 
zn. jakékoliv využití, navr. cena 
1,5 mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK 
NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výta-
hem, WC a kuchyňkou k dispozici. 
Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní vý-
razná SLEVA. Telefon 777 152 750 
v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchod-
ních služeb nebo pohybových 
aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází 
na  Kamenici v  Náchodě v  I.patře 
se samostatným vchodem. Investi-
ce do  zařízení a  vybavení provozu 
jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

*Palivové dřevo na  prodej. TEL.: 
775 440 154

* Prodám velmi zachovalý roho-
vý rozkládací gauč s  taburetem 
(úložný prostor) obojí barva bordo 
- 3000,-Kč, nový TV stolek kombi-
nace tmavé dřevo + sklo (dvířka) - 
1500,-Kč. TEL.: 602 361 768
*Pšenice, ječmen 400 Kč/q pyt-
le výměnou, či 20 Kč, můžu na-
šrotovat za  50 Kč/q. Kocourek, 
Slavětín. Tel 732  381  524 Email: 
vl.kocourek@seznam.cz
*Nabízím krejčovský stůl, rozmě-
ry horní deska 180x80 cm, spodní 
deska 142x80 cm.  Cena: Za odvoz. 
Tel. 605 244 562
*Prodám krmné brambory, 3Kč/
kg. Náchod a okolí. Tel.604 604 801.
*Prodám zelák 50 litrů, Náchod. 
Mobil: 776 254 307
* Prodám vepřové půlky, váha 
70 - 80 kg, cena 50,-Kč/kg. TEL.: 
776 191 392
* Prodám míchačku na jedno ko-
lečko, dřevěnou dětskou stoličku - 
polohovací. Tel. 732 836 825
*  Prodám poloautomat. bazé-
nový vysavač zn. ZANDER, pův. 
3000,-Kč NYNÍ 2400,-Kč. TEL.: 
704 041 157
* Prodám pianino, odvezu, nala-
dím. TEL.: 775 328 366
* Prodám palivové dřevo. 550,-Kč/
m3. I s dovozem.Tel. 702 611 187
* Prodám traktor 4011 v  roze-
braném stavu, dále prodám ple-
chy na  stavbu bazénu Vítkovice, 
nové + spojovací materiál, stoja-
novou kovářskou vrtačku, kládív-
kový šrotovník velký, postřikovač 
Šleza, nakladač UNHZ 500. Tel. 
732 269 219

*Koupím tříkolku Velorex (ha-
drák) 250 - 350 cm3 i  v  nepojízd-
ném stavu. TEL.: 604 437 128
* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a  příslušenství - objek-
tivy, staré fotografi e, reklamní 
fotografi cké materiály. Hodinky 
PRIM a  náhradní díly na  hodin-
ky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i  z  obdo-
bí socialismu v  jakémkoli 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 
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a bankovky, pohlednice a známky. 
TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

 * Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hračky 
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný 
a  chromovaný nábytek, hudeb-
ní nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj.věci, ob-
razy, porcelán, automoto díly, 
atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

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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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

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj.staré časopisy, 
komiksy, knihy, celé knihov-
ny, pohledy, známky, plakáty, 
aj.papírový materiál, bankovky, 
mince, LP desky, CD atd. TEL.: 
777 579 920

*Hledáme paní na  pravidelný 
úklid domácnosti 1x týdně. Ná-
chod. Tel.603 217 100
*RNDr., CSc. doučuje matema-
tiku (stř. škola, I. r. VŠ) a  ang-
ličtinu. Centrum Náchoda. Tel. 
602 436 856

* Provádím zednické a  růz-
né řemeslnické práce (ná-
těry, obklady, štuky atd.) 
Kompletní rekonstrukce kou-
pelny již od  120  000,-Kč. Tel. 
702 611 187

*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 vo-
zidel koupí nebo pomůže oce-
nit jakýkoliv starý motocykl či 
vůz, případně vraky a  jakéko-
liv zbylé díly i  drobnosti! TEL.:  
606 515 966
*Prodám tříkolový elektroskútr 
Calypso de Luxe. Velmi dobrý stav, 
ještě rok v  záruce. Cena 17  000,-
Kč. Více informací na  telefonu: 
602 405 168. Beneš, Náchod.

