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 Hronova 

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

Nalijte si sklenku vína
a posuňte se v čase...

DIVADLO
J. K. TYLA ČERVENÝ KOSTELEC

BOSÉ NOHY V PARKU
Neděle 29. října 2017 od 17.00 hodin

Komedii N. Simona hraje domácí soubor NA TAHU.
Vstupné: 120 Kč / 110 Kč / 100 Kč

POHÁDKA O TŘECH DOKTORECH
Středa 1. listopadu 2017 od 18.00 hodin

Pohádku zahrají děti ZŠ V. Hejny.
Vstupné: 50 Kč, děti do 3 let zdarma

PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Pátek 3. listopadu 2017 od 19.00 hodin

Tragikomedie s Petrem Kostkou a Františkem Němcem.
Vstupné: 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

MEDOVÁ KRÁLOVNA
Neděle 12. listopadu 2017 od 15.00 hodin
Představení královéhradeckého divadla Drak.

Vstupné: 80 Kč / 50 Kč

DÍVČÍ VÁLKA
Středa 22. listopadu 2017od 19.00 hodin

Známá komedie s F. R. Čechem.
Vstupné: 369 Kč / 359 Kč / 339 Kč

VĚRA MARTINOVÁ
Pátek 15. prosince 2017 od 19.00 hodin

Koncert jedné z našich nejlepších zpěvaček
country music.

Vstupné: 390 Kč / 370 Kč / 350 Kč

Předprodej vstupenek v IC Červený Kostelec
(tel.: 498 100 657), IC Česká Skalice (tel: 491 453 870),

IC Náchod (tel.: 491 426 060), IC Hronov
(tel.: 491 483 646), IC Úpice (tel.: 604 863 693),

IC Police nad Metují (tel.: 491 421 501)
a online na www.mksck.cz.

Město Náchod se připojilo k Memorandu 
Česko – Slovenské Baťovy společnosti 
 Město Náchod tento rok uzavřelo 
partnerskou smlouvu se slovenským 
městem Partizánske. Dne 23. října 
2017 se partnerské vztahy s městem 
Partizánske rozšířily i  do  podoby 
širší středoevropské ideové platfor-
my, protože Náchod se stal signatá-
řem Memoranda Česko – Slovenské 
Baťovy společnosti. Vznik této plat-
formy inicioval v roce 2015 primátor 
města Partizánske doc.  PaedDr.  Jo-
sef Božik, PhD. Česko – Slovenská 
Baťova společnost má za cíl spojovat 
územní samosprávy, které se hlásí 
nejen k odkazu fi rmy Baťa, ale které 
se hlásí i k myšlence česko – sloven-
ské vzájemnosti. Členy společnosti 
se podpisem memoranda stávají 
v  roce 2015 například města Parti-
zánske, Svit, Bošany, Zlín, Otroko-
vice, Valašské Meziříčí. Později se 
přidávají města Benešov a  Napaje-
dla. Kromě Náchoda se na slavnost-
ním večeru v Partizánskem 23. října 
2017 připojují k  textu memoranda 
i  polské město Krapkowice a  české 

město Třebíč. Vážný zájem o  při-
pojení k  memorandu deklaruje 
i  chorvatské město Vukovar. Tím 
se celý projekt sdružující města 
v  České a  Slovenské republice po-
sunuje i  do  podoby otevřené stře-
doevropské iniciativy. Slavnostního 
podpisu memoranda se za  město 
Náchod v  Partizánskem účastnili 
místostarosta Miroslav Brát a tajem-
nice Městského úřadu v  Náchodě 
Mgr. Hana Mílová. „Bylo mi velkou 
ctí, že jsem mohl za  město Náchod 
signovat text memoranda a  připojit 
tak naše město k této iniciativě, která 
klade důraz na význam  a roli územ-
ních samospráv, které v kontextu ve-
řejné politiky a veřejné moci vytváří 
základy obecně prospěšného rozvoje. 
Těšíme se v Náchodě i na první spo-
lečný projekt s  městem Partizánske 
- realizaci pilotního ročníku Česko 
– Slovenského dne, který je zaměře-
ný na  výuku českého a  slovenského 
jazyka na  základních školách“, říká 
místostarosta Miroslav Brát.

Podpis memoranda v kinosále v Partizánskem, speciálním dárkem města Nácho-
da pro primátora města Partizánske Josefa Božika byla zarámovaná fotokopie 
dobového periodika Náchodské listy z 28. října 1918, které oznamovalo rozpad 
Rakousko – Uherska a vznik Československa.  Foto archiv města Partizánske

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.

Za krásami Anatólie
 V Městské knihovně v Novém 
Městě nad Metují se 31. října (od 
18 hodin) uskuteční přednáška na-
zvaná Východní Anatólie – divoká 
a krásná dcera Turecka. Její prota-
gonistkou bude Pavla Apostolaki, 
která touto části Turecka tři měsíce 
cestovala. 



TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 27. října 2017 uplyne 20 smutných let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil můj manžel, 

pan Martin JUNG z Náchoda.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná manželka 
a dcera s rodinou.
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Dne 29. 10. 2017 uplyne jeden smutný rok, 
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, 

babička a prababička,

paní Věra Vavřínová 
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
       Syn Roman, dcery Věra a Táňa 

s rodinami.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNÁME
Dne 9. 10. 2017 jsme vzpomněli  40. výročí úmrtí   

pana Jana Jiráska 
z Pavlišova.

 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  

Manželka Anežka, Magda, 
Jan a Milan s rodinami

mi. 