*CHS FROM CHESTNUTS PA-
RADISE prodá štěňátka velkého 
pudla. Více info tel.: 724 333 203

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

PRONAJMU NEBYTOVÝ PROSTOR 

V BROUMOVĚ, historická část kou-
sek od vchodu do kláštera a náměstí. 
Vchod z ulice, přízemí domu s výlo-
hou. Vhodné jako kancelář obchod-
ního zastoupení, menší obchůdek, 
apod. Více info na tel. 608 935 340

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

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

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

Deštné v O/h-Dvougener. zateplený RD (4+1,2+1) u centra, zast. pl. 130 m2, poz. 809 m2, PENB:G ......3,5 mil. Kč
Miskolezy u Č. Skalice-Bývalý mlýn po nadstand. rekonstrukci, už. pl. 524 m2, poz. 1,5 ha, PENB:G ......7,9 mil. Kč
Náchod -Branka-Dvougener. vila (2+1 a 2+1) s poz. 1587 m2 na krásném a klid. místě, PENB:G ......2.650.000,-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
Opočno-větší vila (2+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/Met.-ul. Dobrušská-Třípodlažní RD (1+1,3+1,2+1) s garáží a poz. 782 m2, PENB:G .........2.670.000,-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
Bohdašín u Dobrušky-RD 3+1 s garáží a terasou, na slunné zahradě (749 m2) studna, PENB:G .......1.250.000,-Kč

JANA SRUBJANOVÁ
nabízí ROZVOZ OBĚDŮ

www.rozvozspecialit.cz
tel: 603 422 845
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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

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
JUDr. DITY VÁVROVÉ

oznamuje od října 2017 změnu sídla: 
na Masarykově nám. 19, Náchod,
1. patro (nad kavárnou Cibetka)

Poskytuji mj. právní služby:
• soupis a revize kupních, 

darovacích a směnných smluv
• občanské a rodinné právo

• pracovní právo
• soupis a podání návrhu na oddlužení 

(insolvence)
Objednání na tel. 604 38 56 38, 

www.advokatnachod.cz

Tiskárny BNB spol. s.r.o. 
Velké Poříčí

PŘIJME 
OPERÁTORA DTP
A KALKULANTA

V případě zájmu zašlete svůj 
životopis na uvedený e-mail: 

martina.buryskova@marecz.cz
Tel. 733 517 731

Požadujeme:
- Praxi v oboru 
Nabízíme:
- Práci ve stabilní fi rmě ve Velkém Poříčí
- Práci na HPP
- Dobré platové podmínky,
 příspěvek na stravování

- Jednosměnný provoz

Přednáška 
na téma „Zdraví 
těla i duše…“
 Klub Niron (Krámská 29, Ná-
chod, I. patro) uvádí v rámci po-
řadu Moje téma přednášku lek-
torky, průvodkyně cestou zdraví 
a  úspěchu paní Yvetty Machové 
s  názvem Cesta k  vitalitě, ener-
gii a  zdraví. Čeká vás povídání 
o zdraví těla, duše a zelených po-
travinách. Jako bonus na  před-
nášce rozezní pan Walter Erber 
vaši duši hrou na  tibetské mísy.  
Přednáška proběhne 17. října 
od 18 hodin.  Z důvodu omezené 
kapacity pro rezervaci míst volejte 
773 220 773. Vstupné na přednáš-
ku je dobrovolné. 

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŽERNOV

NABÍZÍ PRODEJ BRAMBOR
na uskladnění odrůdy „ADÉLA“ 

za cenu 6,-Kč/kg  balení po 25 kg
TATO MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

Brambory je možné zakoupit na:
Středisku Žernov – tel. 491 451 113 
od pondělí do pátku 7 – 15 hod.

Středisku Lhota u Červeného Kostelce 
– tel. 491 465 986 
od pondělí do pátku 8 – 15 hod.

146150
Vážení a milí čtenáři,
dnes trošku z jiného soudku. Jak mnohým z Vás je 
známo, tak ERÚ před cca 4-mi lety vydal tzv. Etický 
kodex obchodníka s energiemi. K tomuto kodexu 
se přihlásila většina dodavatelů, ale tak jak to bývá, 
pokud nejsou normy vymahatelné, tak je mnozí ne-
dodržují, přestože se jimi chlubí...
Proto naše společnost Armex energy, která je sou-
částí Asociace nezávislých dodavatelů energií - 

ANDE, podepsala dne 21.6.2017 tzv. Deklaraci. 
Cílem ANDE je prostřednictvím deklarace zabránit situacím, kdy jsou 
koncoví zákazníci bráni „za rukojmí“ a jej jim všemožnými způsoby brá-
něno v ukončení smlouvy a změně dodavatele. 
Signatátoři ANDE tak nastavují standardy, které zavazují dodržovat a tím 
tak umožnit zákazníkům jejich rozhodnutí změny dodavatele nebo ukon-
čení smlouvy a nebránit jim „obstrukcemi“.
Proto až se budete rozhodovat, se kterým dodavatelem podepíšete 
smlouvu, tak si dejte trochu práce a podívejte se, kdo trh s energiemi 
skutečně kultivuje a kdo ne.
Naleznete to na www.ande.cz/deklarace.
Pokud si nebudete jisti a budete chtít poradit, navštivte naše pobočky 
v Náchodě, Trutnově a Rychnově nad Kněžnou nebo kteroukoli z 28 
poboček v celé ČR. Těšíme se na Vás.

Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod 727 811 397
Iveta.tomanova@armexenergy.cz  
Veronika Fischerová, regionální vedoucí 727 811 397  
Pobočka Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
veronika.fi scherova@armexenergy.cz
Pavel Švec, regionální vedoucí 724 382 904
Pobočka Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
pavel.svec@armexenergy.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

• 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
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 54,-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

Krytý plavecký bazén v Náchodě 
zahájil sezonu v novém
 Sportovní zařízení města Nácho-
da, příspěvková organizace, která je 
provozovatelem krytého plaveckého 
bazénu, v  době letošní pravidelné 
odstávky připravila pro návštěvníky 
bazénu řadu novinek. Z  rozpočtu 
zřizovatele – Města Náchoda – se po-
dařilo vyměnit 234 kusů starých šat-
ních skříněk  za bezmála 1,5 milionu 
korun, rekonstruovat sprchy a ve vel-
kém bazénu instalovat nové lavičky. 
Dodavatelem skříněk, které budou 
pro návštěvníky rozhodně zlepšením 
komfortu při jejich návštěvě, byla fi r-
ma Frajt, s.r.o., Kroměříž.
 „V  neposlední řadě jsme pro-
vedli opravy a  údržbu, které běžný 

zákazník neuvidí, protože se týka-
jí strojovny bazénu jako například 
opravu UV lampy na  úpravu bazé-
nové vody, vizualizaci měření prů-
toků obou bazénů, výměnu části 
potrubí ve  strojovně včetně požární 
vody, zbudování pochozích lávek 
u  akumulačních nádrží, výměnu 
osvětlení rozvodny a výměnu měření 
a  dávkování chemie velkého bazé-
nu,“ upřesnila ředitelka sportovních 
zařízení města Náchoda Ing.  Jaro-
slava Justová.
 Přejeme všem návštěvníkům 
hodně příjemných zážitků při ná-
vštěvě plaveckého bazénu v  letošní 
sezoně 2017-2018!

Obec Hořičky vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytových pro-
stor a bytu za účelem provozování hostinské činnosti od listopadu 2017. 
Bližší informace na www.horicky.cz nebo telefonu 773 036 872

PRONÁJEM OBECNÍHO HOSTINCE PRONÁJEM OBECNÍHO HOSTINCE 
S BYTEMS BYTEM

Město Nové Město nad Metují
PRONAJME NEBYTOVÉ PROSTORY:
- provozovna (bývalý fotoateliér a kancelář), celková výměra cca 

30 m2, jedna místnost včetně sociální zázemí „lokalita ul. Komen-
ského - blízko náměstí“

 - provozovna (bývalá prodejna galanterie, výlohy do ulice), cel-
ková výměra cca 38 m2, dvě místnosti včetně sociální zázemí „lo-
kalita Rychta - autobusové nádraží“ 

Bližší informace o podmínkách nájmu na úřední desce 
Města Nové Město nad Metují, www.novemestonm.cz 

nebo na tel.: 777 752 426
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SQUASH CENTRUM NÁCHOD
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra

Akce 1.499 KčAkce 1.499 Kč
obruba dle vlastního výběru
+ jednoohnisková brýlová skla
Profi  1,5 s antirefl exní úpravou + pouzdro

Nejlevnější  
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o. 
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 605 912 500
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

První česká BarbiePrvní česká Barbie

Hotel ElkoH l ElkH t l Elk v Náchodě
NOVĚ OTEVŘENO I V NEDĚLI

POSLEDNÍ TERMÍNY
NA VÁNOČNÍ 

VEČÍRKY
Rezervace na tel.: 608 824 331

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

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981
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NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod
Tel.: 491 419 172 www.sbdnachod.cz

veškeré 
stavební práce, 

hydroizolace,
půjčování lešení  

zemní práce, doprava 
(kontejner + hydraul. ruka),

instalatérské a topenářské práce 

Výměna mostní konstrukce na železničním mostě v obci Vysokov u Ná-
choda.  Foto echo
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