VZPOMÍNKA
Dne 30. 10. 2017 uplynou 3 roky, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 

OLDA MORÁVEK.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rodina Čechova a Šimerova

V  minulém čísle ECHA došlo 
v naší společenské rubrice k tis-
kové chybě, která znamenala 
chybné duplicitní otištění foto-
grafi í a pietních textů. Rodinám, 
které si tyto vzpomínky zadaly, 
se upřímně omlouváme za chy-
by v tisku.  redakce

VZPOMÍNÁME
Kdo dobře žil, ten v srdcích neumírá

Dne 25. 10. 2017 uplynuly dva smutné roky, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, 

dědeček a kamarád, 

pan JAN JEŽEK z Náchoda

Stále vzpomínají dcera Věra s rodinou, 
syn Jan s rodinou a vnoučata

VZPOMÍNKA
Čas plyne jako voda, bolest zůstává

Dne 29. 10. 2017 vzpomeneme třetí výročí 
úmrtí naší maminky a babičky,  

paní Heleny Polákové 
z Provodova – Šonova. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí  tichou vzpomínku. 
Vzpomínají synové Libor a Miroslav s rodinou.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům s oplocenou za-
hradou v Červené Vodě. Nová 
kuchyně, dveře, schody, okna, re-
konstrukce koupelny, nové omítky 
elektřina, odpady. Za domem 
zahrada, kryté posezení s grilem. 
Výměra celkem 809 m2.                                             

Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén .....................5 900 000,- Kč
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
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ...................................3 190 000,- Kč

Cena: 2 280 000,- Kč

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 
na měsíc listopad v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejde-
me při následujících programech:

 čtvrtek  2.11. od 14 hod. „Vítejte v mém světě“ 
– Andree Rieu s orchestrem Johanna Strausse, pro milovníky krásné hudby; 

 čtvrtek  9.11. od 14 hod.  „Přírodní krásy a památky Slovinska“, 
fi lm ze své cesty nám promítne a bude vyprávět  p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 16.11. od 14 hod.  
„Petrohrad, Moskva, dále expresem až do Pekingu“, 
fi lm připravil a promítne  p. Otto Mach;

 středa 22. 11. od 15 hod.
bude v restauraci Reduta „CECILSKÁ  ZÁBAVA“ 
přijďte si zatančit i zazpívat, zahraje nám „FRČÍ“ - p. František Čížek;  

 čtvrtek 30.11. od 14 hod. „Toulky po Náchodsku“  
snímky připravil a přijde nám promítnout  p. Roman Krejčiřík.

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

Senior klub v Náchodě 
„HARMONIE 2“ listopad 2017

Kniha PTÁCI NÁCHODSKA - DRAVCI

 Tomáš Diviš je veřejnosti znám nejen 
jako přední český odborník na  dravé 
ptáky, ale také jako lokální patriot, kte-
rý se angažuje hlavně v ochraně přírody 
a krajiny. Nyní autor zpracoval výsledky 
svého celoživotního výzkumu dravců 
do  knihy, která přináší na  108 stra-
nách zvětšeného formátu B5 informace 
o  hnízdním prostředí, umístění hnízd, 
potravě mláďat i  dospělých, kroužko-
vání, etologii, hnízdní biologii a  samo-
zřejmě také o rozšíření a početnosti cel-
kem 22 druhů dravých ptáků zjištěných 
v oblasti severovýchodních Čech. Vše je 
doplněno opravdu velkým množstvím 
skvělých barevných fotografi í, grafů 
a diagramů, map i přehledných tabulek. 
Přestože publikace obsahuje informace 
shromážděné především z regionálního 
výzkumu, má díky velkému množství 
dat o jednotlivých druzích dravců mini-
málně celorepublikový význam. 

 Kniha je k dostání v knihkupectvích 
i větších trafi kách.

Nejen odborné veřejnosti, ale zejména všem milovníkům přírody a ptáků 
je určena nová kniha Tomáše Diviše „Ptáci Náchodska – dravci“.

ZDAŘILÉ  SETKÁNÍ MLADÝCH 
ŠACHOVÝCH NADĚJÍ   
   Již po  páté se sjeli mladí šachisté 
na  turnaj pořádaným šachovým oddí-
lem T.J. SOKOL STUDNICE,aby před-
vedli svoje umění za šachovnicemi. Hrá-
či, kterých bylo 34 ve věku od 6 do 15 
let, hráli ve  dvou skupinách:1-5 třída 
a 6-9 třída. Mezi mladšími hrál ve Stud-
nici i  Mistr ČR a  účastník mistrovství 
Evropy do  9 let Lukáš Zelba z  Ortexu 
Hradec Králové. Na  šachovnicích bylo 
vidět, že někteří hráči jsou už ostřílení 
borci, ale u nováčků vytryskly i nějaké ty 
slzičky. Ani jim však nechybělo nasaze-
ní a bojovnost. Pod vedením zkušených 
rozhodčích p .Ing. Dusbabovi a Čechu-
rovi, odehráli 7 kol s  časem 2x15 min. 
Po  sečtení výsledků byl znám celkový 
vítěz, kterému věnovala broušený pohár 
p .Lesková Lenka a vítězný Levitner Ma-
těj z  Ortexu Hr,Kr. jej převzal z  rukou 
starostky obce Studnice paní Toldové. 
Všichni hráči obdrželi díky přízniv-
cům šachu a sponzorům cenu a diplom. 
O  občerstvení se postarali paní Lenka 
Lesková a  slečna Markéta Maierová, 
patří jim za to poděkování. Rozhodčím 

také děkuji, odvedli bezproblémovou 
práci při řízení turnaje. Hrací místnost 
ve  zdejší Sokolovně připravili místní 
hráči fl orbalu spolu s p .Jarou a p .Sejva-
lem. S úklidem potom pomohli p .Mar-
tinu Leskovi i někteří z tatínků mladých 
šachistů a za to jim patří také velký dík. 
Obdarovat cenami a občerstvit hráče se 
podařilo díky těmto sponzorům: pe-
kárna p.  Klobas-Dobruška a  Zvon Ná-
chod, cukrárna p .Helena Kadaníková, 
řeznictví p.  Petr Janků a  Luděk Vacek, 
fi rma TOTO Česká Skalice, p.  Tomáš 
Balucha, knihař Petr Smutný, LK Auto-
servis p. Kábrt, trafi ka U pošty, restaura-
ce Na hřišti p. Rýdlová, p. Věra Středová 
a místní podpora od  truhláře p. Maie-
ra., p. Taclíka a manželů Horáčkových.
Velkou podporu mají místní šachisté  
i  od  představitelů obce, ať již zhotove-
ním diplomů, nebo poskytnutím hra-
cích prostor.  Všem patří velký dík!!! 
Poslední  poděkování patří i  mému 
kolegovi a  spolupořadateli p.  Františku 
Sejvalovi.  TAK ZASE ZA ROK!!     
 Břetislav Lesk

Vzpomínkový akt 
k výročí 28. října 
 Mladí sociální demokraté (MK 
MSD Náchod) vás zvou na  vzpo-
mínkový akt k  99. výročí vzniku 
samostatného československého 
státu. Ceremonie se uskuteční 28. 
října v  10.45 hodin u  památníku 
obětí první světové války v Nácho-
dě – Bělovsi (u fotbalového hřiště)

Přednáška na téma 
„Život v rovníkové 
Ugandě…“
Klub Niron (Krámská 29, Náchod, 
I. patro) uvádí v rámci pořadu Moje 
téma přednášku stavitele Jaroslava 
Hejzlara s  názvem Život v  rovní-
kové Ugandě. Čeká vás povídání 
nejen o pomoci ohroženým dětem, 
ale i  o  přírodě a  lidech z  nedotče-
né, syrové a  nádherné části Afri-
ky.  Přednáška proběhne 31. října 
od  18 hodin.  Z  důvodu omezené 
kapacity pro rezervaci míst volejte 
773 220 773. Vstupné na přednášku 
je dobrovolné. 

Uzavírka silnice
 Silniční komunikace v  úseku 
Martínkovice – Božanov na  Brou-
movsku bude do  5.11. dějištěm 
stavebních prací. Z toho důvodu se 
změn dočkají i jízdní řády lokálních 
autobusových spojů. Charakter 
uzavírky si navíc vynutí nasazení 
pouze malých typů autobusů. 

Výstava dětských 
prací
 Výsledkem projektu Česko – 
polského výtvarného plenéru jsou 
i  dětské práce. Vystaveny budou 
od  30. 10. do  4. 11. v  Broumově. 
Prohlédnout si je můžete ve Výstav-
ní síni Lokart, budova Café Herzog. 

Soutěž o nejlepší med
 Na  zářijové výstavě ovoce a  ze-
leniny v  České Skalici se pro ne-
příznivý rok utkalo pouze několik 
vystavovatelů. Soutěž  „O  nejlepší  
českoskalický med“ letos vyhrála 
včelařka Jindřiška Müllerová, která 
má včelstvo ve Spytě.  Vzorků medu 
se sešlo celkem 18 a soutěž byla ve-
lice vyrovnaná.

Pozvánka do ART CAFÉ
   V rámci projektu ART CAFÉ se 
v  Broumově představí muzikanti, 
kteří nedávno spojili své síly pro 
vznik akustického CD s  názvem 
„Th eyories“: Dan Bárta a  Robert 
Balzar Trio. Místem konání je sál 
Kreslírna, Klášter Broumov dne 
1. listopadu od 19 hodin. Rezervace 
na tuto atraktivní záležitost na kon-
taktech: jakub.hejdanek@klaster-
broumov.cz, tel. 734 570 141. Akci 
pořádá Agentura pro rozvoj Brou-
movska. 

Poslední věci 
člověka
 Městské muzeum v  Jaroměři je 
místem konání přednášky zamě-
řené na  historii pohřbívání žeh-
em i  výstavbu krematorií v  Evro-
pě a  českých zemích. Přednášet 
bude David Doubrava 2. listopadu 
od 17.30 hodin.  

Roztančený 
podzim
 V sále českoskalické sokolovny 
proběhne 19. listopadu (od 17 ho-
din) tradiční koncert Roztančený 
podzim s Novoměstskou fi lhar-
monií. Jako host zde vystoupí 
Chrudimská komorní fi lharmo-
nie. 
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Děkujeme za přízeň!
Z provozních důvodů změna pracovní doby
po - čt: 14-23 hod.      pá, so: 14-24 hod.

RESTAURACE A HOTEL SLAVIE 
v Náchodě

Tel. 491 814 449, 724 046 454, www.hotel-mgslavie.cz

Vaříme hotová jídla i speciality
Tankové pivo Plzeň, Gambrinus 12 nepasterizované

Výběr vín a lihovin
Na objednání - pečená kolena

Na objednání - obědy pro více jak 10 osob – Kdykoli!
Rodinné oslavy

Na listopad pro Vás chystáme nový jídelní lístek! 
Salonek - firemní akce, svatby, rauty

-18  
kg

Renata Melicharová - Police nad Metují

Věk:                           40 let
Výška:                            162 cm          
Původní hmotnost:       89 kg
Současná hmotn ost:     71 kg

Zaměstnání: OSVČ 
Úbytek přes břicho: 19 cm

Poradna:                                  Náchod
Délka hubnutí:                    7 měsíců
Původní velikost oblečení:        XXL 
Současná velikost oblečení:         M

Zmenšení o:
3 konfekční velikosti oblečení

-23,8  
kg

Věra Winterová - Náchod

Věk:                            62 let
Výška:                             162 cm          
Původní hmotnost:       88,3 kg
Současná hmotn ost:     64,5 kg

Zaměstnání: nákupčí 
Úbytek v pase: 22 cm

Poradna:                               Náchod
Délka hubnutí:                 7 měsíců
Původní velikost oblečení: XL–XXL
Současná velikost oblečení:  M–L

Zmenšení o:
2–3 konfekční velikosti oblečení

Společnými silami lehčí o 42 kg

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113, Pasáž Magnum, 547 01 Náchod
TEL: 491 427 445, e-mail: nachod@naturhouse-cz.cz

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NÁJEMCE 
A PROVOZOVATELE ZAVEDENÉ KANTÝNY SE ZÁZEMÍM 

K ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI
Požadovaný termín zahájení provozu: 2. 1. 2018

Zájemci nás mohou kontaktovat na adrese Vysokov 112, 549 12 Vysokov, 
job@mesa-parts.cz, tel: 491 419 823, 491 419 811.

VÝROBNÍ SPOLEČNOST 
Mesa Parts s.r.o.

Spolek PRONÁMĚSTÍ zve prodejce a kupující na BLEŠÍ TRHY, 
které se konají v sobotu 4. 11. 2017 v době od 8 do 11 hodin na Velkém podloubí náměstí v Jaroměři. 

Prodat, koupi a vyměnit zde můžete věci, které se již běžně nevidí a navíc za velmi příznivé ceny. Prodat 
můžete to, co doma již nepotřebujete, ale jinému se může hodit a udělat radost. Přijďte včas nakoupit 

originální vánoční dárky! Smlouvání povoleno, prodejní místo a parkování zdarma! 
Poslední Bleší trhy v tomto roce se uskuteční 25.listopadu 2017.
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Přihlášky do 5. 11. 2017
Více informací i na www.pet-elementu.cz

Kontakt: Lada Novotná, tel. 732 382 236
e-mail: novotna@pet-elementu.cz

VÍKEND

UČÍME SE 
NASLOUCHAT 
SVÉMU TĚLU 

17.-19. listopadu 2017
Chata Horalka – Sněžné v Orlických horách

V kadeřnické soutěži 
AICHI bodovala 
náchodská rodačka
AICHI (Art Image Change Inter-
national) je unikátní kadeřnická 
soutěž, jejímž cílem je podporovat 
a rozvíjet talent kadeřníků. Letos se 
konal již 15. ročník. Součástí slav-
nostního galavečera je mimo vyhlá-
šení vítězů také přehlídka avantgar-
dy a  nové kolekce Bomton studií. 
Vlasovou show předvedli hvězdy 
kadeřnického světa – rakouský ka-
deřník Mario Krankl a  vlasový sty-
lista Vincent Moutault z  Francie. 
V  soutěži zabodovala i  náchodská 
rodačka Lenka Daks, která ve  vel-
ké konkurenci obsadila vynikající 
2. místo.  (red)

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

V MŠ Kramolna se slavilo
Kolektiv Mateřské školy Kramolna 
v  čele s  ředitelkou Zuzanou Koub-
kovou zorganizoval dne 20.října 
2017 oslavu 40.výročí založení MŠ. 
Na tuto oslavu byli pozváni všichni 
zaměstnanci, kteří v  MŠ pracovali, 
jako jsou topiči, kuchařky, uklízeč-
ky, učitelky i  pomocný personál. 
Účast byla veliká. Pozvání přijal 
i  bývalý starosta Kramolny pan Ja-
roslav Vlček a  současná starostka 
paní Jitka Kropáčková. Přítomní si 
po  slavnostním přípitku prohlédli 
zahrady i třídy v budově školy. Ná-
sledovalo posezení s velice chutným 
pohoštěním. Vzpomínky na otevře-
ní MŠ vyvolaly původní fotografi e. 
Mateřská škola se otevírala 17.října 
1977 a  byla postavena v  akci „Z“. 
Účastníci měli možnost nahlédnout 
do  kronik školky, ve  kterých jsou 

zachyceny rozsáhlé úpravy, kterými 
budova během desítek let prochá-
zela. Např. zavedení plynového to-
pení, výměna oken i zařízení školní 
kuchyně, úpravy sociálního zařízení 

apod.  Za  obec přeji MŠ Kramol-
na další zajímavé a  pestré aktivity 
k vytvoření snadnějšího vstupu dětí 
do společnosti. 
 Miroslav Vávra, kronikář obce

V MŠ Krammoolllnna ssee ssllaavviiillloo

CO VÁS ČEKÁ?  Ve spolupráci s kolegy se budete podílet 
na výrobě vysoce kvalitních, soustružených dílců pro automobilový a spotřební průmysl.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? • Práci v silné a stabilní firmě  •  přátelský kolektiv  
•  nové znalosti a praxi, kterou vás na škole nenaučí  •  nadprůměrné výdělky 

•  množství firemních benefitů.

STAČÍ CHTÍT…    •  … naučit se nové věci.   •  … pracovat.

KDO U NÁS NAJDE UPLATNĚNÍ?
• Obsluha strojů • Seřizovač • Expedient • Kvalitář 

• Brusič • Kontrolor • Skladník atd.
Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 549 12 Vysokov, Tel.: 491 419 811, 

e-mail: job@mesa-parts.cz, http://www.mesa-parts.com

PŘIJĎTE MEZI NÁS
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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 ►

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

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
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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 štíhlou ženu do 45 let, po-
sluchač rocku, Náchod nebo blízké  
okolí. 175/85. TEL.: 721 655 611

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

*P R O  N A  J M U  1+1 v  Náchodě 
U nemocnice, původní udržovaný stav, 
vlastní lodžie, nájem + služby + ener-
gie (bez el.) 7.000 Kč, kauce 10.000 Kč, 
pouze slušným a  spolehlivým lidem. 
Tel. 773 974 100
*Pronajmu byt 3+1 v RD v Bělovsi, ná-
jemné 5500,- + energie, kauce 3 měsíce, 
max. 4 osoby, nejlépe nekuřáci. TEL.: 
605 428 014
*Prodám byt 3+1, 57 m2 v  OV v  Ná-
chodě ul. Jugoslávská v původním sta-
vu,dům je nově zateplen, nová okna 
a stoupačky.Součástí bytu balkon, sklep 
a stání za domem. Tel. 602 190 030.
*Pronajmu  nadstandardní komplet-
ně zrekonstruovaný byt 3+kk v  Ná-
chodě  v  Dvořákově ulici.  Nová ku-
chyňská linka, koupelna, parkety, krytá 
lodžie, plastová okna,výtah. Vhodné 
pro náročnější klientelu, vyšší kauce. 
Výměra bytu 92 m². Tel. 777  602  884, 
RK nevolat. Cena:  11  000,- Kč/měsíc 
+ služby
*Nabízíme dlouhodobý podnájem 
(min. 5 let a více) pěkného družstev-
ního bytu 1+1 (33m2) v  6.NP pane-
lového domu v  Náchodě na  Plhově 
v  ul. Příkopy, bez nábytku (zateplený, 
plastová okna, bezbariérový přístup, 
výtah, zděné jádro, nová linka, spo-
rák, žaluzie, sklep) + lodžie ze společné 
chodby a parkování před domem. Vol-
ný od 12/2017, pouze slušnému a pla-
tícímu nekuřákovi bez psa, s možností 
zřízení trvalého pobytu. Nájem 3 tis.Kč, 
volitelné zálohy na  služby (cca 3,3 tis. 
Kč), kauce 10 tis. Kč + poplatek SBD. 
Další info, prohlídka: tel.: 604 632 845, 
email: mamzajemobyt@seznam.cz.
*Nabízím DB 2+1 Velké Poříčí - 
Na Škvárovně za  800000,- Kč. TEL.: 
720 136 234
*Prodej bytu 2+1 (60m2) v  Náchodě, 
družstevní, 5.NP s balkonem, Koste-
lecká 1820. Nová okna, nová fasáda, 
pěkný byt upravený na  3+1. Volný 
od  prosince 2017. RK nevolat! Tel.: 
608 608 227
*Pronajmu byt v  Červeném Kostelci 
4+1 (120 m2) v prvním patře. Součástí 
pronájmu je i garáž s dílnou. Preferuji 
pracující rodinu s dlouhodobějším ná-
jemním vztahem. Informace na  tel. č. 
723 047 689
*Pronájem bytu 3+1 v  Hronově. Tel. 
777 634 731
*Prodám družstevní byt 2+1 v  Ná-
chodě 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 za-
řízené a připravené k okamžitému na-
stěhování. Členský vklad je možné roz-
dělit do  splátek. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709
* Koupím byt v OV v Náchodě. TEL.: 
732 749 777
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 
(74 m2) v  cihlovém domě ve  3. pat-
ře v  Náchodě. Byt je nově po  celko-
vé rekonstrukci, k  dispozici od 1. 12. 
2017. Nájemné 7000,-Kč + inkaso + 
služby. Vratná kauce 15000,-Kč. Tel. 
776 571 588
* 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 hotovosti. Kontakt: gorceous1@
seznam.cz

* 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
*Prodám chatu s okrasnou zahradou 
v lokalitě Nové Město n/Met.-Studýn-
ka. Elektřina a voda zavedena. RK ne-
volat! TEL.: 603 185 411

* Nabídněte nestavební pozemky 
pro výkup v Královéhradeckém kra-
ji. Volejte: 775 220 376

*Prodám rodinný řadový dům v  lo-
kalitě Broumov – Spořilov. Cena dle 
dohody. TEL.: 732 552 773

*Koupím rodinný dům do  20km 
od  Náchoda, v  dobrém stavu v  ceně 
do 2mil. Tel. 739 486 403
*Prodám zahradu se zděnou chatou 
v  kolonii Broumov-Otovice. Info Tel. 
736 603 169

*Pronájem prodejních a  kancelář-
ských prostor se zázemím (až 55 
m2) v  centru N. Města n/Met., u  au-
tobus. nádraží. Cena: dohodou, tel. 
602 204 002.
*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.jakékoliv využití, navr. cena 1,5 mil. 
Kč. TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT

* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na Kamenici ve 2. patře s výtahem, WC 
a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 
a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se 
nachází na  Kamenici v  Náchodě v  I.
patře se samostatným vchodem. Inves-
tice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.: 777 152 750 v pracovní dny

*Prodám štípané suché palivové dře-
vo. Tel.774 322 702
*Prodám krmné brambory. Náchod 
a okolí. Tel.604 604 801.
*Palivové dřevo na prodej. 775 440 154
*Prodám dubové fošny + prkna. mob. 
774 308 086
*Prodám dřevěné brikety. mob. 
774 308 086
* Prodám uskladněné seno, krmnou 
řepu, domácí prase v  půlkách. Tel. 
777 213 229
* Prodám cihly nové - plné, okno nové 
2 skla (120 x 80 cm), třešňová prkna 
vyschlá, trámy, obklady, dlažbu, háky 
na žlaby, tašky na střechu. Vše levně ! - 
dohodou. Tel. 732 983 240
* Prodám levně dvě břízy v zahradě - 
na stojato. K pokácení t.j. rozřezat a od-
vézt vlastními silami. Tel. 728 792 147
* Prodám pásovou litinovou pilu pro 
truhláře, tovární výroba, průměr kola 
80 cm, cena 10.000 Kč. Tel. 604 437 128
* Prodám palivové dřevo. 550,-Kč/m3. 
I s dovozem.Tel. 702 611 187

* Prodám betonovou dlažbu 
50x50x6 cm venkovní, 15,-Kč/kus. 
TEL.: 776 209 876

* 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, unifor-
my, vyznamenání i z období socialismu 
v jakémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty a jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdo-
by a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůs-
talost. 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, MERKUR 
aj.aj., starožitný a  chromovaný ná-
bytek, hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.
věci, obrazy, porcelán, automoto 
díly, atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

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

*Hledá se učitel(ka) na  housle, která 
naučí skřípění houslí přeměnit na kou-
zelné.Žák 63 let zač. s mírným pokro-
kem. Náchod tel. 604 603 599

* Hledáme paní na  pravidelný úklid 
domácnosti 1x týdně. Náchod. Tel. 
603 217 100

* Provádím zednické a  různé ře-
meslnické práce (nátěry, obklady, 
štuky atd.) Kompletní rekonstrukce 
koupelny již od  120 000,-Kč. Tel. 
702 611 187

* KOUPÍM MOTOCYKLY jaké-
koliv, starší, nepotřebné, neúplné, 
překážející, díly, traktůrky i  jinou 
techniku, rychlé slušné jednání. Tel. 
723 837 437

*Koupím Škoda 1000 MB. Nabídněte. 
Děkuji. Tel. 777 670 923.
*Prodám na  Hyundai i20 plechové 
disky se zimními pneumatikami 175-
70 R14, jeté 1 zimu.Cena 4 tis. Kč. Tel. 
602 405 168
*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! 
606515966 t.krause@farmet.cz
*Člen klubu historických vozidel 
koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv 
starý motocykl či vůz, případně vraky 
a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:  
606 515 966
*Prodám tříkolový elektroskútr Ca-
lypso de Luxe. Velmi dobrý stav, ještě 
rok v  záruce. Cena 17  000,-Kč. Více 
informací na telefonu: 602 405 168. Be-
neš, Náchod.
* Prodám 4 ks pneu 175/14. Levně - 
dohodou. Mobil 732 983 240

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

 

 
             

     

    
   

   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

* Prodám ŠKODA OCTAVIA II. STK 
do 5/2019, naj. 77.000 km. Cena doho-
dou. Tel. 608 414 664

*CHS FROM CHESTNUTS PARADI-
SE prodá štěňátka velkého pudla. Více 
info tel.: 724 333 203
*Daruji koťátka ve  Václavicích u  Ná-
choda. Tel.603 818 656

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

NÁCHODSKO
776 353 038

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

přijme na zimní sezonu
(prosinec 2017 – březen 2018)

do svého kolektivu 

PRACOVNICE 
DO RESTAURACE, 

VLEKAŘE, 
INSTRUKTORY-KY 

LYŽOVÁNÍ.
Ubytování možné. Pište na: 
hartman@hartman.cz,

tel.: 777 888 455

PŘIJMU TRUHLÁŘE S PRAXÍ 
do malého kolektivu 

pro zakázkovou výrobu 
nábytku na Náchodsku.

Truhlářství Šnajdr 
tel. 604 437 128

Express Cash
Nejrychlejší hotovostní půjčka
* peníze na cokoliv
* vyplácení půjčky do 24 hodin
* hotovostní půjčka až 50 000,-Kč

tel. 722 173 037

AKCE 
BRAMBORÁRNA 

OLEŠNICE

BRAMBORY 
K USKLADNĚNÍ

Odrůdy Adéla, 
Rafaela - 650,-/q

Prodej po - pá 6 - 13 hod
tel: 604 120 920, 491 461 257

BEZPEČNÁ PŮJČKA 
DOMŮ

3 000 až 9000 bez úroků 
pro nového klienta

OSVČ, zaměstnance, 
důchodce, ženy na MD

Tel. 722 732 992
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 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

146151
Vážení a milí čtenáři,
Dnes bych se chtěla věnovat možnosti odstoupením 
a výpovědí smlouvy.
Pokud jste jako spotřebitel / domácnost / uzavřeli s do-
davatelem energií smlouvu nebo dodatek ke smlou-
vě mimo prostory obvyklé k jeho podnikání můžete 
dle občanského zákoníku odstoupit od tohoto aktu 
do 14-ti dní od podpisu /týká se to i smluv uzavřených 
korespondenčně, po telefonu a elektronicky/.

Jestliže tento termín nestihnete a novou smlouvu jste podepsali podomní-
mu prodejci ve dveřích, uzavřeli po telefonu, korespondenčně nebo elek-
tronicky pak je zde možnost vypovědět takovou smlouvu nejdéle do 15 dnů 
ode dne zahájení dodávky a to, dle § 11a odst. 3 EnZ. Tento paragraf se 
může používat jen v případě, že dochází ke změně dodavatele. Nevztahuje 
se na dodatky nebo další nové smlouvy u stávajícího dodavatele.
Pokud si nebudete jako spotřebitelé jisti, zda došlo k takovému to uza-
vření smlouvy či dodatku, posbírejte veškerou korespondenci a poslední 
vyúčtování a navštivte naše vyškolené pracovníky, kteří Vám rádi poradí 
a pomohou.
Využijte této příležitosti, kterou Vám novela občanského zákoníku a novela 
energetického zákona umožňuje, pokud si nejste naprosto jisti, zda jste 
učinili správné rozhodnutí a Vás jako spotřebitele staví do rovnoprávného 
postavení s dodavatelem energií.

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
Městská knihovna Nové Město nad Metují 

HLEDÁ 
PRACOVNICI/PRACOVNÍKA

pracovní náplň:
tvorba a realizace programů, informačních besed 

a volnočasových aktivit  pro děti a mládež 
(např. vedení čtenářských klubů - četba, vzdělávání, tvoření, hry)

propagace akcí knihovny (např. tvorba měsíčního 
informačního bulletinu, natáčení videí, práce se soc. sítěmi)

výpůjční služby,  výpomoc při pořádání akcí pro dospělé
bibliografi cké, informační a referenční služby, korektury textů

požadujeme:
SŠ/VOŠ vzdělání

pozitivní vztah k dětem a mládeži
komunikační schopnosti na vysoké úrovni

výbornou znalost českého jazyka slovem i písmem
znalost práce s PC, s internetem, sociálními sítěmi

nabízíme:
rozmanitou práci v příjemném prostředí knihovny, 

prostor pro seberealizaci
pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení 

(nástup možný od  1. 1. 2018 nebo dle dohody)
platové zařazení v platové třídě 8, dále dle dosažené praxe

pružnou pracovní dobu
možnost dalšího sebevzdělávání v souladu s potřebami knihovny
zaměstnanecké a sociální výhody (pět týdnů dovolené, stravenky)

Strukturované životopisy zasílejte na email 
vsetickova@knihovnanm.cz

Uzávěrka přihlášek  15. 11. 2017. 
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení.

NABÍZÍME 
k dlouhodobému pronájmu budovu 

zkolaudovanou jako rychlé občerstvení.
Sezení uvnitř i na terase.

Objekt se nachází na parkovišti nad areálem 
Autocampingu Rozkoš.

Bližší informace vám rádi poskytneme 
na telefonu 491 451 112 nebo přímo na recepci autokempu.

Byttherm spol. s r.o., Purkyňova 518, 547 01 Náchod

HLEDÁ BRIGÁDNÍKY PRO ODEČTY TEPLA A VODY 
v termínu leden 2018 pro lokalitu Náchod.

Kontaktní osoba Ing. Vodička 
tel: 724 882 638 

nebo mail: nachod@byttherm.cz

Nabízíme:
- Dlouhodobou spolupráci
- Úkolovou mzdu
- Práci dle dohody

Na čápy v Polici 
čeká nové hnízdo
Nevšední podívaná se naskytla 
obyvatelům Police nad Metují. Mo-
hutný jeřáb s 38 metrů vysokým 
ramenem couval po malé místní 
komunikaci ke komínu keramič-
ky. Úkol pro zkušeného jeřábníka 
a specialisty na výškové práce zněl 
jasně: Sundat staré čapí hnízdo 
a připravit čápům podložku pro 
hnízdo nové. Celá akce se připravo-
vala několik měsíců dopředu. Ob-
nova hnízda proběhla ve spolupráci 
majitele objektu fi rmy Hauk s.r.o., 
členů České společnosti ornitolo-
gické, Správy CHKO Broumovsko 
a za podpory města Police nad Me-
tují a jeho technických služeb. 
 Petr Kafk a

Jeřáb při práci (foto AOPK ČR)
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 DIXI je asi 2letá fenečka, o kterou se 
majitelé nestarali, proto také přišla o zad-
ní nohu. Dixi to nijak nepoznamenalo, je 
veselá, aktivní, vděčná za pohlazení.

 ŽANET je asi 4měsíční fenečka, která 
nikomu nechybí. Je hodná, milá, trochu 
divoška, prostě hravé štěndo. Žanet bude 
většího vzrůstu. 

 ALFRÉD je roční pejsek, který byl adoptován jako štěňátko z našeho útulku. Ze za-
čátku se měl dobře, ale bohužel jak vyrostl, skončil na řetězu, že prý utíká. Takže jsme 
Alfréda odebrali z adopce. Alfréd je nekonfl iktní pes, naprostý mazel. Zaslouží si lepší 
domov, než který měl na řetězu.

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

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

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

ZVĚŘINOVÉ HODY
3. 11. - 5. 11. 2017

NUTNÁ REZERVACE
Rezervace na tel.: 608 824 331

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

STAVEBNÍ 

BYTOVÉ 

DRUŽSTVO 

NÁCHOD

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

www.sbdnachod.cz

kalkulace a tvorby rozpočtů

vytváření plánu oprav

pasportizace objektu

pravidelné servisní prohlídky

rozúčtování spotřeby energií

KOMPLEXNÍ 

SPRÁVA SVJ

   

* 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

Bývalý mlýn po rekonstr., Miskolezy, okr.NA

Nadst. vybavený, za-

tepl. dům po exkluz. 

rekonstr. na samotě 

s 1,5 ha pozemků, 

3 samost. velké byty  

(už.524 m2), všechny 

IS. PENB:G. 

180703  cena: 7.900.000,-Kč

Dvougenerační dům, Náchod „Branka“

Větší RD se dvěma 

byty 2+1 a poz. 1.587 

m2 v klidné části, 

krásný výhled, půda 

k vestavbě, nová 

střeš. krytina, garáž. 

PENB: G.

180713 cena: 2.650.000,-Kč

Větší RD, Bukovice u Police n/Met.

Dvougenerační dům, 

dva byty 3+1 s bal-

kony, poz. 785 m2, 2 

garáže, UT na plyn, 

TP i krb, okras. 

zahrada, samost. 

chlév. PENB: G.

180724 cena: 2.490.000,- Kč

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, zahra-

da. PENB: G.  

180718 cena: 1.900.000,-Kč

Vybavená chata s lesem, N. Město n/M

Chata 2+1 (zast.38 

m2) s poz. 2203 m2 

v klidné části, les 

(1636 m2), pergola 

s krbem, garáž, to-

pení UT na TP, voda 

veř. i užitk., el.380 V.

180731 cena: 1.750.000,-Kč

Pěkná Vila s poz. k výstavbě, Opočno

Větší RD - dva samo-

st. byty 2+1 + garáž 

s dílnou, atrakt. 

lokalita - poblíž cen-

tra, pozemek 900 m2, 

plast. okna, všechny 

přípojky, PENB: G.

180704  cena: 2.750.000,-Kč

>

Nová taneční hodina ve Stepíku
 Ve  spolupráci s Danou Minaříko-
vou otevírá Stepík v  Novém Městě 
nad Metují taneční hodiny pro dív-
ky od 8 let. Hodiny jsou každé úterý 
od 15:00 do 16:00 v tělocvičně Stepí-
ku v  Novém Městě n. Met.,  Malecí 
585. Dívky se pod vedením různých 
lektorů naučí základy klasického tan-
ce (baletní průprava), orientálního 
tance, scénického tance, moderního 
tance a  dalších tanců.  „Mám pocit, 
že je to super nápad, protože si dívky 
mohou vše vyzkoušet a  pak se roz-
hodnout, čemu se více věnovat, naučí 
ze základy různých stylů a  to je pro 
další taneční vývoj velmi cenné a ur-
čitě se nebudou nudit, protože to fakt 
bude hodně pestré.“ říká Dana Mina-
říková, která je vynikající lektorkou 
orientálního tance. „Děti dnes mají 
širokou nabídku různých sportů, my 
jim nabízíme taneční hodiny. Tanec 
je zdravý pohyb, který respektu-
je individuální možnosti dětí, je to 
hra, objevování, možnost být ve svě-
tě fantazie. Vedle lásky k  pohybu se 
u dětí snažíme vytvořit vztah k hudbě 

a estetice. Jsem velmi ráda, že se nám 
daří vrátit tanec do  Nového Města 
nad Metují.“ říká tanečnice, trenérka 
a vedoucí Stepíku Nové Město n. met. 
Jana Michelová. Zájemci se mohou 
přijít na hodiny podívat, zatančit, in-
formovat se. 
 Přihlášky a dotazy na info@fi tnes-
jana.cz nebo na telefonu 606 181 148.

Stepík Nové Město nad Metují, z.s.
Malecí 585, www.stepik.cz

Superbabičkou se stala Olga Rácová
 V sobotu 30. září 2017 se sjely nejlepší Superbabičky do Jaroměře, aby se 
ve velkém sále Městského divadla utkaly o titul absolutní královny v soutěži  
CELLBES  SUPERBABIČKA desetiletí České republiky. 

 Na fi nálovém galavečeru zazářilo 7 dam: Ma-
rie Wolfová z Uhlířova u Opavy, Zdeňka Tábor-
ská z Doks, Naděžda Preisslerová z Brna, Blanka 
Křížková z  Hradce Králové, Eva Matoušková 
z Prahy, Eliška Volmutová z Heřmanova Městce 
a  Olga Rácová z  Prahy. Soutěž byla nepřetrži-
tým proudem humoru, šarmu a  elegance, oso-
bitě a duchaplně moderována Janem Antonínem 
Duchoslavem. Finalistky se představily v několi-
ka disciplínách – úvodním rozhovoru, volné dis-
ciplíně a v módní přehlídce švédské značky Cell-
bes. Vítězkou soutěže se stala paní Olga Rácová. 
Všechny fi nalistky byly za své výkony a nasazení 
odměněny dárky od partnerů fi nále. Vítězka na-
víc vyhrála pobyt pro 2 osoby na Čapím hnízdě.

KDYŽ ANI KOŽICH NEZAHŘEJE...
Máte doma nepotřebné deky (ne péřové), povlečení, spacáky, přehozy, malé matrace, apod? 
Darujte je pejskům, kteří za ně budou v zimě vděční. 
Sběrná místa:  Náchod - Květinka v Riegrově ulici u stavebního bazaru.
    Červený Kostelec - Chovatelské potřeby naproti Penny
    Nové Město nad Metují - Chovatelské potřeby BaF ulice Nová 441
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